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Myšlienka na mesiac:

„Ak je v duši svetlo, v človeku je krása. Ak je v človeku krása, v jeho dome vládne harmónia. Ak v jeho
dome vládne harmónia, v krajine je pokoj. Ak je v krajine pokoj, vo svete je mier.“

Čínske príslovie

ÚVODNÍK
Milí čitatelia,

apríl je mesiac, kedy si na celom svete
pripomíname Svetový deň Zeme, ktorého cieľom je
poukázať na problémy ľudských zásahov do prírody
a prostredníctvom rozličných aktivít podnietiť úsilie
Zem pochopiť a ochraňovať. Tento deň sa oslavuje
ako vyjadrenie verejnej vôle podporiť udržateľný
rozvoj, vzdelávať sa a pripojiť sa k osobným aj
spoločenským aktivitám na ochranu prírody. Aj Nová
Akropolis na celom svete sa každoročne pripája
svojimi aktivitami k tomuto významnému dňu
a rada by som ho pripomenula aj týmto úvodníkom.

Zem bola vo všetkých klasických kultúrach
vnímaná ako živá bytosť, ako Veľká Matka nás
všetkých, od minerálov, cez rastliny a zvieratá až
po človeka. Množstvo obradov starovekých
vyspelých kultúr, či rituálov prírodných národov
viedlo človeka k tomu, aby sa k Matke Zemi
a k prírode priblížil svojím srdcom, aby ju chápal,
cítil jej energiu a dušu a dokázal s ňou žiť v čo
najväčšej možnej harmónii. S rastúcim technickým
a hmotným pokrokom sa však toto pochopenie
a rešpekt k prírode začali vytrácať a Zem začala
ľudským správaním a zásahmi trpieť. Došlo to tak
ďaleko, že ekologické problémy sú dnes jednou
z najproblematickejších oblastí v celosvetovom
meradle a odstránenie dôsledkov toho, čo ľudstvo
spôsobilo prírode za posledné desaťročia, sa zdá byť
takmer nemožné.
Viem, že niekedy sa človek zoči voči veľkým
globálnym problémom, akým je aj znečistenie
našej planéty, cíti byť malý a bezvýznamný
a zdá sa mu, že v tom ako jednotlivec nemôže
nič urobiť. Súčasne je však do určitej miery každý
z nás “spolupáchateľom” a každý z nás môže
vo svojom vlastnom živote i okolí ponúknuť
alternatívy, prejavovať vo svojom každodennom

správaní väčšiu úctu a rešpekt k prírode a jej
potrebám. Veľká časť súčasných ekologických
problémov je dôsledkom našej tendencie
k pohodliu, toho, že nevidíme a nevnímame
súvislosti, aj toho, že si myslíme, že sme príliš malí
na to, aby sme ako jednotlivci niečo zmenili. Zdá sa
nám, že veci sa musia meniť “systémovo”, vo veľkom,
a že o tom rozhoduje niekto celkom iný.

Skúsme si na chvíľu predstaviť, že to tak nie
je. Možno je to celé oveľa jednoduchšie a je to
práve každý jeden z nás, kto svojím každodenným
správaním rozhoduje o tom, kam sa bude táto
problematika v budúcnosti uberať. Zmení sa niečo,
ak zdvihnem smeti, ktoré niekto len tak odhodil
v lese alebo v meste na chodníku? Zmení sa niečo,
ak upozorním napríklad vo svojom zamestnaní
na zbytočné plytvanie energiou a materiálmi?
Zmení sa niečo, ak budem triediť odpad alebo sa
zamyslím nad tým, ako recyklovať použité veci?
Som presvedčená o tom, že áno, pretože každá
veľká zmena v dejinách sa vždy začínala práve
pri jednotlivcoch, ktorí dokázali konať inak, napriek
okolnostiam, napriek módam, napriek tomu, aká
veľká bola výzva, pred ktorou stáli, napriek výsmechu
a nepochopeniu.
Matka Zem čaká na odpoveď každého
z nás a usmieva sa zakaždým, keď ju dostane
prostredníctvom našich rozhodnutí a nášho
konania. Dáva nám všetko, čo má, a zaslúži si našu
úctu a pozornosť, aj keby to bolo zdanlivo v malom
meradle... Koniec koncov, živý príklad bol vždy
v histórii spúšťačom malých aj veľkých zmien,
niekedy až zázračných.
Želám vám všetkým krásne zážitky v čistej jarnej
prírode.

