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Myšlienka mesiaca:

„Nikdy sa necíťme šťastní pri porovnávaní sa s ostatnými. Nerobme z porovnávania sa s druhými dôvod
na smútok, ani na radosť. Naučme sa pozerať dovnútra a povedať si: včera som bol menší ako dnes, aká
radosť!“

Delia Steinberg Guzmán

ÚVODNÍK
Milí čitatelia,

teplé letné mesiace už sa prihlásili o slovo a my
vám prinášame júnové číslo nášho filozofického
bulletinu. Keďže v tomto mesiaci mnohé národy
a kultúry oslavovali dôležitú prírodnú udalosť, ktorou
je letný slnovrat, rada by som sa v tomto úvodníku
v krátkosti pozastavila nad jeho významom.
Letný slnovrat bol tradične sviatkom uctenia si
prírody, slnka, života a sily. Na našom území sa dodnes
zachovali bohaté starodávne tradície (pochádzajúce
od Keltov, Germánov a Slovanov) späté s ročnou
cestou slnka a najvýznamnejšími okamihmi tejto
cesty – slnovratmi a rovnodennosťami. Po príchode
kresťanstva boli tieto sviatky zasadené do nového
kontextu, ale ich obsah zostáva veľmi podobný
a prenáša sa z generácie na generáciu v podobe
ľudových zvykov. My dnes slávnosť letného slnovratu
asi najčastejšie poznáme pod názvom „Svätojánska
noc“ a ľudové tradície ju opisujú ako magický čas,
kedy sa otvárajú prírodné poklady, nebo a zem sa
dotýkajú, a preto sa dejú nezvyčajné veci a človek
má možnosť nahliadnuť do bežne neprístupných
nebeských dimenzií.

v jej najväčšom rozkvete. Oheň slúžil aj ako ochrana
pred strigami, bosoráctvami a čarovaním. Živý „jánsky
oheň“ sa používal na veštenie a jeho žeravé uhlíky
v sebe skrývali liečivú silu. Rodičia napríklad zvykli v ohni páliť odevy chorých detí. V neposlednom rade mal
oheň aj očistnú funkciu, a preto sa prostredníctvom
tradičného preskakovania ohňa človek mohol očistiť
od všetkého zlého. Pri tomto sviatku sa očisťovali aj
dediny a okolité pasienky, lúky a polia.
V tento deň podľa tradícií ožívajú aj tajomné
a liečivé sily zeme a výrazne sa prejavujú prírodní
duchovia. Celá príroda je v tento deň nabitá
maximálnou energiou a všetko nadobúda čarovnú
moc: pramene, jazerá, rastliny aj zvieratá. Ľudia
v tento deň zvykli prinášať dary prírodným duchom,
zdobiť pramene kvetmi a zbierať liečivé bylinky, ktoré
sa používali na prípravu očistných a liečivých čajov. Aj
sny, ktoré sa človeku snívali počas slnovratovej noci,
boli považované za dôležité alebo priam veštecké.

