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Myšlienka na mesiac:

„Šťastie spočíva v harmónii toho, čo hovoríte, s tým, čo robíte a čím ste.“
Móhandas Karamčand Gándhí

ÚVODNÍK

Milí čitatelia,

vo vzduchu už cítiť vôňu jari a my sa vám hlásime s marcovým číslom nášho filozofického
bulletinu. Tento mesiac je tradične spätý s radosťou
z pribúdajúceho svetla a prebúdzajúcej sa prírody
a možno aj preto sa v marci, okrem mnohých
významných výročí, oslavuje od roku 2012 aj
Medzinárodný deň šťastia. OSN vyhlásila tento deň
na základe iniciatívy Bhutánu, krajiny, ktorá meria
svoju prosperitu ukazovateľom “hrubého národného
šťastia” ako rozvoja založeného na hodnotách a nie
iba na ekonomických a spotrebiteľských faktoroch.
Preto by som sa rada v tomto úvodníku venovala
práve téme šťastie. Je to jedna z nadčasových filozofických tém a venovali sa jej veľkí myslitelia
všetkých historických období, keďže šťastie je jedna
z vecí, o ktorú sa zaujíma azda každá ľudská bytosť.
Títo veľkí myslitelia nám ponúkajú zamyslieť sa
nad tým, že existuje viacero druhov „šťastia“, ktoré
môžeme zhrnúť do troch základných typov: jedným
je to, čo nazývame „mať šťastie“, druhým „cítiť sa
šťastný“ a tretím „byť šťastný“.

„Mať šťastie“ často vnímame ako niečo, čo je mimo
nás, čo nemáme možnosť ovplyvniť a čo prichádza
ako dar osudu v podobe určitej veci alebo situácie,
po ktorej sme túžili. „Cítiť sa šťastný“ už vnímame
viac ako výsledok nášho vlastného pričinenia, keď
sa dokážeme na veci pozrieť z takého uhla pohľadu,
ktorý nám tento pocit šťastia umožňuje. Niekto
môže napríklad v očiach druhého „mať to šťastie“, že
je zdravý a nemusí bojovať s vážnou chorobou, ale
či sa taký človek aj „cíti šťastný“, závisí od toho, či si
tento dar dokáže uvedomiť a prisúdiť mu príslušnú
hodnotu. Často to tak vôbec nie je... pretože
každý vidí šťastie v tom, čo mu chýba a čo sa snaží
dosiahnuť. Chudobný v majetku a peniazoch, chorý
v zdraví atď.

Pocit šťastia je však dočasný a prchavý
a všetci vieme, že nám nevie dlho vydržať. Aj keď
dosiahneme niečo, po čom sme túžili, pocit šťastia
trvá iba chvíľu... a potom opätovne cítime smäd
po niečom ďalšom, čo nám „chýba ku šťastiu“.
Preto sa nás všetci veľkí filozofi snažia upozorniť
na to, že naozajstné šťastie, skutočne „byť šťastný“,
nie je ani dar osudu ani prchavý pocit v okamihu,
keď sme niečo dosiahli, ale je to stav, ktorý sa
nezakladá na vonkajších okolnostiach, ale na
vnútornom rozhodnutí a hodnotách. Veľký grécky
filozof Aristoteles hovoril, že človek je šťastný vtedy,
keď je jeho duša riadená cnosťami, teda vtedy, keď
rozvíja svoje najlepšie stránky a vnútorné hodnoty
a realizuje ich v praxi.

Toto Veľké Šťastie potom nie je závislé od toho,
či sme dokonale zdraví, či máme všetko pohodlie
a či sme bohatí. Je závislé iba na tom, kým sme
a na akých hodnotách je postavený náš život – a tie
si môžeme vybrať. Šťastie teda nie je otázkou toho,
čo máme, ale toho, kým sme.