Mgr. Kamila Hermannová
riaditeľka Novej Akropolis na Slovensku
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KRÁTKY PRÍBEH
V úrodnej jarnej pôde ležali bok po boku dve semienka. Jedno z nich si
povedalo: „Ja by som chcelo rásť, zapustiť svoje korene hlboko do zeme
podo mnou a vyhnať klíčky cez zem nado mnou. Chcem rozvinúť svoje
krehké púčiky a oznámiť tak príchod jari. Chcem, aby ma zohrievalo teplo
slnka a ochladzovala ma ranná rosa.“ A tak sa aj stalo, semienko vyrástlo.
No medzitým si to druhé povedalo: „Oh, ale mám strach. Ak moje korienky
zapustím dole do zeme, neviem čo ich v tom tmavom neznáme čaká. Keď
si budem raziť cestu smerom nahor, cez tú tvrdú vrstvu, môžem si predsa
poškodiť krehké klíčky. No a tam vonku... čo keď vonku otvorím svoje púčiky
a slimák ich zožerie? Alebo čo ak niekto odtrhne moje kvietky? Nie, nie, radšej
zostanem tu v bezpečí. Nemusím predsa podstupovať také riziko.“ A tak sa
aj stalo. Ostalo v bezpečí a čakalo. Sliepka, ktorá chodila po dvore, hľadajúc
si potravu, zrazu začala vyhrabávať všetko, na čo narazila. Narazila aj na to
v bezpečí čakajúce semienko a... zožrala ho. A tak, bez toho, aby semienko
vôbec spoznalo život, život sám ho doslova prehltol. Strach by nám nemal
brániť v živote. Tak buďme statoční a nemajme strach, nebojme sa riskovať,
neodmietajme žiť.

Neznámy autor

INŠPIRATÍVNE OSOBNOSTI
William Shakespeare

Básnik,
dramatik,
nepochybne
jedna
z najvýznamnejších osobností anglického, ale
i svetového divadla

Život

Podľa cirkevných dokumentov bol pokrstený
26. 4. 1564 v kostole v Stratforde, čo bolo podnetom
na vznik legendy, že sa narodil 23. 4. 1564,
v deň Svätého Juraja. Bol tretím z ôsmych detí
Johna Shakespeare, rukavičkára a neskôr starostu
Stradfordu, a Mary Ardenovej. Predpokladá sa, že
študoval v ľudovej škole a následne na strednej
škole v Stratforde, no v ďalšom štúdiu v Oxforde
alebo v Cambridgei nepokračoval, čo mu neskôr
jeho rivali radi pripomínali.

V roku 1582 si vzal za manželku o osem rokov staršiu
Anne Hathaway, s ktorou mal tri deti. Rodina stále
žila v Startforde. Záhadným, nezdokumentovaným
obdobím sú roky 1585 až 1592. Po ich uplynutí ho
už nachádzame ako nádejnú hviezdu v divadelnom
svete Londýna. Je možné, že do Londýna odišiel
ako herec s niektorou zo známych divadelných
spoločností, hrávajúcich v tej dobe v ich meste.
V roku 1592 už mal dokončené niektoré diela,
napr. Dvoch šľachticov veronských. Jeho prvé hry
sa úspešne hrali v najobľúbenejšom divadle Ruža.
Nasledujúce lyricko–epické básne Venuša a Adonis,
Znásilnenie Lukrécie, boli krátko po vytvorení
vydané v tlačenej podobe.
Od vzniku Spoločnosti lorda komorníka v 1594
bol jej podielnikom a počas celej svojej kariéry
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patril k tejto skupine, ktorá si čoskoro získala povesť
tej najlepšej v Londýne. Presadil sa ako veľký
herec a sústredil sa skôr na písanie hier, spočiatku
prevažne historických a komédií, ale vytvoril aj jeden
z najsmutnejších príbehov o Romeovi a Júlii.
Významným bol rok 1599, keď otvorili novú
divadelnú budovu „Glóbus“ pre vyše 2000 divákov.
Glóbus bol čoskoro považovaný za najlepšie
londýnske divadlo, jeho herci hrali aj pre samotnú
kráľovnú Alžbetu I. Po jej smrti v 1603 nastúpil na
trón Stuartovec Jakub I., prevzal patronát nad
spoločnosťou, ktorá sa premenovala na Kráľovskú
spoločnosť a stala sa ešte obľúbenejšou. Odvtedy až
do Shakespearovej smrti hrala pred kráľom 177-krát,
čo bolo viac než všetky ostatné súbory dohromady.
Vďaka kráľovmu záujmu musel Shakespeare písať
intenzívnejšie než iní autori, priemerne dve hry za rok.
Počnúc monumentálnym Hamletom sa zameral
na tvorbu tragédií. V rokoch veľkej tvorivosti 1604
– 1607 napísal Othela, Kráľa Leara, Macbetha, ktoré
patria medzi vrcholné prejavy jeho génia. V nich sa
obrátil k skúmaniu temnej stránky ľudskej duše.

