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ÚVODNÍK

Milí čitatelia,
nedávno sa mi pri príprave verejnej prednášky, 

ktorá bola venovaná osobnosti Antoina de Saint-
Exupéryho, opätovne pripomenula nádherná 
veta z Malého princa: „Dobre vidíme iba srdcom.  
Čo je dôležité, je očiam neviditeľné”. Znovu som si 
uvedomila, akú veľkú pravdu Exupéry vystihol v takej 
krátkej a jednoduchej vete.

Čo vlastne reálne definuje ľudskú osobnosť a jej 
život? Sú to vonkajšie udalosti a hmotné prostriedky, 
alebo naopak spôsob, ako človek tieto udalosti 
prežíva a ako nakladá s prostriedkami, ktoré má 
k dispozícii? Je to diplom, postavenie, zamestnanie... 
alebo skôr to, či človek svoju prácu robí rád, rozumie 
jej a cíti sa užitočný? Je pre nás dôležitý spoločenský 
status a mienka ostatných, alebo skôr priateľské  
a hlboké vzťahy a s nimi spojené zážitky? Sme viac 
tým, čo by sme o sebe napísali do oficiálneho 
životopisu, alebo tým, čo sa nikde napísať nedá  
a odzrkadľuje sa v našich očiach?

A takto by sme sa mohli pýtať ďalej a ďalej... 
Krásnu úvahu na podobnú tému nájdete v tomto 
čísle nášho bulletinu pod názvom „Všetci chceme 
viac”. A spolu s júlovým číslom nám všetkým želám, 
nech nás letné slnko zohreje nielen fyzicky, ale nech 
zohreje aj naše srdcia, aby sme zakaždým videli 
o kúsok lepšie a jasnejšie.

Krásne leto! 
Mgr. Kamila Hermannová 

riaditeľka Novej Akropolis na Slovensku
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Myšlienka na mesiac:
„Veľkosť človeka rastie v takej miere, v akej sa usiluje rozmnožiť dobro svojich blížnych.“ 

Mahátmá Gándhí

KRÁTKY PRÍBEH

Jednému chlapcovi sa zdalo, že sa ocitol 
vo veľkom obchode, v ktorom za pultom ako 
predavač stál anjel. „Čo tu predávate?“ spýtal sa 
chlapec. „Všetko, čo si praješ,“ odpovedal anjel. 
Chlapec začal vymenovávať svoje priania: „Prial 
by som si, aby skončili všetky vojny na svete, aby 
bola všade spravodlivosť, aby sme boli tolerantní 
a veľkorysí k cudzincom, aby bolo v rodinách viac 
lásky, aby mali všetci prácu a...“ Anjel ho prerušil: 
„Je mi ľúto, chlapče. Ty si ma nesprávne pochopil. 
My nepredávame plody, my predávame len 
semená.“
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Matka Tereza
Matka Terézia, pôvodným menom Agnes Gonxha 

Bojaxhiu (Agnes Gondža Bajadžiu) sa narodila 
26. augusta 1910, v Skopje, v terajšom Macedónsku, 
v albánskej rodine ako najmladšia z troch detí. V jej 
náboženskej výchove hrali významnú úlohu rodičia, 
štátne gymnázium a jezuitský kňaz, ktorý jej čítal už 
ako dvanásťročnej o misionárkach v Indii. Už vtedy sa 
rozhodla, že bude misionárkou. Ako osemnásťročná 
chcela ísť na misiu do Indie, ale nechcela byť 
rehoľníčkou. Keďže však nebola iná možnosť, odišla 
do Írska do kláštora loretských sestier, ktoré mali  
v Bengálsku misijné stanice. Tu dostala rehoľné 
meno Terézia. Z Írska sa vydala loďou do Indie,  
do Kalkaty, kde prišla začiatkom roka 1929. Stala 
sa učiteľkou na strednej dievčenskej škole, pričom 
ďalej študovala a neskôr sa stala aj 
riaditeľkou tejto školy. 

