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Myšlienka na mesiac:

„Ľudia sú ako mozaikové okná v kostole. Trblietajú sa a žiaria, keď vonku svieti slnko.
No keď príde tma, ich krásu prezradí iba svetlo vo vnútri. “

Elisabeth Kübler-Ross

ÚVODNÍK
Milí čitatelia,
radi by sme vám za celú redakciu nášho filozofického bulletinu zaželali všetko len to najlepšie
do roku 2019, nech každému prinesie potrebné
skúsenosti, nech je naplnený hlbokým zmyslom
a priaznivý pre uskutočnenie všetkých veľkých snov
a plánov.

sme najradšej každého objali a ďakovali za to, že je
práve taký, aký je. Problémy nás ťažia menej a vieme
sa nad nimi pousmiať. Stromy sú zelenšie, jedlo viac
chutí a v zrkadle nám to zrazu nejako viac pristane.
Máme radosť z práce, prekypujeme optimizmom
a púšťame sa do vecí, ktoré sme dlhodobo odkladali.
Zrazu cítime, akoby nás zobral pod svoje krídla
nejaký neznámy anjel a život sa na nás usmieva.
Je tu skrátka nový začiatok a príliv novej energie.

Nový rok so sebou vždy prináša nádych nových
začiatkov, nových nádejí a nových vízií. A práve
Koľkokrát sme už každý niečo podobné zažili...
pri tejto téme by som sa spoločne s vami rada Koľkokrát sme si predsavzali už nikdy toto vnútorné
pozastavila v úvodníku nášho januárového čísla.
nastavenie neopustiť a udržať ho navždy za každú
Nové začiatky... Každý človek sa niekedy v živote, cenu... Koľkokrát sme pocítili túto zvláštnu silu, ktorá
a často aj viackrát alebo dokonca veľakrát, ocitne nás na svojich vlnách doniesla až k našej vlastnej
na prahu zlomu, kedy intenzívne cíti, že niečo staré hlbokej podstate... A koľkokrát sme po istom čase
sa končí a niečo nové sa začína. A nemusia to byť na tento stav vedomia zabudli a opätovne sa ocitli
iba veľké životné zmeny, ako je maturita, promócie, v období rutiny, únavy, straty nádejí aj nadšenia.
svadba, nová práca, nové bydlisko, nový rok...
Rovnako ako v prírode, aj v živote existujú
Veľakrát je to práve naopak: navonok sa zdanlivo nevyhnutné cykly, obdobia sejby a obdobia žatvy,
nič nezmenilo, ale vnútri v ľudskej duši prebieha začiatky a konce, prílivy a odlivy, svetlé dni a tmavé
intenzívna premena, prerod či transformácia. noci. No napriek tomu, že naše životy nie sú lineárne
Jednoducho človek sa zrazu už „nezmestí do svojej a asi sa nám nikdy stopercentne nepodarí udržať
starej kože“ a pociťuje silné vnútorné volanie po rovnakú intenzitu našich vnútorných impulzov, tieto
zmene, otvárajú sa mu nové horizonty a túži po tom, cykly nemusia byť „začarovaným kruhom“, ktorý nás
aby sa zbavil starých návykov a postojov, aby sa inak vždy privedie na rovnakú štartovaciu čiaru, ale vďaka
pozeral na život a situácie, s ktorými sa stretáva, aby našej vnútornej vôli a vytrvalosti sa z nich môžu stať
sa z neho stala iná, nová, lepšia verzia jeho vlastného postupné otočky vzostupnej špirály, kde nás každý
ja.
prejdený cyklus posunie o krôčik bližšie k naplneniu
Často sa tieto zvláštne transformačné procesy
rovnako rýchlo stratia, ako sa spustili. Prejde zopár
pohnutých dní a prebdených nocí, vrátime sa
do starých koľají a po chvíli zostane už iba úsmevná
a nechápavá spomienka na ono „čudné obdobie“.
Ale niekedy, občas, ak sú okolnosti a vnútorné
nastavenie priaznivé, sa toto semienko ujme v úrodnej zemi nášho vnútra, zazelená sa a začne klíčiť...
a hľa, brána k novým začiatkom sa zrazu otvára.
A vtedy to príde... Dni sú zrazu plnšie a dlhšie,
že by sme o každom z nich mohol písať román.
Vzťahy sú intenzívnejšie a mnohorozmerné, až by

našich vízií a vysnívanej lepšej verzii nás samých.

