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Myšlienka na mesiac:

„Tak, ako loď nemá byť ukotvená len jednou kotvou, nemá byť ani život postavený len na jednej nádeji.“

ÚVODNÍK

Sokrates

Milí čitatelia,

všade okolo nás je už prítomná jesenná atmosféra
a zo všetkých strán už počúvame o nadchádzajúcej
“zmene na zimný čas”. Zamýšľala som sa nad týmto
každoročným fenoménom, ktorý sa objaví vždy
na jeseň aj na jar pred príchodom časovej zmeny; už
roky sledujem búrlivé reakcie, polemiky a komentáre,
názory, či je tento systém zmeny času dobrý alebo
zlý, či škodí alebo naopak prospieva ľudskému
organizmu, či sa vďaka tomu naozaj ušetrí energia,
alebo či to nie je práve naopak... Bez toho, aby
som sa chcela vyjadrovať práve k systému zmeny
času, chcela by som sa v tomto úvodníku venovať
samotnej téme zmeny a ľudskej reakcie na ňu.
Hovorí sa, že “zmena je život”... túto vetu radostne
vyslovujeme vtedy, keď zmena prichádza z nášho
vlastného podnetu, keď cítime, že sa potrebujeme
pohnúť z miesta, že nám chýbajú nové podnety
a že chceme ukončiť určitú etapu v niektorej oblasti
nášho života. Menej radostne už nám táto veta
znie vtedy, keď nám zmenu predloží samotný život,
keď ju nečakáme a nestihli sme sa na ňu pripraviť.
V takých okamihoch často na zmenu reagujeme
negatívne, so strachom či dokonca s hnevom,
s nepochopením a s otázkou “prečo sa to deje práve
nám?”.

Či chceme alebo nie, život je plný zmien a mnohé
z nich sú neplánované alebo dokonca šokujúce
a bolestivé. Mnohé z nich sú však aj prirodzené
a logické, pretože život má svoje zákonitosti, etapy
a cykly. A práve na tieto zmeny sa môžeme pripraviť
a dokonca ich privítať s radosťou a pochopením, ak
sa dokážeme bližšie zosúladiť s rytmom a zámerom

života. V každom prípade, zmena je vždy výzva. Otvára
pred nami nové brány, nové horizonty, vyžaduje
od nás iný uhol pohľadu, núti nás k vnútornému
rastu, bez ktorého by sme ňou prechádzali
nahnevaní, plní sebaľútosti a odmietavého postoja.

Mnohí z nás určite zažili situáciu, kedy sme
s odstupom času zhodnotili nevítanú zmenu ako
nesmierne prínosnú a užitočnú. Nevedeli sme
v danom okamihu doceniť to, čo nám zmena môže
priniesť, pretože sme videli len jej temné stránky
a bolela nás skutočnosť, že niečo musíme opustiť
alebo sa toho vzdať. No napokon sme si uvedomili,
že sa nám otvorili cesty a príležitosti, o ktorých sme
ani nesnívali a nevedeli sme si ich predstaviť. Stojí
za to nezabudnúť na takúto skúsenosť a pokúsiť
sa nabudúce pristupovať k neplánovanej zmene
lepšie, ak nie rovno s pozitívnym postojom, tak
aspoň s miernou dávkou nádeje, ktorú nám už
prežitá skúsenosť ponúka.
Strach zo zmeny a odpor k nej je do určitej miery
prirodzený, ale dá sa s ním pracovať a ušetriť si tak
mnohé vnútorné poryvy, ktorými si prechádzame,
keď sa nečakaná situácia objaví. A čím viac chápeme
prirodzené zákonitosti života, tým lepšie sa so zmenami vieme vysporiadať a využiť ich energiu na vnútorný rast a otvorenie nových horizontov. Prečo to
pre zmenu neskúsiť?

Verím, že aj obsah nášho októbrového bulletinu
prispeje k tomu, aby sme sa zasa o kúsok priblížili
k chápaniu veľkej záhady nazývanej život. Príjemné
čítanie!

