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Myšlienka na mesiac:

„Je možné byť dobrým človekom aj bez toho, aby si to niekto všimol. Pamätaj na to.“

ÚVODNÍK

Marcus Aurelius

Milí čitatelia,

letné mesiace sú za nami, na dvere opätovne
zaklopal školský rok a s ním prichádza aj veľa nových
výziev na štúdium, vzdelávanie a učenie sa. Mnohí
z nás už dávnejšie opustili lavice základných,
stredných aj vysokých škôl a vstúpili do “školy
života” s jej nespočetnými každodennými lekciami
a úlohami.
Múdri ľudia všetkých čias a kultúr nám hovoria,
že sme sa prišli na tento svet učiť, nadobúdať
skúsenosti a prostredníctvom rozličných situácií
a životných výziev dosiahnuť hlbšie pochopenie
súvislostí a prebudiť naše skryté ľudské schopnosti.
Je to mimoriadne obohacujúci filozofický uhol
pohľadu, ktorý - keď sa nám ho darí aplikovať v
praxi - nám dokáže ušetriť veľa negatívnych emócií
a vnútorných problémov.
Niekedy však na toto “zadanie” zabúdame a nedarí
sa nám vnímať život ako učiteľa a seba ako žiaka;
chceli by sme mať nad životom kontrolu, nazrieť
do jeho záznamov, vedieť, akú úlohu nám pripravil
na ďalší deň, alebo aká otázka nám bude položená
pri maturite. Nie vždy sa vieme stotožniť s učebnou
látkou, nepáčia sa nám postavy vyučujúcich či
spolužiaci...
Pripomeňme si teda zopár základných “školských”
skúseností, ktoré nám môžu pomôcť v tom, aby sme
so životom nebojovali ani sa ho nesnažili prekabátiť,
ale vnímali ho ako priateľa a učiteľa.

Po prvé je dôležité dobre počúvať zadanie. Život
nám často predloží úlohu v podobe nejakého
problému alebo náročnej situácie a my sa natoľko
ponoríme do vlastných emócií, že si zabudneme
položiť otázku, čomu nás má daná situácia naučiť.
Snaha pochopiť skrytý jazyk udalostí bola vždy veľmi
dôležitou súčasťou ľudského rozvoja a schopnosti
chápať hlbšie dimenzie života.

Po druhé je dobré si pamätať, že keď sme išli
“za školu”, látku sme si museli aj tak dobrať.
V živote sa každý stretávame so situáciami, ktoré
si od nás vyžadujú rozhodnutie alebo riešenie,
ale my sa v danom okamihu rozhodnúť nevieme,
a tak nechávame plynúť čas a dúfame, že situácia sa
nejako vyrieši sama. Inými slovami ideme “za školu”
a lekcia ubehne bez našej prítomnosti. Skúsenosť
však hovorí, že napriek tomu, že si pred danou
výzvou zakrývame oči a snažíme sa robiť, ako by
neexistovala, aj tak si na nás počká a budeme ju
musieť zvládnuť za iných okolností, v inom čase a
často aj v náročnejšom prevedení.

A do tretice je zaujímavé si spomenúť, že napriek
momentálnym sympatiám a antipatiám voči
učiteľom alebo spolužiakom sme sa v konečnom
dôsledku od každého niečo naučili. Mnohí z nás
určite absolvovali stretávky po rokoch, kde sa
zrazu veci ukazujú v inom svetle, než v akom sme
ich videli počas navštevovania školy. Keďže už
vnímame spolužiakov aj učiteľov v úplne inom
sociálnom kontexte a s odstupom rokov, začíname
vidieť celkom iné aspekty každého z nich a naše
vtedajšie vzťahy hodnotíme v inom svetle. Pozitívne
aj negatívne postoje časom vybledli a v našich
spomienkach zostali skôr skúsenosti a lekcie. Tento
poznatok je dobré si pripomenúť v okamihoch,
kedy prežívame problémy vo vzťahoch s naším
okolím, v konfliktoch a zložitých komunikačných
situáciách. Keď sa nám vtedy podarí neškatuľkovať
ľudí do “dobrého” a “zlého” priečinka, môžeme byť
pozornejší k tomu, čo sa od nich môžeme naučiť,
hoci aj v náročných momentoch.
Nech sa nám teda všetkým darí prechádzať našou
školou života pozorne, zodpovedne a s úsmevom;
je plná zaujímavých poznatkov, ktoré čakajú na to,
aby sme si ich osvojili. Šťastný nový školský rok!