Básne písal vo veršoch, v hrách používal
verš aj prózu, okrem štyroch hier, ktoré sú celé
rýmované (1. a 3. diel Henricha VI., Richard I. a Kráľ
Ján). Niektoré verše, zvlášť na konci predhovorov,
tvoria dvojveršia. Shakespeare však zväčša dával
prednosť nerýmovanému veršu, tzv. blankversu,
ktorý dovoľuje voľnosť a jemnejšie vyjadrenia
myšlienok, pocitov. Veršom sa spravidla rozprávajú
aristokrati a prózou obyčajné, komické postavy
alebo aristokrati v obyčajnejších podmienkach.
Veršované riadky majú metrum, rytmické striedanie
sa prízvučných a neprízvučných slabík, čo využíval
na vyjadrenie emócií postáv, ich charakteristík.

V 1608 získala Spoločnosť hlavnú sálu bývalého
dominikánskeho kláštora. Bol to, na rozdiel od vtedajších tradičných divadiel, krytý priestor, poskytujúci
nové inscenačné možnosti hodiace sa pre Shakespearove drámy, neskôr nazývané „Romance“,
akými sú napr. Búrka či Zimná Rozprávka. Búrka,
hraná pred Jakubom v 1611, sa zvyčajne považuje
za poslednú hru, ktorú Shakespeare napísal.
Potom spolupracoval s novým hlavným autorom
Spoločnosti pri písaní hier Cardeniu (dnes stratená),
Dvaja vznešení príbuzní, Henrich VIII. Uvedenie
posledne menovanej vošlo do dejín v súvislosti s
požiarom, ktorý 29. 6. 1613 zničil divadlo Glóbus.
Divadlo síce postavili znovu, ale Shakespeare sa
už rozišiel s kráľovskou spoločnosťou, zostal bývať
v Stratforde a začal sa viac venovať rodine. O tri roky
neskôr, 23. 4. 1616 zomrel.
Tvorba

Napísal 39 hier, 4 lyricko–epické básne, 154
sonetov a inej poézie (to, čo sa zachovalo). V roku
1623 vyšlo vďaka verným priateľom jeho prvé
„fólio“. Dovtedy z 39 hier bolo len 18 publikovaných
v kvartových, čiže pirátskych vydaniach, ktoré nie
vždy boli spoľahlivé, a zvyšok jeho tvorby nebol
publikovaný. Druhé fólio vyšlo v roku 1632, v roku
1663 tretie, do ktorého sa pridalo 7 hier, z ktorých
len Perikles bol uznaný za Shakespearove dielo.
Takto vyšlo aj štvrté fólio, ktoré bolo základom aj pre
súborné dielo z roku 1709, ale až v 90. rokoch 20.
storočia sa do Shakespearovho kánonu odborníkmi
zaradila aj hra Eduard III. ako jeho 39. dielo.

Vychádzajúc z jeho tvorby je zrejmé, že hoci
bol dramatikom bez univerzitného vzdelania,
disponoval slovnou zásobou obsahujúcou okolo
20 000 slov, z nich okolo 1 500 použil vôbec
po prvý raz. Tieto vyjadrovali kontakt s novými
poznatkami, napr. „tobacco“, alebo s inými jazykmi,
z ktorých preniesol slová, napr. zo starogréčtiny
vytvoril sloveso „metamorphose“ - premeniť alebo
z latinčiny „manager“. Dokonca vymyslel niektoré
slovné spojenia, ktoré sa už udomácnili: „love is

3

16. číslo
blind“ - láska je slepá, „ay, there’s the rub“ - v tom
je háčik/pes zakopaný. Jeho charakteristikou bola aj
dôkladná znalosť najrozličnejších oblastí od práva,
medicíny, astronómie, histórie až po vojenské
záležitosti a dvorskú etiketu.

