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Myšlienka mesiaca:
„Nie každé zlato sa blyští, nie každý, kto blúdi, je stratený.“ 

J. R. R. Tolkien

Milí čitatelia,
veríme, že ste počas vianočných sviatkov načerpali 

nové sily a inšpirácie a s radosťou Vám prinášame prvé 
tohtoročné číslo nášho bulletinu, ktorý bude odteraz 
vychádzať dvojmesačne.

Otvorila sa brána do nového roka a spolu s novým 
obdobím často prichádzajú aj nové sny, nové plány 
a vízie do budúcnosti, nové rozhodnutia a túžba niečo 
zmeniť. Rada by som sa preto spoločne s Vami v tomto 
úvodníku zamyslela nad jednou z možností zmeny, 
ktorá je verným tichým spoločníkom každého z nás 
na našej ceste životom, a to je zmena uhla pohľadu 
alebo zmena spôsobu, akým sa pozeráme na svet v nás 
aj okolo nás.

Či chceme alebo nie, náš postoj k udalostiam, situá-
ciám, ľuďom, vzťahom, vlastným emóciám a vôbec 
všetkému, s čím sa v živote stretávame, nie je vždy 
plodom nášho zrelého a rozvážneho rozhodnutia, 
ale je tvorený mnohými faktormi, viac alebo menej 
vedomými. Často sa v nás veľmi rýchlo objavuje už 
vopred prefabrikované hodnotenie s negatívnym 
alebo pozitívnym zafarbením, ktoré následne spúšťa 
reťaz emócií a myšlienok okolo daného problému.

Veľakrát sa v nás v istej situácii prejaví veľmi silná 
reakcia, ktorej miera vôbec nezodpovedá tomu, čo 
sa reálne deje, ale to, čo sa deje, skôr pôsobí ako 
spúšťač nakumulovaných skúseností, nespracovaných 
emócií, nenaplnených očakávaní a mnohých ďal-
ších elementov nášho psychického sveta. K tomu 
môžeme pridať ešte celú škálu spoločenských 
a osobných predsudkov, ktoré spôsobujú, že máme 
určité veci automaticky zaradené v kategóriách 
dobré-zlé, žiaduce-nežiaduce, príjemné-nepríjemné, 
správne-nesprávne..., a tieto kategórie len málokedy 
podrobujeme preskúmaniu a renovovaniu.

A takto si istým spôsobom okolo seba vytvárame 
svoju vlastnú „bublinu“, cez ktorú sa pozeráme 
na svet a ktorá skresľuje a deformuje náš pohľad a dáva 
všetkým veciam svoju vlastnú hodnotu a zafarbenie. 
Táto bublina je z určitého hľadiska a v zdravej miere 
nevyhnutná, no nie je celkom nevyhnutné, aby bola 
príliš ostrá a tvrdá, ani aby postupom času prestávala 
prepúšťať svetlo a vzduch. Lebo čím viac sa to deje, 

tým menej rozumieme životu, ostatným ľuďom aj 
udalostiam a tým viac trpíme, pretože náš pohľad 
sa zužuje a všetka energia, ktorú vysielame, sa točí 
iba v hraniciach našej bubliny a spätne na nás útočí 
a zraňuje nás, pretože prestávame vidieť, počuť a cítiť 
a v čoraz väčšej miere si dokresľujeme či domýšľame 
realitu.

Preto je úsilie o zmenu a rozšírenie spôsobu 
pohľadu a postoja veľmi žiaduce, zdravé a prospešné 
nám aj nášmu okoliu. Ako začať? Môžeme začať 
napríklad tým, že sledujeme naše vlastné zabehané 
myšlienky a reakcie a podrobujeme ich skúmaniu 
a rozmýšľaniu. Alebo tým, že vedieme konštruktívny 
dialóg s naším okolím a snažíme sa naozaj aktívne 
počúvať, čo nám druhí ľudia hovoria a vnímať, ako sa 
na veci pozerajú oni, bez toho, aby sme hneď vynášali 
vnútorné súdy a hodnotenia. Alebo sa môžeme skúsiť 
začať pozerať na udalosti, ktoré sa nám dejú, očami čo 
najviac nezaujatého pozorovateľa a pokladať si otázku, 
čo nám môže daná udalosť povedať okrem toho, že 
nám zdanlivo niečo prináša, odnáša, uľahčuje alebo 
komplikuje.

Veľký grécky filozof Pytagoras nás nabáda, aby sme 
si nikdy nezabudli nájsť každý deň chvíľu na rozjímanie, 
aby sme sa každý večer zamysleli nad tým, čo sa nám 
v daný deň udialo, ako sme na to reagovali, do akej 
miery sme s našimi reakciami vnútorne spokojní a ako 
by sme ich nabudúce pozmenili alebo upravili. Ak 
si toto zlaté pravidlo osvojíme, verím, že nám môže 
významne pomôcť pri rozširovaní, presvetľovaní 
a prevzdušňovaní našej bubliny a byť začiatkom 
naozajstnej, hlbokej a radostnej zmeny, ktorú ocení 
nielen naše vnútorné ja, ale aj celé naše okolie.

