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Myšlienka mesiaca:
„Ak vediem vojnu preto, aby som dosiahol mier, vytváram vojnu. Mier nie je stav, ktorý by sa dal 

dosiahnuť vojnou. Ak uverím v mier dosiahnutý zbraňou, potom zomriem ihneď ako zbrane zložím. 
Mier môžem nastoliť iba tak, že ho sám vytváram. “ 

Antoine de Saint-Exupéry

unsplash.com

Milí čitatelia,
starý a nový rok si už podali ruky a my vás vítame 
pri čítaní prvého tohtoročného čísla nášho filozofic-
kého bulletinu. 
Kto vie, ako budeme za nejaký čas hodnotiť uplynu-
lý rok 2020, poznačený pandémiou koronavírusu. 
V tomto okamihu je to ešte príliš čerstvé a väčšina no-
voročných želaní, ktoré som počula, sa týkala najmä 
toho, aby sa čím skôr veci vrátili „do normálu“. Mnohí 
ľudia si v minulom roku prešli veľkými obavami o svo-
je zdravie alebo zdravie svojich blízkych, o svoju prá-
cu alebo podnikanie, mnohí zakúsili neistotu plynúcu 
z nepredvídateľnosti situácie. Bola by ale veľká škoda 
zostať iba pri tom, čo nám uplynulý rok „vzal“, lebo je 
aj veľa toho, čo nám naopak dal alebo priniesol. Ne-
chcem sa však v tomto úvodníku venovať tejto téme, 
lebo je to „ešte príliš čerstvé“ a mnohé veci zrejme 
pochopíme až s odstupom času. To, čo ma zaujalo 
na prelome týchto dvoch rokov a čo by som s vami 
chcela zdieľať, je práve téma „čerstvosti“ alebo inými 
slovami téma otvorených rán.
Pri čítaní historických kníh a románov ma veľakrát 
zaujalo, aký vzťah mali bojovníci k svojim zraneniam 
uštedreným v bitkách a vojnách. Často sa to opisuje 
ako niečo takmer posvätné a mysteriózne; v historic-
kých príbehoch je neraz veľmi zvláštnou a intímnou 
chvíľou okamih odhalenia pravdy v podobe odkry-
tia svojej zahojenej rany, ktorá je nemým a súčasne 
veľavravným svedkom odvahy, vôle pri prekonávaní 
prekážok a možno by sme povedali aj Šťasteny, hoci 
v antickom svete by to skôr nazvali ochrannou rukou 
Bohov, ktorí vedia oveľa lepšie ako my, prečo pre nás 
táto rana nemala byť smrteľná. 
Rozmýšľala som nad tým, aký veľký je rozdiel medzi 
čerstvým a zahojeným zranením. A ako ľudí istým in-
štinktívnym spôsobom priťahujú, až fascinujú otvore-
né rany a z nich plynúce utrpenie, čo sa v priebehu 
dejín prejavovalo rozličnými spôsobmi a, pravdupo-

vediac, dnes v tom nie sme o nič ďalej; zmenila sa 
len forma. Kedysi to možno boli davy na námestiach 
sledujúce takmer v tranze bičovanie, pranierovanie 
alebo upaľovanie, dnes sú to davy dychtiace po bul-
várnych novinkách a príbehoch opisujúcich problémy 
a trápenia iných. Davy túžiace vidieť otvorené rany... 
Naopak zahojená rana budí rešpekt a úctu, lebo 
v sebe skrýva čosi vznešené: cestu k uzdraveniu, cestu 
sebaprekonania, púť vnútornej premeny a víťazstva 
nad sebou samým. V spomínaných historických kni-
hách ako keby počet zahojených rán nejakým spôso-
bom súvisel s hrdinstvom a vnútornou silou človeka, 
ktorý je ich nositeľom.
Vyplývajú mi z toho dve zásadné poznania. Po prvé to, 
že je známkou ušľachtilosti, veľkodušnosti a ľudskosti 
schopnosť vedieť sa nedotýkať otvorených rán. Vedieť 
sa nepýtať a nevyzvedať, keď vidíme, že druhý nech-
ce a nedokáže hovoriť o svojom trápení. Vedieť byť 
tichou oporou v čase bolesti, vedieť zabudnúť na seba 
a len tu jednoducho byť pre druhého vtedy, keď to 
potrebuje a keď to posledné, čo by mu v danom oka-
mihu pomohlo, je dotýkať sa jeho otvorenej rany. 
A druhým poznaním je to, že každá rana života, každá 
bolesť, znamená príležitosť a výzvu k rastu a k preme-
ne, že – slovami mudrca Budhu – bolesť je prenoscom 
vedomia a každý z nás má v sebe vnútornú silu zabo-
jovať so svojimi ťažkosťami a prejsť si hrdinskú cestu 
k uzdraveniu a znovuzrodeniu.
Nech je pre nás všetkých tento rok rokom uzdrave-
nia, rokom zahojených rán ako svedectiev o vnútornej 
premene a posune k novému a hlbšiemu vnímaniu 
samých seba, všetkého, čo nás obklopuje, aj svojej 
úlohy vo svete a v živote. 
Želám vám všetkým hrdinský a víťazný rok 2021.

 Mgr. Kamila Hermannová 
riaditeľka Novej Akropolis na Slovensku
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KRÁTKY PRÍBEH

54. číslo

Kus látky
Ďaleko v Indii si jeden pustovník vybudoval skromnú chatrč tak, ako mu to poradil jeho učiteľ. Bola to 
jednoduchá skromná chalúpka, pokrytá iba palmovými listami, ďaleko od ruchu ľudí. Tu vykonával svoje 
meditácie a kontemplácie, za ktoré ho ľudia mali v hlbokej úcte. Žil sám a veľmi skromne, iba z toho, čo 
mu dali ostatní, ako to bolo u týchto pustovníkov zvykom.

