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Myšlienka na mesiac:

„Pokým sa človek nevydá na cestu hľadania svojho Stredu, dovtedy mu budú pochybnosti a neistota 
kráčať v pätách po celý život. Sú ľudia s obrovským intelektom, ktorí po celý svoj život zhromažďujú 

vedomosti o mnohých veciach. Spýtajte sa ich, či rozriešili tajomstvo človeka, či nad sebou zvíťazili, a oni 
v hanbe zvesia hlavu. Aký význam má vedieť všetko ostatné, keď nevieme, kto sme?“ 

Šrí Ramana Maharši

Milí čitatelia,
nachádzame sa v období, kedy sa pomaličky 

predlžuje svetlo a v prírode už občas cítiť závan 
jarného vzduchu. Tento čas je typický fašiangovými 
a karnevalovými tradíciami, ktoré sa zo staroveku 
preniesli až do dnešných dní.

Všeobecne bolo toto obdobie na mnohých 
miestach vnímané ako postupné ukončenie roč-
ného cyklu Slnka, po ktorom prichádzala príprava na 
nový slnečný cyklus alebo príchod jari. Táto príprava 
sa do dnešných dní označuje ako pôstny čas, ktorý 
mal symbolizovať vzdialenie sa hmote a priblíženie 
sa duchovnej podstate, z ktorej človek načerpáva 
inšpirácie a silu na celý ďalší ročný cyklus. Fašiangy 
alebo karneval boli slávnosti predchádzajúce tomuto 
času pôstu a existuje veľa rôznych interpretácií toho, 
čo vlastne pre človeka tieto tradície znamenajú 
a prečo vznikli. Ja by som sa dnes spoločne s Vami 
chcela pozastaviť nad jednou z charakteristík týchto 
tradičných slávností, a tým je nosenie masiek.

Prečo sa práve v tomto období nosili masky? 
Tradične sa muži prezliekali za ženy a ženy za mužov, 
zámerne sa porušoval spoločenský poriadok, ľudia 
si medzi sebou vymieňali role alebo sa prezliekali za 
rozličné zvieratá... Bol to čas spevu, tanca a zábavy, 
sprevádzaný istým “uvoľnením” foriem, ktoré bežne 
nasledujeme a rešpektujeme. Človeku sa tým 
pripomenulo, že všetky formy sú iba dočasné a tým 
dôležitým je to, čo sa nachádza “pod maskou”: teda 
človek samotný a jeho vnútorná podstata.

Karneval ako symbol a tradícia nám má pri-
pomenúť niečo, čo vo svojom diele spomína veľký 
psychológ C. G. Jung: aby sme pod tlakom foriem, 
spôsobov, noriem, predpisov, ambícií či vonkajších 
vplyvov nezabudli na to, kým v skutočnosti sme a kam 
smerujeme. Aby nám naše masky, ktoré každodenne 

nosíme a ktoré nevyhnutne potrebujeme pre život 
v tomto svete, takpovediac neprirástli k tvári až do 
tej miery, že ich nebudeme môcť dať dolu a pozrieť 
sa na svoju pravú podstatu.

Každý z nás hrá v živote veľa rolí: sme 
súčasne obyvateľmi istej krajiny či mesta, deťmi, 
priateľmi, partnermi, rodičmi, zamestnancami, 
zamestnávateľmi či odborníkmi v istej oblasti; 
môžeme byť bohatší alebo chudobnejší, tešiť sa 
dobrému zdraviu alebo bojovať s chorobou... ale 
súčasne a predovšetkým sme ľudskými bytosťami, 
ktoré kráčajú po ceste vnútorného rozvoja, rastu 
a získavania skúseností, k čomu nám dobré hranie 
všetkých našich rolí napomáha. 

Želám Vám krásne prežitie tohto obdobia a nech 
sme si vždy vedomí, že netreba vyhrať súťaž o naj-
krajšiu alebo najhonosnejšiu masku... to dôležité je 
nezabudnúť, čo je maska a kto sme my.

