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Myšlienka na mesiac:

„Ľudia vyhľadávajú miesta, kam by sa utiahli: vidiek, prímorie, hory. Veď aj ty si si osvojil návyk najväčšmi
túžiť po niečom takom. Ale všetko toto je nanajvýš oneskorené, lebo sa môžeš utiahnuť do seba samého
v hociktorej chvíli sa ti zachce. Veď človek nemá nikde pokojnejšie a nerušenejšie útočisko ako vo
vlastnej duši, najmä vtedy, ak má v sebe také hodnoty, že len čo do nich nazrie, ocitá sa v dokonalej
pohode. A preto si dožič toto útočisko a zotavuj sa, nech krátke a jednoduché zásady stačia spláchnuť
každé tvoje roztrpčenie, len čo sa ti vynorí v mysli. “

Marcus Aurelius, z diela Myšlienky k sebe

ÚVODNÍK
Milí čitatelia,

a mnohými ďalšími teda môžeme povedať, že
priateľstvo je naozajstné umenie, je to umenie srdca,
leto sa nám už prehuplo do svojej druhej polovice
ktoré môžeme pestovať a zlepšovať po celý svoj život.
a my sa vám hlásime s ďalším číslom nášho bulletinu.
A môžeme ho začať rozvíjať v každom okamihu.
A keďže prednedávnom žiaril v kalendári Svetový
deň priateľstva, rada by som v augustovom úvodníku
Priateľstvo je ako blahodárny elixír, ktorý môžeme
venovala pár slov tejto nesmierne cennej hodnote, rozdávať plnými hrsťami nášmu okoliu, ak ho vieme
ktorá zohrieva naše srdce a vnáša doň svetlo a radosť. správne namiešať. A je to elixír zázračný, pretože čím
viac ho rozdávame, tým viac ho máme a tým viac ho
Život nám prináša veľa príležitostí zakúsiť niektorú
môžeme prežívať a vychutnávať si jeho osviežujúcu
z podôb toho, čo nazývame priateľstvo. Každý človek,
chuť. Receptov máme k dispozícii veľa, lebo touto
s ktorým sa stretneme, zanecháva v našom srdci
hodnotou sa zaoberali mnohí veľkí filozofi a mudrci
určitú stopu, rovnako ako aj my zanechávame stopy
v dejinách. Skladá sa z viacerých ingrediencií, ako sú
v srdciach tých, s ktorými sa skríži naša cesta. Prežívaúcta, záujem, pochopenie, prijatie, dôvera, rešpekt,
me mnohé formy medziľudských vzťahov a všetci
nezištnosť... No súčasne pre každého z nás existuje
hráme v priebehu života rozličné úlohy: sme deťmi,
vlastný a jedinečný recept, ktorý sa rodí postupným
partnermi, rodičmi, spolužiakmi, spolupracovníkmi,
rozvojom a aplikovaním jednotlivých ingrediencií
susedmi... avšak priateľstvo presahuje všetky tieto
v tej miere, v akej ich vieme poňať a uchopiť.
úlohy a súčasne môže byť obsiahnuté v každej
z nich. Od nás však závisí, či sme schopní priateľstvo
Marcus Tulius Cicero hovorí: “Neviem, či s výnimnadviazať, alebo skôr ponúknuť, rozvinúť a prežívať. kou múdrosti darovali nesmrteľní bohovia človeku
niečo lepšie ako priateľstvo.” Áno, priateľstvo je veľký
Koho zvykneme nazývať naším priateľom?
dar... no dary bohov bývajú iné ako ľudské dary; sú
Niekoho, kto nás dobre pozná? Toho, kto nám
určené na to, aby sme ich ďalej rozdávali, sú výzvou
rozumie? Niekoho, s kým zdieľame poklady nášho
a potenciálom vloženým do nášho vnútra, ktorý
vnútorného sveta...? A kedy zvykneme samých seba
môžeme rozvíjať a pestovať. To znamená, že rovnako
nazývať “priateľom” druhého človeka? Keď sme vždy
ako na múdrosť ani na priateľstvo netreba čakať,
pripravení ho vypočuť, pomôcť mu...? Tieto a ďalšie
pretože nezávisí od toho, či sa objaví tá správna
otázky priťahujú našu pozornosť, keď rozmýšľame
príležitosť na jeho nadviazanie. Keďže tento dar už
o hodnote priateľstva. A nie sú to otázky zbytočné,
nosíme v sebe ako semienko zasiate v našom srdci,
sú veľmi dôležité na to, aby sme mohli pochopiť,
závisí iba od nás, či ho budeme trpezlivo polievať
a predovšetkým pestovať postoj priateľstva k tým,
a pestovať, aby rastlina, ktorá z neho vyrastie, mohla
ktorí nás obklopujú.
obohatiť naše okolie o svoju krásu a vôňu.
Rovnako ako všetky veci, ktoré majú v našom
Želám nám všetkým veľa vytrvalosti a radosti
živote veľkú hodnotu, aj priateľstvo si vyžaduje
pri miešaní zázračného elixíru priateľstva.
pozornosť a určitý priestor. Známy filozof Aristoteles,
ktorý venoval priateľstvu časť svojej knihy Etika
Mgr. Kamila Hermannová
Nikomachova, hovorí, že vytvoriť priateľstvo si
riaditeľka Novej Akropolis na Slovensku
vyžaduje čas, úsilie a vnútornú prácu. Spolu s ním
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KRÁTKY PRÍBEH
Rímsky príbeh o troch želaniach

