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Myšlienka na mesiac:

“Biely papier bol pyšný na svoju žiarivú belosť a čistotu, až pokým ho atrament celý nepopísal. Papier
začal nariekať a hromžiť, ale atrament mu neustále pripomínal, že nebyť krásnych slov, ktoré sú na ňom
napísané, ľudia by ho už dávno zahodili alebo spálili, a že jeho poslaním nie je skvieť sa belosťou, ale
niesť veľké myšlienky a dávať ich ľuďom. Naplnenie človek pocíti, až keď niečo obetuje.“
Leonardo da Vinci

ÚVODNÍK
Milí čitatelia,

slniečko nás už svojimi lúčmi začína zohrievať
a dodávať nám novú dávku radosti zo života a vitality
a spolu s ním prichádza aj náš marcový bulletin.
Tento raz chcem náš úvodník venovať práve životu...
tomuto mysterióznemu sprievodcovi každého
nášho dňa a každej našej minúty.

Život je pojem, ktorý sa nám ako ľudstvu doteraz
nepodarilo presne definovať a na našej planéte sa
nachádzajú rôznorodé skupiny ľudí, ktoré ponímajú
a definujú tento fenomén celkom protichodným
spôsobom. Nevieme, kde život začína ani kde končí.
Nevieme ani, do akej miery ho máme v svojich
rukách a do akej miery on má moc nad nami. Vždy
nás prekvapí niečím novým a nečakaným a každý
o ňom máme svoje predstavy a sny. Vie byť príjemný
a prekrásny, komplikovaný a náročný, vieme si ho
vážiť aj ním plytvať, zasvätiť ho vznešeným cieľom
aj ho zapredať momentálnym túžbam... taký je
jednoducho život.

„Život mi priniesol, život ma naučil, život mi ukázal,
život ma doviedol...“; je toho veľa, čo nám život dáva
a čo nám odkrýva pod povrchom svojich večných
hier a pohybov. Je to on, kto píše tie najkrajšie
a najneuveriteľnejšie príbehy, je to on, kto nás najviac
učí a kto nad nami bdie v ťažkých okamihoch. Je to
náš najlepší priateľ aj najsilnejší protivník. Je naším
snom aj nočnou morou, je všetkým, čo máme.
Vážme si tento dar, vážme si život práve v tej
podobe, v ktorej sa nám zjavil a v ktorej nám odhaľuje
svoju skrytú tvár, vedúc nás tajomnými peripetiami
svojich výziev a ponaučení. Tešme sa zo života a zo
všetkých jeho prekvapení, hľadajme skryté posolstvá
v každej udalosti a cibrime svoj vnútorný zrak a sluch,
aby sme videli a počuli tajomné symboly, ktorými
k nám prehovára. Využime naplno príležitosť, ktorú
nám život priniesol a premeňme ho na žiarivý
drahokam, ktorý sa nedá predať ani kúpiť.
Mgr. Kamila Hermannová
riaditeľka Novej Akropolis na Slovensku

KRÁTKY PRÍBEH
Malá orientálna fantázia

Pred mnohými rokmi predstúpil pred mocného princa jeho najstarší
služobník. Mal bledú tvár, bol nedbalo oblečený a kľačiac pred tónom ho
vydeseným hlasom žiadal, aby mu na počesť toľkých rokov verných služieb
preukázal láskavosť a daroval mu svojho najrýchlejšieho koňa. Princ sa ho spýtal
na dôvod takej zvláštnej prosby. Služobník odpovedal: „Pane, je to preto, že pri
vchode do paláca, pri jeho bránach sedí smrť a tak strašne sa na mňa škerila, že
jej chcem utiecť“. Veľmi sa jej bojím a napadlo mi, že s vaším nepremožiteľným
koňom môžem počas niekoľkých hodín doraziť do Samarkandu a budem mimo
jej dosah. Princ, ktorý bol tomuto služobníkovi veľmi zaviazaný a vážil si ho
z hĺbky svojho srdca, ho teda obdaroval svojím koňom a mešcom plným zlatých
mincí a nechal ho ihneď voľne odísť. Neskôr, keď túto záležitosť preberal so
svojimi radcami, ho veľmi rozčúlilo, že sa smrť prechádza pred bránami jeho
paláca a desí jeho starých služobníkov. Opásal sa svojím mečom s rukoväťou
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ozdobenou drahokamami a vydal sa k bránam paláca, aby sa porozprával so smrťou. Našiel ju stočenú do
klbka pod stromom na záhrade a keď ju zbadal, spýtal sa jej: „Ó smrť, prečo si sa svojim úškrnom vyhrážala
môjmu služobníkovi a tak ho vystrašila“? Ona mu odpovedala: „Ó nie pane! Ja som sa mu svojím úškrnom
nevyhrážala, ani som ho nedesila. Proste som bola prekvapená, že ho vidím tu, keďže som ho očakávala
v Samarkande.”

