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1. číslo

ÚVODNÍK

Milí čitatelia,
dostáva sa Vám do rúk prvé číslo elektronického 

bulletinu Novej Akropolis na Slovensku. Tí z Vás, ktorí 
doteraz odoberali bulletin v českom jazyku, ho môžu 
aj naďalej sledovať na stránke www.akropolis.cz.

Nová Akropolis na Slovensku oslávila tento rok 
svoje 15. výročie a v súvislosti s tým sme sa rozhod-
li prinášať Vám každý mesiac krátke zamyslenia, 
články a informácie týkajúce sa našej činnosti a tém, 
ktorými sa naša filozofická škola zaoberá.

Keďže sa nachádzame na začiatku nového 
roka, chcem venovať tento úvodník téme, ktorá 
azda každému z nás vždy s príchodom nového 
kalendárneho roka rezonuje: čas. 

Starodávny výrok múdreho rímskeho básnika 
a filozofa Ovídia hovorí: „Utere temporibus“, čo 
v preklade znamená „VYUŽI ČAS“. Mnohí klasickí 
filozofi sa vo svojich dielach zamýšľali nad touto 
témou a spoločne konštatovali, že čas je skutočné 
mystérium života a schopnosť ho využiť je jedna 
z nesmierne dôležitých a kľúčových ľudských kvalít, 
na ktorých sa zakladá náš vnútorný rast.

V antickom Grécku mal čas viaceré podoby, 
nakoľko bol chápaný v rozličných dimenziách 
a aspektoch. Jedným z nich bol Boh Kronos, od 
ktorého sú odvodené slová ako chronológia, 
chronický... Podľa mytológie je Kronos jedným 
z najstarších a najväčších bohov. V Ríme mu potom 
zodpovedal boh Saturn. Jeho atribútom je kosák 
a lampáš. Lampáš drží pred sebou a osvetľuje cestu 
tým, ktorí dokážu držať krok s časom. Všetko, čo 
je pominuteľné a čo sa stráca v priebehu vekov, 
zostáva za Kronom a on to odsekne svojím kosákom.

Ďalším reprezentantom času bol Fanes alebo 
Aion, predstavujúci čas ako tvorivý a večný božský 

princíp. Znázorňoval sa ako mladý muž s krídlami, 
ktorý je obtočený hadom a obklopený symbol-
mi jednotlivých znamení zverokruhu. V ruke drží 
atribút univerzálnej moci – kopiju. Had symbolizuje 
múdrosť a keď je obtočený okolo vertikálnej osi, 
znamená harmóniu. Krídla sú symbolom božského 
princípu, špirála znamená príležitosť rásť.

A v neposlednom rade bol reprezentantom času 
Kairos, boh šťastného okamihu, spojený s kľúčovými 
okamihmi v živote každého človeka. V živote existujú 
rozhodujúce chvíle, kedy treba byť na správnom 
mieste v správnom okamihu, lebo vtedy sa osud 
môže výrazne zmeniť. Kairos bol patrónom takýchto 
chvíľ a jeho zobrazenie nechýbalo takmer v žiadnom 
dome. Má nám pripomínať, že musíme byť pozorní 
k životu a „vedieť chytiť príležitosť za pačesy“. Je 
zobrazovaný ako mladík, ktorý drží v ruke britvu 
a na jej ostrí balansujú váhy – majú pripomenúť 
významnosť určitých životných okamihov. Má krídla 
a výraznú dlhú šticu nad čelom, zatiaľ čo zvyšok 
hlavy má holý, čo nám má pripomínať, že príležitosť, 
ktorá nám unikla, už nemôžeme chytiť.

Žijeme vo  veľmi rýchlej dobe a slová ako 
„časový stres“, „nestíham“, „ponáhľam sa“... sú na 
dennom poriadku mnohých ľudí. „Ako ten čas letí...“, 
povzdychneme si každý rok pri narodeninovej oslave, 
ako keby sme chceli vyzvať ono neúprosné Božstvo 
Času, aby zmenilo svoje zákony. Zvíťaziť nad behom 
času sa dokonca stalo jedným z moderných hesiel 
súčasnosti a míňajú sa astronomické sumy peňazí 
(a času) na omladzujúce kúry, plastické operácie, 
mladistvý vzhľad... a človek sa tak nevedomky stáva 
nepriateľom zákonitostí prírody a bojovníkom proti 
nim, zabúdajúc na to, že v tejto vojne nemôže vyhrať, 
pretože víťazstvo spočíva práve naopak v uzavretí 
hlbokého mieru a spojenectva.
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Myšlienka na mesiac:
Kríza môže byť skutočným požehnaním pre každého človeka, pre každý národ, pretože kríza prináša 

