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Milí čtenáři,
Filozofie, kterou v Nové Akropolis
navrhujeme, je způsob života dostupný všem, což znamená uplatňování
učení velkých mudrců v praxi.
Kultura je uskutečňování lidských
hodnot v životě, čímž se stává aktivní,
využívá kvality každého člověka
a rozšiřuje obzory.
Dobrovolnictví je plodem vůle
vložené do služby ostatním. Neexistuje větší bohatství, než je ochota.
BRNO
www.akropolis.cz/brno
HRADEC KRÁLOVÉ
www.akropolis.cz/hradec
LIBEREC
www.akropolis.cz/liberec
OLOMOUC
www.akropolis.cz/olomouc
OSTRAVA
www.akropolis.cz/ostrava
PARDUBICE
www.akropolis.cz/pardubice
PLZEŇ
www.akropolis.cz/plzen
PRAHA
www.akropolis.cz/praha
ZLÍN
www.akropolis.cz/zlin
PhDr. Slavica Kroča, šéfredaktorka
Redakce a grafická úprava:
Eva Bímová, Mgr. Ivana Hurytová,
Jana Aksamítová, Ing. Ondrej Aksamít,
Martina Flaitingrová, Mgr. Aleš Gabriel
Vydává Nová Akropolis z. s.
Varšavská 19, 120 00 Praha 2
Tel.: 222 515 152, mail: nova@akropolis.cz
Nová Akropolis se nemusí plně ztotožňovat s obsahem uveřejněných textů,
odpovídají za ně výhradně jejich autoři.
© Nová Akropolis z. s.
Všechna práva vyhrazena. Tento časopis
nebo jakákoli jeho část nesmí být reprodukovány v jakékoli formě bez předchozího
písemného svolení vydavatele.

www.akropolis.cz
2

Filozofie pro Život

za uplynulé období každý z nás prošel celou řadou
změn, kterým jsme se museli přizpůsobit skoro ze
dne na den. Je přirozené, že nečekané změny
přinášejí do našich životů mnoho otázek týkajících
se převážně budoucnosti a zároveň nás vybízejí
k hlubšímu zamyšlení, jak se nově získané zkušenosti projeví v další etapě našich životů.
Věřím, že i dříve jsme všichni měli různé plány na
změny, které jsme si přáli uskutečnit v rozličných
oblastech našeho života, abychom vylepšili to,
s čím jsme nebyli spokojeni. Avšak, jak to bývá,
možná jsme se potýkali s nejrůznějšími obavami,
nejistotou, čekali jsme na správný okamžik, a přitom jsme si plánovali, jak daná změna proběhne.
Ale najednou se nás nikdo na nic neptal, nemohli
jsme se připravit, a protože jsme byli nuceni ihned
reagovat, v naší mysli se objevil velký vykřičník
jako vyjádření skutečnosti, že takto jsme si to
nepředstavovali.
Ať si to připustíme nebo ne, je velmi snadné
zvyknout si na různé formy uvažování a jednání,
a není snadné se z nich úplně vymanit a změnit
úhel pohledu. V situacích, jako je ta současná,
se však také nabízí mnoho příležitostí k hledání
nových cest, jež jsme předtím neviděli a jež nám
dávají možnost spatřit za vnějšími událostmi jejich
hlubší příčiny. Snad je právě nyní ta správná chvíle
zahrnout do svého života více praktické filozofie,
s jejíž pomocí i v těžkých situacích prožijeme
vnitřní osvobození a setkáme se s naší duší, pro
niž neplatí žádná fyzická omezení. Každá ztráta,
již pocítíme, nám poskytuje možnost získat něco
nového, něco lepšího. A co to bude, to už záleží
jen na nás, na naší rozvaze a moudrosti.
Jak říká moudré stoické ponaučení, existují situace a události, které nedokážeme ovlivnit, protože
to není v našich schopnostech a silách, ale existují
jiné, které jsou zcela v našich rukou, a ty se týkají
nás samých.
Dovolte mi, abych Vám za celou Novou Akropolis
popřála pevné zdraví a už se těšíme, že se s Vámi
brzy opět setkáme na našich přednáškách.
Eva Bímová
Ředitelka Nové Akropolis v České republice
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PODOBENSTVÍ
Lidstvo je rozděleno do dvou dlouhých řad,
jedné skládající se ze starců a mrzáků, kteří
si pomáhají holemi a těžce oddychují, když
kráčí po cestě Života, jako by lezli na vrchol
hory, i když ve skutečnosti sestupují do
propasti.
A druhou řadu tvoří mladí, kteří se zdají, jako
by běželi s křídly na nohou, zpívajíce, jako by

měli stříbrné struny ve svých hrdlech, a stoupají k vrcholům, jako by je táhla magická
a nezadržitelná moc. Do které z těchto dvou
skupin patříte, bratři moji? Položte sami
sobě tuto otázku, když budete sami v tichu
noci. Posuďte sami, zda patříte k Otrokům
Včerejška nebo ke Svobodným Lidem Zítřka.
Chalíl Džibrán