Po každom praní zavesil svoj kus odevu na strom, aby uschol. Keď sa raz vrátil z neďalekej dediny, zistil, 
že krysy vyhlodali dieru do jeho skromného rúcha. A tak musel na druhý deň ísť znova do dediny, aby 
vyžobral kus látky na nový odev. Po niekoľkých dňoch pustovník opäť zavesil odev na strom a odobral 
sa do dediny ako obyčajne. Keď sa vrátil, zistil, že krysy alebo myši rozhrýzli odev až na nitky. Bol z toho 
zmorený. Nevedel na koho sa obrátiť. Nedalo sa inak a na druhý deň povedal o svojom trápení dedin-
čanom. Keď si ho vypočuli, dali mu radu: „Ktože ti bude dávať látku každý deň? Vieš ty čo? Zaopatri si 
mačku a myši a krysy ti dajú navždy pokoj.“ Pustovník si teda domov priniesol mačku. A v skutku, od toho 
dňa ho hlodavce prestali obťažovať. Radoval sa a o mačku sa začal starať. Dával jej mlieko, ktoré vyžobral 
od ľudí. Po niekoľkých dňoch mu však jeden dedinčan povedal: „Pustovník, to vyžobrané mlieko ti vystačí 
iba na dva, tri dni. Zaopatri si kravu. Budeš mať dosť mlieka pre seba i svoju mačku.“ A veru, tak aj urobil. 
Mlieka mal dosť a už nemusel žobrať. Časom ale zistil, že treba vyžobrať slamu pre kravku a tak zase zašiel 
do dediny. Dedinčania mu však poradili: „Okolo tvojej chatrče je veľa neobrobenej pôdy. Obrob ju a bu-
deš mať dosť slamy pre svoju kravu. Pustovník sa zariadil podľa rád dedinčanov a začal obrábať pôdu. 
Postupne bol nútený zapojiť do práce aj nejakých pomocníkov. Po nejakom čase zistil, že je potrebné 
postaviť stodolu pre úrodu. A tak sa z neho počas krátkej doby stal hospodár. Nakoniec sa aj oženil, aby 
mal po boku niekoho, kto by sa mu staral o domácnosť a hospodárstvo, ktoré sa rozrastalo. Žil životom 
usilovného hospodára a už nemal čas na meditácie a život, ktorý mu poradil jeho učiteľ. 

Uplynul istý čas a do kraja prišiel guru, pustovníkov učiteľ. Rozhodol sa svojho žiaka navštíviť. Guru však 
to miesto vôbec nespoznal, pretože tam boli samé hospodárske budovy. Bol zmätený, a tak sa spýtal 
jedného z pomocníkov: „Tu predsa žil jeden pustovník, askét, býval iba v takej malej chatrči. Neviete kam 
sa odsťahoval?“ Pomocník nevedel, čo na to odpovedať, len ukázal prstom smerom k domu. Guru vstúpil 
do domu a na svoje veľké prekvapenie spoznal v odeve hospodára svojho žiaka. Nuž sa ho spýtal: „Synak 
môj, čo to všetko má znamenať?“ Žiak padol zahanbene a unavene k jeho nohám a chvíľu trvalo, kým 
zo seba vypustil slová: „Môj pane, nebudete mi to chcieť uveriť, ale toto všetko vzniklo iba pre jeden kus 
látky!“ 

Ponaučenie: Dávajme pozor za čím sa ženieme. Aby sme v honbe za cieľmi, ktoré nám možno stanovili 
iní, nestratili kontakt so sebou samým a nezišli zo svojej vlastnej cesty.

Indická poviedka

unsplash.com
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Erazmus Rotterdamský

Meno „Erasmus“ je v súčasnosti spájané predovšet-
kým s medzinárodným programom, ktorý umož-
ňuje vysokoškolákom študovať na zahraničných 
univerzitách. Toto meno však preslávilo pred nie-
koľkými storočiami aj osobnosť, ktorá mala k vzde-
lávaniu tiež veľmi blízko a považovala ho za dôle-
žitý element v živote človeka. Tou osobnosťou je 
Erazmus Rotterdamský, učiteľ, teológ, spisovateľ, 
filológ a predovšetkým filozof a humanista. 

Vzdelávaním k poznaniu

V Holandsku, v meste Rotterdam sa 28. októbra 
v roku 1466 narodil kňazovi a dcére lekárnika chla-
pec, ktorý sa o pár rokov neskôr dostal do povedo-
mia Európy ako Erazmus Desiderius Rotterdamský. 
Hoci bol nemanželským synom, rodičia mu zabez-
pečili základné vzdelanie v miestnych školách. Jeho 
ďalšie vzdelávanie pokračovalo v kláštore. Keď mu 
krátko po sebe zomreli obaja rodičia, poručníci ho 
v roku 1484 dali aj s jeho bratom do kláštora. Tu zís-
kal ďalšie vzdelanie, tu sa prvýkrát stretol s tvorbou 
talianskych humanistov a tu sa stal o niečo neskôr 
augustínskym mníchom. Po vysvätení za kňaza 
v roku 1492 pôsobil ako tajomník biskupa  v Cam-
bray. 

V nasledujúcich rokoch študoval na Sorbone v Parí-
ži a popri tom bol súkromným učiteľom, pričom si 
sám vyrábal učebné materiály, ktoré sa neskôr stali 
kostrou jeho slávnych diel. Od roku 1502 bol pro-
fesorom v Louvaine v Belgicku, kde sa zoznámil aj 
s budúcim pápežom Hadriánom VI., ktorý bol vtedy 
rektorom univerzity. O 4 roky, po štúdiách na talian-
skych univerzitách, získal v Turíne hodnosť dokto-
ra teológie. Doktorské diplomy získal aj v Oxforde 
a Cambridgi a pôsobil tu ako profesor gréčtiny 
a teológie.

Učenec uznávaný po celej Európe

Cesty po Európe pokračovali aj po skončení štúdií, 
lebo vďaka svojmu poznaniu v rôznych oblastiach 
bol žiadaný v mnohých krajinách. V Anglicku bol 
trikrát a hneď pri prvej návšteve sa zoznámil s iným 
vychýreným vzdelancom, Thomasom Moorom, 
s ktorým si počas spolupráce na prekladoch textov 
z gréčtiny do latinčiny vytvoril silný priateľský vzťah, 
trvajúci mnoho rokov. Na pozvanie kráľa Ferdinan-
da sa stal učiteľom a poradcom španielskeho prin-

ca, neskoršieho cisára Karola V., pre ktorého napísal 
pedagogickú úvahu Institutio principis christiani. 
Pre svoju túžbu žiť slobodnejším životom opustil 
rádový život a zameral sa na spisovateľskú a filolo-
gickú činnosť. A naďalej cestoval po Európe. Nie-
koľko rokov žil v nábožensky tolerantnom Bazileji, 
tiež vo Freiburgu. Záujem oňho mali viacerí panov-
níci – František I. ho pozýval na novozaložené ja-
zykové kolégium; Ferdinand Rakúsky mu ponúkal 
dôchodok, aby ho získal pre Viedeň; Henrich VIII. ho 
pozýval do Anglicka. Popri tom všetkom Erazmus 
Roterdamský udržiaval rozsiahlu korešpondenciu 
s takmer celou Európou. Na sklonku života ho pá-
pež Klement VII. ustanovil za deventerského pre-
pošta a pripravovalo sa jeho zvolenie za kardinála, 
čoho sa však už nedožil. Zomrel v noci z 11. na 12. 
júla. 1536. Pochovaný je v bazilejskej katedrále.

