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Myšlienka na mesiac:

„Úsmev nestojí nič a prináša mnoho. Obohacuje toho, kto ho prijíma bez toho, aby ochudobňoval toho,
kto ho dáva. Trvá chvíľku, ale spomienka naň je niekedy večná. Nikto nie je taký bohatý, aby sa bez neho
obišiel - a nikto nie je taký chudobný, aby ho nemohol darovať.“

ÚVODNÍK

Jan Werich

Milí čitatelia,

blíži sa leto a s ním veľa zaujímavých aktivít
a podujatí, čas festivalov, tanečných a divadelných
vystúpení a kultúrnych stretnutí. Aj preto by som
úvodník júnového čísla rada venovala téme kultúra.
Pred nedávnom sa mi dostal do rúk veľmi zaujímavý
citát od A. de Saint-Exupéryho, ktorý hovorí: “Kultúra
je založená na tom, čo sa od ľudí vyžaduje, nie na
tom, čo sa im poskytuje.” Je to veľmi zaujímavý uhol
pohľadu, ktorý vedie k zamysleniu sa nad tým, čo to
vlastne kultúra je a ako sa utvára.

Ako kultúra sa definuje súhrn poznatkov
a schopností, prostredníctvom ktorých sa človek
rozvíja. Latinský výraz „cultura“ znamená vzdelávanie
a zdokonaľovanie a poukazuje na to, že kultúra je
úzko spätá s civilizáciou a jej záujmom je povzniesť
civilizáciu k niečomu lepšiemu. To nemôže
prebehnúť bez toho, aby existovali jednotlivci,
ktorí sami pracujú na vlastnom rozvoji a pôsobia
v spoločnosti, čím formulujú a uvádzajú do praxe
určité hodnoty.

A práve pri tomto “individuálnom” význame
slova kultúra by som sa rada pristavila v súvislosti
so spomenutým citátom. Často si ani neuvedomujeme, že kultúra je oveľa širší pojem, než iba
označenie pre umelecké či vzdelávacie podujatia...
kultúra je v skutočnosti výsledkom kultivácie
určitých hodnôt, ktoré sa potom prejavujú v našom
hodnotovom systéme, v našom správaní, v ponímaní
a chápaní základných životných princípov, ktoré sa
prenášajú a šíria výchovou, vzdelávaním alebo aj
umením. Každá materiálna kultúra je iba výsledkom
tejto jemnejšej kultúry, ktorá sa najčastejšie nazýva
kultúrou duchovnou.

Za “kultúrneho” človeka považujeme ani nie tak
toho, kto sa pravidelne zúčastňuje na kultúrnych
podujatiach, ale skôr toho, kto sa kultivovane

prejavuje, čo znamená, že zušľachtil svoje
inštinktívne tendencie a uvedomuje si nie iba svoje
vlastné potreby, ale aj potreby svojho okolia, s ktorým
vie zdieľať svoj časopriestor. Často označíme ako
“nekultúrne” také správanie, ktoré narúša a ničí
spolužitie, zdieľanú atmosféru, ktoré neberie ohľad
na potreby a záujmy druhých.

Skutočná kultúra jednotlivca aj spoločnosti ako
celku sa často prejaví v nepohodlných, napätých
a krízových situáciách; vtedy “vyskakujú” na povrch
naše inštinktívne a egoistické tendencie a zreteľne
sa prejavuje to, či má naša kultivovanosť hlboké
alebo skôr plytké korene; vtedy nám život nastavuje
naozaj úprimné zrkadlo.
A práve preto môžeme v súlade s Exupérym
povedať že skutočná kultúra sa zakladá na tom,
čo sa od človeka vyžaduje, pretože práca na sebe,
úsilie chápať veci viac do hĺbky a v súvislostiach,
schopnosť prijať určité obmedzenie v prospech
druhého alebo celku... to všetko istým spôsobom
“bolí” naše pohodlné ja, ktoré podvedome
a inštinktívne vyhľadáva cestu najmenšieho odporu
a to, čo je príjemné.