S ÚSMĚVEM JDE VŠECHNO LÉPE…
Autobus vyjíždí ze zastávky, vtom k němu
přibíhá žena a křičí:
Zastavte, jdu pozdě do práce!

Řidič zastaví, žena nastoupí a říká:
Moc vám všem děkuji, a nyní kontrola
jízdenek!

Cestujícím je jí líto a volají na řidiče, aby zastavil.
Filozofie pro Život
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Z egyptských symbolů je skarabeus nejuctívanější, nejobvyklejší a nejznámější. Jeho
symbolika je dvojí: se složenými křídly nejprve
představuje učedníka; život, který ještě nebyl
projeven, který započíná svou cestu a snaží
se pomalu rozprostřít svá křídla dříve, než
jimi bude moci mávat rychle. A následně se
tato těžká hmota, původně připoutaná k zemi,
zvedá vzhůru a letí do Slunce, měníce sama
sebe v Kephera, symbol zasvěcence a mistra
ve vztahu s Amonem, okřídleným slunečním
diskem.
Na sloupech egyptských chrámů byly vyryty
nápisy u zobrazení svatých skarabů: Já jsem
Kepher, učedník; když jsou má křídla otevřena, jsem oživen.
Egyptský hieroglyf Kepher má význam
„úspěšně zrozený“, což znamená stvořený
sám ze sebe, nebo také přetvořený sám
sebou. To je důvod, proč je skarabeus považován za symbol vzkříšení, obraz Slunce,
které se obrozuje samo ze sebe.
Skarabeus se celý svůj život pohybuje připoután k zemi, kde před sebou valí těžkou
kuličku hnoje, ze které bude znovuzrozen,
protože v této kuličce je zachováváno jeho
vlastní sémě. Ale na konci svého života roztáhne křídla a vzlétne vzhůru ke Slunci, jistý
si svým osudem, když právě v této chvíli uzří,
že byl zrozen k létání.
Koule symbolizuje jednak Slunce, k němuž
učedník směřuje a které se každý den rodí
samo ze sebe, a také samotného učedníka,
jehož dříve roztříštěná osobnost se sjednotila, a tak se znovuzrodila.
Tutéž symbolickou interpretaci nalézáme
v Číně. „Skarabeus si válí svoji kuličku a v této
4
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kuličce je zplozen život,“ uvádí Tajemství
zlatého květu, starý esoterický text čínského
taoismu. Taoističtí komentátoři popisují chování tohoto brouka jako dovednost, která
vypadá zdánlivě jako nedostatek dovednosti, jako dokonalost, která vypadá na první
pohled nedokonalá; Lao-c‘ o tom hovoří jako
o měřítku moudrosti.
Mayská kniha Chilam Balam, sbírka náboženských a historických textů, vyobrazuje
skarabea jako nečistotu země, jak v materiálním, tak i v morálním významu, která je
předurčena stát se božskou.
Skarabea u sebe dodnes nosí mnoho lidí
jako ochranný amulet nebo jako symbol znovuzrození a obnovy, které se dnes zdají být
důležitější než kdykoli dříve.
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OKŘÍDLENÁ ISIS
Isis byla nejvyšší bohyní Egypta. Nazývali
ji Paní mocných slov a Královna nebes. Byla
manželkou nejvyššího egyptského boha Osirida a matkou Hora. Tvořila s nimi božskou
trojici Osiris – Isis – Horus.
Tento reliéf pochází z období 18. dynastie ze 3. rakve faraona Tutanchamona
a zachycuje Isis s roztaženými křídly, kterými
faraona chránila.
Nyní je tato rakev uložená v Egyptském muzeu
v Káhiře.
Mnoho vznešených civilizací minulosti zanechalo současným turistům
své památky, aby je mohli obdivovat, ale z Egypta se stal jakýsi fenomén,
který všechny předčí. Nejznámější ze starodávných zpráv o Egyptě se
nám dochovala díky egyptskému historikovi Manéthónovi, o kterém kolují
též zmínky, že byl Řekem zasvěceným do egyptských mystérií. Žil v první
polovině 3. st. př. n. l. a ve svém díle „Aigyptiaka“ sepsal dějiny této země
od mytických dob až do roku 323 př. n. l. Název jeho díla by se mohl přeložit jako „tajemné, skryté“. Nesmíme však zapomenout ani na Hérodota,
který žil v 5. st. př. n. l., a samozřejmě ani na Platona. Posledně jmenovaný mluví ve svých dialozích „Tímaios“ a „Kritiás“ o tom, že Egypt má
své kořeny na ostrově Poseidónis, který zanikl přibližně před 12 000 lety
a který byl posledním pozůstatkem atlantského kontinentu. Platon nám
též zanechává zprávu o tom, že Solón, jeden ze sedmi mudrců antického
světa, byl zasvěcen do egyptských mystérií, kde slyšel učení o původu
tehdejších národů, o převtělování duší, o osudu hvězd, a předpokládá se,
že inspirován vědomostmi, kterých se mu v Egyptě dostalo, sepsal svůj
známý politický a sociální kánon o tom, jak řídit národ a stát. Musíme
však zdůraznit, že Řekové poznali Egypt v době, kdy jeho mystéria nebyla
již běžně přístupná, a že pozdější Římany přitahoval Egypt ze zcela jiných
důvodů, než byly vědomosti, neboť v něm viděli živitele svého rozsáhlého
impéria. Egypťané o sobě říkali, že se „zrodili z Nilu a Ra“. Říkali, že jsou
dětmi posvátné řeky, která si prorazila cestu pouští a dala jim plodnost,
a též dětmi Slunce, které dává život všem bytostem.
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Knihovna Nové Akropolis uspořádala začátkem března v Praze další knihvazačskou
dílnu, tentokrát věnovanou pevné vazbě V8.
Účastníci si vyzkoušeli celý postup vazby od
přípravy a sešití knižního bloku, vytvoření
desek až po finální kompletaci – zavěšení
bloku do desek.
Školní filozofická knihovna má své místo
v každé naší pobočce, kde se o ni stará
několik knihovníků. Kromě péče o knihy jsme
se už před mnoha lety začali zajímat o knihařské řemeslo. Ke knižní vazbě nás přivedla
láska ke knihám a k řemeslné práci. Nejprve
jsme se naučili knihy opravovat, a potom
jsme zvládli pracovní postupy všech typů
vazeb používaných v dnešní polygrafii a dnes
je umíme ručně vyrobit.
Dílna byla určena knihovníkům z Nové Akropolis. Zúčastnilo se dvacet nadšených adeptů
knihařského řemesla ze Zlína, Olomouce,
Brna, Hradce Králové, Liberce a Prahy.
Pokud i vy máte zájem o vázání knih, sledujte naše webové stránky, protože podobné
kurzy pořádáme i pro veřejnost.