Čoskoro sa tento magický prírodný okamih
opätovne odohrá. Možno zostane nepovšimnutý, len
ako ďalší deň v našom kalendári... a možno nie. Je to
len na nás, do akej miery k nám prehovárajú prírodné
cykly a tisícročné skúsenosti uchovávané v pamäti
Samotný sviatok letného slnovratu sa zvyčajne slávil
ľudstva, ktoré sa v každej dobe snažilo lepšie pochopiť
zakladaním ohňa, čo malo viacero významov. Oheň
skryté zákony prírody aj podstatu a zmysel života.
bol symbolicky chápaný ako životodarná sila slnka
na zemi, a preto sa počas sviatku pripomínal magický
Želám všetkým čo najhlbšie prežitie letného
vzťah medzi „nebeským ohňom“, najvyšším božstvom slnovratu aj celého leta.
riadiacim Univerzum, a človekom a uctievala sa jeho
Mgr. Kamila Hermannová
sila dobra a duchovnej čistoty. Prostredníctvom
slnovratového ohňa ľudia podporovali plodnosť Zeme
riaditeľka Novej Akropolis na Slovensku
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KRÁTKY PRÍBEH
Grónska legenda o zemi a prvých ľuďoch
Kedysi, je to už veľmi dávno, žili všetci ľudia na nebi a boli nesmrteľní. Ale potom jeden muž spadol dolu
a splodil so Zemou dcéru. Ich potomstvo bolo nesmierne plodné a čoskoro sa rozšírilo po celom svete.
No jedného dňa prišlo ničivé zemetrasenie, ktoré roztrhlo pevninu a vytvorilo hlbokú priepasť, do ktorej sa
zrútilo mnoho ľudí. Z tých pochádzajú pozemní duchovia – veľké ohnivé bytosti innersuit.
Ich zem je tajomná a nádherná. Smú do nej vstúpiť
iba tí, čo rozumejú veciam, ktoré sú ostatným skryté.
Keď človek zostúpi do zeme v mieste, kde sa stretáva
more s pevninou, otvorí sa mu nezabudnuteľný
výhľad na úplne nové končiny sveta. Práve tu žijú
veľké ohnivé bytosti innersuit. Vyzerajú rovnako ako
ľudia na zemskom povrchu, ale nemajú nos. Bývajú
v domoch postavených presne ako ľudské príbytky
a žijú a lovia na mori rovnako ako ľudia. Kto sa nevyzná
v čaroch, mal by sa ohnivým bytostiam radšej vyhnúť.
Ľahko sa mu totiž môže stať, že zabudne cestu späť
domov a už nikdy sa na zemský povrch nevráti. Iba
veľkí šamani sa s nimi často stretávajú a radi ich
využívajú ako pomocných duchov. Ohnivé bytosti
totiž jazdia výborne na kajaku a chránia šamanov, keď
ich na mori zastihne búrka, a pomáhajú im s úlovkom.
Tí ľudia, čo ostali po zemetrasení na povrchu, sa časom premnožili a osady sa zaplnili. Až raz, jedného
dňa, more náhle povstalo a zalialo celú zem. Nad vlnami sa týčili len tie najvyššie vrcholy hôr, strmé tak, že
sa na nich nikto neodvážil vyšplhať. Vo veľkom Ammassalickom fjorde však stála vysoká hora Querrorsuit,
ktorá nemala žiadny vrchol. Niektorí ľudia sa tam hore uchýlili a postavili si tam svoje stany. Oni jediní sa
zachránili pred utopením. A z nich pochádzajú všetci ľudia východného Grónska. To je všetko, čo vieme
o zemi a prvých ľuďoch, ľuďoch ktorí prišli z neba. Hovorí sa, že po smrti sa mnohí ľudia do neba zase vrátia.

Neznámy autor

INŠPIRATÍVNE OSOBNOSTI
Elisabeth Kübler-Ross
Elisabeth Kübler-Ross, psychiatrička, lekárka, ktorá zasvätila svoj život
starostlivosti o vážne chorých a zomierajúcich pacientov. Jej celoživotná
práca významne ovplyvnila zmenu pohľadu na smrť a zomieranie.
Nezaoberala sa však len smrťou, ale aj životom a všetkým, čo znamená
a ponúka.
Láska k ľuďom a túžba im pomáhať
Elizabeth Kübler sa narodila v Zürichu 8. júla 1926 v typickej švajčiarskej
protestantskej obchodníckej rodine. Pochádzala z trojičiek a tak sa od detstva musela usilovať, aby sa presadila a vybojovala si svoju identitu.

„... neexistujú náhody... Dokonca ani okolnosti nášho narodenia a veci,
ktoré považujeme za tragédie, v skutočnosti žiadnou tragédiou nie sú –
ak sa my sami nerozhodneme, že z nich tú tragédiu spravíme. Rovnako
sa môžeme rozhodnúť, že ich budeme považovať za príležitosť na svoj
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rast. A potom zrazu zistíme, že sú to vlastne výzvy
a poštuchnutia, ktoré nám naznačujú, že by sme
vo svojom živote možno potrebovali čosi zmeniť.“
Už v mladom veku reagovala na potreby ľudí
v núdzi a bola ochotná im poskytnúť pomoc, hoci
tým obmedzila svoj komfort a riskovala vlastnú
bezpečnosť. Počas druhej svetovej vojny pomáhala
utečencom v Zürichu, po vojne bola aktívnou v humanitárnej činnosti. Navštívila aj koncentračný tábor
Majdanek, kde sa jej veľmi dotklo utrpenie detí, ktoré
tam zomreli. Všetky tieto skúsenosti v nej podnietili
odhodlanie spraviť niečo pre zlepšenie sveta.

