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Myšlienka na mesiac:

„Najdôležitejšou vecou v človeku je vôľa. Vďaka nej sme šťastní, ona je príčinou nášho nešťastia,
ona spôsobuje našu spokojnosť i nespokojnosť. Je to teda vôľa, ktorá plodí nešťastie,
keď ju zanedbávame, a je tvorkyňou nášho šťastia, ak ju pestujeme.“
Epiktétos

ÚVODNÍK
Milí čitatelia,

rada by som sa s vami v tomto úvodníku podelila
o jednu úvahu, ktorá periodicky ožíva v mojom
vnútri pri stretnutiach a rozhovoroch s členmi našej
organizácie a návštevníkmi našich podujatí. Jadro
tejto úvahy veľmi pekne sformuloval veľký filozof
a psychológ C. G. Jung v nasledujúcom výroku:
„Najväčšie a najzávažnejšie životné problémy sú
v zásade všetky neriešiteľné; vyriešiť sa nedajú
nikdy, dajú sa len prerásť. Toto „prerastanie“ sa
prejavuje pri rozsiahlejšej skúsenosti ako zvýšenie
úrovne vedomia. Do zorného poľa vstúpil nejaký
vyšší a širší záujem a neriešiteľný problém stratil
týmto rozšírením horizontu svoju naliehavosť.
Neriešil sa logicky sám v sebe, ale vybledol voči
novému a silnejšiemu životnému smeru. Nebol
vytesnený a nezmizol v nevedomí, ale objavil sa
len v inom svetle, a tak sa zmenil. To, čo by bolo na
nižšej úrovni dalo podnet k najdivším konfliktom
a panickej afektívnej búrke, sa teraz, posudzované
z vyššej úrovne osobnosti, javí ako búrka v údolí,
ktorú vidíme z vrcholku vysokej hory, ale človek už
nie je v nej, ale nad ňou.“
Veľakrát som rozmýšľala o tom, že problémy
v skutočnosti rastú spolu s nami; keď sme boli deti,
naše problémy boli v našich očiach obrovské až
neriešiteľné, zatiaľ čo v očiach dospelých sa javili
nevýznamné a malicherné. Keď sme trochu vyrástli,
zrazu sme sa aj my sami vedeli pousmiať nad našimi
niekdajšími detskými problémami a mnohí z nás
si občas nostalgicky zaspomínajú na to, “aké malé
boli kedysi naše problémy v porovnaní s dneškom”.
A veľmi pravdepodobne aj niekedy v budúcnosti
zhodnotíme naše súčasné problémy ako hravo
zvládnuteľné v porovnaní s tými, ktoré pred nás
život postaví v danom okamihu.
Časté stretnutia a rozhovory z rozličnými ľuďmi
mi stále potvrdzujú skutočnosť, že nikto z nás nie je
zbavený problémov a komplikovaných životných
situácií, a možno práve to mnohých vedie k tomu,
aby hľadali, skúmali, čítali a zaujímali sa o filozofiu.

A je nádherné pozorovať, ako sa človek inšpirovaný
hodnotami a ideálmi sformulovanými a prežitými
rozličnými historickými osobnosťami dokáže
popasovať so situáciami, ktoré sa niekedy javia ako
neriešiteľné, nesmierne zložité a vyčerpávajúce, ako
dokáže zväčšiť svoj horizont a napriek problémom
sa dokonca ešte venovať nezištným činnostiam
a stáť si za svojimi hodnotami. A práve táto vnútorná
sila nám potom spätne pomáha postaviť sa zoči
voči tomu, čo bežne nazývame problémy, no
v skutočnosti sú to učebné lekcie v našich životoch,
príležitosti, výzvy a učitelia v prestrojení.

