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Myšlienka na mesiac:
„Jediná evolúcia, ktorá existuje, je naše úsilie o vnútornú transformáciu. Nestačí sadnúť si na breh času 

a čakať, kedy sa veci vyriešia. Sme to my, ktorí musíme odstrániť naše vnútorné tiene. 
Cez mraky na nebi mysle sa nedá vidieť slnko.“ 

Jorge Angel Livraga

Milí čitatelia,

vitajte pri čítaní decembrového čísla nášho 
filozofického bulletinu. V tomto magickom pred-
vianočnom čase by som sa spoločne s Vami rada 
zamyslela nad jedným z mnohých vnútorných 
pokladov, ktoré v sebe každý nosíme a ktorý si 
ľudia už tisíce rokov pripomínajú najmä v období 
okolo zimného slnovratu v symbolickej podobe 
ohňov, sviečok, svetielok, alebo aj darčekov či želaní 
všetkého dobrého. Týmto pokladom je vnútorné 
svetlo v človeku.

Každý v sebe nosíme toto vnútorné svetlo, ktoré 
niekedy žiari v našich očiach a šírime ho naokolo 
v každom z našich slov, činov aj postojov; a inokedy 
sa naopak ukryje, ako keby vyhaslo, a naše vnútro 
zaplaví temná hmla, ktorá nám nasadí čierne 
okuliare negativizmu, nevraživosti či skľúčenosti. 
Mohlo by sa zdať, že sila nášho vnútorného svetla 
závisí od okolností, v ktorých sa práve nachádzame; 
ak máme „šťastné“ obdobie, svetlo je silnejšie,  
ak naopak prežívame nepríjemné alebo ťažké chvíle, 
svetlo slabne a opúšťa nás.

Pri hlbšom pohľade však môžeme vidieť, že to nie 
je vždy tak, ba práve naopak: existujú tisíce príkladov, 
ktoré túto hypotézu popierajú. Všetci sme sa už 
určite stretli s ľuďmi, ktorí sa nachádzali v ťažkých 
okolnostiach, čelili chorobe, strate alebo nedostatku 
a napriek tomu rozdávali lásku a nádej; rovnako, 
ako sme stretli takých, ktorí práve prežívali šťastné  
a radostné chvíle, ale chýbala im schopnosť podeliť 
sa o svoje svetlo s ostatnými... 

Lebo naozajstný zdroj tohto svetla sa nenachádza 
vo vonkajších okolnostiach, ale práve a iba v našom 
vnútri, v našom srdci či v našej duši.

Práve vianočné či slnovratové obdobie v sebe 
ukrýva výzvu ponoriť sa do hĺbky seba samého 
a posilniť toto svetlo, aby sme v období, kedy je 
v prírode najväčšia tma, dokázali túto tmu presvetliť 
vlastnými myšlienkami, citmi, nádejami a dobrým 
srdcom. Rovnako ako mýtickí hrdinovia, ktorí v tom-
to čase bojovali s temnotami, aby sa zrodilo nové 
svetlo, symbolické nové Slnko pre celý ďalší rok.

Želám nám všetkým, aby nás magická púť 
vianočnými sviatkami doviedla až ku zdroju tohto 
vnútorného Slnka, aby sme po celý ďalší rok 
vyžarovali radosť, silu, pochopenie a schopnosť byť 
svetlom pre seba aj pre druhých.

Mgr. Kamila Hermannová 
riaditeľka Novej Akropolis na Slovensku
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Všetci máme svoje sny
Žil jeden chlapec, ktorý bol synom „putovného“ trénera koní. On sám kone miloval. Urobil by všetko, 

len aby sa mohol usadiť na ranči a pracovať s koňmi. Jedného dňa dostali v škole za úlohu napísať prácu 
o tom, čím by chceli byť, keď vyrastú. V tú noc chlapec napísal sedem strán, na ktorých popisoval svoju 
prácu na svojom ranči s koňmi. Vytvoril plán s náčrtom pozemku, kde boli zakreslené budovy, stajne a trate. 
Popísal svoje sny do najmenších detailov. Vložil do tohto projektu veľký kus svojho srdca a na druhý deň ho 
odovzdal učiteľovi. 

