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Myšlienka na mesiac:

„Ticho sa nenachádza na končiaroch hôr a hluk sa nezdržiava na mestských trhoviskách.
Oboje je v srdci človeka. “

Lao-c´

ÚVODNÍK
Milí čitatelia,

nový rok sa už rozbehol na plné obrátky a my vám
prinášame ďalšie číslo nášho filozofického bulletinu.

V decembrovom úvodníku sme sa spoločne
zamýšľali nad novoročnými predsavzatiami, čiže
nad pohľadom do budúcnosti, a dnes by som
chcela pridať na druhú misku váh tému skúseností teda pohľad do minulosti.

Každý z nás, postupne, ako kráčame životom,
zbierame skúsenosti z rozličných situácií alebo
okolností, ktoré nám život ponúka. Skúsenosť je
teda niečo, čo sme si dokázali uchovať z minulosti
a nesieme si to so sebou ako nástroj, cez ktorý
preosievame ďalšie situácie, ktorý ovplyvňuje naše
rozhodnutia, a o ktorý sa opierame. Jedno vtipné
porekadlo hovorí: Skúsenosť je to, čo sme získali, keď
sme nezískali to, čo sme chceli. Parafrázujúc môžeme
povedať, že skúsenosť je niečo, čo sa dá vyťažiť vždy
a všade, z každého okamihu nášho života, zo situácií,
ktoré vnímame v danom okamihu pozitívne, ale aj
z tých, ktoré pre nás znamenajú nepríjemný alebo
negatívny zážitok.

Keďže január je podľa tradície mesiacom, kedy
sa človek pozerá sčasti na svoju minulosť a sčasti
na svoju budúcnosť, želám nám všetkým, nech
vieme toto obdobie naplno využiť a pri pohľade
do minulosti nájsť množstvo pokladov-skúseností,
ktoré môžeme vyťažiť zo zdanlivo pozitívnych
aj zdanlivo negatívnych situácií, ktoré nám
život pripravil. A keď budeme robiť “novoročné
upratovanie” vo svojich spomienkach a vnútornom
náklade, ktorý si nesieme so sebou, nech sa nám
podarí zbaviť sa nadbytočnej záťaže a ponechať
si iba to, čo sme vyzískali ako naozajstné poklady
z našich životných peripetií.

Mgr. Kamila Hermannová
riaditeľka Novej Akropolis na Slovensku

Skúsenosť je vlastne vnútorné bohatstvo, ktoré
postupne zhromažďujeme, a ktoré nám umožňuje
aplikovať naše individuálne životné poznanie
na každú ďalšiu udalosť alebo situáciu, a tým rásť
a cibriť svoje reakcie a rozhodovanie, aby boli
zakaždým zrelšie a múdrejšie. Avšak na to, aby
sme toto bohatstvo mohli naozaj využiť, musíme
najskôr mnohé skúsenosti “očistiť” od sprievodných
negatívnych emócií a spomienok, pretože nie každá
skúsenosť k nám prichádza vo svojej čistej a čírej
podobe; veľakrát je to práve naopak. Skúsenosti
musíme často naozaj “vyťažiť” - vyvinúť úsilie
na vnútornú prácu, aby sme rýdze zlato skúsenosti
očistili od všetkých nánosov, ktorých je žiaduce sa
zbaviť.
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KRÁTKY PRÍBEH
Výhoda vedomostí

Kedysi dávno mali dvaja obyvatelia akéhosi mesta medzi sebou spor. Jeden z nich bol chudobný,
no veľmi nadaný a vzdelaný. Ten druhý bol bohatý, a naopak nevzdelaný a nevedomý. Bohatý tvrdil,
že každý múdry človek by si ho mal vážiť. V tom ale sám seba klamal. Veď prečo by sme si mali ctiť bohatstvo
bez zásluh? Často hovorieval tomu chudobnému:

„Priateľu, vy, učení ľudia, žiadate úctu, ale povedz, máte peniaze, aby ste mohli usporadúvať hostiny?
Čo máte z toho, že ste stále ponorení v knihách? Bývate vždy v podkroví. Nosíte rovnaké šaty, či je zima
alebo leto. Lokajom vašim je jedine váš tieň. Zem z vás nemá veľa osohu, pretože nič nemíňate. Ja to
vidím tak, že sú potrební takí ľudia, ktorí míňajú veľa peňazí; my tieto užívame, zamestnávame umelcov,
obchodníkov, ľudí, ktorí šijú obleky, aj ktorí ich nosia, všetko slúži našim chúťkam; bohatým ľuďom venujete
vy, ľudia učení, iba svoje zlé spisy, za ktoré vám dobre platia.“
Na tie pochabé slová múdry sused nereagoval. Musel
by toho príliš mnoho vysvetľovať. Čoskoro však prišla
vojna a odpovedala za neho, a to oveľa lepšie, než by
dokázali všetky jeho odôvodnenia. Mesto, v ktorom
obaja susedia žili, bolo zničené nepriateľmi a obaja boli
nútení opustiť svoje rodisko. Ten nevedomý a neznalý
veru nenašiel útočisko. Všade ním opovrhovali. No ten
šikovný a múdry sa stretával s priazňou. Nech si pochabí
ľudia hovoria čokoľvek. Poznanie napokon vždy zvíťazí.

Jean de la Fontaine

INŠPIRATÍVNE OSOBNOSTI
Vincenz Priessnitz

Nadčasová inšpirácia, fenomén prírodného liečiteľstva,
či dnešnými slovami by sme mohli povedať guru svetovej
hydroterapie – tým všetkým je Vincenz Priessnitz. Osobnosť,
ktorá do Jeseníkov priviedla príslušníkov európskych šľachtických
rodov, umelcov a lekárov z celého starého kontinentu.

„V Priessnitzovi vidíme muža, ktorého príroda stvorila ako
lekára. Tak, ako je daná umelcovi schopnosť rozvinúť v sebe
plnosť harmónie tónu, čo je pre všetkých iných tajomstvom
a pre neho samého spočiatku záhadou ako dar z neba, tak je
Priessnitzovi dané ono vysoké nadanie na rozpoznanie choroby
a bezpečný úsudok o stave životnej sily v človeku.“ Dr. Ed.
Schnitzlein, Wasserheilkunde, Mníchov 1838.
Návrat človeka k prírode

Vincenz Priessnitz sa narodil 4. októbra 1799 v sedliackej
rodine. Pozorovaním prírody od útleho detstva získaval
skúsenosti, ktoré presahovali znalosti sedliaka. Všetky úrazy, ktorých na statku utŕžil nemálo, si liečil sám.
Svoj najvážnejší úraz utrpel v 17-tich rokoch, keď mu obilím naložený voz prešiel cez hrudník. V bolestiach
si spomenul, ako vídaval v lese srnku máčať si v prameni poranený bok, ktorý si týmto spôsobom vyliečila.
Aj on sa začal liečiť studenými zábalmi, pitím studenej vody a pohybom na čerstvom vzduchu a aj sa vyliečil.
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„Keď som neskôr pri mnohých príležitostiach
videl, že zranené zvieratá vyhľadávajú vodu a kúpu
sa v nej, napadlo mi, že to isté musí robiť dobre aj
ľuďom.“ „Čoskoro som pochopil, že vo vode musia
byť skryté oživujúce a posilňujúce sily, keďže som sa
po vypití čerstvej vody cítil tak dobre a všímal som
si, že zvädnuté rastliny aj zvieratá ožijú, keď dostanú
čerstvú vodu.“
Rovnakú metódu používal aj na svoje domáce
zvieratá a postupne sa k nemu začali chodiť liečiť
aj susedia. Susedov liečil behaním po kopcoch
v ľahkom odeve, prikladal im obklady a omýval ich
studenou vodou. Od roku 1824 používal vo svojej
liečbe ľadové kúpele po predchádzajúcom potení
a sprchovanie sa studenou vodou v zime či v lete.
Vodné procedúry skĺbils prechádzkami po okolí,
rezaním dreva a v zime odhrabávaním snehu.
Jemným dámam – šľachtičným - ordinoval rezanie
dreva pri otvorenom okne a chodenie naboso „aby
sa otužili“. Pri liečení svojich pacientov vychádzal
z toho, že choroba je nahromadením škodlivín v tele
a pokúšal sa ich vyhnať z tela bez akýchkoľvek liekov.
Gräfenberský spôsob životného štýlu