pomôcť a mnohým navrátiť zdravie. Že nestačia
len vedomosti, treba zapojiť aj svoju hlavu, srdce
a dušu. A nielen to. Nech ide o akéhokoľvek človeka
– maličké dieťa, schizofrenika, zomierajúceho – život
každého z nich má svoj účel a zmysel. Môžeme ich
niečo naučiť, ale rovnako tak každý z nich môže
niečo naučiť nás.
Neskôr pracovala na Univerzite v Colorade
a Chicagskej univerzite. Od roku 1965 začala v rámci
svojej praxe uskutočňovať individuálne rozhovory
s ťažko a terminálne chorými pacientmi a tiež viesť
na univerzite psychiatrické semináre zamerané
na prácu s takýmito pacientmi. V tej dobe to bolo
čosi nezvyčajné, ale postupne boli kurzy viac a viac
úspešné a uskutočňovali sa na viacerých vysokých
školách, ako aj v nemocniciach a sociálnych inštitúciách.
Všetku svoju energiu zamerala na problematiku
umierania a smrti, vzdelávala, aktívne pomáhala.
Viac než 20 rokov pôsobila v nemocniciach a prednášala na univerzitách. Mnoho hodín strávila pri
chorých, sedávala pri nich, rozprávala sa s nimi,
povzbudzovala ich... Popri tom iniciovala zakladanie
hospicov, spočiatku pre deti nakazené AIDS a neskôr
pre všetkých zomierajúcich.

Koncentračný tábor Majdanek

Proti vôli svojho otca išla študovať medicínu
na Zürišskú univerzitu a snívala, že po skončení školy
odíde robiť lekárku do Afriky alebo Indie a bude z nej
taký doktor, akým bol Albert Schweitzer. Nakoľko
plánovaný projekt v Indii padol, zostala pôsobiť
vo Švajčiarsku ako všeobecná, tzv. vidiecka lekárka.
V roku 1958 sa vydala za svojho kolegu,
amerického študenta medicíny Emmanuela Rossa,
s ktorým odišla do USA a žila tam až do smrti.
Svoju prvú prácu získala v Manhattanskej štátnej
nemocnici, kde sa stretla s chronickými a beznádejnými schizofrenickými pacientmi, aspoň tak
ich všetci vnímali. Psychiatrické skúsenosti nemala
takmer žiadne, nuž ponúkla pacientom svoje srdce
a dobrú vôľu ich počúvať a chápať. A pacienti sa jej
na oplátku otvorili a umožnili jej, aby im pomohla.
Dokázala, že vôbec neboli beznádejnými prípadmi.
Po dvoch rokoch mohli 94 percent z nich prepustiť,
ale nie tak, že následne žili z podpory štátu. Vďaka
pomoci Kübler-Ross boli schopní sa sami o seba
dôstojne postarať. Ako sama hovorila, dostala od nich
veľký dar – poznanie, že existuje niečo, čo presahuje
farmaká, a v podstate aj lekársku vedu – že láskou
a skutočným záujmom môžeme ľuďom účinne

Svojou prácou prinášala svetlo poznania do oblasti, ktorá bola v modernej dobe spätá so strachom
a nevedomosťou. Vďaka nej sa umieranie stalo
predmetom vedeckého bádania. Získala nesmierne
množstvo skúseností v tejto oblasti a stala sa
medzinárodne uznávanou odborníčkou v odbore
tanatológie, náuke o psychologických a lekárskych
aspektoch smrti a umierania.
Napísala množstvo kníh, ktoré boli preložené
do mnohých jazykov. Počas svojho života dostala
za svoju prácu 20 čestných doktorátov.
Zaujímavosťou osudu bolo, že aj na ňu si počkala
choroba. V 1985 ju postihla mozgová príhoda,
po ktorej zostala na invalidnom vozíku a bola
odkázaná na pomoc druhých ľudí. Sama si tak
prešla tým, čo dovtedy skúmala u druhých. Zomrela
24.8.2004 na odľahlom ranči v Arizone, v Scottsdale.
Dáma zomierania a smrti
Výsledkami svojej práce získala veľa rešpektu
a uznania tak zo strany okolia, ako aj odborníkov.
Niektorí z jej kolegov ju nazývali Dámou zomierania
a smrti. Stretla sa však aj s kritikou, hlavne čo sa týkalo
štúdií o zážitkoch blízkych smrti. Napriek tomu
zotrvala vo svojich presvedčeniach a postojoch.
„Smrť je prechodom na inú životnú formu na inej
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frekvencii. Okamih smrti je úplne jedinečný zážitok,
ktorý človek prežíva bez útrap a strachu.“

