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Мили читатели,
Въпреки, че Природата със своите явления ни оставя в последната прегръдка
на зимата, пролетта идва. Силата на слънцето ще разтопи неумолимо снега и
топлината му ще прогони студа. Природата се възобновява и всички ние, които
сме част от нея, можем да направим същото: можем да възродим всичките си
мисли, емоции и дела, за да се изпълнят те с блясъка на пролетното Слънце.
Трудните пандемични обстоятелства също не спират да ни пристискат и ние
продължаваме

да

търсим

как

да

живеем

с

тях...

Виждаме,

че

Природата започва пролетната си трансформация "отвътре", от невидимото.
Това е нещо, което можем да направим и ние. Пожелавам на всички нас: нека
изгрее вътрешното ни Слънце, без оглед на външната температура. Това е
нещо, което вече зависи от нас, повече отколкото смятаме.
Ще се радваме, ако можем да допринесем за това с нашите мероприятия или
вдъхновения. Който има нужда да укрепи своя дух така, както го е направил
Марк Аврелий или да овладее повече своите емоции, може да се възползва от
нашите предстоящи уебинари.

Красива вътрешна Пролет!
Антонин Винклер
Директор на „Новият Акропол България"

АКТУАЛНИ РАЗМИШЛЕНИЯ
НЕ СТАВА ВЪПРОС ЗА АНТИТЕЛА
Живеем в един замърсен свят и сме свикнали с това. Най-вече в големите
градове нивото на замърсяване на околната среда нараства ден след ден,
но понеже не можем да ги напуснем, защото там са нашите задължения,
просто привикваме към тази ситуация. Нашите организми са създали
антитела и почти по естествен начин привикваме към неестественото.
Въпреки това процесът е по-сложен: ситуацията не се свежда до
физическата околна среда, ами се разширява до психологическите и
ментални нива като довежда човешкия опит до неподозирани точки.
Психологическата мръсотия се свежда до груби емоции, които проникват
през всички вратички на живота. Насилието, агресивността, крайния
егоизъм изглежда да са обичайните средства в по-голяма част от
обществата.
В началото провокират големи страдания – и продължават да ги
провокират – но ако преди човек се е питал докъде е възможно да
издържим преди да експлодираме, то сега сме си създали антитела, за да
се защитим и да продължим напред, както можем.
Със сигурност ни заплашва несигурността, страхът, безпомощността, но
антителата са генерирали форми на безразличие, които изглеждат така,
но не са такива. Тази студенина, с която приемаме най-големите
жестокости – с която закусваме ден след ден, благодарение на медиите за
комуникации е една форма да устоим, човек да си каже на себе си „на мен
няма да ми се случи“ или „ще ми се случи по-нататък или може би
никога…“
И какво да правим с корупцията, която се появява неочаквано на всяко
едно място чак до онези, които смятахме за познати и безопасни? Отново
безразличието, избягването на ударите, да продължаваме да вървим,
сякаш не сме видели нищо, защото усещаме, че нашият протест, освен че
е стерилен, би бил вреден за нашата сигурност. Има някои които влизат в
играта, оправдавайки го; други се отдръпват, опитвайки се да не се
разболеят. По един или друг начин антителата ни позволяват да гледаме

нормално на нещо, което в съвестта би ни изплашило от срам.
Идеите, които преобладават в настоящето, биват атакувани от различни
вируси. По принцип не е общоприето да има идеи, да се мисли
предварително, има доста оскъден набор от обекти, разпознати от
общественото мнение, умело манипулирани и при липса на друго нещо,
това е което всички вярват, че мислят. Пред болестта отново са се
появили антителата – да се приемат тези идеи, ако заслужават да бъдат
наречени така и да се отхвърли всяка друга, която им се противопоставя.
Дълбоко в себе си тази пасивност не е здравословна, това е просто
подсъзнателно признание, че не сме се научили да разсъждаваме сами и
че дори да се опитаме да го направим, ще ни заклеймят като луди.
Ние сме мутирали. Дори антителата да ни помагат да живеем по даден
начин, този начин на живот не е естествен. Ако веднага оставим своите
замърсени общества и потеглим за едно райско място където всичко ще
бъде различно и по-добро, когато се завърнем бихме открили до каква
степен сме свикнали да дишаме сред мръсотията.
В такава ситуация ни остават две опции: да приемем мръсотията
оковавайки генерации човешки същества всеки път по-изкуствени и
привикнали към деформиращото замърсяване, или на отхвърлим
мръсотията търсейки средства, за да почистим въздуха, чувствата и
идеите: тази последната задача е много трудна; ако бяхме започнали порано работата би била по-малко, но сега трябва да се изправим пред един
мор, който ни задушава и който, в много случаи, отслабва нашите сили и
става все по-трудно да се измъкнем. Но заслужава си. Не става въпрос
да създаваме антитела, а да живеем със здрави тела; не става
въпрос да живеем защитавайки срещу хиляди атаки, а да живеем
създавайки повече и по-добри възможности за човешкото същество.
В светлината на философията областите на екологията са безкрайни.
Делиа Гузман