Vo svojom diele Rodinná kniha o vode spomína
13 všeobecných pravidiel zdravého spôsobu života,
ktoré sám označil za „gräfenberský spôsob životného
štýlu“, a ktoré predstavujú základ všetkých jeho
terapeutických opatrení a jeho „gräfenberskej kúry“:
•
•
•

•
•
•
•

•

Spať v chladnom prostredí a pri otvorenom
okne a vždy mať toľko čerstvého vzduchu,
aby sa človek nikdy nespotil.

•
•
•
•
•

Za týchto okolností musí byť teplota
v miestnosti maximálne 14 °
C.
Skoro ráno vstávať a skoro ísť spať.

Jesť jednoduché jedlá a málo sladkostí alebo
vôbec žiadne.

Podľa možnosti sa vyhýbať všetkým zahrievacím nápojom.

V príbytku sa teplo neobliekať, chodiť
bez pančúch, s výnimkou cestovania, kedy
človek nemá žiadny pohyb.

Úradné skonfiškovanie špongie

Omývanie špongiou sa stalo symbolom jeho
úspechu, ale i tŕňom v oku miestnych lekárov,
ktorí v ňom videli svoju konkurenciu. Ich sťažnosť
dosiahla, že v roku 1822 mu magistrát mesta
Jeseníky zakázal používanie špongie. Ani to mu
nezabránilo pokračovať v metóde, o ktorej bol
presvedčený, že je správna, a tak začal používať
len svoje ruky, čo malo ešte prenikavejší výsledok.
Napriek snahám jeho neprajníkov nezaháľal, ešte
v roku 1822 prestaval rodný dom na vodoliečebný
ústav. Jeho vznik sa oficiálne datuje do roku
1837, keď Priessnitzova vodoliečebná metóda
rozhodnutím cisárskej komisie zvíťazila nad všetkými ohováračmi. Napomohlo tomu nielen
množstvo až zázračne uzdravených pacientov, ale
tiež ohlas, ktorý Priessnitz získal na cisárskom dvore
vo Viedni. Práve rozhodnutím cisárskej komisie
mohol Priessnitz prevádzkovať vodoliečebné
kúpele bez obmedzenia.

Po tom, ako sa vstane z postele sa okúpať,
osprchovať alebo poutierať s mokrou handričkou a vypiť niekoľko pohárov vody.
Po osušení uskutočniť vzdušný kúpeľ,
bez ohľadu na ročné obdobie, a pri tom sa
intenzívne pohybovať. Potom sa prejsť alebo
pracovať, až kým sa ruky a nohy nezahrejú.
Studené raňajky a studené večere.

Veľa sa prechádzať a pracovať vonku.
Nejesť žiadnu teplú polievku.

Keď sa človek prácou alebo inak unaví,
dostane závrat alebo má strach, tak si má
omyť tvár a nohy trieť v studenom nožnom
kúpeli tak dlho, až sa celý zahreje. Po veľkom
vyčerpaní nemá človek nič jesť.
Pri pokazenom žalúdku sa musí piť veľa vody,
priložiť si tenký obklad (zábal na brucho),
veľa sa zdržovať v chladnom prostredí
a mierne sa pohybovať.

