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„Pokora, ak je skutočná, je prinajmenšom takým istým znakom vnútornej sily ako odvaha.“
Viktor Frankl

ÚVODNÍK

Milí čitatelia,

mesiac február už je v plnom prúde a s ním aj
ďalšie číslo nášho bulletinu. V posledných rokoch
sa tento mesiac už aj v našich zemepisných šírkach
čoraz viac zvykne niesť v znamení sviatku Svätého
Valentína venovaného láske. A keďže láska má veľa
podôb, aj ja by som sa spolu s Vami v tomto úvodníku
rada zamyslela nad touto témou, konkrétne nad jednou špecifickou podobou tohto citu, ktorou je láska
k múdrosti.

Nikto presne nevie, kto prvýkrát v dejinách použil
slovo filozofia, ktoré v doslovnom preklade znamená
láska k múdrosti alebo priatelenie sa s múdrosťou.
Najčastejšie sa pripisuje veľkému gréckemu mudrcovi Pytagorovi, ktorý toto nádherné spojenie
dvoch slov použil ako označenie pre človeka, ktorý
miluje múdrosť, a preto ju hľadá a snaží sa k nej
priblížiť. Odvtedy ubehlo veľa storočí a pôvodný
význam tohto slova sa postupne premenil a presmeroval mnohými zafarbeniami. Dnes sa často
stretneme s tým, že pod pojmom filozofia sa chápe
iba rozumové uvažovanie, a to dokonca hocijaké,
nemusí byť ani múdre. A láska... tá sa z obsahu tohto
slova vytratila ešte viac. A preto nečudo, že filozofia
stratila svoj náboj a svoju príťažlivosť, že býva
považovaná za niečo suchopárne a nepraktické,
a často za bezobsažné špekulovanie nad tým, či
bola skôr sliepka alebo vajce.
V staroveku však filozofiu považovali za “kráľovnú
všetkých vied”, za cestu, ktorá človeka vedie
k pochopeniu zmyslu a významu jeho vlastnej
existencie. Filozofia bola vnímaná ako disciplína,
ktorú keď človek praktizuje, zapája nielen svoje
myslenie, ale v neposlednom rade aj svoje cítenie
a konanie. A práve prostredníctvom týchto troch
nástrojov sa usiluje nájsť čo najlepší možný spôsob
života, hľadá svoj vnútorný potenciál, harmonizuje

svoje vzťahy s okolím a približuje sa k čoraz lepšiemu
chápaniu zákonov prírody a života. Je paradoxné,
že filozofia nadobudla príchuť niečoho nepraktického, keď práve a iba praxou skutočná filozofia
vzniká.

Rovnako ako nás pravá láska privádza do hĺbky
duše druhej bytosti, pravá láska k múdrosti nás vedie
do hĺbky a podstaty všetkého, čo nás obklopuje
aj toho, čo nesieme vo vlastnom vnútri. Táto
láska, keď ju žijeme, dáva spoločného menovateľa
všetkým zložkám našej osobnosti a života, napĺňa
ich zmyslom a uvádza ich do vzájomnej harmónie.
Pravá filozofia v pôvodnom slova zmysle rozvíja
naše etické a estetické cítenie, približuje nás k nadčasovým pravdám a hodnotám, oslobodzuje nás
od predsudkov, učí nás lepšie chápať a akceptovať
odlišnosti a v neposlednom rade nám pomáha
cítiť lásku k životu vo všetkých jeho podobách,
v radostiach aj starostiach.

Verím, že stojí za to navrátiť sa k pradávnej
dôstojnosti, hĺbke a sile pojmu filozofia, pretože je to
jeden z nadčasových nástrojov, ktoré sme my ľudia
dostali do daru, a ktorého používanie nám môže
ušetriť mnohé trápenia a obohatiť náš život o novú
dimenziu, ktorou je dobrodružstvo vnútorného
rastu a schopnosť vnímať veci v nových súvislostiach
a vo svetle lásky k múdrosti.
Želám vám krásny február a veľa lásky!