Po dvoch dňoch dostal prácu späť už oznámkovanú. 
Dostal päťku s poznámkou učiteľa: „Prosím zastav sa 
u mňa po hodine.“ Chlapec išiel a hneď vo dverách sa 
spýtal: „Prečo som dostal päťku?“ Učiteľ odpovedal: 
„Lebo to nie je realistický sen, mladý muž. Naviac si z ro-
diny, čo sa stále sťahuje. Nemáš žiadne zázemie, žiadne 
zdroje. Vlastniť ranč s koňmi vyžaduje veľa peňazí. Musíš 
kúpiť pozemok, musíš zaplatiť za zvieratá a platiť rôzne 
poplatky. To je nereálne. Nepochopil si správne úlohu. 
Preto máš päťku.“ Potom učiteľ dodal: „Ak ale prácu 
prepíšeš, som ochotný ti známku opraviť.“

Chlapec prišiel domov a veľmi dlho o tom premýšľal. Nevedel, čo má robiť, a tak sa spýtal na názor 
svojho otca: „Pozri synak, to, či to prepíšeš alebo nie, to si, žiaľ, musíš rozhodnúť len ty sám. Každopádne, 
nech zvolíš akokoľvek, myslím, že to bude pre teba veľmi kľúčové rozhodnutie.“ A mal pravdu. Po týždni 
sa chlapec napokon rozhodol a to dlhočizné premýšľanie ho navždy zmenilo. Prácu napokon odovzdal 
učiteľovi nezmenenú so slovami: „Prosím, pán učiteľ, tu je moja práca. Nechajte si svoju päťku a ja si nechám 
svoj sen.“ 

Nedovoľme nikomu, aby nám ukradol naše sny. Nasledujme vždy svoje srdce. Žiaden sen predsa nie je 
ani veľký, ani malý, keď na ňom človek neúnavne pracuje.

 Neznámy autor

INŠPIRATÍVNE OSOBNOSTI

Franz Peter Schubert
skladateľ s iskrou božského génia

Dnešnou osobnosťou sa opäť presunieme do sveta hudby a pri-
pomenieme si rakúskeho hudobného skladateľa z obdobia raného 
romantizmu, od úmrtia ktorého ubehlo v novembri 2018 presne 190 rokov. 
Jeho kolega, Franz Liszt, ho považoval za „najpoetickejšieho zo všetkých 
hudobníkov“, keďže Schubert mal mimoriadnu schopnosť vystihnúť lyrické 
a romantické nálady a k tomu mal veľký melodický talent.

Síce krátky, zato plodný život

Schubert žil len 31 rokov, je však zarážajúce, koľké diela sa mu podarilo 
za tak krátky čas priniesť ľudstvu – pripisuje sa mu ich viac ako 1500. Jeho 
najväčší význam spočíva v piesňovej a komornej tvorbe. Napísal okolo 600 
piesní, tzv. „Lieder“, čo sú prevažne vokálne piesne sprevádzané klavírom. 
Okrem toho dokončil 7 symfónií a venoval sa tiež sakrálnej hudbe a operám.



Oveľa známejším sa stal až v najbližších dekádach 
po svojej smrti. Počas svojho života sa pohyboval 
v úzkom kruhu obdivovateľov vo Viedni a nemal príliš 
záujem samostatne koncertovať. Tým pádom nebol 
veľmi známy a jeho diela sa až tak nepublikovali. 

Avšak v kruhu svojich známych mal mnohých 
úprimných obdivovateľov so zvučným menom, ako 
napríklad Felix Mendelssohn, Robert Schumann, 
Franz Liszt alebo Johannes Brahms, a práve títo páni, 
ako aj iní skladatelia 19. storočia, sa nakoniec zaslúžili 
o zviditeľnenie krásy a hodnoty jeho hudby a jej 
rozšírenie do sveta. Aby sa však všetko zozbieralo, 
bolo treba niekoľko dekád, kým sa vydalo prvé 
súhrnné vydanie celej jeho tvorby – stalo sa tak až 
56 rokov po jeho smrti. Dnes je Schubert radený 
medzi najväčších skladateľov na prechode medzi 
klasicizmom a romantizmom.