Želám nám všetkým, aby sme sa vždy dokázali
pozrieť na každý náš problém očami duše, teda
očami lekára, ktorý sa nestotožňuje s chorobou, ale
naopak nachádza prostriedky, ako ju vyliečiť. Mnohé
z týchto prostriedkov nám ponúka práve filozofia,
a to najmä vtedy, keď sa pokúšame jej veľké idey
aplikovať do konkrétnych malých každodenných
situácií. Vtedy sa naša cesta mení na stúpanie
na vysokú horu, ktoré je možno náročné, ale vedie
nás na miesto, z ktorého sa vieme na problematické
situácie pozrieť s nadhľadom a zmyslom pre humor.
Zrejme je to už raz tak, že cieľom života je
vykresať z každého z nás hrdinu podobného tým
zo starodávnych mýtov... a asi ťažko by sa nám páčili
hrdinské príbehy, kde by hlavná postava nemusela
s ničím zápasiť, mala by všetko, čo si želá a jej život
by sa odohrával v pohodlí a bez problémov. To by
bol čudný príbeh... a čudný život.
Búrky sú súčasťou prírody, rovnako ako sú
problémy súčasťou života. Ale aj búrky vedia
byť krásne... ak vieme vnímať ich miesto, úlohu
a poučenie, ktoré nám prinášajú.
Želám vám krásny máj, a ak príde nejaká tá búrka
a dážď, nech si ich vieme užiť rovnako ako dni plné
slnka a pokoja.

Mgr. Kamila Hermannová
riaditeľka Novej Akropolis na Slovensku
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KRÁTKY PRÍBEH
Traja slepci a slon

Kedysi dávno, ďaleko v Indii, odohral sa tento príbeh. Troch slepých
mudrcov postavili pred slona a dali im neľahkú úlohu. Mali spolu
nájsť a predložiť jednu spoločnú odpoveď na otázku: „Aký je slon?“
Keďže mudrci boli slepí, skúmali ho hmatom. Jeden chytil slonovi
nohu a povedal: „Slon je úplne ako strom.“ Druhý chytil slona za
ucho a povedal: „Kdeže, slon je ako palmový list.“ Tretí mudrc chytil
slonovi chobot a povedal: „Nie, slon je predsa ako had.“ Na odpovedi
sa nezhodli. Každý z nich mal svoju pravdu, ale tá pravda platila iba
pre jeho časť vnímania a jeho skúsenosti. Nikto však nezachytil celú
podstatu slona. Majme myseľ otvorenú a neodmietajme iné vnímanie
sveta. Svet sa zväčší a veci možno začnú do seba úplne inak zapadať.

Indický príbeh

INŠPIRATÍVNE OSOBNOSTI
Gándhí a cesta nenásilia

čase pod nadvládou Britského impéria. A on, ako
znamenitý filozof, ktorým odjakživa bol, si kládol
otázky typu: Nie je Anglicko jednou z krajín, kde sa
zrodila demokracia? Ako je možné, že obsadili celú
Indiu a veľkú časť sveta bez toho, aby to s niekým
prebrali?... Avšak išlo o Britské impérium, ktorému
bolo všetko dovolené.
Ako chlapec bol taký plachý, že po skončení
vyučovania vždy rýchlo bežal domov, bál sa totiž,
že sa mu budú spolužiaci vysmievať. Vyrástol v silne
náboženskom prostredí. Lámal si hlavu nad zmyslom
kastového systému, niektorých zvykov, božstva, ktoré
má istú konkrétnu podobu... A tradičné náboženstvo
mu odpovede na jeho otázky neposkytlo. Premýšľal
o všetkom, čo ho obklopovalo.

Keď prstami predstavivosti obraciame stránky
dejín, všimneme si listy poškvrnené krvou. Nájdeme
však aj také, ktoré majú pozlátený okraj a rozprávajú
nám o veľkých ľuďoch, ktorí obetovali život
za „pravdu, spravodlivosť a bratstvo“. Od Sokrata
po Hypatiu z Alexandrie; od Giordana Bruna
po Gándhího... Či už boli uznávaní alebo zatracovaní
– zanechali nám svoj odkaz.
Móhandás Karamčand Gándhí je živým
príkladom toho, že okrem množstva zbraní sme
ako ľudské bytosti vyzbrojení neuveriteľnou
silou s názvom Láska. Narodil sa v Porbandare
na severozápade Indie v roku 1869. India bola v tom