Každý to hľadáme v niečom inom, vo svojich blízkych
ľuďoch, v Bohu, v štúdiu, tvorivosti, v zlepšovaní sa...
Niektorí sa priblížia k pochopeniu po konfrontácii
s nejakým nešťastím alebo dokonca so smrťou.
Čelia smrti zoči voči, podvolia sa jej a získajú nový
pohľad na život. Prejdú si lekciou života, a preto sa
od ľudí v terminálnych štádiách chorôb môžeme
veľa naučiť. To je aj obsahom knihy Lekcie života.
To, čo nás život učí, nie je vždy príjemné, ale každý
nakoniec pochopí, že takéto lekcie život obohacujú
a prehlbujú. Prechádzať jednotlivými lekciami,
získavať poznania, ktoré sa v nich skrývajú, pripomína
proces pozvoľného dozrievania. Neznamená to, že
sa človek zrazu stane šťastnejší, bohatší či mocnejší,
ale lepšie začne chápať svet okolo seba a v jeho
vnútre sa rozhostí mier. Absolvovanie životných
lekcií nespôsobí, že život bude dokonalý, ale že ho
budeme schopní vnímať tak, ako bol zamýšľaný,
že sa dostaneme do súladu s jeho určením. Že
budeme môcť nachádzať potešenie aj v jeho
„nedokonalostiach“. „Tým najdôležitejším, čo nás
zomierajúci učia, je prežívať každý deň naplno.“

Koncom 60-ich a začiatkom 70-ich rokov vydala
knihy O smrti a umieraní a Otázky a odpovede
o smrti a umieraní. Oboma zahájila proces, ktorý
sa zvykne spätne označovať ako odtabuizovanie
zomierania a smrti. V knihe O smrti a umieraní
prvýkrát predstavila svoj slávny päťstupňový
model vyrovnávania sa so smrťou a v podstate aj
s akoukoľvek tragickou životnou udalosťou. Na
počiatku je to fáza popierania a izolácie, keď je
pacient v šoku a popiera diagnózu, čo funguje ako
nárazník tlmiaci účinky nečakanej a šokujúcej správy
a dovoľuje človeku, aby sa vzchopil a postupne
v sebe zmobilizoval iné obranné stratégie. Keď sa
už nedá ďalej popierať a človek si uvedomí realitu,
nastúpia pocity hnevu, frustrácie a závisti. V ďalšej
fáze prichádza vyjednávanie – s osudom, Bohom...
Vyjednávanie je vlastne pokusom o odklad, stanovuje dobrovoľne akceptovanú realitu. Nasleduje
fáza depresie, ktorá spočiatku môže byť len reakciou
na realitu, ale následne sa stáva prípravou na blížiace sa straty a privádza človeka do poslednej fázy,
ktorou je akceptovanie.
Lekcie života
Či si to uvedomujeme alebo nie, všetci neustále
hľadáme odpovede a snažíme sa poučiť zo životných
lekcií. Zažívame lásku, trápime sa strachom a hnevom, snažíme sa porozumieť životu a pochopiť kým
sme, aby sme mohli dosiahnuť skutočné šťastie.