Prebudený talent už v detstve

Schubert sa narodil vo Viedni, 31. januára 
1797, do chudobnej učiteľskej rodiny ako trináste  
zo šestnástich detí. O prebudenie jeho talentu sa 
postaral jeho otec a brat, ktorí ho do šiestich rokov 
učili hru na husle, klavír a violončelo. V siedmich 
rokoch začal navštevovať prvé oficiálne hodiny 
u organistu a zborového majstra a v tom istom 
momente zaujal svojim hlasom Antonia Salieriho – 
hudobnú autoritu vtedajšej Viedne – a vďaka nemu 
sa stal študentom cisárskeho konviktu (internát 
kláštornej školy) a zároveň členom chlapčenského 
zboru dvornej kaplnky. Salieri ho učil hudobnú 
teóriu a kompozíciu.

Keď mal 13 rokov, zložil svoju prvú kompozíciu, 
klavírnu fantáziu, a vo veku 16 rokov s čerstvo 
dopísanou symfóniou ukončil školu. Čoskoro na to 
napísal svoju prvú dokončenú operu Des Teufels 
Lustschloss a prvú omšu (F dur). Už vtedy bolo 
jeho okoliu zjavné, že svet bol obdarený novým 
hudobným majstrom.

Keďže Schubert mal mnoho dobrých priateľov 
a sám bol dobrým spoločníkom, ich pohostinnosť 
mu umožnila venovať sa výhradne hudbe a oni 
sa postarali o jeho príbytok a obživu. Keď mal  
21 rokov (v roku 1818), zaviedla ho jeho životná cesta 
do obce Želiezovce na dnešnom území Slovenska, 
kam bol pozvaný ako učiteľ hudby na panstvo grófa 
Johanna Esterházyho.

Najtvorivejšie obdobie

V čase, keď sa mnohí mladí ľudia ešte len 
prebúdzajú do života, Schubert ho už plne žil 
s hudbou a pre hudbu. Mal 23 rokov, keď tvoril 
nedokončené veľkonočné oratórium Lazar a kla-
vírnu fantáziu Pútnik. A vtedy sa naplno prejavil aj 
jeho spoločenský duch v podobe tzv. schubertiád, 
hudobných večierkov, na ktorých sa Schubert delil 
o krásu hudby so svojimi priateľmi.

Žiaľ, osudným sa mu stal rok 1823 - mal len 26 
rokov, keď sa nakazil chorobou syfilis a táto nákaza 
sa mu stala osudnou, pretože spečatila jeho život 
na zostávajúcich 5 rokov. No i za ten čas sa venoval 
komponovaniu do tej miery, ako mu to choroba 
dovoľovala. Venoval sa ďalej skladaniu symfónií, 
vytvoril cyklus piesní Krásna mlynárka a Zimná cesta, 
sláčikový kvartet č. 14 D moll Smrť a dievča, kvintet 
A dur Pstruh či Nemeckú omšu As dur.

V posledných dňoch svojho života býval v dome 
svojho brata Ferdinanda a jeho posledným želaním 
pred smrťou bolo počuť Beethovenov sláčikový 
kvartet č. 14. Keďže Ludwig van Beethoven bol 
jeho celoživotný vzor, mal i ďalšie prianie, ktoré sa 
mu splnilo – byť pochovaný neďaleko jeho hrobu. 
Zaujímavosťou je, že Beethoven pred svojou smrťou 
o ňom povedal: „Skutočne, v tom Schubertovi 
sídli iskra božského génia“ Zomreli pár mesiacov  
po sebe: Beethoven 26.3.1827 a Schubert 19.11.1828.

 Mária Mihálová
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Divadlo v Bayreuthe

Ukážka z diela: Etika Níkomachova
Ak pripustíme, že je cnosť dvojaká, jedna rozumová a druhá mravná, tak 

rozumová cnosť vzniká a rastie väčšinou z učenia, preto potrebuje skúsenosti 
a čas. Naproti tomu cnosť mravná (etická) vzniká zo zvyku, odkiaľ dostala aj 
meno, ktoré sa iba málo odlišuje od slova „zvyk“ (ethos). 