Želám nám všetkým, nech spravíme vlastným 
úsilím z roka 2020 naplno využitú príležitosť a nech sa 
nám tak podarí potvrdiť starodávnu múdrosť, že človek 
je kľúčom k zmene sveta.

 Mgr. Kamila Hermannová 
riaditeľka Novej Akropolis na Slovensku
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Pieseň o perle 
Pieseň o perle je starý gnostický hymnus, ktorý bol objavený v apokryfných Skutkoch Tomášových. 

Príbeh o mladom princovi, ktorý sa vydáva na cestu za perlou, je symbolickým vyobrazením odlúčenia 
ľudskej duše, ktorá je uväznená zlými mocnosťami. Perla je symbolom duše a cesta mladého princa, je 
cestou prebudenia, opätovného nájdenia cesty späť, späť k božskej podstate, a zjednotenia sa s ňou. Príbeh 
je o každom z nás a jeho mystický význam je nepopierateľný.

 Pieseň o perle
Keď som bol malé dieťa, užíval som si v otcovom kráľovskom paláci bohatstvo a nadbytok tých, ktorí 

ma vychovali. Jedného dňa ma však rodičia vystrojili na cestu a z Východu, z našej vlasti, ma poslali preč. 
Z bohatstva svojich pokladov pre mňa pripravili batožinu – veľkú, ale ľahkú, aby som ju sám odniesol 
– zlato, striebro z veľkej pokladnice, chalcedóny z Indie, perly z ríše Kúš. Dali mi pevnú zbraň, čo môže 
lámať aj železo. Vyzliekli mi rúcho zo zlata a drahokamov, ktoré mi dali z lásky urobiť, a aj purpurový plášť 
ušitý na mieru. Uzatvorili so mnou zmluvu a zapísali mi ju do srdca, aby som nezabudol: „Keď zostúpiš 
do Egypta a prinesieš odtiaľ jednu perlu, perlu ležiacu blízko syčiaceho draka, oblečieš si znova svoje rúcho 
z drahokamov i purpurový plášť a budeš so svojím bratom následníkom a vládcom nášho kráľovstva.“ 

Opustil som Východ a vydal sa s dvoma sprievodcami na ťažkú a nebezpečnú cestu. Sám, neskúsený, 
som ísť nemohol. Prešiel som okolo hraníc Maišánu, kde sa zhromažďujú kupci z Východu, prišiel som 
do zeme babylonskej a prekročil hradby Labyrintu. Zostupoval som ďalej a ďalej, až som prišiel do Egypta. 
Tu ma opustili sprievodcovia, ktorí kráčali so mnou. A ja som ďalej kráčal priamo k drakovi. Neďaleko jeho 
nory som sa usadil a vyčkával som až si zdriemne, až zaspí, aby som sa mohol zmocniť perly. Bol som sám 
a osamelý a zostal som cudzincom aj pre spolunocľažníkov, s ktorými som tam žil. Tu som zrazu zbadal 
rodáka z Východu, milého a krásneho šľachtica, syna zo slávneho rodu. Prišiel, pripojil sa ku mne a stal sa 
mojim dôverníkom, priateľom i spoločníkom v mojom poslaní. Varoval ma pred miestnymi, pred stykom 
s tými nečistými ľuďmi. Obliekol som si však ich kroj, aby ma nepodozrievali, že som prišiel zvonka, 
s úmyslom vziať im perlu, a aby nepoštvali draka proti mne. Neviem ako, ale dozvedeli sa, že nie som 
z ich zeme. Nastražili na mňa pascu, aby ma ovplyvnili, a dali mi  zjesť ich pokrm. A tak som zabudol, že som 
kráľovský syn a dal som sa do služieb ich kráľovi. Zabudol som aj na perlu, pre ktorú ma sem rodičia poslali, 
a pod ťarchou tamojších pokrmov som upadol do tvrdého spánku. 

Rodičia však pocítili, čo na mňa doľahlo a po kráľovstve 
dali vyhlásiť, aby sa všetci zhromaždili pri našich bránach. 
Prišli králi a hodnostári Parthie, i poprední muži Východu, 
a rozhodli, že nesmiem byť ponechaný dole v Egypte. 
A tak mi napísali list, ktorý každý z tých mocných podpísal: 
„Od tvojho otca, kráľa kráľov, a od tvojej matky, ktorá vládne 
Východu, a od nášho druhého, tvojho brata, ti posielame 
pozdravy syn náš, tam dole v Egypte. Vstaň, precitni 
zo spánku, poslúchni slová tohto listu a spomeň si, že si 
synom kráľa! Vzal si na seba otrocké jarmo, no spomeň si 
na svoje rúcho, to z drahokamov! Spomeň si na perlu, kvôli 
ktorej si do Egypta išiel! Tvoje meno stojí v knihe života aj 
s menom tvojho brata, s ktorým zdedíš naše kráľovstvo.“ 

