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Myšlienka na mesiac:

„Láska je jediná sloboda na tomto svete. Pozdvihuje dušu do vznešených výšav a ani ľudské či prírodné
zákony jej v tom nemôžu zabrániť. Tento cit je súčasťou vyššieho zákona a umožňuje Mesiacu obiehať
okolo Zeme, Zemi okolo Slnka a Slnku so všetkým ostatným okolo stvoriteľa.“
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Dnes má Nová Akropolis 424 centier v takmer
60-tich krajinách po celom svete. Každoročne
uskutočňuje kampane na podporu filozofie

*

PO

Prof. Livraga vytvoril program celoživotného
vzdelávania, ktorý dnes Nová Akropolis ponúka
v desiatkach krajín. Tento program je založený
na porovnávacom štúdiu filozofických, kultúrnych
a duchovných hodnôt významných civilizácií
celého sveta. Vznikli dobrovoľnícke programy
a aktivity, prostredníctvom ktorých členovia Novej
Akropolis každoročne pomáhajú tisícom detí,
seniorov, chorých či sociálne slabých. Vytvorili sa
kultúrne projekty zamerané na hudbu, poéziu,
divadlo. A predovšetkým sa podarilo vytvoriť
naozajstné medzinárodné bratstvo ľudí, ktorí sa
nezištne podieľajú na činnostiach tejto organizácie,
vzájomne si pomáhajú a sú príkladom toho,
že je možná celosvetová spolupráca bez hraníc
a bez ohľadu na akékoľvek kultúrne, náboženské
či spoločenské rozdiely.
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Nová Akropolis sa zrodila ako myšlienka filozofickej
školy na klasický spôsob podľa vzoru mnohých škôl
a spoločností v dejinách, ktorých cieľom bol rozvoj
ľudskej bytosti a aplikovanie filozofických hodnôt
v praktickom živote. Jej zakladateľ, Prof. Jorge Angel
Livraga, začal túto myšlienku šíriť v Buenos Aires
v roku 1957 a veľmi rýchlo sa začali pripájať ľudia,
ktorí túžili hlbšie pochopiť podstatu seba samých,
aj sveta okolo nich a želali si nezištne pomáhať
svojmu okoliu.

*
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keďže tento rok v mesiaci júli oslavuje
Medzinárodná organizácia Nová Akropolis svojich
60 rokov, rada by som tento júlový úvodník venovala
práve tomuto výročiu a poďakovaniu všetkým
dobrovoľníkom, ktorí spoločnými silami tento
medzinárodný projekt utvárajú.

a porovnávacieho štúdia, organizuje kurzy, semináre, aktivity pri príležitosti Svetového dňa
filozofie, realizuje stovky kultúrnych projektov,
vzdeláva tisíce dobrovoľníkov, ktorí sa podieľajú
na sociálnych a ekologických projektoch. Svojou
činnosťou podporuje aktívne občianstvo a trvalú
udržateľnosť, poukazuje na dôležitosť tolerancie
a spolupráce medzi rozdielnymi národmi a kultúrami a inšpiruje k práci na sebe samom v súlade
s nadčasovými hodnotami, ktoré tvoria významnú
súčasť duchovného dedičstva ľudstva.
Všetkým členom a priateľom Novej Akropolis
želáme šťastné 60. výročie a tešíme sa na ďalšie roky
spolupráce!

Mgr. Kamila Hermannová
riaditeľka Novej Akropolis na Slovensku
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KRÁTKY PRÍBEH
O pyšnom mudrcovi