Mgr. Kamila Hermannová
riaditeľka Novej Akropolis na Slovensku
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KRÁTKY PRÍBEH
Sakrálne miesto

Za čias Budhu sa jeden muž vybral vysoko do hôr, aby tam našiel obradné, sakrálne miesto, kde by
mohol rozjímať, kde by priviedol pod kontrolu svoje telo a porozumel svojej mysli. Pri tomto hľadaní
náhodou natrafil na jedného z Budhových žiakov a oslovil ho. „Odkiaľ idete pane?“, spýtal sa pocestného.
„Prichádzam zo svojho obradného miesta.“ Keď si muž uvedomil, že tento pocestný pozná miesto, ktoré aj
on sám hľadá, ihneď ho začal spovedať, aby sa dozvedel viac. „Také miesto
si práve hľadám aj ja. Vezmite ma tam!“ No pocestný ho odmietol: „To nie
je možné, nemôžem ťa tam vziať. Tým miestom, ktoré hľadáš je myseľ.
Nachádza sa v čistej a spravodlivej mysli. V mysli, v ktorej nie je
žiadna faloš a samoľúbosť. V mysli, ktorá hľadá svoje osvietenie.
Vôbec nezáleží na tom, či je to nejaká miestnosť, naopak,
môže ním byť akékoľvek pokojné miesto.“ Muž bol
udivený, no zároveň práve pochopil, že ten sakrálny
priestor, ktorý tak úpenlivo hľadá, sa nedá nájsť
zrakom, pretože sa nenachádza vonku, ale
vo vnútri každého z nás.

INŠPIRATÍVNE OSOBNOSTI
Galileo Galilei

Jeden z významných predstaviteľov renesancie,
astronóm a fyzik. Mnohými označovaný za „otca
modernej astronómie“, „otca modernej fyziky“ či
dokonca „otca vedy“. On sám seba však vnímal
predovšetkým ako filozofa.
Detstvo a štúdiá

Narodil sa 15.2.1564 v Toskánskej Pise. Pochádzal
zo starobylej váženej rodiny, otec Vincenzo bol
hudobný teoretik, učiteľ, literát, matematik a obchodník so súknom. Matka Giulia bola veľmi dobrým
amatérskym hudobníkom. O Galileovom detstve sa vie
málo, mal šesť súrodencov. Do jedenástich rokov ho
vzdelával otec, potom študoval v kláštornej jezuitskej
škole blízko Florencie, kde dokonca zvažoval vstúpiť
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do rádu. V osemnástich rokoch šiel študovať
medicínu na univerzitu v Pise, hoci bol nadaný
matematik. Ešte počas lekárskych štúdií urobil
originálne pozorovania pohybu kyvadla a objavil
fakt, že kyvadlo určitej dĺžky sa kýve v rovnakej
frekvencii bez ohľadu na veľkosť oblúku kyvu.
Jav bol neskôr pomenovaný ako izochronizmus
kyvadla. Počas štúdií napísal aj prvú prácu nazvanú
„La Bilanzetta“ (Vážky), v ktorej predstavil ním
vynájdené modifikované hydrostatické vážky
na určovanie špecifických hustôt jednotlivých
kovov v zliatinách a tiež formuloval poučky o ťažisku
pevných telies. V 1583 sa zoznámil s učiteľom
Ostiliom Riccim, ktorý ho zasvätil do Euklidovej
matematiky a geometrie, Archimedových výpočtov
v súvislosti s fyzikou, a zoznámil ho aj s dielami
filozofov Platóna a Pytagora. Po štyroch rokoch
opustil univerzitu síce bez lekárskeho diplomu, ale
s množstvom poznatkov z matematiky, mechaniky
a predovšetkým veľkým nadšením pre vedu. K tejto
dobe sa neskôr sám vyjadril: „Filozofia je napísaná
v tejto ohromnej knihe, ktorú máme neustále
otvorenú pred očami – mám totiž na mysli vesmír –
ale nedá sa jej porozumieť skôr, kým sa nenaučíme
jej jazyk, a kým nerozpoznáme písmená, ktorými
je napísaná. Je písaná jazykom matematickým,
písmenami v nej sú trojuholníky, kruhy a iné
geometrické útvary: bez týchto prostriedkov sa
nedá ľudsky porozumieť ani jedinému slovu. Bez
nich je to márne trmácanie sa v temnom bludisku.“