16. augusta 1946 vypukla vzbura 
medzi hinduistami a moslimami. 
Keď videla krviprelievanie a mučenie 
najchudobnejších, začala uvažovať 
o svojej pravej ceste. Ako každý rok, aj 
v tomto roku cestovala na osemdňové 
duchovné cvičenie do Darjeelingu.  
Pri odchode sa na stanici v Kalkate 
ocitla medzi chudobnými a jeden  
z nich kričal, že je smädný a hladný. 
V tento deň, 10. septembra 1946,  
vo vlaku do Darjeelingu mala mimo-
riadny zážitok Boha, ktorý jej zmenil 
celý život. Ona o tom hovorila ako o „povolaní v rámci 
povolania“, o volaní opustiť Loreto a ísť do slumov. 
Ako neskôr povedala, vtedy zacítila „svetlo a lásku 
vychádzajúce z božského ohňa – svetla“, vnuknutie 
byť božím svetlom a láskou. To premenilo jej vzťah 
nielen k Bohu, ale ku každému a k všetkému okolo 
nej. Toto svetlo a láska úplne zmenili Matku Terezu 
aj napriek nesmierne náročným úlohám, pred ktoré 
bola postavená. Bola už v strednom veku, keď sa 
rozhodla zmeniť svoj život. 

V januári 1948 požiadala svoju predstavenú 
o dovolenie žiť mimo kláštora a pracovať v kalkat- 
ských chudobných štvrtiach. Keď dostala povolenie 
aj od Ríma, v auguste 1948 odišla z rehole Loretániek 
a obliekla si biele sárí s belasým okrajom a krížom  
na ramene. Potom odišla k lekárskym misionárkam 
na ošetrovateľský kurz a v decembri sa vrátila do Kal- 
katy. S vnútorným ohňom božského svetla a lás- 
ky odišla do sparných a morových slumov  Kalkaty. 

Pridala si k rehoľným sľubom (chudoba, čistota, 
poslušnosť) ešte štvrtý sľub: poskytovať horlivú 
a dobrovoľnú službu tým najchudobnejším 
z chudobných.

Otvorila prvú školu v chudobnej štvrti Kalkaty. 
V roku 1949 mala už dosť spolupracovníčok na to, 
aby založila Kongregáciu Misionárok lásky v Kalkate. 
V roku 1997 sestry Kongregácie Misionárok lásky 
pôsobili už vo vyše 120 krajinách sveta.

Matka Tereza ošetrovala len chudobných. 
V Kalkate založila niekoľko domov na pomoc 
chudobným, ako je dom pre malomocných, dom 
pre umierajúcich, dom pre deti, dom pre dlhodobo 
chorých a ďalšie domy. Začala aj s priekopníckou 
činnosťou budovania sociálnej siete útulkov  
pre chorých na AIDS. 

Matka Terézia dostala celý rad 
vysokých vyznamenaní. V roku 
1979 dostala aj Nobelovu cenu 
mieru a peniaze, ktoré získala  
za vyznamenanie, investovala  
do nových domov pre umierajú-
cich, narkomanov a deti.   

V roku 1997 sa zo zdravotných 
dôvodov vzdala misie. Zomrela  
5. septembra 1997 v Kalkate v Indii. 
Indická vláda Matku Terezu poctila 
štátnym pohrebom rovnako ako 
aj Mahátmu Gándhího. Od roku 
2001 je po nej pomenované 

medzinárodné letisko v Tirane.
Matka Tereza nebola od narodenia takou, akou 

sa stala. Jej úspech bol výsledkom nepretržitého 
sledu malých, ale odvážnych začiatkov. Po rokoch 
spomínala, že ak by „nezdvihla toho prvého človeka, 
ktorý umieral na ulici“, a ak by neriskovala vo svojom 
strednom veku pustiť sa do niečoho úplne nového, 
nebola by neskôr „zdvihla tých ďalších niekoľko tisíc“. 
Pocítila božskú iskru svetla a lásky, toto univerzálne 
volanie. Aj ona musela čeliť prekážkam a prekonať 
istý druh vnútorného odporu, ktorý zažíva každý, ako 
to napísala vo svojom denníku. Každý deň pokladala 
za nový začiatok. 