Mgr. Kamila Hermannová
riaditeľka Novej Akropolis na Slovensku
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KRÁTKY PRÍBEH
Bájka o jeleňovi a jazierku

Statný jeleň prišiel jedného dňa uhasiť svoj smäd k lesnému jazierku. Keď sa dosýta napil, zahľadel sa
na svoj obraz vo vode. Jeho veľké, košaté parohy vyzerali prekrásne a on aj bol na nich patrične hrdý.
„Naozaj mám rozkošné parohy. Pôsobia tak vznešene,“ povedal si pyšne.

No keď sa obrátil, uvidel vo vode aj svoje nohy. Na tie však už taký hrdý nebol.

„Škoda, že nemám aj nohy také silné ako parohy. Veru tak, nohy mám slabé a tenké, mal by som ich
nejako vylepšiť.“

Zatiaľ čo jeleň nariekal a zdržiaval sa pri jazierku, prikradol sa k nemu lev a chystal sa na neho skočiť. Jeleň
ale svižne vyskočil na nohy a rýchlo mu ušiel. Čoskoro bol ďaleko od leva a vbehol do lesa. No tu sa mu
parohy zaplietli do konárov. Nemohol sa vôbec pohnúť a o chvíľu ho lev dobehol. Jeleň si zúfalo poťažkal
povzdychol.
„Aký som len bol hlúpy. Nohami, čo mi tak dobre slúžili, som pohŕdal, a napokon práve parohy, na ktoré
som bola taký pyšný, ma zradili.“
Poučenie: To čo má pre nás najväčšiu cenu, si zvyčajne ceníme najmenej.

Ezop

INŠPIRATÍVNE OSOBNOSTI
Antoine de Saint-Exupéry

Pre mnohých je toto meno veľmi známe. Máloktoré
meno sa objavuje tak často pod krásnymi citátmi, ako
práve meno Exupéry. A málokto nepozná príbeh Malého
princa. Tento spisovateľ - filozof si však určite zaslúži, aby
to, čo pre svet zanechal, nezostalo len v citátoch. Preto si
pripomeňme jeho myšlienky a diela, ktoré sú zrkadlom
jeho krátkeho, ale veľmi bohatého života.
Život, ktorý Antoine miloval.

Antoine de Saint-Exupéry sa narodil 29. júna 1900 ako
tretie z piatich detí. Už v detstve bol výnimočný, hravý
a plný nápadov. Bol však často aj melancholický a veľmi
premýšľavý. Skoro pocítil pominuteľnosť života. Ťažko
niesol smrť otca, ktorý mu celý život veľmi chýbal a tiež
sa ťažko zmieroval so smrťou svojho brata, Francoisa,
ktorý zomrel ako 15-ročný. Boli to veľmi ťažké skúšky
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pre jeho citlivú a vnímavú dušu a vyrovnával sa
s nimi aj tak, že ich často opisoval vo svojich listoch
a knihách.

Mal prekrásny a veľmi pevný vzťah k svojej matke,
ktorá mu po celý jeho život bola útočiskom. Rád a často
sa vracal v spomienkach do svojho detstva. Vytvoril
si z neho miesto, kam chodil celý svoj život načerpať
energiu a oddýchnuť si, spomienky mu slúžili ako
určitý ochranný štít pred nebezpečenstvom. Keď
dospel, nazval to „vyhnanstvom zo svojho detstva“.
„Odkiaľ pochádzam? Pochádzam zo svojho detstva.
Pochádzam zo svojho detstva, ako by to bola nejaká
krajina.“

s bratmi a sestrami

Exupéry v roku 1921 nastúpil vojenskú službu
v opravárskych leteckých dielňach, kde absolvoval
výcvik pilota. Neskôr pracoval ako riaditeľ
v spoločnosti Aeroposta v Buenos Aires. Na jar v roku
1931 sa oženil s Consuelou Suncin de Sandoval. Bola
to láska jeho života. Obidvaja boli výrazné osobnosti.
Jeden bez druhého nevedeli žiť, ale ani byť príliš
dlho vedľa seba. Obidvaja však vedeli, že sú si súdení
a naplnili hlavnú úlohu partnerstva – pomáhali si
na svojich cestách a boli si veľkou oporou.