Etika a religiozita namiesto profánnosti a forma-
lizmu

Erazmus bol hlboko veriaci, no i napriek tomu, ale-
bo práve preto sa nebál poukazovať na nedostatky 
cirkvi a úpadok, ktorý videl v rámci nej i vo svete. 

INŠPIRATÍVNE OSOBNOSTI

commons.wikimedia.org
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Keďže mal zmysel pre humor, robil to formou satiry. 
Jej prostriedkami poukazoval na formalizmus v po-
stojoch, správaní a názoroch mníchov a kňazstva, 
dokonca aj na pohoršujúci život pápeža Júlia II. 

Veril, že cirkev je nutné reformovať.  Pokojným spô-
sobom a z jej samého vnútra ju priviesť späť k živo-
tu v jednoduchosti a čistote ranného kresťanstva. 
Kládol dôraz na skutočnú religiozitu, ktorou je viera 
a láska podľa učenia evanjelia. Jeho „Kristova filo-
zofia“ bola spracovaním kresťanskej etiky v súlade 
s princípmi renesančného humanizmu. Predsta-
vovala prirodzené pravidlá mravnosti uplatňované 
v každodennom živote a v súlade s prírodou. Pod-
ľa Erazma nespočíva kresťanská dokonalosť v tom, 
ako človek žije navonok, ako je oblečený..., ale čo 
má vo svojej duši. Preto považoval za dôležité, aby 
mali ľudia prístup k Biblii a z nej čerpali hodnoty 
pre svoj život. „Nesmierne ma znepokojujú tí, ktorí 
nechcú, aby nevedomí čítali Sväté písmo alebo aby 
bolo prekladané do jazyka ľudu, čo budí dojem, že 
Kristus učil také temné veci, ktorým dokáže poro-
zumieť len zopár teológov... Kristus chce, aby sa ich 
(posvätných kníh) tajomstvá zverejnili v čo najväč-
šej miere.“

Kritizoval aj stredovekú scholastickú filozofiu. Vy-
zýval prekladateľov, aby sa pri svojej práci snažili 
priblížiť k duchu posvätných kníh (neodkláňali sa). 
Jeho heslom bolo: „Odstráňte zlozvyky, nie však 
podstatu.“

Filozof humanista 

Napriek mnohým kritickým postojom bol Erazmus 
predovšetkým humanistickým filozofom. Veľmi sa 
zaoberal človekom, jeho potenciálom a možnos-
ťami, ale aj ľudskou slobodou. Tá podľa neho úzko 
súvisí s mravnosťou. Je to „sila vôle, na základe kto-
rej sa človek môže prikláňať  k veciam, ktoré vedú 
k večnému spaseniu alebo sa od nich môže vzdia-
liť.“ Vychádzal z humanistickej predstavy o človeku 
ako „o ušľachtilej živej bytosti, pre ktorú Boh vytvo-
ril tento podivuhodný mechanizmus sveta.“ 

Dôležitou je milosť ako božská pomoc ľudskej vôli 
a tiež modlitba, ktorá je prejavom ľudskej vôle, 
túžby po spasení. Ľudské spasenie teda nie je len 
dielom Boha, ale významný vplyv naň má aj sa-
motný človek. Jeho humanistický filozofický duch 
v tejto veci prevyšoval náboženského ducha; pone-
chal ľudskú dôstojnosť na vysokej úrovni a to nie je 
možné bez slobody. Filozof Erazmus sa tak postavil 
aj proti Lutherovi ako prísnemu predstaviteľovi ná-
boženského života, ktorého spočiatku podporoval.

Bohaté literárne dielo 

Bol veľmi plodným autorom, jeho dielo by sa dalo 
rozdeliť do troch oblastí. V prvej sú filologické diela, 
jeho preklady antických autorov ako napr. Plutar-
cha, Aristotela, v ktorých preukázal znalosti klasic-
kých jazykov. Druhú oblasť predstavujú filozofické 
a pedagogické diela a tretiu preklady a diela s teo-
logickou tematikou. Okrem toho napísal mnoho 
stoviek listov, ktoré sú ukážkou jeho humanistické-
ho myslenia. Spomedzi všetkých jeho diel spomeň-
me Obvyklé rozhovory, satirické rozpravy na rôzne, 
zdanlivo bežné, ale v skutočnosti hlboké témy. 
V rozprave Proti barbarom obhajuje antických au-
torov a poukazuje na blízkosť ich učení a kresťan-
stva: „Všetko, čo pohania smelo vykonali, múdro 
vyslovili, dôvtipne vymysleli a vynaliezavo vyjad-
rili – to všetko prichystal Kristus pre svoju budúcu 
Republiku.“ „Nič zbožné, nič, čo vedie k zbožným 
mravom, nemožno nazvať nečistým alebo pohan-
ským.“ 

V diele Epikurejec opísal krásu sveta, prepojenosť 
Boha, prírody a človeka, že život nemusí byť utrpe-
ním, ale pôžitkom v najlepšom slova zmysle, ak člo-
vek dokáže vnímať skutočnú krásu a hodnotu vecí, 
ľudí, príležitostí: „Nikto si nezaslúži označenie epi-
kurejca viac než to zbožňovania hodné knieža kres-
ťanskej filozofie... A veľmi sa mýlia niektorí ľudia, 
ktorí tvrdia nezmysly, že Kristus bol svojou pova-
hou akýsi smutný a melancholický a nás, že vyzýval 
k neutešenému spôsobu života, naopak, on jediný commons.wikimedia.org
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Použitá literatúra a zdroje:
(1)   ROTTERDAMSKÝ, E. 2012. Chvála bláznivosti. Bratislava : Spolok slovenských spisovateľov. 112 s. ISBN 9788080614553. 

nám ukazuje zo všetkého najpríjemnejší a slasťou 
naplnený život.“ „Čo môže byť veľkolepejším obra-
zom než rozjímavé pozorovanie tohto sveta?“