Prvými učiteľmi, ktorí ho priučili dôležitým veciam
v živote, boli jeho vlastní rodičia. Otec Karamčand
bol analfabet, no vynikal praktickou inteligenciou
a podarilo sa mu stať sa starostom mesta.
Jeho matka Putlibai tiež nevedela čítať, ani
písať, mala však zdravý sedliacky rozum. Pri jednej
príležitosti, v rámci pôstnych rituálov v rodine,
urobila rozhodnutie vôbec nejesť, kým sa neukáže
slnko. No v oblasti, kde žili, nebola hustá hmla ničím
nezvyčajným. A tak prešli tri dni, počas ktorých
slnko ani raz nevyšlo. Gándhí s bratom už boli dosť
ustarostení. Celý deň sedeli na stráži pri vchodových
dverách, aby mohli dať matke vedieť, keď sa ukáže
slnko – vtedy sa mohla najesť. Na tretí deň zlatisté
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lúče slnka konečne pohladili
tváre detí, a tie sa rozbehli
ako o život oznámiť to mame.
Keď sa však aj s ňou vrátili ku
dverám, krajinu opäť zahalila
hmla a po slnku nebolo ani
stopy. Nešťastné deti sa pozreli
na mamu, no v jej výraze
tváre nezbadali ani náznak
nevôle. Akoby sa nič nestalo,
pokračovala vo svojej práci.
Pri inej príležitosti mu
povedala: „Atóm je ako vesmír,
to, čo sa deje s atómom, deje
sa aj s vesmírom. Svet bude
lepší, ak sa bude každý zaujímať
o svoje okolie.“ Toto malého
Móhandása hlboko ovplyvnilo.
Gándhí sa oženil v trinástich rokoch, ako bolo
v tej dobe zvykom. Našli mu nevestu rovnakého
veku – volala sa Kasturba a bola mu vernou
a činorodou spoločníčkou v boji za mier. Gándhí
túžil byť ideálnym manželom, nevedel však potlačiť
obrovskú žiarlivosť.
Bol to úplne obyčajný človek. Veril tomu, že jeho
nedostatky a chyby slúžia na to, aby lepšie spoznal
seba samého. A mohol tolerovať chyby iných.
Udalosť, ktorá ho obzvlášť poznačila, bola smrť
jeho otca. Dlhé roky si nevedel odpustiť, že nebol
pri ňom v posledných chvíľach jeho života.
Gándhí mal predovšetkým rebelskú dušu.
Raz sa vzbúril proti celej náboženskej a rodinnej
tradícii týkajúcej sa zákazu konzumácie mäsa. Spolu
s kamarátom si kúpili toto tabuizované jedlo a šli
do lesa ochutnať ho. Inokedy sa s bratrancom rozhodli, že spáchajú samovraždu, pretože mali po krk
rozmarov dospelých, ktoré už nemohli strpieť. Kúpili
si jedovaté semienka, no keď nadišla hodina pravdy,
priznali si: „Nie je to až také zlé! Keď budeme starší, aj
my budeme mať nejaké slovo.“ A na to obaja zjedli
po jednom semienku, aby zachránili svoju česť.

krajiny a on, ako aj mnohí iní,
chcel žiť ako anglický aristokrat.
Našťastie si uvedomil akú
veľkú obetu pre neho robí
jeho rodina a rozmyslel si
to. Začal si sám variť, prestal
navštevovať kurzy a vyhýbal sa
spoločenským akciám, ktorých
sa bolo treba takmer povinne
zúčastňovať, ak chcel človek
dokončiť štúdium a získať
„vplyv“.
A tak začal s bádaním.
Spoznal východnú filozofiu,
ktorú väčšina mladých Indov
absolútne odmietala. Je zaujímavé, že musel opustiť svoju
krajinu, aby objavil krásu a hĺbku
hinduistickej filozofie. Priateľ
mu predstavil Bhagavadgítu, ktorá ho tak očarila,
že sa k nej vracal celý život: „Keď ma prepadnú
pochybnosti, obrátim sa na Bhagavadgítu a v nej
vždy nájdem nádej a dobrú radu.“
Gándhí prišiel na to, že ak na niečom chorobne
lipneme – sociálnom postavení, práci, uznaní,
peniazoch, pôžitkoch – nebudeme v živote šťastní,
sme totiž závislí od iných. Zistil, že lipnutím na niečom zabúdame na to, že najdôležitejším v živote nie
je mať, ale byť a podeliť sa. V Bhagavadgíte našiel
základ svojho boja za mier. A načerpal inšpiráciu
pre svoju snahu o „satjagrahu“, čo znamená „správne
správanie sa“ a tiež „pridŕžanie sa pravdy“.
Gándhí nám pripomína, že tá sila prebýva v srdci:
„Národ s 320 miliónmi obyvateľov nepotrebuje
vražednú zbraň, nepotrebuje oštepy ani dýky,
stačí mu disponovať vlastnou vôľou, taká je sila
satjagraha.“
pokračovanie nabudúce ...