Z toho je zrejmé, že žiadna mravná cnosť nám nie je daná prirodzene, pretože 
nič z toho, čo je prirodzené, nemôže byť zmenené zvykom - napríklad kameň, 

NA ZAMYSLENIE
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ktorý sa prirodzene pohybuje smerom dolu, si nemôže navyknúť 
pohybovať sa smerom hore, aj keby ním niekto tisíckrát hádzal, 
aby si zvykol. A tak isto ani oheň si nemôže navyknúť, aby sa 
pohyboval dole a vôbec, čokoľvek iného si nemôže navyknúť na 
niečo, čo je proti jeho prirodzenosti. Preto nám cnosti nie sú dané 
ani od prirodzenosti, ani proti prirodzenosti, ale máme prirodzenú 
schopnosť, aby sme ich nadobudli. Zvykom sa potom završujú. 

Ďalej schopnosti toho, čoho sa nám prirodzene dostáva, 
najskôr prinášame so sebou a až neskôr prejavujeme príslušné 
činnosti, ako to naopak môžeme pozorovať pri zmysloch – 
pretože príslušný zmysel sme nenadobudli z častého videnia 

alebo z častého počutia, naopak používali sme ho, pretože sme ho mali, nie pretože by sme ho používaním 
nadobudli - cnosti však nadobúdame predošlou činnosťou, tak ako to je aj pri ostatnom umení. Pretože 
ak sa máme naučiť niečo, čo máme vykonávať, naučíme sa to tým, že to konáme. Napríklad ten, kto stavia, 
stáva sa staviteľom, a ten, kto hrá na gitaru, stáva sa gitaristom. Rovnako tak spravodlivým konaním sa 
stávame spravodlivými, umierneným konaním umiernenými a statočným statočnými. 

Tomu nasvedčuje aj úkaz, ktorý vídame v obciach. Zákonodarcovia totiž robia občanov dobrými tým, že 
ich tomu privykajú, a to je želaním každého zákonodarcu, ktorý ak tak nekoná chybuje, a tým sa líši dobrá 
ústava od ústavy zlej. 

Ďalej každá cnosť vzniká z tých istých príčin, z ktorých aj zaniká, rovnako ako aj umenie. Z hry na gitaru 
sa totiž stávajú tak dobrí, ako aj zlí gitaristi. Podobne aj stavitelia a všetci ostatní, pretože z dobrej stavby 
budú dobrí stavitelia, zo zlej zlí. Ak by to tak nebolo, neboli by potrební učitelia, ale každý človek by sa rodil 
ako dobrý alebo zlý. A tak je to aj  s cnosťami: ak konáme v styku s ľuďmi, stávame sa jednak spravodlivými 
a zároveň nespravodlivými, a ak konáme v nebezpečenstve a zvykáme si báť sa či nebáť, stávame sa jednak 
statočnými a zároveň zbabelými. Podobne i v túžbach a zlosti. Jedni sa iste stávajú umiernenými a prívetivými, 
druhí neviazanými a impulzívnymi, podľa toho, či sa chovajú v situáciách tak či onak. Jednoducho, stavy 
vznikajú z rovnakých činností. Preto je potrebné, aby sme činnostiam dali určitú povahu, pretože stavy sa 
riadia ich rozdielmi. Takže nie málo záleží na tom, či si zvyká človek hneď od mladosti konať tak či onak, ale 
naopak mnoho na tom záleží, či dokonca všetko.

Aristoteles

SVET SYMBOLOV

Hviezda
Hviezdne nebo je odpradávna udivujúcim a inšpirujúcim elementom 

v živote človeka. Hviezdy boli vždy spájané s niečím, čo človeka 
prevyšuje, či už s božstvami, vznešenými bytosťami, mytológiou alebo 
priamo s múdrosťou, ktorá svojím svetlom rozráža temnotu. Astronómia 
a astrológia, kedysi neoddelené vedy, boli súčasťou poznania aj tých 
najstarších nám známych kultúr.

V starom Babylone boli hviezdy „vojakmi“ boha neba Anu, veľkého 
Otca a ochrancu ostatných božstiev. S Venušou sa spájala bohyňa lásky, 
plodnosti a života Ištar, ktorej symbolom bola aj osemcípa hviezda 
s kruhom v strede. Medzi hviezdnych bohov patril tiež Ninurta, ktorý sa 
stotožňoval so súhvezdím Orion.