Nech nám teda v novom roku vyjdú nielen
nové začiatky, ale najmä ich udržanie a nech máme
dosť vytrvalosti na dotiahnutie našich rozhodnutí
do úspešného konca. Hoci aj nad slovom úspech
je dobré sa trochu pozamýšľať... no o tom niekedy
nabudúce.
Šťastný a vytrvalý rok 2019!

Mgr. Kamila Hermannová

riaditeľka Novej Akropolis na Slovensku
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KRÁTKY PRÍBEH
Príbeh o ťave
Mama ťava a jej mláďa si len tak posedávali, keď sa zrazu mláďa ozvalo:
„Mami, môžem sa ťa niečo opýtať?“

„Iste synak. Vari ťa niečo trápi?“ spýtala sa.

„No, chcel by som vedieť, prečo majú ťavy hrby.“

Mama ťava odpovedala: „Vieš, sme púštne zvieratá. Potrebujeme hrby na uchovávanie vody do zásoby,
aby sme prežili, keď v púšti voda nikde na blízku nebude.“
Mláďa pokračovalo: „Dobre. No, a prečo sú naše nohy také dlhé a chodidlá zaguľatené.“

Mama ťava opäť trpezlivo odvetila: „Synak, sú tak stvorené, aby sme mohli kráčať púšťou. Vieš, s takými
nohami sa dokážeme pohybovať púšťou oveľa lepšie ako ktokoľvek iný.“
Mláďa odpovedalo: „Dobre. No, ale prečo máme také dlhé
mihalnice? Niekedy mi totiž dosť prekážajú a nevidím dobre.“

Mama ťava hrdo odpovedala: „Syn môj, tie dlhé mihalnice sú
na ochranu. Pomáhajú nám ochrániť naše oči pred púštnym
pieskom a vetrom“.

Mláďa sa zamyslelo a po dlhšej odmlke povedalo: „Dobre, takže
hrby sú na to, aby sme mali vodu v púšti. Dlhé nohy, aby sme
mohli dobre kráčať púšťou a tie dlhé mihalnice nás majú ochrániť
pred púštnym pieskom a vetrom. Tomu všetkému rozumiem. Ale
čo potom robíme tu v ZOO?“

INŠPIRATÍVNE OSOBNOSTI
Hermann Hesse
„Lepšie je ísť s rozumným človekom do pekla, ako s hlupákom
do neba“ (Hermann Hesse)

Tak znie výrok presláveného spisovateľa, básnika, maliara,
filozofa a nositeľa Nobelovej ceny za literatúru z roku 1946,
Hermanna Hesseho. S jeho tvorbou sa môžeme stretnúť aj
pod pseudonymom Emil Sinclair, pod ktorým publikoval niektoré
svoje diela.

Neznámy kritik jeho poslednej básnickej zbierky z roku 1961
o ňom povedal: „Hesseho dielo sa nikdy nemôže stať svetovým.
Dokáže ho totiž pochopiť len romantický nemecký duch.“
Cudzinec v tomto svete

Hermann Hesse sa narodil 2. júla 1877 do rodiny, ktorá
formovala jeho osobnosť až do posledných dní jeho života. Matka
Mária mala švajčiarsko-francúzsky pôvod a svoje detstvo prežila
v Indii. Otec Johannes sa narodil na niekdajšom území ruského
cárstva, v dnešnom Estónsku. Starý otec Hermann Gundert bol
publicistom, orientalistom a pietistickým misionárom.
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O svojom otcovi Hesse hovorí: „Otec bol iný, bol
sám, nepatril do sveta božstiev a do sveta starého
otca. Ani do jednotvárneho mestského života, stál
bokom. Osamelý, trpiaci a hľadajúci, učený a vľúdny.
Bez falše, zápalistý služobník pravdy, ale vzdialený
úsmevu. Šľachetný a nežný, no jasný. Bez akejkoľvek
tajomnosti.“
Spisovateľa zásadným spôsobom utváralo
domáce prostredie – európske kresťanstvo. Jeho
rodičia i starí rodičia boli protestantskí misionári, ale
z domu si paradoxne odniesol značnú rezervovanosť
voči kresťanstvu. Mal k nemu kontroverzný vzťah
a odmietal ho ako dogmatické, no napriek tomu sa
po celý život nevymanil spod jeho vplyvu.