Bol raz jeden učenec, ktorý sa vďaka svojej múdrosti tešil veľkej sláve široko-ďaleko. Časom mu však sláva
trochu stúpla do hlavy. Raz, po celodennom rozjímaní a putovaní pod horúcim slnkom, vysmädol. V diaľke
zbadal slamený domček so studňou, pri ktorej stála žena, a tak sa tam vybral, aby ju požiadal o vodu. Bola
to prostá, jednoduchá žena, ale ochotne mu načrela zo studne. Pred tým ako mu podala vodu, vhodila
do nej pár zelených lístkov. Mudrc sa veľmi nazlostil a urazil. Síce nič nepovedal nahlas, ale vnútri si zašomral:
„Čo si to len dovolila? Toto urobiť a mne? Takto mi skaziť vodu nejakým zeleným lístím. No veď počkaj.“ A tak
sa ju rozhodol vytrestať – akože dobre mienenou radou, ktorá jej však mala uškodiť. Veď je jednoduchá,
nič si nevšimne a urobí, čo jej povie. A tak vraví: „Ďakujem ti za vodu, žena. Rád by som sa ti odvďačil
dobrou radou, ak dovolíš. Čože bývaš v tejto chudobnej chatrči, keď tu, hneď vedľa chatrče, ti stojí krásny
murovaný domček? Len sa tam ty pekne presťahuj. Uvidíš, bude ti lepšie, aj deťom sa bude lepšie vodiť.“
Mudrc veľmi dobre vedel, že v dome nikto nechce bývať. Všetci, čo tam predtým žili, ochoreli, lebo vraj
dom je postavený na zlom mieste. Ale to žene nepovedal. Keď po dlhých rokoch znovu prechádzal krajom,
zastavil sa pozrieť, ako sa jej darí. A tu hľa, vidí ženu spokojnú, s hromadou detí a všetci v plnom zdraví.
Znova sa jej prihovoril: „A to tu stále takto žijete a ste zdraví?“ Žena si mudrca pamätala. Nepochopila,
prečo sa na to pýta, no odpovedala: „Iste, žijeme tu odvtedy, ako ste nám to poradili. Mali ste pravdu.
Odkedy sme sa sem presťahovali, žije sa nám oveľa lepšie.
Ďakujeme za radu.“ „No a čo tá zlá sila, čo opantávala
odjakživa tento dom?“ spýtal sa mudrc. „Ach tá. U nás sa
vraví, že proti zlým silám sa najlepšie láskou bojuje, tá vraj
vyženie každé zlo. A tak som sa s láskou starala o všetkých, čo
v tomto dome žijú.“ Mudrc bol prekvapený, priam zaskočený
toľkou dobrotou a jednoduchosťou, ktorá sa v tej odpovedi
skrývala. „Máš nepochybne dobré srdce, žena, a si aj múdra.
Ale povedz, keď je v tebe toľko dobra, prečo si sa vtedy
pred rokmi voči mne tak nepekne zachovala a vhodila si mi
do vody to lístie?“ Žena sa pousmiala a odpovedala: „Ale ja
som ti predsa nechcela uškodiť, práve naopak. Voda bola
veľmi studená a ty si prišiel veľmi rozpálený od slnka. V smäde
by si bol vypil vodu jedným dúškom a to by ti mohlo uškodiť.
A tak som ti tam vhodila lístky, aby si pil pomalšie. Vždy to
tak robievam.“ Mudrc sa zahanbil a radšej sa rýchlo rozlúčil.
Túlal sa krajom a neprestajne rozmýšľal o tom, čo sa to
vlastne stalo, naplnený pochybnosťami o svojej múdrosti.
Bol to jeden z tých dní, kedy sa pýcha začína topiť, pretože
sa stretla s obyčajnou dobrotivosťou a láskou.

Neznámy autor

INŠPIRATÍVNE OSOBNOSTI
Gándhí a cesta nenásilia - III. časť

... pokračovanie z minulého čísla

Sláva Gándhího rástla, ale narastalo aj násilie
podnecované túžbou po nezávislosti. Anglická vláda
začínala byť čoraz nervóznejšia. Strácala kontrolu
a nechcela prísť o obrovský poklad, akým bola India,
nazývaná „perla britskej koruny“.

Mnohí si volili priamu vojnu a spáchalo sa
veľa teroristických atentátov. Gándhí vyhlásil deň
modlitby a pôstu v celej Indii. Nebol to len generálny
štrajk, šlo o niečo viac: cieľom bolo, aby mohol každý
stráviť čas sám so sebou v tichosti, uvažovať o situácii
a vyhýbať sa nenávisti voči Angličanom.

Tento generálny štrajk sa spájal s nenávisťou,
ktorá sa začínala prejavovať medzi hinduistami

2

19. číslo
a moslimami, medzi Indmi a Angličanmi, a pre ktorú tiekli potoky krvi. Gándhí je sčasti zodpovedný
za všetku preliatu krv. Začalo mu byť jasné, že najprv
treba dosiahnuť nezávislosť duše: oslobodiť sa
od vlastných obáv, nenávisti a vášní. Bez tejto
vnútornej slobody sa nedá nič robiť... Znova bol
uväznený.
O šesť rokov neskôr boli Angličania presvedčení,
že ľud naňho zabudol. Vyšiel z väzenia a opäť začal
boj za vzdelávanie: navrhol otvorené filozofické
vzdelávanie, ktoré by pomohlo objaviť etické
hodnoty a najlepšie duševné vlastnosti u každého
chlapca a dievčaťa. Založilo sa nespočetné
množstvo škôl. Pred svojou ďalšou akciou sa musel
uistiť, že ľudia budú pripravení, aby prebehla
v úplnom pokoji. Až kým mu konečne neprišla
na um skvelá myšlienka! Veľký pochod za soľou. Tak
vznikol legendárny Soľný pochod.
Odkedy Anglicko ovládlo Indiu, uvalilo daň
na konzumáciu soli. Hoci z indických pláží
pochádzalo najviac soli na svete, ľudia k nej nemali
prístup. Bol to anglický monopol. V marci v roku
1930 sa Gándhí ako šesťdesiatjedenročný vydal
na púť dlhšiu ako tristo kilometrov k moru mesta
Dandí, kde potom nabral zakázanú soľ. Keď tento
obrovský sprievod prechádzal mestečkami a obcami,
všetci obyvatelia k nim prichádzali a spievali, hádzali
kvety a priadli na praslici (bola novým symbolom
Indie). Mnohí opustili svoje domovy a pridali sa
k pochodu, ktorý s nádejou kráčal k „moru slobody“.
Pochod začalo sedemdesiat pútnikov, ale keď
prišli k oceánu, bolo ich niekoľko desiatok tisíc.
Taká bola sila Gándhího apelu a jeho hľadania
spravodlivosti a solidarity. Po príchode na pláž
Gándhí symbolickým gestom nabral z piesku za hrsť
soli. S roztvorenou dlaňou pokrytou soľou povedal:
„Anglicko, nechaj nás pokojne žiť v našej krajine!
Sme národ starý tisícky rokov. Nechceme, aby nám
vládla mocnosť, ktorá nám nerozumie...“