Rovnako ako je istým spôsobom namáhavé
a nepohodlné naučiť sa ovládnuť nejaký hudobný
nástroj, aby sme mohli obohacovať svoje okolie
krásnou hudbou, aj kultivácia a výchova tohto
nášho pohodlného ja je často náročná a namáhavá,
ale prináša krásne ovocie v podobe umenia žiť
a šíriť okolo seba harmóniu slov, činov a kultúrne
zvládnutých situácií.
Želám nám všetkým leto plné obohacujúcich
kultúrnych zážitkov.

Mgr. Kamila Hermannová
riaditeľka Novej Akropolis na Slovensku
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KRÁTKY PRÍBEH
Bájka o chlapcovi a vlkovi

Po lúke sa potuloval vlk a hľadal si niečo pod zub. Na lúke
sa hral chlapec a keď zbadal vlka, chcel sa rozbehnúť preč.
No uvedomil si, že vlk by ho raz dva dochytil, a tak sa radšej ukryl
vo vysokej tráve. Vlk onedlho chlapcov úkryt našiel a s vycerenými
zubami skočil k chlapcovi. Chlapec ho oslovil ako prvý: „Prosím
ťa, vlk, nezožer ma“. Keď vlk videl ako sa chlapec celý trasie, tak
trochu zaváhal. Pôvodne ho chcel zabiť a zožrať, no v duchu uznal,
že v ten deň už chytil celú kopu menších zvierat a nie je až
taký hladný. Rozhodol sa, že si s vystrašeným chlapcom radšej
trochu zažartuje a povedal mu: „Dobre teda, chlapče, ušetrím
ti život, ak mi povieš tri tvrdenia, ktoré sú pravdivé a nemožno
s nimi súhlasiť“. Chlapec začal bleskovo premýšľať, lebo vedel,
že od troch odpovedí závisí jeho život. Po chvíľke mu svitlo
a povedal prvú odpoveď: „Nuž, škoda, že si ma uvidel,“ povedal
a vlk uznal že prvá odpoveď ho uspokojila. To chlapca posmelilo a pokračoval druhou odpoveďou: „Škoda,
že som sa ti dal uvidieť“. Vlk aj teraz uznal, že druhá odpoveď ho uspokojila a s očakávaním čakal na tretiu
odpoveď: „Po tretie ti poviem takto – ľudia neznášajú vlkov, lebo bez príčiny napádajú ovce.“ Vlk sa na
chvíľu zamyslel. Chlapec sa začal báť, že bol prismelý. No tento vlk nebol voči nemu zaujatý a povedal:
„Myslím, že z tvojho hľadiska je to pravda, zvládol si skúšku a môžeš pokojne odísť.“
POUČENIE : Ten, kto je nezaujatý, sa vždy usiluje posúdiť spornú vec zo všetkých hľadísk.

Ezop

INŠPIRATÍVNE OSOBNOSTI
Gándhí a cesta nenásilia - II. časť

... pokračovanie z minulého čísla

Keď sa ako čerstvý absolvent práva vrátil do Indie,
trochu sa obával, pretože bol veľmi nesmelej povahy.
Na prvom súdnom procese sa snažil prehovoriť, ale
slová mu neprichádzali na jazyk... a tak svoj prvý
prípad prehral. Raz sa mu naskytla príležitosť vziať
dôležitý spor, pričom nebolo nutné hovoriť pred
súdom, bolo to však v Južnej Afrike... a tak sa vydal
na cestu do provincie Natal.

Keď vstúpil do súdnej miestnosti, prvé, čo začul,
bol sudcov krik: „Ako sa sem opovažujete vstúpiť
v turbane? Zložte si ho!“ Prikázať také čosi Indovi
je nanajvýš urážlivé; takže odmietol a následne ho
odtiaľ doslova vykopli. O čosi neskôr cestoval vlakom
– prvou triedou ako sa na právnika patrí – pokojne
si čítal na svojom sedadle, keď prišiel revízor: „Prašivý
počerný sa opováži cestovať prvou triedou? Tento
vagón je vyhradený pre Európanov! Kde si, sakra,
ukradol lístok?“ Gándhí mu odpovedal, že za lístok

zaplatil, a preto má právo cestovať v danom vagóne.
No revízor ho nepočúval, vyhodil ho aj s batožinou
z vlaku.

