Cestu naším životem provázejí cykly, vnímáme roční
období, to jak na sebe navazují. Některé přechody jsou plynulé a změny pozvolné, jindy jsou změny a přechody ročních
období jasně a výrazně oddělené. Se změnou ročních období vnímáme i proměny přírody, krajiny kolem sebe. Vnímáme průběh jednotlivých činností přímo spjatých s přírodou.
Naše vnitřní hodiny odbíjejí rytmus života spjatý s okolním
světem, spjatý s rytmem přírody. My sami naší činností a
nevšímavostí a tím, že jsme se nechali pohltit světem techniky, ztrácíme přímý kontakt s tím, co je přirozené a probíhá
i bez našeho plánování a našich zásahů. Pojďme se na chvíli
zastavit a vnímat jak probíhají cykly kolem nás a jaký vliv na
nás mají.
V Ekocentru Huslík máme možnost prožívat rok v těsném kontaktu s cykly přírody, rády vám přiblížíme to, jak vnímáme a prožíváme běh cyklu my. Věříme, že každý z nás
v sobě nese touhu po poznání, po nalezení svých kořenů.
Každý rok, kdy pozorujeme to co se děje kolem nás, je dalším krokem pro naše větší pochopení nás samých, přinese
nám víc zkušeností, posune nás na naší cestě za poznáním,
a my lépe pochopíme zázrak jménem život.
Zdena Živa a Marta Luna

Solární svátky a zvěrokruh
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Slunce na své cestě od zimního slunovratu k letnímu slunovratu
projde dalšími dvěma významnými okamžiky, těmi jsou jarní a
podzimní rovnodennost. Dny kdy je den a noc stejně dlouhá jsou
významným bodem při vnímání cyklu přírody, jsou to rovnovážné
dny, kdy buď energie roste a stoupá a připravuje se k největší
aktivitě, nebo naopak dochází k uklidnění a stažení energie do
svého nitra.
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Základní cyklus ovlivňující naší planetu je cyklus slunce. Každodenní východ a západ slunce je přirozenou součástí našeho života a my jen vnímáme trasu slunce po nebi, to že v létě máme
sluníčko vysoko nad hlavou, v zimě naopak nízko nad obzorem.
S výškou slunce nad našimi hlavami souvisí solární svátky zimní
a letní slunovrat, jarní a letní rovnodennost. V období zimního slunovratu slavíme zrod nového slunce, vnímáme, jak slunce nabírá
sílu, dny se prodlužují, vliv slunce na přírodu je větší a vše se pomalu probouzí k životu.  Vrcholné síly dosáhne slunce v období
letního slunovratu, kdy si užíváme plnými doušky dlouhých, teplých dní a krátkých nocí. Slunce v tomto období začne ustupovat
a uzavírá svůj cyklus dalším Zimním slunovratem.

B

Pozorovat cyklus přírody můžeme nejen prostřednictvím solárních svátků, kterým jsme se věnovali v naší brožuře v roce 2017,
ale i v souvislostech se zvěrokruhem, tedy se střídáním se jednotlivých astrologických znamení. Symbolika jednotlivých astrologických znamení je výmluvná a my můžeme zvěrokruh vnímat i
v souvislosti s vývojovými stádii rostlin a s tím, co je typické pro
dané období.

Zvěrokruh začíná obdobím SKOPCE neboli BERANA, je to
okamžik zrození, okamžik plný síly. Pupeny rostlin jsou nalité,
připravené k tomu, aby ukázali životní energii, která se v nich
skrývá. Symbol znamení SKOPCE znázorňuje průbojnou sílu
nového života, který touží po tom uplatnit se.

Období RAKA je obdobím oplodňování. Oplodnění je nyní
zaměřeno směrem dovnitř, zaměřené na vznik nového života. Symbol RAKA je pokračováním symbolu BLÍŽENCŮ,
kde vzniklo spojení mezi nebem a zemí, nyní v období RAKA
vzniká spojení v neviditelné sféře, a vše probíhá ve skrytu a
v bezpečí. Charakter znamení RAKA můžeme připodobnit k
růstu v mateřském lůnu.