rýchlej nezávislosti za každú cenu; na druhej strane
Džinnáh, vodca moslimov, ktorý naliehal, aby sa
vytvoril nový štát len pre moslimov, z ktorého neskôr
vznikol Pakistan.

V oku hurikánu sa Gándhí neponáhľal, lebo
vedel, že na vládnutie sa treba pripraviť. Najprv
sa každý musí naučiť ovládať sám seba. Okrem
toho, Indovia nemali skúsenosti s riadením krajiny:
inštitúcie, ministerstvá, siete komunikácii... Kto by to
všetko sfunkčnil? Pri návšteve nemocníc a cestovaní
vlakom si uvedomil, v akej úbohej situácii sa India
nachádza: mnohí vykonávali potrebu na chodbách.
Čo by sa stalo, keby zrazu získali nezávislosť?
Celá táto eufória spôsobila ďalšie nepokoje, ako
napríklad v Kalkate, kde sa Indovia a Angličania
navzájom zabíjali. Aby Gándhí zastavil túto vlnu
násilia, obetoval svoj vlastný život: postil sa s pevným
rozhodnutím umrieť, ak sa násilie úplne neskončí.
Našťastie dokázal zastaviť toto šialenstvo, aspoň
na chvíľu... potom ho pozvali do Londýna, aby začal
rokovania...

Predtým sa po Londýne prechádzal ako
džentlmen, teraz ho tam prijali v bedrovom
rúšku. Navštívil robotnícke štvrte, kde sa stretol
s predsudkami voči jeho kampani, v ktorej odmietal
anglické oblečenie. Deti sa ho pýtali: „Gándhí, kde
si nechal nohavice?“ On im odpovedal: „Nenechal
som ich nikde, ja nosím skrátené golfové nohavice.“
Prijali ho aj na kráľovskom dvore, na diplomatickom
stretnutí a všetci čakali, že príde v oveľa
elegantnejšom “dhotí”, on však vošiel vo svojom
zvyčajnom oblečení.

Ako už mnohokrát predtým, Gándhího uväznili.
Ale kampaň sa nezastavila: ďalší Veľký pochod
zamieril k ložiskám soli v Dharasane, tentokrát
bez Gándhího na čele. Výsledok bol hrozný –
mŕtvi a tisíce vážne zranených; ženy omdlievali
pri odnášaní tiel ich otcov, bratov a manželov,
až kým nepadli vyčerpané na zem.
Anglicko malo medzinárodnú povesť najmä
ako civilizovaná krajina, jej morálna autorita sa však
rozbila na márne kúsky. Odvtedy sa zorganizovalo
veľké množstvo štrajkov a vyvíjala sa politická
aktivita za nezávislosť Indie. Bohužiaľ sa objavili aj
silné divízie. Na jednej strane bol Nehrú, stúpenec
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S prekvapením sa ho pýtali: „Nie ste oblečený
naľahko?“ „Nie, kráľ Juraj je oblečený za dvoch,
so všetkým, čo má na sebe...“ Takto stále dodržiaval
svoje zásady.

Na konferenciách v Londýne sa nedosiahlo nič,
no Gándhí ani nečakal, že odíde s podpísanou
nezávislosťou. Cestu využil aj na to, aby spoznal
Francúzsko, Švajčiarsko a Taliansko. V hlavných
mestách, ktoré navštívil, sa nahromadili tisíce
Európanov a vítali ho ohlušujúcim potleskom. Každý
chcel vidieť tohto polonahého starčeka, ktorý mal
umelý chrup, ale postavil sa mocnému Britskému
impériu. V Taliansku sa rozprával s Mussollinim
a povedal mu, že fašizmus nemá žiadnu budúcnosť...