INŠPIRATÍVNE OSOBNOSTI
ALFONS MUCHA

Ktože by nepoznal podlhovasté obrazy
vznešených dám okrášlených spletitými prstencami
vlasov, arabeskami ako aj rôznymi symbolmi, ktoré
vzbudzujú dojem jemnosti a zároveň dámskej
sily, života, pohybu, ladnosti a krásy. To všetko
sú nezameniteľné prvky osobitej tvorby Alfonsa
Muchu, ktorý bol jedným z hlavných tvorcov
secesného štýlu rodiaceho sa na konci 19. storočia.
Avšak obrazy dám tvoria len časť bohatého prínosu
tohto významného umelca.
Alfons Maria Mucha sa narodil v roku 1860
v českých Ivančiciach a jeho životopis spísaný jeho
synom, Jiřím Muchom, na základe
Alfonsových pamätí, prezrádza,
že kresliť začal skôr, ako sa naučil
chodiť. V detskom veku k svojim
kresliacim zručnostiam pripojil
i zručnosti hudobné a divadelné.
Zásluhou svojej matky zahorel
láskou k prírode a ku všetkému
krásnemu a od mala bol trpezlivým
pozorovateľom prírody a života
okolo seba.
V čase dospievania, kedy
vytvoril svoje prvé významnejšie
maliarske diela, sa vedel nadchnúť
pre každú prácu, ktorá bola robená
v záujme dobrej veci. Bol z tých
ľudí, ktorý veria, že šírením kultúry,
vzdelanosti a krásnych myšlienok môže i jediný
človek pozdvihnúť ľudstvo – bol idealista a filozof.
Vytváral zo seba lepšieho človeka, aby dopomohol
ku všeobecnej kráse sveta. A toto úsilie, ako aj
ušľachtilý postoj k svetu celý život so sebou niesol,
cibril a prehlboval.

Vďaka podpore mecenáša, grófa KhuenaBellasiho, študoval najprv na umeleckej Akadémii
v Mníchove a následne na Akadémii Julian v Paríži,
ktorý sa stal jeho druhým domovom. Keď však
nečakane skončila grófova podpora, Mucha zakúsil
trpké časy biedy, až sa dostal takmer na hranicu života
a smrti. Vtedy mu však osud podal pomocnú ruku
a dostal zákazku na ilustračnú činnosť. Nejeden raz

sa mu v živote stalo, že ho osud preskúšal v ťažkých
situáciách, avšak vďaka jeho poctivosti, úsiliu
a viere v neohraničenosť ľudských schopností tieto
situácie zdolal a na dôvažok bol tiež neraz životom
odmenený darmi v podobe veľkých príležitostí,
ktoré nenechal uniknúť. K práci a všetkému, čo s ňou
súviselo, pristupoval nesmierne vážne. Od samej
mladosti veril viac v usilovnosť ako v talent. Tvrdil,
že umelec, ak chce niečo dosiahnuť, musí pracovať
14 až 16 hodín denne a s prejavmi lenivosti a slabej
vôle nemal trpezlivosť.