Kaplnka, v ktorej sú uložené
pozostatky manželov Priessnitzovcov
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Zo sedliaka podnikateľ

Napriek svojráznym liečebným praktikám sa
z chudobnej horskej kolónie stalo vyhľadávané
miesto kúpeľných pobytov aj tej najvznešenejšej
klientely. Kým v roku 1830 sa u Priessnitza liečilo iba
54 pacientov, v roku 1837 to bolo cez 500 a o dva
roky neskôr 1544. Medzi nimi bolo 120 lekárov,
ktorí študovali Priessnitzove metódy a šírili ich ďalej.
O Priessnitzovi začali vychádzať stovky kníh, jeho
nasledovníci zakladali vodoliečebné ústavy po
celej Európe, a preto je považovaný za iniciátora
moderného prírodného liečiteľstva. Bol oslavovaný
ako zázračný vodný doktor, vďační pacienti mu už
počas jeho života stavali pomníky – medzi nimi je
6 pomníkov od rôznych národov.

„…vo dne i v noci neúnavne pomáha svojim
pacientom, na druhej strane uskutočňuje liečbu
prísne a dôsledne, a jeho liečebná metóda zostáva
pozoruhodným objavom v oblasti lekárstva.“ z posudku komisie viedenského lekárskeho dvora
Sláva i peniaze mu umožnili naplno rozvinúť
i druhú prirodzenú stránku jeho osobnosti, ktorou
bol šetrný a cieľavedomý hospodár. Vlastnil

pozemky so statkami, domy, ale najviac sa venoval,
pochopiteľne, kúpeľom. Najprv prestaval rodný
dom, potom v rokoch 1834-1835 vybudoval dva
liečebné domy a nakoniec dal v roku 1838 postaviť
tzv. Hrad, veľký liečebný dom s 30 izbami, vaňami
a spoločenskou sálou. Čoskoro v susedstve vyrástol
ďalší, tzv. nový liečebný dom. Na ubytovaní hostí
sa podieľali aj jeho susedia, čo bol ťah hodný
prezieravého hospodára, pretože tým umlčal ľudskú
závisť.
Zo šťastného manželstva so Sofiou Priessnitzovou
sa narodilo postupne 8 dcér a 2 synovia, ale býval
s nimi len počas sviatkov a nedelí. Priessnitz vstával
už o štvrtej ráno a sám pracoval s pacientmi. S nimi
aj večeral. Zomrel 28. novembra 1851 vo veku 52
rokov. Jeho manželka Sofia ho prežila len o tri roky.
Pozostatky manželov Priessnitzovcov sú uložené
v rodinnej kaplnke v ich kúpeľoch, ktoré si udržali
svoje dobré meno dodnes.

Zuzana Lukáčová

Použitá literatúra:
KOČKA, M., KUBÍK, A. 2016. Vincenz Priessnitz: Světový přírodní
léčitel. Štíty : Pavel Ševčík – Nakladatelství Veduta. 184s. ISBN
978-80-86438-64-1.

NA ZAMYSLENIE
Zákon karmy alebo lekcie života

Rovnako, ako chápeme to, čo je biele, pretože to porovnávame
s tým, čo je čierne, chápeme Zákon na základe dôsledkov, ktoré
vytvára v nás, v našich existenciách...

Zakaždým, keď sa vzdialime od cesty, narážame do postranných
múrov, ktoré nás, vzhľadom na ich elasticitu, navracajú na správnu
cestu. Tieto údery môžu byť viac alebo menej silné, viac alebo
menej bolestivé, úmerne k nášmu odchýleniu sa od Zákona.
Ale keby sme nemali tieto bolestivé následky, neobrátili by sme oči
našej duše k príčine bolesti, nezaujímali by sme sa o príčiny našich
chýb, nesnažili by sme sa vyhnúť našim omylom, ani ich analyzovať,
aby sme našli nedostatky.

Jedna vec je žiť Karmu pasívne, znášajúc jej výstrahy s duchom
rezignácie, iná vec, úplne odlišná, je snažiť sa vysvetliť si ju, aby sme
sa vniesli do Prúdu Života, do jeho Zmyslu. Namiesto toho, aby sme
sa zastavili pri sťažnostiach a egoizme, ktorý nás núti považovať
našu bolesť za jedinečnú, namiesto utápania sa v slabosti plynúcej
z otázky „prečo práve ja”, je potrebné pátrať po príčinách. To, čo sa
deje, je dôsledok; dôsledok čoho?

