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Myšlienka na mesiac:

„Túžim po tom, aby som mohla splniť veľkú a vznešenú úlohu, ale mojím hlavným poslaním
je splniť si drobné úlohy, ako keby boli veľké a vznešené.“
Helen Keller

ÚVODNÍK
Milí čitatelia,

mesiac ubehol ako voda a my sa vám hlásime
s októbrovým číslom nášho bulletinu.
Na úvod by som sa spoločne s Vami rada
zamyslela nad jedným citátom, ktorý sa mi
nedávno opätovne dostal do rúk. Pochádza ešte
z čias predsokratovských filozofov a hovorí o tom,
že “človek je kľúčom všetkých vecí”. Aká jednoduchá
veta a koľko úvah a myšlienok vie podnietiť!

Všetci sa v živote dostávame do mnohých situácií,
na ktoré máme “jasný” názor alebo uhol pohľadu.
Ani sme o tom nemuseli rozmýšľať a zaujímame
jednoznačné stanovisko. Veci sa nám javia ako
definované a nespochybniteľné. Je až neuveriteľné,
akou veľkou brzdou a múrom vie byť tento zvláštny
predsudkový mechanizmus, ktorý spôsobuje, že
danú vec ani nestihneme podrobiť skúmaniu
a už v nás pôsobí ako automatický program. Koľko
emócií, trápenia, konfliktov a obáv vie vyvolať
jednoduchý fakt, že často nerozmýšľame zoči voči
situáciám, informáciám a udalostiam.

Našťastie občas príde niekto, kto prezentuje iný,
alebo dokonca opačný názor a pohľad, alebo svojím
životným príkladom ukazuje, že veci nemusia byť
presne a práve tak, ako sme si “preddefinovane”
mysleli. Často zisťujeme, že to, čo sme vnímali ako
problém, niekto iný vníma ako príležitosť; že to,
čo odsudzujeme, druhá osoba hodnotí pozitívne;
že to, po čom túžime a čo si myslíme, že naplní
náš život radosťou, niekto iný vôbec nevyhľadáva
a nepotrebuje.
Jedna
všetkých
dokázať
pohľadu

z vecí, ktorú nás učí filozofia, “kráľovná
vied”, ako ju nazývali v staroveku, je
sa na veci pozrieť z viacerých uhlov
a podrobiť ich skúmaniu, skôr ako k nim

zaujmeme stanovisko. Táto jednoduchá rada, keď
ju aplikujeme v každodennom živote, nám prináša
také veľké možnosti, že zrazu dokážeme vnímať svet
celkom inak a tešiť sa z vecí, ktoré by nás inak ťažili,
prekonávať prekážky, pred ktorými by sme sa cítili
slabí a neschopní, či nájsť východisko v situáciách,
ktoré by nám pripadali ako neriešiteľné. Lebo kľúč je
v nás a v našom uhle pohľadu.

Nenechajme si “diktovať” predsudkami a mentálnymi formami naše vnímanie vecí, a napokon náš
osud a životný príbeh. Život je veľký Učiteľ a každá
udalosť v ňom nám prináša posolstvo, ak vieme
zostať otvorení aj takým uhlom pohľadu, ktoré
nie sú konformné, ktoré vyžadujú morálne úsilie
a prekonanie tendencie k ceste najmenšieho
odporu.
Každý z nás vlastní tento zázračný kľúč - kľúč
k naplnenému životu, k dobrodružstvu poznávania
a vnútorného rastu.
Verím, že aj články októbrového čísla nášho
bulletinu pre Vás budú inšpiráciou k tomu,
ako tento kľúč používať čo najčastejšie. Želám nám
všetkým, aby sme týmto kľúčom otvorili čo najviac
brán nielen pre seba, ale aj pre celé naše okolie.