Pozostatky po egyptskej kultúre sú pretkané súvislosťami s hviezdnou oblohou a astrológiou. Zachovalo 
sa dokonca vyobrazenie klasického zodiaku v egyptskej podobe – zverokruh z chrámu v Dendere. 
V súvislostiach s hviezdami boli postavené okrem iného aj pyramídy v Gíze. Zvláštny význam mala  
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pre Egypťanov hviezda Sírius, ktorá svojím príchodom na nebo oznamovala každoročné 
rozvodnenie rieky Níl – ťažké, ale zároveň plodné časy. Symbolicky sa Sírius a záplavy 
spájajú s bohyňou Isis a jej plačom za Osiridom. V Egypte sa stretávame aj s častým 
vyobrazením päťcípej hviezdy pripomínajúcej morskú hviezdicu – či už samostatne, 
v hieroglyfoch, alebo aj s množstvom takýchto hviezd zdobiacich stropy chrámov či 
veká sarkofágov. Takáto hviezda je symbolom bohov a tiež nesmrteľných duší.

Opis vzniku hviezd nájdeme v najrôznejších mýtoch o stvorení sveta – v Egypte ich porodila nebeská 
bohyňa Nut, vo fínskom epose Kalevala sú hviezdy kúsočkami škrupiny vajca, ktoré spadlo z lona prvotnej 
bohyni Ilmatar, v Grécku sa o vznik hviezd zapríčinila Gea – prvotná hmota, keď sa rozdvojila a vytvorila svoj 
protiklad – Urána, hviezdne nebo, s ktorým sa neskôr zjednotila, aby tak vytvorili prvú olympskú dynastiu 
bohov.

S božstvami spojenými s hviezdami sa stretávame aj v Číne. Štyri hviezdy Veľkého voza odkazujú na boha 
skúšok K’oei Sing. Boh dlhovekosti Cheu-sing je spojený s hviezdou Canopus. Poznáme aj čínsky príbeh, 
ktorý hovorí o nebeskej tkáčke, ktorá je hviezdou Alfa v súhvezdí Lýra a nebeskom pastierovi, ktorý je zasa 
hviezdami Beta a Gama v súhvezdí Orla. Títo dvaja sú manželia, no keďže kvôli vzájomnej láske zanedbávali 
povinnosti, boli rozdelení Mliečnou dráhou a priblížia sa k sebe iba raz za rok.

Gréci niektoré hviezdy stotožňovali s božstvami – Orion, syn Poseidóna a Euryaly, sa venoval lovu  
so svojím psom Síriom, sedem Plejád, dcér Atlanta, ohlasuje v máji dobré počasie a Hyády ohlasujú príchod 
obdobia dažďa. Krásna Léda porodila Diovi dvojčatá Kastora a Polluxa.

Aztékovia hovoria o svojom prvom božstve Quetzalcoatl, že prišiel z Venuše, kam sa aj vrátil. Mayovia 
uctievali boha menom Xaman Ek, ktorý bol spojený s Polárkou, najpevnejšou hviezdou, ktorú je vidieť 
z Yucatánu. Inkovia hovorili o hviezdach ako o dvojníkoch každej živej bytosti, zodpovedných za ich 
zrodenie a rast.

Známy symbolizmus hviezd pochádza aj z kresťanstva. Sú znamením a nositeľom svetla, poslúchajú 
božiu vôľu, niekedy sú priamo spájané s anjelmi. Hviezda sprevádza aj troch mudrcov z Orientu na ceste 
do Betlehema.

Čo sa týka známych vyobrazení, päťcípa hviezda, alebo aj pentagram, je používaná v mnohých kultúrach. 
Pentagramom sa označovali Pytagorejci, používal sa v okultizme, ale jeho história siaha až k starodávnemu 
Egyptu a Babylonu. Vždy bol symbolom dokonalosti - no v ľudskom podaní, spája sa s piatimi zmyslami, 
v kresťanstve s piatimi ranami Ježiša Krista, v Číne s úplnosťou piatich elementov. Zaujímavosťou je,  
že takáto hviezda má vo svojej geometrii množstvo pomerov čiar v Zlatom reze.