V roku 1947 India získala vytúženú nezávislosť,
ale Gándhího to nepotešilo. Kým sa triumfálne
týčili vlajky Indie a Pakistanu, on zotrval na rohožke
pred svojím domom, mlčanlivo, smutne a zamyslene. Vymyslel sa groteskný plán. Umelo rozmiestnili
milióny rodín podľa ich náboženstva: moslimovia
skončili v Pakistane, ktorý sa rozprestieral na opačných stranách Indie; hinduisti v Indii; a sikhovia sa
domáhali vlastných nezávislých krajín... Národy
štvané lakomými vodcami naďalej medzi sebou bojovali. Už zomreli desiatky tisíc ľudí
v bratovražednej vojne trvajúcej desaťročia až
dodnes...
Gándhí sa stiahol z politiky, nechcel pokračovať
v temnej hre politikov. Neprerušil však svoj pochod,
naďalej kráčal a rozprával o mieri a jednoduchosti.
30. januára 1948 vyšiel na nádvorie ako každý večer,
aby sa pomodlil a porozprával s ľuďmi, ktorí si ho
prišli vypočuť. Jeden muž sa pretlačil dopredu

a poklonil sa mu, ale keď sa vztýčil, vystrelil mu
do srdca tri guľky. Gándhí ledva stihol povedať: „Ach,
Ráma, ach, Bože!“ a jeho telo padlo na zem.

Ľudia na celej Zemi boli otrasení, keď sa dozvedeli,
že prorok mieru padol. India ostala paralyzovaná.
Nekonečný zástup ľudí sa v tichosti zhromaždil
na brehoch rieky Ganga, aby sa rozlúčil s týmto
mužom, ktorého nazývali „Bapu“, otec. Dokonca
aj miestokráľ Anglicka si s plačom sadol do piesku
hneď vedľa vatry, kde sa na popol obrátil muž,
ktorý nikdy nemal majetok, tituly, ani výnimočný
talent. Jednoducho to bol muž, ktorý sa odvážil
brániť mier vo vojnovom svete. Mal otvorené
srdce pre bohatých, chudobných, brahmanov
i nedotknuteľných; pre Európanov, hinduistov
aj moslimov...

Gándhího nezaujímali masky, zaujímalo ho ono
zlaté dieťa, ktoré spí vo všetkých ľudských bytostiach.
Dúfal, že budeme čoraz väčšími idealistami,
že povieme: som tu, brat môj, som s tebou...
Keď prstami predstavivosti obraciame stránky
dejín, nájdeme listy poškvrnené krvou, no raz
za čas narazíme aj na listy písané zlatým atramentom.
Na hrdinov, ktorí sú ako semienka. Semienka sa
môžu rozdrviť a pošliapať, ale skôr či neskôr vyklíčia
a vytvoria klasy. A tieto klasy živia všetkých, čo sú
hladní po chlebe, hladní po mieri, hladní po sláve.
Ak si spomenieš na Gándhího, nezabudni, že ľudská
bytosť je taká veľká a silná ako ideál, ktorý nesie
v sebe. A tento ideál hovorí, že sme schopní vytvoriť
nový svet tolerancie, jednoty, mieru a svornosti.