To by bola namyslenosť. Toreadori sa mi nepáčia.
Nemám rád nebezpečenstvo. Viem, čo mám rád.
Život.“
Pilot a filozof súčasne

Jeho diela sú väčšinou biografické, a sú najmä
z obdobia, ktoré bolo veľmi smutné. Z obdobia
druhej svetovej vojny. Nie sú to však diela
faktografické. Sú veľmi presným opisom toho, čo
tieto vojny znamenali pre ľudí. Čo sa dialo v duši
človeka, ktorý to musel prežiť a ďalej s tým žiť. Sú
to tak autentické obrazy, že človek má často pocit,
že letí nočnou oblohou alebo kráča po moste
uprostred streľby.

Jeho prvá kniha, Pošta na Juh, vyšla v roku 1929.
Túto knihu je možné čítať ako matricu na ostatné
jeho diela, lebo obsahuje všetky motívy, ktoré sa
neskôr objavujú v jeho knihách. V knihe Nočný
let vyzdvihuje silu ľudského ducha. Opisuje v nej
tajomstvo a krásu noci. Hovorí, že tajomstvá, ktoré
noc nevydá, sú zároveň tajomstvami stvorenia.
V diele Zem ľudí popísal skúsenosti pri hľadaní
stroskotaného kamaráta. Všetky pocity, ktoré
človek prežíva, keď stráca niečo tak vzácne, ako je
blízka duša. Kniha Vojnový pilot mala fenomenálny
úspech. Veľmi otvoreným spôsobom tu popisuje
nezmyselnosť vojny a jej nedozerné dôsledky, nielen
na krajinu, ale hlavne na človeka. Opäť vstupuje
do duše a rozpráva nám o pocitoch vojaka, ktorý ide
na smrť. O tom, že nie len život, ale aj smrť človeka
musí mať zmysel.

Na začiatku druhej svetovej vojny nastúpil ako
kapitán na letisko v Toulouse. Podľa svedkov z jeho
jednotky, bol jeden z najodvážnejších, bojoval
s veľkým nasadením a bez ohľadu na riziko.

31. júla 1944 vzlietol z Korziky na let nad Francúzskom, z ktorého sa však už nevrátil. Okolnosti
jeho smrti nie sú dodnes úplne jasné. Časti vraku
objavili až v roku 2000. Antoine de Saint-Exupéry
rád žil, ale poznal aj riziká svojho života. Hovorieval,
že nechce byť iba svedkom života, že ho chce celý
prežiť, chce sa nasadzovať, zdieľať, prijímať a dávať.

„Nič neľutujem. Hral som, prehral som. Taký je
zákon môjho zamestnania. A akokoľvek – dýchal
som čerstvý morský vietor. Tí, čo ho raz ochutnali,
nikdy na tú potravu nezabudnú. Nemám pravdu
priatelia? A nejde o to, aby človek žil nebezpečne.

s manželkou

„Keď je úloha ľahká, vracia sa z nej jeden z troch.
Keď je trochu hlúpa, je samozrejme ťažšie vrátiť sa.
A tu, v majorovej kancelárii mi smrť nepripadá ani

3

22. číslo
vznešená, ani dôstojná, ani hrdinská, ani srdcervúca.
Je len obyčajným znamením zmätku. Útvar nás stratí
ako sa stráca batožina v trme-vrme, pri prestupovaní
na vlak. A niežeby som nemyslel na vojnu, na smrť,
na obeť, na Francúzsko, práve naopak, ale chýba mi
hlavná koncepcia, jasná reč.“
V ďalšom diele, List rukojemníkovi, Exupéry
vyjadruje svoju vieru v duchovné hodnoty ľudstva,
odsudzuje predsudky a proti rasizmu stavia úctu
k človeku. V roku 1943 napísal knihu, ktorá sa stala
tretím najpredávanejším dielom na svete. Je to kniha
Malý princ. Akoby sa vrátil do detstva, z ktorého
tak nerád odchádzal. Napísal dielo, na ktoré sa
pozeral výhradne očami dieťaťa, pretože deti, podľa
Exupéryho, vidia viac ako ostatní. Kniha predstavuje
univerzálne podobenstvá zrozumiteľné na všetkých
kontinentoch. Nesmierne hlbokými príbehmi nám
pripomína, že veci majú takú hodnotu, akej hodnoty
je to, čo človek do nich vloží.