List bol bezpochyby listom pre mňa. Kráľ ho zapečatil, kvôli zlobe babylonských a démonských vládcov 
Labyrintu. List vzlietol v podobe orla, ktorý je zo všetkých okrídlených rodov kráľom vtákov. Letel a usadil sa 
vedľa mňa a úplne zmenil svoj zjav. Pri jeho hlase a zvuku krídiel som precitol a povstal z hlbokého spánku. 
Vzal som list do rúk, pobozkal ho, rozlomil som pečať a čítal. Čítal som tam o všetkom, čo bolo vpísané 
v mojom srdci. Hneď som si spomenul, že som kráľovským synom. Môj pôvod zatúžil po svojej podstate. 
Spomenul som si na perlu, pre ktorú som do Egypta prišiel. Vrátil som sa k tomu hroznému drakovi a začal 
som ho zaklínať, až som ho napokon uspal tým, že som nad ním opakoval meno svojho otca, brata a meno 

pixabay.com
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Avicenna 

Avicenna bol jeden z najvplyvnejších moslim-
ských lekárov a filozofov v islamskej tradícii. Bol 
posledným aristotelikom islamského východu 
a jeho osobu veľmi pekne vystihuje citát z Knihy 
učencov: 

 „Patrí k najvýznamnejším filozofom, veľkým 
učencom a lekárom islamského sveta. Mnoho-
strannosť vied, ktoré ovláda, je väčšia než sa dá 
spočítať. Stupeň jeho schopností prevyšuje medze, 
k akým môže vzlietnuť vták fantázie. Je to prvý filozof 
v moslimskom svete, ktorý prestiera pre ľud koberec 
dobrodenia a tým, ktorí sa zaoberajú vedami, 
poskytuje rozkoš zasadnúť k hodovnej tabuli filo-
zofických disciplín a medicínskych znalostí.“

Talentovaná bytosť s láskou k poznaniu
Avicenna sa narodil v roku 980 n. l. na dnešnom 

území Uzbekistanu, v malej dedinke Avšaná, 
neďaleko historického mesta Buchara. Bol veľmi 
nadaným dieťaťom, ktoré neustále túžilo po poz-
naní. Od prvej chvíle mali hlboký vplyv na jeho život 

INŠPIRATÍVNE OSOBNOSTI

mojej matky, kráľovnej Východu. A tak som sa zmocnil perly, odložil som ich nečistý kroj a nechal ho navždy 
v ich zemi. Vydal som sa na priamu cestu na Východ, za svetlom môjho domova. Po ceste som opäť objavil 
ten list, ktorý ma zobudil zo spánku. Ako ma predtým vyburcoval z driemoty svojim hlasom, tak ma teraz 
viedol svetlom, ktoré vyžaroval. Pripadal mi ako kráľovské rúcho zo sérskeho hodvábu. Láskyplne ma viedol 
a ťahal dopredu. A tak som minul Labyrint, Babylon po svojej ľavici a vošiel som do mesta Maišán, ktoré leží 
pri mori. Nepamätal som si prekrásne rúcho, do ktorého som býval odetý. Bol som ešte malý chlapec, keď 
som ho zanechal v otcovom paláci. Keď som ho však náhle zbadal, bol ako zrkadlo. Skrze neho som precitol 
a poznal samého seba. Boli sme síce od seba oddelení, no mali sme rovnakú podobu. A teraz sme opäť 
jedno, pretože podobou patríme k sebe. A videl som aj strážcov pokladov, ktorí mi rúcho priniesli. Tiež boli 
dvaja, no jednej podoby, jedno znamenie kráľa na nich bolo. Skrze neho mi vrátili moju česť, prísľub môjho 
kráľovstva. Prekrásne rúcho zdobené drahokamami s farbami v odtieňoch očiam milým, so zlatom a berylmi, 
rubínmi a achátmi, so sardonyxmi premenlivých farieb, ktoré boli pripevnené na vrchu. A s diamantovými 
sponami, všetky boli upevnené pozdĺž lemu. Aj zafíry boli opracované v pestrých farbách. Na celom rúchu 
bol namaľovaný obraz Kráľa kráľov.

Hneď som videl, že z neho všade vyžaruje hnutie spôsobené poznaním a že už sa chystá prehovoriť. 
Počul som zvuk jeho tónov, keď prehovoril: „Patrím tomu, kto je z ľudí najstatočnejší. Pre neho ma zhotovili 
pred jeho otcom. Cítil som ako rastie postavou, keď konal svoje činy.“ Jeho kráľovské pohyby smerovali ku 
mne, mocne vzrástli a mňa láska pobádala, aby som sa s ním stretol a obliekol si ho. Natiahol som ruku, 
vzal si ho a odel sa do jeho farieb. Obliekol som si svoj kráľovský plášť, ktorý ma celého zahalil. Obliekol 
som si ho a predstúpil pred bránu pozdravenia a pokory. Sklonil som hlavu a vzdal som poctu žiare otca, 
ktorý mi ho poslal. Jeho rozkazy som uskutočnil a on tiež splnil to, čo sľúbil. V bránach jeho paláca som sa 
vmiesil medzi jeho veľmožov. Žiara sa tomu radovala a vzala ma so sebou do kráľovho domu. Všetci jeho 
služobníci s krásnymi hlasmi mu spievali ódy. Žiara mi sľúbila, že s ňou budem kráčať až k bráne Kráľa kráľov, 
až sa spoločne s mojimi darmi a perlou zjavíme pred kráľom. 