Na základe poznatkov zo svojich vlastných
pozorovaní nebeskej oblohy vyjadril Galileo v roku
1604 podporu Kopernikovej myšlienkovej škole.
Pred Kopernikom bol uznávaný geocentrický
pohľad na usporiadanie vesmíru. Kopernik prišiel
s prevratnými tézami, tvrdil, že Zem je guľatá
a otáča sa okolo vlastnej osi, že okolo Zeme sa otáča
jej družica Mesiac, Zem a aj iné planéty sa otáčajú
okolo Slnka, že os Zeme vykonáva kužeľovitý pohyb
okolo kolmice na rovinu ekliptiky. A nakoniec, že
vzdialenosť Zeme od Slnka je zanedbateľná oproti
vzdialenosti k stáliciam, z čoho vyplýva, že rozmery
vesmíru sú nepredstaviteľné.

Významný, ak nie najväčší, úspech v konštrukcii
vedeckých prístrojov dosiahol v 1609 vylepšením
ďalekohľadu (teleskopu) na základe holandského
vynálezu. Sám napísal, že o holandskom vynáleze
čítal správu a prístroj zostrojil na rovnakom princípe.
Nazval ho tubus opticus. Použil konkávnu šošovku

Dospelosť, objavy a tvorba

V rokoch 1589 až 1592 pôsobil ako profesor
matematiky na univerzite v Pise, ale keďže systém
vzdelávania sa mu zdal rigidný, odišiel z nej. Vďaka
intervencii jeho mecenáša, kardinála del Monta,
sa dostal na univerzitu v Padove, kde pôsobil
ako profesor osemnásť rokov. Učil tu Eukleidovu
geometriu v scholastických tradíciách, venoval sa
teoretickým a experimentálnym štúdiám vo fyzike
(náuke o pevnosti hmôt), aplikovanej mechanike
(zaoberal sa pádom voľných telies, pohybom po naklonenej rovine, pohybom hodeného telesa,…), dal
základy novému odvetviu - dynamike. Obľúbené
boli jeho prednášky o astronómii, na ktoré vraj
chodilo až 1000 poslucháčov a možno aj viac. Popri
tom sa venoval konštrukcii rôznych prístrojov.

V roku 1599 sa zoznámil s Marinou Gamba. Mali
spolu dcéry Virginiu a Liviu a syna Vincenza. Deti
po rozchode rodičov žili s otcom. Virginia neskôr
vstúpila do kláštora klarisiek a dostala meno sestra
Maria Céleste (nebo) vďaka tomu, že bola dcérou
otca fascinovaného hviezdami, s ktorým si potom
roky písala a podporovala ho.

Socha vo Florencii
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ako okulár a konvexnú ako objektív, pričom prvá
verzia ponúkala 3-násobné zväčšenie. Keď prístroj
predviedol benátskym patricijom na veži Baziliky
sv. Marka, boli nadšení jeho praktickými možnosťami.
Neskôr ho daroval benátskej vláde a vďaka tomu
bol 25.8.1609 menovaný za doživotného profesora
na Padovskej univerzite. Galileo aj naďalej pracoval
na jeho zlepšení, neskôr skonštruoval ďalekohľady
s až 30-násobným zväčšením a tiež odhalil
jeho použitie vo forme zloženého mikroskopu.
A samozrejme prístroj intenzívne využíval aj
na vlastné pozorovania oblohy.

V roku 1610 uverejnil výsledky pozorovaní
vo svojom prvom vedeckom spise „Hviezdny
posol” (Sidereus Nuncius), ktorý poslal aj Johannovi
Keplerovi a ten následne potvrdil správnosť
Galileových pozorovaní. Kniha bola poslaná aj
všetkým európskym panovníkom. Znamenala
prielom v dejinách vedy, nakoľko v nej okrem
konštrukcie ďalekohľadu píše o pozorovaniach
Mesiaca, Mliečnej dráhy a tiež o objave štyroch
satelitov
Jupitera,
čo
bolo
najslávnejším
astronomickým pozorovaním pomocou nového
ďalekohľadu. V tomto roku objavil aj fázy planéty
Venuše, že Saturn sa objavuje v sprievode ďalších
dvoch telies a pozoroval aj planétu Neptún. Bol
jedným z prvých Európanov, ktorí pozorovali
slnečné škvrny. V rovnakom roku bol Galileo
menovaný najvyšším matematikom univerzity v Pise
a veľkovojvoda toskánsky ho obdaroval titulom
Dvorného matematika a filozofa vo Florencii. Titul
filozofa bol pridaný na žiadosť Galilea, ktorý ako
odôvodnenie uvádzal, že študoval filozofiu dlhšie
ako matematiku.