Azda najznámejším sa stalo dielo Chvála pochabos-
ti, ktoré však nemožno vnímať mimo kontext jeho 
ďalších diel, ale v jednote s nimi. Veselo i vážne, 
opäť formou satiry, v ňom poukazoval na hlboko 
zakorenené omyly svojej doby, negatívne charak-
teristiky ľudí a ich pochabosť, nezmyselnosť spolo-
čenských inštitúcií, svetskej a duchovnej moci... Je 
to príbeh rozprávaný hlavnou hrdinkou Pochabos-
ťou, ktorá je presvedčená, že vládne ľuďom celého 
sveta a dokazuje to viacerými príkladmi. Napríklad 
hneď na začiatku tvrdí, že človek je predurčený byť 
pochabým: „...o koľko viac vášní ako rozumu dal Ju-
piter ľuďom, aby ten ich život nebol celkom smut-
ný a jednotvárny?! ...rozum vykázal do úzkeho kúti-
ka hlavy, kým celé ostatné telo ponechal napospas 

zmätkom a vášňam.“ Dielom však nechcel človeka 
ponížiť, ale priviesť ho k uvedomeniu si svojich ma-
lostí, nerozumnosti a sklonom ísť jednoduchšou 
cestou namiesto toho, aby odhaľoval a rozvíjal svoj 
potenciál, aby premýšľal a konal v súlade s vyššími 
princípmi a hodnotami, ktoré má schopnosť vní-
mať a uplatňovať. 

A v tomto bol Erazmus Rotterdamský príkladom 
nielen pre svojich súčasníkov, ale aj nasledujúce ge-
nerácie. V schopnosti nenechať sa strhnúť prúdom, 
vymaniť sa z neho a, ak je to potrebné, plávať proti 
prúdu. Skrátka v schopnosti používať zdravý rozum 
a žiť podľa morálnych hodnôt, v súlade s vlastným 
vedomím a svedomím, aj napriek tomu, že to nie je 
práve v móde. Svojim životom a dielom dokázal, že 
si oprávnene zaslúži označenie Knieža humanistov.

Viktória Búdová

Sila metafory v časoch krízy
Vydajme sa spolu na cestu. Nazrieme do krajiny Kríza a ešte o kúsok viac sa zdržíme v krajine Metafora. 
Dôležité upozornenie hneď na úvod, milí cestovatelia - ak sa niekedy stratíte v krajine Kríza, veľmi rozum-
né je pýtať sa na cestu prisťahovalcov z krajiny Metafora. Určite sa nepýtajte nešťastných „krízovčanov“. 
Na ceste von z Krízy vám najistejšie posvietia láskavé a múdre Metafory. Ale teraz už vážne, priam vedecky. 

Krízu možno definovať ako novú skúsenosť, na ktorú potrebujeme nájsť nové spôsoby riešenia. Prirov-
nanie k veciam, ktoré poznáme, nám môže pomôcť vniesť do chaosu krízy pevnú štruktúru. Použitie 
metafor pri zvládaní krízy slúži práve na to, že pomenovávame to, čo nepoznáme (krízu), niečím známym 
(metaforou).

Metafora sa najčastejšie definuje ako prenesené po-
menovanie na základe podobnosti. Naša duša poču-
je na metafory, prirovnania a symboly. Elisabeth Lukas, 
najvýznamnejšia žiačka Viktora Frankla, v knihe Rados-
ti na stope píše o sile skrytých významov v literárnych 
dielach: „V dielach poézie sa starobylé predstavy spájajú 
do mystických istôt, v metaforách sa hore-dolu posúva-
jú hranice medzi pozemským a oným svetom a môže sa 
stať, že v istých okamihoch sa vytvorí minimálny priestor, 
cez ktorý môže niečo vzácne preblesknúť. Obzvlášť roz-
právky (pre dospelých), báje a povesti svojou obrovskou 
silou symboliky disponujú takýmto potenciálom.“

Metafora je predovšetkým jazykom duše, ktorý dáva prednosť predstavivosti a obraznosti pred raciona-
litou a logikou. Často je vystavaná na tvárnosti jazyka, kráse a poézii slov a kreativite jej autora. Podstata 
metafory je symbolická a otvára nám tým priestor nevedomia a intuitívnej múdrosti. 

Aj Marek Herman v knihe Nájdite si svojho marťana, nedá dopustiť na symbolický jazyk a opisuje spôsoby, 
ako osloviť „marťana“, teda časť osobnosti, ktorá žije v každom človeku. Inak povedané, ako sa môžeme 

NA ZAMYSLENIE
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dotknúť toho prapôvodného v nás. Jeden zo spôsobov sú práve predstavy: „Malý „marťan“ má veľmi rád 
predstavy. Majú skutočne veľkú silu a dokážu osloviť druhého človeka. Predstavy sa vlievajú do pravej he-
misféry ako med do plástu. Predstava je vlastne akýsi obraz, ktorý sa nám podarí budovať v mysli druhého 
človeka.“

Keď budete pozorne sledovať svoju reč, možno budete prekvapení, koľko prenesených významov denne 
používame, od jednoduchých (ručičky hodiniek, čierne zlato, hrudný kôš, kráľovský honorár) až po tie 
zložitejšie (to môžeš hovoriť koňovi, ten má väčšiu hlavu). Lingvista a filozof George Lakoff hovorí, že náš 
bežný jazyk je plný metafor, pretože celý náš pojmový systém je založený na metaforách. 

Cvičenia

Ak by ste si chceli precvičiť hľadanie metafor, skúste sami vymyslieť metafory na nasledujúce náročné 
životné situácie: 

Kolegyňa sa sťažuje na rýchle životné tempo a nevie, ako z neho vyjsť von.

Muž si nie je istý, či má svoju priateľku požiadať o ruku. Stále zvažuje, 
či pre ňu a jej rodinu bude dosť dobrý.

Kamarát sa vám zdôverí, že nevidí vo svojej situácii žiadne východisko, 
keďže prišiel o prácu aj rodinu. Všetko sa mu zdá nezmyselné.

