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„Človek potrebuje ťažkosti, patria k jeho zdraviu.“

Carl Gustav Jung

ÚVODNÍK
Milí čitatelia,

tento rok k nám veľmi skoro prišli teplé dni a už
počas apríla sme zažívali takmer letné horúčavy,
ktoré všetkých zo dňa na deň primäli odložiť zimné
kabáty a vystaviť sa prekvapivo silným slnečným
lúčom.

Tento nečakaný príchod tepla mi priniesol jeden
zaujímavý zážitok, o ktorý by som sa s vami chcela
podeliť. Dala som mu pracovný názov „Dvaja drsní
so zmrzlinou“. Áno. Videla som ich z okna električky,
ako idú po chodníku... Dvaja urastení, „drsní“ muži
so zachmúrenou tvárou, ktorých by na prvý pohľad
nejeden človek zaradil do kategórie „nebezpeční“
a pre istotu by prešiel na druhú stranu cesty.
No v kontraste s dojmom, ktorý evokovali, mali
obidvaja v ruke zmrzlinu, ktorú postupne ujedali.
Zaujalo ma hlavne to, ako sa ich tváre ani nepohli,
hoci chuťové bunky si vychutnávali lahodne sladkú
zmrzlinu, symbol nevinného detstva, niečoho
príjemného a hlboko ľudského.

Veľmi sa ma tento obraz dotkol, pretože mi
pripomenul, že aj človek s „drsnou škrupinou“
bol kedysi dieťaťom a toto dieťa v sebe stále nosí,
napriek všetkým životným peripetiám, napriek
skúsenostiam a rozhodnutiam, ktoré spôsobili, že
jeho tvár postupne ustrnula, zhrubla a už takmer
nedokáže prirodzene odzrkadliť to, čo prežíva
srdce v okamihoch pokoja, kedy sa na chvíľu odpojí
od všetkých nánosov času a jaziev spôsobených
tlakom a údermi vnútorných aj vonkajších životných
okolností.

Určitým spôsobom do mňa tento zážitok vlial
veľkú nádej... Znovu mi potvrdil nadčasové filozofické
myšlienky, že stojí za to vyvíjať úsilie, aby sme sa
pozerali na svet bez predsudkov, aby sme nedali len
na prvý dojem a hľadali v každej veci jej podstatu,
iskričku jej prvotnej čistoty a bezstarostnosti, hoci
by bola už len tlejúcim dymom a vyblednutou
spomienkou. Znovu ma priviedol k úvahám o tom,
ako sa postupne naše malé každodenné životné
zvyky a rozhodnutia premieňajú do čŕt neúprosne
vyrytých v našej tvári, a že práve tie malé každodenné
rozhodnutia sú tými, ktoré formujú náš charakter
a utvárajú naše osudy.
V tom okamihu som tým dvom „drsným“ mužom
veľmi želala, aby to ich vnútorné dieťa dostalo čo
najčastejšie príležitosť sa prejaviť a či už cez túžbu
vychutnať si ľadovú zmrzlinu v horúcom dni, alebo
cez schopnosť prejaviť svoje hlboké city, ako sú súcit,
priateľskosť alebo nadšenie niečím krásnym, ich
postupne doviedlo k tomu, že sa im tváre opätovne
zjemnia a rozžiaria prirodzenou ľudskou radosťou.

Možno je to príliš naivná a nereálna predstava.
Kto vie... Aj tak im to zo srdca želám, a nielen im.

Prajem vám príjemné čítanie májového bulletinu!

Mgr. Kamila Hermannová
riaditeľka Novej Akropolis na Slovensku
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KRÁTKY PRÍBEH
Múdry otec

Žil kedysi chlapec s nie úplne dobrým charakterom.
Jeho otec mu raz dal vrecko klincov a povedal, aby vbil
klinec do plota ich záhrady vždy, keď stratí trpezlivosť
a niekoho urazí. Prvý deň chlapec vbil do plota 37 klincov.
V nasledujúcich týždňoch sa však naučil sebakontrole
a počet vbíjaných klincov sa zo dňa na deň zmenšoval.
Nakoniec prišiel na to, že je ľahšie kontrolovať sa, ako
vbíjať klince.