Komplikovaný vzťah s otcom a prísnosť nemeckých škôl donútili mladého Hesseho opustiť
seminár. Tento silný psychický tlak ho dohnal až
k pokusu o samovraždu a následne podstúpil terapiu
v psychiatrickej liečebni. Po vystriedaní niekoľkých
povolaní sa dostal ako učeň ku kníhkupcovi
v staronemeckom univerzitnom meste Tübingen
ležiacom neďaleko Stuttgartu na rieke Neckar. Táto
životná okolnosť natrvalo ovplyvnila jeho život.

Spisovateľ pociťoval tento svet ako zatuchnutý,
odmietal zabehané spôsoby myslenia a vzpieral sa
tomuto klišé.
Krízové obdobie

Okolo roku 1911 sa v Hesseho živote naplno
prejavila životná kríza. Rozpor medzi manželstvom
a životom umelca ho hnal do Indie. Východný svet
Hesseho síce fascinoval, ale ostal verný európskemu
dedičstvu. Po návrate z cesty sa presťahoval
do Bernu, kde dokončil útly, ale populárny triptych:
Knulp.
Knulp je romantickým tulákom, postavou, ktorou
by Hesse zrejme chcel byť v skutočnosti. Predstavuje
typ človeka žijúceho na začiatku 20. storočia,
umelca so sklonom k melanchólii predstavujúceho
alternatívu k meštianskemu životu.

Následne sa presťahoval do Bazileja, tretieho
najväčšieho švajčiarskeho mesta, kde sa začal
stretávať s mnohými umelcami. Ako mladý neznámy
Nemec tu začal publikovať prvé básne a recenzie.
Po osudovej ceste po Taliansku vyšiel jeho románový
debut: Peter Camenzind.
Na toto obdobie spomínal slovami:

„Tam ma prvý raz prepadlo tušenie, že v našej
spoločnosti budem navždy cudzincom. A tam
skrslo vo mne aj želanie žiť svoj život mimo tejto
spoločnosti a ak sa bude dať, tak na juhu. Tu som
sa mohol stretávať s ľuďmi. Tu som sa mohol tešiť
na každom kroku slobodomyseľnej prirodzenosti
života, nad ktorou sa zušľachťujúco a zjemňujúco
rozprestierala tradícia klasickej kultúry a dejín. Taká je
história mojej mladosti. Keď o tom premýšľam, zdá
sa mi, akoby trvala krátko. Toľko, čo letná noc.“
U Hesseho je prítomné neustále kolísanie medzi
dvoma pólmi. Medzi životom v spoločnosti a životom v prírode. Medzi mestským a dedinským
spoločenstvom. Medzi intelektuálnym prostredím
a dedinskou krčmou. Napriek priateľstvám, ktoré
Camenzind nadväzuje a nešťastným láskam, ktoré si
pripomína, ostáva osamotený.
Hesse nenávidel ani nie tak meštianstvo, ale skôr
jeho derivát - meštiactvo. Pretože meštiactvo je
orientované rýdzo materiálne a zaujíma odmietavý
postoj voči všetkému, čo nie je všedné, voči svetu
slobody a ducha.

Počas prvej svetovej vojny doľahli na Hermanna
Hesseho najvážnejšie sklamania jeho osobného
života. Najmladší syn mu ochorel, u manželky
prepukla schizofrénia a zomrel mu otec. K tomu
všetkému sa v nemeckej tlači pridali nenávistné
politické útoky kritikov voči jeho pacifisticky
orientovanej osobe. Vojna definitívne otriasla
ideálom dobrého človeka, ktorému veril. Hesse
v tom čase absolvoval 60 psychoanalytických sedení u doktora Langa, Jungovho žiaka. Následne sa
jeho umelecká duša vydala novou cestou. V jeho
tvorbe sa začal objavovať psychoanalytický opis
duševných stavov a objavujú sa vitalistické tóny
a užívanie si života v okamihoch blízkych smrti.
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Hermann Hesse sa usiloval ísť vo svojej tvorbe
ešte o krok ďalej. A táto jeho snaha znamenala
krok k abstrakcii. Ide o pokus zbaviť sa akejkoľvek
predmetnosti v umení, ktorý našiel vo východnej
kultúre. Najznámejším dielom tejto novej formy
písania je indická báseň: Siddhartha. Tento román je
často nesprávne interpretovaný ako autorov príklon
k budhizmu. Odborníci na jeho tvorbu hovoria
o tom, že v skutočnosti vyjadruje vtedajšiu typickú
črtu nemeckej literatúry a ide o hľadanie vlastnej
identity, vlastného ja.
Pre Hesseho tvorbu mala osobitný význam
psychoanalýza C. G. Junga. Jeho náuka o archetypoch významne ovplyvnila jeho román Demian.
A inokedy zasa pomohla spisovateľovi dostať sa
z krízovej životnej situácie.
Volanie východu