Francisco Capacete

V devätnástich rokoch odcestoval za štúdiom
do Londýna. V roku 1888 sa stáva z Gándhího
Londýnčan študujúci právo – oblieka sa ako pravý
„džentlmen“, absolvuje hodiny rečníctva, hry
na husle, spoločenského tanca... Domnieval sa,
že Anglicko je modelovou krajinou. Britské impérium bolo dokonalým príkladom civilizovanej
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NA ZAMYSLENIE
Byť dobrým dobrovoľníkom znamená...

Vedieť, že pomoc nie vždy spočíva v materiálnych veciach,
ale že ľudská blízkosť, možnosť zdieľať pocity a myšlienky je
v dnešnej dobe jedna z najcennejších pomocí vo svete, kde
sa veľa ľudí cíti byť osamelých.
Vedieť, že na to, aby sa pomohlo, je treba darovať seba
samého, úplne sa ponoriť do toho, čo robíme.
Vedieť, že konkrétna pomoc si vyžaduje konkrétne
a praktické poznatky týkajúce sa dobrého výsledku, ktorý
chceme dosiahnuť. To znamená, že ťažko môžeme pomôcť
tomu, kto práve stratil strechu nad hlavou, ak nevieme
zrekonštruovať miesto na bývanie (alebo získať ľudí, ktorí ho
zrekonštruujú pod naším vedením).
Vedieť, že pomoc človeku si vyžaduje konkrétne znalosti
o ľudskej bytosti. Utešiť, podnietiť, ponúknuť nové kroky
v živote, to sú dary, ktoré môžu ponúknuť iba tí, ktorí poznajú
samých seba a vedia, aké sú potreby duše a čo je potravou
pre dušu.
Vedieť, že všetci máme čo dať. Ušľachtilosť nie je výsadou
iba niektorých. Každý niečo vlastní, nejakú konkrétnu alebo
vnútornú hodnotu, nejakú ľudskú charakteristiku, ktorou je
možné pomôcť tým, ktorým chýba.
Vedieť sa vcítiť do druhých, cítiť, čo cítia, pochopiť, čo si
myslia, nadviazať skutočný a nie povrchný kontakt. Vystúpiť
zo škrupiny individualizmu, ktorý z nás robí stred a os sveta.
Vedieť, že pomáhať znamená slúžiť s radosťou. Entuziazmus
znásobuje hodnotu toho, čo ponúkame, aj keby to bolo
mocné a dokonalé z technického hľadiska.