A pripomeňme si ešte raz, že skutočný filozof sa neuspokojuje s otázkami. Hľadanie príčin je prvou
logickou reakciou osobnosti. Najdôležitejšia je odpoveď na otázky, pochopiť koreň toho, čo sa nám deje
a prestať sa považovať za večne prenasledovaných životom, aby sme sa mohli stať Učeníkom, ktorý sa učí
zo všetkého, čo sa mu prihodí.
Delia Steinberg Guzmán
Riaditeľka Medzinárodnej organizácie Nová Akropolis
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SVET SYMBOLOV
Tradície spojené so začiatkom roka

V starodávnych kultúrach sa začiatok ročného cyklu viaže na obdobie, kedy sa príroda znovu prebúdza
do nového cyklu, teda na obdobie jari. Tomuto momentu však predchádzajú rôzne sviatky a obrady
a privítanie nového Slnka je ich vyvrcholením.

Na rozlúčku so starým rokom boli určené sviatky s názvom fašiangy (karneval, saturnálie, slávnosti bláznov),
ktoré predstavovali chaos bez pravidiel a poriadku, spôsobený prevahou tmy nad svetlom v prírode.
Fašiangy sa slávili v období od Troch kráľov
(6. január) do Popolcovej stredy, medzi sviatkami
zimného slnovratu a pôstom pred príchodom
jari. Dátum popolcovej stredy je pohyblivý. Slovo
vychádza z nemeckého Faschang (pôvodne vastschanc označujúceho výčap a nápoj pred pôstom).
V antickom gréckom a rímskom svete očakávanú
zmenu prírodného cyklu sprevádzali sviatky na
počesť umierajúceho a z mŕtvych vstávajúceho
božstva - úrody, rastlinstva, vinobrania a životodarnej zábavy. Pripájali sa k sviatkom zimného
slnovratu (saturnálie
a brumálie), novoročia
(calendae, januariae, mamuráliae), k očistným
slávnostiam pastierov (luperkálie). Prelínali sa v nich
kulty slnka, úrody, plodnosti a mŕtvych predkov
(kompitálie a larentálie). V slovanskom svete je
obradová symbolika zameraná na príchod jari,
na zabezpečenie hojnosti, úrody, plodnosti, sýtosti a sprevádza ich obradné veselie. Staroslovanský základ
sa premiešal s karnevalovou kultúrou, ktorá sa k nám šírila z Nemecka a Talianska.
Všeobecne v tomto období platí princíp, že „všetko je
naopak“. V rámci veselých zábav a hier sa porušuje spoločenský
poriadok, parodujú sa oficiálne oslavy a ceremónie, nedbá sa
na spoločenské rozdelenia, čo sa prejavuje tak, že si ľudia
vymieňajú svoje role medzi sebou alebo si prepožičiavajú masky
z iných prírodných ríš. Muži sa prezliekajú za ženy a naopak, mladí
za starých, bohatí za chudobných a podobne. V minulosti sa
konali iniciačné obyčaje a obradne sa požívalo víno a koláče.
V posledných troch fašiangových dňoch pred veľkým pôstom
sa usporadúvajú fašiangové sprievody. Ich súčasťou je aj zvyk
s názvom pochovávanie basy – vykonáva sa v posledný fašiangový
deň. Základný motív vychádza z nastávajúceho pôstu a očisty,
kedy sú zábavy pri muzike zakázané. Predvádza sa žartovné
pochovávanie basy, pri ktorom vystupujú kostýmové postavy
kňaza, kostolníka a smútiacich „pozostalých“. Kňaz parodujúc
obrad rozlúčky ohlasuje koniec zábavy a lúči sa s basou.