A tak konečne nadišiel deň, keď chlapec nepotreboval
ani jeden klinec. Išiel za otcom, aby mu to oznámil. Otec
mu povedal, aby tentokrát, keď stratí trpezlivosť, vždy
vybral z plota jeden klinec. Dni sa míňali, až napokon
nastal deň, kedy mohol prísť chlapec k otcovi a povedať,
že už v plote nie sú žiadne klince. Otec mu povedal:

„Synu, dobre si sa zachoval, ale pozri na tie diery. Ten plot už nikdy nebude taký, ako predtým. Keď niekoho
urazíš a niečo zlostne povieš, zanecháš v ňom rany také, ako sú diery v tomto plote. Môžeš niekomu vraziť
nôž do srdca a neskôr ho vybrať, ale vždy mu tam zostane rana. A nezáleží na tom, ako často ho budeš
prosiť o odpustenie. Pamätaj na to“.
Priatelia sú cenným darom, vyčaria úsmev na našej tvári, posilnia ducha. Sú ochotní vypočuť nás, keď to
potrebujeme a otvoriť si pred nami svoje srdce. Zaslúžia si, aby sme im ukázali, ako veľmi ich máme radi...

Neznámy autor

INŠPIRATÍVNE OSOBNOSTI
Rabíndranáth Thákur

Rabíndranáth Thákur – pre niekoho úplne neznáme meno,
pre niekoho možno človek, básnik, spisovateľ, ktorý získal Nobelovu cenu za literatúru. V každom prípade bol nesmierne zaujímavou,
inšpiratívnou osobnosťou - bol mysliteľom, filozofom, básnikom,
prozaikom, skladateľom, autorom dramatických diel a politikom.
Rodiaca sa láska k ľuďom, prírode a umeniu

Rabíndranáth Thákur sa narodil 7. mája 1861 v Kalkate.

Jeho detstvo sa začalo za stenami rozložitého paláca, kde bol
celý svet mimo jeho dosah. Možno preto, keď sa ho napokon
mohol dotknúť, mal z neho od prvej chvíle takú obrovskú radosť.
Od detstva miloval prírodu a mal veľkú túžbu spoznávať ľudí,
miloval bengálsku literatúru a svoje prvé básne začal písať, keď
mal 8 rokov.
Neskôr, inšpirovaný rodinou sa zameral na štúdium Upanišád,
na ktoré sa často v neskorších dobách odvolával.

V 17-tich rokoch odišiel do Anglicka na štúdia. Práve tu sa
rozvinula jedna z jeho najvýraznejších ideí – idea prepojenia
kultúry východu a západu. V tomto období začal písať aj svoje
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prvé literárne diela a mal aj svoju prvú prednášku
o hudbe, v ktorej okrem iného hovoril, že hudba je
povolaná povedať to, čo slová nemôžu povedať.
Piesne a texty skladal počas celého svojho života
– napísal ich viac ako 2000 (jednu z jeho piesní si
zvolila India za svoju národnú hymnu).
Keď mal 30 rokov ujal sa správy statkov a dostal
sa tak do bezprostredného kontaktu s vidiekom,
kde dozrieval v dokonale harmonického muža.

„Čím viac žijem sám v sebe na rieke alebo
vo voľnej prírode, tým jasnejšie si uvedomujem,
že nemôže byť nič krajšieho ani väčšieho než prosté
a prirodzené vykonávanie obvyklých povinností
denného života.“
Prirodzená škola

So 40-tym rokom jeho života prišla realizácia jeho
myšlienky, ktorá pochádzala už z detstva. Založil
školu v Šántiniketane. Okrem vlastnej neblahej
skúsenosti zo škôl ho inšpirovala tradícia tzv. lesných
osád veľkých učiteľov a jej pozostatky. Hovoril,
že sme prišli na tento svet, aby sme ho poznali.
„Okrádame deti o zem, aby sme ich naučili zemepis,
okrádame o jazyk, aby sme ich naučili gramatiku.“
Považoval za súčasť výchovy svojich chlapcov
umožniť im, aby si plne uvedomili, že sa nachádzajú
v sústave bytia. Deti, okrem iného, rozvíjali aj výtvarné
a hudobné schopnosti. Nielenže sa tu spoločne učili,
ale zdieľali aj všetky ostatné práce. Venoval všetku
pozornosť tomu, aby sa zmenšila priepasť medzi
intelektuálnym a duchovným životom.
Keď zakladal školu, volal ku spolupráci v mene
pokoja (šántam), dobra (šívam) a menom jednoty
(advaitam).

