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Myšlienka na mesiac:

„Básnici vedia, že verš nie je možné vytvoriť, verš skrátka prichádza. Niekedy za úsvitu sedíme s ceruzkou
v ruke, s pohľadom strateným v nekonečne a verš, ani námet neprichádzajú. Avšak veľakrát, v oveľa
nečakanejších okamihoch, sa zrodí báseň. Tým chceme povedať, že básne nevytvárame, ale prichádzajú
z nejakej oblasti, kde sa nachádza „banka poézie“, na ktorú sa záhadne napojíme. Je treba mať „banku“,
z ktorej k nám prichádzajú čisté formy; je treba mať tiež „banku“, z ktorej k nám prichádza dobrota,
porozumenie a práca.“

Jorge Angel Livraga

ÚVODNÍK
Milí čitatelia,

december a zimné obdobie je čas, ktorý praje
vnútornej práci, rozjímaniu, bilancovaniu predošlého
roka a príprave plánov do toho budúceho. V tomto
období sme plní očakávaní a tešíme sa na to, čo nám
prinesie ďalší rok, ale takisto sme naladení, pripravení
a plní odhodlania začať robiť veci lepšie, popasovať
sa so svojimi nedostatkami a viac uplatňovať svoju
vôľu. Spomenula som si v tejto súvislosti na citát od
psychológa Viktora Frankla, ktorý hovorí: “Nezáleží
na tom, čo môžeme očakávať od života my. Mnoho
však závisí od toho, čo život očakáva od nás.”
Je veľmi zaujímavé, že mnohí ľudia ešte stále
dodržiavajú tradíciu novoročných predsavzatí, kedy
na seba človek dobrovoľne berie záväzok k práci
na sebe a dáva sám sebe výzvu, že zavedie
do svojho života, správania a rozhodovania prvky,
ktoré mu chýbajú alebo v ktorých doteraz zlyhával.
Páči sa mi táto tradícia, hoci si myslím, že na to
netreba čakať práve iba na jeden okamih v roku;
ale páči sa mi najmä preto, že vtedy si mnohí
ľudia v rovnakom okamihu niekde hlboko vnútri
uvedomujú, že budúcnosť majú vo svojich vlastných
rukách, že sami sú tými, ktorí môžu meniť okolnosti
a smerovanie svojich krokov.

Je veľa rozličných postojov k novoročným
predsavzatiam. Niektorí si dajú predsavzatia každý
rok, ale ich napĺňanie im vydrží veľmi krátko...
a tak čakajú na ďalšiu “príležitosť”, zasa o rok. Iní si
predsavzatia radšej ani nedávajú, lebo už vopred
vedia, že ich nebudú schopní naplniť, tak “načo sám
seba stresovať...”. A sú aj takí, ktorí svoje každoročné
predsavzatia naozaj naplnia a rastú vďaka nim,
pretože vtedy sa tieto sny, odhodlania a plány
postupne menia na schody, po ktorých človek kráča
životom a vie tak naozaj využiť magickú silu nových
začiatkov.
A ako ste na tom s predsavzatiami vy, milí čitatelia?

Či už tak alebo onak, my si v každom prípade
dávame predsavzatie pripravovať pre vás aj
v budúcom roku každý mesiac náš bulletin a veríme,
že pre vás aj naďalej bude obohatením a inšpiráciou.

Všetci dobrovoľníci, ktorí sa podieľajú na tvorbe
bulletinu Novej Akropolis, ďakujú za vašu priazeň
a spoločne Vám želáme veľa vôle, vytrvalosti
a radosti v roku 2018.
Mgr. Kamila Hermannová
riaditeľka Novej Akropolis na Slovensku

PF 2018
Veľa tvorivej energie a bohatej inšpirácie
v celom roku 2018 vám želá
Nová Akropolis - Slovensko
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KRÁTKY PRÍBEH
Dve nádoby

V Číne raz žil jeden nosič vody. Mal dve veľké hlinené nádoby
zavesené na koncoch palice. Palicu s nádobami si prehodil
cez ramená a tak chodil pre vodu. Nádoby však neboli rovnaké.
Jedna mala puklinu a tá druhá, naopak, bola úplne dokonalá.
Každý deň, na konci dlhej cesty, ktorá trvala od potoka až k domu,
bolo v puknutej nádobe vždy o polovicu vody menej. Dokonalá
nádoba bola pyšná na svoj výkon, veď to predsa robila dokonale.
Zato puknutá nádoba sa hanbila za svoju neúplnosť a cítila sa
úboho pre svoj polovičný výkon. Dlho ju to trápilo a sužovalo,
až napokon oslovila nosiča:

„Vieš, hanbím sa za svoju nedokonalosť. Vždy prinesiem iba
polovicu vody a veľmi ma to trápi.“

Nosič jej s úsmevom odpovedal: „Ale veď to je nezmysel. Akú nedokonalosť? Nevšimla si si, že kvietky
rastú len na tvojej strane chodníka a nikdy nie na tej druhej? Vedel som o tvojej praskline a práve preto som
na Tvoju stranu cesty zasial semená rastlín. To ty si ich každý deň polievala, keď sme sa vracali domov. Roky
zbieram tieto krásne kvety a robia mi nesmiernu radosť, keď si ich dávam doma do vázy. Keby si nebola
taká, aká si, táto krása by nikdy nebola a nemohla by rozžiariť môj dom.“
Všetci máme svoje nedokonalosti, všetci sme tak trochu puknuté hlinené nádoby. No tieto pukliny
a chyby, ktoré v každom z nás sú, nás robia tým, kým sme – jedinečnými.

Neznámy autor

INŠPIRATÍVNE OSOBNOSTI
Paul Brunton

Britský filozof, ktorý v 20. storočí priblížil západnému človeku duchovné a filozofické tradície Východu
aj Západu, vysvetlil význam a prax meditácie, jógy, a predovšetkým sa snažil upozorňovať na nadčasovú
platnosť hodnôt klasickej starovekej filozofie a na možnosť a potrebu ich študovať, pracovať s nimi, pracovať
sám so sebou, aplikovať ich v dnešnom svete, ktorému vo veľkej miere chýba práve táto dimenzia života.
Život pretkaný filozofiou a poznaním

PhDr. Paul Brunton, vlastným menom Raphael Hurst, sa narodil
v Londýne 21. októbra 1898. Matka mu zomrela skoro, otec sa znovu
oženil, a keď zomrel aj on, Paul Brunton podporoval svoju nevlastnú
matku až do jej smrti. Svoje vzdelanie zavŕšil doktorátom z filozofie,
následne zahájil publicistickú činnosť ako žurnalista, redaktor
niekoľkých časopisov a vydavateľ. V roku 1922 sa oženil s Karen
Augustou Tuttrup, s ktorou sa zoznámil v Teozofickej spoločnosti.
Neskôr sa rozviedli, avšak so svojim synom, Kennethom Thurstonom
Hurstom, mal napriek tomu hlboký a priateľský vzťah až do konca
svojho života.
Od detstva veľmi senzitívny, s veľkou energiou a pracovitosťou
sa venoval čítaniu, umeniu, porovnávaciemu štúdiu náboženstiev,
začal sa zaujímať aj o okultizmus, mystiku, jógu a meditáciu a neskôr
predovšetkým filozofiu, v ktorej našiel svoj vnútorný domov
inšpirovaný ideami, v tom čase rozšírenej, Svetovej Teozofickej
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spoločnosti. A hoci ho všetci nazývali mystikom
a duchovným učiteľom, on tieto označenia odmietal
a sám seba nazýval „študentom filozofie“. Koncom
20-tych rokov 20. storočia sa stal spoluvydavateľom
Success Magazine. Čoskoro však túto činnosť opustil
a naplno sa venoval cestovaniu, filozofickému
štúdiu a spisovateľskej práci. Navštívil Indiu, Egypt,
Kambodžu a ďalšie ázijské krajiny. Jeho bádateľský
záujem sa sústreďoval najmä na zachovalé, a na
rôznych odľahlých miestach roztrúsené, zvyšky
starovekej duchovnej múdrosti, ale aj priamo
na vtedy ešte žijúcich predstaviteľov tradícií
východnej kultúry a filozofie. Zomrel 27. júla 1981
vo Vevey vo Švajčiarsku.
Výzvy v jeho diele