V Južnej Afrike mali voči imigrantom veľmi
nespravodlivé zákony. Raz prišiel ku Gándhímu
domov jeden zúfalý nádenník, ktorý utiekol z farmy
svojho pána. Mohli by ho uväzniť a mučiť. Gándhí
si bol vedomý toho, že sa môže dostať do peknej
kaše, keď mu vyjde v ústrety a bude ho obhajovať.
Rovnako mu však záležalo na ľuďoch. Prípad teda
vzal.

Ďalšiu skvelú myšlienku, ktorú Gándhí prevzal
z východnej múdrosti, je „ahimsa“. Doslovne to
znamená „absencia násilia“, no nie „absencia boja“.
Gándhí veril, že treba bojovať aktívne, každý deň,
neúnavne a bez prestania, ale etickými metódami,
bez nenávisti a použitia násilia. Takže nemá nič
spoločné s „pasívnym odporom“, to je nešťastný
preklad – vždy ho odmietal, keďže obhajoval aktívny
a provokatívny postoj.
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Gándhí odjakživa učil, že sila nespočíva
v zbraniach, ani v organizovaní krvavých a hrozivých
revolúcií. Sila spočíva v tom, že človek je schopný
neustúpiť pred zlom a zároveň nespolupracovať
s nespravodlivou vládou, a to bez toho, aby stratil
dôstojnosť či páchal násilné činy. Preukázal, že keď
má niekto sen či ideál, má aj obrovskú silu na jeho
dosiahnutie.
Vravieval, že nenásilie nie je zbraňou slabochov,
je to zbraň silných sŕdc, tých, ktorí dokážu bojovať
za to, v čo veria. A tento boj nemusí byť vôbec
poznačený násilím. Nenásilie je duchovný boj.
Znamená vydržať, na nenávisť odpovedať láskou,
ako povedal Budha.
Začal byť obzvlášť aktívny na viacerých frontoch:
vznikol Indický kongres Južnej Afriky. Začal vychádzať
prvý Gándhího týždenník Indian Opinion.

Vytvoril tiež Indickú vzdelávaciu asociáciu.
Uvedomil si, že ak ľudia nemajú prístup k vzdelaniu,
aký má zmysel politická nezávislosť? Načo vylepšovať zákony? Vždy sa totiž nájde niekto bez svedomia, kto bude pripravený zneužívať ľudí, a vždy sa
nájde niekto bez vzdelania, kto sa nechá zneužívať.
Nevedomosť je príčinou všetkého zla...
A začala sa neposlušnosť: neplatili dane, spálili
imigračné doklady, organizovali štrajky, písali
do medzinárodných denníkov... Väznice sa napĺňali.
Iróniou je, že Gándhího zatkli za podnecovanie

násilia... Tak však bolo možné dosiahnuť zrušenie
neprístojných zákonov, ktoré vnucovali systém
otroctva. To bolo prvé víťazstvo satjagrahy.

Po návrate do Indie založil ašram či komunitu,
na príklade ktorej opäť ukázal, že žiť v harmónii nie
je utópia. Toto stredisko bolo centrom bratstva,
akýmsi laboratóriom, kde spolunažívali hinduisti,
moslimovia, židia... Dokonca sa mu podarilo –
na indické pomery – čosi neuveriteľné: príslušníci
vyššej kasty žili bok po boku s „nedotknuteľnými“,
ľuďmi bez príslušnosti ku kaste, ktorými sa zvyčajne
obzvlášť opovrhovalo. Na tomto mieste boli všetci
božími deťmi.

Gándhí obetoval celý svoj život hájeniu ich práv.
Poukazoval na nespravodlivosť kastového systému.
Stálo ho to nemalú námahu, prekonal stáročia
náboženských predsudkov; podarilo sa mu to
v ašrame a tisícoch indických dedín. Vravieval: „Ak
existuje spravodlivosť a bratstvo v tejto komunite,
prečo by nemohli existovať na celom svete? Tá
možnosť tu existuje, ale mnohým chýba vôľa.“
Komunity sa zakladali predovšetkým na manuálnej práci a deľbe práce.