Delia Steinberg Guzmán
riaditeľka Medzinárodnej organizácie Nová Akropolis

SVET SYMBOLOV
Svätý Juraj

Svätý Juraj, v kresťanskej tradícií uctievaný ako mučeník, patrón mnohých štátov, miest či hnutí pochádzal
pravdepodobne z Turecka.
V ľudovej tradícii bol dňom zasväteným Jurajovi 23. alebo 24. apríl. Skúsenosti ľudí hovorili, že až
po Jurajovi začínajú rásť a kvitnúť rastliny, ako i prebúdzať sa rôzne živočíchy. Preto, ak sa niektoré našli ešte
pred Jurajom (ďatelinový štvorlístok, podbeľ, jašterica, had, žaba), pripisovala sa im mimoriadna moc a mali
ochranný a blahodarný účinok. Na Juraja sa prvý krát vyháňal dobytok na pašu, a preto sa vykonávali rôzne
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ochranné úkony. Pálili sa jurské ohne, ktoré symbolizujú víťazstvo svetla
nad tmou. Chlapci preskakovali vatru a dievčatá popri vití vencov spievali
obradné piesne.
Juraj sa často zobrazuje ako rytier na koni, ktorý zabíja draka. Toto
zobrazenie vychádza z legendy, podľa ktorej sa v meste Silene v Líbyi
usídlil zlý drak. Ohrozoval miestnych obyvateľov, prinášali sa mu ľudské
obete, len aby sa upokojil jeho hnev. Raz, keď mal kráľ obetovať svoju
dcéru, objavil sa udatný Juraj. Rozhodol sa drakovi vzoprieť a bojovať
s ním. Príbeh je archetypálnym symbolom boja vyšších ideí s uspatým
vedomím, s nižšími tendenciami v nás. Magická kopija Juraja je symbolicky
ako lúč svetla, lúč vôle, ktorý preráža cestu temnotou. Juraj bojuje
proti mentálnym formám a rutine, ktoré postupne pohlcovali mesto,
uchovávajúc si dôstojnosť aj v nepriazni. Je teda oprávnene vnímaný ako
inšpirátor idealizmu a filozofie, ako slnečný a duchovný princíp v človeku.

MÚDROSŤ PRÍRODY
Včely

Včely žijú v komunitách – včelstvách veľmi
organizovaným spôsobom života. Sú dokonalým
príkladom spolupráce a deľby práce; každá má
svoju úlohu a miesto. Včelstvo je pre každú
včelu jej rodiskom i miestom posledného
odpočinku, teplom, zdrojom potravy, útočiskom
pred nepriateľom aj príležitosťou podieľať sa
na pokračovaní rodu. Je to pre nich celý život
a to isté dávajú aj oni včelstvu. Celé spoločenstvo
niekedy pôsobí kompaktne ako jeden tvor, hlavne
keď letí roj včiel. Človek si vôbec neuvedomí,
že tento včelí bochník sa skladá zo samostatných
jedincov. Každý jedinec funguje sám, ale zároveň
spolu vytvárajú nový, iný „organizmus“. A to je
veľmi inšpiratívne aj pre spoločenstvo človeka. Kto
teda tvorí spoločenstvo včiel?
Spoločenstvo úľa
Včelstvo tvorí matka, robotnice, trúdy a plod.
Matkou je tá najdokonalejšie vyvinutá včela, a práve
preto môže prijať takú dôležitú úlohu klásť vajíčka.
Málokomu sa však podarí zazrieť ju, pretože opúšťa
úľ iba trikrát do roka, a aj to len na pár minút – prvý
raz, keď ide na orientačný prelet, aby sa zoznámila
s polohou úľa, druhý raz, keď ide na svadobný let,
a tretíkrát, keď sa s rojom včelstva sťahuje.
S matkou úzko súvisia trúdy, včelí páni. Ich
hlavným poslaním je plodiť potomstvo. Žijú spravidla
iba v letných mesiacoch (máj – jún). Po vykonaní
svojho poslania zomierajú. No a najpočetnejšou