Mgr. Kamila Hermannová 
riaditeľka Novej Akropolis na Slovensku



Marcus Aurelius
Rímsky cisár, vojvodca, filozof Marcus Aurelius, dodnes na Piazza del Campidoglio hľadí z chrbta svojho 

koňa na Rím a pozoruje kam sa uberá svet. Každý deň prejde okolo neho množstvo ľudí a on ich všetkých 
stále a neúnavne zdraví starorímskym „AVE“, vyjadreným zdvihnutou rukou. Jeho socha je pripomienkou 
toho, že najväčším vladárom je ten, kto dokáže vládnuť sám sebe. 
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Štyri ženy
Bol raz jeden kráľ, ktorý mal štyri manželky. Najviac miloval štvrtú 

ženu. Obliekal ju do drahých šiat a staral sa o ňu ako najlepšie 
vedel. Vždy dostávala to najlepšie. Svoju tretiu ženu tiež veľmi ľúbil 
a vždy sa ňou chválil pred inými kráľmi, hoci sa bál, že ho jedného 
dňa opustí a uprednostní niekoho iného. Rád mal aj svoju druhú 
ženu. Jej sa mohol so všetkým zdôveriť, pretože bola k nemu  vždy 
milá, pozorná, trpezlivá. Zakaždým, keď mal problémy, sa jej zveril, 
bola mu oporou v ťažkých chvíľach. Prvá kráľova žena bola verná 
partnerka  a významne prispela k zveľadeniu kráľovho bohatstva. 
Kráľ ju však nemal veľmi rád, málokedy si ju všimol, hoci ona mu 
prejavovala vrúcnu a oddanú lásku.

Jedného dňa kráľ ochorel. Bola to nevyliečiteľná choroba. Kráľ 
pochopil, že na zemi mu neostáva veľa času. Premýšľal o svojom 
živote a keďže na druhej strane nechcel byť sám, rozhodol sa, že 
so sebou zoberie aj svoje ženy. „Mám štyri ženy“, rozmýšľal, „keď 
zomriem, určite nebudem sám“. A tak zavolal svoju štvrtú ženu 
a povedal jej: „Teba som miloval najviac zo všetkých. Obliekal som 
ťa do najkrajších šiat a staral sa o teba celý život. Teraz odchádzam. 
Chceš ísť so mnou?”. Žena odvrkla: „Nikdy! Čo ti to zišlo na um?” 
Otočila sa mu chrbtom a bez rozlúčky odišla. Jej odpoveď sa ako 
ostrý nôž zaryla do kráľovho srdca. Ale ešte mal nádej. Pozval 
svoju tretiu ženu a povedal jej: „Miloval som ťa celý život. Teraz 
zomieram, chceš ísť so mnou?” Ale aj ona ho odbila: „Nechcem! Život je príliš krásny. Keď zomrieš znovu 
sa vydám.” Kráľovo srdce sa zachvelo, ale ešte nebolo všetko stratené, veď mal aj druhú ženu, ktorá bola 
pri ňom vždy, keď potreboval pomoc a útechu. Povedal jej: „Keď som potreboval pomoc, zakaždým som 
sa obrátil na teba a ty si v ťažkých chvíľach vždy stála pri mne. Teraz umieram, pôjdeš aspoň ty so mnou?” 
No ani ona nevyplnila jeho želanie. „Ľutujem,” povedala, „ale tentoraz ti nemôžem pomôcť. Jediné, čo pre 
teba môžem urobiť, je to, že ťa pochovám.” Kráľ zbledol od veľkej bolesti, ktorú v ňom vyvolalo sklamanie. 
No skôr ako vydýchol, začul hlas: „Ja ťa budem nasledovať všade, kamkoľvek pôjdeš.” Kráľ z posledných síl 
zdvihol hlavu a ledva spoznal svoju prvú ženu. Bola veľmi chudá,  v roztrhaných handrách, pretože sa o ňu 
nestaral. Napriek tomu, ona jediná mu dala šancu. Kráľ s ľútosťou a plačom pochopil, že práve o ňu sa mal 
lepšie starať.