Gándhí mal povesť osloboditeľa a v tom čase mu
Thákur, básnik a nositeľ Nobelovej ceny, dal meno
„Mahátmá“, veľká duša. V dávnych dobách bola
táto prezývka vyhradená pre „veľkých zasvätencov“,
výnimočných jedincov, ktorí dosiahli neobyčajný
duchovný rozvoj a múdrosť. Neskôr sa dávala
každému, kto sa vyznačoval istou autoritou či
schopnosťami. Gándhí tento „titul“ vždy odmietal.
Považoval sa za obyčajného človeka, ktorý si dokázal
priznať, že nie je neomylný.
V tom období bola založená strana Indický
národný kongres, hlásiaca sa k odkazu nezávislosti
Indie. Gándhí odmietol stať sa jej predsedom.

Vždy cestoval vo vagónoch tretej triedy, na sebe
mal svoje typické bedrové rúško a ručne utkaný
bavlnený šál. Pravidelne písal železničnej spoločnosti,
aby upozornil na nedostatočnú hygienu, pretože
chudoba preňho nebola synonymom mizérie
a špiny. Začal navštevovať okolité obce a zaujímal
sa o biedne podmienky, v ktorých žili tisíce
roľníkov so svojimi rodinami. S pomocou ďalších
satjagrahov vypracoval podrobné správy, až narazil
na nezákonnosť danej situácie. Dokonca od nich
boli vymáhané vydieračské dane, ktoré nemali
za povinnosť platiť. Úrady ho okamžite začali považovať za „nežiaducu osobu“ a snažili sa ho vyhnať.
Gándhího uväznili. Vo väzení však už bol aj
predtým a nikdy neodmietol „britskú pohostinnosť“.
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Prekvapivo, čas strávený vo väzení využíval na načerpanie energie, odpočinok, premýšľanie a modlitbu.
Zvyčajne spával tri až štyri hodiny, takže väzenie
bolo preňho ako dar a vychádzal z neho omladnutý.
Okrem toho písal nové stratégie odporu. Úrady
preto dávali pozor, aby Gándhí nestrávil vo väzení
veľa času.
Postavili ho pred súd, ktorý sa ho bál odsúdiť,
lebo mohlo dôjsť k násilnej vzbure roľníkov. Stalo
sa niečo nezvyčajné: Gándhí požiadal, aby ho
uväznili. Sudca porušil všetky predpisy, zakázal
mu navštevovať okolité obce a opustiť mesto.
A tak Gándhí sudcovi vyrozprával, v akých úbohých
pomeroch títo ľudia žijú. Povedal mu, že ak naozaj

považuje za spravodlivé to, z čoho ho obviňujú,
nech ho dá zavrieť, lebo nemohol prijať takéto
zdvorilostné zaobchádzanie. Sudcovi neostalo nič
iné, ako so strachom počúvnuť Gándhího a odsúdil
ho.

Gándhí neprestal kritizovať situáciu, až kým sa
nestretol s miestodržiteľom okresu a skončil, až keď
sa dostal k samotnému miestokráľovi Indie. Týmto
spôsobom dosiahol, že všetkým roľníkom vrátili
veľkú časť peňazí, ktoré im ukradli; každý roľník
dostal svoj kúsok pôdy. Bola to prvá víťazná bitka
na indickej pôde a po nej nasledovali ešte mnohé
ďalšie...