Na záver slová Matky Terezy: „Včerajšok je preč, 
zajtrajšok ešte nenastal. Máme len dnešok. Tak 
začnime.“  

Každý má možnosť zmeniť sa, zdokonaliť sa, len 
treba začať, urobiť krok. Každá premena sa začína 
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Všetci chceme viac
Keď začíname našu púť životom, všetci 

pociťujeme obavy z nášho sveta, ktorý sa nám zdá, 
akoby nemal začiatok ani koniec, ako vlak, ktorý sa 
bláznivo rúti bez toho, aby vedel, z ktorej stanice 
vyšiel a kam má dôjsť. Vlak bez strojvodcu. Vlak, 
ktorý sa nezastavuje, a o ktorom ani nevieme, či je 
schopný zastaviť sám alebo sa vykoľají v niektorej 
zákrute na svojej ceste.

Nie je to len metafora, ale stáva sa to skutočnosťou 
a my sa ocitáme v tomto vlaku šialenej jazdy, kde 
všetci žiadajú viac. Viac žiadajú ostatní od nás a aj 
my od nich. Aby nás prijali do vlaku, musíme niečo 
mať, zakaždým viac vecí, ktoré hodnotia tí, ktorí 
cestujú vlakom, vecí, ktoré majú podobu moci, 
prestíže, bohatstva. Dnes, keď čítame staré príbehy, 
často sa usmievame nad výmennými obchodmi, 
ktoré uskutočňovali starodávne národy a divíme sa, 
keď vidíme množstvo vecí, dnes už neužitočných, 
ktoré vtedy mali tak veľkú hodnotu, že spravili 
z niektorých šťastlivcov a z iných nešťastníkov, 
z niektorých šéfov a z iných podriadených. Aj keď 
sa veci zmenili, situácia zostáva rovnaká. Aby sme 
vynikali, je potrebné mať stále viac.

A preto všetci chceme viac.
Chceme nazhromaždiť to, čo nás povýši  

nad ostatných, čo nám umožní byť na úrovni tých, 
ktorí kladú požiadavky, tých, ktorí už majú to, čo 
musíme získať aj my. 

Všetko sa v týchto pretekoch zdá byť málo, lebo 
vlak pokračuje na svojej neurčitej dráhe, nič nie 
je dostačujúce, lebo keď dosiahneme jeden cieľ, 
musíme postúpiť na ďalší schod, ktorý je vyššie.  
To, čo sa zdalo byť vrcholom našej túžby a pred- 
metom nášho úsilia, sa stáva ničím, keď to 
dosiahneme. Vtedy to, čo sme získali, stráca lesk, 
lebo vo vlaku je veľa osôb, ktoré majú to isté, čo my, 
a ešte aj omnoho viac. Ďalším krokom je teda získať 
ešte viac, aby sme sa vyrovnali tým, čo nás prevyšujú.

Ak máme dom, čoskoro sa nám zdá malý. Niekedy 
skutočne je malý, ale vo väčšine prípadov sa taký 

zdá byť preto, že sme ho naplnili nepotrebnými 
haraburdami alebo preto, že má menej štvorcových 
metrov než susedný dom. Ak si nemôžeme kúpiť 
väčší dom, nepochybne to znamená nedostatočný 
„status”. 

Ak pracujeme na skromnom mieste, nech je 
kdekoľvek, a dostávame plat, ktorý nám na začiatku 
stačí na uspokojovanie našich potrieb, netrvá 
dlho, aby sme zistili, že nám tieto peniaze nestačia  
na nič.  Bez ohľadu na infláciu, ktorá trápi všetky štáty 
sveta, a ktorá zbavuje naše meny hodnoty, existuje 
iná, fyzická a psychologická skutočnosť: čím viac 
máme, tým viac míňame, a čím viac míňame, tým 
viac peňazí potrebujeme.