„Hlavnou zložkou výchovy dieťaťa nie je mu
vysvetľovať, ale vyburcovať jeho myslenie.“
V živote prechádzal mnohými ťažkými osobnými
aj spoločenskými situáciami, ale mimoriadne dôstojne ich zvládal a napredoval ďalej.

„Komu dávaš svoju zástavu, tomu dávaš i silu, aby
ju uniesol. Dávaš mu lásku, aby mohol zniesť námahu
Tvojej služby. Preto si prajem celým srdcom svojim
oslobodenie z utrpenia cestou utrpenia. Nechcem
dosiahnuť spasenie tým, že by som sa vyhýbal bôľu,
ktorý je darom Tvojej ruky.“
Celoživotné hľadanie cesty človeka k človeku

Celý jeho život bol nesmierne tvorivý. Písal
mnoho prozaických hier, súbory básní, z ktorých
asi najznámejšia je Gítandžalí, ktorú nadšene prijal
aj západný svet (bola preložená do angličtiny),
a za ktorú dostal v roku 1913 Nobelovu cenu.

Thákur a jeho žena

Súčasne prednášal aj západnému publiku
o svojich nábožensko–filozofických názoroch,
ktoré boli aj u nás vydané pod názvom Sadhána
– Naplnenie života. V indickej náboženskej terminológii to znamená praktickú stránku náboženstva
a zahŕňa všetky cesty, ktoré pomáhajú uskutočňovať
duchovné poznanie.

Takto prehováral k západu: „Zdá sa, že západ
je hrdý, že si podmanil prírodu, akoby sme žili
v nepriateľskom svete, kde si musíme všetko, čo
potrebujeme, vybojovať. Na západe prevláda učenie,
že príroda zahŕňa výlučne neživé veci a živočíchov
a tam, kde začína oblasť človeka je nevysvetliteľná
medzera. Je to akoby sa oddelil púčik od kvetu
a vytvoril z nich dve rôzne kategórie. Nemôže to však
takto zostať navždy. Človek si musí uvedomiť plnosť
bytia, musí si uvedomiť svoje miesto v nekonečne.“
Celý čas kládol dôraz na to, že živočíšny rozum
pozná fakty, avšak ľudský duch má schopnosť
poznať pravdu. Thákur hovoril, že môžeme zbierať
fakty – ako napr. že dážď padá na zem, že jablko
padá zo stromu na zem, ale akonáhle pochopíme
gravitačný zákon, nemusíme zbierať ďalšie fakty.
Všetky naše osobné túžby a sebectvo bránia
skutočnému pohľadu do duše, pretože ukazujú len
našu ohraničenú osobnosť. Keď je duša odlúčená
a uväznená v tesných medziach osobnosti, stráca
svoj význam, pretože jej podstatou je jednota.
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ľudstva...„ založil v roku 1922 medzinárodnú univerzitu Višvabháratí v Šántiniketane. Cieľom vzdelávania
tejto školy bolo hľadanie pravdy, kombinácia štúdia
východu a západu.
Večne duchom mladý