Jednou z veľkých príležitostí, ktorá prišla ako
výsledok jeho svedomitosti, bola spolupráca
s
významnou
francúzskou
herečkou a majiteľkou divadla,
Sarah Bernhardtovou, pre ktorú
6 rokov vytváral plagáty, kulisy,
účesy, šperky, navrhoval kostýmy,
scény a mnohé ďalšie dizajnérske
práce. Okrem toho v tom čase
založil maliarsku školu Carmen,
usporadúval
vlastné
výstavy
v metropolách Európy ako aj
v New Yorku, vytvoril návrh pre celý
exteriér a interiér ako aj samotné
šperky klenotníctva Fouquet,
vytvoril symbolické diela Quo
Vadis a Otčenáš, bol vyhľadávaným
autorom plagátov ako aj tvorcom
úžitkového umenia, návrhárom
exteriérov a interiérov. Získal tiež
striebornú medailu a bol pasovaný za rytiera Rádu
Františka Jozefa I. za práce pre medzinárodnú
výstavu EXPO, ktorá sa konala v roku 1900 v Paríži.
Využíval všetky umelecké prostriedky, ktorými sa
dalo v oblasti umenia vyjadriť a prispieť tak k šíreniu
krásy a harmónie vo svete. Vždy mal potrebu slúžiť
niečomu vyššiemu, ako sám vraví:

„Umenie je poslanie, ktoré vykonáva umelec
ako služobník vyššieho princípu, nech už je to boh,
krása, múdrosť alebo čokoľvek, čo ovláda svet.
Umenie je práve tak večné, ako je večná cesta
človeka k absolútnu, pretože umenie ho má svojimi
harmóniami vrátiť na cestu k nemu.“
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V roku 1898 sa stal v Paríži členom
Slobodomurárskej lóže a neskôr sa zaslúžil o vznik
českej lóže a pôsobil v nej ako veľmajster. Pri slávnosti
10. výročia českej lóže predniesol tieto slová:

„Nemyslime si, že stav vecí, ktoré nás vonku
obklopujú, poriadok, v ktorom sa žije a ktorý
práve vládne, je niečím nezmeniteľným, čomu sa
musíme pasívne prispôsobiť, ale vedzme, že pre
slobodomurára nič nemá byť nezmeniteľné: jeho
svätou povinnosťou je vždy a za všetkých podmienok
zlé meniť na dobré a dobré na ešte lepšie. Hneď ako
sa táto pravda stane vašou vnútornou nutnosťou,
otvoria sa pred vami široko brány nového života
a užasnete nad množstvom práce, ale zároveň
pocítite prúdy novej sily, ktorá vám pomôže vašu
vieru premeniť na činy.“
Keď mal 43 rokov, zoznámil sa, a čoskoro na to
i oženil, s Máriou Chytilovou z Čiech, s ktorou mal
2 deti. To bolo tiež obdobie, keď sa v jeho duši
prebudilo volanie jeho národa, jeho slovanských
koreňov a sám pre seba sa zaviazal, že zvyšok
života venuje práci pre svoju vlasť. Túto úlohu
splnil početnou tvorbou rôzneho druhu pre
Česko, ale v prvom rade v podobe veľkolepého
a jedinečného diela „Slovanská epopej“, ktoré
tvorí 20 veľkorozmerných plátien zachytávajúcich

najdôležitejšie momenty slovanskej histórie. Krásou
a hlbokou výpovednou hodnotou diel sa môžete
prísť inšpirovať do Národnej galérie v Prahe, kde sú
vystavené.

„Účelom môjho diela nikdy nebolo boriť, ale
stavať mosty, pretože nás vždy musí živiť nádej, že
celé ľudstvo sa zblíži, a to o to ľahšie, o čo lepšie sa
bude poznať navzájom. Budem šťastný, ak mi bude
dopriate prispieť k tomuto poznaniu aspoň v našej
slovanskej rodine .“
Vďaka učeniu sa z mnohotvárnych prejavov
života, človeka a prírody pochopil, že úlohou ľudskej
bytosti je byť služobníkom Krásy, Pravdy, Poznania,
Vyšších princípov. Bol večným humanistom,
optimistom a idealistom, a do posledných dní
svojho života ukončeného v roku 1939 stále veril, že
svet, spoločnosť i jednotlivec môžu byť lepší, a že
stojí za to tomu venovať svoje úsilie.
Mária Mihálová

