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ÚVODNÍK

Milí čitatelia,
blíži sa letný čas, kedy väčšina z nás vyhľadáva 

okamihy strávené v užšom kontakte s prírodou 
a kedy máme príležitosť a možnosť si hlbšie uvedo-
miť, aký harmonizujúci a očisťujúci vplyv má na nás 
čas strávený na slnku, pri vode alebo v lese či horách. 
A určite každý z nás túži stráviť tento čas v čistom 
a krásnom prostredí, nemusieť sa pri prechádzke 
v prírode potkýnať o kopy hnijúcich odpadkov 
a nepríjemných svedectiev ľudskej ľahostajnosti 
a nedbanlivosti voči životnému prostrediu.

Rozmýšľam nad tým, čo hovorili starovekí filozofi, 
keď poukazovali na to, že fyzické prostredie je vždy 
iba zhmotnením a zrkadlom prostredia vnútorného 
a že všetko sa začína na mentálnej a duševnej 
úrovni a dostáva sa von prostredníctvom tvorivých 
princípov, ktorými sú naše myšlienky a slová.

Zhmotnime si na chvíľu svet našich myšlienok 
a slov a predstavme si, že všetko, čo vysielame 
a rozširujeme okolo seba, niekde zostáva a usadí sa 
v určitej jemnohmotnej dimenzii nášho životného 
prostredia, kde sa tieto „objekty“ hromadia. 
Zaujímavá predstava ... Aké tvary a farby by asi mali 
„objekty“, ktoré vysielame do nášho okolia? Vyzerali 
by ako krásne voňavé kvety alebo ako blesky sršiace 
z čiernych mrakov alebo snáď nebezpečné vírusy, 
baktérie a odpadky? Všetko závisí od toho, aké 
hodnoty, presvedčenia a etické princípy tvoria naše 
vlastné vnútorné prostredie, pretože práve tieto 
nástroje tvoria akési filtre, cez ktoré preosievame 
naše emócie a slová vysielané do nášho okolia.

Napadá mi v tejto súvislosti jeden známy antický 
príbeh:

Raz prišiel niekto celý rozčúlený za Sokratom: 
„Sokrates, počul si, čo urobil tvoj priateľ? To ti musím 
hneď rozprávať.“ 

„Okamžik prosím ťa,“ prerušil ho mudrc. „Preosial 
si to, čo mi chceš povedať, tromi sitami?“ 

„Tromi sitami?“, začudoval sa muž. 
„Áno, môj milý, tromi sitami. Prvé je sito pravdy. 

Skúmal si všetko, čo mi chceš povedať, či je to 
pravdivé?“ 

„Nie, počul som to rozprávať a...“ 
„No vidíš! Ale určite si to skúsil s druhým sitom.  

Je to sito dobroty. A či je to, čo mi chceš povedať 
– keď už by to nemala byť pravda – aspoň dobré?“ 

Druhý na to váhavo: „Nie, nie je, naopak...“ 
„Aha!“ prerušil ho Sokrates. „Použijeme teda aspoň 

tretie sito a spýtame sa, či to, čo mi chceš povedať, 
a čo ťa tak rozčúlilo, je užitočné!“ 

„Užitočné to zrovna nie je...“ 
„Teda,“ usmial sa mudrc, „ak to, čo mi chceš 

povedať, nie je ani pravdivé, ani dobré alebo 
užitočné, nechaj to tak a nezaťažuj tým ani seba, ani 
mňa!“

Áno... jedným z veľmi častých a nebezpečných 
„vírusov” je ohováranie: šírenie zväčša negatívnych 
informácií o niekom alebo o niečom, informácií 
šokujúcich, kompromitujúcich a nepodrobených 
overeniu ani hlbšiemu zamysleniu a skúmaniu. 
Tento vírus sa v dnešnej dobe informačných 
technológií veľmi rýchlo šíri a je schopný infikovať 
obrovské množstvá ľudí. A je pomerne ťažké s ním 
bojovať, nakoľko naše obranné mechanizmy nie 
sú dostatočne rozvinuté a zasadené semienko 
pochybnosti nachádza v ľudských mysliach veľmi 
plodnú pôdu pre svoj rast.