Život nám poskytol príležitosť poznať osobu 
hodnú našej lásky. Ale cnosti tejto osoby sa 
zmenšujú, keď prepadneme hre porovnávania, 
a až na logické výnimky, v súčasnej dobe nie je nič 
módnejšie než túžiť po žene – alebo po mužovi – 
blížneho..., o ktorého strácame záujem ihneď, ako 
ho získame a zistíme, že by sme mohli získať niekoho 
ešte lepšieho.

Nemáme čas, nedostatok času nás trápi, chceme 
ho stále viac. Zúfalo bojujeme o získanie niekoľkých 
hodín denne navyše, o ďalší voľný deň v týždni 
alebo ďalší týždeň prázdnin v roku. A potom čo? Keď 
získame trofej, dochádzame k smutnému záveru, že 
nevieme, ako zaplniť tento voľný čas a premárnime 
ho ľahkovážne sa uchyľujúc k „zábavám“, ktoré 
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zmenou zmýšľania. Nikdy nie je neskoro zmeniť 
sa, byť viac, ako sme, žiť múdrejší a plodnejší život, 
ako sme žili doteraz. Byť pozornejší k ľuďom, žiť 
veľkodušnejšie a úprimnejšie aj počas skúšok. Matka 
Tereza si zvolila ťažké povolanie s množstvom 
prekážok - skúšok, ale nevzdávala sa, a preto mohla 

pomôcť tisíckam chorých, v biede žijúcich ľudí 
zvládnuť životné utrpenia svojou pomocou a veľkou 
láskou.    

              Judita Kovátsová
LANGFORD, Joseph, 2010. Tajomný plameň Matky Terézie. 

Bratislava : Ikar, 2010. 312 s. ISBN 9788055122441



7. číslo

otupujú a umožňujú nám zabudnúť, že tento čas 
máme.

Čomu je podrobený tento neukojiteľný smäd, 
tento bezhlavý beh bez zrejmého zmyslu?

Aj keď sa niekedy môže zdať, že my ľudia konáme 
bezhlavo a zmätene, je zrejmé, že podliehame 
určitým zákonom Prírody, ale uspaní nevedomosťou 
alebo nedostatkom poznania evolúcie sa tieto 
zákony snažíme uskutočňovať inštinktívne, 
s nepochopením, zlým spôsobom. 

Chceme to, čo je pre nás naozaj vhodné?
Je známe, že všetky živé bytosti nasledujú 

Prirodzený Zákon vývoja, ktorý sa prejavuje ako 
rast, rozvoj, rozpínanie, vzostup a iné charakteristiky 
v rôznych okolnostiach. Ľudia nie sú mimo tohto 
Zákona. Práve naopak, máme schopnosť ho vnímať, 
a keď ho nevnímame zreteľne, konáme impulzívne 
a pokúšame sa rozvíjať iba tam, kde sa nachádza 
naše zvyčajné pole pôsobnosti. 

Ak vystúpime z vlaku počas jazdy a dokážeme 
opäť získať svoju skutočnú rýchlosť, svoj vlastný 
rytmus, nájdeme svoj model rozvoja. Budeme chcieť 
viac, ale viac toho, čo nás urobí väčšími a lepšími. 
Naše úsilie sa usmerní k posilneniu toho, čo nás 
určuje ako ľudskú bytosť. 

Hmotný majetok? Áno, práve v takom množstve, 
aké nám stačí na dôstojný život. Prestíž? Áno, v našich 
vlastných očiach a očiach tých, ktorých milujeme 
a s ktorými zdieľame naše základné idey. Moc? Áno, 
taká, ktorá patrí našej vôli. 

Ide o to nájsť to, čo nám náleží ako ľuďom 
a zušľachťuje nás. Ide o to byť väčším, a nie si priať 
mať viac. Koniec koncov, je mnoho tých, ktorí 
ukazujú, že je možné mať veľa vecí a premárniť ich 
alebo stratiť za jediný deň. Ale je málo tých, ktorí 
ukazujú, že vlastnia kľúč vnútorného bytia, ovládajú 
svoju existenciu, svoje emócie, majú pochopenie  

pre bolesť, majú silu prekonávať skúšky, majú 
múdrosť, aby rozpoznali, kto sme, odkiaľ pri-
chádzame a kam smerujeme. 