Na inšpiráciu pre časy životných kríz

Virginia Satirová hovorí, že najvýstižnejšie metafory popisujúce ľudskú skúsenosť sú tie z prírody. Veľmi 
hlboko sa nás dotýkajú napríklad metafory, ktoré v sebe obsahujú symbol rieky, cesty, hviezd, hôr, svetla 
a tmy či križovatky. Toto sú náhodne zozbierané metafory, a ako vidieť, často sa v nich vyskytujú práve 
javy z prírody:

„Ako často sú to až ruiny, ktoré otvoria výhľad na nebo.“ Viktor Frankl

„Uvedomte si, že i ťažkosti sa dajú zvládnuť, ťažké časy môžete zjednodušiť, úzke miesta rozšíriť a ťažké 
závažia zľahčiť, ak použijete ten správny tlak.“ Seneca

„Až v najtemnejšej hodine vidíme hviezdy.“ Ralph Waldo Emerson

„Keď sa vám rozbije cenná váza, čo urobíte s črepmi? Vyhodíte ich, snažíte sa ich zlepiť do pôvodnej 
podoby, alebo ich použijete aby ste vytvorili niečo úplne nové? Traumatická udalosť, ktorá rozbije náš 

doterajší život, nemusí nutne znamenať skazu.“ Joseph Stephen

„Noc je najtemnejšia práve pred svitaním.“ Paolo Coelho

pixabay.com
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Večné Slnko
„Všetko, čo existuje sa zrodilo zo Surya, Boha Bohov. Z toho, čo je, čo bolo a čo bude, z toho, čo sa 

hýbe a zostáva v pokoji – sám Surya je zdrojom a koncom.“ 
Rig Véda

Takmer každá starodávna kultúra považovala za dôležité nejakým spôsobom zachovávať, komuniko-
vať a prenášať z generácie na generáciu mytológiu súvisiacu s najvyšším božstvom. Spomeňme aspoň 
niektorých: Amon v Egypte, Apolón v Grécku, Surya v Indii, Amaterasu v Japonsku, Xihe v Číne, Mitra 
v Mezopotámii, Huitzilopochtli u Aztékov, Malakbel v Arabskom svete. Pre tieto civilizácie bolo nevy-
hnutné odovzdať ďalej budúcim generáciám múdrosť predkov; čím sa stali článkom v dlhej reťazi, ktorá 
prepájala ľudstvo s večnou múdrosťou minulosti ako aj budúcnosti. Dnes sa však väčšina z nás pozerá 
na mytológiu ako na obyčajné príbehy s fantastickými postavami na pobavenie mládeže. Niektorí z nás 
kopú trochu hlbšie, aby odhalili morálne a životné lekcie, ktoré tam čakajú na odkrytie. A možno by sme 
mohli kopať ešte hlbšie a odhaliť nejakú súvislosť  s našou úlohou ako ľudských bytostí - v podmienkach 
21. storočia, možno dokonca nazrieť do mystérií ľudskej bytosti a univerza a otázok ako: Kto som? Odkiaľ 
prichádzam? Čo je mojim zmyslom? 

SVET SYMBOLOV

„Každý človek na svete prechádza cez údolia a vrcholy - v práci i v osobnom živote. To je jednoducho 
prirodzený beh vecí.“ (neznámy autor)

„Zrátal som svoje roky a uvedomil som si, že čas, ktorý je predo mnou je kratší ako ten, ktorý som žil 
doposiaľ. Cítim sa ako dieťa, ktoré vyhralo balíček cukríkov, tie prvé zjedlo s chuťou, ale keď pocítilo, že 

už zostáva len pár, začalo si ich z duše vychutnávať.“ (klient Plamienka n. o.)

„Kde rastie nebezpečenstvo, rastie aj to, čo zachraňuje.“ Friedrich Hölderlin

„Ako sa strieda príliv s odlivom, tak sa striedajú obdobia plné biedy a starostí s obdobiami spokojnosti.“ 
Elisabeth Lukas

„Aj keď nevidno ani najmenší dôvod na radosť, predsa existuje! Je toľko vecí, ktoré nevidíme, ako je 
odvrátená tvár Mesiaca alebo Slnko za hradbou mrakov. Ak niečo nevidíme, ešte to nie je dôkaz, že to 

neexistuje. Neviditeľný, ale večný dôvod na radosť nie je z tohto sveta, ale je na tomto svete.“ 
Elisabeth Lukas

„Život je krivka. Rovná čiara znamená smrť. Veľa ľudí si praje bezstarostný, pohodlný a pokojný život. 
Skúsme si to však nakresliť kriedou na tabuľu – spravíme obyčajnú rovnú čiaru. Takto nejako to v živo-

te nefunguje. Raz stúpame, raz klesáme. Môžeme padnúť prudko a rýchlo, ale rovnako tak môžeme 
aj vyletieť. Aby sme neskôr zase klesli. Vyčistili si hlavu, ktorá sa nám zakrútila vo výšinách a na výslní.“ 

(neznámy autor)

„Zvyčajne vidíme iba strnisko pominuteľnosti, tým však zároveň až príliš prehliadame tie plné stodoly 
uplynulého bytia, do ktorých sme dlho zvážali svoju životnú úrodu: diela, ktoré sme vytvorili, činy, ktoré 

sme vykonali, lásku, ktorú sme darovali, útrapy, ktoré sme dôstojne a statočne znášali.“ Viktor Frankl

Tu naša dnešná cesta krízami a metaforami končí a uzatvára ju myšlienka G. Lakoffa, ktorá ukazuje, že 
metafory majú v živote svoje miesto v najširšom význame: „Veľkou časťou sebaporozumenia je hľadanie 
vhodných osobných metafor, ktoré dávajú nášmu životu zmysel. Hľadáme osobné metafory, aby sme 
zvýraznili svoju vlastnú minulosť, svoje prítomné činnosti a tiež svoje sny, nádeje a ciele.“

Martina Verešová
Použitá literatúra a zdroje:
(1)   FRANKL, V. 2014. Prožitek hor a zkušenost smyslu. Brno : Cesta. 40 s. ISBN 978-80-7295-185-7. 
(2)   HERMAN, M. 2014. Najděte si svého marťana. 3. vydanie. Praha : Portál. 236 s. ISBN 978-80-260-6070-3.
(3)   LAKOFF, G. 2006. Ženy, oheň a nebezpečné věci: co kategorie říkají o naší mysli. Praha : Triáda. 655 s. ISBN 80-86138-78-X.
(4)   LUKASOVÁ, E. 2012. Radosti na stope. Bratislava : Lúč. 123 s. ISBN 978-80-7114-878-4.
(5)   SATIROVÁ, V. 2005. Osobností růst: za hranice rodinné terapie. Brno : Cesta. 303 s. ISBN: 80-7295-071-1.
(6)   STEPHEN, J. 2017. Co nás nezabije... Praha : Portál. 308 s. ISBN 978-80-262-1240-9.  
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Slnko je zdrojom všetkého života na zemi. Od úsvitu vekov ľudstvo inštinktív-
ne vnímalo slnko ako základný zdroj. Je symbolom pravdy, Najvyššej Bytosti, 
ktorá zosobňuje spravodlivosť a nestrannosť, múdrosť a osvietenie, obnovu 
a znovuzrodenie. Pôvod početných náboženských rituálov, spoločenských ob-
radov, sviatkov a tradícií, ktoré dnes vidíme, sa dá vystopovať až k starovekému 
uctievaniu Slnka. Veľa monumentov ako sú pyramídy v Egypte, Stonehenge 
v Anglicku, Angkor Wat v Kambodži a Konark v Indii nám umožňujú vybadať 
spojenie, ktoré mali tieto civilizácie so Slnkom a s božskými bytosťami. Prirodze-
ne, symbolizmus slnka je všadeprítomný vo všetkých aspektoch života – či je to 
umenie, architektúra, šport, literatúra, tanec, hudba, folklór, filozofia, nábožen-
stvo alebo sviatky. 