V období BÝKA rostliny čerpají sílu ze země, vody a slunce,
jednotlivé částečky se stávají stavební hmotou nových
rostlinek, období růstu navazuje na období zrodu. Kruh v symbolu BÝKA můžeme chápat jako symbol materie, uzavřeného
tělesa, jež mísou nahoře přijímá a tím roste.

Období LVA je nejteplejším obdobím roku, rostliny, stejně tak
lidé i zvířata jsou nabyti ohněm, sluncem. Rostliny mají oplodnění za sebou a rýsují se první plody, jsou plné šťáv. Mateřské rostliny odevzdávají sílu do semen. Symbol LVA můžeme
popsat jako spermii, která je zárodkem nového života, nebo
jako oplodněnou buňku, která rozvíjí svou nit života.

V období BLÍŽENCŮ rostliny začínají kvést, začínají se tvořit
jejich samčí nebo samičí orgány. Probouzí se a začíná se projevovat pohlaví, předpoklad pro pokračování další generace.
Symbol znamení BLÍŽENCŮ spojení dvou do jednoho – dvě
rovnoběžky spojené horním a dolním oblouk, spojení nebes
a země dvěma póly – mužským a ženským principem, jejich
ž spojením vzniká nový život.

V období PANNY z rostlin mizí šťáva a ubývá jim sil. Rostliny
se nyní starají o svá semena jako matka o své potomky, veškerou péči dávají do pokračování další generace. Země vydává se své plody a pro člověka vrcholí období sklizně
a sběru. Symbolické zobrazení PANNY, typické třemi kolmicemi, můžeme interpretovat jako tři symboly pro ducha, duši
a tělo. Spojení kolmic smyčkami značí vzájemné propojení
těla, duše i ducha do jednoho, smyčka pak naznačuje očistu
těla a jeho propojení s duší.

Rovnováhu mezi dnem a nocí udržují VÁHY, období kdy
v rostlinách ustávají proudit životní šťávy, těla rostlin jsou
v období aktivního klidu, místo růstu, zrají plody. Příroda je
pestrá plody, rostliny začínají vadnout a schnout. Symbol
VAH můžeme vnímat jako rameno vah, nebo také jako slunce, které zapadá za obzor.

V období KOZOROHA Slunce rozdává sílu, klíčky ukryté
pod zemí ožívají a chystají se na chvíli, kdy vyrazí ze země.
Symbolické znázornění KOZOROHA můžeme vnímat jako
Slunce skryté za obzorem, a jeho první paprsky v podobě
obloučků jsou již nad obzorem.

V období ŠTÍRA míza z rostlin rostliny mizí, rostliny odumírají. Semena a plody se uvolňují od mateřských rostlin, padají na zem, která je přijme do své náruče a uloží je
k spánku, kde se připraví na nový vegetační cyklus.
Symbolickým znázorněním ŠTÍRA jsou opět tři kolmice,
duch, duše, tělo, kdy nás zdůrazněný tělesný prvek upozorňuje na obrácení se sama k sobě, do vlastního nitra.

V období VODNÁŘE příroda spí přikrytá sněhovou peřinou.
Spánek je však jen zdánlivý. Pod sněhem se připravuje
nový život. Kořeny začínají čerpat vodu do svých kořenů
a na konci VODNÁŘE se první míza dostává k větvím stromů. Symbolem VODNÁŘE jsou dvě vlnky, symbol životní
energie, které se v tomto období začíná rozlévat do všeho
živého.

Období STŘELCE nám přináší nejdelší noc v celém roce,
slunce svítí jen třetinu z celého dne. Rostlinný život odumřel, životní síla je stažená do podzemí, semena, která zapadla do země, čekají na správný okamžik, kdy se
v nich zrodí nový život. V rostlinném klíčku se budí touha po
světle a slunečním teple. Symbolem pro STŘELCE je šíp,
ten který proletí temnotou a prorazí ke světlu. Střelcův šíp

Období RYB celý kosmický koloběh uzavírá, led taje, slunce
hřeje, pupeny se začínají nalévat. Život se začíná probouzet. K období RYB patří příprava na porod, na zrození nového života. Symbolické znázornění RYB můžeme vnímat
jako dvě částí kruhu, kdy kruh symbolizuje stále se opakující cyklus života a vodorovná čárka spojuje tyto stále se
opakující koloběhy. Symbol RYB můžeme také vnímat jako

směřuje vzhůru, za poznáním a za novými začátky.

propojení duchovního a materiálního života.