Pre Európu objavil diela z ázijského kultúrneho
okruhu. Našiel tu literárno-filozofické duchovné
podnety, ktoré si západ osvojil až v 70-tych rokoch.
Sám sa označoval za budhistu, hoci nie v náboženskom zmysle slova. Priame analógie sa nájdu
medzi jeho Siddharthom a Budhom, pritom sa práve
v Siddharthovi oslobodil od indického myslenia.
Prekážala mu na ňom jeho odvrátenosť od sveta.
Priestor pre utváranie osobnosti našiel potom
vo východnej Ázii a to konkrétne v taoizme.
Sidhartha je Hesseho deviatym románom.
V šesťdesiatych rokoch minulého storočia sa stal
mimoriadne vplyvným dielom a zhrnutím životnej
múdrosti je bezpochyby natoľko nadčasovým, že
dokáže osloviť aj vnímavého čitateľa 21. storočia.

Tento román významne ovplyvnil nielen celú
nasledujúcu generáciu 60-tych rokov, ale inšpiroval
aj hudobnú, filmovú a fotografickú tvorbu mnohých
ďalších tvorcov a autorov. Známy americký
spisovateľ Henry Miller o ňom povedal, že Sidhartha
je preňho účinnejším liekom, ako Nový zákon.
Brazílsky spisovateľ Paulo Coelho sa o knihe vyjadril
nasledovne: „Tento príbeh človeka, ktorý sa vzbúril
proti autorite svojho otca a proti osudu, ktorý mu
spoločnosť pridelila, je klenotom múdrosti.“

NA ZAMYSLENIE

Dej románu sa odohráva v Indii pred vyše 2600
rokmi. Sidhartha je meno hlavného hrdinu, ktoré
v preklade zo sanskritu znamená „ten, kto našiel
zmysel (existencie)“. Na životnom príbehu hlavného
hrdinu a jeho priateľa Govindu dáva čitateľovi
postupne odpovede na väčšinu principiálnych
otázok o ľudskom živote.
Stepný vlk

Posledným pokusom o nový štýl v literárnej
tvorbe Hermanna Hesseho sa stalo dielo Stepný
vlk z roku 1927. Hesse sa v tomto diele vzdal
prostriedkov psychoanalýzy. Totožnosť jeho postáv
je doslova mnohoraká. Dielo postupne odhaľuje
symboliku hlavných postáv v príbehu o problémoch
a mnohotvárnosti ľudskej psychiky a jej neustálej
premeny.

V Stepnom vlkovi podstupuje starnúci intelektuál
Harry Haller životnú krízu. V čase po prvej svetovej
vojne sa stáva svedkom postupujúceho rozkladu
tradičných hodnôt príznačných pre Európu.
Je načisto odcudzený modernej spoločnosti, mase
priemyslu a konzumu, ktorá sa práve rodí. Proces
výchovy, rozvíjania osobnosti a dozrievania mladého
človeka sa však neodohráva v reálnom svete, ale
vo vnútornej krajine duše.
Z filozofov mal na Hesseho tvorbu jednoznačne
najväčší vplyv Nietzche. Vplyv Nietzcheho
Zaratustru badať aj v Hesseho Stepnom vlkovi.
Vzhľadom na početné citáty aj očividné narážky,
román vzbudzoval u niektorých kritikov dokonca
pochybnosti ohľadom svojej autentickosti.

Druhá svetová vojna utvrdila Hesseho v jeho
apolitických názoroch. Zároveň spolu so zdravotnými
ťažkosťami dopadla na jeho spisovateľskú činnosť.
Hesse publikoval svoje posledné romány: Púť
do zeme východnej a Hra so sklenenými perlami.
Hermann Hesse, tento výnimočný človek,
však tvoril až do konca. Svoju poslednú báseň
napísal v deň svojej smrti 9. augusta 1962.

„Život dostáva zmysel jedine láskou. To jest, čím
viac sme schopní milovať a dávať sa, tým väčší
zmysel má náš život.“ (Hermann Hesse)

Peter Fülep

Strach zo zmeny
Táto forma psychickej obavy, ktorá dokáže často ovládnuť fyzický aj mentálny priestor, sa prejavuje aj
ďalšími spôsobmi, akými sú strach z dobrodružstva, strach z rizika, strach zo straty vecí a dokonca aj strach
z úspechu.
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Veľakrát bolo povedané, že človek je zviera návykov a je to pravda. Človek
má veľa „pánov“, ktorí ho cvičia v istých návykoch poskytujúcich mu pocit
istoty v rámci celku; a sú to tí istí páni, ktorí podnecujú strach z opustenia
týchto návykov, aspoň pokým to vyhovuje cieľom týchto cvičiteľov.