Použitá literatúra:
MUCHA, J. 1999. Alfons Mucha. 4. vyd. Praha : Eminent nakladatelství,
1999 . 365 s. ISBN 80-85876-52-3

VNÚTORNÉ ZRKADLO
Dnes, keď mýtus o rovnakosti stráca význam,
je možné lepšie oceniť múdrosť starodávnych
ľudí, ktorí tvrdili, že každá bytosť a vec má odlišnú
existenciu.
A dokonca je ťažké zachytiť vo vnútri jednej
a tej istej osoby dva rovnaké duševné stavy počas
jedného dňa, mesiaca alebo roka. Zlé je na tom
to, že okrem výnimiek, ktoré potvrdzujú pravidlo,
majú tieto duševné stavy zvyčajne spoločného
nebezpečného menovateľa, ktorým je to, že si
všímame zväčša negatívne stránky všetkého vôkol
nás.

Svojim spôsobom sa každý cíti byť „mučeníkom“,
nepochopeným alebo obeťou ostatných, ktorí ho

nemajú radi ani ho neoceňujú tak, ako si zasluhuje,
a ešte dlhé „a tak ďalej“, ktoré sa tu nedá popísať.

Je pozoruhodné, ako egocentrizmus, s viac či
menej výraznou tendenciou k egoizmu, modifikuje
postoje a správanie, čím premieňa inteligentných na
pochabých, pracovitých na lenivých a potenciálne
silných na slabých.

Nadbytok individualizmu je rovnako zlý ako jeho
opak.
Všetci veria, že nejakým spôsobom vlastnia
kľúče k úspechu, ale keď sú podrobení skúške,
stroskotávajú, zvaľujú vinu zakaždým na ostatných
a zaujímajú zachmúrený psychický postoj. Nie
zriedka sa stretávame s tým, že jednotlivci, ktorí sú
skutočnými despotami voči svojim podriadeným,
sú prehnane citliví, keď oni sami majú byť poslušní
alebo si majú vypočuť, čo urobili zle. V takomto
prípade končí dobrá nálada a šedý mrak dolieha
na trýznené vedomie, ktoré sa považuje za obeť
nespravodlivosti, a súčasne upozorňuje na svoje
vlastné kvality a na chyby ostatných.
Tento pesimistický a negatívny postoj hlboko
upútal moju pozornosť, keď som ho počas
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mnohých rokov pozoroval na stovkách ľudí, ktorí by
sa mali skôr snažiť o viac autentickejší, pozitívnejší
a skromnejší postoj k životu.
Spomenul som si na Platónovo podobenstvo
o „Oku duše“, ktoré podľa toho, na čo sa zameria,
vidí rozličné panorámy a vníma temné, šedé
alebo celkom žiarivé obrazy. A predstavil som si,
že vo svojom vnútre máme niečo ako zrkadlo,
ktoré sa dá otáčať. A v ňom sa odráža to, k čomu
je nasmerované. Ak ho necháme povolené,
naklonené smerom k nižším úrovniam sveta, bude
odzrkadľovať len tiene, nebezpečenstvo, nepriazne.
Ak ho s troškou úsilia dokážeme zodvihnúť, aj keď len
do horizontálnej polohy, jeho zorné pole sa značne
rozšíri, a hoci nezmizne temnota, obsiahne aj žiarivé
horizonty a množstvo zaujímavých bytostí a vecí
hodných pozornosti, a Duša rozšíri svoju schopnosť
vnímať, a teda aj rozlišovať, rozhodovať sa a konať.
Ak s pevnou vôľou pozdvihneme zrkadlo ešte
viac, uvidíme nepriaznivé veci sveta len zahmlene
a Nebo plné svetla vnesie krásu a radosť do nášho
srdca. Budeme prirodzene predurčení na úspech
a radosť a rozvinie sa v nás múdrosť, odkrývajúc
nám skutočné zázraky a skryté motory viditeľných
vecí. Spozorujeme ruky Boha v každom diele a Jeho

nezmernú Myseľ, ktorá riadi všetky idey a všetky
formy.