Po bujarej zábave nastáva čas očisty a pôstu. Prvým pôstnym
dňom je Popolcová streda. Predstavuje prechod z fyzického
sveta fašiangových radostí do duchovného sveta, z ľudského
do božského. Človek sa znovu navracia k tomu posvätnému
a pripravuje sa na nový zrod kozmu. Očistenie sa netýkalo iba
upratania vlastného domu, ale celej dediny. Z toho poznáme
„Veľké jarné upratovanie“. A nešlo len o očistu fyzickú, ale tiež
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o purifikáciu duševnú a duchovnú. Pôst mal pomôcť človeku presmerovať sa k hodnotám obohacujúcim
a zušľachťujúcim jeho duševnú stránku.

Ukážka z práce Slovenské ľudové tradície, slávnosti a obrady spojené s cyklami v prírode
Kamila Hermannová
Mária Mihálová

MÚDROSŤ PRÍRODY
Zimný spánok zvierat

Keď sa v zime zahľadíme na
zasneženú krajinu, máme možno
pocit, že je všade mŕtvo a že zima
všetko živé zničila. No mnohé
stvorenia, od tých drobných
až po tie obrovské, sa rôzne
poskrývajú, zababušia, zavŕtajú
a takmer bez aktivity prečkajú, či
dokonca prespia celú zimu. Zimné
podriemkavanie, nám známe ako
zimný spánok či letargia, je však
špecifická forma prezimovania
vyskytujúca sa iba u niektorých
cicavcov a vtákov.
Čo spúšťa zimný spánok?

Je to jedna z možností ako si poradiť s úbytkom
potravy. S poklesom slnečnej energie totiž ubúda
aj zelenej vegetácie, ktorá je pre väčšinu tvorov
základnou potravinou. Nastáva čas uskromnenia
sa. To, že nedostatok potravy podporuje nástup
zimného spánku, možno potvrdiť v prípade sysľa
alebo vtákov, no u iných zimných spáčov to platiť
nemusí. Významným spúšťačom spánku je aj
teplota - tak ako teplo a slnko prebúdza tvorstvo zo
spánku, tak potom naopak chlad do určitej miery
podporuje jeho nástup. Taktiež dostatočná zásoba
tuku na tele podporuje ochotu uložiť sa na spánok.
To samozrejme neznamená, že by chudé jedince
nemohli upadnúť do letargie. Ak sú vnútorné
hodiny nastavené na zimný spánok, ide to aj bez
tukových rezerv. Ich šanca na prežitie do jari je však
menšia, pretože im chýbajú vitamíny potrebné
na ďalšie procesy. Je však možné, že aj množstvo
usadeného telesného tuku je akýmsi signálom
zahajujúcim zimný spánok. Zároveň pozorujeme, že
dĺžka zimného spánku priamo súvisí aj s množstvom
nahromadených zásob.
Špajza aj postava musí byť plná

Škrečok si nahromadí do svojej nory približne 15
kg zásob, syseľ o niečo menej ako 6 kg, ale naopak

svišť vôbec nič. Rovnako tak je dôležitý aj tuk uložený
na tele. U sysľa či škrečka to môže predstavovať 40
– 50 % ich telesnej váhy. Nahromadený telesný
tuk zároveň poskytuje aj dôležitú zásobáreň vody.
Spálením 100 g tuku vznikne 107 g vody. Jesenné
priberanie nie je iba následkom nadmerného
prejedania sa, ale aj zmien látkovej výmeny a správania sa. Keď sa potom skončia prípravy na zimu,
dôjde opäť k zmene správania sa. Najnápadnejšou
z nich je, že zviera úplne stratí chuť do jedla a počas
zimného spánku konzumuje jedlo len veľmi málo.
Preto každý zimný spáč počas zimy schudne, často
až na hranicu.
Prebúdzanie

Nahromadené energetické rezervy sú dôležité
aj pri prebúdzaní sa. Keďže sa počas prezimovania
pohybuje priemerná telesná teplota zvieraťa okolo
1- 3,5 °
C, po zobudení je najdôležitejšie zahriať sa
a na to mobilizuje organizmus všetku svoju silu. Keď
sa „dráma prebúdzania skončí“, zviera sa zvyčajne
otočí na druhý bok a dá si bežného „šlofíka“, aby sa
zotavilo po tom namáhavom prebúdzaní. Je to tak
trochu ako opätovné narodenie.
Vnútorné hodiny ukončujú zimný spánok iba
niekedy. K prebudeniu dochádza tak, že zmenené
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vnútorné prostredie zvieraťa podráždi jeho zmyslové
receptory alebo v nich vyvolá precitlivenosť. Vznikne
reflex a ten navodí spontánne prebudenie. Zmyslové
orgány sú tým mostom, ktorý spája vlastný vnútorný
svet organizmu s okolitým svetom.