Vyrastáme v spoločnosti tvorenej rozličnými motiváciami, niektorými
prirodzenými a vlastnými historickým potrebám, a inými celkom umelými,
živenými záujmami a módami, ktoré dočasne riadia pohyby veľkých más.
A sú to predovšetkým tieto umelé potreby alebo také, ktoré sú zafarbené
umelosťou, ktoré najviac pripútavajú ľudí a znemožňujú im zmeniť sa
v akomkoľvek zmysle.

Napríklad milovať a cítiť sa byť milovaný je prirodzenou potrebou akejkoľvek ľudskej bytosti, avšak
spoločenský kontext módy podrobuje lásku množstvu podmienok, ktoré z nej robia niečo umelé, čo je
takmer nemožné žiť. Okrem citu musí byť zarámovaná do hmotných statkov a prestíže, čo zatvára dvere
zdravému spolužitiu.
Avšak človek prihliada na to, čo robia ostatní, a opakovaním týchto vzorcov nachádza psychický pokoj,
ktorý mu umožňuje dôstojne sa zaradiť do celku. Bojuje za získanie tých vecí, ktoré vníma ako nevyhnutné,
a keď ich získa, nemôže ich opustiť, pretože stráca vlastnú stabilitu, žiaľ, vybudovanú na vonkajších oporných
pilieroch.
Módy takisto diktujú rôzne štýly správania sa, jazyka, komunikácie s druhými, názorov a viery, ktoré
zabezpečujú „normálnosť“, aspoň na nejaký čas. Je treba nasledovať tieto predpísané prúdy a spolu s nimi
sa meniť, aby sa človek ani na krok nevzdialil od stáda.

A odtiaľ pochádza strach zo zmeny. Každá zmena, ak je skutočná, predpokladá, že človek na seba
upozorní, v dobrom či v zlom, že sa vzdiali tomu, čo je všeobecne akceptované, že sa odváži byť iný, a preto
môže stratiť niektoré uznávané, umelo stanovené hodnoty. Je možné, že stratí falošné vzťahy s tými, ktorí
ho mali zdanlivo radi, a nestabilnú prestíž, ktorá pramenila z nasledovania pominuteľnej módy.
Pre tých, ktorí chcú byť filozofmi, milovníkmi múdrosti, je prvou a základnou zmenou, ktorú treba
podnietiť, prebudenie vedomia. Akonáhle sa táto zmena vynorí z amorfnej masy našich potrieb a fyzických,
psychických a mentálnych tlakov, podnieti súčasne aj množstvo pridružených zmien.
Kým človek žije slepo, nemá až takú veľkú dôležitosť, či si vytvorí taký alebo onaký zvyk a pripúta sa
k nemu, avšak aktívne vedomie vyžaduje prehodnotiť mnohé aspekty existencie, ktoré sa predtým javili
ako málo významné.
Filozof sa učí predovšetkým pokladať si hlboké otázky o živote, o sebe samom, o budúcnosti... Jeho
myseľ sa stáva viac skúmavou a vedie ho k tomu, aby prehodnocoval svoju vlastnú formu bytia a neustále
sa menil a zdokonaľoval.
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Zmeny, ktoré si vytyčuje filozof, nezodpovedajú módam ani všeobecnému uznaniu; naopak, sú to
vzostupné zmeny, kde každý krok znamená ďalší schod v prekonaní seba samého. Skôr ako o zmenách
by sme mohli hovoriť o skutočných premenách, ktoré z neho robia ľudskú bytosť, bez ohľadu na zmeny
hmotného majetku, bez ohľadu na život a smrť, bez ohľadu na vášne a názory.