Podľa austrálskych aborigénov bola solárna bohyňa Gnowee kedysi ženou, kto-
rá žila v čase, keď na zemi vládla večná temnota a ľudia sa mohli presúvať iba 
pomocou fakieľ. Jedného dňa išla von vykopať zemiaky a nechala doma svojho 
spiaceho synčeka. Gnowee sa ale zatúlala tak ďaleko, že prišla až na kraj sveta, 
prešla pod ním a vynorila sa na druhej strane. Nevediac, kde sa nachádzala, ne-
mohla nikde nájsť svojho malého chlapca. Aby mala lepší výhľad, vyšplhala sa 

aj so svojou fakľou až k nebesám. Do dnešného dňa sa túla po oblohe, každý deň osvetľuje celý svet 
svojou fakľou a hľadá strateného syna.

Téma cesty slnka sa objavuje v rôznych mýtoch naprieč civilizáciám. Okružná cesta Slnka, cyklická púť 
zo západu na východ, deň čo deň symbolizovala cykly života a smrti prostredníctvom svetla a temnoty, 
bdelosti a spánku, vedomia a nevedomia. Jeho zdanlivo opakujúca sa činnosť však prináša svetu každý 
deň nový úsvit. Zakaždým s vyšším vedomím, s novými  poznatkami  nadobudnutými každým ďalším 
dňom. Novú príležitosť prebudiť sa zo spánku. Ďalšiu príležitosť žiť život s vyšším vedomím. Tieto cykly 
môžeme vnímať aj ako veľkorysosť a súcit Univerza – trpezlivo dávajúceho všetkým bytostiam príleži-
tosti znovu a znovu sa učiť, rásť, kráčať – jeden malý krok za druhým.

Starí Egypťania pozorne sledovali dennú 
dráhu Slnka, ktorú spodobovali vo forme 
Cheprera – skarabea nesúceho slnečný 
disk – odkazujúceho na potenciál ľudskej 
bytosti, ktorá prechádza cyklami života 
a smrti, inšpirovaná slnkom ako veľkým 
príkladom znovuzrodenia. Skarabeus, ale-
bo inak lajniak, je úzko spätý so zemou, ale 
vytrvalosťou a dôslednosťou napokon do-
sahuje svoj potenciál – doslovne roztiahne 
krídla a letiac k nebeskému sa spája s bož-
ským. Rovnako ako hovorí známy citát pri-
sudzovaný Platónovi: „Človeče, ty si Boh, ale zabudol si na to“. Je povinnosťou človeka prejsť si touto 
„smrťou“ identifikovania sa s jeho dočasnými aspektami seba samého, s telom a osobnosťou a byť „zno-
vuzrodený“ objavením a identifikovaním sa s jeho vyššími aspektami, odkryť večnú dušu, tú ktorou sme 
naozaj my, a potom žiť život v súlade s touto múdrosťou.

Starí Egypťania vzdávali úctu slnku tým, že pochovávali svojich mŕtvych hlavami otočenými smerom 
na západ – tam, kde slnko každý večer „zomiera“, naznačujúc, že každé ráno videli jeho „znovuzrodenie“. 
Podobne ani fyzickú smrť človeka nevideli ako posledný cieľ jeho cesty, ale ako ďalšiu zastávku na jeho 
dlhej plavbe zvanej život. 

„Ten, kto prebýva v človeku a ten, kto prebýva v slnku je jeden a ten istý,“ – Upanišády

Počas Rímskej ríše bola táto cesta slnka viac než len začiatkom a koncom púte. Slávnosť Sol Invictus 
– víťazstvo Nepremožiteľného Slnka – sa oslavovala na zimný slnovrat – „znovuzrodenie“ slnka po naj-
temnejšej noci roku. 

Amaterasu
commons.wikimedia.org
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Tajomstvo migrácie zvierat
Svetový rekord v migrácii zvierat drží vták rybár dlhochvostý. Jeho niekoľkotýždňová trasa, začínajúca 
vyliahnutím na severe Grónska, vedie západným pobrežím Európy a Afriky, cez Antarktický oceán až k juž-
nému pólu – spolu asi 11 000 míľ. O necelý rok neskôr prejde rovnakú vzdialenosť na spiatočnej ceste 
domov. 

Ale pôsobivé nie sú len nalietané kilometre. Ako dokážu 
anglické lastovičky nájsť cestu na svoje zimné krmoviská 
v Juhoafrickej republike, vzdialené 6 000 míľ, a potom 
sa dokážu na jar vrátiť späť, často na to isté miesto, kde 
hniezdili v predchádzajúcom roku?

Biológ Rupert Sheldrake, ktorý sa tejto a ďalším otázkam 
venuje vo svojej knihe Psy, ktoré vedia, kedy sa ich pán 
vracia domov a iné nevysvetliteľné schopnosti zvierat, 
uvádza ďalší príklad na ilustráciu neobyčajných navigač-
ných schopností sťahovaných zvierat: „Mláďatá zelených 
korytnačiek, ktoré sa vyliahli na plážach ostrova Ascen-
sion uprostred Atlantiku, nájdu cestu naprieč oceánom 
za krmoviskami svojich predkov, ktoré sú až na brazíl-

skom pobreží. Keď po rokoch nadíde čas, aby zniesli vajíčka, vydajú sa späť na ostrov Ascension, ktorý je 
vzdialený viac ako 1400 míľ, pričom medzi ostrovom a pobrežím nie je žiadna pevnina.“ Ich schopnosť 
navigovať je podľa neho jednou najväčších záhad biológie. 