„Zdvihol som vedro až k jeho perám. Pil so
zatvorenými očami. Bolo to pôvabné ako nejaká
slávnosť. Táto voda bola naozaj čosi iné ako obyčajná
živina. Zrodila sa z chôdze pod hviezdami, zo spevu
hriadeľa, z námahy mojich rúk. Bola srdcu taká milá
ako nejaký dar.“
Citadela je poslednou Exupéryho knihou. Je
to kniha, ktorá tvorí akýsi súhrn jeho morálnych
a filozofických zásad.
Človek, priateľstvo a príroda

Vo všetkých dielach Exupéryho sa objavujú
motívy, ktoré boli pre neho dôležité, a o ktorých často

premýšľal. Bol to predovšetkým človek. Jeho život,
zmysel jeho konania a základné vnútorné hodnoty.
Cieľom života človeka by malo byť hľadanie seba
samého, toho najvyššieho v nás. Pre neho nebol
dôležitý len vzťah k sebe samému, ale aj k priateľom.
Priateľstvo bolo jednou z najdôležitejších tém,
ktorými sa zaoberal. Hlboké spojenie ľudí, bratstvo
a pomoc v tých najťažších chvíľach života.

„Priateľom v chráme, človekom, ktorého som
stretol a našiel z milosti božej, je pre mňa každý,
kto sa ku mne obracia rovnakou tvárou, akú mám
ja, tvárou ožiarenou rovnakým Bohom, lebo potom
sme jednotní, i keby bol inak napríklad kupcom a ja
kapitánom, alebo záhradníkom a ja námorníkom.
Našiel som ho nad tým, čo nás rozdeľuje a som mu
priateľom. A môžem vedľa neho mlčať, čo znamená,
že sa nemusím báť o svoje vnútorné záhrady
a pohoria, zrázy a púšte, lebo on do nich nevkročí.“
Ďalším veľmi dôležitým príkladom, spojencom
a inšpirátorkou bola pre Exupéryho príroda. Mal
s ňou veľmi úzky kontakt, bol dobrý pozorovateľ.
Často sa stretával s prírodnými živlami a cítil sa
s prírodou veľmi spätý. Z každého opisu prírody
vidieť lásku a pokoru.

„Voda, nemáš ani chuť, ani farbu, ani vôňu,
nemožno ťa presne určiť, človek ťa pije a nepozná
ťa. Nie si potrebná k životu: sama si život. Prenikáš
nás radosťou, ktorá sa zmyslami nedá vysvetliť.
Tebou vstupuje do nás sila, ktorej sme sa už vzdali.
Z tvojej milosti sa v nás otvárajú vyschnuté pramene
srdca.“ „Si najväčším a najlahodnejším bohatstvom
na svete, taká čistá v bruchu zeme.“
Antoine de Saint-Exupéry nám zanechal veľké
diela. Nie svojou formou, väčšinou to boli veľmi
útle knižky. Sú ale obrovské svojimi nadčasovými
myšlienkami, svojim posolstvom.

Beáta Juhászová
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NA ZAMYSLENIE
Dať zmysel našim krokom
Okrem iných psychických chorôb je naša doba svedkom častých kríz nerozhodnosti a bezradnosti ľudí.
Je mnoho tých, ktorí nechávajú život plynúť v neustálom nepokoji vyvolanom tým, že nevedia čo robiť
a ani ako to robiť, aby boli výsledky účinné.
Existujú takí, ktorí aby sa vyhli tejto prázdnote, vrhajú sa do určitých činností v očakávaní, že dajú ich
životu zmysel. A tak v štúdiu alebo práci hľadajú východisko zo situácie, ktorá má bezpochyby korene
v hĺbke ich samých. Akejkoľvek praktickej činnosti chýba hodnota, pokým ten čo ju uskutočňuje, nepozná
motív svojho konania.
Vždy sa musíme spýtať prečo a kam.