Veľmi pekne o tejto téme rozpráva aj osobnosť,
ktorú vám tento mesiac predstavíme v podobe
víkendového kurzu v Bratislave a v Košiciach:
sociológ a psychológ Erich Fromm, ktorý napísal,
okrem iného, aj knihu „Mať alebo byť“ zameranú
práve na túto problematiku.
Želám vám príjemné čítanie nášho bulletinu
a šťastný (nielen) marec!

Mgr. Kamila Hermannová
riaditeľka Novej Akropolis na Slovensku
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KRÁTKY PRÍBEH
O ceruzke

Starý výrobca ceruziek dal svoju najnovšiu ceruzku bokom, pretože sa ju práve chystal zabaliť do škatuľky.
Zrazu, z ničoho nič, sa ako malý chlapec začal ceruzke prihovárať, akoby bola živá, aby jej dal dôležité rady
pred cestou. „Vieš, existuje päť vecí, ktoré by si mala vedieť predtým, než ťa pošlem do sveta,” povedal
ceruzke. „Vždy ich maj na pamäti a staneš sa najlepšou ceruzkou akou len ceruzka môžete byť!

• Prvá vec, ktorú si musíš pamätať je, že budeš môcť robiť úžasné veci, ale iba vtedy, ak sa dokážeš vložiť
s dôverou do rúk niekoho iného.
• Neboj sa, ak z času na čas zažiješ bolestivé ostrenie. To sa vždy deje len pre tvoje dobro, preto,
aby z teba bola ešte lepšia ceruzka.

• Tiež maj na pamäti, že budeš mať možnosť opraviť prípadné chyby, ktoré možno urobíš počas cesty.
• Vždy si pamätaj, že na každom povrchu, po ktorom prejdeš, budeš zanechávať niečo za sebou.
Bez ohľadu na to, čo ďalšie sa stane, vždy musíš pokračovať v písaní.
• No, a nikdy nezabudni, že tá najdôležitejšia časť teba je vo vnútri.”

Vyzeralo to, akoby ho ceruzka naozaj počúvala a sľúbila mu, že si týchto päť vecí určite bude pamätať,
aby tak mohla prežiť naplnený život.
Inšpirované príbehom od Rogera Darlingtona

INŠPIRATÍVNE OSOBNOSTI
Pico della Mirandola

Ak by sme chceli nahliadnuť do obdobia
renesancie a zoznámiť sa z niektorými nosnými
ideami humanizmu, výborne nám na to poslúži
osobnosť výnimočná svojim hlbokým poznaním
aj napriek jej krátkemu životu, osobnosť, ktorej prínos
bol pre danú dobu nezmerný. Touto osobnosťou je
Giovanni Pico della Mirandola.
Život a dielo

Osud mu pripravil neobyčajne rýchly, no zato
bohatý život. Narodil sa 24. februára 1463 v Mirandole, v Taliansku, do významnej šľachtickej rodiny. Otec
mu zomrel skoro a ostali mu po ňom tituly a veľký
majetok, keďže jeho otcom bolo samotné knieža.
Od detstva bol nesmierne nadaný, veľmi rýchlo sa
učil a mal obdivuhodnú kapacitu pamäte. Práve
kvôli výrazne rýchlym pokrokom v štúdiu už ako
14-ročný odišiel do Bologne študovať právo. V tom
čase sa začal viac zaoberať otázkami o prirodzenosti
človeka a sveta, otázkami večnosti a stvorenia,
boha, prírody, venoval sa porovnávaciemu štúdiu
náboženstiev a filozofií. Ďalšie štúdiá (filológia
a starovek) absolvoval na univerzitách v Padove

a Ferrare, aby sa napokon so všetkými vedomosťami
a poznaním vrátil v roku 1484 do Florencie. Mal iba
21 rokov, no razom si ho všimli Marsilio Ficino aj
Lorenzo de Modici Il Magnifico a prijali ho do svojich
kruhov renesančných novoplatonikov. Potom
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na nejaký čas odišiel za štúdiom do Paríža, kde zavŕšil
intenzívne sedemročné vzdelávanie a mohol sa ako
veľký učenec vo Florencii venovať tvorivej činnosti.