Hovoril hlasom svojej doby, ale iným spôsobom.
Svojim jedinečne bohatým jazykom a dramatickou
zručnosťou vytvoril portréty Angličanov hľadajúcich
nové moderné identity. A nielen to, jeho vplyv ďaleko
presiahol jeho dobu a krajinu. Prostredníctvom
Alžbetínskeho a Jakubovského Anglicka vo svojich
dielach obsiahol večné dilemy ľudskej existencie.
Preto slová a rôzne situácie z jeho diel už roky
dojímajú ľudí na celom svete, pretože nepatrí „len
jednej dobe, ale všetkým časom“, ako to vystihol už
jeho celoživotný priateľ a nasledovník Ben Johnson.
Hodnota diela

Tajomstvo
Shakespearovho
univerzálneho
účinku je v tom, že slúži ako zrkadlo, v ktorom ľudské
bytosti vidia samé seba. Táto charakteristika robí jeho
dielo nadčasovým, lebo napriek rôznym svetovým
zmenám, ktoré človek spôsobil, či prostriedkom,
ktoré vynašiel, sa vo svojej duši nezmenil. Stále sa
usiluje o dosiahnutie dokonalosti, v čom takéto
zrkadlo môže byť užitočnou pomôckou. Shakespeare
mal tiež schopnosť vyvolať v človeku univerzálnu
sympatiu, prenikavú ľudskosť, ktorá spôsobuje, že
vidíme duše druhých ako svoju vlastnú dušu. Spolu
s hrdinami jeho príbehov precítime rôzne emócie,
myšlienkové pochody, príjemné či naopak, a tak

čítanie jeho príbehov môže byť určitým odhalením
časti seba a následnou katarziou. „Jeho diela možno
pokladať za mapu života. Shakespeare prevyšuje
všetkých spisovateľov, prinajmenšom všetkých
moderných spisovateľov ako básnik prírody; básnik,
ktorý svojim čitateľom predkladá verné zrkadlo
mravov a života.“ Dr. Samuel Johnson (18. stor.)

Byť, a či nebyť — kto mi odpovie,
čo šľachtí ducha viac: či trpne niesť
strely a šípy zlostnej Šťasteny,
či pozdvihnúť zbraň proti moru bied
a násilne ho premôcť?
Čo človek je,
ak hlavným zmyslom jeho života
je spať a kŕmiť sa? Nič viac, len zver:
veď ten, čo obdaril nás rozumom,
schopnosťou vidieť vpred i dozadu,
akiste nezveril nám tento dar,
aby v nás bez úžitku zahníval.
Ukážka z diela Hamlet, princ dánsky

Viktória Búdová
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NA ZAMYSLENIE
Plávať proti prúdu

„Plávajúce brvno sa od lode postavenej
z rovnakého dreva odlišuje tým, že loď má veslá
a môže plávať proti prúdu.“ Dr. N. Sri Ram
Tieto slová som počul z jeho úst počas svojej
ranej mladosti. Veta nebola časťou žiadnej z jeho
prednášok a neviem, či je uverejnená v niektorej
z jeho kníh. Vznikla spontánne pri jednom rozhovore.
Často som o nej premýšľal a v dobe, kedy som
pretavoval tie najvznešenejšie Ideály do Filozofickej
školy na klasický spôsob, vtlačilo podobenstvo
o brvne a lodi svoju pečať do všetkých mojich
myšlienok, citov a činov.

Ľudia sú všeobecne ako brvná, ktoré sú hodené
do rieky života – na začiatku silné a suché, neskôr
otlčené a mokré – a smerujú vždy po prúde alebo

jeho ramenách, ktoré sa stáčajú pod vplyvom
mocných tohto sveta... A tak plávajú!... Narážajú
do seba navzájom so zbytočnou prudkosťou, špinavé a zablatené, bez cieľa a bezpečného prístavu,
až kým sa nerozpadnú na triesky a nezmiznú
z hladiny tejto rieky, ktorá tečie neustále a o ktorej
nevieme, kde pramení a kam smeruje.
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Obyčajné brvná, odlomené, odrezané, vláčené
sem a tam, ktoré nedokážu čeliť prúdu ani svojou
vlastnou váhou! Pochmúrny dav je s praskotom
unášaný prúdom na svojej neúnavnej púti...,
ktorá je napriek tomu taká únavná! Cez deň slnko
odhaľuje zhnitú kôru a v noci pláva zhluk tieňov
vždy v horizontálnej rovine a iba výnimočne niekto
zdvihne ruku k ďalekým hviezdam.