Mgr. Kamila Hermannová
riaditeľka Novej Akropolis na Slovensku
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KRÁTKY PRÍBEH
Perla

Povedala raz jedna ustrica svojej susedke: „Vo svojom vnútri cítim
obrovskú bolesť. Mám tam niečo guľaté a ťažké. Som z toho celá
zúfalá.“ Druhá ustrica odpovedala s povýšeneckou samoľúbosťou:
„Nech sú pochválené nebesá a more, ja necítim v sebe žiadnu
bolesť. Je mi dobre a som zdravá na tele i na duchu.“ V tej chvíli
liezol okolo krab a počul, o čom sa ustrice zhovárajú. Prihovoril sa:
„Veru, tebe je možno ľahko, ale bolesť, ktorú cíti tvoja susedka, je
spôsobená perlou nezvyčajnej krásy, ktorú nosí vo svojom vnútri.

Voľne prerozprávaný príbeh od Chalíla Džibrána

INŠPIRATÍVNE OSOBNOSTI
Michelangelo Buonarroti Simoni

V jednej zo svojich prvých básní napísal: „Mojou
potravou je len to, čo horí, a v tom, čo iným prináša
smrť, ja musím nájsť život.“
Život a tvorba

Narodil sa 6.3.1475 v Caprese pri Arezze, kde bol
jeho otec v tej dobe sudcom. V útlom veku mu
zomrela matka. Už v detstve sa presťahovali do Florencie, kolísky renesancie, v ktorej žil s prestávkami
až do roku 1505.

Najprv sa stal učňom v maliarskej dielni, ale
zistil, že maliarstvo nie je preňho, bol omnoho viac
priťahovaný sochárstvom. Z tohto dôvodu šiel
v roku 1490 do učenia k jednému z posledných
pomocníkov známeho Donatella, Bertoldovi di
Giovani, ktorý bol riaditeľom sochárskej školy
v Akadémii Lorenza de Medici. Pod jeho vedením
študoval veľké antické vzory, opájal sa starovekou
kultúrou, obdivoval antické mramorové figúry
a maľby. Keďže vždy študoval veci do hĺbky
a v súvislostiach, venoval sa tiež štúdiu prírody,
matematiky, filozofie (predovšetkým neoplatónskej),
a najmä anatómie, ktorá je základom florentskej
maliarskej školy.

Veľký renesančný umelec Michelangelo je
zaujímavou osobnosťou v dejinách výtvarného
umenia. Bol skvelým maliarom, sochárom,
architektom, a dokonca aj písal básne. Jeho úsilie
a tvorba boli zasvätené idei Krásy a jej zobrazeniu
v tomto hmotnom svete, v ktorom všetci prežívame
svoje životy.

V júni 1496 odišiel do Ríma, kde potom pobýval
10 rokov. O dva roky začal pracovať na soche
Piety pre kostol sv. Petra. Bol to nezvyčajný námet,
ktorý však spracoval veľmi precítene a slávnostne.
Výsledné dielo bolo krásne, plné mystiky a zároveň reprezentujúce aj zmenu výrazu, ku ktorej
dochádzalo vo vtedajšej tvorbe. Krása premáhala
tragický výraz, pokoj zasa utrpenie. Mladosť Panny
bola vyjadrením jej vnútornej krásy a čistoty, reálne
stvárnenie Krista zasa vyjadrovalo skúsenosti
a prekonané utrpenie.
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V 1501 dostal zákazku na sochu Dávida pre námestie Piazza
della Signoria. Dávid je jednou z najvýznamnejších sôch v dejinách
renesancie. Nahá postava s odhodlaným pohľadom je symbolom
človeka, ktorý má určité normy a je schopný si ich udržať za každých
okolností, má vôľu kráčať priamo za vytýčeným cieľom, kliesniť si
k nemu cestu a nenechať sa zlomiť prekážkami. Svojim spracovaním
sa odlíšil od klasickej predstavy Dávida len ako víťaza a našiel v ňom
symbol, ktorý v sebe zjednotil dve idey, dva princípy: Fortezu (silu) a Iru
(hnev), nie ako negatívnu emóciu, ale ako odhodlanosť.