Okrem západnej filozofie ho zaujímala aj tá
východná, rovnako ako aj Kabala. Keďže mal
vynikajúcu pamäť, učil sa veľa jazykov, okrem iného
aj hebrejský, chaldejský a arabský jazyk, čo mu
umožňovalo priamo sa zoznamovať s východnými
učeniami z pôvodných textov, ktoré potom
prekladal do latinčiny.
V roku 1486 prišiel do Ríma a vyzval učencov
verejne diskutovať o spise Deväťsto téz a úvodná
reč do diskusie sa v neskorších vydaniach označuje
názvom O dôstojnosti človeka.

Pico della Mirandola zomrel 7. novembra 1494 vo
Florencii na následky choroby a 4 roky po jeho smrti
vyšlo v Benátkach jeho súborné dielo s názvom
Omnia opera.

Popisuje človeka ako povraz natiahnutý medzi
zvieraťom (a rastlinnou ríšou) a Bohom. Od zvierat
a rastlín človek prebral vegetatívnosť a animálnosť,
inštinkty a pudy. Ale okrem toho má aj rozum,
inteligenciu a slobodnú vôľu, ako aj schopnosť
vzhliadať k bohom. Prirodzene má teda snahu
napĺňať nielen fyzicko-psychické potreby, ale aj
potreby duchovné, ktoré ho k božskému svetu
napriamujú. Myseľ a slobodná vôľa sú mu darom,
ale i kameňom úrazu, ak ich nepoužíva, nerozvíja,
nerozoznáva, resp. ak ich využíva len na egoistické
a inštinktívne účely. Práve preto je pre človeka
nevyhnutné poznanie a vzdelávanie sa, a to hlavne
v troch disciplínach: filozofii, teológii a morálke.

Pico della Mirandola tu zdôrazňuje hlavne
slobodnú vôľu človeka a možnosť jeho vlastnej
voľby, či sa chce spustiť dole, k tomu zvieraciemu,
alebo sa chce šplhať smerom nahor, k tomu
božskému. Smerom dole človek padá do sveta
mnohosti a rozdielností, smer hore vedie k jednote.
Človek si sám určuje svoju podobu a ľudská tvorivosť
je nástroj na nachádzanie riešení, ak sa človek vydá
cestou hore. Okrem toho táto cesta vedie človeka
v inej rovine k dvom podstatám – smerom dnu,
k sebe samému a smerom von, k vytváraniu jednoty
so spoločnosťou a prírodou. Takto má možnosť
dosiahnuť religio - zjednotenie, harmóniu, pokoj,
blaženosť.
Buď si teda vyberieme zostup do podsvetia
alebo vzostup k nebu s tým, že všetko úsilie človeka
je zavŕšené tým, že dosahuje božskú úroveň bytia
v sebe samom.

O dôstojnosti človeka (De hominis dignitate)

V tomto diele je celá pozornosť zameraná
na človeka, jeho popis, jeho možnosti, jeho vzťah
k božskému, jeho tvorivého ducha. Poňatie človeka
je filozoficko-teologické a to nielen tým, že Boh je
stvoriteľom človeka, ale skôr tým, že Boh vytvoril
človeka na svoj obraz, čím sa človeku otvárajú veľké
možnosti vlastnej sebarealizácie, konania a žitia tak,
aby bol čo najbližšie k obrazu božskému. A to je
nosná idea celého diela. Veril, že sila ľudského ducha
je tým najväčším bohatstvom, ktoré môžeme získať
a potom ho rozdávať.