pokrok. Tvorivosť  sa rodí z utrpenia, rovnako ako sa rodí deň z temnej noci. Práve v kríze sa rodí 
vynaliezavosť, rovnako ako objavy a veľké stratégie. Kto prekoná krízu prekoná sám seba, bez toho, aby 
bol porazený.  Neexistuje žiadna výzva bez krízy. Niet žiadnych zásluh bez krízy. Práve v čase krízy sme 

schopní ukázať to najlepšie z nás. 
Albert Einstein
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Vzhľadom na narastajúce množstvo chorôb 
z nedostatku alebo naopak nadbytku času sa 
dnes považuje za jednu z dôležitých zručností tzv. 
manažment času – schopnosť organizovať svoj čas. 
Je to veľmi praktická zručnosť, avšak organizovať 
čas ešte neznamená ho naozaj využiť. Tou 
najpodstatnejšou otázkou, ktorá je kľúčom k spo-
jenectvu s časom, je otázka zmyslu. 

Každý z nás vedome či podvedome tuší, že čas, 
ktorý nám bol daný, so sebou nesie pečať nejakej 
úlohy, ktorú máme splniť. Umenie žiť by potom zna-
menalo túto úlohu hľadať, nájsť a uskutočniť. Ale 
je toľko vecí a povinností, ktoré nám zaberajú čas, 
že veľakrát túto vnútornú intuíciu zasúvame hlbšie 
a hlbšie do podvedomia, až sa stane akýmsi príz-
rakom a jej tvorivá sila sa obráti na ničivú: paniku zo 
starnutia.

Múdry filozof Platón odporúča takzvané filozo-
fické rozdelenie dňa, v ktorom sa 6 hodín venuje 
práci na živobytie, 6 hodín spánku, 6 hodín rodine, 
osobným záujmom a potrebám, a 6 hodín duši, teda 
filozofii a životnému poslaniu. Inými slovami, je veľmi 

dôležité nezabudnúť na žiadnu z našich zložiek, 
pretože iba tak môžeme prežívať život vo všetkých 
jeho aspektoch a dimenziách a ubiehajúci čas nám 
potom môže pomôcť prehlbovať nielen vrásky na 
tvári, ale najmä ryhy múdrosti v našej duši. A práve 
múdrosť je alchymistickým elixírom večnej mladosti, 
bez ohľadu na fyzický vek.

Čo je teda vlastne čas? Môžeme ho mať či nemať, 
hľadať a nachádzať, strácať alebo dokonca zabí-
jať, vytvárať, organizovať, tráviť, venovať... a napriek 
tomu sme ho nikdy nevideli, hoci ho držíme vo svo-
jich rukách a na všetkom, čoho sa dotkne, zanecháva 
viditeľné stopy. A tak sa vraciame opätovne na začia-
tok, rovnako ako starodávny symbol času, Uroboros, 
had, ktorý hryzie vlastný chvost. Čas je mystérium. 
A mystériá sa nedajú uchopiť rozumom, dajú sa len 
žiť.

Prajem Vám príjemne strávený čas pri čítaní 
prvého čísla nášho bulletinu.

Mgr. Kamila Hermannová 
riaditeľka Novej Akropolis na Slovensku

KRÁTKY PRÍBEH

ABY TVOJA DUŠA RÁSTLA

Rozhodnutie bohov
Jedného dňa zvolal Brahma nižších bohov, aby prehovorili 

o budúcnosti ľudstva: „Chceme dať ľuďom k dispozícii rovnakú 
moc ako máme my, ale nesmeli by ju zneužívať. Ako to urobiť, aby 
túto moc mali iba múdri ľudia?” Jeden z bohov navrhol umiestniť 
ju do stredu zemegule, avšak Brahma namietal, že by sa iste našli 
takí, ktorí by vyvŕtali dieru a moc by oslobodili. Ďalší boh navrhoval 
dno oceánov, ale aj tam by, podľa Brahmu, zle zmýšľajúci dosiahli. 
Ako posledný zaznel návrh ukryť moc do najvyšších hôr. Aj v tomto 
prípade bola Brahmova odpoveď zamietavá, pretože sebeckí by sa vyšplhali k výšinám a moc i múdrosť by 
zneužili. Nakoniec sám Brahma navrhol, aby sila a moc boli uschované dovnútra každej žijúcej bytosti. Tam 
totiž človek hľadá najmenej. 