Neznámy autor

commons.wikimedia.org
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rodičia. Traduje sa, že zatiaľ čo otec rozvíjal chlapcov 
intelekt a vštepoval mu lásku k poznaniu, matka 
v ňom pestovala stálosť charakteru, vieru v dobro, 
úprimnosť a lásku k ľuďom. 

Veľmi skoro mu nestačili učitelia, a tak sa od svo-
jich 15-ich rokov učil sám. Mal neuveriteľne dobrú 
pamäť, v podstate všetko, čo si prečítal počas svojho 
života, mohol neskôr bez chýb popamäti citovať. 

Ako ismailita sa odvracal od ortodoxného islamu 
a prejavoval živý záujem o filozofiu a vedu, ale už 
v mladosti v ňom vzrastal aj záujem o medicínu. 
V 17-tich rokoch bol takým známym lekárom, že ho 
žiadali o radu aj starší bucharskí lekári a sám liečil 
bucharského vládcu.

Neustále študoval a vzdelával sa. Už od svojich 20-
tich rokov začal písať diela, ktoré sa týkali mnohých 
vedeckých náuk, filozofie (hlavne etiky) a medicíny, 
ale aj politiky (v určitom období bol aj vezírom 
Hamadánskeho vládcu). 

Bol charakteristický tým, že mal široké univerzálne 
záujmy, tvorivú energiu, vytrvalosť a nesmierne 
pracovné nasadenie. Zanechal za sebou obrovské 
dielo. Napriek tomu, že v ňom prevládol filozof, 
venoval sa matematike, astronómii a pripisuje sa mu 
aj mnoho objavov v oblasti fyziky, biológie, geológie 
a chémie.

Filozofiou predchnutá práca i život
 Napísal minimálne 160 diel, z ktorých niektoré sú 

mnohozväzkové. Prvý aj posledný spis bol venovaný 
filozofii, čo bolo veľmi symbolické, pretože filozofia 
určovala smer a spôsob vnímania všetkých odborov, 
ktorým sa venoval. 

V jeho filozofických dielach nájdeme vplyv 
neoplatonizmu, zoroastrizmu, islamskej mystiky 
a Aristotelovej filozofie. Snažil sa hlavne o spojenie 

základných myšlienok týchto smerov s islamom. 
Rozoberal témy dobra a zla, ducha a hmoty, 
rozvíjal teóriu emanácie a v rámci poňatia človeka 
sa stretáme zo štruktúrou, ktorú poznáme z antiky 
– duch, duša a telo. Poslanie filozofie vysvetľoval 
nasledovným spôsobom:

„Je to špekulatívna (v zmysle skúmania) činnosť, 
ktorou sa človek snaží upevniť vo svojej duši 
základ všetkého toho, čo existuje, a tiež získať 
to, čo je nevyhnutné na získanie jeho morálnej 
zodpovednosti. To všetko robí pre zdokonalenie 
a zušľachtenie svojho ducha, pre jeho rozvoj, 
pre poznanie sveta reálnych predstáv a ako prípravu 
na vrcholnú blaženosť poznania, pokiaľ je to 
dostupné ľudským schopnostiam...“

„Filozofia slúži na zušľachtenie duše prostred-
níctvom teórie a praxe, cieľom prvého poznania je 
pravda, cieľom druhého dobro.“

Časťou jeho filozofie je aj praktická etika, ktorej 
cieľom je zdokonaliť dušu prostredníctvom rozvoja 
cností.

„Ten, kto sa stará o svoju dušu a chce spoznať 
svoju vrodenú prednosť a rozvinúť ju, aby očistil 
svoju dušu a poznal aj svoje chyby, aby sa im vyhol, 
a tiež ten, kto sa snaží viesť svoju dušu cestou 
najvhodnejšou, aby splnil záväzky svojej ľudskej 
existencie a aby dosiahol taký stupeň dokonalosti, 
ktorý mu pripraví večnú blaženosť, ten má za úlo-
hu zlepšovať schopnosť špekulácie rozličnými 
vedami a schopnosť činnosti rozvíjaním cností, 
ktorých základ tvoria štyri hlavné – striedmosť, 
sebaovládanie, múdrosť a spravodlivosť.“

V rámci svojho poslania lekára vychádzal z učení 
arabských, antických, čínskych, tibetských a židov-
ských lekárov. Bol vynikajúci diagnostik, liečiteľ, ale 
aj teoretik, pretože napísal veľké množstvo kníh, 
ktoré dlhé obdobia slúžili ako učebnice medicíny 
zahŕňajúc všetky jej odbory. 