Pico della Mirandola v diele uvádza, že po tom,
čo Najvyšší Tvorca stvoril človeka, takto k nemu
prehovoril:„Postavili sme ťa do stredu sveta, aby si
sa odtiaľ rozhliadol okolo seba a videl, čo všetko
je na svete. Nestvorili sme ťa ani nebeským, ani
pozemským, ani smrteľným, ani nesmrteľným, aby
si ty sám ako svoj najvyšší, dôstojný správca a tvorca
vytvoril akúkoľvek podobu, ktorú si želáš. Môžeš
upadnúť do podsvetia a ťažko sa zvrhnúť. Môžeš
sa však podľa tvojho najlepšieho presvedčenia
povzniesť do výšin božskosti a znovuzrodiť.“
Človeka pripodobňoval k akémusi Atlantovi
s hlavou v nebi, nohami na zemi, ktorý má obrovské
možnosti, avšak na svojich pleciach nesie ťažobu
nebies – moci a veľkosti. Človek svojim životom
napĺňa obraz stávania sa bohom a jeho sloboda
spočíva v tom, že môže dosiahnuť božskú veľkosť.

Ďalšia dôležitá myšlienka diela je tolerancia,
pričom čím viac človek stúpa smerom nahor (a teda
zároveň i k sebe samému, ostatným a prírode),
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tým viac je tolerancie schopný. Jeho myšlienka
tolerancie je zahrnutá v tom, že človek bez ohľadu
na kultúru, národnosť, vierovyznanie a iné vonkajšie
rozdiely aj tak vždy hľadá to isté – sebauskutočnenie,
sebapoznanie, nájdenie seba samého a svojej
najvyššej ľudskosti (teda božskej úrovne), čo
privádza k skutočnému šťastiu. Keď sa pozrieme
na celú históriu ľudstva, človek sa vždy snaží o to
isté, má vždy tie isté otázky a na tom stavia Pico della
Mirandola ideu tolerancie – všetci kráčame k tomu
istému, len každý inou cestou. Ak sa naučíme
navzájom tolerovať rozdielne cesty vnímajúc, že
sledujeme ten istý cieľ, je možné spoločne kráčať
k jednote a svojou rozdielnosťou sa skôr dopĺňať.
A v tom spočíva aj jeho idea, že rozmanitosť sveta
a jeho protiklady sú v jednote a harmónii. Je však
na nás, ľuďoch, to pochopiť a skôr ako protikladnosť
vnímať komplementárnosť. „Povzbudzujme sa,

otcovia, povzbudzujme sa sokratovským nadšením,
ktoré nás vyvedie mimo úsudku a povznesie
nášho ducha k Bohu. A pobádať sa budeme tým
väčšmi, čím viac dáme do pohybu to, čo je v nás
vynikajúce. Ak sily vášní usmerníme pomocou
morálky do rozumných hraníc tak, aby medzi sebou
zneli v nebeskej harmónii, ak pomocou dialektiky
budeme rozvíjať rozum, potom, pobádaní zápalom
múz, vychutnáme nebeskú harmóniu. Vtedy
Bakchos, vodca Múz, vo svojich mystériách, ktoré sú
viditeľné prejavy prírody, odkryje nám, ktorí sme sa
stali filozofmi, Božie tajomstvá.“
Mária Mihálová

Použitá literatúra:
SEILEROVÁ, Božena, 1999. O dôstojnosti človeka: odkaz
Giovanniho Pica della Mirandola. Bratislava: IRIS, 1999. s 123.
ISBN 80-88778-76-X

NA ZAMYSLENIE
Zlatá rybka

Spomedzi všetkých príbehov, ktoré
som počúvala alebo čítala ako dieťa, ma
asi najviac uchvátila rozprávka o rybárovi,
ktorý jedného dňa chytil Zlatú rybku a tá
mu s prosbou, aby ju pustil späť do mora,
sľúbila splniť tri želania. Rybár na túto
ponuku pristúpil a prehovorený svojou
ženou žiadal od rybky s každým želaním
viac a viac, až mu nakoniec pre zaslepenú
túžbu po mori a vlastníctve nezostalo
vôbec nič.