Tvůrčí dílna přinesla všem příjemné uvolnění.
Panovala dobrá nálada a přitom se soustředěně pracovalo. Každý účastník vyrobil jeden
deník formátu A6 svázaný do knihařského
plátna. Na závěr workshopu byly jednotlivé
práce hodnoceny přísným, ale spravedlivým
okem našeho knihařského mistra, kterému
nikdy neunikne žádná nepřesnost, nedokonalost, nebo dokonce ušmudlanost.
6
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V Ě D Ě LI JSTE , Ž E …
… nejstarším známým stromem na světě je smrk, který roste ve Švédsku? Vědci jeho stáří určili
na neuvěřitelných 9500 let. V Čechách je nejstarším stromem pravděpodobně Vilémovický tis,
u kterého je stáří odhadováno na 1500 až 2000 let. V porovnání se švédským smrkem je to
tedy mladíček, ale i tak pamatuje prakticky celou historii Čech: rostl už v dobách, kdy vznikala
Sámova říše, nejstarší doložený státní útvar na našem území.
Úctyhodných čísel dosahují stromy nejen z hlediska stáří, ale i velikosti. Za největší strom světa
je považován ledvinovník (kešu) rostoucí v Brazílii. Zabírá plochu kolem 8500 metrů čtverečních
a na první pohled se může zdát, že se jedná o celý les, nikoli o jeden strom. Těžké větve se totiž
pod vlastní vahou sklání, a když se dostanou až k zemi, zakoření a po čase vytvoří nový kmínek.
Takto se strom rozrůstá do šířky už sto čtyřicet let.