skupinou sú včely robotnice. Úlohou robotníc je
vykonávanie všetkých prác v úli aj mimo neho zberajú a uskladňujú potravu, kŕmia matku a plod,
stavajú voskové plásty, starajú sa o vetranie, čistia
bunky plástov, udržujú poriadok v úli a potrebnú
teplotu, a obraňujú včeliu pevnosť.
Včelí úľ v rozmeroch človeka
Akoby vyzerala táto včelia pevnosť, resp.
bežný rámikový úľ zväčšený v ľudskom meradle?
Bolo by to obrovské sídlisko rozprestierajúce
sa na ploche dvadsaťpäť hektárov, s vysokými
päťdesiatposchodovými stavbami. Každá stavba má
tisícky vstupov, ktoré vedú do nízkych komôrok. No
a celé to sídlisko je uzavreté pod veľkou kockou. Len
cez úzky otvor kocky preniká z jednej strany svetlo,
ktoré osvetľuje spodnú časť gigantických stavieb,
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priam ich až vykrajuje z priestoru, no zároveň
nedovoľuje dovidieť na ich vrchol, pretože tam už
sa ďalej strácajú v tme. Všetky stavby sú postavené
podľa jednotného plánu, teda sú rovnaké. Uličky sú
veľmi tesné, sotva nimi prejdú dve včely naraz.
Vnútorné usporiadanie úľa
Celková architektúra je dômyselná a účelná,
predovšetkým z hľadiska hospodárenia s teplom.
V spodných častiach plástov, v najlepšie vetranej
časti úľa, sú umiestnené plásty s potomstvom. Tu je
teplota vyššia. Bližšie pri stenách alebo povale, kde sú
skladové priestory s medom, je naopak nižšia. Vďaka
rozdielu teplôt vzniká prúdenie vzduchu, ako základ
ventilačného systému, ktorý potom včely vetračky
už len dopĺňajú a regulujú. V úli teda „nikdy nie je
dusno“, naopak je tu vždy čerstvý a čistý vzduch.
V stavbách je niekoľko desiatok tisíc komôrok,
takže ak by nebolo využívanie každej komôrky presne
stanovené, mohlo by dôjsť k chaosu. A tak je všetko
rozdelené do rajónov, pričom hranice jednotlivých
rajónov nie sú stále. Môžu, ba priam musia, sa meniť
podľa aktuálnej potreby. V určitom období roka je
potreba viacerých „skladov“, inokedy treba zase
viac „pôrodných sál“, pretože sa liahnu vajíčka. Táto
pružnosť je nepochybne veľmi dôležitá. Umožňuje
naplno a efektívne vyťažiť priestor a napokon aj
energiu. Každý priestor má svoj účel a úloha žiadnej
včely nie je iba „na oko“, je vždy skutočná. Možno
práve preto je každá pozícia v úli naozaj rovnako
dôležitá.
Včely staviteľky
Stavbu plástov realizujú včely s najvyvinutejšími
voskovými žľazami, teda tie, ktoré sú schopné
vylučovať vosk. Len čo včela nadobudne túto
schopnosť, odpojí sa od girlandy a vyletí hore. Každú
šupinku vylúčenú žľazami napichne na kefôčky
zadných nôh. Tými ju posunie do hryzadiel na požutie
a až potom ju pripevňuje k hornej časti rámu alebo
hornej časti dutiny, a tak začíta svoju staviteľskú
kariéru. Ale v staviteľskom tíme sa našli aj úplne
mladé alebo naopak úplne staré štyridsaťdňové
včely. Pomáhajú staviteľkám udržiavať potrebnú
teplotu. Takže i keď nie sú v najproduktívnejšom
veku, pretože sú príliš mladé alebo príliš staré, majú
v spoločenstve svoje miesto a svoju prácu.
Včely živiteľky
Avšak to hlavné s čím si včely spájame, je zrejme ich
neúnavné prelietavanie z kvetu na kvet. Všetky tvory
bežne zháňajú potravu pre seba a svoje potomstvo.
No zaujímavé u včiel je, že včela zberateľka vylieta

z úľa sýta a zásobená potravou. Ničím, čo nazbiera,
či už je to voda, peľ alebo nektár, sa bezprostredne
na mieste neživí. Všetko si uschová do medového
váčku a odnáša do úľa. Zbiera potravu pre celé
včelstvo i pre nasledujúce generácie. Zároveň platí
zásada, že včela ktorá viac pracuje, dostáva aj viac
potravy. Pri nadbytku potravy sa však ani jedna včela
neprejedá. Všetko sa ukladá do zásob.