Prečo teda strach, keď sa intelektuálne vie, že tieto špeciálne zmeny so sebou prinesú iba dobré veci
a povedú k väčšiemu spirituálnemu rozvoju? Pretože tieto zmeny treba urobiť osamote, zoči voči sebe
samému, kde nezaváži odobrenie druhými, kde nemá dôležitosť uznanie ani kritika okolia. Pretože tieto
zmeny predpokladajú určité straty, čo je jasné, ale sú to straty, ktoré otvoria cestu k novým hodnotám, oveľa
stabilnejším a viac harmonickým. Nepoznáme žiadneho hrdinu, ktorý by neprešiel riskantnými skúškami
a nemusel vyskúšať všetko, aby z nich vyšiel víťazne. A pretože, ako sme povedali na začiatku, existujú ľudia,
ktorí sa boja dokonca aj úspechu, lebo vedia, že keď ho raz dosiahnu, budú sa musieť udržiavať na úrovni
tohto úspechu a nedovoliť si pády ani skľúčenosť, lebo vnútorný úspech so sebou nesie silné požiadavky
voči vlastnému svedomiu.
Nestojí to však za pokus? Cieľom ľudskej bytosti je stať sa čo najdokonalejším človekom, a v každom
prípade, ako o tom hovoria ezoterické tradície všetkých čias, narásť tak, aby sa človek stal dôstojným
učeníkom bohov, a nie „cvičiteľov“ ľudí. K tomuto cieľu musíme skôr či neskôr všetci prísť, s väčšou alebo
menšou bolesťou. Zmena je však nevyhnutnou podmienkou. Prečo teda nezačať hneď teraz? Prečo sa
nezbaviť strachu, ktorý nie je ničím pozitívnym? Prečo nerozvinúť odvahu toho, kto vie, čo chce, a bojuje,
aby to získal?
Voľba je na nás: alebo všeobecný strach zo zmeny, ktorá v každom prípade príde, alebo odvaha k definitívnej zmene, ktorá z nás urobí pevných ľudí, ktorí sú si istí sami sebou a kráčajú s tvárou obrátenou
smerom k životu a osudu.

Delia Steinberg Guzmán

Medzinárodná riaditeľka Novej Akropolis

SVET SYMBOLOV
Motýľ
V mnohých kultúrach je motýľ spájaný s ľudskou
psychikou či skôr emóciami. Možno práve preto, že tak
ako poletuje tento drobný tvor, tak je aj naša psychika
prelietavá, ťažko uchopiteľná a stabilizovateľná. Alebo
možno fascinujúca premena húsenice v motýľa viedla
človeka k stotožneniu s jeho vlastnou psychikou, s jej
vývojom, a teda s nádejou, že sa dokáže vymaniť s ťaživej
ľudskej existencie.
Nočný motýľ letiaci za svetlom, aj za cenu, že sa spáli,
symbolizuje emócie a vášne spálené inteligenciou.
Motýľ sa zároveň spája aj s dušou. V tejto súvislosti je symbolom možnosti vzlietnuť k tomu vyššiemu.
Grécka bohyňa Psyché, bohyňa duševnej krásy či skôr personifikácia duše, býva často zobrazovaná práve
s krídlami motýľa. Aj Homér často opisuje, ako duša opúšťa telo v podobe motýľa. Samotné slovo psyché
označuje v gréčtine dušu, dych aj motýľa. Motýľ je symbolom duše aj v Indii.
Aztékom pripomínal trepot motýlích krídiel ohnivé plamene, preto je v starom Mexiku motýľ symbolom
plápolajúceho ohňa. Niekedy je tiež spájaný so slnkom. Symbolizuje zároveň pocit pominuteľnosti a nenávratnosti života. Ako posvätné a okrídlené zviera zastupuje motýľ v aztéckom kalendári siedmy deň.
V Číne je samotné slovo motýľ synonymom pre šťastie a dlhovekosť, dokonca zamilovaného muža.
Tiež znamená radosť zo života a jeho nepravidelný let zas bezstarostnosť.
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V Japonsku je symbolom mladej ženy a dva motýle spolu predstavujú manželské šťastie. Zároveň však
môže symbolizovať márnotratnú ženu a je aj symbolom gejši.
V neposlednom rade sa s motívom motýľa stretávame aj v heraldike, a to predovšetkým v prípade
francúzskych rodov.

Kolektív autorov

Použitá literatúra:
(1)
BIEDERMANN, H. 2008. Lexikon symbolů. Praha : Beta. 503 s. ISBN 978-80-7306-362-7.
(2)
EBERHARD, W. 2001. Lexikon čínských symbolů: obrázková řeč Číny. Praha : Volvox Globator. 292 s. ISBN 80-7207-401-6.
(3)
SAUNDERS, N.J. 1996. Mytická síla zvířat. Praha : Knižní klub. 184 s. ISBN 80-85809-47-8.
(4)
PALIVEC, V. 1978. Heraldická symbolika. Praha : Genealogická a heraldická společnost. 129 s.