Šesťcípa hviezda je taktiež prítomná v kultúrach 
naprieč svetom. Najčastejšie si ju spájame s Dávidovou 
hviezdou, židovským symbolom, používaným ako 
ochranný talizman. Takto sa však začala používať 
až v stredoveku. Korene šesťcípej hviezdy siahajú 
oveľa ďalej. Na Východe a v okultizme predstavuje 
predovšetkým spojenie duality. Hexagram je 
tvorený dvomi opačne otočenými rovnostrannými 
trojuholníkmi, vyjadrujúcimi mužský a ženský princíp, ducha a hmotu, aktivitu a pasivitu. V alchýmii je toto 
spojenie znázornením elementov ohňa a vody a takisto reprezentáciou známeho výroku „Ako hore, tak aj 
dole.“

Hviezdy človeka vždy oslovovali a vždy aj oslovovať budú, ak v sebe nenecháme zomrieť cit pre to 
nadpozemské, to, čo rozoznieva našu dušu. A nakoniec, sú predsa cieľom vnútornej cesty filozofa:  
„Per aspera ad astra“, teda „cez prekážky ku hviezdam“...

Monika Melišková
Použitá literatúra:
(1) Ronnberg, A. - Martin, K. - Archive for Research in Archetypal Symbolism. 2010. The Book of Symbols: Reflections on   
 Archetypal Images. Köln : Taschen. 807 s. ISBN 3836514486. 
(2) 2009. Znaky a symboly. Praha : Knižní klub. 352 s. ISBN 9788024224923
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36. číslo

Imelo
Imelo biele - viscum album L. má svoj domov 

v Európe, severnej Afrike, ale aj v strednej a západnej 
Ázii. Je od pradávna vnímané ako posvätná rastlina, 
pretože nevyrastá zo zeme, ale pochádza „z miesta 
medzi miestami“. Rastie doslova medzi nebom 
a zemou, uchytené v korunách iného stromu,  
bez koreňov ponorených v zemi, no predsa pevne 
ukotvené. 

Ranní kresťania však verili, že imelo bolo 
kedysi voľne rastúcim stromom. No po tom, čo 
bolo jeho drevo použité na ukrižovanie Ježiša, 
Boh imelo „potrestal“ a premenil ho na parazita, 
ako ho poznáme dnes. Špecifický vzťah, aký má 
imelo k svojmu hostiteľovi, sa presnejšie nazýva 
poloparazitizmus. Znamená to, že imelo od neho 
čerpá vodu a minerálne látky, no ostatné živiny si 
dokáže zabezpečiť samo. Aj z pohľadu výživy je teda 
akoby na pomedzí dvoch svetov. A dva svety spája 
aj podľa tých, ktorí sa domnievajú, že práve imelo 
je tou zlatou vetvou z Vergíliovho eposu, s ktorou 
zostúpil hrdina Aeneas do podsvetia Tartaros. 
To všetko poukazuje, podľa viacerých, na hlavnú 
funkciu imela, ako prostredníka medzi dvoma 
svetmi, prostredníka medzi týmto a oným svetom. 

Využitie imela v ľudovom liečiteľstve

Tento aspekt sa odzrkadľuje aj v jeho sile.  
Na jednej strane sú bobule zdraviu škodlivé, niektorí 
uvádzajú dokonca že jedovaté, no konáriky a listy 
sú zase liečivé. Sušia sa a používajú na liečebné 
účely - nálev znižuje vysoký krvný tlak, dokáže 
zmierniť bolesti hlavy, spôsobené vysokým tlakom, 
upokojuje nervový systém a zmierňuje bolestivú 
menštruáciu. Druidská tradícia dokonca hovorí, že 
imelo lieči všetky choroby. V ľudovom liečiteľstve 
sa stretávame s využitím proti padúcnici – epilepsii, 
s čím sa stotožňuje aj Paracelsus . Tiež nachádzalo 
svoje miesto v boji proti kŕčom a zastavovalo 
sa ním krvácanie. Hypokrates zase predpisoval 
imelo na podráždenú slezinu. Väčšina ostatných 
dávnych lekárov, hlavne Dioskorides a Galen, 
však neodporúčala užívať rastlinu vnútorne, hoci 
nespočetné množstvo ľudových receptov hovorí 
o opaku. 