Francisco Capacete

NA ZAMYSLENIE
Dobrotivosť
Dobrotivosť je pravdepodobne jednou z etických hodnôt, ktoré si na iných vážime najviac. Chceli by
sme sa s ňou stretávať na každom kroku. Kto by netúžil byť obklopený dobrými, prívetivými, pozornými,
veselými, ohľaduplnými, úctivými a veľkorysými ľuďmi?
Tak ako v prípade všetkých ľudských cností, aj dobrotivosť sa prejavuje a vymedzuje v konkrétnom
konaní človeka. Všetci dokážeme rozpoznať dobrotivú osobu, aj keď by sme dobrotu nevedeli definovať.
Tá totiž existuje v nekonečnom množstve podôb.
Dobrotivosť nás v každodennom živote ovplyvňuje viac,
než sme si schopní vedome priznať, hoci niekedy sa to tak
vôbec nemusí zdať. Je základom všetkého dobrého, o čo sa
delíme; práve dobrotivosť umožňuje spolužitie, civilizačné
výdobytky a kultúrnosť, veľkorysosť a odhodlanie snažiť sa
o spoločné dobro, ktoré nás poľudšťuje. Naopak, jej absencia
– extrémne sebectvo – trhá nitky, ktoré zjednocujú a držia
život pohromade.
Dobrotivosť je vnútorný motor, ktorý hľadá dobro v iných
a v našom okolí, pričom ovplyvňuje nás samých. Táto
neutíchajúca túžba konať dobro, zaujímať sa o potreby
iných, sa odráža v myslení, emóciách a konaní – človek
sa stáva „majákom svetla“, vyžaruje z neho radosť, istota
a dôveryhodnosť. Jeho prítomnosť prináša svetlo, nie tmu.
Rozosieva dobro, nepýta sa „ty alebo ja?“, ale počíta s „my“.
Preto možno dobrotivosť stotožniť s láskou.
Je ťažké predstaviť si ozajstnú dobrotivosť bez toho, aby sme v nej zhliadli pokoru, jednoduchosť a úctu
k dôstojnosti druhých. Dobrotivosť nie je nadradenosť alebo paternalizmus, ktorý sa arogantne vystatuje
poznaním a konaním dobra. Ba priam naopak, dobrotivosť je úzko spätá s trpezlivosťou (často ju skúša).
Vo všeobecnosti možno povedať, že dobrý človek je trpezlivý, nenáhli sa, ale poskytuje iným slobodu
a právo na omyl, ktoré všetci v živote potrebujeme. Z jeho hlbokého zmyslu života sa rodí odhodlanie
a vnútorná istota.
Táto dobrotivosť s hlboko zapustenými koreňmi sa spája s ľahkým úsmevom, vľúdnosťou a nežnosťou.
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Dobrotivý človek sa vďaka svojej empatii a veľkorysosti snaží vôkol seba rozosievať radosť.
Ovocím neskĺznutia do povrchnosti, nefalšovanej úcty voči ľuďom a všetkému, čo nás poľudšťuje,
je radosť a pokoj. Preto dobrotivosť, pozornosť, taktnosť a jemnosť charakteru uľahčujú spolužitie.
Občas by sme mohli namietať, že slepá dobrotivosť dokáže uškodiť, najmä keď sa snažíme pomôcť
bez toho, aby sme si uvedomili dôsledky alebo mali na pamäti situáciu či slobodu iného človeka. Koľko
zverstiev sa udialo pod zámienkou: „Robím to pre tvoje dobro, lebo ťa mám rád!“ Preto musí byť dobrotivosť
doplnená rozvážnosťou a tieto dve vlastnosti spoločne vedú k múdrosti. V tomto procese dobrotivosť
nestráca svoje kvality, ale nadobúda ďalšie, pričom do popredia sa dostáva jej prirodzená vrúcnosť.
Niekedy tiež stojíme pred dilemou či máme byť dobrí alebo spravodliví. Otázka spravodlivosti by bola
témou na iný článok. V rámci nej by mal každý dostať to, čo mu prináleží na základe charakteru a konania.
Prečo by sme ich mali oddeľovať a definovať spravodlivosť nedostatkom dobrotivosti a naopak?
Láska dopĺňa vôľu a dodáva jej krásne a jemné spôsoby – okrem toho, že ju vedie správnym smerom.
Dobrotivosť poľudšťuje spravodlivosť a pripomína nám, že všetci sme ľudské bytosti a účelom spravodlivosti
je v konečnom dôsledku tiež dobro. Zdá sa, že dobrotivosť a spravodlivosť nielenže môžu spolunažívať,
ale priam by mali. Vždy ma inšpiroval obraz ľudskej bytosti ako spravodlivej, dobrej a múdrej. A kladiem si
otázku, či tieto vlastnosti môžu v skutočnosti existovať oddelene, aby sa naplno rozvinuli.
Nakoniec sa môžeme zamyslieť: rodíme sa dobrí alebo sa dobrými stávame?
Moderné neurovedy čoraz častejšie hovoria o zrejmej tendencii človeka dopriať iným dobré veci ako
o niečom vrodenom, niečom, čo má korene v našej prirodzenosti. Je pravda, že sú v nás mnohé iné
živočíšne sklony, ktoré by ju mohli anulovať, a že disponujeme impulzmi všetkého druhu. Komplexnosť je
totiž v živote prirodzený jav, je nutné isté nasmerovanie a harmonizácia. Zdá sa však, že dobrotivosť z nás
robí skutočných ľudí.
Je to jednoduché. Dobrotivosť, ktorá sa ukrýva v každom z nás, môžeme kultivovať alebo ju nechať
zhynúť pod ťarchou egoizmu. Môžeme v sebe živiť to, čo nás robí ľudskými bytosťami alebo zvieratami
(nech mi to zvieratá prepáčia).
Osobne sa domnievam, že čím horlivejšie sa snažíme pestovať v sebe semienka dobrotivosti, tým
viac pokoja a šťastia nám budú prinášať kvety, ktoré v našom živote rozkvitnú v dôsledku nášho konania
a postojov. Ako vravieval Platón: „Starajúc sa o šťastie iných, nachádzame šťastie vlastné.“