Francisco Capacete

NA ZAMYSLENIE
Ako sa sny stávajú skutočnosťou
Sme toho názoru, že každý človek má vrodenú schopnosť byť filozofom; že sme všetci filozofmi. Sme
toho názoru, že neexistuje žiadna univerzita, ktorá by mohla vytvárať filozofov. Je možné uznať určitý súbor
technických poznatkov získaných prostredníctvom titulu, avšak žiadna univerzita nevytvára filozofov,
básnikov či hudobníkov.
Filozof zamilovaný do Múdrosti a hĺbky vecí sa nachádza v každom z nás. Je to jednoducho otázka toho –
ako hovoril Sokrates - či znovu nájdeme seba samého, aby sme sa znovu poznali, aby sme v onom čarovnom
zrkadle zahliadli svoju vnútornú hlbokú tvár. A s pomocou tejto hlbokej tváre sa môžeme ponoriť do témy
snov. Nebudeme hovoriť o fyzickom význame „spánku“ či „bdenia“, ale o Svete Snov, písanom veľkými
písmenami, čo znamená o tom všetkom, čo nás povznáša, o Archetypoch, ktoré sú za fyzickými vecami.
Všetci máme vo svojom vnútri rad snov umeleckých, rodinných, ekonomických, spoločenských,
politických atď.
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Všetci sme v spojení s týmto Vnútorným Svetom, kde žijú Archetypy, kde sa nachádzajú sny. A všetci
niekedy vo svojej skromnosti, pri svojom rozjímaní cítime chvenie veľkých krídiel snov.
Existujú tajomné hlasy, ktoré nám diktujú básne, ktoré možno nikdy nenapíšeme, lebo nie sme tak smelí,
aby sme to urobili... Existujú zvláštne druhy hudby v šume lístia, ktoré nemôžeme napodobniť, lebo nevieme
ovládať nástroje alebo preto, že nepoznáme reč Hudby. Niekedy nám napadajú myšlienky o tom, ako by
sme mali urobiť to či ono, avšak väčšinou ich nemôžeme doviesť do konca, pretože nemáme potrebnú silu.
V našom vnútre existuje archetypálny svet, isté pradávne volanie po Dokonalosti, po Dobre, po Svornosti,
po Láske... Je to volanie silné, mocné, nepretržité, ktoré nás nikdy neopúšťa. Volanie, ktoré nikdy nestarne,
nech už je náš vek akýkoľvek; toto volanie v nás pretrváva.
Ako sa sny stávajú skutočnosťou? Pozrime sa na malú schému, ktorá je rovnako ako všetky schémy
didaktická a pedagogická, a preto nemôže byť úplne verná.
Pri mnohých príležitostiach sme sa odvolávali na sedmoraké rozdelenie Prírody, na sedmorakú sústavu,
ktorá riadi Univerzum. Aj uskutočňovanie snov je riadené číslom sedem.
Existuje jedna úroveň, dimenzia vôle, v ktorej sú veci chemicky čisté. Spomeňme si, ako hovorí
Schopenhauer o vôli, o týchto „čistých podnetoch“, o tomto druhu čísiel alebo bytostí, ktoré existujú
za všetkými prejavmi, a ktoré vyvolávajú znovu a znovu podobné fenomény. Do tohto archetypálneho
sveta nezasahuje smrť, ani dekadencia, ani žiadna z foriem straty úcty, ktoré poznáme dnes.
„Pod“ ním by sa nachádzal svet intuície. Na úrovni intuície je subjekt v priamom kontakte s objektom,
môžeme poznávať veci priamo, bez toho, aby sme potrebovali sprostredkovateľa. Vo vnútri nás existuje istý
druh neomylného Sudcu, ktorý nám umožňuje nachádzať krásu alebo škaredosť vo všetkých veciach tak,
že sa cítime nimi priťahovaní alebo odpudzovaní.
Existuje tretia úroveň, úroveň intelektu. Podľa gréckych filozofov je tou, ktorá nám umožňuje chápať veci
v ich hĺbke, dôjsť k jadru vecí, k nosnému základu vecí. „Pod“ ňou je svet rozumu a túžob a na tejto úrovni,
tak odlišnej od tých predchádzajúcich, už vstupujeme do večnej duality.
Ešte „nižšie“ je psychický svet, kde sa nachádzajú tie druhé sny, vytvárané našou fantáziou. Tento psychický
svet nás úplne mení v očiach ostatných. Je spojený s intuitívnym svetom a je korunou iného nižšieho sveta,
vitality; všetky veci sú prestúpené dychom života, vďaka nemu zostávajú prejavené. Pod svetom vitality by
bola úroveň manifestácie.
Ako sa prejavujú sny z tohto archetypálneho, numerického, vyššieho a abstraktného sveta, ktorý
nepodlieha vlastnostiam tepla, tvaru ani veľkosti? V tomto svete archetypov sú obsiahnuté sny, ktoré sa
budú stávať skutočnosťou, kým sa úplne neprejavia.
Avšak sny, podľa klasických filozofov, nie sú plodmi ľudí, ale predchádzali existencii samotných ľudí. Sny
ako Archetypy existovali od počiatku všetkých vecí.
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Ako sa sny stávajú skutočnosťou? Najprv je treba vôľový čin, potom nasleduje tušenie, pocit toho, že
náš Archetyp zostupuje, že sa inkarnuje. Potom prichádza fáza vnímania sna na základe inteligencie a je to
vtedy, keď do hry vstupuje rozum a túžba. Keď je sen uvážený a túžime po ňom, vtedy sa začína psychickým