I obyčejné stromy, které nedrží žádný ze světových rekordů, rozhodně stojí za pozornost.
Zajímavá je například schopnost stromů navzájem si předávat informace a živiny. Děje se tak
prostřednictvím propojených kořenů. Pokud stromy na okraji lesa napadne škůdce nebo je začne
okusovat zvěř, vyšlou napadené stromy skrze kořenový systém signál, který ostatní stromy přiměje vylučovat látky, které škůdce od další konzumace odradí. Podobným způsobem mohou
stromy prostřednictvím kořenů vyživovat pařez, který tak zůstává živý a někdy z něj po čase
vyroste další kmen. Také se stává, že z jednoho kořenového systému vyroste vícero kmenů,
a některá část lesa tak vlastně může být jediným stromem.
Až se tedy příště půjdete projít do lesa, zkuste si naplno uvědomit, že stromy, které zdánlivě jen
nehybně stojí, mezi sebou ve skutečnosti vedou čilou komunikaci, že tvoří společenství schopné
podpořit slabé jedince a že někteří členové tohoto společenství žijí už tak dlouho, že doby, kdy
začali růst, známe my pouze z učebnic dějepisu.
Filozofie pro Život
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V MĚSÍCI DUBNU: SV. JIŘÍ
Jedná se o zvláštní postavu, jejíž příběhy
sahají tak hluboce za hranice legend, že je
velmi těžké si ji zřetelně představit. Svatý Jiří
však bezesporu byl tak důležitým symbolem, že v různých dobách byl na rytířských
standartách znázorňován jako symbol cti
a obětování se.
Nejznámější údaje nám vyprávějí o Jiřím,
princi z Kappadokie, který působil jako
bojovník v řadách imperátora Diokleciána.
Zemřel přibližně roku 303 n. l. a od té doby
si ho připomínáme jako vznešeného křesťanského svatého. Přesto existuje jistý čin, ať už
mytický či nikoli, který ho udržuje stále živý ve
vzpomínkách všech dob, a to je smrt draka.
Množství verzí, z nichž některé jsou starší,
jiné mladší, nám vypráví, že sv. Jiří osvobodil
princeznu, když na ni zaútočil drak, a z toho
o něm vznikla pověst jako o nepřemožitelném
rytíři, kvůli čemuž byl uctíván jako ochránce
rytířů.
A právě v tom je mýtus oporou našeho hledání a pomáhá nám poznat tohoto hrdinu
a svatého, o němž vyprávíme. Jak ve středověku, tak ještě i v dřívějších dobách byl
drak symbolicky obrazem hmoty, zla, temných sil, které číhají a jsou odhodlané zničit
vše ohněm nevázaných vášní. Princezna je
naopak symbolem duše, čistoty, oné svatosti,
jež se uchýlila do nitra hradů, aby jen ukázala
svou vzácnou tvář v okně, nebo aby jen projevila své utrpení, když je uvězněna krutostí
draka, jako symbolu materiálního světa.
Boj sv. Jiří proti drakovi je typickým bojem
rytíře, který ví, že každá válka, každé úsilí
a každé vítězství se rodí a končí v jeho vlastním nitru. Osvobodit pannu ze zajetí draka
znamená osvobodit duši z jejích pout, a toto
je případ sv. Jiří, který umírá umučením, a tak
8
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osvobozuje svou duši trýzněnou svým tělesným „drakem“…
Boj mezi Zemí a Nebem, mezi drakem a princeznou, může uskutečnit pouze lidská bytost,
Vyšší člověk, který zvítězí nad tím prvním
a osvobodí to druhé. Ve skutečnosti se drak
a princezna nikdy vzájemně nesetkají: setkají
se pouze uvnitř člověka, který je ve válce
a který bude soudcem i součástí střetu.
Tento mýtus, tento symbol je prakticky univerzální. A sv. Jiří má své stoupence na
tak vzdálených místech, jako jsou Anglie,
Katalánsko, Benátky, Portugalsko, Rusko,
Řecko… V dějinách všech těchto států vždy
existovalo zářivé srdce, které zastavovalo
postup zla a navracelo princezně, tedy duši,
její trůn z ctností.
Dodnes jsme v dubnu kvůli sv. Jiří ochotni
usmrtit draky, neboť rytíři pořád existují
a nezmizí z povrchu zemského, dokud bude
existovat alespoň jeden člověk schopný bránit Dobro, Víru, Krásu a Spravedlnost.
Prof. Delia Steinberg Guzmán

Autor nám v knize představuje nejkrásnější egyptské texty, které nás pobízejí
k tomu, abychom se ponořili do věčného
mystéria starověkého Egypta. Můžeme
v nich najít nejen starodávné poznání,
ale především svůj vlastní pramen energie stejně jako i vnitřní klid a harmonii
tváří v tvář nepokoji dnešního světa.
Neboť, jak Christian Jacq říká, Egypt
není minulostí, on je svým systémem
hodnot modelem pro budoucnost.