Rieka brvien! Je ich stále viac a navzájom do seba
narážajú, zraňujú sa, rozbíjajú sa... Rieka brvien!...
Koľkokrát som o nej premýšľal!
Avšak rok za rokom som stále viac spoznával
takmer zabudnuté techniky, ako uľaviť a odľahčiť
mase dreva..., toho dreva, z ktorého sme všetci
vytvorení. Rýchle údery dlátom na povrchu a potom
žeravé uhlie, a to sa neustále opakuje. Skúsenosť, aj
keď je inšpirovaná veľkými Učiteľmi ľudstva, je vždy
bolestivá a nekonečne dlhá. Je potrebné vydlabávať
do veľkej hĺbky, kde sa egoizmus a zbabelosť
navzájom preplietajú svojimi zákernými vláknami
a kde ilúzia v tebe vyvoláva presvedčenie, že si brvno
a že rozbíjaš sám seba. Avšak neúnavný robotník,
ktorý odháňa svojou vyššou vôľou všetky náreky
spolovice zhnitej hmoty, pokračuje vo svojej úlohe.
Postupne sa drsné brvno premieňa na loď. Začína
sa črtať špicatá prova a zaoblená korma. Niekdajšia
puklina je teraz priehlbinou, vyhladenou schránkou
pre dušu cestovateľku.

Zo zvyškov sa vytvorili pružné veslá, ktoré podľa
toho, ako sa ovládajú, môžu byť pohonom aj
kormidlom. A s obrovskou trpezlivosťou sa postupne
vyhladzujú hrubé strany, až kým sa nezmenia na
ľahké a pevné boky. A... loď je vyrobená!
Mnoho brvien sa na ňu díva so zmiešanými
pocitmi údivu a odmietania. Zdá sa im prázdna,
vratká, smiešna, nebezpečná a zavrhnutia hodná.

Je to však preto, že to nie je brvno... Je to loď!
A napriek tomu, že je malá, dokáže plávať proti
prúdu. To je neodpustiteľné! Nekráčať s módou,
nemeniť farbu podľa farby blata, ktorým sa ide? Mať
vlastnú farbu, plávať nad bahnom a takmer sa ho
nedotýkať? Nepochopiteľné!
A čo čudní členovia jej posádky?

Hovoria, že nie sme všetci rovnakí, lebo keby sme
boli, mohli by sme sa všetci spoločne mýliť a nemali
by sme nádej, že môžeme pomôcť jeden druhému.
Hovoria, že rovnakosť v prírode neexistuje, že nie
je možná ani žiadaná. Že zdravé rozdiely dodávajú
celku krásu a vytrhávajú ho z nudy a zákonov davu.
Tiež hovoria, že rôzne náboženstvá prispôsobujú
rovnaké posolstvo rozličným krajom a dobám,
a že preto nie je žiadne lepšie ako iné, pretože
okrem daného stručného posolstva sa na všetkom
ďalšom podieľajú ľudia vo svojej nevedomosti
a podľa svojich chutí... A že vzájomne kopírovali jedni
od druhých tisícky a tisícky rokov.

Tvrdia, že neveria v Boha, avšak vedia o jeho
existencii, ktorá je im zrejmá. Stačí to vedieť a kráčať
cestami k jeho odhaleniu. Že duša je nesmrteľná
a bezúhonná, a že si ju nemožno pliesť so šatami
a kostýmami, ktoré si z času na čas oblieka. Že pokiaľ
existuje ospravedlnenie, nespočíva podľa zákona
akcie a reakcie iba vo vykúpení a že mechanické
zákony prírody sú tieto: kto zaseje obilie, vždy skôr
či neskôr obilie aj zožne, a kto zaseje tŕnie, získa zase
len tŕnie.
Zázrak ako taký neexistuje, existujú iba úrovne
poznania. To, čo patrí svetu fenoménov, je
druhoradé. Babylonský kňaz, ktorý oslňoval malými
umelými bleskami, ktoré mu preskakovali z jednej
dlane do druhej, je dnes obyčajný elektrikár. A svätý
Patrik by bol chemikom, ktorí vie, čo sa stane, keď
nalejeme vodu do nehaseného vápna.
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Posádka lode nepotrebuje barličky klamstva.
Pomaly hľadá a nachádza pravdu. Vkladá svoje úsilie
do vesiel a rozlišuje veci, ktoré ostatní nevidia, pretože
vesluje proti prúdu. Prediera sa vodným prúdom
k priezračným a neznečisteným prameňom. Má
entuziazmus v duši a teší sa zo smiechu a krásnych
vecí.