Jak jsme prožili rok na Huslíku?
Věříme, že pro vás může naše prožívání roku být inspirací.

Bylinky v kuchyni a saláty z divokých bylin
Divoké bylinky v kuchyni jsme poznávali a chutnávali hned dvakrát.
Jednou jsme si připravili pomazánky a podruhé saláty. Saláty i pomazánky jsme připravovali v jarním období, kdy jsou bylinky mladé, šťavnaté, plné síly a jsou pro nás zdrojem vitamínů a přílivem první jarní
energie do našeho těla.
Základem salátů byl ledový salát a mrkev. Dochucovadlem a hlavní ingrediencí byly divoké byliny.
Podruhé jsme bylinky přidávali do pomazánkového másla. Nejdůležitější přísadou byla fantazie a chuť experimentovat.

A jak divoké byliny chutnají a jakou chuť salátu nebo pomazánce přidají?
Nejvýraznější a nejznámější chuť má medvědí česnek, který opravdu
chutná jako česnek. Česnekem chutná i česnáček lékařský. Ochutnali
jsme bršlici kozí nohu, která je velmi chutná, když je mladá. Pokud se
vám zdá bršlice hořká spletli jste si ji s jedovatým rozpukem jízlivým.
Název některých rostlin už předesílá jakou chuť bylinka má. Chuť šťavele kyselého je opravdu jemně nakyslá a osvěžující. Ptačinec prostřední (žabinec), který je prvním jarním plevelem chutná jako mladé
kukuřičky. V lužním lese v okolí Huslíku jsme si mohli nasbírat i dostatek popence břečťanovitého, který je nejchutnější mladý
v jarním období. Jitrocel větší i jitrocel kopinatý dávají pokrmům příjemnou chuť žampionů. K ozdobě můžete použít kvetoucí bylinky ze
svého okolí.
Pomazánku z divokých bylin si můžete namazat na chléb, který si
sami upečete.
Přejeme vám chuť experimentovat a ochutnat bylinky ze svého okolí.

Jablkobraní

Cukroví

Při jablkobraní jsme si připravili jablíčka na mnoho způsobů. Mošt, rozvařená jablka s chia semínky výsledkem byl výborný puding. Jablka
jsme si obalili v pivním těstíčku.

Netradiční cukroví jsme připravovali ze sušeného ovoce, oříšků a semínek. Sušené ovoce jsme krájeli na jemné kousky, nebo umixovali
v mixéru. Směs ovoce jsme doplnili nakrájenými oříšky a semínky.
Z hmoty jsme udělali nejčastěji kuličky, které jsme obalili v kakaovém
prášku, nebo ve strouhaném kokose. A jaké ovoce a oříšky jsme použili? Meruňky, švestky, rozinky, mandle, kešu, slunečnici...
a kombinace jednotlivých ingrediencí je velmi jednoduchá. Doporučujeme smíchat 3 – 4 druhy přísad a nechat se vést vlastními chutěmi.
Pokud chcete docílit výraznější chuti, můžete svoji originální směs
ochutit skořicí, koriandrem nebo badiánem.

Marmelády
Při našem setkávání jsme si vařili i marmelády. První marmeláda byla
cibulová, receptů existuje velké množství, základem je červená cibule, kterou podusíte na olivovém oleji, přidáte česnek, tymián, cukr, sůl,
pepř, případně bobkový list, chilli, přilijete vinný ocet a zalijete portským vínem. Cibulová marmeláda chce svůj čas na přípravu, pomalé
a pozvolné dušení dodá vašemu výrobku chuť. Druhou marmeládu
jsme připravili z bezinky. Postup je stejný jak opři přípravě běžné
marmelády.  Co bylo jiné na přípravě marmelády na Huslíku? Společná
příprava a sdílení.