Prečo: pretože musíme poznať
skutočnú užitočnosť vecí, ktoré robíme.
Všetko čo má za cieľ iba vyplniť prázdnotu
alebo zbaviť úzkosti, neprinesie vytúžené
výsledky. Keď skončí toto obdobie umelo
zaplnené iba preto, aby sme utiekli pred
samým sebou, znovu sa vráti nepokoj
a zmätok.
Človek si myslí, že sa pomýlil
v povolaní a práci a hľadá ďalšie, aby
napravil chyby; onedlho odhalí, že sa
znovu ocitá v rovnakom psychickom
stave. Budú obviňovaní tí, ktorí nás učia,
spoločnosť, ktorá neponúka dostatok
práce, ktorú by sme mohli vykonávať,
ale – bez ohľadu na to, že v niektorých
prípadoch to môže byť pravda – vina
je takmer vždy na tom, kto nevie prečo
niečo robí alebo to robí bez toho, aby
vedel čo tým chce dosiahnuť.
Prečo: chcem vedieť viac, vnútorne sa zlepšiť, psychicky sa rozvinúť, ovládnuť určitú látku, aby som ju
aplikoval v konkrétnej práci, či pomôcť ostatným? Alebo v jednoduchšom prípade zarobiť peniaze, kúpiť
veci, ktoré potrebujem, cestovať...? Prečo: táto otázka nemôže chýbať, ale rovnako tak nemôže chýbať
odpoveď, vždy a pokým to nie je iba preto, ,,aby sa zaplnil čas“. Cieľ našich činov musí byť praktický,
aplikovateľný, musí mať zmysel, ktorý dokáže zaplniť prázdnotu a potreby vo svete a v nás samých.

Kam: keď sa pohybujeme, musíme mať pred sebou jasne stanovený a vytýčený smer. „Prečo“ nám dáva
cieľ a „kam“ určuje kroky, ktoré musíme prejsť a spôsob ako ich uskutočniť, aby nás priviedli k stanovenému
cieľu. Bez smeru podstupujú naše činy riziko, že sa rozplynú v prázdnote priestoru a času, čo zväčšuje
úzkosť keď zistíme, že nedokážeme konkrétne ciele dosiahnuť.
Ten, kto hovorí „kam“ tiež určuje prostriedky na dosiahnutie cieľa, pretože znalosť cieľa poskytuje
schopnosť získať vhodné nástroje.

Ukážka z knihy „Čo robíme srdcom a mysľou“
Delia Steinberg Guzmán
Riaditeľka Medzinárodnej organizácie Nová Akropolis
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SVET SYMBOLOV
Hygieia – bohyňa zdravia a čistoty

Od detstva sme učení, aký veľký význam má pre zdravý život hygiena. Podľa mytológie sa radí medzi
štyroch základných pomocníkov zdravia a lekárstva.

Reliéf nedaleko hlavného námestia v Jičíne

Hygieia bola bohyňa zdravia a čistoty, dcéra
boha lekárstva Asklepia a jeho manželky Epiony.
Ako pomocníčka svojho otca zosobňovala zdravie.
Zobrazovaná bola s hadom, ktorého napájala
z misky – dodnes je tento obraz symbolom
medicíny a zdravotníctva a teda i zdravia ako
takého. Samotná Hippokratova prísaha sa začína
prísahou na Hygieiu. Ako pomocníčka svojho otca
nebola sama – na zdraví sa podieľala spolu so
svojimi dvoma sestrami a bratom. Jedna jej sestra,
menom Meditrine, bola silou liečenia. Druhá
sestra, Panakeia, napomáhala hojeniu. No a jej brat,
Telesforos, bol silou uzdravenia.