Vadí jej kakofonický hluk a páčia sa jej krásne
melódie Straussa, Wagnerova hra tieňov a svetiel
a príjemné Mozartove sonáty. Nepredstiera, že
vidí význam za modernistickou zmesou očí, nosov
a chvostov, ale radšej kráča Goyovým snehom,
díva sa na Velazquézove sivasté nebo, nechá sa
ohromiť krištáľovými slzami El Greca alebo sa stráca
v nádherných uliciach za hradbami Pompejí.

Neveria, že drogy sú dobrom, práveže vedia, že sú
zlom, pretože tí, ktorí ich užívajú, sa správajú scestne,
kradnú a zabíjajú, aby si ich mohli zadovážiť. Neveria
ani v špinavú opitosť, ktorá hlasno kričí a zhlboka
grgá.
Veria však v harmonický a oživujúci poriadok, ktorý
presahuje slepý mechanizmus programov, ktoré
vypracovali iní. Veria, že sloboda je možná, pokiaľ
existujú ľudia, ktorí si ju cenia a vážia si aj slobodu
ostatných. Veria vo vôľu, dobro a spravodlivosť
a v to, že svet bez týchto cností je hromadou hliny,
ktorej je potrebné dať harmonický tvar tým, že sa

premôže odpor hrubej hmoty. Veria v nový a lepší
svet..., avšak, aby sa objavil na našom horizonte,
musí byť mnoho nových a lepších veslárov. Tí,
ktorí sa poddávajú prúdu rieky života uprostred
svojich slabostí a nárekov, sú neúprosne strhnutí
k fyzickému, psychickému a mentálnemu zničeniu.

Veria vo vedu v službách Človeka, zvieraťa, rastliny
a predovšetkým planéty v globálnom zmysle,
pretože je našim kozmickým domom a my ju ničíme
a privádzame do nerovnováhy. Veria, že staré a už
neužitočné štruktúry musia v záujme prirodzenej
obnovy života uvoľniť miesto iným, mladším
a silnejším, bez komplexov a obmedzení, ktoré už
nie sú užitočné, pretože už sú iba mŕtvolami, ktorým
galvanická sila peňazí a moci umožňuje hýbať
končatinami, v hrozivom simulovaní života.
A... predovšetkým... členovia posádky veria v seba
samých a v loď, ktorú postavili.
Mnohí ľudia s mladým srdcom a prebudenou
mysľou, keď plávajú proti prúdu rieky života,
prikladajú ruku k dielu a snažia sa z brvien urobiť
lode, aby mohli spoznať nádherné duchovné
dobrodružstvo plavby proti prúdu.

				
Prof. Jorge A. Livraga
zakladateľ Medzinárodnej organizácie
Nová Akropolis

SVET SYMBOLOV
Granátové jablko

Je symbolom plodnosti, mnohopočetného potomstva.
V klasickom Grécku bolo atribútom Héry a Afrodity, v Ríme
sa z vetvičiek granátového jablka robili nevestám čelenky.
V Ázii zobrazenie otvoreného granátového jablka slúžilo
na vyjadrenie túžob.

Kresťanská mystika vykladá symbolizmus v duchovnej
rovine; svätý Ján z Kríža videl v zrniečkach granátového
jablka symbol nespočetných božských dokonalostí, k čomu
sa pridáva guľatosť ovocia ako vyjadrenie božskej večnosti
a sladkosť šťavy ako potešenie duše, ktorá miluje a poznáva.
Je tiež symbolom samotnej cirkvi.