Autor sa v ňom zameriaval na argumentáciu medzi
dvoma intelektuálmi, geocentrickým Simpliciom,
zástancom aristotelizmu, ktorý miluje dogmy
a doktríny preverené tradíciami a heliocentrickým
Salviatim, reprezentujúcim symbol vedca. Ďalej
v ňom vystupuje laik Sagredo, ktorý je symbolom
zvedavého, hľadajúceho a inteligentného človeka
s nezávislým duchom. Práve k takému typu ľudí sa
Galileo svojim dielom prihováral.

Hoci na počiatku mu bol pápež naklonený,
postupom času sa ich názory odlišovali a po vydaní
diela si už boli veľmi vzdialení. V roku 1632 bol Galileo
predvolaný pred Sväté oficium v Ríme a začal dlhý
proces trvajúci do júna 1633. Galileo bol odsúdený
za kacírstvo k všetkým trestom podľa cirkevného
práva. Podrobil sa „skúmaniu zámerov“, čo bol proces
zahŕňajúci ukážky mučiacich nástrojov. Tresty mu
boli odpustené pod podmienkou, že odvolá svoje
bludy. Toto odvolanie potvrdil podpisom. Známa
veta „A predsa sa točí!“ pravdepodobne nebola
vyrieknutá pred súdom. Po procese bol vykázaný
do domáceho väzenia. Galileove Dialógy boli
v roku 1634 umiestnené na Index zakázaných kníh,
kde zostali až do roku 1822. Neskôr Galileo zistil, že
všetky jeho publikácie boli ticho zakázané. Až pápež
Ján Pavol II. v roku 1992 Galilea rehabilitoval.

V roku 1611 odišiel Galileo do Ríma a tu sa stal
6-tym členom Accademia dei Lincei (Akadémia
Rysov), čo bola prvá svetová prírodovedecká
akadémia.

V nasledujúcom roku sa začali útoky na Galileovu
teóriu o pohybe Zeme. V roku 1614 florentský
dominikánsky mních Tommaso Caccini dokonca
tvrdil, že sú v priamom rozpore s učením Biblie.
V dôsledku toho bol v 1616 pokarhaný kardinálom
a bolo mu prikázané, aby neučil heliocentrickú
astronómiu.

Galileo mal svojich odporcov, ale aj
podporovateľov, medzi ktorých od roku 1623
patril aj nový pápež Urban VIII. Ten mu dal
neoficiálne povolenie publikovať spis „Dialóg
o dvoch hlavných svetových systémoch,
ptolemaiovskom a kopernikovskom”, písaný
v taliančine a formou sokratovského dialógu.

Cristiano Banti, 1857
Galilei čelí rímskej inkvizícii

Napriek rozsudku i zhoršujúcemu sa zdravotnému
stavu – postupne úplne oslepol – sa však nikdy
nevzdal vedeckej práce. V 1639 napísal „Rozpravy
a matematické dôkazy“ o dvoch nových odvetviach
vedy, týkajúce sa mechaniky a miestnych pohybov.
Zomrel 8.1.1642 v Arcetri pri Florencii.
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Prínos do vedy

relatívnosti pohybov. Okrem toho priniesol aj
nové postupy skúmania, do prednášok vniesol ako
novinku pokus. Tvrdil, že sú potrebné tri metodické
aspekty: najprv nájsť najpravdepodobnejšiu
hypotézu, potom ju matematicky spracovať a
na záver experimentálne overiť.

Počas svojho života neustále skúmal vesmír
i prírodu, vďaka čomu bol schopný popísať mnoho
zákonitostí a skonštruovať množstvo praktických
prístrojov. Vyrobil teplomer na princípe kontrakcie
a expanzie bubliny vzduchu, pulsilologium
na meranie tepu pacientov, hydrostatickú váhu,
geometrický a vojenský kompas. Získal patent
na stroj na zdvíhanie vody. Navrhol ako efektívne
zdvíhať kanón, tiež spôsob rýchleho spočítania
strelného prachu pre delové gule rôznych veľkostí
a materiálov. Vyrábal kompasy, kružidlá, rôzne
meradlá, ku ktorým písal návody v taliančine,
aby im rozumeli a mohli ich používať aj bežní
ľudia. Zaviedol aj presné formulácie základných
pohybových pojmov, ktoré fyzika používa dodnes.
Definoval pojem rýchlosti a zrýchlenia. Dokázal, že
voľný pád a pohyb telesa po naklonenej rovine sú
pohyby rovnomerne zrýchlené. Rozoberal problém
skladania pohybov a prvý formuloval myšlienku