Zdravo rozptýlení pohľadom na takéto zázraky
a zážitkom z nich postupne zabudneme na všetky
svoje egoistické trápenia, na svoju nevedomosť,
ktorá na cudzie bedrá nakladá ťarchu zodpovedností,
ktoré by nás mohli zušľachtiť a ktoré opodstatňujú
náš život.

Ak budeme udržiavať vo svojej Duši tento odraz
Neba, všetko sa nám bude dariť lepšie a naše kráčanie
bude príjemnejšie, plodnejšie a radostnejšie.
V skutočnosti stojí za to vynakladať toto úsilie,
lebo z jedného semienka vôle vyrastie les šťastia,
blaženosti a emocionálnej spokojnosti so sebou
samým, keďže zreteľne uvidíme charakteristiky
Cesty aj Pútnikov, ktoré sme nedokázali rozoznať so
zrkadlom otočeným k temnotám.
Zmenšuje sa kolísanie a strach je nahradený
zdravým nepokojom, ktorý obnovuje a prináša
vitalitu.
Nariekanie sa mení na smiech a prirodzene nás
lepšie príjmu aj ostatní..., skrátka preto, že sme otočili
svoje Vnútorné zrkadlo nahor.

Prof. Jorge A. Livraga

SVET SYMBOLOV
Fakľa

Jej svetlo a teplo ju stotožňujú so Slnkom,
predstavuje teda symbol očisty ohňom, ktorý ničí
hmotné a negatívne prvky. Jej plameň stúpa vždy
hore k nebu, tak ako túžba hľadať božský pôvod
človeka, ktorú tiež reprezentuje.

Ako prejav svetla sa vzťahuje na posvätné
a duchovné poznanie, ktoré osvetľuje duše múdrych
ľudí. Je to mystický vnútorný oheň, o ktorom hovorili
tie najstaršie tradície - počnúc mysterióznou
civilizáciou Mayov až po mocné Rímske impérium,
prenášaný všetkými veľkými školami filozofie.

Plameň symbolizuje vyšší život, svetlo
inteligencie, osvetľujúce záhady, ktoré sa zjavujú prebudenému človeku, ktorý túži bojovať s temnotami
svojej nevedomosti. Preto je symbolom hĺbky a inšpirácie, ktorá Svojím ustavičným vzostupným pohybom
poskytuje flexibilitu, rytmus a večnosť všetkému, čo existuje.

V mýte o Heraklovi je fakľa zbraňou, s ktorou víťazí nad lernskou hydrou, obludou s deviatimi hlavami, na
ktorú hrdina zaútočí z diaľky - horiacimi šípmi, pretože dych, ktorý vychádzal z papule tohto monštra bol
smrteľný pre každého, kto sa k nemu priblížil. Aby hlavy, ktoré neskôr odťal svojim mečom znovu nerástli,
požiadal o pomoc svojho synovca Iolaa aby zapálil blízky les a horiacimi kmeňmi vypálil oblude rany po
odťatých hlavách, aby už nerástli nové.
Podstatou symbolu fakle je oheň poznania, ktorý sa medzi ľuďmi prenáša „podávaním fakle”, aby sa
zachovala tradícia nadčasovej múdrosti, ktorá je bijúcim srdcom všetkých veľkých civilizácií.
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MÚDROSŤ PRÍRODY
Vôňa rastlín

Rastliny na našej planéte sa vyvíjajú spolu
s nami už od nepamäti. Spolu kráčame a žijeme
v rovnakom prostredí a možno práve preto nám
látky, ktoré si rastliny vytvárajú, účinne pomáhajú pri
mnohých ťažkostiach a harmonizujú nás. Jedným
z takýchto prvkov je rozhodne vôňa. Príroda nás
obdarila dokonalým čuchovým aparátom, aby sme
si mohli dovoliť aj takouto formou zachytiť úžasnú
moc rastlín.

Príjemná a upokojujúca vôňa sa bude odparovať
celú noc.