Básničky
Po celý rok jsme se na Huslíku seznamovali s bylinami. Bylinky, jejich magie, léčivá síla a krása nás
inspirovali k napsání básní, o které se s Vámi nyní rádi podělíme.

Kopřiva

Fialka

Helena Novotná

Helena Novotná

Kopřivičko žahavá
sílu v sobě skrýváš.
Tvá krása je tak pichlavá
však poklad v sobě hlídáš.

Fialinko voňavá
křehkou krásu v sobě máš,
budu-li k Tobě laskavá
Lásku svou mi dáš.

Pícháš i pálíš
ve větru tančíš,
pokrýváš zpustlou zem,
velký dar pak dáváš všem.

Kvíteček vedle kvítku
v  jarním rozpuku,
utrhnu si jen snítku
a vonět budeš tu.

Léčíš krev, ledviny i játra zkažená
děkuji Ti za vše, krásko zelená...

Zabořím-li nos do Tvé vůně,
srdce mé láskou stůně
a já pak vůni Tvou,
cítím hluboko ve svém lůně.

Třezalka

Medvědí česnek

Helena Novotná

Helena Novotná

V červnovém poli třezalka stojí
Jak slunce září do všech stran,
svou sílu nabírá a voní,
Opatruje ji sám Svatý Jan.

Medvědí česnek ve větru vlaje,
lísteček s lístkem něžně si hraje
Chuť ostrá a dobrá,
že všechen ho sníš,
labužník pozná
to však dobře víš.

Básničky

Básničky

Kostival

Kostival

Střemcha obecná

Bříza

Helena Novotná

Jindra Šafránek

Helena Novotná

Helena Novotná

Kostivale nádherný
Ať staré rány zhojíš.
Můj život ať je nádherný
A Ty ať při mně stojíš.

Kostivale, Velikosti,
ve Tvé moudro hýčkám víru,
pro nemocné svaly, kosti,
dej mi svou čarovnou sílu.
S nadějí a láskou v srdci,
s pokorou se k Tobě skláním,
žádám stejně jako předci,
svou moc odevzdej mým dlaním.

Střemcha bílá medem voní,
něco tady tiše zvoní,
ozývá se zas a zas
křehký, jemný vílí hlas.

Bříza bílá v poli stojí
vypadá to, že se bojí,
je to ale pouhý klam
však dosahuje k výšinám.

Květy něžné jak pohlazení,
jako by to bylo probuzení,
ze sna tmavého přinášíš den,
květy své skláníš před sebou
jen.

Břízo milá, krásně štíhlá,
opatruj se stůj co stůj,
zelenáš se jako víla
očišťuješ život můj.

Kostival
Lucie Větrovská
S pomocí boží,
s láskou země
podobný noži
pomáhej mně.
Rovná a spojí
co osud rozpojil,
Kostival sličný
mé rány zahojil.

Černý bez
Helena Novotná
Bílé květy vidím v dáli
jsou jak slunce co teplem pálí.
rostou stále výš a výš
chtějí býti slunci blíž.
Košíček s květy ve své ruce nosím,
bezinko voňavá o Tvou sílu prosím,
sušené i čerstvé krásně mi voní
kdo Dary Tvé zná, ten hlavu svou
skloní.
Na jaře sirup, čaj i kosmatice
s podzimem pak víno chutná převelice.
Děkujeme keříčku,
že tak hezkou máš Dušičku.

Ukaž mi, prosím, jak křehkou být,
nauč mě, prosím, hezky si snít.
vnímat Tvou něžnost a sobě ji
dát
ve větru plynout a hezky se
smát.
Opatruj květy vílenko milá,
Když já Tě hladím,
navždy jsem jiná...

Břízo křehká, jsi tak hezká,
Tvé větve jak vlasy splývají,
mé srdce Tobě potichu šeptá,
čí oči se na mě dívají...

Poznámky