Ak chceme žiť v menej znečistenom prostredí, 
začnime tým, že sa nepripojíme do tejto často 
nenápadnej siete ohovárania a že prefiltrujeme 
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Myšlienka na mesiac:
„Predstavte si, že máte sviečku. Prajete si mať sviečku alebo si prajete mať Svetlo? Ak si prajete mať iba 

sviečku, celý život zostanete v tme. Ak si prajete mať Svetlo, budete musieť tú sviečku spotrebovať, vziať 
zápalku, škrtnúť ňou, použiť ju a umožniť, aby sa rozsvietilo Svetlo, ono Svetlo, ktoré je vždy vertikálne 

ako žiarivý meč.“ 
Jorge Angel Livraga
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Hildegarda z Bingenu O Hiledgarde z Bingenu, jednej z najpo- 
zoruhodnejších ženských postáv stredoveku, ktorá 
samu seba vo všetkej skromnosti charakterizovala 
ako „indocta“ (nevzdelaná), môžeme hovoriť ako 
o teologičke, prírodovedkyni, lekárke, spisovateľke, 
vizionárke (prorokyni), skladateľke a psychologičke. 
Vytvorila dielo, ktoré dodnes fascinuje svojou 
mnohostrannosťou. 

Život a dielo
Narodila sa v roku 1098, v Bermersheime. Detstvo 

prežila v neistote a strachu, pretože od svojich 
piatich rokov mala vízie, ktoré ju v nepochopení 
vzďaľovali od rovesníkov aj dospelých a sama ich 
vnímala ako boží trest.
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KRÁTKY PRÍBEH

INŠPIRATÍVNE OSOBNOSTI

informácie, ktoré k nám prichádzajú, cez objektívny 
pohľad nášho vlastného uvažovania a myslenia. 
Schopnosť nešíriť negatívne neoverené informácie 
je jednou z dôležitých zručností podporujúcich naše 
vlastné zdravie a zdravie nášho okolia a je znakom 
vnútornej vzpriamenosti a charakteru. Ohováranie je 
naopak prejavom slabosti a úmyselným vypúšťaním 
jedov do nášho prostredia.

Chráňme si naše životné prostredie.
Želám vám všetkým nádherné leto plné kontaktu 

s čistou a osviežujúcou prírodou.
 

Mgr. Kamila Hermannová 
riaditeľka Novej Akropolis na Slovensku

Zhrdzavená britva
Britvu jedného dňa sňali z rukoväte, ktorá ju chránila 

ako kryt a vystavili ju na slnko. Ako sa začala blýskať 
odrazom slnečných lúčov, pocítila pýchu a po krátkom 
premýšľaní usúdila: 

„Mám sa vrátiť do obchodu, kde som až doteraz drela? 
Určite nie, pane Bože, taká krása predsa nemôže byť 
zneužívaná na také nízke účely. Aká pochabosť by ma 
mohla viesť  k tomu, aby som holila namydlené briadky 
neotesaných vidiečanov a robila podobné podradné 
služby! Som snáď odsúdená k takejto práci? Určite nie. 
Ukryjem sa na nejakom tajnom mieste a tam prežijem 
svoj život v pokoji a odpočinku.“ 

A tak aj urobila. Po niekoľkých mesiacoch skrývania potom jedného dňa vyšla na vzduch. Keď sa vysúkala 
z obalu zistila, že zhrdzavela ako píla a že sa na nej žiarivé slnko už neodráža. S nárekom márne ľutovala 
svoju nenapraviteľnú pochabosť a plakala: 

„Pane Bože! Bolo stokrát lepšie, keď holič používal moju nádherne ostrú hranu, ktorá je teraz preč! Kam 
zmizol môj žiarivý povrch? Všetko zničila táto neznesiteľná, ohavná hrdza.“ 

Toto sa prihodí každému, kto sa na miesto práce bude oddávať lenivosti. Bude ako tá britva; hrana sa 
otupí a hrdza nevedomosti zničí jeho podobu.