Významným bol rok 1505, lebo sám pápež Július II. požiadal
Michelangela o návrh na svoj náhrobok. Až po 40 rokoch, počas ktorých
sa menili pápeži a každý z nich mal odlišnú predstavu o vzhľade náhrobku,
sa zrealizoval Michelangelov šiesty návrh. Výraznou je postava Mojžiša,
ktorý je údajne božským zrkadlom umelcovej duše, túžiacej dosiahnuť
niečo vyššie. Dielo je symbolom toho, čo pápež zosobňuje v očiach
veriacich, je predstaviteľom dôstojnosti, múdrosti, kresťanských, ale
i všeobecne ľudských vlastností hodných nasledovania. Z tohto projektu
sa zrodili ešte dve zaujímavé sochy: Vzbúrený otrok a Umierajúci otrok,
ktoré veľmi charakteristicky prezentujú umelcovu schopnosť vyjadriť
stavy duše. Sú akoby v zajatí kameňa, a preto vyjadrujú boj ľudskej duše
s väzbami k hmotnému svetu, s túžbami, vášňami, neresťami.
Dokončenie náhrobku sa predĺžilo aj preto, že umelec popri tom
pracoval aj na ďalších zákazkách. V roku 1508 bol pápežom Júliusom II.
poverený vymaľovaním stropu v Sixtínskej kaplnke v Ríme. Keďže viac
inklinoval k sochárstvu, nebola to preňho až taká radostná príležitosť, no
napriek tomu, a vďaka svojej zodpovednosti a disciplíne, sa mu podarilo
prekonať mnohé pokušenia a úlohu zvládol výborne. Strop predstavoval
1000 štvorcových metrov, na ktorých mal skomponovať viac než 300
postáv. V rokoch 1508 – 1512 vytvoril sám len s dvoma pomocníkmi
sériu fresiek. Pápež potvrdil kvalitu spracovania námetu, i keď bolo plné
nahých postáv. Michelangelo mu vysvetlil, že krása nahých tiel vyjadruje
vnútornú krásu, že tým fyzickým znázornil to subtílne, jemnejšie, čo sa
prostredníctvom fyzického realizuje, čiže ľudskú dušu v jej rôznych
podobách v závislosti od charakteru postavy. Medzi námetmi môžeme
aj dnes vidieť 9 scén Stvorenia sveta, 12 postáv Prorokov a Sibýl, rôzne
biblické príbehy, Ježiša Krista, Jána Krstiteľa, a tiež rôznych svätcov
a svätice v Poslednom súde, ktorým dielo po 30 rokoch ukončil.
Neskorší pápež Klement VII. v 1523 zadal Michelangelovi zákazku
na sakristiu v San Lorenze vo Florencii, kde mali byť umiestnené
mediciovské hrobky. Výsledkom prác na náhrobkoch sú 4 krásne
mramorové sochy predstavujúce protikladné dvojice, na hrobke
Lorenza Súmrak a Úsvit a na hrobke Giuliana Deň a Noc. Čoskoro prišla
ďalšia objednávka a tak v 1524 vytvoril zaujímavý projekt knižnice
Mediciovcov „Biblioteca Laurenziana“ vo Florencii (navrhol aj vysoké
pulty vhodné na pohodlné čítanie textov).

Pieta

Dávid

Strop v Sixtínskej kaplnke

V 1534 sa vrátil späť do Ríma, kde zostal až do svojej smrti.
V nasledujúcom roku sa stal hlavným architektom, maliarom a sochárom
pápežského stolca.
A stále pokračoval na prácach v Sixtínskej kaplnke, poslednou bola
v roku 1545 freska Obrátenie svätého Pavla. Celé dielo, rovnako
ako aj strop kaplnky, je tvorené súborom viacerých príbehov. Ich
nezvyčajnosťou je, že v 100-krát videných príbehoch dokázal nájsť

Súmrak a Úsvit
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výraz, dokázal nimi nielen niečo vyjadriť, ale aj
vyvolať emócie, ktoré nútia človeka zamýšľať sa
nad vecami, pretože každá postava prežíva svoj
vlastný príbeh, vyjadruje nejaké emócie, nejaký stav
duše v určitej situácii, rozhodnutie či voľbu, ku ktorej
postava dospela, a tak núti pozorovateľa premýšľať...
Krása nahých tiel je svedectvom krásy ľudskej duše
v deň vzkriesenia, teda v momente dosiahnutia
oslobodenia sa od všetkých ľudských negatív.