Kedysi dávno vládol v Rímskej ríši cisár Gallicus. Vravelo sa, že vládne múdro a spravodlivo. Jedného
dňa však ustanovil prapodivný zákon, že nikto nesmie obrátiť rybu na svojom tanieri. Hneď ako človek zje
bielu, menej opečenú stranu ryby, nijako ju nemá obracať tmavou stranou hore a pokračovať v jedení.
Nechcel totiž, aby v jeho paláci bolo vidieť kosti čohokoľvek. Rozjedená ryba sa má poslať do kuchyne, aby
sa ukázalo, že sa jeho zákon rešpektuje. Kto ho poruší, nemilosrdne zahynie. Ale pred smrťou môže mať
ešte tri priania. Bude mu vyhovené, no žiadne zo želaní sa nesmie týkať darovania života.
Stalo sa jedného dňa, že akýsi gróf prišiel do cisárovho
paláca spolu so synom. Oboch posadili za stôl a práve
sa podávali ryby. Gróf bol hladný. Schuti zjedol bielu
stranu ryby, obrátil ju tmavou opečenou stranou nahor
a pokračoval v jedení až zostali len kosti. Mnohí to videli
a keďže sa chceli ukázať pred cisárom, upozornili ho
na to. Grófa obžalovali a odsúdili na smrť, pretože sa
previnil proti vydanému zákonu.

Keď však jeho syn počul, čo sa stalo otcovi, padol
pred cisára na kolená a úpenlivo ho prosil, aby smel
umrieť namiesto svojho otca. Cisár súhlasil. Mládenec
radostne ďakoval, no vzápätí vyslovil aj svoje právo na tri
želania pred smrťou. Cisár mu právo nijako neodopieral
a vyzval ho, nech povie, čo si želá. Všetko mu bude splnené. A tak prišlo prvé prianie. Mladík si želal stráviť
noc s cisárovou jedinou dcérou. Cisár privolil, aj keď veľmi nerád. Mladík dievča nijako nezneuctil a tým sa
cisárovi zapáčil. Prišlo druhé prianie, aby mu cisár odovzdal celý svoj poklad. Ani to sa cisárovi nepáčilo,
no prianie mu splnil. Mladík rozdelil celý poklad medzi bohatých i chudobných, a tak si získal priazeň celého
národa. Napokon prišlo tretie prianie. Želal si, aby cisár dal vylúpiť oči všetkých, ktorí videli jeho otca obrátiť
rybu na tanieri. A tak cisárovi nezostávalo nič iné, iba spustiť pátranie a nájsť všetkých, ktorí videli, že gróf
obrátil rybu. No nik sa nechcel priznať a prísť o oči. A tak sa napokon nenašiel ani jeden jediný človek.
No a keďže nebol ani jeden svedok, ktorý by potvrdil, že sa jeho otec spreneveril proti vydanému zákonu,
cisár rozsudok zrušil a grófa oslobodil. Časom si mladík vzal cisárovu jedinú dcéru za ženu a keď cisár umrel,
stal sa vládcom ríše on. Vládol dlho a vraví sa, že aj veľmi múdro.