Bielizeň

Dnes zrejme každý používa aviváž pri praní,
hlavne kvôli vôni. Skúste si ale zobrať malý uteráčik,
nakvapkajte na neho niekoľko kvapiek oleja
obľúbenej vône a vložte ho do práčky priamo
k bielizni, ale až pri sušení, ak vám to práčka umožňuje.
Nebojte sa mastnoty, je to len pár kvapiek, a dodá to
nádhernú vôňu, zníži sa pôsobenie statickej energie
a zbaví bielizeň chlpov od zvierat.

Koberec

Prírodovedci nazývajú vône éterickými či
esenciálnymi olejmi, čo pochádza z gréckeho slova
„aither” a znamená „vrchný vzduch“. Aristoteles
pod pojmom „éter“ rozumel látku nebeských telies,
vzdušný priestor, ktorý sa nachádza okolo nebeských
telies okrem Mesiaca. Ďalšie poňatie „éteru“ ako
všade prenikajúcej látky je úzko spojené s latinským
slovom „essentia“, čo znamená podstata, súcno,
ktoré robí vec tým, čím je, na rozdiel od iných foriem.
Esenciálny teda znamená „obsahujúci podstatu.“

Éterické oleje sú vonné látky, ktoré sa nachádzajú
nielen v kvetoch, ale aj v listoch, plodoch, kôre či
koreňoch. Chemicky sú príbuzné s hormónmi. Všetky
prírodné vône pôsobia priamo cez limbický systém,
čo je jedna z evolučne najstarších súčastí ľudského
mozgu. Reakcia na vôňu je rovnaká ako na emóciu
a údajne sú vône vnímané skôr ako slová. Významná
je tiež súvislosť s pamäťou. Vôňa môže pôsobiť ako
určitý druh asociačnej pamäte, kedy si človek spolu
s vôňou vybaví aj konkrétnu situáciu alebo emóciu,
ktorú prežil. Táto čuchová pamäť je obdivuhodne
stála a dlhodobá. Niektoré vonné esencie, napríklad
zo šalvie či škorice, zase majú schopnosť pamäť
stimulovať, takže zvyšujú koncentráciu a umožňujú
nám si viac zapamätať. Tu je niekoľko ďalších rád
a krátkych receptov, ako - možno trochu netradične
- využiť vôňu esenciálnych olejov.

Nespavosť

Pokiaľ vás trápi nespavosť, môže vám pomôcť
levanduľa. Nasušené kvety a lístky vložte do
látkového vrecka a položte na vankúš. V zime je
vhodné dať na radiátor misku s vodou, do ktorej
nakvapkajte niekoľko kvapiek levanduľového oleja.

Ak si po upratovaní máte chuť trochu osviežiť
koberec, zmiešajte 4 šálky jedlej sódy bikarbóny
alebo kukuričného škrobu, 25 kvapiek esenciálneho
oleja z ružového dreva, 35 kvapiek eukalyptového
esenciálneho oleja a 30 kvapiek levanduľového
esenciálneho oleja. Zmes aplikujte na koberec
rozprašovačom alebo jemne vysypte, a po 15
minútach prejdite koberec vysávačom. Priestor sa
nádherne rozvonia.

Bytový parfum

Bytové parfumy, takzvané diffusery, sú dnes
veľmi populárne. Často sú ale vyrobené chemicky,
čo je škoda, pretože nás ochudobňujú o iné
blahodarné účinky vôní. Základom pre domácu
výrobu je 60 – 80 % Isopropyl myristátu, ktorý sa dá
bežne kúpiť. Ten slúži ako rozpúšťadlo, je nosičom
vône a spomaľuje odparovanie. Ďalej pridáme 20
– 40 % obľúbeného esenciálneho oleja. Množstvo
je individuálne podľa toho, akú intenzitu vône
si prajete. Zmes nalejeme do fľaštičky, najlepšie
s úzkym hrdlom, a namočíme do nej drevené špajle
najskôr jedný koncom, potom druhým koncom
a necháme ich tam.