Po vypočutí celého rozprávania
sa v mojej detskej hlave začali rodiť
neuveriteľné
predstavy
a
úvahy.
Spomínam si, že celé moje dni boli
vyplnené rozmýšľaním nad nádhernou
možnosťou mať tri ľubovoľné želania... a v zmesi snov stať sa princeznou, môcť šoférovať auto či vedieť
lietať som zrazu zistila, že si podobne ako rybárova žena, neviem zvoliť, ktoré tri zo všetkých mojich
želaní sú tie „pravé“. Zakaždým, keď som konečne niektoré zvolila, objavili sa nové, ďalšie, veľkolepejšie.
Nekompromisne som zamietla vyslobodzujúcu špekuláciu, že ak mám naozaj ľubovoľnú možnosť, môžem
si predsa želať, aby sa mi splnilo všetko, na čo pomyslím, a poctivo som sa držala daného konceptu teraz už
celkom nedostačujúceho čísla tri.

A ako plynul čas, začala som z dôvodu nevyhnutného sklamania nad tým, o čo všetko by som bola
pripravená takým krutým obmedzením počtu, dokonca ľutovať, že som sa o tejto rozprávke vôbec dozvedela. Pocítila som sťahujúce sa mračná nad bezstarostným detstvom a uvedomila som si, aké bezbolestné
je o ničom nevedieť, a aké je naopak ťažké a skľučujúce dozvedieť sa, objaviť, poznať. Ako hladko plynul môj
život, kým som nepoznala rozprávku O zlatej rybke! Pokúšala som sa na ňu zabudnúť a navždy ju vymazať
zo svojej mysle, avšak stále sa vracala s neúprosnou pravidelnosťou a ťažila môj detský svet vyžadujúc
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riešenie a odpoveď. A čím viac som samu seba presviedčala, že tento problém nie je vo svojej podstate
vôbec dôležitý (nakoniec, veď je to len rozprávka!), tým dobiedzavejšie bzučal okolo mojich uší a bodal
do najskrytejších miest môjho vnútorného sveta. Pochopila som, že je nemožné sa ho mávnutím ruky zbaviť
a rozhodla som sa k zodpovednému činu: raz a navždy túto otázku vyriešim, aby ma už nikdy nemohla ťažiť
a znepokojovať.
A skutočne, spásne riešenie sa objavilo a ako úsvit nového dňa rozjasnilo moju tvár: zistila som totiž, že
ak si želám niečo, čo bude prospešné len mne samej, nikdy nenájdem uspokojenie, pretože sa nebudem
môcť o získanú radosť s nikým podeliť a nikomu inému ako sebe nepomôžem. Moje pôvodné želania
sa v okamihu rozšírili aj na okolitý svet. Nech nie len ja, ale celá moja rodina vie lietať! A prečo vlastne len
rodina? Nech vedia lietať všetci moji spolužiaci, alebo dokonca celé naše mesto... a prečo by nakoniec
nemohli lietať všetci ľudia? Mám predsa možnosť želať si čokoľvek!

Po tomto veľkolepom odhalení, ktoré bolo prísľubom nájdenia vytúženého pokoja v duši, sa však ako
strašidelný čierny objavil tiež starý známy problém voľby: ktorým zo všetkých želaní dať prednosť? A zrazu
sa celé moje utrpenie nielen vrátilo, ale dokonca narástlo do obrovských rozmerov, lebo už nešlo len
o moju vlastnú osobu, ale išlo o nás všetkých. V mojich drobných rukách bol zrazu celý svet s myriadami
problémov, o ktorých som matne tušila, že ho ťažia. Zmietala som sa v riešení otázok chudoby, nepriateľstva,
vojen, chorôb... aká malá a nepatrná som bola pod touto ťarchou, aká bezradná v rozhodnutí, ktoré malo
zmeniť chod miliónov ľudských životov!
Plynul čas, postupne som opustila detské roky, a pravdu povediac, otázku zlatej rybky som dodnes
nevyriešila. Nikdy však nezabudnem na onen úžasný okamih precitnutia, v ktorom som si uvedomila,
že aj ja ako jedna z mnohých ľudských bytostí môžem pomôcť svetu, že na činoch a rozhodnutiach
každého z nás závisí obraz celého ľudstva, že aj tou najmenšou životnou voľnou ovplyvňujeme dejiny,
aj keď si veľakrát myslíme, že sme len tým najnepatrnejším zrnkom piesku v nedohľadnej púšti sveta.
Pochopila som, že úlohou čarovnej Zlatej rybky nebolo zjednodušiť rybárovi život bohatými darmi, ale
prebudiť v ľudskej bytosti zodpovednosť za vlastné rozhodnutia a ukázať nám, že ak prejavíme skromnosť
a potlačíme pochabú chtivosť, objavíme v sebe zázračnú schopnosť každým svojim činom zlepšovať svet.