Neznámy autor

Použitá literatúra:

1972. Rímske príbehy. Bratislava : Mladé letá. 166 s.

INŠPIRATÍVNE OSOBNOSTI
7 princípov poznania podľa
Leonarda da Vinciho - II.časť
V minulom vydaní bulletinu sme sa upriamili
na prvé tri princípy poznania, ktorými sa riadil Leonardo da Vinci. Poďme sa teraz pozrieť na ďalšie štyri.
4. DIMOSTRAZIONE (dôkaz)

Leonardo sa celý život snažil oslobodiť svoju myseľ
od obmedzení a otvoriť ju novým víziám, pohľadom
a prístupom. Otvorená myseľ človeku pomáha
vymaniť sa z rutiny, stereotypov, spoločenských

mentálnych foriem, predsudkov a povrchností.
Na to je však potrebné naučiť sa samostatne
rozmýšľať a neustále preverovať to naučené
v praxi. Inak povedané hľadať harmóniu medzi tým
naučeným a skúsenosťou.

„Najhorší omyl, ktorým ľudia trpia, je omyl, ktorý
pochádza z ich vlastných názorov.“
„Kto málo premýšľa, veľa sa mýli.“

Leonardo sa celý život učil od druhých ľudí, veľa
čítal, pozoroval, pýtal sa. Veľa sa naučil od svojho
učiteľa Verrocchia, ktorému dal prívlastok „umelecká
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že je to striedanie sa čiernej a bielej, medzi ktorými
je množstvo odtieňov. A v tomto princípe išlo
Leonardovi o schopnosť udržať rovnováhu duše
zoči-voči neznámemu alebo rozporuplnému, vedieť
prijať dualitu a teda i rozpor. Inak povedané, vedieť
vidieť celok v jeho rozličných aspektoch. Čím viac sa
človek učí prijímať dualitu sveta, tým viac chápe, že
deň sa prirodzene rodí z noci a noc zo dňa, radosť
zo smútku, výhra z prehry a že všetko má v našom
živote konkrétne miesto a konkrétny zmysel.
univerzita v jednej osobe“. Pozoroval na ľuďoch
ich rozmanité vlastnosti a hľadal, v čom môžu byť
vzorom a príkladom. Na jednej strane vravel, že je
dobré sa učiť zo skúseností veľkých ľudí, ale zároveň
upozorňoval: „Kto sa vo svojich názoroch spolieha
na autority, využíva pamäť a nie rozum.“ Autority
boli pre neho inšpiráciou, ale premýšľať, cítiť, dôjsť
k vlastnému názoru a žiť podľa neho, potrebujeme
každý samostatne.

Preto niet nad vlastnú skúsenosť. Žiť pre Leonarda znamenalo odvážiť sa urobiť kroky do neistoty, čo so sebou prináša riziko chyby. A preto je
dôležité, aký zaujmeme postoj k vlastným chybám.
Ak ich vnímame ako skúsenosti, môžeme si z nich
vytvoriť schody, po ktorých stúpame stále vyššie.
Môže sa však stať, že v nás naše chyby vyvolávajú
neistotu, nedôveru vo vlastné sily a schopnosti.
Preto si Leonardo písal do svojich denníkov rady
a pozitívne povzbudenia pre seba samého, aby ho
chyby nezastavili, ale obohatili.
5. CORPORALITA (telesnosť)

Tak, ako v antike Platón a Pytagoras hovorili
o harmónii mysle a tela prostredníctvom gymnastiky a múziky (od slova Múzy), aj Leonardo sa riadil
týmto princípom. Vnímal telo ako náš nástroj a zároveň odzrkadlenie našej psychiky, teda myšlienok
aj emócií.

„Rozmanité pohyby ľudí sú toľkoraké, koľkoraké
okolnosti sa dotýkajú ich duše.“
Leonardovi súčasníci ho popisovali ako fyzicky
veľmi silného a súčasne veľmi jemného a elegantného. Jednoducho sila a krása jeho duše sa
prejavovali v jeho vzhľade. Sám tiež vravel, že jednou
z našich najväčších prekážok je lenivosť, ktorá sa
rodí na úrovni psychiky a potom ovplyvňuje telo.
Preto radil mať veselú a živú myseľ. Na udržiavanie
zdravého tela radil striedmosť.