Neodvolávam sa na tvojho Božského Ducha, 
ktorý ako taký nemôže rásť, ani ubúdať, zrodiť sa ani 
zomrieť, ale na tú vyššiu časť v nás, ktorú zvyčajne 
nazývame Duša. 

Všetci vedia, že napríklad fyzické cvičenie rozví-
ja svaly a že akékoľvek učenie sa musí zakladať na 
vytrvalosti posilňovaní toho, čo chceme aby narást-
lo, či už ide o zvládnutie jazyka alebo o ovládanie 
akéhokoľvek prístroja.

Rovnako tak, ak chceš, aby tvoja Duša rástla, 
musíš ju neúnavne cvičiť každý deň. Na to však nie 
sú nevyhnutné zvláštne cvičenia, ale stačí správna 

pozornosť, prirodzene nasmerovaná na to, čo je 
duchovné. Keď pozoruješ kôru stromov alebo listy 
rastlín, ako sa otáčajú za svetlom, pokús sa vnímať 
to, čo sa nachádza viac vnútri, čo je pohonom 
a príčinou toho, čo vidíš na povrchu. Zvykni si 
vnímať Božské ruky prostredníctvom toho, čo ťa ob-
klopuje, študujúc všetky veci pozorne a s čistotou 
a nevinnosťou malého dieťaťa. 

Zvykni si častejšie sa zastaviť počas dňa, upros-
tred svojej práce a zhonu, aby si aspoň niekoľko 
minúť venoval pozorovaniu. Uveď svoje telo do 
pohodlnej pozície, aby ťa nerušilo..., a pozoruj, 
načúvaj. Nepohybuj sa, nerob žiadny hluk, dokonca 
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ALBERT EINSTEIN

Životná cesta
Albert Einstein sa narodil v roku 1879 

v nemeckom Ulme. Vyrastal v Mníchove, kde mal 
jeho otec a strýko elektrotechnickú továreň. Strýko 
podporoval Albertov záujem o prírodné vedy 
a matematiku. Ako chlapec bol Einstein rozvážny 
až pomalý, ale jeho vedomosti z filozofie, exaktných 
vied a hudby boli mimoriadne. Po gymnaziálnych 
štúdiách v Mníchove a štúdiu vo švajčiarskom Aarau 
absolvoval v roku 1901 učiteľský smer odborov 
matematika a fyzika na polytechnike v Zürichu. 
Od roku 1902 bol úradníkom patentového úradu 
v Berne. Tu vo voľnom čase spísal práce tvoriace 
základy teórie relativity a kvantovej teórie. Od roku 
1908 bol docentom v Berne, v roku 1909 sa stal 
mimoriadnym profesorom v Zürichu a od roku 
1911 bol riadnym profesorom teoretickej fyziky na 
nemeckej univerzite v Prahe. V roku 1912 sa vrátil do 
Zürichu, od roku 1914 bol riaditeľom berlínskeho 
Fyzikálneho ústavu cisára Viliama. Na protest proti 
nemeckému antisemitizmu odišiel v roku 1933 do 
Princetownu v USA, kde pôsobil až do konca svojho 
života, do roku 1955.

Veľké objavy
Einsteinova špeciálna teória relativity, ktorú pred-

stavil v článku v roku 1905, uviedla Maxwellovú 
teóriu elektromagnetizmu do súladu s experi-
mentálnymi výsledkami tým, že nahradila kon-
cepciu newtonovského času predstavou relativity 

súčasnosti. V roku 1915 teóriu rozšíril vo všeobecnej 
teórii relativity, vysvetľujúcej gravitáciu zakrivením 
časopriestoru. Dôsledky obidvoch teórii sa skvelo 
potvrdili a podstatne zmenili chápanie filozofic-
kých kategórii priestor a čas, predstavy kozmologické 
i ďalšie filozofické koncepcie. Einstein v práci o fo-
toefekte, za ktorú dostal v roku 1921 Nobelovu cenu, 
vytvoril predstavu fotónov ako častíc. V tom istom 
roku publikoval teóriu Brownovho pohybu. Zaobe- 
ral sa teóriou merných tepiel pevných látok, kvan-

tovou teóriou žiarenia a ďalšími oblasťami fyziky. 
Hoci bol jedným zo zakladateľov kvantovej teórie, 
nepokladal ju za plne uspokojivú. V závere života 
sa zaoberal predovšetkým hľadaním zjednotenej 
teórie elektromagnetického a gravitačného poľa. 
Ako svetovo známa osobnosť sa často vyjadroval 