A čo vy, milí čitatelia? Už ste vyriešili otázku, čo si budete želať, keď chytíte zlatú rybku? Alebo už ju
dokonca niektorí z vás chytili? Nuž... možno ju práve teraz každý z nás drží vo svojich rukách. Pozor len na
syndróm rybárovej ženy... :)
Mgr. Kamila Hermannová
riaditeľka Novej Akropolis na Slovensku

SVET SYMBOLOV
MOST

Most je tým, čo zjednocuje a rozdeľuje, tým, čo umožňuje prejsť z jedného
brehu na druhý, a tiež dosiahnuť iný stav, ktorý zostane zjednotený s tým
predošlým prostredníctvom tohto puta, ktoré spája jednu etapu s druhou
a súčasne ich oddeľuje. Niekedy „druhý breh“ symbolizuje smrť.

Život je plný mostov. Jedno obyčajné lano priviazané k dvom stromom,
ktoré rastú na opačných stranách rieky, nám umožní tieto dva brehy prepojiť
a vytvoriť most a prejsť ponad rieku. Je tu však niečo oveľa hlbšie: dva brehy
symbolizujú dva rôzne stavy bytia a lano je „vlákno“, ktoré ich spája, „sûtratmâ“
alebo „vlákno ducha“ u Indov alebo Ja, ktoré navlieka perly toho, čo sme
dosiahli v každom evolučnom období našich inkarnácií.
Most bol symbolicky pripodobňovaný k ostriu noža, po ktorom je ťažké
prejsť, ktorý predstavuje určité nebezpečie, ale zároveň jedinú možnú
cestu ako sa dostať na druhú stranu k vysnívaného brehu. Nebezpečenstvo

5

15. číslo
spočíva v dvojakom zmysle: rozhodnúť sa vstúpiť na most, ktorý je tým, čo spája, ale zároveň aj tým, čo
oddeľuje obidva brehy. Most je teda súčasne dobrý aj zlý podľa toho, či sa ho podarí alebo nepodarí
prejsť. Tiež existuje možnosť, prejsť po ňom jedným alebo druhým smerom, hoci opačný smer znamená
väčšie nebezpečenstvo, ktorému je dobré sa vyhnúť. Odtiaľ pochádzajú také časté zmienky vo všetkých
mýtoch o tom, že je nebezpečné sa otočiť v strede cesty alebo sa obzrieť, ako napríklad v slávnom príbehu
o Orfeovi, pretože prejdený úsek sa musí „stratiť z očí”, aby bolo možné víťazne prísť k cieľu. To isté sa stáva
so symbolickým rebríkom, po ktorom keď sa kráča, jeho nižšia časť musí zmiznúť.
V Ríme bol „pontifex“, staviteľ mostov, alebo tvorca jednoty medzi duchovným a hmotným životom,
oddelených svetov neba a zeme, aby ľudia mohli dosiahnuť božský stav. Svätý Bernard hovoril, že biskup
(pontifice), ako napovedá etymológia jeho mena, je určitým mostom medzi Bohom a človekom. Symbolom
tohto vzťahu alebo paktu je dúhový oblúk, ten najkrajší z „mostov“, ktorý sa ukazuje ako znamenie
znovunastolenej harmónie po búrkou rozpútanom besnení.