„Čím väčšia bytosť, tým väčšiu má schopnosť
trpieť.“
„Budem pokračovať. Prekážky ma neodradia.“

Tiež sa vystríhal pred tým, aby neupadal
do rutiny, aby ho neopantali nehybnosť a pasivita.
Snažil sa narúšať svoje stereotypy, meniť svoje staré
zvyky a oslobodzovať sa od svojich predsudkov
a predpojatých názorov. Ako liek používal hľadanie
originálnych a tvorivých riešení akéhokoľvek
problému, dával priestor svojej intuícii a imaginácii.
I preto sa zapísal do dejín ako nadčasová a geniálna
osobnosť, ktorá nás svojou múdrosťou obohacuje aj
po storočiach.
7. CONNESSIONE (spojenie, súvislosť, vzťah)

Dalo by sa povedať, že tento princíp zastrešuje
všetky ostatné, pretože ide o to vnímať harmóniu celku a rozpoznávať spojitosť všetkých vecí a fenoménov

6. SFUMATO (tieňový, neostrý)

Celý náš svet je hrou duality, dvoch síl, ktoré sa
striedajú v rytme a cykloch. Mohli by sme povedať,
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nášho života medzi sebou. Akoby išlo o rozpoznanie
určitej neviditeľnej nite na pozadí nášho života, ktorá
má svoj zmysel a ktorá niekam smeruje a vedie nás.
Leonardo si do denníka napísal, že je potrebné
mať jasno vo vlastných presvedčeniach, hodnotách
a prioritách, aby sme mohli nájsť spoločného
menovateľa za našim konaním, myslením, snívaním,
cítením..., aby sme vedeli, kam v živote kráčame.
A ako spomínal, že sa neobracia späť ten, kto
upriamil svoj osud k hviezde, dáva nám tým tiež
odkaz, že stojí za to zamerať svoj život k ušľachtilým
cieľom a ideálom, ktoré nás prevyšujú. A hoci sa
môžu zdať príliš vzdialené a ťažko dosiahnuteľné,
každý jeden krok, ktorý v ich smere vykonáme, z nás
robí ušľachtilejšieho a lepšieho človeka. Podstatné
je neustále hľadať pravdu a podstatu a vytrvalo
kráčať vpred.

Odkaz majstra

„Múdrosť duše je najvyšším dobrom pre človeka
múdreho; nič sa s ňou nedá porovnávať.“
Leonardo da Vinci patrí medzi osobnosti, ktoré môžu inšpirovať ľudí bez ohľadu na miesto
a čas ešte po mnohé roky a jeho sedem princípov
poznania nám môže slúžiť ako pomôcka pri
hľadaní a spoznávaní tak seba samého, ako aj
svojho okolia. Ale či už sa rozhodneme inšpirovať
sa jeho princípmi, alebo princípmi niekoho iného,
kto je pre nás vzorom, podstatné je, aby sme, ako
nám Leonardo radí, nezabudli tvoriť vlastný život
samostatne, vlastnými rukami, srdcom, myšlienkami
a skutkami, pretože len my jediní sme jeho
skutočnými strojcami.

Mária Mihálová

NA ZAMYSLENIE
Je čas zabudnúť?
Je čas zabudnúť...

Zdá sa, že toto sa v poslednej dobe stalo akýmsi „sloganom“. A pravdou je, že nás dojíma hlboký obsah,
ktorý v sebe skrýva toto pekné vyjadrenie.
Život je nepochybne plný ťažkostí, bolestivých skúseností, niekedy zlých a niekedy nevyhnutných, ktoré
nám napĺňajú oči slzami vždy, keď na ne pomyslíme. A preto sa nám zdá prospešné pokúsiť sa nechať
za sebou ich horkú príchuť a nevraživosť, ktorá napĺňa srdce a znemožňuje konanie.
Avšak jedna vec je konať oslobodení od
nevraživostí a iná, veľmi odlišná, je robiť to
v permanentnom stave „amnézie“. Jedna vec
je ušľachtilosť srdca, ktoré chápe, že je potrebné
pokračovať bez ohľadu na bolesti, a druhá vec je
zabudnúť na príčinu bolestí. Ak si človek popáli
ruku, je tisíckrát rozumnejšie, aby hľadal liek na svoju
popáleninu, než aby sa v mysli neustále zaoberal
svojou bolesťou; v ničom mu však nepomôže, keď
zabudne, že to, čo ho popálilo, bol oheň.