Veľmi zaujímavo rozoberal vzťah medzi dušou 
a telom a poukazoval na úzku súvislosť medzi fyzio-
logickým a emočným stavom človeka, pričom zá-
sadne uprednostňoval individuálny prístup k liečbe. 

Umenie ako cesta k harmónii
Počas svojho života sa venoval aj hudbe, ktorú 

staval na rozmedzie medzi matematiku a meta-
fyziku. Podľa jeho tvrdení je harmónia v hudbe 
a umení odrazom harmónie v prírode a my by sme 
sa mali snažiť „nastoliť vzťahy medzi stavom neba, 
charakterom duše a hudobnými intervalmi“. 

Mal zrejmý tvorivý talent a aj niektoré vedecké 
spisy písal vo veršoch. Bol jedným zo zakladateľov 

latinský preklad diela Kánon medicíny
commons.wikimedia.org
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tadžickej literatúry, písanej východoperzským náre-
čím dárí. Písal básne a filozofickú prózu, ktorých 
témami boli zmysel ľudského života, večnosť, 
podstata bytia, úvahy o večnom kolobehu vo svete, 
spojenie individuálnej duše s kozmickou a pod. 

Inšpiratívna osobnosť nielen pre arabský svet
Avicenna bol človek, ktorý dosiahol úspech, 

pretože bol mimoriadne pracovitý, túžil po poznaní 
a pravde, necítil sa viazaný žiadnou autoritou, 
lebo pravda v ňom budila rešpekt, nepodliehal 

kompromisom, zachoval si svoju vlastnú slobodu 
a cieľavedome kráčal po ceste, ktorú si vybral. 
V arabskom svete sa tak stal symbolom harmonicky 
rozvinutej osobnosti.

„Osvietený človek je odvážny – a prečo by nebol? 
Smrti sa nebojí, je štedrý a veľkodušný – a prečo by 
nebol? Nepozná falošné priateľstvo a je zhovievavý 
k slabostiam druhých – a prečo by nebol? Je veľký 
i dušou, takže ho žiadny útlak od ľudí nemôže zdrviť 
– a prečo by taký nebol?“

 Renáta Kopcová
Použitá literatúra a zdroje:
(1)   Bogdanov, I. 1978. Avicenna. Praha : Zdravotnícke nakladatelství. 231 s.

Pozornosť a päť zmyslov 
Naše zmysly, našich päť zmyslov, používame každodenne a oveľa dlhšiu dobu, než sa domnievame. 

Preto je potrebné spojiť pozornosť s našimi zmyslami. 
Hmat je reakcia citlivosti našej kože na kontakt s predmetmi. Umožňuje nám vnímať chlad, teplo, jemnosť, 

hrubosť... Pokiaľ sa však uspokojíme s týmito prostými fyzickými možnosťami, budeme hľadať iba to, čo 
nám spôsobuje potešenie, nevenujúc pozornosť jemným rozdielom, ktoré ponúkajú nejaké predmety 
v porovnaní s druhými. V takom prípade by nás pozornosť viedla k rozpoznaniu detailov, odtieňov, stupňov, 
rozširujúc naše senzibilné poznanie v omnoho širšom smere, než je len to, čo je príjemné a nepríjemné. 

Ak sa hmat rozvíja do výšky a do hĺbky, meníme ho na zvláštnu citlivosť na vnímanie ľudí a správanie sa 
voči nim. Mať „hmat“ v tomto prípade znamená chápať každého a obracať sa ku každému takým spôsobom, 
aby nás tiež dokázal pochopiť. Keď sa pozornosť spojí s touto obratnosťou v konaní, mení sa na taktnosť, 
čo je jedna z najväčších cností. 

Sluch nám umožňuje vnímať zvuky. Existuje však veľký rozdiel medzi počuť a počúvať; počúvať znamená 
venovať pozornosť tomu, čo počujeme. Počuť, počujú všetci, ktorý majú rozvinutý sluch, no venovať 
pozornosť zvukom, vedieť ich rozlíšiť, a dokonca ich interpretovať ako zvláštne spôsoby reči a prejavu, to 
je výsledkom jemnej pozornosti. V skutočnosti je pozornosť tým, čo nám umožňuje rozlíšiť hluk od zvukov, 
hrubý arytmický úder od rovnováhy hudby. 

Zrakom, pomocou fyzických očí, vnímame tvar a farbu vecí. Áno, 
ale existujú jemnejšie formy videnia, ktoré vyžadujú prítomnosť 
pozornosti; vtedy sa dá pozorovať a zvážiť to, čo sa pozoruje, 
rozjímať a posudzovať. Umenie vidieť alebo inak povedané, 
vidieť s pozornosťou, je istým spôsobom odhalenie, skúmanie, 
preniknutie za formy a vzhľad pomocou vnútorných očí; znamená 
to poznať, pochopiť, vedieť. Aby sme dokázali vidieť s pozornosťou 
je potrebné svetlo, čo znamená intuícia, správna predstavivosť. 