Každý z nás má vo svojom živote štyri manželky: Štvrtá žena je naše telo, tretia žena je všetko to, čo 
vlastníme, postavenie a materiálne hodnoty, druhá žena je naša rodina a naši priatelia - to všetko opustíme 
keď zomrieme. No prvá žena je naša duša. Jedine duša nám bude robiť spoločnosť, kamkoľvek pôjdeme. 
Od našej starostlivosti o ňu závisí, či to bude odchod do radosti alebo večného zatratenia. 



Chlapec predurčený na trón
Narodil sa 26.4.121 do rodiny rímskych patricijov 

Annia Vera a Domitie Lucilly. V útlom veku mu 
zomrel otec a o jeho výchovu sa staral dedko Marcus 
Annius Verus. Spoločenské postavenie mu umožni-
lo získať vynikajúcich učiteľov, ktorí mu pomohli 
objaviť a rozvinúť jeho veľký potenciál. Pre jeho 
zrejmé kvality si ho už v detskom veku všimol aj cisár 
Hadriánus, ktorý ho obdaril vyznamenaniami a tiež 
prezývkou „Verissimus“ – najpravdivejší. Ako 6-ročný 
bol Marcus Aurelius menovaný Jazdcom, 8-ročný 
bol prijatý do kolégia Saliov (kňazi vojnových bohov), 
15-ročný si už obliekal mužskú tógu a do senátu 
mu bolo povolené vstúpiť ešte pred dovŕšením 
potrebného veku. Krátko pred smrťou Hadriána, 
bol na jeho podnet, adoptovaný budúcim cisárom 
Antoniom Piom. Tradícia adopcie umožňovala 
budúcim vladárom získať potrebné skúsenosti ešte 
počas života ich predchodcu, pretože vo vhodnom 
veku sa vďaka adopcii stali spoluvladármi.

Osudom skúšaný vladár
V roku 161 prevzal vládu nad impériom s titulom 

Cézar a zaradil sa tak do dynastie vladárov nazývajú-
cej sa Antoniovci. Za spoluvladára si pribral Lucia 
Aurelia Vera. Pomocníka veru potreboval, lebo 
vladárskych starostí mal viac než dosť. Na mnohých 
stranách ohrozovali hranice Rímskej ríše útočné 
národy, neskôr sa s niektorými susedmi rozpútali 
vojny, v ríši sa šírila morová epidémia, nastal 
hladomor a v roku 169 zomrel Verus. Ťažkosti však 
neskončili, popri potopách spôsobených Tiberou 
musel neustále riešiť vonkajšie hrozby a aj vnútorné 
problémy. Všetko to musel zvládať sám, až posledné 
3 roky bol jeho spoluvladárom syn Commodus. 
Obdobie jeho vlády bolo neľahké, väčšinu času strá-
vil na bojisku, osudu však čelil statočne so stoickou 
pevnosťou a s mysľou upriamenou na starostlivosť 
o ríšu. Krátke chvíle oddychu vo svojom stane strávil 
rozjímaním a svoje myšlienky zaznamenal v diele 

písanom po grécky: „Myšlienky k sebe“. Zomrel po 
krátkej chorobe 17.3.180 pri Vindobone (Viedeň).

Filozof na tróne a jeho Myšlienky k sebe 
V jeho osobe sa spájali 3 výrazné aspekty, 

ktoré neboli jeho striedajúcimi sa maskami, ale 
neustále prítomnými charakteristikami. Bol v každej 
chvíli vladárom, lebo sa neustále snažil vládnuť 
predovšetkým sám sebe. Bol filozofom milujúcim 
múdrosť, hľadal ju nepretržite v jej rozmanitých 
formách a následne uplatňoval vo svojom konaní. 
Pri tom bol stále sám sebou – Marcom Aureliom, 
človekom verným svojim zásadám rovnako v súk-
romí, ako aj vo verejnom živote. 