Záver

„Vo svojej temnote hĺbam raz o tom, raz o inom
predmete prírody a nikdy nemôžem upokojiť svoju
neúnavnú hlavu, aj keď si to veľmi želám. Táto
ustavičná činnosť ducha ma okráda takmer o všetok
spánok.“

Galileo bol človek vytrvalo hľadajúci múdrosť
v jej rozmanitých podobách. Ako sám vravel:
„Nikdy som nestretol človeka takého hlúpeho, aby
som sa od neho nemohol niečo naučiť.“ Bol však,
ako renesančný Homo Faber, Homo Universalis,
schopný nájdené pravdy aj uplatniť v praxi. Nešiel
hlavou proti múru, ale svojich presvedčení a túžby
po poznaní sa nevzdal ani napriek nepriazni doby či
osobným obmedzeniam. Bol si vedomý, že niekedy
je potrebné zostať žiť, aby človek mohol ďalej hľadať
a odhaľovať Pravdu, a niekedy je potrebné práve
život priniesť Pravde ako obetu.

Viktória Búdová

Použitá literatúra:
SMOLKA, J. 2000. Galileo Galilei, Legenda moderní vědy. Praha :
NAKLADATELSTVÍ PROMETHEUS, spol. s. r. o. 59 s. ISBN 80-7196171-X

NA ZAMYSLENIE
William Walker, potápač
Pri svojej poslednej ceste do Anglicka
som mal to šťastie navštíviť starú katedrálu
vo Winchesteri. Tisícročné stredisko
putovania a náboženstva, jedno z magických
centier planéty. Miesto, na ktorom bola v 11.
storočí postavená súčasná gotická katedrála
na normandských základoch, ktoré sú ešte
viditeľné v krížovom pôdoryse, bolo sídlom
svätýň ponorených v ďalekej minulosti,
predchádzajúcej dokonca aj Rimanom.
Zvláštnou charakteristikou tohto veľkého diela je to, že pod ním prúdi voda
rieky Avon, čím sa stáva určitým druhom
kamenného plavidla vznášajúceho sa
na vodnom prúde so všetkým symbolickým
a ezoterickým obsahom, ktorý zahŕňa.
Z iného hľadiska je ako mystický most,
ktorý nad studenými podzemnými vodami
umožňuje zjednotenie oboch brehov.
V jeho podzemí doposiaľ vyvierajú tri
pramene a zvláštna konštrukcia zabez-

Socha v katedrále Winchester
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pečuje nádhernú akustiku po celej jeho lodi, čo sme zistili, keď sme počúvali jeho preslávené organy a keď
sme boli svedkami zvláštneho zvyku nechať biť zvony počas popoludnia dlhšie než hodinu. Keďže zvony
sú naprogramované tak, aby zneli na spôsob arpeggio, zdá sa, akoby ruky anjelov hrali na kolosálne harfy
niekde nad vznešenou klenbou. Je veľmi ťažké opísať tento zážitok niekomu, kto ho neprežil, lebo je takmer
nemožné si ho predstaviť.
Môj článok sa však nevzťahuje na samotnú katedrálu, ale na skromného muža Williama Walkera,
profesionálneho potápača narodeného v roku 1864.
Takmer tisíc rokov podmývali vody základy katedrály a na začiatku 20. storočia sa zdalo, že je odsúdená
k zániku, pretože v jej múroch sa objavili veľké trhliny a celá táto gotická nádhera sa rúcala v základoch.
Technické prostriedky tej doby a stav potopeného muriva znemožňovali injektáž nosných materiálov
a inžinieri sa ocitli pred zdanlivo neriešiteľným problémom. Vtedy sa objavuje hrdinská postava Williama.
Ponúkol sa, že malým otvorom zostúpi nadol a v rukách prenesie vrecia cementu jedno po druhom, aby
spevnil zatopené časti. Avšak preniesť množstvo kubických metrov materiálu, ktoré bolo podľa prepočtov
inžinierov potrebné k podopreniu obrovskej budovy, sa zdalo nemožné podľa logických možností tejto
čisto manuálnej činnosti, ktorú mala vykonať iba jedna osoba. Potápač sa nezľakol a v ťažkom skafandri,
ktorý ručne plnili vzduchom jeho kamaráti v pivnici katedrály, sa potopil
do ľadových vôd.
Píše sa rok 1906. Deň čo deň potápač neúnavne zostupuje a vystupuje
po schodisku a vo svojich rukách nosí vrecia, kamenné bloky a trámy. Nevníma
rozsiahlosť práce, je do nej úplne pohrúžený, nezáleží mu na jeho zdraví ani
na tom, či mu za to niečo zaplatia. Uskutočňuje naozajstné dielo lásky. Všetci
pochybujú o tom, že by toto dielo mohol vykonať v celom rozsahu..., ľudská
bytosť predsa neznesie túto každodennú prácu v takýchto podmienkach.
Avšak potápač už nie je ľudskou bytosťou, je inkarnáciou vôle a vytrvalosti.
Pracuje do roku 1912 a spočítalo sa, že v tomto období zniesol 25 800 vriec
cementu, 114 900 betónových blokov a 900 000 tehál. Jeho ruky počas
šiestich rokov preniesli viac než 500 ton.
Socha Williama Walkera
v katedrále Winchester