Mgr. Kamila Hermannová
riaditeľka Novej Akropolis na Slovensku
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KRÁTKY PRÍBEH
Múdrosť nemusí byť vždy zložitá

V ďalekej krajine sa jeden cisár rozhodol nájsť najmúdrejšieho muža
a vymenovať ho za svojho radcu. Po náročných skúškach a úlohách mu
napokon zostali traja kandidáti. Cisár k nim prehovoril: “Pred vami stojí
posledná úloha. Budete umiestnení v zatvorenej komnate. Dvere v nej
budú mať komplikovaný a pevný zámok. Kto sa prvý dostane von, stane sa
mojim radcom“. Dvaja z mužov sa pustili do zložitých výpočtov, zostavovali
grafy, vypisovali množstvo čísiel. Občas sa pozreli na dvere a s povzdychom
sa vrátili k práci. No tretí muž iba sedel a premýšľal. Po chvíli vstal a stlačil
kľučku. Dvere sa otvorili a on jednoducho vyšiel von.
Neznámy autor

INŠPIRATÍVNE OSOBNOSTI
Paracelsus

Paracelsus bol jednou z najvýraznejších osobností dejín medicíny. Nebol len lekárom, ale aj
prírodovedcom, mystikom, filozofom, prorokom,
astrológom, alchymistom a mágom.

Nevie sa, kedy sa presne narodil, zdroje uvádzajú
koniec roka 1493 alebo začiatok roka 1494. Vie sa
však, že to bolo v Švajčiarskom pútnickom mieste
Einsieldeln, v rodine lekára. Jeho celé meno znie
Aureolus Philippus Theophrast Bombastus von
Hohenheim. Detstvo prežil v tieni pútnického
kostola a nemocnice, kde pôsobil jeho otec. Práve
ten ho ako prvý uviedol do sveta medicíny ako
i ostatných vied. Naučil ho základom alchýmie,
chirurgie, liečenia a predovšetkým poznaniu
prírody. V roku 1510 sa zapísal na univerzitu
vo Ferrare (Taliansko) ako študent medicíny. Mal
obrovský smäd po vedomostiach, ale systém, ktorý
bol na škole zavedený, mu nevyhovoval. Priečilo sa
mu nekritické preberanie starých náuk a zasadzoval
sa za živú skúsenosť, prostredníctvom ktorej sa
človek môže stať naozaj dobrým lekárom. Svojím
radikálnym prístupom sa dostal do nezmieriteľného
rozporu so svojou dobou. Vtedajšia vedecká
a akademická spoločnosť mu nerozumela a často
ho držala iba viera, že aj to, čo on zaseje, raz vzklíči.
Paracelsus ani po ukončení štúdia nezostával
v pokoji - nedali mu dýchať nevyriešené problémy
a pochybnosti medicíny. Začal cestovať po celej
Európe, kde neustále hľadal odpovede na nezodpovedané otázky. Postupne si ujasňoval, že za lekárskymi neúspechmi je nevedomosť, povrchnosť
a neschopnosť lekárov a toto poznanie ho stále
posúvalo vpred.
Na cestách získal poznatky od bylinkárov, tulákov,
kúpeľníkov, strihačov oviec, žien, alchymistov, vnímal
zvyky a tradície. Takto objavoval nejeden zabudnutý
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liek ľudovej medicíny. Priebežne si overoval svoje
vedomosti v praxi, napr. i vo vojnách, kde pôsobil
ako ránhojič a čoskoro sa vďaka jeho úspešným
liečbam začali o ňom šíriť zvesti ako o zázračnom
lekárovi.

Okolo roku 1524 začal písať svoje najrannejšie
práce, medicínske aj teologické. Bol hlboko
veriacim človekom, ale nemal rád dogmy - jeho
liečenie bolo jeho modlitbou. Vytvoril si svoju cestu
k bohu prostredníctvom činov. Boha videl v prírode,
v srdciach ľudí a pociťoval silnú lásku k tomu, čo je
stvorené.
V tomto období prichádza aj na Slovensko,
kde bol podľa dobových záznamov tri krát. V roku
1521 navštívil Banskú Bystricu, zaujímal sa o banské
mestá, skúmal drahé kovy a v roku 1526 zas zavítal
do Smolníku na Dolnom Spiši, kde ho zaujali termálne liečivé pramene, ktorým sa venoval, analyzoval
ich a vnímal ako dôležitú súčasť liečebného umenia
V roku 1537 mal v Bratislave niekoľko prednášok
a vystúpení. Jeho pobyt pripomína pamätná tabuľa
umiestnená na Primaciálnom paláci.
Keď mal 46 rokov jeho zdravie začalo upadať
a 24. septembra v roku 1541 zomiera.

Paracelsovo dielo je rozsahom veľkolepé, napísal
364 kníh, okolo 20 000 strán. Počas života mu vyšli
hlavne jeho teologické spisy, všetky ostatné až
po jeho smrti.