Chuť je zmysel, ktorým vnímame chuť vecí. No toto potešenie 
alebo odpor, ktoré na začiatku vychádzajú z jazyka, sa šíria 
do psychiky a menia sa všeobecne na potešenie z vecí a ľudí 
alebo odpor k nim. V tomto zmysle robiť veci podľa „svojho gusta“ 
znamená robiť to, čo sa objaví ako okamžitý impulz zmyslov 
všeobecne a obzvlášť emócií. Napriek tomu sa chuť môže rozšíriť 
až za hranice dobrého vkusu, a to vždy, keď zasiahne pozornosť. 
Potom je to vnútorná schopnosť: vnímať a hľadať to krásne, 

NA ZAMYSLENIE
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Slnko
Slnko je zdrojom všetkého života na Zemi. Od začiatku času 

sa ľudstvo inštinktívne týka Slnka ako základného zdroja. Je to 
symbol pravdy, najvyššej bytosti, ktorá stelesňuje spravodlivosť  
a rovnosť, múdrosť a osvietenie, obnovu a znovuzrodenie. Jeho 
aktívna energia je obvykle považovaná za mužskú. Nebeským 
protipólom Slnka je Mesiac, často chápaný ako stelesnenie 
ženského princípu.

Symbolika Slnka je spojená s našim vnútorným centrom, 
našou najvyššou úrovňou. Toto spojenie sa najčastejšie 
objavuje v príbehoch o solárnych božstvách a solárnych 
hrdinoch. Tieto mýty nám hovoria, že ľudská bytosť má niečo 
prechodné a večné, a že sila Slnka - odvážna a tvorivá sila, zdroj 
života - leží v každom z nás. 

Súvislosť medzi Slnkom a bohmi je archetypálna. Slnečné 
božstvá boli uctievané v mnohých kultúrach, napr. ako Šamaš 

(Babylon), Ra (Egypt), Mithra (Perzia), Ódin (Severské krajiny) alebo Apolón (Grécko a Rím). Vo východných 
náboženstvách bolo Slnko symbolom hinduistického boha Višnua a tiež Buddhu. Slnko sa stalo vďaka 
tomu, že každý večer zmizne a ráno sa znovu rodí, mocným symbolom smrti, vzkriesenia a nesmrteľnosti. 
Z tejto skutočnosti vychádza taktiež celý rad mýtov a posvätných obradov.

Téma cesty Slnka sa objavuje v rôznych mýtoch naprieč civilizáciami. Napr. v starovekom Egypte sa 
slnečný boh Ra (pán neba) rodil každé ráno na obzore z Nut a plavil sa po nebi na svojej bárke až do večera, 
keď ho Nut prehltla. A zase každú noc musel boh Ra vykonať hrôzostrašnú cestu podsvetím, kde ho 
očakával jeho nepriateľ, obrovský had Apopis. Až keď ho boh Ra premohol, mohol sa na východe znovu 
vynoriť. Keby niekedy had Apopis zvíťazil nad bohom Ra, Slnko by nevyšlo a zem by sa ponorila do tmy. 

Slnečná symbolika je spojená s hrdinskými silami a cyklom, ktorým hrdina prechádza, podobne ako 
Slnko, keď ho vnímame zo Zeme: narodenie, rast 
a zrelosť, zostup do podsvetia  a znovuzrodenie.

Vychádzajúce Slnko je obvykle vnímané ako 
symbol nádeje a nových začiatkov. Napr. Japonci 
použili Slnko ako štátny znak a verili, že rod 
japonských cisárov pochádza priamo od slnečnej 
bohyne Amaterasu. Štátna vlajka Japonska nesie 
podobu červeného kruhu, ktorý je symbolom 
vychádzajúceho Slnka.

SVET SYMBOLOV

rozlišovať škaredé od absurdného. Je zrejmé, že s dobrým vkusom má život inú chuť. A tá je tiež úspechom 
pozornosti. 

Čuch nám umožňuje vnímať vône. Ťažko ho dokážeme hodnotiť a predovšetkým riskujeme, keď ho 
definujeme ako príjemné alebo nepríjemné, pretože existuje veľké riziko, že sa v názore nezhodneme 
s ostatnými ľuďmi. Pozornosť však čuch cibrí a mení ho na omnoho jemnejší zmysel do tej miery, že 
v každodennom jazyku často hovorím, že „dobrý čuch“ znamená dôvtip na odhalenie toho, čo je zdanlivo 
skryté; je to pozornosť zameraná na to, čo so sebou odnáša a prináša vietor, a na vône, ktoré vyžarujú 
zo všetkých bytostí. Existuje nekonečná vzdialenosť medzi vôňou a vnímaním kvintesencie vecí. 

Znamená to, že pozornosť nám pomáha postupovať od senzibilných zmyslov k zmyslom pre citlivosť, 
pochopenie, rozvahu...

Delia Steinberg Guzmán
Ukážka z knihy Poznaj lepšie samého seba 
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Mnoho starobylých pamiatok, ako sú pyramídy v Egypte, Stonehenge 
v Anglicku, Angkór Vat  v Kambodži, Konark v Indii, nám poskytuje pohľad 
na spojenie, ktoré mali tieto civilizácie so Slnkom a nebeskými bytosťami. 
Symbolika Slnka je rovnako ako v prírode všadeprítomná vo všetkých aspektoch 
života - či už ide o umenie, architektúru, šport, literatúru, tanec, hudbu, folklór, 
filozofiu, náboženstvo alebo festivaly.