Všetci chceme viac. Áno, ale musíme vedieť, 
čo je to, čo chceme. Musíme v sebe rozvíjať onú 
zázračnú energiu, ktorá sa nebojí prázdnych rúk, 
lebo ich dokáže naplniť už tým, že to chce. Prajeme 
si vystúpiť z vlaku a ísť pešo, pokým sa nedozvieme, 
kam vlak naozaj ide, a kto a ako ho riadi. Chceme 
viac. Chceme vedieť, aby sme mohli. 

Je lepšie mať niekoľko málo jasných a pevných 
ideí, než sa zahltiť stovkami navzájom nesúvisiacich 
pochabých myšlienok, ktoré nám nepomôžu 
v našom vnútornom rozvoji. A jedna z ideí, ktoré si 
musíme ujasniť, je rozlišovať medzi tým, čo chceme, 
po čom túžime, a tým, čo v skutočnosti vlastníme.

Poznáme to, čo už máme?
Jedna z najčastejších chorôb vyskytujúcich 

sa u mladého človeka – choroba, ktorá ho môže 
zastaviť a ochromiť - je presvedčenie, že už dosiahol 
svoje vytúžené vedomé prebudenie. Tým brzdí 
svoj skutočný rozvoj. Vidí veci také, aké by si prial, 
aby boli. Vidí seba takého, akým by rád bol a verí,  
že tento sen, táto mylná predstava, je skutočnosť. 
Prečo by sa mal o niečo snažiť, keď už má to, po čom 
túžil? A tak sa zastaví bez toho, aby si to uvedomil, 
zbaví sa tým možnosti akéhokoľvek duchovného 
pokroku a začne ostatnými pohŕdať, alebo sa 
dokonca bude chcieť stať učiteľom všetkých tých, 
ktorí ešte neuskutočnili svoje bláznivé sny. 

Ale ani tým sa choroba nezastaví. Ten, kto si zvykol 
dávať prednosť tomu, čo chce, pred tým, čo má, sa 
tiež mýli v ľuďoch, s ktorými pracuje a posudzuje 
mylne udalosti odohrávajúce sa v jeho vlastnom 
živote a v jeho okolí. Nechápe históriu, alebo ju 
považuje za niečo úplne odlišné od skutočnosti. 
Slepo verí všetkým optimistickým predpovediam 
alebo podvodníkom, ktorí maľujú svet v ružových 
farbách. Nerozumie ľuďom a predstavuje si ich 
oblečených do šiat vytvorených jeho vlastnou 
fantáziou. Tak sa zamiluje do niekoho, koho považuje 
za ideálneho partnera, alebo ponúkne svoje 
priateľstvo človeku, ktorý preňho stelesňuje vzor 
priateľstva, vidí učiteľa na každom rohu, rovnako ako 
„zasvätencov“ ponúkajúcich múdrosť na stránkach 
módnych časopisov alebo prostredníctvom 
televíznej obrazovky. A keď sa sklame, nikdy 
nepodrobí skúmaniu svoj vlastný postoj, ale naopak, 
zvaľuje vinu na všetkých ostatných, na tých, ktorí 
zničili jeho sen, alebo sa odchýlili z jeho fantazijného 
sveta a vybrali si iné cesty. 
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Orol
Orol je jeden z najstarších symbolov. Gréci 

a Peržania ho zasvätili Slnku, pretože je to symbol 
výšok, duch stotožnený s kráľovskou hviezdou ako 
predstaviteľkou duchovného princípu. Gréci ho 
vnímali ako posvätný symbol boha Dia a Druidi ako 
symbol Najvyššieho boha, ktorý bdel z výšin.