Myšlienky spísané v jeho diele sú nadčasové, 
postrehy, ku ktorým dospel sú aktuálne aj dnes. Už 
mnoho rokov nútia čitateľov zamyslieť sa nad sebou 
samým, nad svetom a svojim miestom v ňom, nad 
svojim konaním, vzťahom k ľuďom. A nielen to, 
motivujú k uskutočneniu zmeny,  a nie hocakej, ale 
zmeny k lepšiemu. Aby vynaložené úsilie nevyšlo 
nazmar, treba sa sústrediť na to, čo je dôležité. „Pozri 
sa na jadro vecí: nech ti na nijakej veci neujde jej 
hlavná podstata ani pravá hodnota!“ 

Žijeme v hmotnom svete, ktorého prirodzenosťou 
je pominuteľnosť, veci vznikajú a zanikajú, aby sa po 
čase mohli znovuzrodiť v novej a lepšej forme. To 
platí aj pre ľudskú bytosť. Čas jej života je vymedze-
ný, čo by v nás podľa Marca Aurelia nemalo vzbu-
dzovať strach. „Nepohŕdaj smrťou, ochotne sa s ňou 
zmier, pretože aj ona je jednou z vecí, ktoré príroda 
chce... je teda prirodzenou povinnosťou mysliaceho 
človeka nesprávať sa k smrti ľahostajne, odmietavo 
ani pohŕdavo, ale ju očakávať ako ktorýkoľvek 
prirodzený úkon.“  

Pokým žijeme, mali by sme čas, ktorý máme 
k dispozícii, využiť čo najlepšie. Nájsť si svoje miesto 
a na ňom sa realizovať a rásť, aby sme našim bytím 
a skutkami boli prospešní nielen sebe, ale aj celku, 
ktorého sme súčasťou. 

Keď nám život prinesie do cesty problémy 
a prekážky, nemali by sme nariekať a nechať sa 
nimi zastaviť či odradiť od vytýčených cieľov. Nič sa 
nedeje náhodou, Marcus Aurelius to povzbudivo 
ozrejmuje: „Každému prináša osoh, čo sa mu prihodí 
z vôle vesmírneho poriadku, a je mu to osožné práve 
vtedy, keď sa mu to prihodí.“ 

Niekedy za problémy, ktoré nás trápia nemôžu 
nepriaznivé okolnosti, ale, hoci aj nechtiac, ľudia 
v našom okolí. Aj na to ponúka Marcus Aurelius 
riešenie. „Nehnevať sa na nevedomých, pretože 
ich najväčším hriechom je to, že nepoznajú 
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socha M. Aurelia na rímskom Kapitole
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rozdiel medzi dobrom a zlom. Lepšie je rozpoznať 
v nich svojich príbuzných preto, že sa účastnia na 
rovnakom božskom diele.“   

A niekedy sme to my jediní, kto je zdrojom našich 
problémov, tým, že nedokážeme alebo nechceme 
vidieť pravdu a zmeniť svoj postoj, pohľad na vec. 
Tým sa dobrovoľne vzdávame svojej slobody 
v prospech našich slabostí. „Pamätaj si, že prejavom 
rovnakej slobody je zmeniť svoju mienku a vypočuť 
si radu niekoho iného, kto by nás rád napravil. Lebo 
práve tvoja činnosť sa uskutočňuje podľa tvojho 
rozhodnutia a tvojej úvahy, teda aj podľa tvojho 
rozumu.“