V roku 1934 vydal Tajnosti indické, v ktorých
predstavil Západu vtedajšieho duchovného
učiteľa južnej Indie, tamilského jogína Sri Ramana
Maharišiho. Tu prvýkrát použil pseudonym Paul
Brunton, ktorý bol medzníkom v jeho živote aj
tvorbe – odvtedy sa sústredil už len na duchovné
a filozofické témy. Spolu napísal 29 kníh, z ktorých
13 vyšlo počas jeho života a 16 po smrti. Spomedzi
všetkých spomeňme Tajnosti egyptské - skúsenosti
z noci strávenej vo Veľkej pyramíde; Tajná cesta
- je návodom k vnútornej práci s emóciami
a myšlienkami; Skrytá náuka za jogou a Múdrosť
Nadja - v nich vysvetlil význam skutočnej filozofie
a dôležitosti porozumenia vlastnému životu a tomu,
čo v ňom prežívame. Eseje o hľadaní, Zápisky
Paula Bruntona, Perspektívy, vydané po jeho smrti,
sú o hľadaní vnútorných zážitkov, postupnom
vnútornom vývoji jednotlivca a duchovnej ceste.

Bol výrazne inšpirovaný Teozofickou spoločnosťou, ktorej princípmi boli univerzálne bratstvo
medzi ľuďmi, porovnávacie štúdium náboženstiev,
vied a filozofií, odhaľovanie a pochopenie prírodných
zákonov a psychických a duchovných síl v človeku.
Tvrdil, že každý z nás má určité vyššie poslanie,
ktoré môžeme premárniť alebo objaviť a realizovať.
Toto poslanie má vždy spojitosť s ideálmi akými
sú dobro, krása, spravodlivosť, pravda a kráčanie
za nimi, realizovanie svojho poslania, nazýval
„cestou“. Považoval za dôležité vykročiť na túto cestu,
a preto vo svojich dielach opisoval jej vnútorné
aspekty, čím musí človek prechádzať, s čím bojovať,
čo prekonávať, na čo zmeniť pohľad, aby dosiahol
postupnú úplnú vnútornú zmenu.
Hľadanie ako cesta života a jej cieľ

Človeka, ktorý začal hľadanie vedome uskutočňovať, nazýval „hľadajúci“ alebo „žiak“. Učil, že
každému odhodlanému žiakovi cesta umožní
nájdenie a pochopenie „Nadja“ – duše, vyššieho
a nesmrteľného ja v človeku.

„Bojujte sami so sebou, ak sa chcete nájsť. Tým
myslím, že máte vyhľadávať a skúmať nielen žalostné
slabosti svojej nižšej prirodzenosti, ale aj vznešené
inšpirácie svojej vyššej prirodzenosti.“
Na ceste vnútorného ľudského vývoja ide
o postupné cibrenie svojich zvykov, konania,
rozmýšľania, postojov v tých najbežnejších
životných situáciách, je to zmena prístupu k tomu,
čo robíme. Je to filozofický štýl života, v ktorom má
svoju dôležitosť popri vnútornej aj fyzická práca.
Dôležitým je tiež humor.

„Táto cesta nie je určená len na to, aby sa po nej
kráčalo, má sa po nej kráčať so zmyslom pre humor
a s pôvabom.“
Objavenie „Nadja“ nazýval „Insight“ – Vhľad. Dosiahnuť ho znamená začať spoznávať samého seba
reálne a bez pretvárky.

„Keď vznešené svetlo Ideálu žiari na žiaka a on má
odvahu sa pozrieť na svoj vlastný obraz, nepochybne
urobí o sebe nejaké pokorujúce odhalenia. Zistí,
že je horší ako veril, a nie taký múdry, ako si o sebe
myslel. Ale takéto odhalenia sú mu len k dobru.
Lebo až potom môže plne pochopiť, čo sa od neho
žiada, aby robil, a dať sa do práce.“
Tvrdil, že poslaním každého hľadajúceho je
najmä určitá „filozofická služba“.

s Ramanom Maharišim

„Filozofická služba sa vyznačuje praktickou
schopnosťou a osobnou nesebeckosťou.“
Samotný pojem „filozofia“ však nebol správne
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chápaný, Brunton sa ho preto snažil očistiť
od deformácií a navrátiť mu jeho pravý význam,
ktorý mal v klasickom svete, kde bola filozofia silou
v človeku, láskou k múdrosti. Hovoril, že filozofia
správanie človeka neusmerňuje ani tak tým, že
nariaďuje určitú sústavu pravidiel,
ktorou sa majú ľudia riadiť, ako
tým, že vštepuje všeobecný
postoj, ktorý má byť rozvíjaný.
Nehovorí nám, ani tak, čo robiť,
skôr nám pomáha získať ten
druh duchovného poznania
a morálnej vnímavosti, ktorý nám
povie, ako konať.