V katedrále je vztýčená jeho socha z bronzu s roztvorenými rukami, ktoré boli
jediným nástrojom pri jeho titanskej práci. Dnes sa tam nachádza pamätná
doska s nápisom: „Katedrála Winchester postavená na slávu Božiu v rokoch
1087–1093. Uchránená pred nebezpečenstvom
z milosti Božej v rokoch 1905–1912.“

Nápis pod sochou:
William Walker - potápač (1869 - 1918)
...ktorý zachránil Katedrálu s jeho vlastnými rukami...
1906 -1911

Vezmime si príklad z Williama Walkera. Pracoval
a venoval svoj život skromnému, avšak nadčasovému
úsiliu o to, aby sa iní mohli modliť pod dokonalými
strechami s rebrovou klenbou a počúvať zbor
zvonov. Zostúpil do ľadových priepastí, aby sme
sa my, ktorých nikdy nepoznal, mohli kochať takou
krásou. Počas storočí tento mystický klenot poskytol
prístrešie tisíckam veriacich. Tak ako stará katedrála,
aj náš súčasný svet sa rúca v základoch, podmývaný
vlnami Éry Vodnára. Umožnime, aby sa v nás prejavili
charakteristiky potápača. Ponorme sa do studených
vĺn s rukami plnými pevných balvanov našich
diel a tam v tme ich pribime jeden k druhému,
aby podopreli svet. Modlime sa svojimi rukami
pri každodennej práci. Prídu iní, aby sa tešili z krásy
sveta kolísanom v rytme zvonov.

Jorge Angel Livraga
Zakladateľ Medzinárodnej organizácie Nová Akropolis
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SVET SYMBOLOV
Bonsaj

Aj u nás v obchodoch dostaneme
miniatúrne stromčeky, menom bonsaj.
Podľa ázijských tradícií je bonsaj tvarovaný,
špeciálne pestovaný stromček, často
veľmi vysokého veku. Každý bonsaj je
vypestovaný z pôvodne veľkej rastliny.

Bonsaje sú spolu s krajinkami
v miske a ikebanou osobitným plodom
východoázijského chápania sveta a umenia
života. Sú cestou odhaľovania nových
podôb krásy, rozvíjajú fantáziu. Zdrojom
inšpirácie je príroda vo svojej nekonečnej
premenlivosti tvarov a krás jari, leta, jesene
a zimy.
V Japonsku patrí spoločne s čajovým
obradom do sféry činností nazývaných
fúrjú – elegantné zábavy. Tento pojem má
tradíciu siahajúcu do stredovekej Číny, kde
sa nazýval feng-liou (plynúť s vetrom...).
Feng–liou znamenalo prispôsobiť sa toku
života ako vanúcemu vetru, stotožniť sa
s prírodou, navrátenie sa k prostému životu
v prírode.

Ak niekto označí záhradu, bonsaj alebo
iný výtvor ako fúrjú, je to pre tvorcu pocta.
Je to výraz, ktorý vyjadruje japonský vkus
a súčasne náleží ku špecifickému japonskému
životnému štýlu, ktorý sa vyhýba vonkajšej
okázalosti, ktorá je podľa Japoncov prekážkou na
ceste k dosiahnutiu duševného pokoja. Veci, ktoré
patria do tejto kategórie, sú jednoduché, prosté, ale
nie je to výrazom chudoby ducha, ale vyjadrením
jednoduchosti, ktorá má bohatý obsah.
Tvorba bonsaja je veľmi často práca mnohých
generácií, je to jedno z kúziel bonsajovej tvorby.
Špecifikum tohto diela je, že napriek tomu, že ho
pretvárala ľudská ruka, riadi sa aj naďalej svojím
prirodzeným životným rytmom. Pučí, kvitne, má
plody, mení farbu... Táto syntéza umelej a prirodzenej
krásy vťahuje človeka do nového sveta.