Preto by sme navrhli iný slogan: Je čas pochopiť...

Je čas pochopiť, že rozpory sú súčasťou samotnej existencie, a že sú na ľudskej úrovni odzrkadlením
kozmického konfliktu, ktorý spôsobuje, že sa strieda deň s nocou, že more zaplavuje piesočný breh a potom
ustupuje, že zima nasleduje po teple a naopak, v zdanlivej vojne, ktorá uniká nášmu nedostatočnému
chápaniu. Avšak príroda nám ukazuje zdravý rozpor, z ktorého povstávajú rast a tvorba, ktorých korene sú
zapustené v etapách rozpadu a ticha. Aj my ľudia máme dni a noci, temné a svetlé civilizačné obdobia.
Jedny aj druhé majú hlboké príčiny a rozpor vždy poukazuje na príchod niektorého z týchto okamihov.
Je však prínosnejšie hlboké štúdium a pochopenie týchto kríz než ich zabúdanie. Z pochopenia sa rodí
múdrosť a iba týmto spôsobom budú krízy o trochu znesiteľnejšie.

Musíme si dávať pozor na tých, ktorí nás nahovárajú na to, aby sme úplne zabudli históriu: ide im iba o to
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mať ľudí „tabula rasa“, nepopísané mysle, aby mohli uskutočniť odplatu, a nie evolúciu. Bolo by to ako učiť
sa každý deň chodiť, rozprávať a jesť, ako by sme to nikdy predtým nezažili. Tak sa iba stráca čas a kvalita
inteligentných ľudí.
Úlohou človeka je odstraňovať nevedomosť v takej miere, v akej napreduje; a zdravá spomienka je jeho
najlepším spojencom. Hovorí sa, že človek je jediné zviera, ktoré sa dvakrát potkne o ten istý kameň... a to
sa mu deje preto, že si nepamätá...

Delia Steinberg Guzmán
Riaditeľka Medzinárodnej organizácie Nová Akropolis

SVET SYMBOLOV
Srdce

Symbolika srdca sa všeobecne vzťahuje na
centrum, ohnisko života a vedomia. Všetky tradičné
kultúry doň umiestňujú aj inteligenciu a intuíciu.

Pre Indov je to Brahmapura, sídlo Brahmu
a Prajapatiho (čo je Brahma vo svojej reprodukčnej
úlohe, pôvod časových cyklov). Pre jeho dvojaký
pohyb je tiež symbolom rozpínania a následného
zmršťovania Univerza.

V Číne zodpovedá elementu zeme, elementu
ohňa a číslu 5, v ktorom sa nachádza svetlo zjavenia.

Egypťania ho znázorňujú ako nádobu „ib“, ktorá
obsahuje elixír nesmrteľnosti. Boh Ptah najskôr
rozmýšľal o Univerze svojím srdcom, skôr ako ho
materializoval silou Slovesa. Je to centrum života, vôle a inteligencie. Srdce zosnulého, jediný vnútorný
orgán, ktorý sa ponechával vnútri múmie, sa pokladá na jednu z misiek váh pri posmrtnom Vážení duše,
a preto je spájané s vedomím a večnosťou. Keďže čas je vonkajší pohyb špirály prejaveného sveta a keďže
srdce sa nachádza v centrálnom bode, symbolizuje Ja, ktoré sa nachádza v strede rozličných životov v rámci
obrovského kolesa reinkarnácií a jeho evolučnou úlohou je navrátiť sa k svojmu prapôvodu.
Vo vertikálnej schéme ľudského tela existujú tri základné body: mozog, srdce a reprodukčné orgány.
Z týchto troch sa práve srdce nachádza uprostred, čo z neho robí centrálny bod, ktorý určitým spôsobom
koncentruje ideu a energiu zvyšných dvoch. Podľa alchymistov je srdce obrazom Slnka v človeku, rovnako
ako zlato je obrazom Slnka na zemi.
V islamskej tradícii sa srdce spája s mystikou a kontempláciou. Je to trón Boha, skryté miesto vedomia.