Thákur s Gándhím

Človek môže spoznávať kým je on sám prostredníctvom lásky. Podľa Upanišád je vedomie duše
kľúčom k ves-mírnemu vedomiu, k uvedomeniu
si boha. Je treba vedieť s úplnou istotou, že sme
svojou vlastnou podstatou duch. To spoznáme,
keď získame vládu nad sebou, povznesieme sa nad
všetku pýchu, chamtivosť a strach a spoznáme, že
svetské straty a fyzická smrť nemôžu nijako ohroziť
pravdu a veľkosť našej duše. Aj náuka o oslobodení,
ktorú hlásal Budha, bola o oslobodení z otroctva
nevedomosti, ktorá zatemňuje naše vedomie
a snaží sa nás vtesnať do hraníc našej osobnosti. Keď
človek žije svoj život v nevedomosti, je to duchovný
spánok. Svet sa nám bežne zdá, akoby to bol
nekonečný prúd, keď si ale človek uvedomí svoju
dušu, má pevný stred vesmíru a môže sa radovať
a čerpať z harmonického života. Avšak len čo
nájdeme vo svojej duši svoj stred prostredníctvom
sebaovládania, potom sa všetky naše osamotené
dojmy stanú múdrosťou, a všetky naše okamžité
hnutia srdca sa pretvoria v lásku, všetky malé
drobnosti v našom živote ukážu svoju účelnosť.
Veľmi pekne hovoril o dávaní. Dávanie je pre
človeka veľmi obohacujúce. Aj sebecký človek
dáva, lebo niekedy musí, ale je to ako keď zo stromu
odtrhnete nezrelý plod. Musíme ho odtrhnúť a poraniť vetvu (plod nespĺňa daný účel a strom je tiež
zranený). Ak človek miluje, dávanie mu robí radosť,
ako keď strom dáva zrelý plod. V láske nachádzame
slobodu našej osobnosti. Len to, čo sa robí z lásky,
sa robí slobodne. Hovoril, že činnosti potrebujeme
preto, aby sme prejavili svoju podstatu.

V neskoršom období prednášal aj v Japonsku
a Amerike, kde sa venoval téme nacionalizmu.
Domnieval sa, že mentalita sveta sa musí zmeniť, že
sa nedá trpieť nadvláda egoistického nacionalizmu,
a že je potrebné vychovávať nového človeka k viere
v široké príbuzenstvo ľudstva. Chcel srdcia ľudí
priblížiť navzájom, úprimnosťou a službou jedného
druhému.

Na základe myšlienky „aby bola v jednom
kultúrnom centre realizovaná duchovná jednota

V rokoch 1932-33 nastalo v Európe a Ázii
prudké zostrenie medzinárodného napätia. Hrozilo
nebezpečenstvo druhej svetovej vojny. Thákur sa
od začiatku staval nekompromisne proti fašizmu,
ktorého barbarizmus bol v priamom rozpore s jeho
humanizmom.
Z celej poézie z rokov 1931-33 sa ozýva hlboké
zaujatie pre človeka (vlastenecké, sociálne...). Napriek
tomu, že mal vyšší vek, mal stále novátorskú odvahu.
Na prahu sedemdesiatky sa pustil do výtvarného
umenia.

Pozoruhodným rysom celého jeho života bola
jeho vitalita, jeho duševná mladosť, schopná
v každom vhodnom okamihu hľadať niečo nové,
ísť za svojimi ideami bez straty entuziazmu. Sám
o tom v roku 1938 hovoril: „Nikdy nemusíte
zostarnúť práve tak, ako tieto stromy, ktoré každoročne obnovujú svoju mladosť, pretože sú pevne
zakorenené v pôde. Ak získate rovnako hlboké
a tesné spojenie s pôdou ľudstva, miazga mladosti
vás nikdy neopustí. Ja som bol schopný zachovať
si mladého ducha, navzdory klamlivému exteriéru
svojich bielych vlasov, len preto, že som nikdy
neprestal milovať tento svet a tento život. Je to dar
tak veľký a tak dosiahnuteľný pre každého z nás, že
vám lepší nemôžem priať.“ Jeho duševná výkonnosť
však bola závideniahodná.
Rabindranáth Thákur zomrel 7. augusta 1941
vo veku 80 rokov.

Ideálny človek podľa Thákura plní všetky
požiadavky, ktoré naňho kladie život a všetky
spoločenské záväzky. Nie je vonkoncom správne byť
úplne pohrúžený do sveta, ani svet úplne odmietať.
Obidve extrémne cesty vedú do záhuby.