Jeho život sa odohráva v slnečnom svetle, preto 
je to žiarivý symbol a snúbia sa v ňom elementy 
Vzduchu a Ohňa. Okrem toho, orol je charakteristický 
svojím odvážnym letom, rýchlosťou a spätosťou 
s hromom a bleskom, čo sú atribúty tvorivých bohov. 
Teda nesie v sebe rytmus dedičnej ušľachtilosti, 
moci a vojny. Je kráľom vo vzduchu, rovnako ako je 
ním lev na zemi. Ako iniciačný vták môže prelietať  
z jedného sveta do druhého, obnovujúc a vedúc duše.

Od pradávna je kolektívnym symbolom sily  
a moci. Kresťania ho prevzali v dobe križiackych 
výprav a bol vnesený do erbov kráľov a imperátorov 
Európy. Orol s dvojitou hlavou predstavuje zvrcho-
vanú moc. 

V Biblii je spätý so Svätým Jánom Evanjelistom 
kvôli jeho priamemu vnímaniu svetla intelektu 
a inšpirácie. 

V Indii je Garudom, obrovským vtákom slnečného 
pôvodu, ktorý bol v Ramayane spomínaný ako ten, 
čo nesie boha Višnua, predstavujúceho druhú 
bytosť triády, ktorá pozostáva z bohov Brahmu, 
Višnu a Šivu.

V Ríme predstavuje orol vôľu bohov a spočíva  
na žezle Jupitera, ktorého vôľu prenáša ľuďom. Na min-
ciach je znázornený ako emblém légií a moci Impéria.

V Iráne symbolizuje víťazstvo Peržanov nad Méd-
mi; bol predzvesťou tohto víťazstva prelietajúc  
nad bojovým poľom. Kýros Veľký ho umiestnil  
do svojej štandardy ako symbol víťazstva a triumfu. 

V Mexiku symbolizuje priestor a svetlo nebeského 
ducha. Predstavuje silu Rytierov Orla, vybraných 
bojovníkov u Aztékov, ktorých vodcovia zdobili seba 
i svoj trón orlím perím.

Vidieť veci také, aké sú, inými slovami vidieť to, 
čo máme vo svojich rukách, neznamená nechať 
sa zdeptať objektívnou skutočnosťou alebo sa 
nepokúsiť vykročiť. Práve naopak, nie je možné 
začať kráčať, ak nemáme východiskový bod 
a nutne aj cieľ, aj keď len čiastočný, aby sme neskôr 
mohli pokračovať. Východiskový bod je poznanie 
toho, čo vlastníme, toho, čo sa nám doposiaľ 
podarilo dosiahnuť, poznanie toho, kým sme 
a aké je prostredie, v ktorom sa pohybujeme: z toho 
vychádzame, odtiaľ získavame prostriedky, aby sme 
mohli vykročiť vpred a nahor.

Vidieť veci také, aké sú, znamená vlastniť zdravý 
rozum, tešiť sa z oného praktického ducha, tak 
cenného pre ozajstného filozofa, aby potom mohol 
vzlietnuť do výšin svojich najušľachtilejších snov. 
Jedna vec je priať si čo najlepšiu budúcnosť, ktorá 
začína už zajtra a iná vec je nevedieť, ako získať niečo 
lepšie, než je to, čo máme. 

Ako môžeme niečo zlepšiť, keď nevieme, v akom 
je to stave? Ako dosiahnuť pokrok, keď nevieme, 
z čoho máme vychádzať, aby sme sa mu priblížili? 
Veľakrát sme hovorili, že pre filozofa je budúcnosť 

už prítomnosťou, zatiaľ čo tí, ktorí zostávajú necitliví 
voči pravde, nedokážu dohliadnuť ďalej než na špič-
ku svojho nosa. To je isté. 