Len slobodný človek, nespútaný svojimi 
slabosťami, je skutočne šťastný. Človek, ktorý je 
vnútorne pevný a vyrovnaný, pričom vnútorná 
stabilita je výsledkom intenzívnej práce na sebe 
samom. Nádej na úspech má každý, ak správne 
nasmeruje úsilie. „Zahľaď sa do svojho vnútra! Tam 
je žriedlo dobra, ktoré je schopné ustavične vyvierať, 
ak sa k nemu prekopeš.“ 

Čím sme sami lepší, tým viac dobra vidíme aj 
v druhých, čím viac rozumieme sebe, tým viac 
dokážeme chápať iných ľudí, mať pre nich dostatok 
tolerancie a lásky. „Ľudia sú stvorení kvôli sebe 
navzájom: buď ich teda poučuj alebo ich znášaj! 
Musíš s nimi dobre vychádzať, lebo od prírody sú to 
tvoji priatelia.“

Odkaz cisára - filozofa 
V každých okolnostiach života môže byť človek 

pánom seba samého, naplniť svoje vízie, stať sa 
dobrým človekom. Príklad Marca Aurelia je toho 
dôkazom a zároveň veľkou inšpiráciou. „Všetko, čo 
sa ti prihodí, prihodí sa ti tak, že to buď môžeš znášať, 
alebo nemôžeš znášať. Ak sa ti teda prihodí niečo, 
čo znášať môžeš, nešomri, ale znášaj to, koľko len 
môžeš; ak sa ti prihodí, niečo, čo znášať nemôžeš, 
nereptaj, lebo ťa to skôr premôže. Nezabúdaj 
však, že ti príroda dala schopnosť znášať všetko, 
čo si vo svojich predstavách môžeš urobiť celkom 
znesiteľným, keď si pomyslíš, že je ti to osožné alebo 
je tvojou povinnosťou takto konať.“

Viktória Búdová
Použitá literatúra:
Marcus Aurelius. 2006. Myšlienky k sebe. Bratislava : VYDA-
VATEĽSTVO SPOLKU SLOVENSKÝCH SPISOVATEĽOV, spol. s r. o. 
4. vydanie. 191 s. ISBN 80-8061-261-7

NA ZAMYSLENIE

Rozjímanie o skromnosti 
Ak chápeme skromnosť ako neprítomnosť pýchy, ako nepreceňovanie tohto pominuteľného sveta, 

ako postoj bdelosti a úcty k všetkým živým bytostiam, obzvlášť k tým cnostnejším a múdrejším než sme 
my, tak je skromnosť nepochybne charakteristickým znakom duší inklinujúcich ku všetkému vznešenému 
a predovšetkým k živej existencii Boha. Takto chápaná je skromnosť najlepším drahokamom na korune 
cností a nedá sa predstaviť si muža alebo ženu, ktorí by sa spravodlivo zapísali do dejín bez tohto šperku 
skromnosti. 

Skromnosť je teda neprítomnosťou nezdravej fantázie, je láskou ku všetkým a službou pre všetkých, 
pretože ten, kto je skutočne skromný, sa snaží byť malým, aby sa jeho bratia pohodlnejšie zmestili do 
blahodarného tieňa stromu života. Ten, kto v sebe cíti božskú prítomnosť, ako ju cítili Templári, poznáva, 
že každý dobrý čin má božský pôvod.  A keďže božské je ako lúč svetla, keď sa voči nemu zmenšíme, 
umožníme mu tým lepšie sa dostať na Zem. Akákoľvek vystatovačnosť a sebectvo by boli ako nezdravé 
tienidlo, ktoré by egoisticky a zbytočne pohlcovalo lúče slnka - božstva. 