Aplikácia na telo

Pri masáži celého tela pridávame 25 - 30 kvapiek
koncentrovaného esenciálneho oleja do 50 ml
nosného oleja (olivový, mandľový, slnečnicový). Pri
inhalácii dávame 5 kvapiek do odparovacej misky
aromalampy a necháme odparovať aspoň dve
hodiny. Pri kúpeli dávame do horúcej vody 5 - 15
kvapiek oleja a v takomto kúpeli relaxujeme 20
minút.
Mária Horváthová

Použitá literatúra:
HOFFMANNOVÁ, Eva-Katharina. 2001. Energia izbových rastlín. Bratislava
Ikar, 2001. 127 s. ISBN 80-551-0036-5.
HÉBE. Vůne, tajemná duše rostlin. In Zrcadlo kultury. roč. 1, č. 1.
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3. číslo
Johann Wolfgang Goethe, výňatky z diela „Metamorfóza RASTLÍN”
Všetky tvary sa sebe podobajú a predsa žiadny sa nerovná druhému;
a tak celý ten zbor svedčí o tajuplnom zákone,
o tajuplnej záhade. Ó, kiež by som mohol, spanilá priateľka moja,
povedať Ti slovo, ktoré ju šťastne rieši!
Vždy znovu žasneš, sotva sa na stonke nad štíhlou klenbou
striedavých listov kvetina hojdá.
Však nádhera tá je už zvesťou nového tvorivého diania,
ba farebný list cíti už dotyk ruky božej.
Ten istý sťahuje sa rýchlo teraz zrazu v sebe, a hľa, najnežnejšie formy
spejú tu dvojito vpred, určené súc k zjednoteniu.

AKTUALITY NOVEJ AKROPOLIS NA SLOVENSKU
Stalo sa...

Vo štvrtok, 18.02.2016, sa v priestoroch Raňajkárne Rozprávka v Košiciach konal cestovateľský večer
Novej Akropolis spojený s krátkou prednáškou na tému Tibet. Fiktívne putovanie nás zaviedlo do krajiny,
kde je zem najbližšie k nebu a bohovia najbližšie k ľuďom. Prostredníctvom krátkej prednášky sa poodhalilo
tajomstvo tibetských tradícií, kultúry, histórie a náboženstva až do čias čínskeho vpádu v strede minulého
storočia. Následne na to členka Novej Akropolis, a zároveň cestovateľka, umožnila poslucháčom nahliadnuť
do súčasného Tibetu vďaka fotkám a pútavému rozprávaniu. Cestovateľský večer bol novinkou v repertoári
verejných aktivít Novej Akropolis na Slovensku a keďže účasť a záujem o podujatie boli bohaté, Nová
Akropolis plánuje v tomto type podujatí pokračovať.
Pozývame Vás
17.3.2016

Samuel Hahnemann – zakladateľ homeopatie (prednáška), Bratislava

18.3.2016

Ako si v sebe upratať (prednáška), Košice

19.3.2016

Kreatívny kurz „Socha z paverpolu”, Bratislava

19.3.2016

Kreatívny kurz, Košice

23.3.2016

Filozofia pre každého (prvá prednáška Porovnávacieho kurzu filozofie a psychológie 		

		

24.3.2016

		

31.3.2016

		

Východu a Západu), Bratislava

Filozofia pre každého (prezenčná prednáška Porovnávacieho kurzu filozofie a psychológie 		

Východu a Západu), Košice

Filozofia pre každého (prezenčná prednáška Porovnávacieho kurzu filozofie a psychológie 		

Východu a Západu), Košice

7.4.2016

Albert Schweitzer – lekár a filozof (prednáška), Bratislava

8.4.2016

Kreatívny kurz „Obraz z paverpolu”, Bratislava

13.4.2016

Giuseppe Verdi (prednáška), Bratislava

19.4.2016

Filozofia pre každého (prezenčná prednáška Porovnávacieho kurzu filozofie a psychológie

		

Informácie na:
		

Východu a Západu), Bratislava

www.akropolis.sk
Nová Akropolis, Osadná 15, Bratislava; 02 / 54 43 43 12 (18-21hod.), 0904 / 403 791; mailto:info@akropolis.sk
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