•

Ens naturale (lat. natur – vlohy, schopnosti,
prirodzenosť), ide o fyziologické príčiny
v dôsledku zlého hospodárenia organizmu
s jeho zdrojmi a schopnosťami.

V diele nám predstavuje 4 piliere, na ktorých
má byť liečenie postavené: filozofia, astronómia,
alchýmia a ako nosník všetkých je cnosť. Filozofia
je pre neho spôsob života, je to cesta človeka
túžiaceho po poznaní a pravde. Astrológiu vnímal
ako vedu, ktorá rozvíjala schopnosť rozumieť
prírode a súvislostiam medzi prírodnými procesmi
a vesmírnymi silami. Alchýmiu, ako jednu
z hermetických vied, využíval hlavne ako lekár
na výrobu liekov a liečivých amuletov. V etike, resp.
cnosti, išlo o samotného liečiteľa, o jeho povahu,
charakter, zručnosti duše. Najdôležitejšou z cností
bolo pre neho pestovanie lásky k druhým ľuďom.

Napriek veľmi ťažkým životným podmienkam
sa nikdy nevzdal. Jednou z jeho hlavných motivácii
bola bezpochyby myšlienka – všeobecný prospech,
má prednosť pred prospechom osobným.

Ens astrale (lat. astrum – hviezda), popisuje silu
a povahu hviezd a ich vládu nad telom, príčina
chorôb je spojená s účinkom astrálneho sveta
hviezd.

Paracelsus bol výnimočný človek. Svoje miesto
v dejinách má nielen ako vedec, reformátor,
ale predovšetkým ako človek, ktorý celý život niesol
v sebe tie najvyššie hodnoty.

•

•

Ens spirituale (lat. spirituell – duchovné),
psychosociálne a psychosomatické vplyvy
na zdravie, dnes by sme povedali psychosomatické príčiny chorôb.
Ens dei (lat. deus – Boh), pôsobenie, ktoré
vychádza z božskej pôsobnosti, sú akoby
očistcom, ktorý cibrí dušu.

Zaujímavou je jeho náuka o piatich „ens“, piatich
príčinách chorôb a piatich spôsoboch liečenia. „Ens“
bolo pre neho bytie, existencia niečoho, čo má moc
nad telom.

„Tam, kde práca je sama o sebe účelom, alebo
kde má slúžiť sebeckým cieľom, skrátka kde smeruje
ku vlastnému úžitku, tam sa falšuje umenie a tiež
dielo, lebo umenie a dielo musia vychádzať z lásky...“

Ens veneni (lat. venenum – jed), choroby, ktoré
sa rodia zo spôsobu nášho života a účinku jedovatých látok, s ktorými sme denne konfrontovaní.

Renáta Kopcová

•

•
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NA ZAMYSLENIE
Umenie klásť otázky a umenie počúvať odpovede

... je dobré klásť otázky, ale nie je dobré robiť to prehnane až
do tej miery, že sa človek stane úplne závislým od vonkajších
podnetov. Je potrebné vedieť klásť otázky sám sebe a samostatne
hľadať jednu alebo viac odpovedí; ak žiadna nevyhovuje, potom je
žiadúce obrátiť sa na osobu, ktorá nám môže pomôcť...

Cesta skutočného poznania nie je vybudovaná na tomto
pseudoracionálnom pobehovaní hore dole, na otázkach a odpovediach, ktoré sa menia v dialektickej hre bez obsahu a výsledkov.
Poznanie je pokojné, pozvoľné, aby nechalo miesto rozmýšľaniu
a zvnútorneniu: otázka je otvorená brána a odpoveď je nová osoba,
ktorá vstupuje, aby sa stala súčasťou nášho života. Je potrebné
dať priestor odpovedi, osobe, ktorá nám prináša dar hodný toho,
aby sme ho vzali do úvahy.

Delia Steinberg Guzmán
riaditeľka Medzinárodnej organizácie Nová Akropolis

SVET SYMBOLOV
Fénix

Podľa Herodota a Plutarcha je to sťahovavý vták etiópskeho pôvodu, obdarený výnimočnou
dlhovekosťou. Tento vták má schopnosť zrodiť sa z vlastného popola potom, čo zhorel v ohni. Preto je jeho
symbolizmus jasný – zmŕtvychvstanie a nesmrteľnosť, cyklické znovuzrodenie.