„...Musíme prekročiť všetky úzke hranice a tešiť
sa na deň, kedy Budha, Kristus a Mohamed splynú
v jediné...“ Jeho ideálom bolo vždy univerzálne
ľudstvo a jeho život bol dokonalým príkladom jeho
filozofie, tvorivosti, lásky a harmónie.
Renáta Kopcová

Použitá literatúra:
LESNÝ, V. 1937. Rabíndranáth Thákur (Tagore). Osobnost a dílo.
Kladno : Nakladatel J. Šnajdr, 352 s.
RABÍNDRANÁTH THÁKUR. 2007. Naplnění života. Sádhaná.
Praha : EUGENIKA Pbl, 2. vydanie. 152 s.
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NA ZAMYSLENIE
Máj, prebudenie života

Tradične je máj mesiacom kvetov, jarným mesiacom par excellence. A nevyberáme tieto vyjadrenia iba
ako tisíckrát opakované literárne obrazy, ale snažíme sa hľadať jednoduchý a naozajstný význam jari a kvetu.
Ako filozofi na starý spôsob, taký starý, že už je znovu nový, chceme priamu odpoveď prírody na smäd
po poznaní, ktorý v nás drieme.

Je isté, že jar je prebudenie po spánku, ktorým je chladná zima. Tiež je isté, že v človeku existujú cyklické
prebudenia, ku ktorým dochádza po temných alebo letargických obdobiach. Zobudiť sa je vždy krásne,
pretože to znamená svetlo, aktivitu, renováciu, pohyb...
Avšak, keď sme sa raz zobudili, ako pristúpiť ku konaniu a vydržať pri ňom? Keď sa v nás raz zobudila jar,
ako ju urobiť trvalou?

Možno najväčšie ľudské zlo spočíva v tom, chcieť začať veľa vecí, ale nevedieť v nich pokračovať. Pretože
niečo začať nepredstavuje veľké úsilie a okrem toho to v sebe nesie príťažlivosť niečoho nového, zatiaľ čo
pokračovanie v diele je synonymom trpezlivosti a skúsenosti, obete a zodpovednosti... A práve vtedy sa
snažíme vyhnúť náročnej kontinuite hľadaním niečoho nového, iba preto, že je to nové.

S jarou sa rodí jazyk kvetu, ktorý je plodom prebudenia. Avšak tu sa jeho úloha nekončí; trpezlivo, deň
za dňom bojuje s nepriaznivými elementmi, aby sa vertikálne pozdvihol k svojmu cieľu – slnku a rastu. Kvet
prichádza zo zeme; začína sa malým semienkom, neuspokojí sa však s tým, že bude aj naďalej semienkom,
otvára sa do voňavých a farebných okvetných lístkov. Kvet používa všetky svoje sily, aby sa zdvihol k nebu,
napriek koreňom, ktoré ho silno pripútavajú... A kvet zomiera, keď sa skončí jeho cyklus... Tak ako zomierajú
ľudia, tak ako skôr či neskôr odchádzajú bolesti života, tak ako milosrdná noc strieda teplé lúče slnka.
Napriek tomu, smrť v prírode nič neznamená. Všetko sú cykly. Kvet, ktorému uhasne žiara jeho okvetných
lístkov, sa vracia do pôvodnej zeme, nesúc so sebou semienka rovnakého druhu ako pôvodný kvet. A tak
aj človek, ktorý vertikálne rastie, rovnako ako kvety, nepozná smrť a jeho zmeny sú formy evolúcie, ktoré
cyklus za cyklom opakujú rovnaký kvet, zakaždým žiarivejší, čistejší, voňavejší. Tak ako máj, tak ako kvety,
tak ako ľudia...
Delia Steinberg Guzmán
Riaditeľka Medzinárodnej organizácie Nová Akropolis

SVET SYMBOLOV
Vajce a jeho symbolika

Vajce je veľmi častým symbolom, ktorý je v mnohých kultúrach spájaný s počiatkami vzniku sveta. Je v ňom obsiahnutý potenciál života - keď pukne, začíta
sa zrodenie, život sa môže naplno prejaviť a rásť.