Najznámejším mostom v posvätnej literatúre Indie je „antahkarana“, opísaná v Bhagavadgíte ako miesto,
kde sa nachádza princ Arjuna, pánduovský hrdina, ktorý je umiestnený v strede mosta, odkiaľ môže pozorovať obe vojská, viesť vojnu proti kuruovcom, jeho večným príbuzným - nepriateľom, ktorí symbolizujú túžby
a žiadostivosti nášho hmotného sveta stojace proti inteligencii a duchovnosti princa, ktorý sa musí naučiť
ako byť človekom, tým, že znova získa svoju skutočnú vlasť, stratené kráľovstvo Hastinapura.

MÚDROSŤ PRÍRODY
Petržlen

Opäť sa budeme v tejto rubrike podrobne venovať jednej rastline a tou je
petržlen záhradný. Aj keď ho všetci veľmi dobre poznáme a sprevádza nás už
od nepamäti, predsa len si ho dôstojne predstavíme, akoby bol pre nás úplne
nový. Možno vás aj niečím prekvapí.
Kto si a odkiaľ prichádzaš?

Na úvod sa zoznámte s jeho mnohými menami. Môžeme sa stretnúť
s názvom petruž, v šarišskom nárečí mu hovoria petruška a v oravskom ho
volajú perašín. Čo sa týka jeho pôvodu, petržlen k nám docestoval z oblasti
Stredozemného mora. Dodnes rastú jeho „divokí príbuzní“ v horách
Macedónska, Libanonu či Sardínie. Do Európy ho zrejme rozšírili Rimania.
Veď napokon prvé zmienky o ňom sú údajne v rímskej kuchárskej knihe, a to
už z 3. storočia p. n. l.
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Gastronomické využitie

To napovedá aké bolo jeho použitie. Spočiatku sa
využíval hlavne ako korenie a neskôr sa začal pestovať
a konzumovať tak, ako to poznáme dnes. Uplatnenie
v gastronómie je aj u nás veľmi známe, ale predsa
spomenieme zopár typov. Petržlenová vňať sa dá
napríklad použiť na prípravu nápojov podobne ako
mäta. Jednoducho zmiešajte v mixéri alebo mažiari
petržlenovú vňať, citrón a med spolu s vodou
a vykúzlite chutný letný nápoj. Nie každý tiež vie, že
vňať výborne neutralizuje cesnakovú arómu, a teda
je výborný prírodný ústny osviežovač. Takže stačí iba
žuvať vňať namiesto žuvačky. V Taliansku ho bežne
podávajú k známym cesnakovým špagetám, práve
pre tieto vlastnosti. No a napokon to najdôležitejšie.
Vňať je mimoriadne bohatá na vitamín C, oveľa viac
ako citrón, a tiež obsahuje vitamín E, B1 či B2.
Využitie v lekárstve, liečiteľstve a kozmetike

Ale teraz prejdime k trochu jemnejším kvalitám
petržlenu. Je to síce hutný, húževnatý a mrazuvzdorný bojovník, ktorý dobre chutí, ale dokáže byť
aj jemným liečiteľom a lekárom.
V lekárstve je nenahraditeľný pre močopudné
a odvodňovacie účinky. Odvar z 20 g koreňa
alebo vňate, uvareného do zmäknutia v 0,25 l
vody, môžeme piť dvakrát denne na dosiahnutie
spomínaného účinku. Tradične sa využíval aj
pri zápaloch močového mechúra. Vňať pomáha tiež
pri poštípaní hmyzom. Ak ju sparíme a priložíme
na poštípané miesto, dokáže tlmiť pálenie a brániť
vzniku opuchu.