Rojenie včiel
Rojenie patrí medzi najzložitejšie pudy včiel. Je
to prirodzený spôsob rozmnožovania včelstiev.
Pri rojení sa včelstvo rozdelí na dve časti , pričom
v oboch sú zastúpené včely všetkých vekových
skupín. S rojom vyletuje zvyčajne aj stará kráľovná
matka a hľadá si nové miesto na založenie včelstva,
nová kráľovná zostáva s druhou polovicou robotníc.
Zväčša sa včelstvo vyrojí v popoludňajších hodinách
medzi 12. – 14. hodinou. Aj keď roj pôsobí trochu
desivo, nie je sa čoho báť. Hlavnou úlohou roja včiel
je nájsť si vhodné miesto na usadenie sa a už nás iste
ani neprekvapí, že aj toto vykonávajú včely svorne
a spoločne.
Na záver už iba jeden citát od Alberta Einsteina:
„Keby zo Zeme zmizli všetky včely, ľuďom by zostali
posledné štyri roky života“ . Dnes mnohí oponujú,
že tak katastrofálne by to nedopadlo. Ale Einstein
tým možno iba chcel naznačiť, že človek je natoľko
súčasťou prírody, že aj s takým drobným tvorom ako
je včela, sa vzájomne potrebujeme a ovplyvňujeme.
Bola by teda škoda, ak by sme nekráčali spoločne,
ale každý zvlášť či proti sebe, a stratili tak inšpiráciu,
akou pre nás môžu byť práve včely.

Mária Horváthová

Použitá literatúra:
VASILIEVOVA, J., CHALIFMAN, I., 1985. Včely, Bratislava: Vydavateľstvo Obzor, 1985. 317 s.
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17. číslo
AKTUALITY NOVEJ AKROPOLIS NA SLOVENSKU
Stalo sa...
Ekologická aktivita Za čisté Košice

Pri príležitosti Svetového dňa Zeme sme ako
Nová Akropolis v Košiciach zorganizovali už 6. ročník
projektu „ZA ČISTÉ KOŠICE“. Tento rok sme nadviazali
novú spoluprácu s mestskou časťou KVP a do akcie
sa s radosťou zapojila i napriek chladnému počasiu aj
verejnosť. Spoločnými silami sa nám podarilo vyčistiť
lesík nad konečnou KVP-Kláštor ako aj cestičku smerom
na Klatovianku. Čistiacej ekologickej aktivity sa zúčastnilo
36 dobrovoľníkov, z toho 5 detí a zo strany verejnosti sme
sa stretli s pozitívnou odozvou na akciu, ako aj ochotou
pomôcť. MČ KVP zabezpečila akciu propagačne
a poskytla potrebné náradie. Magistrátu mesta Košice
vďačíme za finančný príspevok určený na propagáciu a nákup potrebného materiálu. Ďakujeme všetkým
zúčastneným za aktívnu účasť a tešíme sa na ďalšie čistenie nášho spoločného životného prostredia.
Verejná prednáška Sny – reč duše v Bratislave

20. apríla 2017 sa v priestoroch Novej Akropolis v Bratislave
konala prednášku na tému, ktorá zaujíma väčšinu z nás: „Sny –
reč duše“. Spánok tvorí približne tretinu nášho života, a hoci naše
telo odpočíva a naberá nové sily, naša psychika je veľmi aktívna
a spracováva podnety, ktoré do nej vstúpili, keď bola v bdelom
stave. Mnohé z nich sa nám vyjavia vo forme snov, ale keďže jazyk
našej duše je do veľkej miery symbolický, nie vždy im rozumieme.
Na prednáške sme sa dozvedeli, že sny majú viacero funkcií a že
okrem týchto tzv. malých snov, mávame aj tzv. veľké sny, ktoré
nám zväčša veľmi silno a nadlho utkvejú v pamäti. Často cítime,
že nám chcú niečo naznačiť, a snažíme sa ich dešifrovať. Význam
snových symbolov je veľmi individuálny a k ich pochopeniu sa môžeme priblížiť predovšetkým rozvojom
svojho vnútorného života. Ďakujeme všetkým účastníkom prednášky za príjemnú a inšpiratívnu atmosféru.
Pozývame Vás
18.5.2017 Zákonitosti medziľudských vzťahov, Bratislava (prednáška)
18.5.2017 Dobrovoľnícke tvorivé dielne, Bratislava

19.5.2017 Kreatívny kurz Decoupage na drevo a plátno, Bratislava
27.5.2017 Kreatívny kurz Socha z paverpolu, Bratislava
1.6.2017
9.6.2017

Multivečer Tóny v čase – rozprávanie, živá hudba, hra s publikom, Košice
Kreatívny kurz Decoupage na drevo, Bratislava

Informácie na: www.akropolis.sk
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