V antickom Grécku má význam vo vzťahu k vine. Persefona rozpráva svojej matke ako bola zvedená
zrnkom granátového jablka, tak sladkým, symbolom hriešnej sladkosti. Na druhej strane ochutnaním zrnka
granátového jablka porušuje pôst, ktorý je zákonom podsvetia.
Hierofanti z Eleusíny boli počas veľkých mystérií korunovaní vetvičkami granátového jablka a granátové
jablko je prísne zakázané pre tých, čo nie sú zasvätení, pretože je symbolom plodnosti a prináša so sebou
nebezpečenstvo, že sa duša nechá polapiť hmotou.
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MÚDROSŤ PRÍRODY
Rastliny v kozmetike

Rastliny sú dávni kúzelníci, pôsobiaci na náš
organizmus veľmi priaznivo až blahodarne. Človek
ich preto od nepamäti využíva nielen na liečenie,
ale aj v snahe udržať si krásu či dokonca dosiahnuť
dokonalú krásu. Dnes sú tieto snahy určitou vedou
či priemyselným odvetvím, ale predsa len je v celom
tom snažení aj kus umenia a filozofie. Veď cieľom
vždy bolo dotknúť sa alebo sa aspoň priblížiť k ideálu
krásy. Aj keď skutočný ideál krásy nemá základy len
v estetickom vzhľade tela, ale aj v etickom aspekte
duše, i tak nás všetky tieto snahy o „pekné“ môžu,
práve prostredníctvom vnárania sa do sveta rastlín,
dostať aj do jemnejších dimenzií a umožniť nám
tak preniknúť viac do hĺbky toho, čo je to skutočná
krása, či skôr vyniesť nás nahor, ku kráse vyššej. Tak
teda skúmajme, hľadajme a objavujme, pretože
hľadať krásu je krásne. Dnes nás pri tom opäť budú
sprevádzať niektorí zaujímaví zástupcovia rastlinnej
ríše, dobre známi aj v našich zemepisných šírkach.
Rebríček obyčajný

Od staroveku až dodnes je práve táto rastlina tou
najčastejšie a najvšeobecnejšie používanou. U nás
je známy tiež ako myší chvost. Zbierajú sa buď celé
súkvetia alebo celá vňať v čase kvitnutia. Nenápadný
rebríček potláča zápaly kože, uľahčuje jej čistenie,
obmedzuje vylučovanie mazu a rozširovanie pórov,
takže pomáha hlavne pleti. Jeho extrakt sa aj dnes
pridáva do regeneračných, upokojujúcich krémov,
pleťových vôd či masiek. Na pleť pôsobí výborne
aj domácky vyrobený výluh z rebríčka, pripravený
z 5-tich polievkových lyžíc sušenej rastliny preliatej
0,5 l vriacej vody. Výluh sa dá použiť aj na umývanie
vlasov pri problémoch s lupinami alebo mastnotou.
Rebríček je súčasťou aj mnohých prípravkov vlasovej
a zubnej hygieny.

Pre kozmetiku je zaujímavý hlavne pre farbiace
vlastnosti. Preto sa výťažky orecha pridávajú
do opaľovacích krémov a olejov, prípadne sa
používa ako farbivo na vlasy na dosiahnutie hnedých
odtieňov. Vlasy si môžeme zafarbiť aj sami doma
čerstvou šťavou z oplodia zelených orechov. Asi 20
g rozdrvených zelených šupiek zmiešajte s 50 ml
vody, 25 g kamenca a 75 g stolového oleja. Mierne
zahrejte a potom natrite na vlasy.

Mrkva obyčajná

Mrkva je jednoducho zázrak. Liečebná kozmetika
si cení hlavne jej protizápalové účinky, ktoré sú
dané práve komplexom všetkých tých vitamínov
a iných látok. Stabilizované výťažky z mrkvy sa
pridávajú do pleťových krémov, mliek, masiek
a tiež do ochranných krémov na opaľovanie,
čo napomáha zlepšeniu fyziologickej funkcie
kože a obnove kože. Aj po domácky pripravená
maska má rovnaké účinky. Na umytú pleť stačí
jednoducho naniesť nastrúhanú mrkvu. Po odstránení votrieme do pokožky polomastný krém.
Mrkvu nájdeme aj v kozmetických prípravkoch
pre deti a silica z mrkvových nažiek sa, možno trochu
prekvapivo, používa aj do parfumových kompozícií.

Ovos siaty
Orech kráľovský

Orech pochádza z horských lesov od Balkánu
až po Áziu, ale my iste cítime, akoby to bol „náš“
strom. Naši predkovia ako aj súčasná kozmetika
využíva hlavne jeho listy, zbierané v lete, alebo
usušené zelené oplodie z nedozretých orechov.