MÚDROSŤ PRÍRODY

Rituály súvisiace so slnkom sa tiež uskutočňovali s cieľom „po-
vzbudiť“ a „pomôcť“ slnku, keď sa zdalo, že sa zdráha ukončiť 
ročné obdobie (slnovraty) a na potlačenie strachu zo zhasnu-
tia počas zatmenia. V severoamerickom kmeni Ojibwe 
a kmeni z východného Peru, strieľali ohnivé šípy smerom 
k Slnku, aby oživili jeho blednúci prstenec počas zatmenia. 
Iný severoamerický kmeň zase tancuje okolo tyče vztýčenej 
uprostred ako symbol slnečnej sily. V niektorých poľnohos-
podárskych komunitách v juhovýchodnej Ázii sa stále koná 
ceremónia Cadak, počas ktorej sa muž zavesený na vysokej 
tyči točí okolo nej, čím vytvára magický úkon, ktorý Slnku po-
máha posunúť sa z pozície v súhvezdí Strelca do Kozorož-
ca. Vo Francúzskych dedinkách v údoliach Thur a Thann sa 
stavajú trojmetrové ohnivé veže, aby poskytli Slnku dostatok 
energie, čo mu umožní obnoviť svoju cestu okolo Zeme po-
čas kritickej doby pred zmenou zo smeru od najdlhšej noci 
21. decembra, smerom k najkratšej noci 21. júna. Podobne 
na Pobaltí podávajú slnku „pomocnú ruku“ ceremoniálnym 
preskakovaním ohňa v období po letnom slnovrate. 

Tieto a mnohé ďalšie zvyky, môžu byť považované za primi-
tívne tradície prostého ľudu alebo by mohli ponúknuť po-
chopenie, ktoré tieto civilizácie mali o úlohe človeka vo väč-
šom kontexte vecí; uznanie, že bez pomoci a snahy ľudstva, 
každého jednotlivca, dokonca aj slnka, nebude veľký darca 
života schopný naplno vyjadriť svoju povinnosť. Nechajme mytológiu a symbolizmus Slnka nech nás 
inšpirujú k spoznaniu samých seba, našej role ako jednotlivcov aj celého ľudstva.

Janki Shah

pexels.com
Apolón

pixabay.com
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„Ešte úžasnejšia“, pokračuje Sheldrake, „je inštinktívna schopnosť mladých vtákov dostať sa do zimovísk 
ich predkov bez toho, aby boli navigovaní vtákmi, ktorí to už absolvovali pred nimi. Európske kukučky, 
vychovávané inými druhmi vtákov, nepoznajú svojich rodičov. V každom prípade, staršie kukučky od-
chádzajú do južnej Afriky v júli alebo auguste ešte pred tým, ako je nová generácia pripravená odísť. Asi 
o štyri týždne neskôr si mladé kukučky sami nájdu cestu do krmovísk svojich predkov v Afrike, bez pomoci 
a bez sprievodu.“ Ako to robia? 

Hypotéza, ktorú v súčasnosti akceptuje väčšina biológov, je, že tieto migrujúce zvieratá majú vrodený ge-
netický program, ktorý ich nasmeruje na určitú trasu pomocou orientácie slnkom, mesiacom a hviezda-
mi, magnetickým zmyslom a v niektorých prípadoch aj čuchom. 

Aj keď existujú úspešné experimenty, ktoré ukazujú, že všetky tieto faktory hrajú svoju úlohu, táto teó-
ria nie je celkom uspokojivá. Jedným z jej nedostatkov je, že nebeské telesá nie sú vždy viditeľné, či už 
kvôli oblačnosti alebo preto, že zvieratá sú pod vodou, ako v prípade rýb a morských korytnačiek. Ďalším 
nedostatkom je to, že magnetické pole Zeme sa neustále mení, a preto sa na neho nemožno úplne spo-
ľahnúť. Pokiaľ ide o čuch, môže to pomôcť, keď sa zviera blíži k cieľu, ako v prípade atlantického lososa 
a môžu zacítiť svoje domáce vody, no nie vtedy, ak sú vzdialené tisíce míľ uprostred oceánu. Naviac vtáci, 
ako albatros, nesledujú svoju ustálenú trasu a aj tak sa môžu od kadekoľvek vrátiť domov. Rovnako ako 
mnoho iných zvierat, zrejme vedia cestu intuitívne. 

Hlavnou alternatívnou teóriou vysvetľujúcou schopnosť navigácie sťahovavých zvierat je takzvaný „sys-
tém zameraný na cieľ“. Hovorí o tom, že existuje akási „ťažná sila“, z miesta určenia, ktorá umožňuje 
zvieraťu „vedieť“ kam má ísť. Okrem toho vrodeného zmyslu, môžu zvieratá využívať aj iné navigačné 
pomôcky ako je pozícia Slnka, Mesiaca a hviezd alebo magnetizmus Zeme, pričom cestu dokážu nájsť aj 
bez nich. 

Túto teóriu „zamerania na cieľ“ podporuje viacero experimentov. Jeden z nich, ktorý v 50-tich rokoch 
uskutočnil holandský biológ A. C. Perdeck, spočíval v odchytení migrujúcich vtákov po ceste do ich cieľa, 
ich presunutie lietadlom mimo ich normálny kurz a zisťovanie, či sa aj tak dokážu dostať do cieľa. K inému 
experimentu došlo náhodou v roku 1865. Z ostrova Ascension bola prevezená korytnačka do Anglicka. 

unsplash.com
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Keď loď dorazila k Lamanšskému prielivu, korytnačka nevyzerala zdravo, a tak bola hodená cez palubu. 
O dva roky neskôr bola znovu náhodou odchytená na ostrove Ascension. Rozpoznali ju, pretože bola 
označená. Ako sa dokázala vrátiť? 

Je tiež zaujímavé poznamenať, že niektoré tzv. „primitívne“ národy – t. j. tie, ktoré sú viac v kontakte s prí-
rodou – majú zvyčajne tiež vysoko rozvinuté navigačné schopnosti. Jeden z najpozoruhodnejších preja-
vov tejto schopnosti predviedol Tupaia, polynézsky navigátor z ostrova Raiatea, neďaleko Tahiti. Kapitán 
James Cook ho stretol v roku 1769 na svojej prvej veľkej výprave a prizval ho na palubu Endeavoru. Počas 
cesty dlhej 6000 míľ dokázal Tupaia kedykoľvek ukázať na Tahiti, a to aj napriek vzdialenosti a dlhej trase 
(Sheldrake, p.158). 