INŠPIRATÍVNE OSOBNOSTI

ani svojou mysľou, a uvidíš ako sa ti odhaľujú veci 
skryté obyčajnému smrteľníkovi. A tieto veci nie sú 
na to, aby si ich rozhlasoval na všetky strany alebo 

sa nimi vystatoval, ale aby si si uvedomil existenciu 
myriád bytostí a prirodzenú harmóniu, ktorá vládne 
v Univerze. Pokiaľ to správne pochopíš, staneš sa 
skromnejším a vnímavejším k veciam Ducha. 

Aby tvoja duša rástla, musíš ju najskôr začať 
vnímať a ešte pred tým utíš v rámci tvojich možnos-
tí hluk tvojej osobnosti, pretože uprostred hlasitého 
revu iba ťažko začuješ šepkanie mudrca. 

Nie je potrebné, aby si sa stal askétom v akom-
koľvek zmysle (čo by sa ti napokon mohlo zdať ťažko 
dosiahnuteľné), ale aby si jednoducho každej veci 
pridelil jej naozajstné miesto a jej skutočnú dôleži-
tosť. Že musíš jesť? Jedz teda, ale nevyžívaj sa v tom 
a ani nevyhľadávaj pochúťky, ktoré vedú k pahltnos-
ti. A takto konaj vo všetkom inom. Kontroluj svoju 
predstavivosť, pretože v nej sa bahno tohto sve-
ta javí ako zlaté a ženie ťa k neustálemu hľadaniu 
pokladov, ktoré sa ti nakoniec rozplynú v rukách. 

A takéto jednoduché veci musíš uskutočňovať, 
aby tvoja Duša rástla. 

Prof. Jorge A. Livraga
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k závažným spoločenským, politickým i filozofickým 
otázkam a je známy svojím humanistickým a pro-
tivojnovým postojom.

Inšpirácia pre každého
Sám Albert Einstein bol prekvapený tým, ako 

ho majú ľudia radi, aj keď veľmi často vôbec ne-
chápu jeho teórie. Pokúsime sa spoznať tohto ex-
centrického vedca prostredníctvom niekoľkých 
citátov. Verím, že nás má čo naučiť, aj keby sa 
nám nepodarilo celkom preniknúť do hĺbky jeho 
matematicko-fyzikálnych myšlienok.

„Boh nehrá kocky.”
Často si v dnešnej  „vedeckej” dobe neuvedomu-

jeme, že veľké vedecké objavy nie sú iba dôsledkom 
racionálnej analýzy, ale tiež intuície, ktorá viedla 
presvedčenie vedca. Toto pevné presvedčenie 
o tom, že príroda má zmysel, je veľmi dôležité pre 
každého človeka. Pomáha mu v ťažkých chvíľach, 
aby neupadol do skľúčenosti, ale aby namiesto toho 
vykročil a začal hľadať riešenie a následne konať.

„Žiaden problém nemôže byť vyriešený na tej 
istej úrovni, na ktorej bol stvorený.”

Ak začneme hľadať riešenia našich problémov, 
tak nestačí iba aplikovať, čo nám kto poradí. Budeme 
musieť začať vnútorne rásť. Skutočné riešenia totiž 
vždy umožňujú pozrieť sa na problém z nadhľadu. 
Potom sa stane veľký problém malou prekážkou 
v našom živote, ktorú nie je ťažké prekročiť.

„Nemôžeme strácať nádej v ľudstvo, keď vieme, 
že Mozart bol človek.”

Na ceste hľadania budeme potrebovať optimiz-
mus. Ten nám môžu dodať veľkí ľudia alebo tiež blíz-
ki priatelia na spoločnej ceste.

„Hodinka v náručí vášho milého sa zdá minútkou; 
minútka na horkej peci sa zdá hodinou. A to je 
relativita.”

Autor teórie relativity nám ju vysvetľuje veľmi 
jednoduchým citátom. Ak si uvedomíme relativitu 

vecí, potom na nich prestaneme prehnane lipnúť. 
To nám umožňuje oslobodiť sa od pút, ktoré zvä-
zujú náš život.