Posledných 20 rokov života nebol už toľko
zameraný na fyzickú krásu - do popredia sa dostala
duchovná sféra. Viac premýšľal a uvedomoval si
pominuteľnosť hmotného a nadčasovosť a význam
duchovného. Práve toto sa snažil zachytiť aj vo
svojich dielach. V roku 1550, po smrti hlavného
architekta Chrámu sv. Petra, bol pápežom na jeho
miesto vymenovaný Michelangelo, ktorý okamžite
začal pracovať na stavbe nového Chrámu sv. Petra.
Podarilo sa mu dokončiť model kupoly, prestavbu
pahorku Kapitol. Túžil vniesť do architektúry mesta
poriadok. To zrealizoval prestavbou námestia Piazza
de Campidoglio a fasády Paláca Konzervatívcov,
stavbou Kapitolského paláca (dnes Palazzo
Nuovo) so stĺporadím vedúcim na námestie. Jeho
architektonické diela predstavujú zlomový bod
v architektúre 16. storočia. O stavbe sám povedal:
„Je isté, že prvky, z ktorých sa skladá rámec budovy,
zodpovedajú telesným údom. Iba ten, kto dokáže
napodobniť ľudskú postavu a vyzná sa dobre
v anatómii, vie tiež všetko o architektúre.“
Zomrel 18.2.1964. Na základe svojho priania bol
pochovaný v rodnej Florencii.
Osobnosť umelca

Bol dosť uzavretý, netrpezlivý, ale zároveň
vytrvalý a precízny. Častokrát ani nespal a nejedol,
len aby mohol pracovať a priblížiť sa k výsledku.
Bol veľmi húževnatý, pred smrťou dostal horúčku,

no odmietol si ísť ľahnúť, pracoval do posledného
zvyšku síl, až do veku 89 rokov. Staroba ho nijako
neoslabila, sila jeho osobnosti aj tela zostávala
rovnaká. Fyzická práca s dlátom ho udržiavala
v kondícii. Napriek tomu, že maľoval krásne fresky
a maľby, cítil sa viac sochárom než maliarom.
Vravel: „Čím viac sa maľba podobá soche, tým sa
mi viac páči. Čím viac socha napodobňuje maľbu,
tým sa mi menej páči. Sochárstvo je svetlo, ktoré
osvetľuje maľbu, rozdiel medzi nimi je ako rozdiel
medzi slnkom a lunou.“ Pretože je omnoho ťažšie
pracovať s hmotou, so skutočným priestorom, vec
sa nenaznačuje len v rámci plochy, už skutočne
existuje. Podľa Michelangela bola socha prítomná
už v kamennom bloku a umelcovou úlohou bolo
dostať ju von.
Jeho posolstvo

Celé jeho dielo je o hľadaní a zobrazení idei
krásy. Jeho výkon spočíval nielen v abstraktných
sústavách proporcií, v dokonalej ľudskej anatómii
a dynamickej koncepcii tela v pohybe, ale
predovšetkým v schopnosti prostredníctvom týchto tiel vyjadriť podstatu ľudskej bytosti, jej dušu.
Je v ňom cítiť myšlienky neoplatonizmu, s ktorými
sa stretol už v mladosti a ku ktorým sa pridala hlboká
a pevná viera v boha. Jeho umelecké hľadanie sa
zakladalo na jeho duševnom, vnútornom napätí
a na vzťahu človeku a boha, niečoho, čo nás prevyšuje a prejavom čoho je aj Krása. V dielach sa snaží
zobraziť Krásu, ale ako spojenie krásneho vzhľadu
a duševnej krásy. Jeho postavy vyjadrujú dôstojnosť,
veľkosť a silu človeka, jeho schopnosť zušľachťovať
sa, meniť sa k lepšiemu. Sú neustálou inšpiráciou.
Viktória Búdová

Použitá literatúra:
NÉRET, Gilles, 2003. Michelangelo, Praha : Slovart, 2003. 96 s.
ISBN 3822828505