V Egypte bol symbolom solárnych cyklov a prilietal do Heliopolis. V podobe vtáka Bennu sa spája
s každodenným cyklom slnka a s každoročnými záplavami Nílu.

Pre Arabov je to vták, ktorý sa zdržiava len na hore Qaf, ktorá je centrom sveta. Vďaka jeho sfarbeniu
do červena ho taoisti volajú „Cinabaritový vták“. Na emblémoch
sa používa v súvislosti s juhom, letom, ohňom a červenou farbou.
Je tiež slnkom, životom a nesmrteľnosťou pretože je tátošom
nesmrteľných.
Čínsky fénix je obojpohlavný, samec aj samica, pričom samica
je emblémom kráľovnej ako náprotivok kráľovského draka. Spolu
symbolizujú jednotu, šťastné manželstvo a manželov privádzajú
do raja nesmrteľných.

Tak ako sa podstata fénixa nedá pochopiť len pomocou jeho
mena, a Boh sa nemôže pochopiť prostredníctvom jeho mien
a kvalít, rovnako tak fénix predstavuje práve to, čo uniká inteligencii
a myšlienkam.
Je tvorivým a ničivým ohňom, pôvodom a koncom sveta;
je zástupcom Šivu a Orfea. Symbolizuje zmŕtvychvstanie
zosnulých potom, čo prejdú vážením duše, ak je ich negatívna
spoveď posúdená ako pravdivá.
Pre Grékov je tiež sprievodcom na druhý svet, preto sa fénix
v podobe sochy nachádza na prove mnohých posvätných bárok.
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MÚDROSŤ PRÍRODY
ČO STE MOŽNO NEVEDELI O KVETOCH
Mŕtvolný kvet
Titan arum je rastlina, ktorá dorastá do výšky 3,5 metra. Jej kvet je známy
odporným zápachom podobajúcim sa mŕtvolnému mäsu, preto ho často
volajú aj „mŕtvolný kvet“. Tento zápach slúži na prilákanie hmyzu za účelom
opelenia. Ide zväčša o hmyz, ktorý sa živí mŕtvym mäsom. Ten vyhodnotí
zápach ako potenciálnu potravu a vletí do vnútra. Keď zistí, že to bola len
ilúzia a žiadna potrava tam nie je, vyletí von, ale už s peľom na „nohách“.
A o to presne rastline ide. Takto si zabezpečuje pokračovanie svojho druhu.
Najpomalšie kvitnúci kvet
V Peru a v Bolívii môžeme vidieť unikátnu rastlinu zvanú Puya
raimondii alebo aj „kráľovná Ánd”. Všetci sa tešíme z rastlín, ktoré nám
kvitnú každý rok. Táto si ale dáva na čas. Údajne viac ako 100 rokov
zhromažďuje živiny, až pokým je schopná prvý krát zakvitnúť. Preto
sa hovorí, že ide o rastlinu s najpomalšie kvitnúcim kvetom. No ako
náhle kvet vyprodukuje semená, rastlina umiera a cyklus sa už nikdy
znova neopakuje. Žiaľ, rastlina je na pokraji vyhynutia, a to skôr kvôli
zásahu človeka, než kvôli ťažkým podmienkam. Zvláda zimu, suchá,
vetry a aj nedostatok pôdy. Patrí totiž medzi druh bromélie, ktoré
sú špecialistami na prežitie v ťažkých podmienkach. Je tak trochu
symbolom bojovnosti a ukazuje nám, že život sa nedá len tak ľahko
vykynožiť a stojí za neho bojovať.
Kvety vítajúce slnko
Možno ste si všimli, že mladé kvety slnečnice sa
počas denného svetla stále otáčajú za slnkom
a „svojím pohľadom“ sledujú jeho dráhu z východu
na západ počas celého dňa. V noci je to zase naopak,
aby tak ráno znovu mohli privítať slnko na východe.
Vedci neustále skúmajú mechanizmy, ktoré sú
za to zodpovedné a snažia sa zistiť aký evolučný
význam to má pre rastlinu. Už teraz je ale zrejmé,
že to pomáha predovšetkým mladým rastlinám, a to
k intenzívnejšiemu rastu. Tento pohyb totiž časom
slabne a u zrelých rastlín sa úplne zastaví.
Požierač oviec
Prečo sa rastlina Puya chilensis prezýva „požierač oviec“? Vytvára totiž monštruózne trojmetrové ostne, ktoré majú na jednej strane odradiť bylinožravce,
ale na druhej strane, ak sa predsa len nejaký priblíži, vie nimi odvážlivca uloviť, a to
údajne aj takého veľkého ako je ovca. Práve preto sa jej nelichotivo hovorí „požierač
oviec“. Ale pozor, v skutočnosti nikoho nepožiera, teda nie je mäsožravá. Obeť
síce uviazne, ale ona ju potom nechá prirodzene uhynúť. Procesom rozkladu tela
zvieraťa sa do pôdy dostávajú rôzne látky. Tie predstavujú pre rastlinu blahodarné
živiny. No a keďže nevie prijímať živiny nijak inak iba z pôdy, vyvinula si rastlina
túto náročnú stratégiu, aby obohatila pôdu o to, čo pre život potrebuje. V zásade
je to vegetarián, ktorý si rád zaloví.
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Milovníci noci
Aj medzi rastlinami nájdeme také, ktoré uprednostňujú noc pred dňom ako mnohé
živočíchy. Tieto otvárajú svoje kvety na večer alebo iba v noci, a naopak cez ráno
ich zatvárajú. Na rozdiel od tých „denných“ sú sfarbené väčšinou do biela, aby ich
bolo v tme dobre vidieť a mohli tak prilákať nočný hmyz, ktorý ich opeľuje. Mnohé
z týchto rastlín si to nesú aj v názve, ako napríklad večernica, nočenka, mesačný
kvet či kráľovná noci. Kaktus kráľovná noci zakvitne iba na jednu jedinú noc v roku
a do rána odkvitá. Nočenka zase otvára svoje kvety od júna do októbra vždy
popoludní a necháva ich otvorené celú noc. Počas dňa ich otvára iba výnimočne, a to
pri daždivom počasí alebo na jeseň, kedy klesá intenzita svetla. Odpovedať na to,
prečo je to tak, zahŕňa príliš komplexné otázky. Každopádne život, aktivita a práca
v prírode je kontinuálna, nikdy sa neprerušuje. Striedame si služby, odovzdávame
štafety jeden od druhého a tá reťaz neustále pokračuje, či je noc alebo deň.
Mária Horváthová