Celý mechanizmus zimného spánku je akousi
zmesou vonkajších rytmov, zmyslových podnetov
z okolitého sveta, ako aj vnútorných hodín či pudov.
Tak, ako môže k zimnému spánku viesť veľmi silný
vnútorný pud bez vhodného vonkajšieho podnetu,
tak môže pri slabom pude vyvolať spánok silný
vonkajší signál. Tento mechanizmus považujú

mnohí za primitívny, iní v ňom naopak vidia akýsi
„extra dar“ poradiť si so situáciou aj trochu inak.
Mravce zalezú hlboko do zeme, motýle a muchy
sa uchýlia do našich domov a iní sa vydajú na dlhú
cestu zimného spánku pod zimnou perinou. Keby
sme ju odkryli, videli by sme, že je tu stále plno
a živo. To ticho navôkol iba znamená, že nastal čas
odpočinku.

Mária Horváthová

Použitá literatúra:
RATHS, P. 1980. Zimní spánek zvířat. Praha : Horizont. 129 s.

AKTUALITY NOVEJ AKROPOLIS NA SLOVENSKU
Stalo sa...
Symbolika Vianoc a zimného slnovratu

Vo štvrtok, 14.12.2018, zorganizovala Nová Akropolis v Bratislave multivečer s prednáškou, prezentáciou,
divadlom a kvízom na tému Symbolika Vianoc a zimného slnovratu.
V peknom predvianočnom čase sme si porozprávali
o pôvode tradícií, ktoré súvisia so zimným slnovratom
a ktoré majú hlboké historické korene. Priblížili sme
si sviatky, symboly a tradície, ktoré mali Germáni,
Kelti, Slovania, a ktoré sa vo veľkej miere odrážajú
v našich súčasných zvykoch. Tak sme sa dozvedeli
na príklad, prečo si vešiame imelo, prečo máme
vianočný stromček a v čom tkvie podstata a čaro tohto
obdobia.
Celé podujatie bolo doplnené divadlom na tému
Sol Invictus - Nepremožiteľné Slnko.

Milí priatelia,
radi by sme sa z celého srdca poďakovali vám všetkým, ktorí ste sa v roku 2017 zapojili do dobrovoľníckych
činností Novej Akropolis a prispeli tak k tomu, aby bol svet, v ktorom žijeme, o kúsok lepší a krajší.
Zároveň sa tešíme na všetky spoločne strávené dobrovoľnícke aktivity, ktoré pripravujeme na rok 2018.

Pozývame Vás
18.1.2018
18.1.2018
22.1.2018
26.1.2018
29.1.2018
3.2.2018
8.2.2018
8.2.2018
10.2.2018
14.2.2018

Večer na tému Čo je to láska?, Bratislava (prednáška)
Dobrovoľnícke tvorivé dielne, Bratislava
Filozofia pre život – prezentácia kurzu pre rozvoj osobnosti, Bratislava
Kreatívny kurz Obraz z paverpolu, Bratislava
Filozofia pre život – prvá prednáška kurzu pre rozvoj osobnosti, Bratislava
Carl Gustav Jung – psychológia s dušou, Bratislava (seminár)
Workshop Skrytý jazyk symbolov, Bratislava
Dobrovoľnícke tvorivé dielne, Bratislava
Kreatívny kurz Socha z paverpolu, Bratislava
Filozofia pre život – prezentácia kurzu pre rozvoj osobnosti, Bratislava

Informácie na: www.akropolis.sk
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