Ale to neznamená, že snívame o budúcnosti, ako 
by už bola skutočnosťou a nevnímame prítomnosť, 
alebo ňou opovrhujeme. Znamená to, že keď sa 
rozšíri naše vedomie, mnohé z budúcnosti sa vojde 
do súčasnosti, rovnako ako sa tam vojde aj mnohé 
z minulosti, na ktorú ľudia, bohužiaľ, zvyknú zabúdať. 
Znamená to, že z okamihu, v ktorom žijeme, sa 
dokážeme presunúť v čase, čo nám umožňuje 
skúsenosť, a tým, že sa opierame o minulosť, 
dokážeme vytušiť budúcnosť.

Je nevyhnutné vedieť vidieť veci dvoma 
spôsobmi: také, aké si človek praje, aby boli,  
bez toho, že by ich pre to prestal vidieť také, aké sú. 
Je nevyhnutné vedieť, čo chceme aj to, čo máme, 
aby sme mohli získať to, čo chceme.

Delia Steinberg Guzmán
riaditeľka Medzinárodnej organizácie

Nová Akropolis

SVET SYMBOLOV
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Cesnak
ľudový (vše) liek a čo všetko o ňom ešte nevieme

Cesnak používali ako prevenciu a pri liečení 
Egypťania, chválil ho Homér, Aristoteles, Vergílius, 
Plínius, Mohamed a veľa ďalších. V arabských 
krajinách boli nájdené viac ako päť tisíc rokov staré 
nápisy písané klinovým písmom, ktoré odporúčajú 
túto rastlinu ako korenie pri varení. Starí Gréci ho 
kládli na rázcestia pre Hékaté, bohyňu podsvetia, 
a cestovatelia ho nosili so sebou, aby ich ochránil 
pred jej mocou. Galenos ho označil za „knieža 
medzi liekmi sedliakov a vidiečanov“. Vo štvrtej 
knihe Mojžišovej sa píše o tom, ako Izraeliti po úteku 
z Egypta spomínali na cesnak, ktorý im veľmi chýbal. 

Dnes sa bežne používa ako zelenina a zároveň je 
liekom. Patrí do čeľade ľaliovitých, ktorých je na svete 
asi 500 druhov a spolu s cibuľou je rastlinou snáď 
najhojnejšie používanou v kuchyniach celého sveta. 
V kalifornskom meste Gilroy sa dokonca pravidelne 
usporadúva veľmi obľúbený „cesnakový festival“. 

V obchode bežne dostaneme kúpiť cesnak siaty, 
Allium sativum, ktorého odrody je možné rozoznať 
podľa farby šupky (biela, fialová, ružová), a mnohí si 
ho pestujú aj sami vo svojej záhradke. Voľne v prírode 
môžeme nájsť divoko rastúci cesnak medvedí. 

Za jeho pravlasť sa väčšinou považuje južný Sibír, 
odkiaľ sa cesnak rozšíril najskôr do Prednej Ázie, 
neskôr do Egypta, a nakoniec aj do strednej a sever-
nej Európy. Dnes sa pestuje vo všetkých častiach 
sveta a prispôsobil sa miestnym podmienkam, takže 
v južných, teplých krajinách má jemnejšiu chuť 
a je šťavnatejší, zatiaľ čo v chladných severných 
pásmach je tuhší a ostrý, takže sa používa skôr ako 
korenistá bylina než zelenina. 

Prvé vedecké skúmanie účinkov cesnaku 
prebehlo koncom sedemnásteho storočia. Dnes 
sa hovorí o viac než dvesto rôznych substanciách, 
ktoré z neho robia skutočný liečebný prostriedok. 
Obsahuje napríklad sírne zlúčeniny, vitamíny (A, B, C, 
E), minerály a stopové prvky (draslík, sodík, vápnik, 
magnézium a ďalšie), enzýmy, aminokyseliny, 
mastné kyseliny, flavonoidy a adenozín. Používanou 
časťou cesnaku siateho je jeho koreň, ktorý tvorí rad 
polmesiačikov či strúčikov spojených do jedného 
celku – hlavičky. 