Podmienkou pre úspešné pestovanie miniatúr
v miskách je okrem pestovateľských schopností
aj predstavivosť, vkus, vzdelanie v maliarstve,
poézii a v neposlednom rade morálna integrita
pestovateľa.

Renáta Kopcová
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MÚDROSŤ PRÍRODY
Zabudnuté ovocie

Je množstvo chutného ovocia, ktorému sa v našom regióne darilo po stáročia, bolo na jedálnom lístku
chudobných aj bohatých, zakomponované do ľudových zvyklostí a tradícií alebo sa dokonca stalo vysoko
cenením. Dnes sú mnohé z nich na ústupe alebo aj úplne zabudnuté. Možno by stálo za úvahu, či to nie je
škoda. Príroda nám totiž skrz rozmanitosť tohto ovocia opäť ponúka šťavnatý zážitok, a to doslova, pretože
chute a vône, ktoré tu namiešala, len tak v bežnom obchode nenájdeme. Na úvod si dnes predstavíme
prvých „troch zabudnutých“ neskôr sa k tejto téme iste vrátime.
Oskoruša

Oskoruša má v rodnom liste napísané meno
jarabina oskorušová. Je to najväčší ovocný strom
v Európe. Slovenský spisovateľ Juraj Fándly o nej
píše vo svojom diele Zelinkár v roku 1793 takto:
„Rozdrvené plody oskoruše domácej uvarené vo
vode aj s lístím zastavujú riedkosť brucha tomu, čo
sa takouto vodou umýva”. Jednoducho povedané,
oskoruša pomáha pri preháňaní. Už v 1. storočí p. n.
l. to spomína aj Vergílius, keď hovorí o oskorušovom
víne, ktoré napomáha obnoviť funkciu čriev.
Drieň

Drieň obyčajný, ľudovo známy ako drienka.
Plody pripomínajú šípky, možno trochu aj čerešne.
Chuť majú trochu kyslú, ale môžu sa konzumovať
v čerstvom stave. Je to jeden z najväčších zdrojov
vitamínu C, popri rakytníku a šípkach. Zaujímavé je,
že vitamín C sa čiastočne uchová, aj keď sa drienky
spracujú. Najčastejšie ide o sirupy, šťavy, kompóty,
lekváre. Veľmi známa je pálenka drienkovica. Hlavné
liečivé účinky drieňu sú antioxidačné, ale nedá
sa nespomenúť, že dokáže spoľahlivo uľaviť aj
pri hnačkách, žalúdočných a črevných kataroch.
Chutné, sladučké plody oskoruše, ktoré vyzerajú
ako jablko, hruška a možno slivka dohromady, zvykli
naši predkovia konzumovať hlavne na jeseň, po
prvých mrazoch. Jedli sa trochu namrznuté, surové,
alebo sa z nich vyrábala pálenka oskorušovica. Tá
je dodnes známa a veľmi cenená. Na Spiši sa toto
ovocie podávalo ako príloha k mäsu. Zaujímavosťou
je, že zo sušených a pomletých plodov sa dá vyrobiť
múka a upiecť sladký chlieb. Inak sa samozrejme
plody dajú spracovávať podobne ako hociktoré iné
nám známe ovocie. Tomuto všetkému sú zasvätené
oskorušové slávnosti – oskorušobranie, ktoré sa
konajú každý rok v septembri na Morave, kde majú
tento ovocný klenot vo veľkej úcte.
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množstvo vitamínov a dá sa chutne spracovávať
na kompóty, marmelády, nápoje, rôsoly či želé.
Uplatnenie si nájde aj pri výrobe muštov a známy je
aj destilát dulovica. Tepelným spracovaním sa totiž
všetka trpkosť stráca a prichádza vynikajúca chuť,
ktorá sa nedá s ničím zameniť.