„Keď sa negatívna reakcia impulzívne prejaví, skôr ako
jej môžete zabrániť, zavrhnite ju úmyselne ďalšou
myšlienkou alebo nahraďte opačnou, pozitívnou
reakciou. Napríklad reakciu závisti šťastia druhému
by sme mali nahradiť myšlienkou, ktorá oceňuje
dobré kvality alebo služby, ktoré
k nemu mohli viesť.“
Nemenej dôležitým je správne
myslenie, ktoré nepovažoval len
za intelektuálnu kvalitu, ale za
morálnu cnosť.

„Schopnosť vylúčiť negatívne
myšlienky zo svojej mysle je taká
cenná, že sa opláca zámerné
a každodenné úsilie ju pestovať.
To platí rovnako o myšlienkach,
ktorých pôvodcom je sám človek,
ako o tých, ktoré pozbieral zvonka,
či už nevedomky od iných osôb,
alebo tým, že ich citlivosťou
vstrebal z prostredia.“

„Jedným z vedľajších účinkov
filozofie je, že prečisťuje ľudské
city, odníma im malosť a pozdvihuje ich na vyššiu a širšiu
úroveň. Filozofia vytvára a udržiava
najvyššie úrovne správania.“

Etika a dôležitosť práce s emóciami a myšlienkami

Tým, ako sa zvyšuje poznanie, mení sa aj etické
hľadisko, s ktorým sa pozeráme na život, menia sa
významy slov povinnosť, dobro, zodpovednosť,
láska... rozširujú sa a začínajú obsahovať aj oblasti,
ku ktorým sme predtým boli ľahostajní. Brunton
neuznával nejakú pevnú sústavu morálnych
pravidiel, bol presvedčený, že morálka sa musí stať
aktívnou a presiahnuť hranice osobného života.

„Základnou skúškou a konečným meradlom duchovnosti každého človeka je jeho charakter. A jeho
charakter je skúšaný a meraný podľa jeho činov.“
Poukazuje tiež na dôležitosť našej vôle, myšlienok,
emócií a prácu s nimi. Emócie sú veľmi silné
a zafarbujú náš pohľad na svet, často menia naše
hľadisko, vedú nás k formám správania sa, ktoré by
sme sami nechceli. Je preto dôležité ich kontrolovať
a transformovať na vznešenejšie, menej egoistické.

Odkaz filozofa

Upozorňoval na potrebu opäť sa navrátiť k tradičným hodnotám a ideálom filozofie, pretože
ľudstvo sa podľa neho vydalo na nedobrú cestu,
na ktorej stráca morálne hodnoty, možnosť vnútorného rozvoja a schopnosti altruizmu.

„Na ktoromkoľvek mieste na ceste životom sa
človek môže otočiť chrbtom k zvykom prameniacim
z nevedomosti a snažiť sa vytvoriť zvyky lepšie.“
Viktória Búdová
Použitá literatúra:
BRUNTON, P., 1996. ZÁPISKY PAULA BRUNTONA, Svazek 13.
Relativita. Filozofie. Mysl. Frýdek-Místek : Iris RR, 628 s., ISBN 8085888-12-2
BRUNTON, P., 2003. ZÁPISKY PAULA BRUNTONA, Svazek 1.
Perspektivy. Frýdek-Místek : Iris RR, 477 s., ISBN 80-85888-26-2