Leonardo da Vinci
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V roku 1112 odchádza so svojou spoločníčkou, 
Juttou so Sponheimu, do benediktínskeho dvoj-
kláštora – na Disibodenberg. Spolu tu prežívajú 
veľmi dôležité obdobie, kedy sa 
Jutta so svojím otvoreným a sta-
rostlivým srdcom stáva na 24 rokov 
Hildegardinou učiteľkou.

V roku 1136, keď Jutta zomiera, 
stáva sa Hildegarda vo svojich 38-ich 
rokoch druhou magistrou v kláštore.

V roku 1141, po prvých váhavých 
rokoch, dochádza v jej živote k veľkej 
zmene – vo vízii dostane informáciu, 
aby svoje videnia zapisovala. Nemala 
odvahu, ale pokiaľ neuposlúchla 
víziu, trpela bolesťami a bola 
pripútaná k lôžku. Vtedy oslovila 
svojho dôverníka a priateľa – mnícha 
Volmara, aby jej pomohol. Po jeho pozitívnom 
posúdení sa stali jej vízie predmetom jednania 
synody. 

Hildegarda získala súhlas, a tak vzniklo prvé 
vizionárske dielo s názvom Scivias – Scito vias 
domini – Poznaj cesty pánove, ktoré písala 10 rokov. 
Kniha, ktorá sa skladá z troch častí, obsahuje 26 
vízií. Témy boli väčšinou teologické a týkali sa cirkvi, 
Boha, posledného súdu, anjelov, postavenia žien 
a podobne. Hildegarda však vo svojich víziách ide 
proti všetkým tradíciám a v súlade s víziami sa stavia 
kriticky k cirkvi, hľadá a ukazuje správne miesto ženy 
– rovnocenné vedľa muža, hovorí o jednote tela 
s dušou a ich vzájomnom prepojení.

V roku 1148, po vízii a prudkých bolestiach, posúva 
svoje posolstvo a žiada opáta, aby mohla odísť 
a založiť ženský kláštor v neďalekom Rupertsbergu. 
Po veľmi ťažkých stretoch s predstaveným kláštora 
a niektorými mníchmi, skutočne, v roku 1150 
odchádza a zakladá oficiálne samostatný ženský 
kláštor. 

Znova prekračuje tradície a obhajuje spôsob 
života rehoľných sestier v kláštore. V súlade s víziami, 
krásou a ľudskou dôstojnosťou majú mníšky roz-
pustené vlasy a sú vyzdobené.

V roku 1153 začala pracovať na svojej druhej 
knihe. Táto kniha má v súčasnosti najviac čitateľov. 
Pozostáva z dvoch kníh – Causae et curae (Náuka 
o zdraví) a Physica (Náuka o prírode). Píše o tom, 
čomu sa venovali výhradne muži a nazývali to Fyzika. 
Rozpráva o štyroch živloch, z ktorých sa skladá 
človek aj Univerzum, o tom, že uzdravenie tela 
a duše veľmi úzko súvisia. Upozorňuje a učí o vitálnej 
sile všetkého živého, ktorá sa nachádza v prírode 

a v človeku a nazýva ju Viriditas. Zmieňuje sa o kva-
lite a účele spánku. Celé state venuje správnej výžive, 
ktorej účinky sa bezvýhradne potvrdzujú v dnešnej 

dobe. V knihe Physica sa obsiahlo 
venuje rastlinám, minerálom, živlom, 
zvieratám, kovom, plazom, vtákom, 
stromom a pod., pričom rozpráva 
o ich charakteristikách a účele, kedy 
a ako sa majú používať ako liečebný 
prostriedok. 