MÚDROSŤ PRÍRODY
Krása snehových vločiek
V 17. storočí si Johannes Kepler, nemecký matematik a astronóm, položil vo svojom diele O šesťuholníkovej vločke otázku: „Čo je to za silu, ktorá dáva veciam tvar?“ Na rozjímanie o tejto téme si zvolil
snehovú vločku, ktorá môže byť menšia ako kvapka vody, a predsa má aj ona svoj tvar. V tejto súvislosti
hovorí: „Keď sa chlad usiluje roztrhnúť spojitú látku, stláčajúc jedny jej časti okolo druhých, duša Zeme
dodáva tvar ako jednotlivým častiam, tak aj látke vcelku.
Pretože je takmer s určitosťou zistené, že duše svojou
hlbinnou podstatou vnímajú kvantitatívne veličiny, je
jasné, že veličiny, ktoré majú tvar, sa dušiam vnímajú
ľahšie než beztvaré veličiny.” Témou snehových vločiek
sa v tom istom storočí zaoberal aj prírodovedec a filozof
René Descartes a obaja dospeli k dôležitému záveru vločka je tvorená kryštálikmi v tvare šesťuholníka a má
šesť približne rovnakých ramien. V dnešnej dobe, keď už
dokážeme snehové vločky dokonca aj odfotiť, to nie je nič
prevratné, ale v 17. storočí to bol fascinujúc objav. Ale ako
tento tvar vzniká a čo to vlastne je snehová vločka?
Čo sú a ako vznikajú snehové vločky

Ide v podstate o špecifické skupenstvo ľadu. Základom
pre vznik je jednoducho voda, resp. stúpajúca para,
ktorá sa postupne ochladzuje a vytvára kryštáliky. Ale
na to, aby z pary nevznikla iba obyčajná kvapka vody,
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ale vločka, je potrebné kondenzačné jadro, čiže
zrnko piesku, prachu či popola, okolo ktorého sa
para bude zrážať. Zároveň je dôležité, aby bola
teplota v oblakoch pod bodom mrazu. Keď sú tieto
podmienky splnené, začína rásť snehová vločka,
molekuly vody sa spoja s ďalšími molekulami
vody, a to vždy do tvaru šesťuholníka. Okolo tohto
vzniknutého kondenzačného jadra potom vločka
ďalej rastie. Prečo rastie do šesťuholníka a ako sa ten
mechanizmus spúšťa nie je úplne známe. V našom
svete však pozorujeme, že príroda tento tvar veľmi
efektívne využíva, keď potrebuje spojiť menšie časti
do väčšej.
Vzhľad snehových vločiek

Na to, aký bude finálny vzhľad vločky, vplýva
predovšetkým teplota a vlhkosť vzduchu. V závislosti od rôznej teploty sa potom tvoria kryštály
rôzneho tvaru ako doštičky, hviezdice, stĺpiky,
ihlice a podobne. Najkrajšie vločky údajne vznikajú
pri teplote -10 až -20 °
C a pri vysokej vzdušné vlhkosti. Len čo vločka dosiahne určitú veľkosť a oblaky „už
neudržia to množstvo vločiek“, začínajú tieto malé
umelecké diela padať dole a začína snežiť.
Je každá vločka iná a jedinečná?

Táto ich cesta k zemskému povrchu je kľúčová
a tiež ovplyvňuje ich ďalší vzhľad. Každá vločka
prechádza vlastnou cestou k zemskému
povrchu, s vlastnými podmienkami
a s vlastným spôsobom pohybu.

Niektoré plachtia, iné vibrujú, niektoré do seba
narážajú a nárazmi vznikajú ešte väčšie štruktúry,
ktoré stále kryštalizujú. Táto cesta je pre každú
vločku jedinečná. Takže na jednej strane je skutočne
pravdou, že každá vložka je iná a jedinečná. Na druhej
strane sa však dnes odborníci zhodujú v tom, že nie
je vylúčené, aby sa našli dve rovnaké vločky. Ak by
na svojej ceste prešli rovnakými podmienkami, bolo
by to možné. Je to síce málo pravdepodobné, ale
nie nemožné.