Почeтен президент на Новият Акропол

БЪДЕЩИ СЪБИТИЯ

Онлайн лекция:
Марк Аврелий - За
твърдостта на духа

Уебинар:
Управление на Емоциите

С УСМИВКА ВСИЧКО ВЪРВИ ПО-ДОБРЕ

ПСИХОЛОГИЧЕСКО ПРОЗОРЧЕ

ВОЛЯ
Да познаваме себе си е първата предпоставка за това да можем да
управляваме себе си. Ориентирате ли се в своята собствена психика?
Всички се оплакват от липсата на воля. Къде грешим? Най-честата заблуда е,
че не различаваме волята от желанието. Нашите желания са много силни
нагони, но те работят само в посока към своя обект. Ако обектът „не е харесван“
(ранно ставане или неприятна работа), този двигател отказва. Истинската воля
ще работи във всяка посока, която ще ѝ изберем.
Къде започва волята? За нея става дума само там, където трябва да
надмогнем или да преодолеем нещо. Не можем да говорим за проявление на
волята, когато става дума за нещо, което запазва статуквото, което е в зоната
на „лесното“, на постижимото по навик или с малка доза усилие. Колкото повече
обичаме да живеем в тази зона на удобство, толкова по-закърняла ще бъде и
нашата воля.
Волята се развива с употребата ѝ, а не с медитация над нея.
Упражнения:
При всяка дейност, която се изкушаваме да прекъснем: дозата енергия,
която ще ни задържи и ще ни позволи да довършим работата …е волята.
При всяко упражнение, когато ни се струва, че „не можем повече“: трите
крачки, секунди или движения след тази граница… са волята.
Когато отстояваме морални ценности, въпреки, че обстоятелствата или
хората ни изкушават към обратното… става дума за волята.
Когато я упражняваме с малки и на пръв поглед „ненужни“ неща, ние
подсилваме волята като духовен мускул – следователно ще можем да се опрем
на нея, когато стане дума за нещо „голямо“. А големите Цели… не са ли
съставени от много малки?

МИНАЛИ СЪБИТИЯ

ПСИХОЛОГИЯ С ДУША
Наскоро проведохме много успешен психологически онлайн курс, посветен на
трима велики психолози: Карл Густав Юнг, Ерих Фром и Виктор Франкъл. И
трите лекции ни дадоха не само по-ясна визия за човешката душа, но и много
конкретни практически съвети за това как да се грижим за своето психическо
здраве и развитие.
Очаквайте още курсове и лекции, посветени на практическата психология!
Скоро ще има кратък запис в нашия YouTube канал.

ЗНАЕТЕ ЛИ, ЧЕ...

ПОСЛЕДСТВИЯ ОТ СОРТИРАНЕТО НА ОТПАДЪЦИ
#1 - ЗЕЛЕНА КОФА: за стъкло
-----------------------------------------------------------------

Знаете ли че:

1 тон рециклирано стъкло спестява 600 кг кварцов пясък?
1 тон рециклирано стъкло спестява 180 кг сода каустик?
1 тон рециклирано стъкло спестява 315 кг въглероден диоксид?
Стъклото за бутилки и буркани и плоското стъкло (за прозорци) се преработват
по различен начин и затова не трябва да се смесват!
На практика стъклото се рециклира на 100% и може да се рециклира безкрайно
много пъти (казват, че до 2000 х).

КАКВО ДА НЕ ХВЪРЛЯМЕ
В ЗЕЛЕНАТА КОФА:
счупени чаши и чинии
порцелан и изделия от
огнеупорно стъкло
крушки и луминесцентни
лампи
стъкло от прозорци и
огледала
автомобилни стъкла

КАКВО ДА ХВЪРЛЯМЕ В
ЗЕЛЕНАТА КОФА:
бутилки от всякакъв вид и
цвят
стъклени бурканчета и
шишета от козметични
продукти
буркани от всякакви
храни

Facebook Официален уебсайт Instagram
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