NA ZAMYSLENIE
Bola raz jedna rieka
Bola raz jedna rieka, hovorí starodávna východná tradícia, ktorá lenivo tiekla vo svojom pohodlnom
bahnistom koryte. Jej vody boli kalné a žili v nich ryby farby olova, ktoré si v blate hľadali potravu.
Keďže rieka nebola príliš hlboká, žiadnemu človeku nenapadlo postaviť cez ňu most, namiesto toho sa
ľudia uspokojili s tým, že do jej lona nahádzali niekoľko veľkých kameňov a vytvorili tak provizórny brod,
ktorý vďaka pomalému prúdu nebol takmer nikdy zaplavený. Lesná zver sa cez ňu brodila na plytkejších
miestach, víriac pritom svojimi labami jej dno. Ak bola smädná, vyhľadala blízke jazero, pretože riečna voda
bola temná a zapáchajúca.
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Boh Indra, ktorý to všetko videl, sa však zľutoval nad Duchom rieky, ktorý tak konal nie zo skutočnej
hlúposti, ale preto, že bol ochromený inerciou a pohodlnosťou, lebo si už zvykol na to, že stúpajú na jeho
telo, ktoré bolo zvlhnuté a páchlo ako hadia mršina. Časom sa rieka vo svojom behu uspokojila s voľbou
najpokojnejších ciest a vyhýbala sa príkrym svahom. Bola nemá, škaredá a krásne undíny a víly, ktoré bývali
na jej brehoch, sa k nej nepribližovali, dokonca ani počas nocí, keď bol mesiac v splne a ony by mohli
vytvárať svoje magické zrkadlá.
Jeden z Indrových služobníkov vyčistil riečne dno a zdvihol ho tak, že ju prinútil zmeniť smer. Stará rieka
sa najprv zdesila a začala vzdychať a nariekať, čoskoro sa jej však zapáčilo skákať cez kamene a s hlasným
lomozom strhávala stromy a razila si cestu, vrhajúc sa cez priepasti a narážajúc na obrovské skaly. Jej voda
sa vyčistila, filtrovaná pieskom a balvanmi, jej dno bolo plné kameňov a v jej koryte sa trblietali rudné žily
ako Indrove ohnivé jazyky, keď riadil bohov vetra Marutov.
Z jej lona, predtým temného a ponurého, sa teraz zrodila biela pena, pretože belosť nevzniká
bez boja, bez očistenia. Osídlili ju dúhovo sfarbené ryby, ktoré križovali jej vody. Číre zátočiny, ktoré vytvárala
pri svojich brehoch, vklinené do obrovských skál, sa stali rajom pre elementálov vody. Z chvejúceho sa
odrazu hviezd si nymfy robili svoje magické hrebene a z pokojných hĺbok získavali čarovné zrkadlá.
Ľudia už nestúpali na jej telo, ale vystavali nad ním triumfálne oblúky, ktoré nazývali mostami.
Zvieratá cez rieku plávali a potom si, čisté a žiarivé, rozprávali o jej sile. Keď rieka nakoniec dorazila k svojej
matke Gange, prijali ju ostatné vody s jasotom a navzájom sa objímali s výkrikmi radosti.
A keď to všetko a mnoho ďalších vecí, o ktorých vám nebudem rozprávať, zbadal Indra, spomenul si na
množstvo ľudských bytostí, ktoré nevyužívajú svoje príležitosti a zostávajú pomalými a bahnistými riekami
bez odvahy a slávy. Tu sa po jeho žeravých lícach skotúľali dve slzy, z ktorých sa vytvorili oblaky a všetko
v prírode sa zahalilo do smútku a nariekalo nad ľudskou hlúposťou.
Jorge Angel Livraga
zakladateľ Medzinárodnej organizácie Nová Akropolis

SVET SYMBOLOV
PRSTEŇ

Kruh má dokonalý tvar, nikde nekončí ani nezačína, má svoj stred, ktorý je v jeho vnútri a predsa
mimo neho. Tento prvok predstavuje večnosť, nekonečnosť a dokonalosť. V istom zmysle je tiež symbolom
cyklickosti. Kruh je zároveň vďaka svojej nekonečnosti symbolom starobylosti a dlhovekosti, dokonca môžeme
nájsť aj zmienky o prsteňoch, ktoré prinášali svojim majiteľom dlhovekosť a niekedy aj nesmrteľnosť.
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Jeden z pôvodných významov chápe prsteň ako spečatenie
a dôkaz zväzku vyššieho a nižšieho Ja, inými slovami zväzku človeka
a boha, a to obzvlášť v prípade, keď má človek na prste prsteň zo
žltého kovu, najčastejšie zo zlata, ktoré je symbolom slnka. Tento
symbolizmus sa do súčasnosti najviac uchoval v podobe kňazských
prsteňov, ktoré predstavujú mystický zväzok kňaza a boha.