Ak teda človek chce byť sprevádzaný bohom Asklépiom, inak povedané, ak chce byť zdravý, a to nie len
na fyzickej, ale aj na psychickej a duchovnej úrovni, potrebuje dbať o čistotu svojho tela, svojich myšlienok
aj citov, musí byť pozorný k všetkému chorobnému v sebe, aby to mohol liečiť, mal by sa starať o všetky
rany, a to hlavne tie psychické, aby sa čo najskôr zahojili a mal by vytrvať v uzdravovaní a hľadať v sebe silu,
ktorou dokáže toto uzdravenie vykonať. V každom momente nášho života je čo liečiť a uzdravovať – keď
nie na fyzickej úrovni, tak na psychickej určite. A sila bohyne Hygieii je silou prevencie, silou čistoty, ktorú
môžeme postupne vytvárať všade tam, kde chýba a kde sú uložené rôzne nánosy nečistôt.
V Ríme je bohyňa Hygieia známejšia pod menom Salus – bohyňa zdravia.

Marika Mihálová

MÚDROSŤ PRÍRODY
Farby v ríši rastlín

Prečo je zelená farba v prírode
najviac zastúpená? Už veľmi dávno
si ľudia kládli túto a podobné otázky.
Voľným okom odpozorovali, že čo
je zelené, to prekypuje životom
a naopak, a že keď rastliny zeleň
strácajú, prestávajú rásť. Ale na
zodpovedanie otázky, kde sa tá farba
berie a či to má nejaký význam, už
voľné oko nestačilo a vyžadovalo
si to veľa času a mnoho rôznych
prístupov, aby sa získali aspoň
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čiastočné poznatky o tomto prírodnom jave,
na ktorý sa iste dá pozrieť z mnohých aspektov.
Pozrime sa dnes spolu aspoň na niektoré z nich.

Rozmanitá škála farieb kvetov

Počiatky bádania

Grécky filozof Aritoteles sa domnieval, že zelené
listy majú za úlohu chrániť mladé výhonky a plody
pred vetrom a slnkom. Podľa neho potom, keď sú
výhony a plody silnejšie, listy proste stratia farbu
a opadnú. Leonardo da Vinci zase o zelených listoch
hovorí, že lícne strany listov sú obrátené k nebu preto,
aby zachytávali rosu, ktorá na ne v noci padá. Okrem
snahy zistiť, prečo sú listy raz zelené a inokedy nie, sa
mnohí neúnavne zamýšľali aj nad tým, ako vlastne
táto zelená farba vzniká. Boli aj názory, že vzniká
jednoducho z vody a zo zeme. No a keď je sucho,
listy zeleň skrátka stratia. Neskôr sa namočením
listu do alkoholu podarilo objaviť zelený pigment farbivo chlorofyl, a tým sa to všetko spustilo.
Listy a zelené farbivo

Okrem zelenej sú ale dôležité a všadeprítomné
aj iné farby, napríklad u kvetov. Ich farba hrá
nezanedbateľnú úlohu pri opeľovaní, pretože aj
prostredníctvom farby kvetov lákajú rastliny hmyz.
Aby hmyz bezcieľne nepoletoval kade-tade, príroda
zdokonalila zovňajšok kvetov a dala im rôzne farby,
čo do určitej miery pomáha hmyzu orientovať sa
a zacieliť na ten „svoj“. Kvety opeľované nočnými
motýľmi, ktoré sa otvárajú na večer, sú väčšinou
biele, pretože je ich takto dobre vidieť aj v prítmí.
Kvety opeľované denným hmyzom sa, samozrejme,
otvárajú cez deň, a môžu si tak dovoliť mať širšiu
škálu farieb a navigovať tak svojich návštevníkov
zložitejšie. Tak napríklad kvety opeľované chrobákmi
sú zvyčajne žlté. Osy a včely zase rady opeľujú
modré, žlté a biele kvety. Toto rozdelenie údajne
nie je náhodné, je priam potrebné, aby si hmyz
nekonkuroval a bola zabezpečená určitá rovnováha.
Pestrofarebné plody

My dnes už vieme, že rastliny získavajú energiu
zo svetla, no a zberačmi tejto svetelnej energie sú
práve spomínané pigmenty. Najvýznamnejším
z nich je Chrolofyl. Tým, že absorbuje energiu iba
z modrej a zelenej časti spektra svetla a ostatné
svetlo odráža preč, list sa nám javí ako zelený. Takto
udáva rastlinám základnú farbu, ktorá je v určitom
zmysle aj najdôležitejšou farbou v prírode. Na jeseň,
keď je menej svetla, sa chlorofyl prestáva tvoriť a listy
sa sfarbujú na žlto až červeno, lebo vyniknú iné
farbivá prítomné v rastline – karotenoidy.