Jednou z lekcií je Lekcia lásky. Ľudia, s ktorými
Kübler-Ross mala možnosť sa počas svojej práce
stretnúť, si zoči voči strate uvedomili, že jediné,
na čom naozaj záleží, je láska. Je to jediné, čo
môžeme naozaj vlastniť. Títo ľudia prestali hľadať
šťastie vo vonkajších veciach a namiesto toho sa
naučili nájsť bohatstvo a zmysel v tom, čo už majú
a ťažiť z existujúcich možností. Sústredili sa omnoho
viac na prítomnosť a naučili sa viac počúvať hlas
svojho srdca. Dôležitým je nepodmieňovať lásku,
dávať ju bez očakávaní. A nečakať, dávať ju teraz a tu.
A v neposlednom rade, treba mať rád aj sám seba.
Počas nášho života vstupujeme do mnohých
vzťahov. Niektoré si vyberáme sami a niektoré sú
nám dané. Lekcia vzťahov nás učí, že každý vzťah
je jedinečný, všetky však majú niečo spoločné –
našu osobu. Vzťahy v našom živote nám ponúkajú
najväčšiu príležitosť sa niečo naučiť, dávajú
príležitosť na to, aby sme objavili kto sme. „Pretože
rovnaké priťahuje rovnaké, priťahujeme k sebe to,
čo máme vo svojom vnútre.“ Situácie, do ktorých
sa vďaka vzťahom dostaneme, vnášajú do života
všetky tie lekcie, ktoré potrebujeme. „Vo vzťahoch sa
nám deje to isté čo diamantom v leštiacom bubne
– obrusujeme si navzájom ostré hrany.“
V Lekcii o šťastí tvrdí, že sme všetci dostali
všetko, čo ku šťastiu potrebujeme. Ľudská myseľ,
srdce a duša boli už od počiatku zostrojené a naprogramované ku šťastiu, len sa ich musíme naučiť
správne používať. O svojom šťastí rozhodujeme my
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sami. Šťastie nezávisí od toho, čo nás postretne, ale
ako s tým naložíme. A ak sme šťastní, môžeme sa
podeliť aj s ostatnými.
O náročných momentoch hovorí v Lekcii o strate.
Uvedomenie straty nás nemusí rozosmútiť, ale môže
nám pomôcť, aby sme si začali viac vážiť všetky tie
úžasné veci a skúsenosti, ktoré nám život prináša.
„Strata je ako kráter vyhĺbený v našom srdci, ale ten
kráter je zároveň aj priestorom, ktorý prebúdza“.
V Lekcii odpustenia vysvetľuje jeho veľký význam.
Ak máme žiť plným a vnútorne nezraneným
životom, musíme odpúšťať. Pokým neodpustíme,
zostávame pripútaní k starým zraneniam, krivdám
a to, že ich udržujeme pri živote, spôsobí, že v sebe
živíme zášť a zatrpknutosť. Neodpustenie nám bráni
pohnúť sa z miesta. Podstatou je milosrdenstvo
v pravom slova zmysle. Znamená to, že pripúšťame,
že ten, kto sa voči nám previnil, sa len neprejavil voči
nám zo svojej najlepšej stránky. Uvedomujeme si,
že človek je viac než len chyby, ktorých sa dopúšťa.
„Odpustenie je cestou k uzdraveniu našich bolestí
a rán, vďaka odpusteniu opäť nachádzame cestu
k druhým i sami k sebe.“