Ale pre nás sú títo malí snehoví tanečníci asi
vždy jedineční, akoby sme ich videli prvý krát.
Známy fotograf snehových vločiek Wilson Alwyn
Bentley hovorí, že „sú to maličké zázraky nekonečnej
krásy“. Sú maličké, no nie neviditeľné. A sú aj tiché,
no nie nemé. Keď totiž dopadne snehová vločka
na vodnú plochu, vydá zvuk s frekvenciou 50 – 200
kHz. Naše ucho ho nemôže zachytiť, ale existuje.
Aj v tom možno spočíva krása snehových vločiek.
Prehovárajú k nám potichu a pristanú na našom
nose iba na chvíľu. Poviete si: „Nič to nie je, to bola
len snehová vločka.“ Ale neznamená to, že to „nič“
nám nemôže priniesť akúsi nežnú formu radosti.
Veď ako povedal Johannes Kepler vo svojom, už
zmieňovanom diele O šesťuholníkovej vločke:
„Veľmi dobre viem, ako nekonečne miluješ nič –
nie pre jeho zanedbateľnú cenu, ale pre pôvabnú
ľahkosť a veselú hravosť, ktorú toto slovo ponúka.“

Mária Horváthová
Použitá literatúra:
(1)
KEPLER, J. 2017. O šestiúhelné sněhové vločce. Praha
: MatfyzPress. 96 s. ISBN 9788073783358.
(2)
CIGÁŇOVÁ, S. Tajomstvá snehovej vločky [online].
2017-12-29. [cit. 2018-12-31]. Dostupné na World
Wide Web: <http://vedanadosah.cvtisr.sk/tajomstvasnehovej-vlocky>.
(3)
Jak vznikají sněhové vločky a proč mají tvar 		
šestiúhelníku [online]. 2015-12-13. [cit. 2018-12-31].
Dostupné na World Wide Web: <https://www.
pocasicz.cz/aktuality-o-pocasi/aktuality-471/		
jak-vznikaji-snehove-vlocky-a-proc-maji-vzdy-tvarsestiuhelniku-2384>.
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AKTUALITY NOVEJ AKROPOLIS NA SLOVENSKU
Stalo sa
Prípitok k novému roku 2019
V Novej Akropolis na Slovensku máme už niekoľko rokov tradíciu stretnúť sa prvý víkend
po Novom roku, spoločne privítať prichádzajúci rok a zároveň vytiahnuť skúsenosti z roka predchádzajúceho.
Popri posedení s pestrým občerstvením sa ohliadame za starým rokom a spoločne či individuálne sa
snažíme pripomenúť si, aké rozmanité podnety nám uplynulý rok priniesol, čo sme sa naučili, čo sme si
uvedomili, v čom sme sa zlepšili, prípadne v čom nás ten rok preskúšal. Tieto zdieľané skúsenosti sú pre nás
vzájomným obohatením pre správne vykročenie do roka nového.
A okrem toho, že sa pozeráme späť,
pozeráme sa i vpred. Je inšpiratívne počuť,
aké rôzne predsavzatia si ľudia dávajú
a takéto rozhovory sú tiež podnetom
k premýšľaniu, čo od seba v ďalšom roku
očakávame, kam sa chceme nasmerovať,
kam až si prajeme dôjsť a čo plánujeme
pre to spraviť.
Ohliadajúc sa za uplynulým rokom by
sme pri tejto príležitosti radi poďakovali
všetkým vám, priaznivcom a poslucháčom
Novej Akropolis ako aj všetkým dobrovoľníkom, ktorí sa zapojili do našich aktivít.
A zároveň sa tešíme na naše spoločné
stretnutia v roku 2019. Nech je pre vás aj
pre nás všetkých rok 2019 rokom nových
poznatkov, skúseností, zdravia i radosti!

Pozývame Vás
18.1.2019

Kreatívny kurz Obraz z paverpolu, Bratislava

22.1.2019

Večer na tému Šťastie je vec rozhodnutia, Bratislava (prednáška)

23.1.2019

Filozofia pre život – prezentácia kurzu pre rozvoj osobnosti, Košice

25.1.2019

Človek a jeho tieň, Košice (prednáška s divadlom)

28.1.2019

Filozofia pre život – prezentácia kurzu pre rozvoj osobnosti, Bratislava

30.1.2019

Filozofia pre život – prezentácia kurzu pre rozvoj osobnosti, Košice

2.2.2019

Seminár Otázka života a smrti podľa Elizabeth Kübler-Ross, Bratislava (seminár)

4.2.2019

Filozofia pre život – prvá prednáška kurzu pre rozvoj osobnosti, Bratislava

8.2.2019

Kreatívny kurz Obraz z paverpolu, Bratislava

16.2.2019
		

Seminár Slobodný a tvorivý rozvoj osobnosti podľa psychológie Ericha Fromma, Košice 		
(seminár)

Informácie na: www.akropolis.sk
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