„Sme tu pre druhých ľudí, predovšetkým pre tých, 
od ktorých úsmevu a blaha závisí naše vlastné šťas-
tie.”

Napriek tomu, že Albert Einstein nemal jedno-
duchý charakter a pre jeho blízkych nebolo vždy 
ľahké s ním nájsť spoločnú reč, hlboko vo svojom 
srdci vždy choval dobrotu, ktorá sa prejavuje v jeho 
myšlienkach aj činoch pre spoločnosť. Aj my potre-
bujeme pre náš život túto dobrotu – zdroj ľudskosti.

„Neviem, čím sa bude bojovať v tretej svetovej 
vojne, ale vo štvrtej to budú palice a kamene.”

Posledný citát Alberta Einsteina, ktorý som vybral, 
je inšpiráciou k humoru. Humor umožňuje človeku 
zasmiať sa svojim vlastným chybám a hlúposti, a vy-
kročiť ďalej.

Mgr. Aleš Gabriel

Citáty sú prevzaté z týchto kníh:
BALIBAROVÁ, Françoise. Einstein – radosť z myslenia. Bratislava: Slovart, 
1995
SKUBE, Daneen. Interpersonal Edge: Hay House, 2006
PALMER, Norman Dunbar; PERKINS, Howard Cecil. International rela-
tions: the world community in transition.: Houghton Mifflin, 1969

Všetci sme sužovaní zhonom, časom ktorý uniká 
ako piesok medzi prstami, tisíckami vecí, ktoré je po-
trebné vykonať počas jedného dňa bez toho, aby 
sme vedeli ako ich vzájomne skĺbiť a časovo zaradiť.  

Ten, kto chce urobiť veľa, ale nevie to urobiť 
pokojne, nakoniec neurobí nič, urobí to zle alebo 
len polovične, zanechávajúc nespokojných ostat-
ných aj seba samého. 

Je preto nevyhnutné cvičiť vnútorný pokoj. Nie 
však v naliehavých situáciách, ale práve naopak, keď 
sa nachádzame v  relatívnom pokoji. 

Musíme dobre integrovať to, čo v takýchto 
chvíľach prežívame, poznať to tak dobre, aby sme to 
vedeli vedome zopakovať, najskôr v nenaliehavých 
situáciách, až sa dostaneme k tomu, že napriek na-
liehavosti budeme vedieť nájsť tento pokoj, ktorý 

VNÚTORNÝ POKOJ
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sme s veľkou trpezlivosťou vytvorili. 
Pamätajme si však: schopnosť vnútorného poko-

ja sa cibrí v okamihoch vyrovnanosti, kedy vieme 
oceniť hodnotu tohto stavu vedomia. Potom ju 
bude možné aplikovať, aj keď sa zdá, že nás rýchlosť 
udalostí zomieľa. 

To isté platí o upokojení sa, ktoré je nevyhnut-

né uprostred veľkého zmätku, uprostred množstva 
vecí niekedy pohltia, uprostred nadmiery hlasov 
a zvukov, ľudí ktorí nás rušia, tuctov otázok, ktoré 
nám naraz kladú tí, ktorí chcú okamžitú odpoveď, 
uprostred nežiadúcej hudby a mnohých ďalších 
okolností, ktorým sa nemôžeme vyhnúť. 

Uprostred zmätku je potrebné získať útočisko 
pokoja. To však nie je ľahké. 

Znovu je potrebné cvičiť sa vo vnútornom pokoji 
už pred tým a mimo tieto ohniská nepokoja.

Musíme sa vo vnútornom pokoji opakovane 
zdokonaľovať, stať sa jeho priateľom, aby sme ho 
vedeli navodiť v najrôznejších situáciách.

Prof. Delia S. Guzmán
Ukážka z knihy „Čo robíme srdcom a mysľou?“

Černuška siata

Nigella Sattiva, u nás známa aj pod názvom 
černuška siata, rímsky koriander alebo čierna rasca, 
je pôvabná liečivá a koreninová rastlina pochádza-
júca z Ázie. Pestuje sa aj v Afrike, v strednej Európe 
a môžeme ju nájsť divoko rastúcu tiež na Strednom 
východe. Práve tu sú jej čierne semená známe ako 
„semienka požehnania“, a to úplne oprávnene. Se-
mená rastlín boli odpradávna spájané s elementom 
ohňa a tie černuškyne nepochybne demonštrujú 
silu tohto elementu pestrou kompozíciou bla-
hodarných látok a ich účinkov. Pôsobí upoko-
jujúco na žalúdočné ťažkosti, proti nadúvaniu, 
močopudne a potopudne. Tiež pomáha dojčiacim 
ženám pri spustení mlieka. Odporúča sa na odpu-
dzovanie črevných parazitov, pri zápaloch dýchacích 
ciest a pri prieduškovej astme. Má aj antioxidačné 
účinky. História ukazuje, že Černuška siata sprevádza 