NA ZAMYSLENIE
Umenie malých krokov
Neprosím o zázrak, Pane, ale o silu na všedný život. Nauč ma umeniu malých krokov. Sprav ma
vynaliezavým a vynachádzavým, sprav ma sebaistým v správny čas.
Obdar ma jemnocitom, aby som dokázal odlíšiť prvoradé od druhoradého.
Prosím o silu disciplíny a miery, aby som len tak neprekĺzol životom a svoje dni si rozumne rozdelil, aby
som neprespal záblesky svetla a vrcholy, a aby som si aspoň tu a tam našiel čas na zážitok z krásy a umenia.
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Dovoľ mi utvrdiť sa v tom, že snívať o minulosti či budúcnosti mi nepomôže. Pomôž mi čo najlepšie
zvládnuť to, čo je najbližšie, pomôž mi pokladať práve prežívanú hodinu za najdôležitejšiu.
Ochráň ma pred naivnou vierou, že v živote musí ísť všetko hladko. Daruj mi triezve poznanie, že ťažkosti,
porážky, neúspechy i sklamania sú prirodzenou súčasťou života, že vďaka nim rastieme a dozrievame.
Pripomínaj mi, že srdce sa často stavia proti rozumu.
Pošli mi v pravej chvíli niekoho, kto má odvahu povedať
mi pravdu s láskou.
Chlieb každodenný daj mi pre telo i dušu, prejav
Tvojej lásky, priateľské echo, a aspoň tu a tam náznak,
že budem v niečom užitočný.
Viem, že veľa problémov sa nerieši konaním, daj,
aby som dokázal čakať.
Nech vždy nechám Teba i ostatných dohovoriť. Veď
to najdôležitejšie si človek nehovorí sám, to najdôležitejšie mu býva povedané.
Ty vieš, ako veľmi potrebujeme priateľstvo. Daj,
aby som dorástol do tejto najkrajšej, najťažšej,
najriskantnejšej a najvzácnejšej záležitosti života.
Vnukni mi správnu chvíľu a správne miesto, kde
môžem zanechať balíček dobra, slovami či bez slov.
Chráň ma pred strachom, že by som mohol premárniť
svoj život.
Nedaj mi to, čo si želám, ale to, čo potrebujem.
Nauč ma umeniu malých krokov!

Antoine de Saint-Exupéry

SVET SYMBOLOV
Terminus – boh medzníkov a hraníc

V dnešnom uponáhľanom svete sú naše dni takmer stále plné termínov,
do ktorých musíme niečo stihnúť alebo v ktorých musíme niekde byť
a s niekým sa stretnúť. A keď sa nejaké stretnutie koná v dákej vzdialenej
krajine, nevyhnutne musíme prejsť terminálom, aby sme sa dostali
do lietadla. A k tomu všetkému sme často zahrnutí termínmi, pojmami, ktorým
nie vždy dobre rozumieme... Aké rôzne významové variácie v dnešnom svete
nadobudol boh Terminus... Akú silu teda predstavoval a v ktorej z tých variácií
je najviac zastúpený?
Terminus – posvätný hraničný kameň

Terminus bol rímsky boh medzníkov a hraníc a tiež ochrancom vlastníctva.
Príbeh o ňom sa spája s rímskym kráľom Tarquiniom Superbom. Ten chcel
postaviť Jupiterovi chrám na Kapitole. Všetci bohovia súhlasili s odstránením
tamojších svätýň, jedine Terminus nechcel pohnúť z miesta svoju svätyňu
v podobe hraničného kameňa. Tak teda jeho svätyňa ostala na mieste
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a chrám sa postavil okolo nej. Terminova svätyňa je teda v strede chrámu a poukazuje tak na to, že hraničné
kamene sú posvätnými objektmi s božskou silou. Medzníky sú na základe toho niečím, čo je posvätné
a neporušiteľné a strážia vlastníctvo. Je to sila, ktorá bráni prejavu neresti – kradnutiu.

Na Terminovu počesť bol v Ríme sviatok s názvom Terminálie. Slávil sa 23.2., resp. 23.4. Majitelia pozemkov
sa schádzali pri hraničných kameňoch medzi ich pozemkami, obeťami ďakovali Terminovi za stráženie ich
pôdy a potom sa schádzali na priateľských hostinách.
Na prvý pohľad by sa teda mohlo zdať, že najviac sa pôvodný význam tohto slova odráža v pojme
„terminál“ – ako hranica, prechod medzi dvoma krajinami, ktoré majú odlišných „vlastníkov“. Hoci tento
pojem vystihuje pôvodné miesto, kde dochádza k premene, k prechodu z jedného miesta na druhé, vytratil
sa z neho nádych posvätnosti.
Hranica medzi príčinou a dôsledkom

Avšak táto posvätnosť sa dá badať v dimenzii času, aj keď si to nie vždy uvedomujeme. Ak je termín
hraničným momentom, do ktorého máme niečo stihnúť, čas pred termínom je obdobie, v ktorom máme
možnosť splniť to, k čomu sme sa zaviazali, čo sme sľúbili, na čo sme dali naše slovo. Je to obdobie,
v ktorom je skúšaná naša zodpovednosť a čestnosť, ako aj mnohé ďalšie cnosti. A v momente, keď nastane
daný termín, mení sa vlastník „príčina“ na vlastníka „dôsledok“. Z pohľadu našej duše je to v určitom zmysle
posvätný moment, do ktorého môžeme sami zistiť, či sme schopní splniť zverenú a sľúbenú úlohu.
Po termíne už nám neostáva iné, ako statočne znášať dôsledky toho, ako sme ju do daného termínu naplnili.
Hranica medzi vonkajší a vnútorným