Dula

Krásne žlté plody pripomínajú miestami hrušku,
miestami akýsi hrčovitý citrón – to sú plody dule.
Rozhodne vyzerajú trochu exoticky na naše pomery.
Oprávnene, pretože domovom tejto „húževnatej
hruštičky“ je totiž Predná Ázia. K nám sa dostala v
stredoveku a prijali sme ju za svoju. 			
Dula sa odpradávna používala v našom ľudovom
liečiteľstve. Sušené plody, ale aj semená, sú dobré pri
žalúdočných problémoch a hnačke. Sliz pripravený
z duly alebo odvar sa používal na popraskané pery,
kožu alebo pri preležaninách. Slizový výťažok sa dá
použiť aj na vlasy na fixáciu. Hildegarda z Bingenu o
nej vraví: „Kto je chorý na dnu, nech je často uvarené
alebo opečené dulové plody a oni v ňom odstránia
dnovú hmotu.“

A takto by sme mohli a vlastne aj budeme
pokračovať ďalej. Niekedy na budúce si predstavíme
napríklad morušu, muchovník, kľukvu, zemolez,
aktinídiu či mišpuľu. No a dovtedy majme oči
otvorené, keď pôjdeme starým vinohradom,
záhradou alebo voľnou prírodou. Možno natrafíme
na niektorý z týchto zabudnutých ovocných
klenotov

Mária Horváthová
Použitá literatúra:
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Modré.
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Moravou : Základní organizace ČSOP Bílé Karpaty ve Veselí nad
Moravou. 309 s. ISBN 80- 903-4445-3.
RIEDMILLER, A. a G. et al. 2002. Stromy: praktická příručka k
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Dula je trochu nedocenená ako ovocie. Zrejme
je to preto, že jej plody sa pre trpkosť nedajú
konzumovať surové. Pritom obsahuje veľké
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AKTUALITY NOVEJ AKROPOLIS NA SLOVENSKU
Stalo sa...
Letná škola praktickej filozofie pre členov Novej Akropolis

Letné prázdninové obdobie je v Novej Akropolis zamerané na praktické
overenie a využitie vedomostí a zručností, ktoré máme možnosť získať
počas školského roka. Jednou z vynikajúcich príležitostí je každoročne
Letná škola praktickej filozofie, ktorá sa tento rok uskutočnila posledný
augustový víkend v hoteli Bocy v Oščadnici, v malebnom prostredí
kysuckých hôr.
V bohatom a pestrom programe odzneli prednášky zamerané
na poznanie základných univerzálnych princípov, ako aj na pripomenutie
si vybraných významných udalostí z histórie Novej Akropolis, ktorá tento
rok slávi úctyhodné 60. výročie svojho založenia Prof. J. A. Livragom.

V praktických častiach sme si mohli vyskúšať a rozvíjať svoje fyzické
a psychické zručnosti napr. v lukostreľbe, v cvičeniach z psychológie zase
postreh, kreativitu či koncentráciu. Už tradične najväčší úspech zožali
divadelné vystúpenia, ktoré si účastníci v skupinkách spolu vytvorili,
nacvičili a predviedli - a napriek
počiatočným obavám a ostychom každý prekonal svoje hranice
a prispel k neopakovateľným zážitkom.
Večerné posedenia boli síce kvôli zhoršenému počasiu
tentokrát bez vatry a grilovačky, ale stále rovnako zábavné,
srdečné a bezprostredné, kde si každý našiel svoje miesto, svojho
kamaráta na diskusie, na zdieľanie skúseností a nálady - alebo aj
na tancovanie.

Naozaj kúzelný zážitok, na aký sa nezabúda, a ktorý určite
budeme chcieť spoločne zažiť znovu.

Pozývame Vás
16.9.2017

Dobrovoľnícke tvorivé dielne na trhu Tabačka, Košice

20.9.2017

Dobrovoľnícke tvorivé dielne, Bratislava

18.9.2017
21.9.2017
21.9.2017
25.9.2017
25.9.2017
5.10.2017
5.10.2017

11.10.2017

Filozofia Viva – prezentácia kurzu, Košice
Dobrovoľnícke tvorivé dielne, Bratislava
Deň otvorených dverí, Bratislava

Filozofia Viva – prezentácia kurzu, Bratislava
Filozofia Viva – prezentácia kurzu, Košice

Večer s NikolomTeslom – rozprávanie, projekcia, čítanie z diela, kvíz, Bratislava

Multivečer s Viktorom Franklom - rozprávanie, videoprojekcia, kvíz, čítanie z diela, Košice
Filozofia Viva – prezentácia kurzu, Košice

Informácie na: www.akropolis.sk
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