Miguel Ángel Padilla

SVET SYMBOLOV
Havran

Jeho farba, žalostný krik a to, že sa živí zdochlinami, spôsobuje, že
havrana považujeme za zlé znamenie.
V Číne je to podobne, ale zároveň je tu tiež symbolom synovskej
lásky. V Japonsku je symbolom rodinnej lásky; božským poslom,
zvestovateľom víťazstiev; ale je aj solárnym vtákom a znázorňuje sa
v červenej farbe. V Indii je v Mahábhárate poslom smrti.

V Biblii, v Genesis, je symbolom zvestovania: Noe ho vysiela,
aby zistil, či sa už po povodni začala vynárať pevnina. V Grécku bol
zasvätený Apolónovi; podľa Strabóna to boli havrany, ktoré určili
umiestnenie posvätného kameňa omfalos v Delfách, podľa Pindara
to boli orly a podľa Plutarcha labute. Havrany sú tiež atribútom Mitru.

U Keltov hrá prorockú úlohu. Podľa pseudo Plutarcha sa meno
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mesta Lyon, Lugdunum môže vysvetľovať ako Havraní vrch a teda nie je odvodené od Boha Luga, pretože
let havrana určil umiestnenie tohto mesta.Pre Galov bol posvätný. Pre Germánov boli havrany spoločníkmi
Wotana; Odin mal dvoch na svojom sedle: Hugina - ducha a Munnina - pamäť.

Pre severoamerických indiánov je personifikáciou hromu a blesku, rovnako ako pre Mayov v knihe Popol
Vuh. V snoch je zlým znamením; podobá sa temnote, prelietava nad bojiskami ako pohrebný vták. Je tiež
samotou, dobrovoľnou izoláciou.
Symbolizmus havrana je plný protikladov: solárny a temný vták, oznamuje smrť, nešťastie a niekedy
ochraňuje. Táto ambivalencia pochádza z jeho rôznych fyzických charakteristík.

MÚDROSŤ PRÍRODY
Dub

Tento majestátny a krásny strom je pomerne
známy, pretože nie je problém sa s ním stretnúť na
prechádzkach prírodou. Mnohí ho poznajú aj vďaka
jeho terapeutickým vlastnostiam. Vo viacerých
kultúrach sa už oddávna používal aj ako symbol.
A tým nemáme na mysli len sedmové hracie karty.

Poznáme dva druhy, dub letný a dub zimný.
Môžeme ich rozlíšiť predovšetkým podľa listov,
letný ich má krátkostopkaté, takmer sediace, zimný
dlhostopkaté. Duby sú stredne vysoké stromy
(30 až 40 metrov) s košatou, širokou korunou,
v prípade zimných dubov štíhlejšou v tvare vajca.
Majú mohutný kmeň, v mladosti pokrytý hladkou,
neskôr veľmi rozpraskanou šedou kôrou. Okrem
listov, ktoré sú typické vyrezávanými okrajmi, isto
každý pozná aj nemenej tvarovo zaujímavé plody.
Sú to jednosemenné oriešky, tzv. žalude, uložené
v zdrevnatenej osovej čiaške, ktorá vyzerá ako
čiapočka. Duby rastú v lesoch v nižších polohách,
niekedy samostatne, zamiešané medzi inými druhmi
stromov, ale nezriedka aj hromadne, vytvárajúc tak
„dúbravy“. Duby sú dlhoveké stromy, dokážu žiť
niekoľko storočí – sú obrovské a tak niet divu, že
bývali nazývané kráľmi lesa.