Keďže však všetko, čoho je príliš, končí extrémom, ktorý popiera to, čo hlása, existuje veľa „skromných“, 
ktorí zo svojej falošnej skromnosti urobili krásnu a strojenú masku svojej nesmiernej vnútornej pýchy. Takto 
ten, kto by sa mohol normálne obliecť a nepozorovane sa zúčastniť nejakej schôdzky, to robí v chudobnom 
alebo, vzhľadom k ostatným, prostom oblečení, pretože chce podvedome medzi ostatnými vyniknúť 
a ponížiť ich. Ten, kto pri bežnom priateľskom rozhovore, kde sa hovorí úplne prirodzene, používa pre svoje 
príklady a témy strojené slová alebo slová v latinčine, gréčtine či sanskrte, je samotným opakom skromnosti, 
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SVET SYMBOLOV

Honor – bohyňa cti
Na akademickej pôde sa stretávame s pojmom „ho-

norabilis“. Je to ceremoniálny titul vysokoškolského pro-
fesora, ktorý poukazuje na jeho čestnosť, úctyhodnosť, vá-
ženosť.

Honor bola rímska bohyňa občianskej cti ako aj česť 
samotná. V mytológii bola často spájaná s bohyňou Virtus, 
ktorá predstavovala osobnú udatnosť. Dodnes tvorí meno 
bohyne Virtus v románskych jazykoch koreň pojmu „cnosť“. 

Česť sa teda od pradávnych čias spája s cnosťou a teda 
človek, ktorý si zaslúži byť nazvaný čestným, by mal byť 

pretože sa mu ihneď darí medzi 
všetkými vyčnievať a dosiahnuť 
to, aby ho obdivovali, hoci mu 
nerozumejú. 

Nakoniec, ten kto každodenne 
hovorí o skromnosti, verejne 
vzdáva hold skromným a nahlas 
sa stotožňuje s tými, ktorí majú 
menej a menej znamenajú, so 
skazenými, nemravnými, slabými 
a so stroskotancami, tak robí 
z pýchy, pretože našiel ľahkú cestu, 
ako byť obdivovaný bez toho, aby 
preto on sám musel podstúpiť 
aj to najmenšie riziko. Pokiaľ ho 

osobne podrobíte skúške, ihneď si všimnete, že to, čo vyzeralo ako súcit, je jemná forma sebapotvrdenia, 
lebo v súkromí si títo ľudia nič neodriekajú a míňajú obrovské peniaze na veci, ktoré nemajú nič spoločné 
s pomocou bezmocným. Uprednostňujú svoje fantázie pred krutou realitou sveta a zvyčajne častejšie 
používajú jazyk než ruky, stravujú sa dobre a spia ešte lepšie. 

Ďalšie nebezpečenstvo tejto predstieranej skromnosti je slovné vychvaľovanie toho najhoršieho v spo-
ločnosti; neznalosť skutočnej cti a obete. Časom sa neúprimná fraška stáva obludnou skutočnosťou, lebo 
autosugescia je primitívna forma hypnózy. Teda, kto o sebe prehlasuje, že je skromný, bez toho, aby taký 
bol, prezlieka pokrivenosť za vychudnutosť, zbabelosť za opatrnosť, úbohosť a chúlostivosť za citlivosť, 
neokrôchaný jazyk za jednoduchý a priamy, a nakoniec bezvýznamných ľudí za skromných svätých, ktorí 
na tejto zemi ukazujú cnosti páčiace sa Bohu.

Musíme teda vedieť rozlíšiť skutočnú skromnosť od falošnej; skromnosť srdca od teatrálnej skromnosti, 
ktorá používa svoju paródiu v prospech toho, čo si myslí a pri nedostatku argumentov násilím otvára brány 
názorov ostatných pakľúčom citlivosti a súcitu ostatných. 

Falošná skromnosť je obráteným a bezfarebným obrazom skutočnej skromnosti, ktorý vidíme vo veľkom 
zrkadle ilúzie zmyslov. Filozof: väčšiu cenu má jedno vlákno skutočnej skromnosti než ťažký konopný plášť 
tej falošnej. 

ukážka z knihy Plávať proti prúdu

Jorge Angel Livraga
Zakladateľ Medzinárodnej organizácie Nová Akropolis
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ten, kto prejavuje cnosti a teda i morálku v každodennom živote, vo svojich činoch, slovách, myšlienkach 
a celom spôsobe života. Titulom „honorabilis“ by sa preto mal označovať človek z akademickej, ale nielen 
z akademickej pôdy, ktorý takýto život vedie. 