ľudstvo už veľmi dlho. Využívala sa od pradávna 
v čínskej medicíne, ajurvéde či homeopatii. Poznal 
ju aj známy lekár Hippokrates a dámy ako Kleopatra 
či Nefertiti ju používali pre svoju krásu. Sám Mo-
hamed údajne tvrdil, že je liekom na všetko okrem 
smrti. Ťažko povedať, či sa nám dodnes zachovali 
dostatočné informácie na to, aby sme ju vedeli takto 
zázračne použiť. Nič nám ale nebráni si ňou príjemne 
„okoreniť život“. Ak si pečiete svoj chlieb alebo 
pečivo, nemusíte ho posypať rascou či makom, ale 
môžete zvoliť práve semená Černušky siatej.  Dajú sa 
bežne kúpiť aj u nás, rovnako tak olej, ako pomleté 
semená v podobe korenia. To sa výborne sa hodí  
napríklad do jogurtových dressingov, zeleninových 
šalátov, k šošovici alebo rybám. Chuť celého korenia 
je nevýrazná, ale po rozomletí semien sa to mení. 
Objaví sa teplá, mierne ovocná až orechová aróma 
s ostrou až pikantnou chuťou. Veď semená, či už celé 
suché alebo opražené v oleji,  tvoria nezameniteľnú 
súčasť známych zmesí korenia ako garam masala, 
bengálska zmes alebo karí zmesí. Ak už nič iné, tak 
nezabudnite, že Černuška siata je na pohľad príjem-
ná rastlina, ktorá určite ozvláštni každú záhradu. Jej 
kvety sú modrej farby. Dá sa pestovať v záhone aj 
v kvetináči. Starajte sa o ňu s láskou a ona vás obdarí 
krásou. Krásou, ktorá je nevyzývavá a prostá, pretože 
iba skromná krása dokáže vniesť harmóniu a pokoj. 

Mária Horváthová

Použitá literatúra:
KÓŇA Ján, BARÁTKOVÁ Silvia, KÓŇOVÁ Elka - Koreninové a aromatické 
rastliny; r. 2013
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1. číslo

Stalo sa...
Počas celého roka 2015 sme v spolupráci s Informačným a dokumentačným strediskom UNESCO or-

ganizovali v bratislavskej Univerzitnej knižnici cyklus prednášok na tému „Veľké osobnosti vedy“.
V priemere viac ako 30 ľudí navštívilo každú z desiatich prednášok, ktoré rozprávali o osobnostiach ako 

Leonardo da Vinci, Carl Gustav Jung, Albert Einstein alebo Nikola Tesla. V roku 2016 nás čaká nový cyklus, 
ktorý sa bude venovať veľkým osobnostiam umenia a ktorý sa začal 13.1.2016 prednáškou J.W.Goethe.

Pozývame Vás

19.1.2016 Filozofia pre každého (Prezentačná prednáška Porovnávacieho kurzu filozofie    
  a psychológie Východu a Západu), Bratislava

21.1.2016 Hildegarda z Bingenu (prednáška o živote a diele), Bratislava
22.1.2016 India – kolíska východnej múdrosti (prednáška), Pezinok
23.1.2016 Kreatívny kurz (vypaľovanie do dreva a enkaustika), Košice
23.1.2016 Kreatívny kurz socha z paverpolu, Bratislava
25.1.2016 Filozofia pre každého (Prezentačná prednáška Porovnávacieho kurzu filozofie    

  a psychológie Východu a Západu), Košice
29.1.2016 Carl Gustav Jung  (prednáška o živote a diele), Košice
10.2.2016 Alfons Mucha (prednáška o živote a diele), Bratislava
15.2.2016 Hľadanie stratených ideálov (Prezentačná prednáška Porovnávacieho kurzu filozofie   

  a psychológie Východu a Západu), Bratislava

AKTUALITY NOVEJ AKROPOLIS NA SLOVENSKU
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prednáška Carl Gustav Jungprednáška Albert Einstein