Príklad Človeka s veľkým srdcom
„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 zasvätila téme zomierania,
smrti a starostlivosti o zomierajúcich prevažnú
časť svojho života. Svojou prácou a dielom chcela
ľuďom „otvoriť oči“ a pomôcť pochopiť, že aj smrť
je prirodzenou súčasťou života a netreba sa jej báť.
Pomáhať ľuďom cítila ako svoje poslanie, a tak
mu venovala celý svoj život. Bola príkladom odhodlanosti, vytrvalosti, schopnosti nevzdávať sa a hľadať
riešenia, a v neposlednom rade veľkej lásky k ľuďom,
skrátka bola „Človekom“ v najlepšom slova zmysle.
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NA ZAMYSLENIE
Ukážky z diel: Rukoväť
Niektoré veci sú v našej moci a iné nie. V našej moci je úsudok, chcenie, žiadosť, nechuť a jedným slovom
všetko, čo je našim konaním; v našej moci nie je telo, majetok, dobrá alebo zlá povesť, úradné hodnosti,
jednoducho všetko, čo nie je našim konaním. To, čo je v našej moci, je od prírody slobodné, nepodlieha
prekážkam, ani nedostatkom; čo však nie je v našej moci, je slabé, otrocké, podlieha prekážkam a je cudzie.
Maj teda na pamäti, že ak budeš považovať to, čo je od prírody otrocké, za slobodné a to, čo je cudzie
za svoje vlastné, budeš narážať na prekážky, budeš smútiť, budeš sa znepokojovať a šomrať na bohov aj
na ľudí; ak budeš však pokladať za svoje iba to, čo je tvoje, a za cudzie, ako v skutočnosti je, to cudzie, tak ťa
nikto nikdy nebude môcť nútiť, nikto ti nebude
môcť brániť, na nikoho nebudeš šomrať, nikomu
nebudeš nič vyčítať, vôbec nič nebudeš robiť
proti svojej vôli, nebudeš mať nepriateľa, nikto ti
nebude škodiť, pretože žiadnu škodu nebudeš
môcť utrpieť.
Ak teda túžiš po takejto veľkej veci, maj
na pamäti, že sa jej nesmieš chopiť iba s priemerným nadšením, ale že musíš mnohé z mysle
nadobro pustiť a mnohé zatiaľ odložiť. Ak však
budeš túžiť po tom a zároveň aj po úradných
hodnostiach a bohatstve, tak zrejme práve
tieto veci nedosiahneš, pretože túžiš aj po tom
prvom. A celkom určite nedosiahneš to, čím sa
získava sloboda a šťastie.
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42. číslo
Zvykni si teda pri každej znepokojujúcej predstave ihneď dodať: „Si len predstava a nie úplne to, čím sa
zdáš byť.“ A potom ju skúšaj a skúmaj podľa tých pravidiel, ktoré si si osvojil, ale predovšetkým podľa toho
prvého: či sa predstava vzťahuje k veciam, ktoré sú v našej moci alebo k veciam, ktoré v našej moci nie sú;
a ak sa vzťahuje k niektorej z vecí, ktoré nie sú v našej moci, ihneď si uvedom: „Netýka sa ma.“
Maj na pamäti, že žiadosť sľubuje dosiahnutie toho, čo si žiadaš, a nechuť, že sľubuje to, že upadneš
do toho, čomu sa vyhýbaš; že ten, kto nedosahuje to, čo si žiada, nie je šťastný, a ten, kto upadá do toho,
čomu sa chce vyhnúť, je nešťastný. Ak teda budeš mať nechuť iba k tomu, čo je v rozpore s prirodzenosťou
vecí, ktoré sú v tvojej moci, tak neupadneš do ničoho z toho, čomu sa vyhýbaš. Ak však budeš mať nechuť
k chorobe alebo smrti alebo k chudobe, budeš nešťastný. Opusť teda svoj odpor ku všetkému tomu, čo nie
je v našej moci, a prenes ju na to, čo je v rozpore s prirodzenosťou vecí, ktoré sú v našej moci! Ale svojich
žiadostí sa zatiaľ nadobro zriekni! Pretože ak budeš žiadať niektorú z vecí, ktoré nie sú v našej moci, budeš
nutne nešťastný; z týchto vecí potom, ktoré sú v našej moci, a ktoré si žiadať je správne, nemáš v moci
doposiaľ ani jednu. Obmedzuj sa na chcenie a odpor, ale užívaj ich zľahka, s výhradou a bez náruživosti!

Epiktétos

SVET SYMBOLOV
Pes
Pes je odpradávna priateľom človeka, jeho
energia je priateľská a ochranárska.
Pes je symbolom premeny neskrotných a nevedomých myšlienok na vedomé a usmernené.
Podobne aj vlk je symbolom neskrotných myšlienok, ale pokiaľ dôjde k transformácii vedomia,
potom za pomoci vôle a zodpovednosti sa vlk
vo vnútri človeka stáva skroteným psom.
Pes je bojovníkom za spravodlivosť a je symbolom vernosti až za hrob. Nesie v sebe tak ducha
tolerancie, ako aj ducha bojovníka. Psy vraj majú schopnosť vidieť duchov, no ich prítomnosť nemajú radi,
preto môžu byť niekedy zdanlivo nepochopiteľne nervózni.
Už v dávnych dobách starovekých Asýrčanov, viac než pred dvoma tisícami
rokmi, bol pes ochrancom domova. Asýrčania vyrábali malé terakotové psíky,
ktoré zakopávali pod prah dverí svojich obydlí. Každá soška psíka mala svoje meno
a ochraňovala obyvateľov domu pred zlými duchmi a negatívnymi energiami.
V mnohých kultúrach však psa spájajú so smrťou. Mayovia pochovávali mŕtvych
aj s ich psami, ktoré ich mali sprevádzať na ceste do záhrobia. Aj v starom Egypte
pes symbolizoval vládcu podsvetia (Anubis). Pes bol v niektorých kultúrach
považovaný za predka civilizácie a za darcu ohňa, bol symbolom mužnosti, slnka
a vetra. V keltskej tradícii sa spájali s uzdravovaním a dokonca sa liečivé prostriedky
získavali z krvi, tuku a orgánov vlkov i psov. Významnú úlohu zohrávajú psy v severských krajinách, kde ich majú vo veľkej úcte a život bez nich by v týchto ťažkých
podmienkach nebol možný.
V iných kultúrach mu pripisujú múdrosť a vernosť. Je ochrancom žien a detí.
Pre islam je symbolom nečistoty, neresti a nízkosti. V stredoveku proti sebe stoja
2 významy: na jednej strane je symbolom závisti a hnevu a na druhej strane viery
a vernosti.
Pre japonské ženy znamenalo pohladenia šteniatka po hlavičke pred svätyňou venovanej Dňu psa
šťastie pre budúcu mamičku a jej rodinu.
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42. číslo
Pre ženy je symbolom plodnosti, uzdravenia, lásky k deťom. Pre muža symbolom lovu, boja, smrti.
Pes je ochranným zvieraťom a objavuje sa v obrovskom množstve príbehov a je vyobrazovaný rôznymi
spôsobmi.
Z knihy Normóza, Roberto Grema:
Jedna stará indiánka rozprávala so svojim vnukom: „V mojom srdci sú dvaja vlci, chlapče. Jeden je
zúrivý, krutý, ničivý, egocentrický. Ten druhý je jemný, milý, súcitný, mierumilovný. Zápasia medzi sebou
v mojom srdci.“ Vnuk sa spýtal: „Ktorý z nich tú bitku vyhrá?“ A tá múdra žena odpovedala: „Ten, ktorého
budem živiť.“