Podľa legendy sa Brahma zrodil práve z vajca a rovnako tak aj egyptský boh
Ptah, ktorý sa podľa niektorých z príbehov zrodil z „vajca alabastrových hôr“.
Vajce tu symbolizuje počiatky, z ktorých povstal Ptah ako prvá sila a následne
po svojom zrodení vytvoril univerzum.
V Číne sa dáva do súvislosti s bohyňou Thien. Vnímali ju ako labuť - božskú
labuť, ktorá zhodila dolu vajíčko a z neho sa zrodil svet.
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U Grékov sa prvotná tvorivá sila tiež spája s vajcom a s prvotným božstvom
Eros-Phanes. Vyliahol sa z božského vajca, ktoré vysedel božský vták.
V slovanskej tradícii sa stretávame so zlatým vajcom ako akýmsi nebeským
korábom, na ktorom zostúpil do prvotného chaosu boh Rod. Zlaté vajce
vyvrhlo slnko a vnieslo svetlo do počiatočnej temnoty.
So symbolom vajca sa stretávame aj v orfických mystériách. Orfické vajce
bolo akýmsi kozmickým vajcom, z ktorého sa vyliahlo prvotné hermafroditné
božstvo času. Zobrazuje sa ako vajce, okolo ktorého je obtočený had. Vajce tu
malo aj vešteckú symboliku - pomocou vajca sa veštilo.

V alchýmii je často používané „okrídleného vajce“ ako symbol atómu, ktorý
je v určitom aspekte tiež základom života.

V niektorých kultúrach sa vajíčko spája s králikom, pričom zajac je lunárny
symbol predstavujúci plodnosť a vajce zase nový život. Veľkonočné vajíčko je zase v istom aspekte
symbolom archy, ktorá v sebe nesie archetypy a zárodok nového cyklu.

MÚDROSŤ PRÍRODY
Mýtické liečivé rastliny

Arad-Ea

Neznáma babylonská rastlina, ktorá mala slúžiť
na omladzovanie. V Epose o Gilgamešovi je popisovaná takto: „Korene rastliny tejto sa bodliakom podobajú a jej pichnutie zase ruži. Do rúk ťa pichne
a keď sa ony zmocnia rastliny tejto, potom objavíš
život“. A sám Gilgameš ďalej hovorí: „Rastlina táto, je
rastlina proti nepokoju, skrze ktorú človek uzdravenia
dosiahnuť môže. Jej meno je MLADÝM SA STÁVA
STAREC. I ja ju chcem okúsiť a k svojej mladosti sa vrátiť.“
Sardea

V starých mýtoch, bájach, herbároch i cestopisoch
nachádzame často odkazy na nám úplne neznáme
rastliny - božské rastliny, rastliny s liečivými až
nadpozemsky magickými účinkami. Mnohé z nich
mali svoju botanickú predlohu, no tým, že je ťažké
ju identifikovať, ostali zahalené rúškom tajomstva.
Iné zase boli symbolickým vyjadrením vyšších, nám
ťažko uchopiteľných síl. Niektoré možno pod jedným
menom skrývali zmes viacerých rastlín a mnohé iste rástli iba v záhrade ľudskej predstavivosti.
Každopádne nech je pravda akákoľvek, nebojme
sa nahliadnuť do tejto „fantastickej flóry“ a skúsiť
prostredníctvom týchto zopár zástupcov rozšíriť
záhradu nášho poznania.

Legendárna rastlina, ktorá sa podľa starých
popisov podobala zeleru a jej moc spočívala v tom,
že dokáže vyvolať smiech. Od názvu tejto rastliny
je odvodený výraz sardonický - kŕčovitý smiech.
Rovnako pôsobí aj rastlina galotophyllis, popisovaná
Plíniom. Tomu, kto ju užije vo víne spolu s myrtou,
sa objavia pred očami také výjavy, že sa nedokáže
prestať smiať. Zastaví sa až keď zje píniové semienka
s korením a vypije palmové víno s medom.
Moly

Plínius o nej hovorí, že slúži proti najsilnejším
jedom. Je to rastlina, ktorú dal boh Hermés Odyseovi,
aby ho ochránila pred kúzlami čarodejnice Kirké.
Homér o nej, pri stretnutí Odysea s Hermom, píše
takto: „Dám ti čarovný koreň a ty len pokojne choď
k jej dvoru. Neboj sa, smrti unikneš! Dohovoril Argov
vrah a vytrhol zo zeme zázračnú bylinu. Podal mi
ju a ukázal jej vlastnosti. Koreň bol čierny, kvety
biele ako mlieko. Bohovia jej hovoria moly. Ľudia ju
nevyhrabú, iba bohovia; tí môžu všetko.“
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29. číslo
Dodecatheon