Ťažko povedať, ako a kedy sa vytvoril pojem „termín“ v zmysle výraz, slovo. No keď by sme koreň slova
vnímali v súvislosti s posvätnou hranicou, mohol by tento pojem veľmi dobre vystihovať to, že naše
termíny, slová, ktoré sú správne zvolené, môžu slúžiť ako prostriedok k prechodu medzi svetom vonkajším,
do ktorého slová prenášame a našim svetom vnútorným, kde vznikajú a v ktorého hĺbke sa nachádza skrytá
božská iskra. Veď predsa slovo i písmo bolo kedysi dávno ľuďom darované Bohmi ako pomôcka na našej
ceste návratu k vlastnej podstate, ktorá je previazaná s večným svetom univerzálnych zákonov zobrazených
v mytológii jednotlivými Bohmi. Všetko závisí od toho, ako dobre sami seba poznáme, do akej hĺbky nás
samotných dokážeme nahliadnuť a či dokážeme do našej reči vniesť našu hlboko zakorenenú krásu, svetlo,
dobro a múdrosť.
Preto od dávnych čias vždy malo pre človeka veľký význam lepšie spoznávať seba samého, aby sme
mohli nástroj reči správne využívať v prospech nielen vlastný, ale hlavne v prospech ľudstva. Preto i umenie
Rétoriky, umenie správne a krásne hovoriť, by nemalo byť zabudnuté alebo podceňované. Slovami totiž
máme možnosť rozozvučať v nás i v počúvajúcich rôzne sily, ktoré, ako sme mohli vidieť, majú svoje
vysvetlenia už v starodávnej mytológii.

Mária Mihálová

MÚDROSŤ PRÍRODY
Svet pohybu

Náš svet, v ktorom žijeme je jednoducho
svetom pohybu. Ako vraví grécky filozof Herakleitos
z Efezu: „panta rei“ – všetko plynie. Pokroky dnešnej
vedy iba potvrdzujú toto tvrdenie. Veď nám
umožňujú stále viac nahliadať do makrosveta
a pozorovať pohyby obrovských telies mimo nášho
vnímania, a tiež nám poskytujú výpravu do vnútra
mikrosveta, kde môžeme pozorovať pohyb rastlín
či mikroorganizmov. Nad nami, okolo nás aj vnútri
nás – všade samý pohyb.
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Pulzujúci vesmír

Aj vesmír má svoj tep a rytmus, nádych a výdych.
Zdá sa byť statický, pretože je obrovský, ale my už
dnes vieme, že to tak nie je. To, že sa vesmírne telesá
hýbu cítime aj my tu na Zemi. Ale iste necítime,
že Zem obieha okolo Slnka priemernou rýchlosťou
až 29,783 km/s a zároveň rotuje okolo svojej osi
rýchlosťou 465,11 m/s.
Rekordéri v živočíšnej ríši

Obdivuhodní, čo sa rýchlosti týka, sú aj niektorí
obyvatelia Zeme. Najrýchlejším cicavcom v behu
je gepard, ktorý dokáže dosiahnuť rýchlosť až
100 km/h. Naopak „lenivý“ leňochod, ktorý je tiež
cicavcom, si vystačí s iba 0,16 km/h. Ale niet sa
prečo smiať. Veď každý má zrejme to, čo potrebuje.
No pre porovnanie, sokol lieta rýchlosťou 314 km/h,
vážka 51 km/h a tuniak „sa plaví“ rýchlosťou 74 km/h.
Človek zvláda rýchlosť maximálne do 38 km/h, čo je
približne na úrovni ťavy či slona.
Cez okulár mikroskopu

Zaujímavé je, že mikroorganizmy nemajú orgány
pohybu ale predsa sa hýbu. Je to tým, že majú jeden
alebo aj viac bičíkov, bŕv či panôžok, ktoré im suplujú
tento pohybový orgán. Vnútri bičíka alebo brvy je
akési bielkovinové vlákno, ktoré sa dokáže skracovať
a meniť tvar, čím vytvára pohyb vírivý, vlnivý, krúživý
či skrutkovitý.

začnú korene stáčať do opačného, resp. správneho
smeru – k centru Zeme, a rovnako tak aj stonka sa
bude snažiť dostať späť do správneho smeru – teda
nahor.