Strhující děj románu nás provází dobrodružným životem mladého chemika Pabla Simona, člena hermetické lóže, který se uprostřed řádění
inkvizice snaží zachránit tisíciletou moudrost a uplatňovat v životě
poselství lásky svého Učitele. Jelikož
byl donucen uprchnout, odchází na
Orient. Na své pouti se dostává až do
Indie, kde nalézá klíč k okultním vědám.
Magie této země ho uchvátila natolik, že zapomněl na důvod své cesty,
dokud jednoho dne nepotkal toho, kterému na Západě říkají Giordano Bruno.
Je to muž, kterého pronásledují, aby
mu zabránili šířit nauku ohrožující církevní dogmata, muž, kterého Pablo
Simon viděl ve svých snech a který
mu poskytne odpověď na to, co hledá.
Vrací se s ním do Evropy, ale cestou se ještě zastaví v Egyptě, vlasti
Hermetismu.

JAKÁ BUDE
NOVÁ DOBA?
Nyní prožíváme dny s koronavirem, dny, které
vzbuzují obavy a odhalují slabiny světa, který
jsme vybudovali. Je těžké v krátkém článku
psát o světě, o planetě a vlastně i o jiných státech, kulturách a národech. Podívejme se na
sebe a na to, co se odhalilo. A také na to, zda
lze tento v některých ohledech zpomalený
a zvláštní čas využít k úvahám o tom, jestli
poté, až se krize přežene, chceme a můžeme
něco změnit k lepšímu.
První věc, která se v předchozích dnech
a týdnech naplno ukázala, je, že jsme téměř
všichni dobří lidé, ochotní se ve prospěch
druhých uskrovnit, omezit a také nabídnout
svou pomoc. V okamžiku, kdy se objevil
skutečný problém, většina z nás dokázala
rozbít stěny vězení, které jsme si vystavěli
ze svých názorů. Vystoupili jsme z bublin
přátel a nepřátel a začali mnohem více fungovat jako společnost, jako lidé, kteří spolu
žijí, kteří se potřebují, i když se v různých
věcech neshodnou; jako ti, kteří si vzájemně
pomohou. Nyní jsme až na výjimky lidé, kteří
pro sebe i druhé chtějí dobrý dnešek i zítřek
bez ohledu na to, že nikdy nemáme jistotu, čí
představa nebo vize je lepší.
Ještě včera byla většina přesvědčena, že globální ekonomika zajistí vše potřebné. Cokoli
je možné kdykoliv dovézt třeba z druhého
konce světa, nic není nutno mít zajištěno ve
vlastní zemi a zásoby čehokoliv jsou zbytečné.
Tento pohled byl stejný u státu, firem i jednotlivců a ti, kteří se pokusili nějaké zásoby
udělat, byli terčem posměchu. V některých
oblastech, například u roušek a respirátorů,
se to odhalilo rychle. Díky epidemii se ve
velkém rozsahu může ukázat, že kdo nezaseje, nesklidí, a to v jakémkoliv smyslu. Stojí
za to se zamyslet, zda některé postoje, na
jejichž základě fungujeme a kterým dáváme
10
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hodnotu, není dobré změnit, případně je
posunout v rámci našeho žebříčku hodnot.

Mezilidské vztahy
Je určitý paradox, že roušky a omezení styku
mezi lidmi přineslo mnohým větší schopnost
vnímat potřeby druhých. Možná i zjistíme, že
jsme znovu nalezli schopnost spolu mluvit,
i když máme jiné názory na některé věci.
Snad znovu objevíme kouzelnou moc dialogu rozvíjet poznání a nacházet řešení bez
zloby, hádek a nenávisti. Uvědomíme si, že
k žádnému cíli nevede pouze jedna cesta
a musíme-li kráčet společně, nejlepším
řešením je dohoda, která vyloučí budoucí
výčitky a sváry. Společnost potřebuje schopnost poznat společné zájmy a definovat své
cíle a s pomocí soužití (přátelských sporů
a spolupráce) jich dosáhnout. K tomu je však
zapotřebí zdravý rozum, schopnost myslet
i na potřeby a zájmy ostatních, respekt vůči
nim a společné úsilí – ne ve slovech, ale
v činech, v každodenním jednání. Skutečná
dobrá vůle a účinnost, tedy hledání dobrých
řešení, jejich realizace a korekce na základě
zkušenosti.