Katarína Mozolová

Použitá literatúra a zdroje:
(1)

CREMA, Roberto – WEIL, Pierre, LELOUP Jean-Yves. 2009. Normóza. Praha : Triton. 228 s. ISBN 978-80-7387-203-8.

(3)

SUCHÁ, Zdenka. Zvieratá v symboloch. 2012. [online]. [cit. 2019-31-05]. Dostupné na: <http://www.animal-life.sk/		
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MÚDROSŤ PRÍRODY
Matematika, univerzálny jazyk prírody
– 1.časť
Príroda je už na prvý pohľad nesmierne pestrá
a plná rozmanitých foriem. Keď sa ale pozrieme do jej
kuchyne pod drobnohľadom, často môžeme vidieť,
že používa akoby stále tie isté „vzorce“. Ich pozadie
je pre nás stále ťažko uchopiteľné, ale možno sú
pre nás práve čísla a matematika jedným z nástrojov,
ktorým ich možno zachytiť, a ktorým možno z určitého pohľadu prírodu popísať.
Platón a správna geometrická úmera
Už Platón považoval za to najhlbšie puto, ktoré
drží všetky časti kozmu pohromade tzv. spojitú
geometrickú úmeru – akúsi správnu proporciu.
Pomer (logos) je vzťah jedného čísla k druhému
(napr. 4 : 8) a úmera (analogia) je zápis dvoch
rovnakých pomerov čísiel (napr. 4 : 8 :: 5 : 10). No
a spojitá geometrická úmera vzniká vtedy, ak oba
pomery majú jedno číslo spoločné. Číslo, ktoré spája
a prepletá oba pomery dohromady (napr. 1 : 3 :: 3
: 9 alebo inak 1 : 3 : 9). A práve toto vníma Platón
ako tmel medzi jednotlivými časťami kozmu. Na
to, aby svet netrpel predelom medzi jednotlivými
časťami, stačí iba to, aby medzi nimi bola správna
úmera. Zdôrazňuje správnu mieru a usporiadanie,
ako cestu k harmónii častí medzi sebou i k celku, a to
zrejme nie iba na materiálnej úrovni. V diele Timaios
vraví: „Múdri muži tvrdia, Kallikles, že nebo a zem,
bohovia a ľudia udržujú medzi sebou priateľstvo,
usporiadanosť, rozumnosť a spravodlivosť, žijú
v spoločenstve. A tento celok preto nazývajú