V roku 1158 začína pracovať  
na ďalšej vizionárskej knihe, Libre vitae 
meritorum – Kniha životných zásluh 
(alebo človek a jeho zodpovednosť). 
V šiestich víziách, ktoré sú rôznymi 
variáciami veľkej postavy siahajúcej 
do nebies, nad-väzuje na tému 
prepojenia tela s dušou a učí, ako 

naše neresti alebo cnosti ovplyvňujú náš zdravotný 
stav, ako konkrétne vlastnosti vplývajú na konkrétne 
orgány. Hovorí o tom, že je dôležité vnímať chorobu 
ako niečo, čo nás má učiť vnímať univerzálne zákony 
a správnu cestu. 

Hildegarda a hudba
Krásu a hĺbku tém, ktoré nachádzame v jej teológii, 

filozofii, kozmológii a medicíne, rovnako badáme 
v jej hudbe. Hlavne v rokoch 1151-1157 vznikajú 
krásne melódie. Svojím rozsahom tieto skladby 
nemajú v stredoveku obdoby. Hudbu skladala 
inšpirovaná audio víziami. Hovorila, že hudobnosť 
človeka, jeho zmysel pre harmóniu tónov, je Božím 
darom a zbraňou v boji za večnú blaženosť. Hudba, 
rovnako tak vo vesmíre, ako aj v človeku, spája 
všetko so všetkým a je nástrojom liečenia. Zatiaľ 
čo ľubozvučné melódie môžu uzdravovať, nemilé 
zvuky môžu spôsobiť chorobu. 

Jej hudobné dielo sa dochovalo pod názvom 
Symphonia celestinum revelationum (Symfónia 
nebeských zjavení). Bolo to viac ako 70 duchovných 
spevov, vrátane Ordo virtutum (prvá spevohra, ktorú 
napísala žena).

Záverom
Hildegarda z Bingenu zomrela 17. septembra 

1179. Do konca života ešte napísala ďalšiu vizionár-
sku knihu, kázala a vysvetľovala evanjeliá, pomáhala 
ľuďom a liečila ich. Zároveň zostavila novátorský 
liečebný systém, ktorého účinnosť sa potvrdzuje  
aj dnes.

Celým svojím životom bola obrovským príkladom 
hlbokej, optimistickej viery, ktorú šírila. Odvážnym 
spôsobom sa snažila napraviť pokrivené dogmatické 
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Kvalita života
Logickým  dôsledkom požiadaviek našej techno-

logickej civilizácie, ktorá je založená na kvalite a výno- 
soch z produktov, je napokon zameranie pozornosti 
na ľudskú bytosť, základný faktor ktoréhokoľvek 
civilizačného modelu, či už je alebo  nie je techno-
logický. 

V tisíckach veľkých, malých a stredných firiem  
na celom svete sa rozbehli kampane za poz-
dvihnutie sebaúcty, vedomej účinnosti, pocitu 
účasti a zodpovednosti, za rozvoj ľudských vzťahov 
a správnu vzájomnú komunikáciu. 

To všetko je dobré a v mnohých prípadoch 
sa naozaj dosiahli pozitívne výsledky: ľudia sú 
uvoľnenejší, pozornejší pri svojej práci a spokojnejší 
v prostredí, v ktorom ju vykonávajú. Avšak myslíme 
si, že tým sa to nekončí. Táto kvalita života vychádza 
z motivácie, ktorá nepokrýva celé spektrum ľudskej 
bytosti: hľadá väčšiu a lepšiu výrobu, avšak zvyčajne 
neberie na vedomie ďalšie potreby úzko spojené  
so životom, s potrebou riešiť stovky situácií, ktoré nie 
sú vždy spojené s prácou a produktivitou. 