Aké je vysvetlenie týchto pozoruhodných schopností? David Attenborough vo svojom diele Život na 
Zemi hovorí: „Zdá sa, že neexistuje jedna odpoveď, používajú viacero metód. Niektorým začíname rozu-
mieť, z niektorých sme zmätení a môžu existovať aj také, ktoré závisia od schopností, o ktorých ešte ani 
netušíme.“

Rupert Sheldrake sa domnieva, že tento jav možno vysvetliť prostredníctvom jeho teórie „morfickej re-
zonancie“. Myslí si, že migrujúce zvieratá sú prepojené so svojimi domovskými plážami, krmoviskami 
alebo zimoviskami prostredníctvom tzv. „morfických polí“. „Tieto polia majú pamäť prenášanú morfickou 
rezonanciou, vďaka ktorej daný organizmus, ako migrujúce vtáky, rezonuje s predchádzajúcimi migru-
júcimi vtákmi rovnakého druhu. Keď sa teda mladá kukučka vydá na cestu z Anglicka do Afriky, čerpá 
z kolektívnej pamäte svojich predkov. Táto pamäť, zabudovaná v morfickom poli jej migračnej cesty, ju 

vedie, poskytuje orientačné body, informácie o kr-
moviskách a miestach odpočinku. Táto kolektívna 
pamäť jej tiež umožňuje rozpoznať, kedy dorazila 
na miesto určenia.“

Ezoterná tradícia tento fenomén čiastočne vy-
svetľuje použitím pojmu „kolektívna duša“. Všet-
ky poznatky minulých jedincov skupiny zvierat sa 
zbierajú do kolektívnej mysle, ktorá tie informácie 
spracováva a sprístupňuje ich všetkým súčasným 
aj budúcim zvieratám tejto skupiny. Dobrým prí-
kladom sú motýle. Každé leto cestuje babôčka 
bodliaková bez zastavenia 1000 míľ zo severnej Af-
riky do Británie, aby sa tam rozmnožila. Po prícho-
de sa okamžite začne množiť a táto druhá generá-
cia uskutoční na jeseň spiatočnú cestu do Afriky. 
Inými slovami, späť neletia tie isté motýle, ale noví 
jedinci, ktorí danú trasu predtým neabsolvovali, no 
napriek tomu poznajú cestu. 

Štúdia o týchto a ďalších divoch prírody (vrátane podstaty človeka) by nás mohla priviesť k hlbšiemu 
uvedomeniu si, že procesy v prírode nie sú ani zďaleka čisto mechanické, automatické a vysvetliteľné iba 
materialistickým pohľadom na život, ktorý má tendenciu vidieť všetko príliš prozaicky. V prírode existuje 
mnoho záhad a fenoménov, ktoré nemožno uspokojivo vysvetliť iba redukcionizmom. To neznamená, 
že ich nemožno vysvetliť alebo im porozumieť, ale niekedy je vhodnejším prostriedkom porozumenia 
intuitívna myseľ. Takže aj poetická a imaginatívna duša má čím prispieť v týchto záležitostiach, a tak by 
som chcel na záver citovať z nedávnej knihy o migrujúcej lastovičke (A Single Swallow, 2009) od autora 
menom Horatio Clare, ktorý sledoval migráciu lastovičiek zo severnej Afriky do Walesu: „Než som odišiel, 
miloval som lastovičky z estetického hľadiska: boli nádherné a rýchle. Teraz obdivujem aj ich silu a vytrva-
losť. Poviem vám, je to niečo, žiť ako lastovičky, na krídlach, podstupujúc ustavičný risk. Nejde iba o to, ako 
žijú, ale aj o emocionálny spôsob ich života: ich nebojácnosť, ich radosť zo života a ich dobrodružnosť, 
ktorú milujem. Boli také majestátne, pôvabné, cítil som sa privilegovaný, že môžem byť s nimi.“ 

Julian Scott
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AKTUALITY NOVEJ AKROPOLIS NA SLOVENSKU

Stalo sa

Dobrovoľnícke tvorivé dielne 2. 12. 2020

Aj keď za obmedzených podmienok, v ko-
mornej zostave, ale s o to väčšou chuťou 
a radosťou, zorganizovali dobrovoľníci Novej 
Akropolis v stredu 2.12.2020 tvorivé dielne. 
Rovnako, ako počas týždňa dobrovoľníctva vy-
rábali šikovné ruky dobrovoľníčok koberčeky 
pre útulky na Slovensku. Máme veľkú radosť, 
že z recyklovaného materiálu máme možnosť 
vyrábať užitočné veci, zároveň sa učiť tradič-
né techniky a ešte sa aj porozprávať a užiť si 
spoločný čas. Veľmi pekne ďakujeme všetkým 
zúčastneným a tešíme sa na ďalšie plánované 
večery plné radosti.

Pozývame Vás
1. február 2021 Filozofia pre život - kurz pre rozvoj osobnosti (online kurz)
9. február 2021 C. G. Jung – psychológia s dušou 1. časť (online cyklus prednášok)
10. február 2021 Filozofia pre život - kurz pre rozvoj osobnosti (online kurz)
15. február 2021 Filozofia pre život - kurz pre rozvoj osobnosti, B. Bystrica (kurz) *
16. február 2021 C. G. Jung – psychológia s dušou 2. časť (online cyklus prednášok)
17. február 2021 Filozofia pre život - kurz pre rozvoj osobnosti, Bratislava (kurz) *
18. február 2021 Zoznámte sa s Giordanom Brunom, Bratislava (online prednáška)
18. február 2021 Dobrovoľnícke tvorivé dielne, B. Bystrica (dielne) * 
23. február 2021 C. G. Jung – psychológia s dušou 3. časť (online cyklus prednášok)
25. február 2021 Filozofia pre život - kurz pre rozvoj osobnosti, Košice (kurz) *
18. marec 2021 Kreatívny kurz Patchwork bez ihly, B. Bystrica (kurz) *

* Označené aktivity sa uskutočnia v závislosti od priebehu opatrení v súvislostí s ochorením covid-19. 
Aktuálne informácie o programe nájdete na https://www.akropolis.sk/program-aktivit 

Podrobnosti a aktuálne informácie nájdete na našej web stránke: https://www.akropolis.sk/program-aktivit.
Staršie čísla bulletinu nájdete na https://www.akropolis.sk/na-citanie/e-Bulletin