Zaujímavý je v tejto súvislosti pôvod slova „honorár“, dnes používaný ako finančná odmena za nejaký čin 
či službu. Na tomto pojme je dobre vidieť, ako sa niektoré pojmy našej reči profanujú a týkajú sa už len toho 
najhmotnejšieho. V skutočnosti, vychádzajúc z etymológie slova, by dostanie honoráru znamenalo vzdanie 
holdu za naše správne a cnostné skutky. Pričom honorár vôbec nemusí byť chápaný vo finančnej rovine.

Mária Mihálová

Jedálny lístok živočíchov 
Na prvý pohľad jednoduchá vec, ale jedálny lístok 

živočíchov je bezpochyby jednou z pozoruhodno-
stí nášho sveta. Niekedy je len ťažko uveriť, že sa 
niekto môže živiť iba vodou alebo si pripravovať 
bochníky z trusu či len tak „obkuskávať“ telo iného 
živočícha. Príroda vložila do každého tvora jeho 
typický vzhľad a zároveň aj špecifický spôsob obživy. 
Rozmanitosť tvorov prináša rozmanité stravovanie 
a aj rozmanité spôsoby trávenia. 

Ako sa to všetko trávi
Počas vývoja živočíchov sa vyvinulo mnoho 

spôsobov trávenia. Ten najjednoduchší, no zároveň 
najstarší spôsob, je vnútrobunkové trávenie, kedy 
úplne jednoducho živočíšna bunka prijme časticu 
potravy, enzýmy ju rozložia a zvyšok vylúči. Na 
opačnom konci spektra „mimo bunku aj mimo telo“ 
nachádzame veľmi vzácne mimotelové trávenie, 
kedy predátor najskôr vstrekne tráviace enzýmy do  
koristi a až takto vzniknutý obsah vsakuje do svojho 
tela. To vidíme napríklad u pavúkov. Kdesi uprostred 
a Oveľa častejšie sa stretávame s tretím spôsobom -  
mimobunkovým trávením, ktoré poznáme u člove-
ka. Potrava sa zhromažďuje v uzavretom priestore, 
kde opäť hrajú svoju rolu enzýmy. Tie všeobecne 
slúžia na to, aby sa potrava predstavujúca zložité 
zlúčeniny rozložila na jednoduché a potom sa 
mohla vstrebať. Ak teda nemáme príslušný enzým 
v žalúdku alebo v črevách, nemôžeme potravu 
stráviť.

Všežravce 
Všežravce majú týchto enzýmov viac, čo im 

poskytuje väčší výber, ale aj ich tráviaci aparát je 
jemný mechanizmus, ktorý neumožňuje kon-
zumovať všetko. Takže tak úplne nie sú „vše – 
žravce“. Znamená to skôr, že ich organizmu je bez 
špecializácie na jednostranný príjem mäsitej alebo 
rastlinnej stravy. Tráviaca sústava si dokáže poradiť 
s oboma. Stretávame sa s tým u človeka, myší, prasiat 
alebo napríklad aj u niektorého hmyzu. 

Nenároční stravníci 
Naopak úplne minimalistický spôsob obživy 

nachádzame u zvierat žijúcich v piesku a bahne na 
dne vôd. Tu prebývajúce červy si naberajú do svojho 
žalúdka proste iba piesok. Nechajú ho stráviť, aby si 
potom z množstva nestráviteľného materiálu vybrali 
organické zvyšky. Dážďovka zase nahromaďuje 
do svojich otvorov v zemi zvyšky rastlín a potom 
ich požiera spolu s pôdou. Strávi len rastlinné časti 
a pôdu vypustí von. Aj drobné kôrovce sú odkázané 
na zvyšky. Majú zariadenia, ktorými vháňajú vodu do 
úst a spoliehajú sa na to, že s touto vodou sa doplaví 
aj nejaká tá organická strava. A funguje to. 