Ľudská bytosť, samozrejme, potrebuje hmotné 
– či už viac alebo menej technické – prostriedky 
na to, aby dôstojne žila. A predovšetkým na to,  
aby jej umožnili súťažiť a dosiahnuť určité postavenie 
v rámci špecifických spoločností, ktoré hodnotia ľudí 
podľa toho, čo vlastnia a podľa prestíže, ktorú získali.  

Nemôže však zabúdať, že okrem hmotného 
života existujú aj nie vždy definované emócie, 
ktoré – v niektorých prípadoch – spôsobujú dobrú 
alebo zlú náladu tým, ktorí ich pociťujú, a nie vždy 
ujasnené myšlienky, ktoré sťažujú istotu smerovania, 
voľbu budúcnosti. A mohli by sme k tomu pridať 
ešte ďalšiu dimenziu prežívania, spirituálnu alebo 
metafyzickú, ktorá sa, z čista jasna, objavuje vo ve-
domí, vyžadujúc odpovede na večné záhady. 

Aby bolo možné hovoriť o skutočnej kvalite 
života, musíme vnímať človeka v jeho celistvosti, 
a nie iba v tom, čo môže dať a vyrobiť.   

V tom psychickom je dôležité, aby každý 
jednotlivec vedel odlíšiť svoje každodenné 
a pominuteľné emócie od hlbokých citov, ktoré sa 
môžu a musia živiť, aby pretrvali a poskytli stabilné 

šťastie. Pokým sa kvalita života spája s povrchnými 
a premenlivými emocionálnymi skúsenosťami,  
na ktoré sa kladie dôraz a záujem, nebudú existovať 
osoby isté si samými sebou, ani ľuďmi vo svojom 
okolí. To premenlivé môže byť zábavné počas určitej 
doby, avšak nenesie pečať kvality.    

  V tom mentálnom je potrebné nielen študovať 
v tom význame, v akom sa to dnes chápe, pretože 
skutočnosť nám ukazuje, ako ľahko sa zabúda 
na to, čo sa zle naštudovalo. Je potrebné učiť sa, 
inteligentne si pamätať, zhromažďovať skúsenosti 
vlastné i cudzie, dávať život všetkému naučenému, 
aby sa aj na tejto úrovni dosiahla kvalita života.

V tom morálnom, napriek tomu, že každodenné 
príklady ukazujú opak, je nevyhnutné rozvíjať 
latentné cnosti vo všetkých ľudských bytostiach. 
Nevadí, že „nie je v móde“ byť dobrý, čestný, 
spravodlivý, rozvážny, zdvorilý, odvážny, ušľachtilý, 
dôstojný, jednoducho povedané, bez týchto 
a ďalších podobných charakteristík nemôže exis-
tovať kvalita života. A fakty to ukazujú. 

V tom spirituálnom, bez toho, aby sa upadalo 
do fanatických a nekompromisných poučiek,  
je potrebné ponúknuť východisko pre nepokoj 
duše, ktorá chce vedieť, čo robíme na tomto svete, 
odkiaľ prichádzame a kam smerujeme. 

Je potrebné zbaviť sa pyšných predsudkov,  
že nám nikto nemôže priniesť nič hodnotné, najmä 
keď ide o poňatia, ktoré odolali času od najstarších 
dôb. 

V skutočnosti všetci chceme kvalitu života. 
Chceme jej však dať skutočný a široký význam 
a chceme, aby nás kvalita urobila lepšími vo všetkých 
aspektoch. Potom budeme úspešnejší, šťastnejší, 
inteligentnejší, o trochu múdrejší a budeme sa 
môcť s hrdosťou pochváliť kvalitami ľudskej bytosti. 

Ukážka z knihy „Čo robíme srdcom a čo mysľou“
Delia Steinberg Guzmán

riaditeľka Medzinárodnej organizácie
Nová Akropolis
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NA ZAMYSLENIE

pohľady na vieru, základné hodnoty, postavenie 
ženy i náboženstvo.