Imelo v súčasnom lekárstve

Aj súčasné názory odborníkov na využitie imela 
sa líšia. Sú krajiny, kde sú výrobky s jeho obsahom 

zakázané, na druhej strane sú krajiny, kde je bežnou 
súčasťou liečby. V Kórei sa čaj z imela používa  
pri nachladnutí alebo pri svalovej slabosti či 
artritíde. Čínski lekári predpisujú vysušené vnútorné 
časti vetvičiek ako preháňadlo a tiež na celkovú 
podporu trávenia alebo ako sedatívum. U nás 
je súčasťou podpornej liečby pri vysokom tlaku, 
pretože obsahuje látky, ktoré optimalizujú krvný 
tlak. Zaujímavý potenciál sa objavuje v boji proti 
rakovine.

Z imela je cítiť obrovskú silu a moc. Veď jeho 
planetárnymi vládcami sú Slnko a Jupiter. Je to  
priam rastlina znovuzrodenia v rozmanitých vý-
znamoch tohto slova. Pre druidov predstavovalo 
život v dobe smrti. Bobule sa tiež používali rituálne 
počas zimného slnovratu na posilnenie oslabeného 
slnka. No a medzi Keltami dokonca v čase jeho zberu 
ustali všetky vojny a spory. Pre nás je dnes imelo 
neodmysliteľnou súčasťou Vianoc. Nech nám teda 
v týchto dňoch zväzok imela zavesený na dverách, 
previazaný červenou stužkou, prináša do domu 
mier a súlad. A ako vraví tradícia, zvesme ho až o rok 

MÚDROSŤ PRÍRODY
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36. číslo

AKTUALITY NOVEJ AKROPOLIS NA SLOVENSKU

Stalo sa

     Seminár Človek a jeho tieň

V nedeľu 9.12.2018 sa Centrum Agathos v Bratislave, kde sa konalo podujatie Novej Akropolis, zaplnilo 
záujemcami o seminár „Človek a jeho tieň“, ktorý sa venoval problematike ľudskej psychiky a jej tienistých 
zákutí. Pre túto tému sme si zobrali na pomoc klasickú filozofiu aj veľkých predstaviteľov modernej 
psychológie. Zoznámili sme sa s pojmami jungovskej psychológie aj spôsobmi, ako tieň rozpoznať, 
presvetliť a pracovať s ním. Výklad doplnila divadelná scénka „Tieň“ v podaní súboru Mythos zloženého  
z členov Novej Akropolis, inšpirovaná rozprávkou H. Ch. Andersena.

Pozývame Vás
18.1.2019 Kreatívny kurz obraz z paverpolu, Bratislava

22.1.2019 Večer na tému Šťastie je vec rozhodnutia, Bratislava (prednáška)

23.1.2019 Filozofia pre život – prezentácia kurzu pre rozvoj osobnosti, Košice

25.1.2019 Človek a jeho tieň, Košice (prednáška s divadlom)

28.1.2019 Filozofia pre život – prezentácia kurzu pre rozvoj osobnosti, Bratislava

30.1.2019 Filozofia pre život – prezentácia kurzu pre rozvoj osobnosti, Košice

2.2.2019 Seminár Otázka života a smrti podľa Elizabeth Kübler-Ross, Bratislava

4.2.2019 Filozofia pre život – prvá prednáška kurzu pre rozvoj osobnosti, Bratislava

8.2.2019 Kreatívny kurz obraz z paverpolu, Bratislava

16.2.2019 Seminár Slobodný a tvorivý rozvoj osobnosti podľa psychológie Ericha Fromma, Košice

Informácie na: www.akropolis.sk

na ďalšie Vianoce, aby sme ho spálili a nahradili 
čerstvým. Do vtedy nech po celý rok láskavo víta 
všetkých návštevníkov.

Mária Horváthová
Použitá literatúra:
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 382 s. ISBN 978-80-7439-009-8.
(6) HRUŠKA, B. 2004. Ako sa liečiť rastlinami. Praha :  
 Ottovo nakladatelství. 455 s. ISBN 978-80-7451-474-6. 