spôsobom stvárňovať. Tým, že po ňom opakovane túžime, prepožičiavame mu život, vitalitu, ktorá narastá.
Neskôr však budú potrebné hmotné prostriedky, možno ekonomické, aby uskutočnenie sna mohlo byť
zavŕšené.
Môže sa nám zdať, že nie je také jednoduché ich realizovať, zväčša kvôli vopred vytvoreným záujmom
alebo kvôli tomu, čo naše vlastné sny obmedzuje; a naše vlastné sny môžu byť tiež obmedzované snami
ostatných. Niekedy existuje rad bremien z minulosti, ktoré vlečieme za sebou, a určitých fantázií, ktoré
spôsobujú, že sa naše sny nemôžu uskutočniť tak, ako si prajeme. Avšak na to je potrebné cvičiť vôľu, vládu
nad sebou samým a tiež vedieť si priať veci. Nestačí, že na ne myslíme; musíme ich vedieť chcieť.
Je potrebné spojiť sa s Duchovným Svetom, s tou veľkou zásobárňou, ktorá existuje tam, kde sa nachádza
Vôľa, Intuícia, Inteligencia; tam, kde žijú naše sny, naše Archetypy, a tie môžeme uskutočniť už teraz alebo
v nejakom inom okamihu. Tam žije to, čo osvietilo onoho imaginárneho Quijota, ktorý, ako sa hovorí, ako
blázon žil a ako múdry zomrel, avšak kto vie?
Možno to bolo práve naopak. Pretože nie je väčšieho bláznovstva než prisudzovať takú dôležitosť
hmotným veciam, ktoré na prvý pohľad vyzerajú byť rozumné. Nie je snáď nič múdrejšie a bližšie Pravde
než vedieť hlboko a silno snívať o veciach. Vedieť spojiť naše srdcia, vedieť spolu spievať, vedieť spolu
rozprávať, vedieť spolu byť. Môcť snívať hlboko a silno.
Avšak nestačí sa obmedzovať len na pasívne a receptívne snívanie. Je potrebné snívať, až kým nevyhŕknu
slzy z očí, až kým sa nezatnú zuby a nepocíti sa chuť krvi v ústach. Je potrebné snívať s napätými svalmi
a zatvorenými očami, je potrebné stať sa samotnou vôľou smerujúcou k snu, za ktorým kráčame... musíme
mať onú vnútornú silu, ktorá je tým, čo nás v skutočnosti odlišuje od zvierat.
Nie je jednoduché uskutočňovať sny. Musíme sa naučiť byť neústupní, roky a roky, mesiace a mesiace,
dni a dni, hodiny a hodiny, minúty a minúty. Nesmieme strácať svoje sny, ak ich naozaj máme. A ak ich
nemáme, nasledujme aspoň sen niekoho iného, avšak nezostávajme bez snov.
Vo svojej skromnosti a malosti by sme mohli povedať: „Som človek, mám sny, z môjho vnútra prichádzajú
zvláštne hlasy; počas noci vnímam slová, ktorým nerozumiem, básne, nenaplnené priania. Nie som stroj, nie
som robot, som niečo viac; pretože som ľudská bytosť, môžem zlepšovať to, čo robím, môžem sám seba
opravovať a zdokonaľovať. Môžem snívať o niečom, čo ma prevyšuje. Nie som bytosť, ktorá je jednoducho
naprogramovaná, som kúskom kreácie.“
Takýmto spôsobom dokážeme snívať o novom človeku, ktorý prekoná naše hranice. Nový človek, ktorý,
ak je básnikom, dokáže napísať svoje verše; nový človek, ktorý dokáže žiť nie proti Prírode, ale v jej prospech,
podľa jej vlastných zákonov, čistý navonok aj vo vnútri, ktorý nepozná strach ani nenávisť, ktorý na nás bude
spomínať s láskou, lebo my sme o ňom snívali, keď ešte neexistoval.
Naša cesta nie je príjemná ani nebude ožiarená sladkými zorami. Naša cesta – ako hovoril pred rokmi
jeden mysliteľ – je ožiarená bleskami.
Každý z nás je určitým druhom Sna. Vy ste snívali o mne a ja som sníval o vás. Snívali sme o sebe navzájom
a zišli sme sa v tomto svete snov a ilúzií.
V skutočnosti sme vedeli, kto sme: knôtom sviece, svetlom, ktoré sa šíri na obzore. Sme ľudia, filozofi,
semienka Nového Človeka. Sme onou silou, nevyhnutnou k uskutočneniu toho, o čom hovorí Cervantes
vo svojom Quijotovi: premeniť obrov na veterné mlyny.
Spomeňme si, ako sa Quijote vrhal proti veterným mlynom. Sancho mu to vyčítal: „Nevravel som im,
pane, že sú to veterné mlyny?!“
A Quijote na to odpovedal: „A nevravel som ja tebe, Sancho, že sú veci, ktoré nás naučí jedine Rytierstvo,
a tí, ktorí ho nepoznajú, nepochopia, že sú to obri, ktorí sa zmenia na veterné mlyny, akonáhle na nich
zaútočíme?“
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Spomeňme si, že za nami sú tisíce a tisíce rokov Dejín a pred nami tisíce a tisíce rokov budúcnosti.
Že sme jedným z článkov veľkej reťaze; že máme historickú zodpovednosť za to, že donesieme staré
semienka do Nového sveta a vyhĺbime brázdy v Novej Zemi.
Snažme sa splniť svoje poslanie čo možno najlepšie, buďme vždy bdelí a pozorní. Snažme sa vždy zostať
v spojení s oným Svetom, ktorý nás očakáva po smrti, aby nás prijal nádherne odetých do svetla a mieru,
ktoré sa rodia zo splnenej povinnosti.