Farbivá spomínaných kvetov, ale tiež plodov, sú
chemické látky nazývané antokyány. Sú zaujímavé
tým, že podľa kyslosti prostredia menia farbu. Rastline
sa to výborne hodí. Keď sú plody kyslé a ešte nie sú
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úplne zrelé, bývajú sfarbené do zelena. Úplne splývajú s rastlinou, nepútajú zbytočne pozornosť a môžu
v pokoji dozrievať. No keď dozrejú, práve antokyány spôsobia nádhernú zmenu farieb, aby tak s radosťou
nechali na seba upozorniť a prilákali konzumentov. Takže aj tu slúži farba ako nejaký semafor či navigátor.

Farby v prírode pomáhajú mnohých tvorom tak trochu sa orientovať. Zároveň odrážajú vždy nejaké
cykly a fázy prírody, upozorňujú na nerovnováhu, sú krásne, sú dôkazom a prejavom života. Nie je na Zemi
miesto bez života a nie je život bez farieb.

Mária Horváthová

Použitá literatúra:
ŠKÁRKA, Bohumil. 1984. Šesť svetov živého sveta. Bratislava : Mladé letá, slovenské vydavateľstvo kníh pre mládež, n. p. 230 s.

AKTUALITY NOVEJ AKROPOLIS NA SLOVENSKU
Stalo sa...
Dobrovoľníctvo (nielen) v septembri

September bol bohatý mesiac na rôzne dobrovoľnícke podujatia
Novej Akropolis v Bratislave aj Košiciach. Už tradične sa na Slovensku
v tento mesiac koná týždeň dobrovoľníctva, do ktorého sa pravidelne
zapájame už roky.

V Bratislave sme sa 16.9. zúčastnili Trhov dobrovoľníctva v Starej tržnici
v Bratislave a Trhov v Tabačke v Košiciach – obe akcie boli sprevádzané
milou atmosférou. Pri tejto príležitosti sme sa v Bratislave prezentovali
a informovali o našich dobrovoľníckych aktivitách a v Košiciach sa na
trhoch vyrábali záložky z pauzovacieho papiera pre deti z detského
domova Nižná Kamenica. V Bratislave sa následne na to, 20. a 21.9.,
v rámci Dňa otvorených dverí konali v našich priestoroch na Osadnej 15
Dobrovoľnícke tvorivé dielne, kde mnoho šikovných rúk vyrobilo darčeky
pre deti z detského domova Modra-Harmónia.
Ďakujeme všetkým zapojeným dobrovoľníkom za tvorivosť a hlavne
ochotu spraviť radosť deťom z domovov a už čoskoro budete môcť
vidieť na našej stránke fotky z akcií pre domovy a radosť detí s krásnych
darčekov. Ak by ste sa radi aj vy zapojili do takýchto dielní, stačí sledovať
kalendár podujatí na našej stránke.

Pozývame Vás
18.10.2017

Filozofia pre život – prezentácia kurzu pre rozvoj osobnosti, Bratislava

20.10.2017

Filozofia pre život – prezentácia kurzu pre rozvoj osobnosti, Košice

18.10.2017
20.10.2017
21.10.2017
27.10.2017
04.11.2017

Filozofia pre život – prezentácia kurzu pre rozvoj osobnosti, Košice
Dobrovoľnícke tvorivé dielne, Košice

Kreatívny kurz z paverpolu, Bratislava

Filozofia pre život – prezentácia kurzu pre rozvoj osobnosti, Košice
Viktor Frankl – hľadanie zmyslu života (prednáška), Bratislava

Informácie na: www.akropolis.sk
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