Učila láske k človeku a z lásky k svojmu presved-
čeniu, viere a ideálu dokázala prekonať všetky 

prekážky a tradície, aby mohla priniesť pravdu  
a poznatky ďalším generáciám.

 
Ing. Renáta Kopcová
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Baza čierna
Ako vraví staré príslovie našich predkov: „Pred 

harmančekom klobúk dole, no pred bazou pokľakni.“ 
Baza sa vždy tešila veľkej úcte a to pretrvalo až 
dodnes. Stále je v popredí záujmu ľudového 
liečiteľstva ako aj medicíny. Kvet bazy je oficiálne 
liečivo. V ľudovej tradícii jej bola pripisovaná čarovná 
moc a všeobecne bola vnímaná ako pozitívna 
rastlina, v ktorej sídlia dobrí duchovia, a ktorá vie 
odpudzovať pekelné mocnosti. 

So zberom môžeme začať práve teraz. Kvety 
zberáme ako prvé, v júni, listy v júni až júli. Vyzreté 
plody zberáme bez stopiek v auguste až septembri. 
Síce sa využíva hlavne kvet, ale aj ďalšie spomínané 
časti sú použiteľné. Baza má, samozrejme, svoje 
využitie hlavne v liečiteľstve, no má napríklad miesto 
aj pri dochucovaní vín. Dokáže im dodať príchuť až 
pachuť starého vína.  V Taliansku sa údajne bazovou 
šťavou falšovalo portské víno, ktoré bolo v dôsledku 
toho liečivé, a tak sa náhodou prišlo na liečivé 
účinky bazy. Okrem toho sa baza uplatňuje aj pri vý- 
robe parfumov alebo sa z nej dá pripraviť sirup, 
marmeláda, likér či víno. Tu je niekoľko zaujímavých 
návodov, ako na to. 

Masť z kvetov bazy na ekzémy
Do 250 g rozpustenej bravčovej masti vmie-

šame 3 lyžice rozdrveného kvetu. Necháme stáť 
do druhého dňa, potom opatrne prehrejeme, 
precedíme cez plátno a vytlačíme. Pridáme trochu 
včelieho vosku. Používame na pomliaždeniny, 
podliatiny a suché ekzémy.

Obklad z bazových listov na bolestivé kĺby
Mladé listy rozomelieme buď samotné alebo 

zmiešané s borovou vazelínou. Prikladáme na boles-
tivé kĺby, na končatiny postihnuté reumatizmom. 

Odvar z bobúľ 
Sušené bobule sú veľmi dobrým prostriedkom 

proti hnačke. Užívajú sa buď ako také, alebo sa z nich 
pripraví kaša či odvar – dve lyžice sušených bobúľ  
na 0,25 l vody. 

Kosmatice - vyprážané bazové kvety 
Pripravíme si jednoduché cestíčko, na ktoré 

budeme potrebovať približne ½ hrnčeka mlieka, 
½ hrnčeka polohrubej múky, 3 vajcia, vanilkový 
cukor a štipku soli. Malo by to stačiť na 6 kvetov. 
Kvety obalíme v cestíčku a vypražíme na oleji. 
Hotové môžeme posypať cukrom alebo škoricou. 

Bazové víno
Na liter zrelých plodov potrebujeme liter vody. 

Zmes tri minúty povaríme. Pri varení neustále 
miešame, aby všetky bobule zmäkli rovnako.  
Po rozvarení obsah precedíme, a tak získame šťavu. 
Na každý liter šťavy pridáme 35–50 g cukru, podľa 
vlastnej chuti. Cukor je však dobré pred tým rozpustiť 
v inej nádobe. Šťavu zakvasíme pekárenskými 
kvasnicami v pomere 2 g kvasníc na 5 litrov šťavy. 