Jorge Angel Livraga
Zakladateľ Medzinárodnej organizácie Nová Akropolis

SVET SYMBOLOV
Had

So symbolom hada sa stretávame snáď vo všetkých náboženstvách a kultúrach. Je často spájaný
s mudrcmi a zasvätencami, takže je vnímaný ako symbol poznania. Tiež sa spája s cyklami času, kedy
symbolizuje večnosť.

Zákaz okúsiť plod zo stromu poznania Dobra a Zla je nám známy z biblie, kedy had oboznamuje človeka
s tým, že ak zje ovocie z tohto stromu, bude ako Boh. Tým odhaľuje človeku jeho božský pôvod a umožní
mu vydať sa na cestu Vykúpenia, aby mohol prekonať Dobro a Zlo. Ofisti v tejto súvislosti tiež hlásali, že je
treba prejavovať vďačnosť hadom.

V mitraizme sa stretávame s hadom ovinutým okolo plodiaceho kameňa. Jeho základ tvorí aktivita,
pohyb, špirála a môže byť tiež spájaný s telurgickými silami.
Egyptský had Kneph predstavuje večnosť a býva
zobrazovaný, ako obtáča pohár vody, s hlavou
nad „Prvotnými Vodami“, ktoré zahrieva svojim dychom.
Táto podoba hada sa nazýva Ptah a mení sa na Imhotepa,
pevne zviazaného so Svätými Vedami, medzi nimi
i s Medicínou.

Tiež grécka bohyňa Hygieia, dcéra Asklepia, bola spájaná
s hadom z Epidauru a s pohárom, ktorý sa postupom času
premenil na emblém lekárnikov.

Ako had sa objavuje vyobrazený aj boh lekárov Serapis.
A nie je tak ďaleko od Serapisa k Heraklovi, k dieťaťu, ktoré
uškrtilo dvoch hadov, ktorých na neho poslala Héra, aby
ho zabila, len čo sa dozvedela, že nie je jej syn; a preto
niekedy môžeme vidieť sochy Serapisa-Herakla, na ktorých
je zdôraznené spojenie s hadom.

Had Uroboros, ktorý je zvinutý do kruhu a zahryznutý do vlastného chvosta, všeobecne predstavuje
nezničiteľný život, večné obnovovanie všetkých vecí. Tento had bez začiatku a konca vyjadruje kruhový
pohyb v jeho úplnej čistote, vedomú evolúciu vo Večnom Čase.

MÚDROSŤ PRÍRODY
Rys ostrovid

Rys ostrovid je najväčšia mačkovitá šelma Európy,
typická svojou nádhernou kresbou na srsti a trochu
nezvyčajnými šišatými ušami a briadkou. My máme

tu česť, že žije práve na našom území, ako jednej
z mála krajín Európy. Je trochu tajnostkár a samotár,
takže o ňom nevieme veľa, ale niečo sa predsa len
zozbieralo. Tak sa poďte spolu s nami zoznámiť
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s tajuplným, elegantným a rešpekt vzbudzujúcim
rysom ostrovidom.
Z bežného života

Rys, ako každá mačka, cez deň odpočíva.
Najlepšie sa cíti za súmraku, takže vtedy sa prebúdza
do života a je to jeho najaktívnejšia časť dňa. Kým
my mnohí v šere akosi prestávame vidieť svet, u rysa
to rozhodne neplatí. Veď samotné meno „ostrovid“
napovedá, že „vidí ostro“. Je oprávneným nositeľom
takéhoto mena, pretože cez deň dokáže spozorovať
malú myš, aj keď je od neho vzdialená 70 metrov,
zajaca na 300 metrov a srnca do 500 metrov.
No a v šere či v noci ho jeho „ostrý vid“ tiež neopúšťa.

srsť a hľadiac mu do očí pomaly cúva až napokon
zmizne v húštine. Samozrejme sa nedá opomenúť,
že je to dravec, a to neuveriteľne rýchly. Vytrvalostné
behy však nemá veľmi rád. Možno práve preto
neloví príliš zdravú zver. Skôr sú to poranené, choré
či slabšie jedince. Ťažko povedať, prečo je to tak, či je
milosrdný alebo pohodlný. Každopádne je známe,
že rys výrazne napomáha zabezpečovať v prírode
určitú rovnováhu.
Rys v legendách a mytológii

Možno je to trochu neuveriteľné, ale aj tu má rys
svoje miesto. Stará indická legenda opisuje rysa ako
hrdé zviera, ktoré nikdy nedovolí, aby niekto kráčal
pred ním. Raz sa to predsa len stalo a tým trúfalcom
bol krkavec. Unavený z celodenného odháňania
chytil v noci rysa za uši a ťahal, až mu ostali len
štetiny. A tak prišiel rys k svojím nezvyčajným ušiam.
Latinský názov rysa je Lynx, pochádza
z indoeuróskych jazykov, kde „leuk“ znamená
svetlo. Lynx je ale aj pomenovanie pre súhvezdie.
Podľa gréckej mytológie sa súhvezdie rysa dostalo
na oblohu, keď bohyňa Demeter premenila
skýtskeho kráľa Lynkosa a poslala ho ďaleko tam, kde
hviezdy sú len slabo vidieť. Tento vraj dokázal vidieť
aj v tme, pod zem či cez stromy a kamene.

Symbol rysa nájdeme aj v škandinávskej a nórskej
mytológii, kde bol sprievodcom Freyi, bohyne vojny.
Často vraj ťahal jej koč, vyhrávali spolu bitky. Bola im
pripisovaná schopnosť predvídať, čo sa stane.