kozmom, svetovým poriadkom, priateľ môj, a nie
neporiadkom a neusporiadanosťou. Zdá sa mi
však, že ty o to nedbáš a že aj napriek všetkej svojej
múdrosti nepozoruješ, že geometrická rovnosť má
veľký význam i medzi bohmi, i medzi ľuďmi. Ty si
však myslíš, že sa treba usilovať mať viac ako druhí,
lebo sa nezaujímaš o geometriu.”
Zlatý rez
A možno práve z tejto úcty k „posvätnej geometrii“ nám v diele Ústava dáva nezvyčajnú úlohu
- rozdeliť úsečku na dve nie rovnaké časti, a potom
tie znova tým istým pomerom rozdeliť na ďalšie
dve časti. Výsledkom je zlaté číslo alebo zlatý
pomer, či zlatý rez. Je to jedno konkrétne číslo 1,618
označované ako ϕ. Ide o vyjadrenie harmonického
pomeru dĺžok k celku. Zlatý rez dokáže, ako žiadny
iný, harmonicky zjednotiť časti s celkom. Takto nás
chce Platón priviesť k tomu, aby sme sami objavili
ten „prazvláštny pomer“, to spomínané puto
držiace náš svet pohromade. V prírode sú totiž
mnohé geometrické proporcie odvodené práve
od tohto čísla a všeobecne sa považujú za esteticky
harmonické, a to aj v prípade ľudského tela.
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42. číslo
Ľudské telo a zlatý rez
Všade na našom tele sa objavuje zlatý rez. Hovorí sa, že zlatý rez možno nájsť aj v asymetrii priedušiek
a ich rozvetvení, že pomer najnižšieho a najvyššieho krvného tlaku pri práci srdca sa blíži pomeru zlatého
rezu, alebo že vzorec zlatého rezu v sebe nesie aj molekula DNA. A potom ešte jedno prekvapenie, ktoré sa
udeje na ceste od detstva k dospelosti: pupok, ako odkaz na svoju minulosť, má dieťa uprostred tela, zatiaľ
čo genitálie sú v zlatom reze. V zrelom veku sa to ale obracia – stredom tela sú genitálie a pupok sa stále
viac približuje ku zlatému rezu.
Dĺžky jednotlivých článkov prstov sú vzájomne v pomere čísla zlatého rezu. Zápästie rozdeľuje ruku
(od predlaktia po prsty) tiež v zlatom reze. V pomere zlatého čísla je aj vzdialenosť od úrovne ramien
po temeno hlavy a rozmer hlavy, vzdialenosť od pupka po temeno hlavy a od úrovne ramien po temeno
hlavy, vzdialenosť od pupka po úroveň kolien a od kolien po chodidlá, vzdialenosť od špičky brady
po koniec hornej pery, vzdialenosť od konca hornej pery po nos, tiež výška a šírka tváre, šírka úst a šírka
nosa. Samozrejme mnohí to spochybňujú, pretože dokonalý zlatý rez možno namerať len u pár jedincov,
no u väčšiny sa proporcie tesne blížia. Ide o ideálne proporcie naplnením ktorých, sú telo alebo aj socha
vnímané, nie ani tak ako pekné, ale skôr ako absolútne harmonické.

Pokračovanie na budúce – Fibonacciho postupnosť a geometrické tvary v prírode
Mária Horváthová
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AKTUALITY NOVEJ AKROPOLIS NA SLOVENSKU
Stalo sa
Ekoakcia – čistenie lesíka v Bratislave-Petržalke
Dňa 1. júna 2019 usporiadala Nová Akropolis v Bratislave
v spolupráci s mestskou časťou Bratislava-Petržalka Ekoakciu
- čistenie lesíka pri Starohájskej ulici. Akcie sa zúčastnilo
18 dobrovoľníkov a v priebehu niekoľkých hodín odviedli
priam titánsku robotu. Podarilo sa im vyčistiť samotný lesík
aj jeho okolie od veľkých nánosov odpadu najrôznejšieho
druhu. Spoločnými silami a s dobrou náladou vyzbierali
105 vriec odpadu a veľkú kopu ďalšieho odpadu, ktorý sa do vriec už nezmestil. Ďakujeme všetkým
dobrovoľníkom za aktívnu účasť a tešíme sa na ďalšie čistenie nášho spoločného prostredia!

Pozývame Vás
19.6.2019
19.6.2019
22.6.2019
24.7.2019

Večer na tému Mahátmá Gándhí, Bratislava (prednáška)
Dobrovoľnícke tvorivé dielne, Bratislava
Kreatívny kurz Socha z paverpolu, Bratislava
Večer na tému Knihy, ktoré zmenili svet, Bratislava (prednáška)

Informácie na: www.akropolis.sk
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