www.akropolis.cz

Ekonomika a bohatství
Nyní se zřetelně ukázalo, že jsme odpovědnost i za důležité a zásadní věci přesunuli
na druhé. Snižování nákladů, maximalizace
zisku, korupce a boj proti ní a další fenomény
současné globální ekonomiky způsobily, že
v případě krize zůstáváme bezmocní a odkázaní na možnosti a blahovůli někoho jiného.
Nyní to jsou zdravotnické ochranné prostředky,
desinfekce a testery na koronavirus. Pokud
se ale situace nebude vyvíjet dobře, v krátké
době mohou přibývat mnohé další věci důležité pro náš každodenní život. S nedostatkem
toaletního papíru už bojují mnohé státy světa
včetně ekonomické velmoci USA. Změna ale
nenastane snadno a sama. Do budoucna

krize nás snad vrátí na zem od vyhlašování
velkých cílů s neznámým účinkem (známé
výsledky cílů minulých jsou často negativní)
a začneme se věnovat problémům, které
jsou zjevné a jejichž řešení jsou často známá
a prověřená. Například je možná proměna
zemědělství směřující k zajištění vyšší úrodnosti půdy, což skutečně, nejen naoko či
teoreticky, naváže do humusu velké množství vzdušného uhlíku a zároveň výrazně
zlepší hospodaření s vodou v krajině. Tomu
by pomohlo i pouhé omezení biopaliv, tedy
nepálit slámu, ale zaorat ji, vyměnit část
řepky a kukuřice za jiné plodiny, být vděčný
kravám, že dávají hnůj a nedovážet mléko
ze zahraničí atd. Můžeme si také zvolit,
zda v našich horách a lesích postižených
kůrovcem necháme vzrůst nový les, nebo
postavíme les z větrníků, případně obojí; zda
máme raději vlka nebo ovci, či zda lze nalézt
řešení pro oba, neboť vlk i ovce jsou pro naši
krajinu přínosem. Každý z nás také může
zvážit, zda opravdu potřebuje určitou věc
dovezenou kouřící nákladní lodí z druhého
konce světa.

Praktická filozofie

bude záležet na každém z nás, čemu dá
přednost. Zda tomu nejlevnějšímu nebo
třeba nejluxusnějšímu odkudkoliv, nebo zda
zváží produkt domácí, třeba jen proto, aby byl
v budoucí krizi dostupný a aby podpořil svého
bližního, svého souseda. Systém je možné
měnit shora, ale také, a často účinněji, zdola,
pokud změníme své postoje a preference.

Ekologie
Toto je horké téma posledních let; řešení
jsou často zbavena jakékoliv racionality
a představa vítězí nad skutečností. Současná