Rys je v zásade samotár, loví sám, žije sám hlboko
v lesoch, ale samozrejme v dobe párenia aj on
rád opúšťa svoju samotu a zdržuje sa s vyvolenou
dámou. Toto obdobie nastáva v januári až marci.
Aj keď sa súdnemu človeku zdá, že vtedy rozhodne
nie sú vhodné klimatické podmienky na romantiku
v lese, rys to vidí inak. Práve v tomto období
nachádza a nejaký čas sprevádza svoju vyvolenú. Ale
je to čas náročný pre obe strany. „Rysiu dámu“ totiž
sprevádzajú viacerí „rysí rytieri“, ktorí o ňu neustále
medzi sebou bojujú. Napokon z toho celého vždy
vzíde jeden víťaz a v máji až júny sa už rodia mláďatá.
Milosrdný lovec

Rys nepatrí k žiadnym „krvilačníkom“, ako ho často
vykresľujú miestne legendy. Rešpekt, ktorý vzbudzuje,
sa zrejme pretavil v strach, ale v skutočnosti nie je pre
človeka nebezpečný. Pri stretnutí s človekom zježí

Je toho mnoho čo o rysovi vieme, ale všetky tie
údaje a fakty nestrhávajú závoj tajomstva, ktorým je
rys predsa len tak trochu zahalený. Z času načas však
niektorým ľuďom do života vpláva toto nádherné
zviera, majú možnosť ho chovať či sprevádzať ho
životom alebo on sprevádza ich život. Na záver
pridávame ukážku z diela Ludvika Kunca, ktorý je
práve jedným z takých ľudí a podarilo sa mu prežiť
roky po bohu rysa Sixiho. Možno to, aký rys je, bude
z ukážky cítiť oveľa viac ako z akýchkoľvek údajov
a faktov, ktoré dokážeme zozbierať.

„Tomu, čo som sa od Sixiho naučil, hovorím sám
pre seba – vegetiť. Nie je to len úplná nečinnosť.
Pod povrchom sladkej lenivosti sa skrýva schopnosť
maximálnej koncentrácie, ktorá v určitej chvíli dozrie
k výbušnej akcii. V tom prepojení činu a nečinu
bol Sixi nedosiahnuteľný majster. Kiež by som ho
dokázal napodobniť v umení prudko prežiť radosť
aj hnev, aby vzápätí už nebolo po tom rozruchu ani
pamiatky a vystriedal ho božský pokoj.“
Mária Horváthová
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AKTUALITY NOVEJ AKROPOLIS NA SLOVENSKU
Stalo sa...
KREATIVITA DOBROVOĽNÍKOV ZO ŠIROKEJ VEREJNOSTI POČAS CELÉHO ROKA
Minulý rok na jeseň sme prvý krát v Bratislave aj Košiciach
zorganizovali takzvané Dobrovoľnícke tvorivé dielne,
ktoré od svojho počiatku zaznamenali taký úspech, že sa
z tejto akcie stalo pravidelné podujatie, ktoré prebiehalo
raz za mesiac počas celého školského roka.
O čo ide? Mohli by sme túto akciu popísať ako tri
v jednom. Na týchto dielňach sa stretávajú dobrovoľníci
Novej Akropolis ako aj dobrovoľníci so širokej verejnosti
a spoločne sa venujú výrobe rôznych hračiek a rôznych
predmetov, ktoré potom v rámci našich sociálnych aktivít
pre detské domovy a krízové centrá darujeme deťom. Ide
teda o spojenie kreativity, užitočnej činnosti a príjemne
stráveného večera v kruhu ľudí podobne naladených.
Všetky večery sa niesli v dobrej, priateľskej, často
veselej atmosfére a počas roka sa nám spoločne
podarilo vyrobiť rôzne látkové peračníky a kapsičky,
loptičky, vypaľované podložky, prívesky, malé
hračky, vankúše a mnoho iných predmetov, ktoré
sme v priebehu roka postupne odovzdávali deťom
z domovov a krízových centier. Všetkými predmetmi
boli deti nadšené, akoby cítili, že každý predmet bol
robený s láskou práve pre ne.

Touto cestou by sme radi poďakovali
za kreativitu, nápaditosť a ušľachtilosť
všetkým tým, ktorí sa dobrovoľníckych
tvorivých dielní zúčastnili. A tí z vás, ktorí
ste sa dielní nestihli zúčastniť, no radi
by ste, nezúfajte, od septembra nájdete
na našej webovej stránke ďalšie termíny.
Už teraz sa tešíme na vás a vaše šikovné
ruky.

Pozývame Vás
Najbližšie pozvánky vás budú čakať v ďalšom čísle bulletinu, keďže v priebehu letných prazdnin
neorganizujeme verejné podujatia.
Informácie na: www.akropolis.sk
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