Bazový likér
Dáme variť liter vody a dva litre opraných 

a odkvapkaných plodov bazy. Varíme 20 minút. 
Potom precedíme a pridáme 1 kg cukru. Varíme  
20 minút. Potom  primiešame 1 balíček vanilkového 
cukru a 1 lyžicu mletej kávy. Varíme ešte ďalších 
5 minút a nakoniec necháme vychladnúť. Prilejeme 
0,5 l rumu, prípadne vodky a likér stočíme do fliaš. 

Bazová limonáda
Potrebujeme 20 kvetov bazy, 6 citrónov, 1 kg 

kryštálového cukru, 8 l vody. Vodu prevaríme 
s cukrom a necháme vychladnúť. Pripravíme si 
dve 4-litrové zaváracie fľaše, do ktorých vložíme  

MÚDROSŤ PRÍRODY
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AKTUALITY NOVEJ AKROPOLIS NA SLOVENSKU

Stalo sa...
Víkendový kurz „Svet symbolov“, Bratislava
V dňoch 28. a 29. mája 2016 sa v priestoroch Novej 

Akropolis v Bratislave konal víkendový kurz „Svet 
symbolov“, na ktorom boli predstavené najmä základné 
symboly z rôznych kultúr sveta a tiež rozličné formy  
a podoby, v akých sa s nimi môžeme stretnúť. Zaujíma-
vou témou boli aj symboly v mýtoch a rozprávkach. Kurz 
prebiehal vo veľmi príjemnej a priateľskej atmosfére 
a účastníci kurzu mali možnosť zopakovať si prebratú 
látku aj prostredníctvom rôznych cvičení.

Tešíme sa na Vás na ďalších kurzoch. Ešte pred letom 
pripravujeme víkendový kurz, ktorý sa bude venovať 
téme Mužské a ženské archetypy podľa C. G. Junga  
a bude sa konať 25.-26.6.2016 v priestoroch Novej 
Akropolis na Osadnej 15 v Bratislave. Všetkých srdečne 
pozývame.

Pozývame Vás...
16.6.2016 Ctibor Bezděk – zakladateľ etikoterapie (prednáška), Bratislava
16.6.2016 Problémy ako príležitosti (prednáška), Košice
17.6.2016 Samuel Hahnemann (prednáška), Pezinok
22.6.2016 Antoine de Saint-Exupéry (prednáška), Bratislava
25.–26.6.2016 Mužské a ženské archetypy podľa C. G. Junga (víkendový kurz), Bratislava

Informácie na: www.akropolis.sk

Víkendový kurz „Svet symbolov“
prednáša Viktória Búdová

po 10 kvetenstiev bazy a zalejeme roztokom cukru.  
Do každej fľaše dáme tri citróny, nakrájané aj s kôrou 
na kolieska. Hrdlá fliaš prekryjeme plátnom alebo 
celofánom a stiahneme gumičkou. Postavíme  
na teplé miesto a necháme týždeň kvasiť. Stočíme 
do fliaš, dobre uzavrieme a uložíme do chladničky. 
Podávame vychladené.

Bazová marmeláda
Potrebujeme 250 g zrelých bobuliek čiernej bazy, 

2 jablká alebo 5 sliviek, cukor (kryštál) podľa chuti, 
po ½ lyžičke mletého zázvoru, škorice, kardamómu. 
Plody bazy opláchneme a zbavíme stopiek. Jablká 
najemno nastrúhame (slivky pokrájame na drobno). 
Ovocie nasypeme do hrnca, pridáme korenie 
a podlejeme troškou horúcej vody. Za stáleho 
miešania varíme asi 10 minút a prepasírujeme. 
Pridáme cukor a ešte povaríme, kým marmeláda 
nezhustne. Plníme do čistých pohárov a sterilizu- 
jeme. Vydrží približne 3 mesiace. 

Mária Horváthová
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