Hlavné účinky cesnaku

a) vnútorné použitie
• má výrazne protizápalové účinky (alicín 

obsiahnutý v cesnaku je silné prírodné 
antibiotikum)

• chráni kardiovaskulárny systém (riedi krv 
a znižuje vysoký krvný tlak, znižuje zvýšenú 
hladinu cholesterolu a tuku v krvi)

• znižuje riziko rakoviny (hlavne pri rakovine 
žalúdka, čriev a prostaty)

• pôsobí priaznivo pri artróze a reumatizme, 
zmierňuje pľúcne a tráviace infekcie

• zvyšuje telesnú imunitu a prispieva 
k odstraňovaniu toxínov a rakovinotvorných 
látok z tela potením

• pomáha pri ateroskleróze
• zlepšuje pružnosť cievnych stien a tým lieči 

kŕčové žily a zabraňuje ich ďalšej tvorbe
• povzbudzuje chuť do jedla
• zmierňuje účinky jedov (bolehlav, prilbica)
• pomáha pri cukrovke (cesnakový ocot, olej 

alebo kapsule)
• pomáha pri kašli a ťažkostiach s kĺbmi, zmierňuje 

bolesť v hrdle pri nachladnutí
• odstraňuje nadúvanie (hlavne cesnak pečený 

v šupke)
• úspešne z tela vypudzuje črevné parazity
• lieči opary (hubí mikroorganizmy, ktoré ich 

spôsobujú)
• má priaznivý vplyv na mozgovú činnosť

MÚDROSŤ PRÍRODY
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AKTUALITY NOVEJ AKROPOLIS NA SLOVENSKU

Stalo sa...
Víkendový kurz Mužské a ženské archetypy podľa C. G. Junga
V dňoch 25.-26. júna sa v priestoroch Novej Akropolis  

v Bratislave uskutočnil víkendový kurz s názvom “Mužské  
a ženské archetypy podľa C. G. Junga”. 

V príjemnej a kreatívnej atmosfére si účastníci kurzu  
v prvej časti zopakovali základy Jungovej psychológie, pojmy 
nevedomie, individuácia, Animus a Anima, a v druhej časti sa 
naplno venovali spoznávaniu základnej typológie mužských 
a ženských archetypov, ktoré na nás podľa Junga v priebehu 
života vplývajú, a na základe ktorých sa rozvíjame. Účastníci mali 
možnosť vyskúšať si aj test prevažujúceho archetypu. 

Veríme, že kurz napomohol všetkým účastníkom k lepšom 
orientovaní sa v mužskej a ženskej psychike a podporil tak ďalší 
krok v sebapoznávaní.

Želáme všetkým našim čitateľom krásne leto a už v augustovom čísle Vás pozveme na naše aktivity 
plánované na september.

Informácie na: www.akropolis.sk

b) vonkajšie použitie
• pomáha pri bodnutí hmyzom a uštipnutí alebo 

pohryznutí jedovatými zvieratami (potieranie 
rany cesnakom) 

• prispieva k lepšiemu hojeniu rán (cesnakový 
ocot, výplachy)

• pomáha liečiť akné (prepolený strúčik cesnaku, 
cesnakový ocot alebo cesnaková maska)

• zmierňuje hemoroidy (cesnakový krém alebo 
dobre naolejovaný čípok zo strúčiku cesnaku)

• pomáha pri omrzlinách (potieranie, krém, kúpeľ)
• zmierňuje bolesť uší a zubov
• zmierňuje ťažkosti s kĺbmi
• tíši bolesti kŕčových žíl a tlmí ich zápaly (zábaly, 

potieranie, sedavý kúpeľ)

c) vnútorné aj vonkajšie použitie
• bojuje proti plesniam, baktériám a vírusom
• pomáha pri bronchitíde (zábal, inhalácia, sirup)
• lieči hnisavé vredy (cesnakový ocot, obklady, 

zábaly, tinktúra, preparáty)
• zmierňuje ischias (zápal sedacieho nervu)
• zmierňuje kašeľ (zábal, sirup)
• jeho aróma odpudzuje komáre, hady a škorpióny

Jana Kučerová

(Pokračovanie nabudúce)