Svět, který jsme vybudovali a ve kterém
žijeme, má tolik úžasných možností, o něž
by bylo škoda přijít, že je třeba být opatrný.
Nejde nyní o to jasně vědět, co je špatně,
a mít hned jasno v tom, co je správně, hned
zvolit a bojovat pouze za jednu „pravdu“.
Mnohem důležitější je, abychom volili rozvážně a brali v potaz minulost, dnešek
i zítřek. Použili zkušenost a poznání minulosti pro teď a potom. Takto je snad možné
spojit ekologii s ekonomií. Ekonomie se
stane ekologickou a ekologie ekonomickou,
protože právě toto je princip takzvaného
udržitelného rozvoje. Možné to je, ale pouze
tehdy, pokud si vzájemně nebudeme diktovat
své pravdy, nebudeme vnucovat všem svou
představu dobra, ale povedeme dialog, tedy
spor inspirativní a tvůrčí. A potom pomůžeme
s realizací zvoleného řešení, protože teprve
ta ukáže jeho platnost či potřebu korekce.
Ing. Miroslav Huryta
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KURZ FILOZOFIE PRO ŽIVOT
Když se dnes řekne slovo filozofie, často si představíme teoretickou disciplínu odtrženou od praktického života. Tento kurz vám nabízí filozofii takovou, jaká je ve své podstatě: srozumitelnou
a aplikovatelnou v každodenním životě.
1. PŘÍRODNÍ FILOZOFIE
Podle klasické filozofie byla etika vnímána jako klíč ke skutečnému rozvoji lidské bytosti. Dotkneme se
i významu pojmů Philo-Sophia, filozofická škola a filozofie jako způsob života. Ukážeme si rozdíl mezi
morálním a intelektuálním životem a nevynecháme ani vysvětlení pojmu učedník.
2. ČLOVĚK A UNIVERZUM
Mikrokosmos i makrokosmos jsou prostoupeny stejnými zákony, které mají své rozmanité projevy,
dle úrovně, na které je pozorujeme. Sluneční soustava stejně jako i život jednotlivce mají svůj skrytý
smysl, cestu i směr. Pojednává o tom klasické západní a východní pojetí člověka
a univerza a pojmy vědomí, dharma, karma a reinkarnace.
3. ODKAZ DÁVNÉ INDIE
Prostřednictvím symbolů se můžeme napít se studnice Pravdy a Poznání. Otevírají nám brány vnitřního světa, ve kterém se střetávají protichůdné hlasy, přičemž snahou člověka je zorientovat se v nich
a dosáhnout vnitřní rovnováhy a klidu. Symbolický je i text „Bhagavadgíta“, který se zabývá otázkou, jak se může člověk naučit jednat „správně“.
4. ZÁHADY TIBETU
„Hlas Ticha“ představuje kompas na cestě poznání a rozvoje sebe sama. Poukazuje na charakteristiky jednotlivých úseků této cesty, na její úskalí, výzvy i příležitosti, na to, s čím se nevyhnutelně setká
každý, kdo si přeje uslyšet hlas duše: se třemi ctnostmi učedníka, smyslem vnitřního růstu a s pojmy
jako koncentrace, iluze, touha či jednota.
5. BUDDHISTICKÁ FILOZOFIE
Mnoho filozofů se zabývalo otázkou, jaký smysl má existence člověka či jak tento smysl najít. Život
je často poznamenán bolestí nebo nějakou formou utrpení a nouze. Siddharta Gautama Buddha hledal odpovědi na tyto otázky. Seznámíme se s jeho učením o Zlaté střední cestě a Čtyřech vznešených
pravdách, jejichž součástí je Osmerá ušlechtilá stezka vedoucí k překonání „utrpení“ v životě.
6. MOUDROST ČÍNY
Konfucianismus nabízí eticko-politické zřízení založené na principech bratrství, řádu a harmonie.
Uspořádaná společnost, vedená nejschopnějším a nejctnostnějším člověkem, je odrazem harmonie
v univerzu. Nabízí racionální sociální řád založený na etice a vzdělání zdůrazňujíce důležitost osobního rozvoje člověka.
7. VÝZVA ŽIVOTA VE SPOLEČNOSTI
Soužití: všichni navazujeme vztahy a naše jednání má vliv na životy ostatních. Proto nás zajímají
hodnoty, na jakých je možné vystavět dobře fungující společnost. Pokud se takto nalezené hodnoty
stanou základem pro politiku, je tu naděje na prožití jednoty. Proto je důležitá úloha jednotlivce
ve společnosti a při utváření lepšího světa.
8. PLATON A „MÝTUS O JESKYNI“
Svět, ve kterém žijeme, není zdaleka dokonalý, a přesto byl podle Platona vytvořený na základě
dokonalých pravzorů. Platon odhalil, že jednou z velkých překážek člověka na cestě vlastního
rozvoje je iluze, které nezřídka podléhá a která napomáhá jeho „uvěznění v jeskyni“. Symbolickým
jazykem o tom vypráví v příběhu „Mýtus o jeskyni“.
9. ARISTOTELES
Štěstí je jedna z nejzákladnějších potřeb člověka, a proto se jím podrobně zabýval i Aristoteles.
Dosáhnout dlouhotrvajícího štěstí a umět rozeznat to krátkodobé není třeba nechávat náhodě.
Aristoteles popisuje ctnosti jako síly duše, které nám, když je rozvíjíme, pomáhají uchopit život
do vlastních rukou.