MÚDROSŤ PRÍRODY
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Vyberaví labužníci
Ale to by nebol svet svetom, keby sa nenašli 

nejakí tí špecialisti. Tí, aby mohli prežiť musia mať 
k dispozícii konkrétnu rastlinu alebo druh mäsa, inak 
neprežijú. Napríklad húsenice a larvy chrobákov, 
majú každá svoju materskú rastlinu a na inej by žiť 
nemohli. Potom sú tu motýle, ktorých húsenice 
sa dokážu nakŕmiť kapustou a karfiolom, ale listy 
nedokážu stráviť. Húsenice mole šatovej sa zase živia 
zvieracími chlpmi a perím, preto ich nachádzame 
výhradne na odevoch z vlny a nie z rastlinnej bavlny. 
Naopak moľa potravinová by na vlnených látkach 
umrela od hladu. Živí sa múkou a cestovinami. 
Úplnými gurmánmi sú larvy rôznych múch, z kto-
rých niektoré žijú iba v určitom zvieracom druhu 

a ujedajú jeho šťavy a telo, pričom v žiadnom inom 
druhu nie sú schopné žiť. 

A tak stále dookola príroda vyživuje samú seba 
tými najrozmanitejšími spôsobmi. V tejto akejsi 
dynamickej rovnováhe všetci a všetko do seba 
zapadá. To, že sa každý tvor živý niečím iným a nie 
tým istým, vytvára reťaz, kde jeden na druhého 
nadväzuje, a zároveň to dáva každému priestor pre 
život a jeho jedinečné miesto v ňom.

Mária Horváthová
Použitá literatúra:
KOMÁREK, J. 1945.  Rozmanitost přírody. Praha : Nakladatelství 
Pražské akciové tiskárny. 295 s.

AKTUALITY NOVEJ AKROPOLIS NA SLOVENSKU

Stalo sa...
Víkendový seminár „CARL GUSTAV JUNG - psychológia s dušou“
V sobotu 3.2.2018 sa v Bratislave konal víkendový 

seminár venovaný osobnosti významného psychológa 
C. G. Junga. Rozprávalo sa o jeho poňatí ľudskej psychiky, 
o vedomí a nevedomí – súčastiach psychického sveta, ich 
charakteristikách, metódach práce s nimi, aby človek vďaka 
lepšiemu porozumeniu sebe samému a prostredníctvom  
vlastného úsilia rozpoznal svoje „Bytostné Ja“. Súčasťou 
prednášky bolo preto  aj Jungovo chápanie archetypov a snov, 
ktorým v živote človeka prisudzoval veľký význam a práca s nimi 
bola aj súčasťou jeho psychoterapie. V závere seminára mali 
účastníci možnosť spraviť si test osobnosti MBTI, vytvorený na 
základe učenia C. G. Junga a jeho nasledovníčok.

Pozývame Vás
14.2.2018 Filozofia pre život – prezentácia kurzu pre rozvoj osobnosti (Bratislava)
21.2.2018 Filozofia pre život – prvá prednáška kurzu pre rozvoj osobnosti (Bratislava)
1.3.2018 Večer na tému - Odkiaľ máme tradície? (Bratislava)
1.3.2018 Dobrovoľnícke tvorivé dielne (Bratislava)
5.3.2018 Filozofia pre život – prezentácia kurzu pre rozvoj osobnosti (Bratislava)
12.3.2018 Filozofia pre život – prvá prednáška kurzu pre rozvoj osobnosti (Bratislava)

Informácie na: www.akropolis.sk