V heraldike srdce často znamená lásku ako centrum osvietenia a šťastia, a preto sa zvykne zobrazovať
v plameňoch alebo s korunou, krížom či ľaliou.

Kolektív autorov

MÚDROSŤ PRÍRODY
Listy rastlín

Listy sú nevyhnutnou súčasťou rastlín a spolu
s kvetmi predstavujú zrejme tú časť rastlín, ktorú
na nich vnímame najintenzívnejšie. Veď prvé listy
na jar potešia asi každého a tešia nás aj v lete, keď
nám husté stromy poskytujú príjemný tieň. Nedá
sa nevšimnúť si ani nádherný farebný koncert, ktorý
rozohrajú na jeseň. Okrem toho rastliny okrasné

listom zdobia aj naše záhrady a domácnosti. Pre nás
sú teda listy akýmsi milým potešením, pre mnohých
živočíchov možno chutnou potravou, ale majú
mnohé schopnosti, vďaka ktorým sú dôležité aj pre
samotnú rastlinu.

Vďaka nim napríklad dokáže rastlina odparovať
vodu, a teda sú dôležité pre správne hospodárenie
s vodou. Listy tiež umožňujú výmenu plynov medzi
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rastlinou a prostredím. Veľmi výnimočne slúžia
dokonca aj na rozmnožovanie, ale dôležitú úlohu
hrajú hlavne pri výžive, dýchaní a fotosyntéze.

časti listu. Do listov ďalej vstupujú zo stonky cievne
zväzky. Je to súbor „žíl“, ktorý slúži ako mechanická
opora pre tie mäkšie časti listu, ale predovšetkým je
to akési potrubie, cez ktoré sa rozvádzajú roztoky.
Priestor medzi vrchnou a spodnou častou pokožky
a cievnymi zväzkami potom vypĺňa pletivo, čo je
súbor buniek, podobne ako u živočíchov tkanivo.
A práve tu sa nachádza dôležitá organela chloroplast,
v ktorom prebieha spomínaná fotosyntéza.
Metamorfózy listov

Fotosyntéza

Listy sú dôležitým orgánom fotosyntézy.
Schopnosť fotosyntetizovať znamená, že rastliny
dokážu zachytiť a absorbovať slnečnú energiu,
premeniť ju na energiu elektrickú a potom na
energiu chemických väzieb. Je to zložitý proces
premeny energie, premeny anorganických látok
na organické látky. Základom je slnečné žiarenie,
oxid uhličitý a voda. Výsledkom je glukóza ako zdroj
energie pre rastlinu a kyslík, ktorý ide do ovzdušia.
V súčasnosti vedci pracujú na umelej fotosyntéze,
ktorá by mohla byť úžasným zdrojom energie
pre ľudstvo, pretože rastliny absorbujú len malé
percento slnečnej energie a zvyšok je nevyužitý.
Listy a dýchanie

Podobne ako my, aj rastliny potrebujú k životu
dýchanie, a to im umožňujú aj listy. Základom pre
proces dýchania rastlín je kyslík a jednoduché cukry
ako glukóza. Výsledkom je výdaj oxidu uhličitého,
ale hlavne sa uvoľní energia viazaná v glukóze.
Podstatou dýchania je teda uvoľniť energiu, ktorú
potom môže rastlina využiť v ďalších procesoch ako
je príjem živín, rast, rozmnožovanie a pod.