10. PLOTIN A NEOPLATONICKÁ ŠKOLA
Prostřednictvím eklektické filozofie ukázal neoplatonismus, že téměř všechny náboženské
a filozofické směry mají společný základ. Poukázal na důležitost skutečného bratrství mezi lidmi,
které je založeno na toleranci, pochopení a respektu, což vychází z poznání, že lidské duše vycházejí z jednoho pramene.
11. DŮLEŽITOST VÝCHOVY
Mnozí filozofové se shodli v tom, že bez úsilí a systematičnosti se k cíli dojít nedá. To je i přínos
vzdělání a výchovy. V dětství nás tvaruje naše rodina a okolí, v dospělosti je formování nás
samých v našich rukách a prostřednictvím našeho sebevzdělávání a sebevýchovy se my sami
stáváme odpovědnými za vytvořené dílo, které je zároveň kamínkem v mozaice společnosti,
lidstva a celého světa.
12. EGYPT
Morálka v Egyptě není jen teorií, ale představuje životní styl a je základním pramenem života
v pyramidálním uspořádání společnosti. Potvrzením toho jsou i rady a návody některých faraonů,
vezírů a egyptských mudrců, které nám i dnes mohou pomoci chápat sebe sama a svoji úlohu,
vykonávat své povinnosti dobře, radostně a zodpovědně.
13. ŘÍM A STOIKOVÉ
Stoicismus přenesl z epochy helénizmu mnoho hodnotných myšlenek a jeho představitelé svým
jednáním ukázali, že jsou tyto myšlenky použitelné v praktickém životě a že i v těžkých časech se
lze pomocí etiky vyhnout úpadku. Stoická nauka shrnuje smysl vědomého a šťastně vyrovnaného
jednání a vysvětluje, že skutečnou svobodu člověk zažije, pokud je schopen zharmonizovat vlastní
přirozenost s vyšší podstatou.
14. DĚJINY, PAMĚŤ A ZKUŠENOST
Zkoumáním dějin může člověk získat cenné bohatství nejen v podobě poznatků, ale především
zkušeností. Pokud se dokážeme z dějin poučit, pochopit je a vytáhnout z nich zkušenosti, můžeme
je uplatnit v přítomnosti, což nám umožňuje stát se aktivním a vědomým tvůrcem své budoucnosti.
Vzpomínky na minulost, ať už se týkají jednotlivce nebo společnosti, mohou být pozitivní i negativní. V obou případech však mají vliv na náš každodenní život a mohou být užitečné, pokud si
z nich dokážeme vzít ponaučení nebo inspiraci. Minulost je naší součástí a ovlivňuje naši
přítomnost.
15. DĚJINY A MYTOLOGIE
Mýty nám svým symbolickým jazykem přinášejí nejen poznání dějin, ale nabízejí mnohem více.
Lze je „odemknout“ klíčem historickým, psychologickým, astronomickým a dalšími. Dle toho,
který klíč použijeme, nám mýtus otevře brány do dané dimenze.
16. HISTORICKÉ CYKLY
Čas je relativní pojem, a přesto nás silně ovlivňuje, protože představuje jednu ze skutečností,
jejímž prostřednictvím se ve světě orientujeme. Jeho běh v přírodě vnímáme prostřednictvím střídání období, která se opakovaně navracejí do téhož momentu, ačkoli vždy v trochu pozměněné
formě spojené s jistými charakteristikami.
17. SVOBODA A OSUD
Jedním z důležitých nástrojů na cestě lidského života je svoboda. Tématem správného
chápápání svobody se zabývali filozofové všech dob, a mnozí shodně dospěli k závěru,
že jejím nejdůležitějším projevem je svoboda volby, avšak s plným vědomím možných důsledků
a s převzatou odpovědností za ně.
Součástí kurzu jsou cvičení rozvíjející schopnosti člověka: pozornost, koncentrace, paměť,
imaginace, vůle atd.

Více na: www.akropolis.cz a www.filozofieprozivot.cz
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Milí přátelé,

s ohledem na současnou situaci jsou veřejné akce pořádané Novou Akropolis
do odvolání zrušené. Prosíme, sledujte naše webové stránky. Případné dotazy rádi
zodpovíme e-mailem nebo telefonicky.
Děkujeme za pochopení a přejeme všem pevné zdraví!

PLÁNOVANÝ PROGRAM AKTIVIT
KURZ FILOZOFIE PRO ŽIVOT
Kurz 17 bloků přednášek a praktických cvičení
• Na úvodní přednášku je vstup volný.
• Koná se jednou týdně, vždy 2 h, program viz str. 12

I -ŤING – KNIHA PROMĚN
Přednáška s workshopem

PSYCHOLOGIE LÁSKY
Přednáška

MOC MÝTU
Přednáška

MAGIE EGYPTA
Přednáška s videoprojekcí

HERMANN HESSE
Literární večer

minulá čísla

facebook