Slnko je v mnohých kultúrach pripodobňované k vševidiacemu oku. Bolo to 
„oko“ gréckeho boha Dia (a rímskeho boha Jupitera), egyptského boha Hora, 
hinduistického Varunu, severského Ódina a islamského Allaha.

V psychológii je Slnko ako symbol často spájané s autoritou, a to s otcom. 
Je symbolom individuality, vôle, ega a osobnosti, na najvyššej úrovni sa usiľuje 
o psychickú vyrovnanosť a na nižšej úrovni vedie k egocentrizmu a k pýche. 
Slnko je spájané aj s tvorivou energiou. Symbol Slnka je uzatvorený kruh 
s bodom vo vnútri. Slnko je darcom života a symbolizuje ducha.

Symbol Slnka nájdeme aj v rastlinách, napr. 
slnečnica sleduje pohyb slnka po oblohe od východu 
na západ a je tiež známa ako Helianthus annus. 
Helianthus je odvodený z dvoch gréckych slov, a to 
Helio (slnko) a Anthos (kvetina). A napr. francúzske 
slovo pre slnečnice je tournesol, čo znamená „obracia 
sa k slnku”. 

Cyklická cesta Slnka z východu na západ, deň čo deň symbolizovala cykly života 
a smrti prostredníctvom svetla a tmy, bdelosti a spánku, vedomia a bezvedomia. 

Jeho zdanlivo sa opakujúca akcia prináša svetu nový úsvit každý deň. Zakaždým s vyšším vedomím, 
s každým ďalším dňom skúsenosti s novými poznatkami. Nová príležitosť na prebudenie sa zo spánku. 
Ďalšia príležitosť žiť život s vyšším vedomím. Tieto cykly tiež vnímame ako veľkorysosť a súcit s vesmírom 
– trpezlivo  dávajúce všetkým bytostiam príležitosti znovu  a znovu sa učiť, rásť, chodiť vpred – jeden  malý 
krok za ďalším.

Marcela Dancáková

Použitá literatúra a zdroje:
(1)   ČERNÍK, A. 2016. Slnečnica – „kvet Slnka“. [online]. [cit. 2019-23-12]. Dostupné na: <https://kvetyzlasky.sk/slnecnica-kvet-slnka/>.
(2)   O’CONELL, M. - AIREY, R. 2008. Znaky a symboly – ilustrovaná encyklopedie. Praha : Reader´s Digest Výběr. 256 s. ISBN 978-80-86880-96-9. 
(3)   PETLEVYCH, N.  2017. The Solar Hero. [online]. [cit. 2019-23-12]. Dostupné na: <https://library.acropolis.org/the-solar-hero/>.
(4)   SHAH, J. 2016. The Eternal Sun. [online]. [cit. 2019-23-12]. Dostupné na: https: < https://library.acropolis.org/the-eternal-sun/>.
(5)   Kolektív. 2009. Znaky a symboly – jak vznikly a co znamenají. Praha : Euromedia.  352 s. ISBN 978-80-242-2492-3. 
(6)   2019. Slnko. In Wikipédia, Slobodná encyklopédia. [online]. [cit. 2019-23-12]. Dostupné na: <https://sk.wikipedia.org/w/index.php?title=Slnko&oldid=6937766>.
(7)   2011. Re – boh slnka. [online]. [cit. 2019-23-12]. Dostupné na: <https://egyptskibohovia.estranky.sk/clanky/re-boh-slnka/re--boh-slnka.html
(8)   Ra. [online]. [cit. 2019-23-12]. Dostupné na: <https://www.stargate.sk/sg1/lexikon/mytologia/ra>.

UMENIE A KRÁSA V DIELACH ČLOVEKA

Rembrandt a jeho Návrat márnotratného syna
Jedným z najznámejších Rembrandtových obrazov je bezpochyby dielo Návrat márnotratného syna, 

ktorým umelec pôsobivo zachytáva tému odpustenia. Na prvý pohľad je obraz možno úplne nenápadný, 
pretože väčšina z nás ho má možnosť vidieť iba ako malý obrázok v knihe či časopise. Ale originál má 
dva metre a môcť sa na neho pozerať v tomto formáte môže v pozorovateľovi zanechať úplne iné pocity 
a umožniť mu všimnúť si detaily, ktoré sú inak trochu skryté. Skúsme teda aspoň takto upriamiť pozornosť 
na niektoré z nich, pretože obraz je plný skrytej symboliky. 