AKTUALITY NOVEJ AKROPOLIS NA SLOVENSKU
Stalo sa...

Dobrovoľnícke tvorivé dielne

V utorok, 20.9. a vo štvrtok, 22.9. organizovala Nová
Akropolis v rámci Bratislavského týždňa dobrovoľníctva už tradičné Dobrovoľnícke tvorivé dielne.
Kapacita bola obsadená a prekročená už niekoľko
dní vopred a priestory na Osadnej 15, v Bratislave,
boli plné dobrovoľníkov, ktorí prišli vyrábať darčeky
pre deti z detských domovov a krízových centier.
V ich rukách sa rodili nádherné hračky, prívesky, sovičky, chobotnice, maľované kamienky..., ktoré rozžiaria
oči detí pod vianočným stromčekom.

Rovnako tak v Košiciach sa 23.9. dvere Novej Akropolis otvorili pre tvorivých dobrovoľníkov a malí bavlnení
panáčikovia nimi vyrobení hneď na druhý deň urobili radosť deťom z detského domova vo Valalikách,
pre ktoré členovia Novej Akropolis pripravili tvorivé dielne, hry a obdarovanie darčekmi.
Ďakujeme všetkým dobrovoľníkom za ich úsilie a radosť vloženú do prípravy darčekov a tešíme sa
na spoločné chvíle pri ďalších príležitostiach!
Pozývame Vás
17.10.2016 – Filozofia pre život, Bratislava (prezentácia kurzu)
20.10.2016 – Legenda o kráľovi Artušovi, Bratislava (prednáška)
20.10.2016 – Dobrovoľnícke tvorivé dielne, Bratislava
22.10.2016 – Kreatívny kurz socha z paverpolu, Bratislava
25.10.2016 – Filozofia pre život, Košice (prezentácia kurzu)
28.10.2016 – Samuel Hahnemann, zakladateľ homeopatie, Košice (prednáška)
12.11.2016 – Svet muža a svet ženy podľa C. G. Junga, Košice (seminár)
15.11.2016 – Filozofia pre život, Bratislava (prezentácia kurzu)
16.11.2016 – Filozofia pre život, Košice (prezentácia kurzu)
Informácie na: www.akropolis.sk
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