Aj keď on sám nie je kto vie aký krásavec, príroda
mu dala dar prispievať k tej našej kráse, a teda
má svoje uplatnenie aj v kozmetike. Dá sa použiť
napríklad pri zvýšenej potivosti, na vriedkovitú pleť
a celkovo na prečistenie pleti, kedy sa trikrát denne
pije nálev pripravený z 10 g koreňa petržlenu a 100 g
vody. Odvar z petržlenovej vňate je tiež príjemným

vlasovým tonikom a čiastočne sa využíva aj pri
výrobe parfumov.
Duchovný význam

Ale to stále nie sú všetky tváre tejto rastliny.
Možno trochu prekvapí, ale petržlen sprevádzal
človeka dokonca aj v jeho duchovnom svete. Gréci
ho využívali pri pohrebných rituáloch, pretože
bol zasvätený bohyni Perzefóne, manželke boha
podsvetia. Petržlen jej bol zasvätený zrejme práve
preto, že rastie naozaj do hĺbky a „pozná temné
miesta v podzemí“. Okrem toho bol údajne aj
súčasťou legendárneho univerzálneho protijedu či
všelieku theriak spolu s ópiom, korením, kadidlom
a inými ingredienciami. Podľa ľudovej tradície mal
zase schopnosť odpudzovať čary a čarodejnice.
Na druhej strane ho ale spomínané „čarodejnice“
rady využívali ako prostriedok milostného očarovania, či na privolanie duchov nižších stupňov, čo opäť
symbolicky odkazuje na jeho hlboké zakoreňovanie,
tentokrát ako symbol niečoho nižšieho.
Je pravda, že obsahuje aj nejaké psychoaktívne
látky, s ktorými treba zaobchádzať opatrne. Spravidla ku konzumácii petržlenu by mali opatrne
pristupovať obzvlášť tehotné ženy a ľudia
s obličkovými kameňmi. Tak, ako so všetkým, treba
poznať správnu mieru. Už samotný Paracelsus nás
predsa učil, že miera určuje, či je látka liekom alebo
jedom, a petržlen nie je výnimkou.
Mária Horváthová
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AKTUALITY NOVEJ AKROPOLIS NA SLOVENSKU
Stalo sa...

Prednáška „Mágia slova” v Bratislave a seminár „Svet muža a svte ženy podľa C. G. Junga” v Košiciach
Dňa 23.2.2017 usporiadala Nová Akropolis
v Bratislave prednášku na tému „Mágia slova“,
v ktorej sme si priblížili klasické aj moderné
poňatie slov, reči, rečníctva a komunikácie.
Zamyslenie sa nad silou našich slov a spôsobmi ich používania podnietilo aj čítanie prísloví,
citátov a zaujímavých myšlienok z diel filozofov a spisovateľov, ktorí sa touto témou
zaoberajú. Ďakujeme všetkým účastníkom
za príjemnú a inšpiratívnu atmosféru.

Za rovnako príjemnú atmosféru vďačíme aj
účastníkom víkendového seminára „Svet muža
a svet ženy podľa C. G. Junga”, ktorý sa konal
v Košiciach v dňoch 25. a 26.2.2017. Osemhodinový
víkendový seminár bol príležitosťou nazrieť
hlbšie do sveta muža a sveta ženy s cieľom nie
len lepšie pochopiť seba samého, ale aj „druhú
polovicu“ ľudstva, aby sme lepšie videli možnosti
ako, dosiahnuť vzájomnú komplementárnosť.
Vychádzali sme v prvom rade z psychológie
C. G. Junga, ale aj z učenia klasických východných
a západných filozofií, ako aj novodobých
psychológov. Seminár bol doplnený o rôzne
cvičenia a príjemné posedenia a rozhovory počas
prestávok.
				

.

Pozývame Vás
15.3.2017 – Kreatívny kurz decoupage na drevo a plátno, Bratislava
16.3.2017 – Za tajomstvom templárov (prednáška), Bratislava
16.3.2017 – Dobrovoľnícke tvorivé dielne, Bratislava

22.3.2017 – Filozofia pre život – prezentácia kurzu, Bratislava

25.-26.3.2017 – Erich Fromm – cesta za láskou, bytím a slobodou (víkendový kurz), Bratislava, Košice
31.3.2017 – Kreatívny kurz obraz z paverpolu, Bratislava
Informácie na: www.akropolis.sk
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