Tmavé pozadie so skrytými postavami dáva vyniknúť predovšetkým jednej postave, ktorá je aj výrazne 
osvetlená, a to je kľačiaci syn. Je to napokon aj hlavná postava príbehu. Topánky má takmer rozpadnuté, 
odev, kedysi honosný ako odev jeho otca, má otrhaný a zničený. To všetko poukazuje na dlhú cestu, ktorú 
má za sebou. Nejde však iba o cestu fyzickú, na ktorú odkazuje zničený odev, ale aj cestu duchovnú. Jeho 
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oholená hlava je, podľa starého zákona, symbolom kajúcnosti a možno 
povedať aj čistoty. To, že syn prichádza kajúcne a pokorne je znakom 
duchovnej cesty a zmeny ktorou prešiel. Všetko stratil, no zároveň 
pochopil, a tak predstupuje pred otca. Oholená hlava súčasne trochu 
pripomína narodené dieťa, ktoré možno vnímať v príbehu ako nový 
začiatok či znovuzrodenie syna. Meč, ktorý má syn so sebou, ukazuje 
na jeho vznešený pôvod, na úctu k nemu, a teda aj k otcovi, pretože si 
meč ponechal a nepredal ho, aj navzdory svojim ťažkostiam na ceste. 

Srdcom obrazu sú však otcove 
ruky. Nebojme sa pozrieť na ne 
pokojne aj s lupou, pretože sú 

skutočne nádherné. Všimnime si, že každá je trochu iná. Ľavá ruka je pevná, mocná  a povzbudzujúca. 
Pravá je mäkká a nežná, akoby syna hladila. Sú to ruky dávajúce  a uzdravujúce. Celý príbeh iba dotvára 
skutočnosť, že otec je slepý. To odkazuje na to, že existuje aj vnútorné svetlo a vnútorný zrak. A tak otec 
rozpoznáva svojho syna nie fyzickými očami, ale vnútorným zrakom, srdcom. Otcov dotyk je požehnaním 
a synove spočinutie na jeho hrudi je mierom a pokojom. Umelcovi sa neskutočne silným spôsobom 
podarilo zachytiť doslova okamih prijatia a odpustenia.

Mária Horváthová

Použitá literatúra a zdroje:

(1)   DEL CASTILLO, M. 2019. Rembrandt, la mani del Padre racchiudono il mistero. [online]. [cit. 2019-23-12]. Dostupné na: <https://lanuovabq.it/it/rembrandt-le-mani-del-padre-racchiudono-il-
mistero>.
(2)   Návrat márnotratného syna. [PDF dokument]. Dostupné na: <http://www.knihy-benjan.sk/pps.htm>.
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AKTUALITY NOVEJ AKROPOLIS NA SLOVENSKU

Stalo sa
Večer na tému Karma je zdarma v Košiciach 
V Košiciach sa 22. novembra konalo podujatie na tému 
Karma je zdarma, ktoré bolo spojené  s rozprávaním, 
projekciou a čítaním krátkych príbehov a podobenstiev 
k téme. Podľa účasti sa zdá, že téma medzi ľuďmi 
rezonuje, a to nie len dnes. Vždy v histórii ľudstava bola 
prítomná filozofiická otázka: „Ako je to s našim životom, 
osudom či náhodou? A práve preto nachádzame 
naprieč históriou i mnohé zaujímavé učenia a po-
jednania  na túto tému či už v dielach rozmanitých 
mudrcov a osobností alebo v odkazoch kultúr. Práve 
o tieto všetky sme sa opreli a okrem toho sme sa 
zoznámili aj s rozmanitými tzv. univerzálnymi zákonmi 
a pokúsili sme sa, podľa tradičného poňatia, predostrieť 
život ako príležitosť získať  na to skúsenosti  a byť lepším 
človekom.

Pozývame Vás
24. 01. 2020 – Večer na tému Pán prsteňov v každom z nás, Košice (prednáška)
09. 02. 2020 – Paul Brunton – rady pre hľadajúcich, Bratislava (seminár)
13. 02. 2020 – Večer na tému Čo je to láska, Banská Bystrica (prednáška)
15. 02. 2020 – Nikola Tesla a etika vo vede, Košice (seminár)
27. 02. 2020 – Dobrovoľnícke tvorivé dielne, Banská Bystrica 
01. 03. 2020 – Nikola Tesla a etika vo vede, Bratislava (seminár)
05. 03. 2020 – Večer na tému Alfons Mucha, Banská Bystrica (prednáška)
12. 03. 2020 – Večer na tému Ach ten strach, Košice (prednáška)
12. 03. 2020 – Patchworkové veľkonočné vajíčka, Banská Bystrica (kreatívny kurz)
04. 04. 2020 – Otázka života a smrti podľa Elizabeth Kübler-Ross, Košice (seminár)
17. 04. 2020 – Večer na tému Ach ten strach, Bratislava (prednáška)

Kurz FILOZOFIA PRE ŽIVOT - kurz pre rozvoj osobnosti
Prvá (prezentačná) prednáška - vstup voľný

Viac informácií o programe nájdete na https://www.akropolis.sk/program-aktivit
Staršie čísla bulletinu nájdete na https://www.akropolis.sk/na-citanie/e-Bulletin

Bratislava
22.01.2020
10.02.2020

Košice
21.01.2020
28.01.2020

Banská Bystrica
27.01.2020
18.02.2020