Ďalší typ pohybu je fototropizmus. Buď je
pozitívny, teda rastlina sa obracia vždy k slnku,
doslova ho celý deň sleduje. To poznáme veľmi
dobre u slnečníc. Alebo môže byť negatívny, kedy
sa rastlina naopak odvracia od slnka. Ďalej je tu
chemotropizmus, kedy rastlina urýchli rast korienkov
tým smerom, kde očakáva vodu alebo živiny. Alebo
naopak, kedy bežia korienky čo najďalej a rastlina
sa doslova odvracia preč od miesta v pôde, kde
sú škodlivé látky. Fascinujúcim pohybom u rastlín
je tigmotropizmus. Poznáme ho u viniča, chmeľu
či fazule, ktoré sa krásne ovíňajú. Ale prečo to robia?
Veď nie každá rastlina je ovíjavá. Je to špecifický pohyb
vyvolaný dotykom. Keď sa rastliny dotkneme tuhým
telesom, v mieste dotyku zosilnie metabolizmus,
preto na túto stranu rastie rýchlejšie a ohýba sa,
aby sa rast vyrovnal.

Aj keď trochu inak, ale aj rastliny sa hýbu

Základným pohybom rastlín je geotropizmus.
Znamená to, že ich korene sa hýbu – rastú vždy
smerom k centru Zeme, a naopak stonky idú
od stredu Zeme von. Dá sa to otestovať. Keď obrátite
kvetináč s mladou rastlinkou hore nohami, u niektorých druhov už za pár hodín budete vidieť ako sa
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A takto je to so všetkým. Asi je to charakteristika prejaveného sveta, že nič v ňom nie je statické. V podstate
ani nemusíme byť filozofmi či vedcami, aby sme si jednoducho uvedomovali ako všetko okolo nás plynie,
rastie, mizne a tečie, jednoducho nikdy nezostáva bez pohybu. Dokonca aj v našich mysliach a srdciach sa
dejú neustále zmeny v súlade s tým, ako sa mení a hýbe náš život. V tej zmene a pohybe je ukrytý samotný
život. Veď aj grécky filozof Aristoteles vraví: „život je pohyb“.

Mária Horváthová
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AKTUALITY NOVEJ AKROPOLIS NA SLOVENSKU
Stalo sa...
Podujatie k Svetovému dňu filozofie 2017

Vo štvrtok 16.11.2017 zorganizovala Nová
Akropolis v Bratislave podujatie pri príležitosti
Svetového dňa filozofie: prednášku a dialóg na
tému Etapy a zákonitosti v ľudskom živote.
Riaditeľka Novej Akropolis-Slovensko, Kamila
Hermannová, nám priblížila ponímanie života a jeho
zákonitostí v klasických východných aj západných
filozofiách, zamysleli sme sa nad zákonmi Dharmy,
Karmy, polarity či rezonancie a skúmali sme
tradičné poňatie sedemročných cyklov v ľudskom
živote. Podujatie opätovne poukázalo na význam
a praktickosť filozofie a jej obrovské bohatstvo, ktoré
nám ponúka.
Zábavno-náučné odpoludnie v detskom domove Valalíky

V rámci dobrovoľníckej činnosti Novej Akropolis sa v sobotu
9.12.2017 uskutočnilo ďalšie podujatie pre deti z detského domova
vo Valalíkoch pri Košiciach. Najprv deti učili nás, dospelých, ako
sa pripravujú ich obľúbené maškrty - “piškótový sen” a “strapaté
usmievavé chlebíčky”, na ktorých sme si aj spoločne pochutnali.
Potom si zase deti mohli vlastnoručne vymaľovať plátené
tašky - mimoni, Minnie, Nemo, včielka Maja či iné motívy sa
deťom veľmi páčili a vytvorili si naozaj krásne a originálne tašky,
ktoré ich určite budú ešte dlho tešiť.
Nakoniec ešte odovzdávanie darčekov, hudobné a recitačné
vystúpenia detí, spoločné fotografovanie, diskusie na rôzne
témy – a už len ako vždy neľahké lúčenie s prosbami “…a príďte
znovu...”.
Informácie na: www.akropolis.sk
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