Pečatnými prsteňmi sa potvrdzovali dohody, zmluvy, vydané
zákony a ďalšie významné listiny; boli cenným vlastníctvom majiteľa
a ich odtlačkom bola potvrdzovaná pravosť dokumentov. V tomto
aspekte je prsteň symbolom trvania záväzku. Podobný význam
ako pečatné prstene majú prstene snubné, pretože predstavujú
záväzok dvoch ľudí, pričom hlavným prvkom by mala byť vzájomná
úcta a trvanie.

Niektoré prstene prinášali svojmu majiteľovi výnimočné schopnosti. Dobre známy je prsteň kráľa
Šalamúna, legendárneho vládcu, ktorý zjednotil izraelské kmene. Tento prsteň sa podľa legendy niekoľko
krát stratil, ale vždy sa znovu našiel. Mal údajne aj schopnosť prorokovať. Často nachádzame zmienky
o prsteňoch, ktoré umožňovali človeku stať sa neviditeľným. Jeden zo známych príbehov, na ktorý sa
odkazuje aj Platón vo svojej „Ústave“, je tzv. príbeh o Gýgovom prsteni. Prstene môžu byť obývané aj zlou
mocou, ktorá pôsobí na každého, v koho vlastníctve sa prsteň ocitne.

Nie je dôležitý len vzhľad prsteňa, ale tiež ako sa nosí. Niektoré prstene sa nosili iba pri zvláštnych
príležitostiach, iné sa naopak nikdy neodkladali. Významné prstene sa odovzdávali po mnoho generácií
a udržovali tak postupnosť vládnuceho rodu či významného úradu; prenášali nielen určitú silu a moc,
ale hlavne záväzok vykonávať to, čo je potrebné.

MÚDROSŤ PRÍRODY
Vlk

Vlci človeka odjakživa fascinovali, ale vzbudzovali
v ňom aj veľký strach, čo potvrdzujú mnohé príbehy
a mýty. Kto by nepoznal ten o červenej čiapočke
alebo nejaký príbeh o človeku, premieňajúcom sa
počas splnu na vlkolaka. Známe sú však aj príbehy,
ktoré vlkov predstavujú z ich lepšej stránky. Z nich
najznámejším je asi príbeh o vlčici, ktorá vychovala
Romula a Rema. Takže, aká je pravda? Pozrime sa
aspoň na niektoré z ich charakteristík.
Vlk je síce predátor, ale i tak je to plaché zviera,
ktoré sa človeku vyhýba. V prírode vlci pomáhajú
zabezpečiť rovnováhu tým, že udržujú prijateľný
počet zveri. Lovia v noci, najčastejšie vo svorke, zriedka osamelo, a vo dne sa zvyčajne skrývajú. Keď nie je
dostatok koristi, nepohrdnú ani plodmi, bobuľami
či orieškami. Radi sa túlajú po známych cestách
svojho revíru, ktoré si každý deň značia, čím udržujú
ich bezpečnosť, pretože je nepravdepodobné, že
by ich použila súperiaca svorka. Majú výborný čuch,
dokážu napríklad vystopovať korisť skrytú až 90 cm
pod snehom. A hoci by aj zviera nezavetrili, počujú
tlkot jeho srdca.

Tieto zvieratá sú veľmi inteligentné. Ich
spoločenstvo je hierarchicky usporiadané, medzi
vlkmi sú silné rodinné zväzky. Svorku zvyčajne
tvorí 8 až 12 zvierat. Spomedzi nich má najvyššie
postavenie dvojica tvorená alfa samcom a alfa
samicou, ktorí rozhodujú o všetkom, čo je potrebné