Meno tejto rastliny znamená v preklade „Dvanásť
bohov“, no napriek tomu je podľa Plínia táto rastlina
obdarená mocou všetkých bohov, nielen dvanástich.
Odvar z nej lieči všetky ochorenia. Rastlina má iba
sedem listov, ktoré vyrastajú zo žltého koreňa.
Otváracia bylina

Už starí Rimania verili, že existuje zvláštna
rastlina, ktorou si ďateľ dokáže otvoriť hniezdo,
ktoré mu zatĺkli. Táto rastlina, ako naznačuje aj jej
názov, dokáže otvoriť všetko, čo je uzavreté alebo
uzamknuté, neodolá jej žiadny zámok ani dvere.
Ak je priložená ku skale, v ktorej je skrytý poklad, skala
sa rozostúpi. Spútaného človeka razom zbaví okov.
Ak si ľahne náhodou na otváraciu bylinu, vypadajú
mu všetky zuby. Ak na ňu šliapne kôň, stratí podkovu.
V ľudovom podaní má ohnivo červený kvet, ktorý sa
otvára iba na svätojánsku noc, a jej listy majú tvar
kríža.
Šahuán-peco

kmeňa Šipido ju považujú za najmocnejšiu rastlinu
pralesa a využívajú ju pri šamanskom zasväcovaní.
Rastlina nebola doposiaľ botanicky identifikovaná.
Má údajne iba tri malé listy, pričom sa zbiera iba
jeden, najdlhší list. Vyskytuje sa ojedinele a nie
každému, kto ju hľadá, dovolí, aby ju aj našiel. Ak sa
mu to predsa len podarí, smie použiť iba jeden list
a jedenkrát v živote. Do dvanástich hodín sa objaví
rovnako dlho trvajúca vízia, ktorou je kandidát
zasväcovaný do znalostí a schopností šamana.
Toto je len zopár najzaujímavejších zástupcov
možno skutočných, možno symbolických rastlín
manifestujúcich vyššie sily v prírode a ich prepojenie
so životom človeka. Človek sa vždy snažil dokázať
čítať v „knihe prírody“ a pochopiť vzájomné vzťahy
všetkých entít. Kto má túto schopnosť, vie, že je
jedinečná a nedá sa ničím nahradiť.

Mária Horváthová

Použitá literatúra:
PAKOSTOVÁ, J. 2003. Rostliny v magii. Praha : Nakladatelství
Vodnář. 182 s. ISBN 80-86226-44-1.

V korunách najvyšších stromov peruánskeho
pralesa rastie posvätná šahuán-peco. Šamani

AKTUALITY NOVEJ AKROPOLIS NA SLOVENSKU
Pozývame Vás
17.5.2018

Večer na tému Tajomstvo gotických katedrál (prednáška), Bratislava

21.5.2018

Filozofia pre život – prvá prednáška kurzu pre rozvoj osobnosti, Bratislava

19.5.2018
25.5.2018
7.6.2018
7.6.2018

Kreatívny kurz Socha z paverpolu, Bratislava

Večer na tému Tajomstvo gotických katedrál (prednáška), Košice
Večer na tému Živá kniha i-ťing (prednáška), Bratislava
Dobrovoľnícke tvorivé dielne, Bratislava

Zážitkový pobytový seminár

„Cesty k sebe podľa C. G. Junga”
Víkend 20. - 22. júla 2018, Penzión Čachovo, Selce
Pozývame Vás na cestu za lepším poznaním seba samého,
slovami C. G. Junga – na cestu individuácie, hľadania svojho
Bytostného Ja. Prostredníctvom prednášok, cvičení a zážitkových
aktivít nazrieme do labyrintu svojej vlastnej psychiky, aby sme
sa v ňom lepšie zorientovali a hľadali spôsoby, ako na sebe
pracovať, rozvíjať sa a stať sa viac sami sebou.

Informácie na: www.akropolis.sk
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