Tak ako dômyselne je list vystavaný vnútri, rovnako tak dômyselné a rozmanité sú jeho metamorfózy
– premeny, ktorými si evolučne prešiel. Poznáme
listy zásobné, ktoré sú tučné, dužinaté pretože
zadržiavajú vodu, čo je dôležitá vlastnosť na suchých
stanovištiach. U hrachu či tekvice sa stretávame
s listovými úponkami, ktoré vznikli premenou časti
listu tak, aby bol schopný prichytiť rastlinu a byť
oporou. Aj listové tŕne vznikli premenou listu či
už celého, jeho časti alebo premenou prilístkov,
a slúžia rastline na ochranu pred bylinožravcami.
Listy vodných rastlín sa premenili takým spôsobom,
aby dokázali byť trvale ponorené vo vode a tiež
plávať na hladine, čo by nebolo možné, ak by
nemali prieduchy v podstate opačne, na vrchnej
strane. Obzvlášť rozmanité sú metamorfózy listov
mäsožravých rastlín. Niektoré druhy, ako rosička
a tučnica, majú listy s lapacím zariadením. Ďalšie
druhy, ako bublinatka, sú vybavené blanitými
mechúrikmi s otvorom, cez ktorý je lákaný hmyz.
Druhy ako saracénie majú zase listy premenené na
krčiažky, zakryté sú viečkom a v spodnej časti majú
tráviacu tekutinu pre lapený hmyz.

Stavba listu

Všetko toto prebieha vďaka určitej anatómii listu.
List je, podobne ako naše telo, pokryté pokožkou. Tá
je tvorená vrstvou tesne k sebe priliehajúcich buniek.
Na povrchu pokožky je vosková vrstva kutikula,
ktorá zabraňuje stratám vody. Pre pokožku listov je
charakteristická hlavne prítomnosť prieduchov. Sú
to štruktúry tvorené dvojicou fazuľkovitých buniek,
medzi ktorými je štrbina. Prieduchy slúžia na už
spomínanú reguláciu výmeny plynov, vyparovania
vody a dýchanie. Zvyčajne sú umiestnené zo spodnej
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Rovnaká pestrosť je vidieť aj v tvaroch listov.
Veď máme listy okrúhle, ihlicovité, pílkovité,
šípovité, oštepovité a dokonca aj srdcovité či
trojuholníkovité... a tiež striedavo jarmo perovité
zložené... a aj štvorpočetné s obrátenými srdcovitými
lístkami..., ale všetko sú to iba rôzne slová, pokúšajúce
sa vytvoriť kategórie listov. My sami najlepšie vidíme,
že niet slov, ktoré by mohli vyjadriť mnohorakosť
a rozmanitosť života prejaveného v listoch. Veď aj
dospelý človek sa neraz prichytí, najmä na jeseň,
ako zo zeme zdvíha list, obracia ho v ruke, skúma,

možno si aj privonia a vo vnútri seba žasne aká je to
nevídaná krása.

Mária Horváthová
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AKTUALITY NOVEJ AKROPOLIS NA SLOVENSKU
Stalo sa
Cesty k sebe podľa C. G. Junga
Víkend 20.-22.7.2018 sa pre 25 účastníkov niesol v znamení spoznávania seba samého, ako aj spoznávania
sa navzájom počas zážitkovo-pobytového seminára v Čachove, v objatí krásnej prírody pri Banskej Bystrici.
Skvelí ľudia, skvelé prostredie a skvelý program seminára nám umožnili prejsť si cestou sebapoznania
prostredníctvom zážitkových aktivít a testov osobnosti, cestou individuácie a stretnutia sa so svojou vlastnou maskou, cestou sebavyjadrenia a kreatívneho prejavu v tíme a nakoniec i cestou labyrintom psychiky
cez hry a cvičenia.
Celý seminár bol inšpirovaný dielom C. G. Junga. Spoločne sa nám podarilo vytvoriť krásnu priateľskú
atmosféru, vzájomne sme sa v mnohých smeroch inšpirovali a každý z nás zo seminára odchádzal trochu iný,
ako naň prichádzal. Už teraz sa tešíme na ďalšie zážitkové semináre tohto druhu, ktoré pre vás pripravujeme
na rok 2019.

Pozývame Vás
18.8.2018

16.9.2018
		
18.9.2018
20.9.2018
22.9.2018
24.9.2018

Kreatívny kurz Socha z paverpolu, Bratislava

Slobodný a tvorivý rozvoj osobnosti podľa psychológie Ericha Fromma (seminár), 		
Bratislava
Dobrovoľnícke tvorivé dielne, Bratislava
Dobrovoľnícke tvorivé dielne, Bratislava

Kreatívny kurz Socha z paverpolu, Bratislava

Filozofia pre život – prezentácia kurzu pre rozvoj osobnosti, Bratislava

Informácie na: www.akropolis.sk
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