Ako liečivo sa využíva predovšetkým kôra,
ktorá sa zberá, pokým ešte nie je rozpraskaná (asi
z 10-ročných stromov). Obsahuje triesloviny, vďaka
ktorým má sťahujúce a protizápalové účinky. Odvar
z kôry môže byť užitočný pri chronických zápaloch
sliznice tráviaceho traktu, pri hnačke, zápale mandlí,
kedy sa kloktá, alebo ako kúpeľ pri hemoroidoch,
kŕčových žilách, ženských chorobách, potení
nôh (i rúk pod pazuchou), pri kožných zápaloch
sa používa obklad z kôry. Upokojujúci kúpeľ sa
odporúča spraviť tak, že do 3 litrov vody sa dá pár
hrstí rozdrvenej kôry, ktoré sa povaria na miernom
ohni 60 minút. Odvar sa potom precedí a pripraví
sa jemne teplý kúpeľ, ktorý má trvať asi 15 - 20 min.
Dub ako symbol sa nám asi najtradičnejšie spája
so starými Keltmi. Ich druidskí kňazi v priestore
prírodných katedrál, vytvorených z majestátnych
dubov, uskutočňovali svoje ceremónie. Tie sa spájali
s ďalšou symbolickou rastlinou, nachádzajúcou
sa na konároch dubov, imelom. Aj známy vládca
Olympu – božský Zeus, mal k dubu blízky vzťah.
Hlavu mával ovenčenú korunou z dubového lístia,
stromu, ktorý mu bol zasvätený. V starom Ríme
bol Jupiter uctievaný v podobe duba rastúceho
na Kapitole. Koruna z dubového lístia znamenala
pre Rimanov vysoké vyznamenanie, ktoré sa

6

18. číslo
udeľovalo len za významné činy. V hebrejskej tradícii
bol dub zasvätený Jehovovi ako pripomienka
na pomoc Abraháma, ktorý ho aj s dvoma anjelmi
ukryl v konároch duba. Dubové listy alebo plody
môžeme nájsť aj v heraldike, kde dub spravidla
symbolizoval pevnosť a silu. No a nesmieme
zabudnúť ani na tie sedmové hracie karty, dubovými
plodmi sú v nich označené tzv. kárové karty.
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Viktória Búdová

AKTUALITY NOVEJ AKROPOLIS NA SLOVENSKU
Stalo sa...
Olympijské hry pre deti z dvoch detských domovov
Opäť sa dobrovoľníkom z Novej Akropolis podarilo
rozžiariť tváre detí z detských domovov ModraHarmónia a Nižná Kamenica a to prostredníctvom
„Olympijských hier“ v duchu 12-tich Heraklových
prác. Stalo sa tak v máji a spolu takmer 60 detí si malo
možnosť preveriť a rozvinúť svoje sily, schopnosti,
zručnosti, kamarátskeho a hrdinského ducha, čo
sa im podarilo aj vďaka tomu, že v hrách nešlo o to
zvíťaziť nad kamarátmi, ale nad sebou samým. Deti
boli nakoniec odmenené víťaznými medailami
a množstvom športových a vzdelávacích potrieb.
Okrem toho každý dostal darček ručne vyrábaný
dobrovoľníkmi z Novej Akropolis ako aj zo širokej
verejnosti počas našich pravidelne organizovaných
Dobrovoľníckych tvorivých dielní. Súčasťou akcie
bolo aj vystavanie nových preliezok v areáli oboch
detských domovo. Celá akcia sa uskutočnila vďaka
grantu ČSOB Nadácie.
Ďakujeme z celého srdca všetkým, ktorí sa podieľali
na projekte, príprave podujatia a v neposlednom
rade príprave darčekov pre deti a už teraz sa tešíme
na ďalšie čarovné chvíle s deťmi z oboch detských
domovov.

Pozývame Vás
22.6.2017 Symbolika hrdinských mýtov, Bratislava (prednáška)
22.6.2017 Dobrovoľnícke tvorivé dielne, Bratislava

23.6.2017 Kreatívny kurz Obraz z paverpolu, Bratislava
Informácie na: www.akropolis.sk
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