6

14. číslo
na obranu svorky a jej revíru. Zvieratá alfa sú
rozpoznateľné podľa tmavších línií na hlave a pozdĺž
chrbta. Za dvojicou alfa nasledujú vlci beta, tiež
dvojica, ak to umožňuje počet vlkov vo svorke.
Sú to najväčšie a najsilnejšie zvieratá, majúce na
starosti disciplínu vo svorke a prenos informácií
od alfa dvojice k nižšie postaveným vlkom. Tými
sú vlci strednej vrstvy, a vlci špecialisti – lovci,
vychovávatelia a vlci omega, starajúci sa o súlad
vo svorke a zmierňujúci prípadné napätie v nej.
Ak vlk zomrie, môže postúpiť na jeho miesto niektorý
iný vlk a prevziať úlohu špecialistu, alebo je do svorky
prijatý nový vlk. Postavenie vlka je zrejmé aj z jeho
spôsobu držania hlavy. Nižšie postavený vlk svojmu
vyššie postavenému príbuznému preukazuje úctu
vodorovným otáčaním ňufáka, mladší vlk pred starším skloní hlavu. Taktiež spôsob vytia prezrádza
postavenie vo svorke. Alfa vlci vyjú najhlbšie. Menej
hlboko, ale dlhšie vyjú beta vlci a vytie omega

vlkov je najmelodickejšie a tiež harmonizujúce
a upokojujúce, ak je to potrebné.

Alfa pár je jediný, ktorý sa rozmnožuje. Je medzi
nimi veľmi silné puto, spravidla zostávajú spolu
počas celého života. Samica alfa ešte pred narodením šteniatok vyberie zvieratá, ktoré preberú
starostlivosť a výchovu mladých vlkov, keď títo
dosiahnu vek 4 až 6 týždňov. Samica alfa sa vďaka
tomu môže sústrediť na vedenie svorky. Vlci alfa
zabezpečujú aj obnovu vedomostí svojich druhov,
napríklad cvikmi rovnováhy a dôvery.
Iste by sa dalo ešte mnohé spomenúť o týchto
krásnych a veľmi inteligentných zvieratách, ale snáď
i toto je dosť na to, aby sme ich vnímali s príslušným
rešpektom.
Viktória Búdová
Použitá literatúra:
ELLIS, Shaun, 2009. Vlk, Praha : Slovart, 2009. 256 s. ISBN 978-807391-210-9

AKTUALITY NOVEJ AKROPOLIS NA SLOVENSKU
Stalo sa...

Už 9 rokov s deťmi z Detského domova Nižná Kamenica

V januári sme ako Nová Akropolis mali tú česť zúčastniť
sa slávnosti 50. výročia Detského domova Nižná Kamenica
pri Košiciach. Počas slávnostnej ďakovnej reči smerovanej
súčastným aj bývalým zamestnancom sme boli vyzvaní, aby
nám bolo odovzdané poďakovanie za 9-ročnú pravidelnú
a intenzívnu spoluprácu. Pre nás to je deväť rokov krásnych
spomienok a chvíľ s deťmi a mládeže vo veku od 3 do 24 rokov,
ktoré sa s radosťou zúčastňujú tvorivých dieľní i hier, ktoré
pre ne pripravujeme. Za celé to obdobie sme si s mnohými deťmi
vytvorili krásny vzťah a naše stretnutia prinášajú nie len radosť
im, ale i nám, keď vidíme ich radostné tváre. Postupne budované
vzťahy nám neskoršie umožnili venovať sa aj odrasteným deťom,
ktoré sme sa projektom Šanca pre život snažili pripraviť na kontakt s úradmi, bankami a profesijným životom
po tom, ako odídu z domova. A pevne dúfame, že dobrovoľnícka činnosť členov Novej Akropolis bude ešte
dlho prínosom pre deti z tohto Detského domova.
Pozývame Vás

20.2.2017 – Filozofia pre život – prezentácia kurzu, Bratislava
23.2.2017 – Mágia slova (prednáška), Bratislava

23.2.2017 – Dobrovoľnícke tvorivé dielne, Bratislava

25.2.2017 – Kreatívny kurz Socha z paverpolu, Bratislava

25.-26.2.2017 – Svet muža a svet ženy podľa C. G. Junga (víkendový seminár), Košice
9.3.2017 – Magický Egypt (prednáška), Košice

10.3.2017 – Dobrovoľnícke tvorivé dielne, Košice
Informácie na: www.akropolis.sk
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