Najstaršie dôkazy o jeho výskyte sú z nálezov
v švajčiarskych kolových stavbách z doby bronzovej.
Cenné, na vitamíny bohaté, sú hlavne vonkajšie vrstvy
zrna. Mleté, nelúpané zrno alebo ovsené vločky sa
pridávajú do upokojujúcich a posilňujúcich kúpeľov.
Postačí dať kilo ovsených vločiek do plátenného
vrecka a to nechať vylúhovať v kúpeli. Ovsené otruby
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sa zase využívajú na umývanie citlivej pleti alebo
prípravu pleťových masiek. Na zosvetlenie tmavej
pleti sa dá použiť zmes 25 g ovsenej múky, 25 g
ryžovej múky a 100 g mandľových otrúb, rozriedená
nálevom z lipového kvetu.

vodách a mlieku pre citlivú pleť. Chmeľ pozitívne
vplýva aj na vlasy, pretože obmedzuje ich lámavosť
a zvyšuje lesk. Dnes sa bežne stretneme s tzv.
pivovými šampónmi, ale pokojne možno s rovnako
pozitívnym výsledkom použiť aj samotné pivo. Iba
pre spresnenie, odporúča sa nevypiť ho, ale umyť si
s ním vlasy. V každom prípade to nebráni tomu, aby
sme si nepopriali „na zdravie“ a „na zdravú krásu“.

Chmeľ obyčajný

Súčasná kozmetika stále využíva chmeľ, a to pre
jeho hormonálne účinné látky, ktoré spomaľujú
starnutie pleti. Tieto účinky boli objavené už veľmi
dávno. Veď už v stredoveku sa pivovarnícke kaly
používali do omladzujúcich kúpeľov. Extrakty
z chmeľu sa teda uplatňujú v krémoch, pleťových

Mária Horváthová

Použitá literatúra:
HLAVA, B., STARÝ, F., POSPÍŠIL, F., 1982. Rastliny v kozmetike.
Bratislava: Príroda, 1982. 237 s.

AKTUALITY NOVEJ AKROPOLIS NA SLOVENSKU
Stalo sa...

Verejná prednáška Za tajomstvom templárov.

Prednáška nás zoznámila s výnimočným stredovekým mníšskym a súčasne vojenským rádom rytierov,
ktorí napriek tomu, že ako rád boli aktívni iba 200 rokov, výraznou mierou ovplyvnili dejiny Európy a dodnes
sú pre mnohých inšpiráciou. Vo svojom živote a práci v sebe spájali pokoru mnícha s odvahou rytiera,
hlbokú vnútornú prácu na sebe s pevnou disciplínou. Dozvedeli sme sa, aké pohnútky ich viedli k poslaniu,
ktoré napĺňali, a aké Idey ich zjednotili do povestne pevného bratstva.
Marcové Dobrovoľnícke tvorivé dielne

Keďže na jar pripravujeme Olympijské hry pre detské domovy,
vďaka všetkým dobrovoľníkom sme v marci pokračovali vo výrobe
ručne šitých farebných loptičiek. Zručné ruky dobrovoľníkov vykúzlili aj
krásne záložky a držiačiky na servítky na rôzne príležitosti. Srdečne vás
pozývame na ďalší termín dielní, ktoré sa uskutočnia vo štvrtok 20. 4.
od 17 h do 21 h na Osadnej 15 v Bratislave, alebo 28. 4. od 17 h do
21 h na Mlynskej 2 v Košiciach. Príďte spolu s nami spojiť príjemné
s užitočným a vyrobiť zopár krásnych darčekov pre deti z detských
domovov a krízových centier. Tešíme sa na Vás!
Pozývame Vás

19.4.2017 – Filozofia pre život – prezentácia kurzu, Bratislava
20.4.2017 – Sny – reč duše, Bratislava (prednáška)
20.4.2017 – Dobrovoľnícke tvorivé dielne, Bratislava
21.4.2017 – Kreatívny kurz decoupage na drevo, Bratislava
28.4.2017 – Dobrovoľnícke tvorivé dielne, Košice
29.4.2017 – Za čisté Košice – ekoakcia, Košice
13.5.2017 – Základy hermetických vied, Bratislava (víkendový kurz)

Informácie na: www.akropolis.sk
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