49. číslo
Ročník č. V

FILOZOFICKÝ

BULLETIN

marec - apríl 2020

Myšlienka mesiaca:

„Pravda je taká, že ako rastie skutočná sila človeka a jeho vedomosti sa rozširujú, čoraz užšie sú cesty,
ktorými sa môže vydať, až si napokon nevyberie nič iné, len to, čo musí urobiť. “

ÚVODNÍK

Ursula K. Le Guin, z diela Čarodej zememorí

Milí čitatelia,

Svätý Juraj je jedným zo symbolov, ktoré by sme
mesiac marec nám všetkým priniesol nové výzvy
pre vnútornú prácu a my veríme, že pre ňu nájdete in- mohli zaradiť medzi univerzálne a nadčasové, objavuje
sa na mnohých miestach a dodnes patrí k živým trašpiráciu aj v ďalšom čísle nášho bulletinu.
díciám viacerých národov. Je mu zasvätený 23. alebo
Mnohé filozofické náuky poukazujú na to, že každá
24. apríl, deň, kedy podľa tradície zomrel rímsky vojak
zmena, kríza alebo nepríjemnosť so sebou vždy prináša
tohto mena, ktorý podľa legendy bojoval s drakom,
aj možnosť nového uhla pohľadu na veci v nás aj okolo
čo ohrozoval ľudí, a Juraj ho svojou kopijou usmrtil.
nás. Náhla zmena, ktorú vniesla do našich životov situV legende nechýba ani zachránená princezná a čerácia šíriaceho sa koronavírusu, môže byť pre každého
vená ruža, symbolický kvet, ktorý rozkvitol z dračej krvi.
z nás takisto príležitosťou na zamyslenie sa, rozjímanie
V kresťanstve sa Juraj uctieva ako mučeník a patrón
a uvedomenie si množstva vecí, ktoré nám v bežnom
mnohých štátov, miest a hnutí.
rytme života unikajú alebo im nevenujeme pozornosť.
Podľa ľudových tradícií začínajú na našom území
práve až „po Jurajovi“ rásť a kvitnúť viaceré rastliny
a prebúdzať sa rôzne živočíchy. Preto ak sa niektoré našli ešte pred týmto dátumom, ako napríklad ďatelinový
štvorlístok, podbeľ, jašterica, had či žaba, pripisovala
sa im mimoriadna moc a mali ochranný a blahodarný
účinok. Na Juraja sa prvýkrát vyháňal dobytok na pašu,
a preto sa vykonávali rôzne ochranné úkony. Pálili sa
jurské ohne, ktoré symbolizujú víťazstvo svetla nad
tmou.

pixabay.com

Rada by som v tomto úvodníku upriamila pozornosť
na jeden z dôležitých a veľmi starodávnych symbolov
tohto jarného obdobia, ktorým je Svätý Juraj – postava
symbolizujúca víťazstvo svetla nad temnotou.

Keďže každý z takýchto univerzálnych archetypálnych symbolov v sebe skrýva nejaké posolstvo pre každého z nás, toto obdobie, navyše umocnené mimoriadnou situáciou, ktorú všetci prežívame, je ideálnou
príležitosťou na to, aby sme si podľa vzoru mnohých
generácií, ktoré nám predchádzali, položili otázku: Kto
je Juraj a kto drak? Kde sa v mojom vnútornom svete
nachádzajú „dračie“ tendencie brať, ovládať či ohrozovať... a kde sa nachádza to hrdinské, záujem o problémy druhých, moja vôľa, odvaha a vnútorná sila? Čo je
svetlé a čo je temné v mojom myslení, cítení a konaní?
Kto častejšie víťazí v mojich vlastných každodenných
bojoch medzi Jurajom a drakom? Kde sa skrýva moja
kopija, ktorej hrot ožiarený lúčmi Slnka môže premôcť
draka?
Želám nám všetkým, nech náš vnútorný Juraj vždy
víťazí a prináša svetlo všade tam, kde vybojuje svoj boj.

Mgr. Kamila Hermannová
riaditeľka Novej Akropolis na Slovensku
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KRÁTKY PRÍBEH
Ľan
Ľan bol v plnom rozkvete. Mal pekné modré kvety, mäkké ako motýlie krídelká, a možno aj omnoho
jemnejšie. Slnko ho ožarovalo a oblaky zalievali a to mu prospievalo presne tak, ako malým deťom kúpeľ
a po ňom božtek od mamičky. Ony sa tým stávajú krajšími, a práve tak sa to dialo aj s ľanom.
„Ľudia hovoria, že som sa veľmi vydaril,“ povedal si ľan, „dosiahol som vraj neobvyklú výšku a bude
zo mňa krásny kus plátna. Toľké požehnanie, aký som len šťastný, iste zo všetkých najšťastnejší. Mám sa tak
dobre, niečo zo mňa veru bude. Ach, ako len ma to slnko príjemne osviežuje a dážď mi lahodí a oživuje ma.
Som nekonečne šťastný, nikto na svete sa nemôže cítiť šťastnejší ako ja.“
„Ó, áno, niet pochýb,“ ozvali sa koly v plote, „ale ty ešte nepoznáš svet tak, ako my. V nás viazne mnoho
hrboľov a uzlov.“ A popri tom smutne spievali: „Už je koniec, koniec pesničky.“ „Nie, nie je koniec,“ zarazil
ich ľan, „slnko bude iste svietiť aj zajtra alebo príde dážď. Cítim ako rastiem. Cítim sa v plnom kvete. Som
zo všetkých najšťastnejší.“
Nuž ale, jedného dňa prišli ľudia. Chytili ľan za pačesy a vytrhali ho aj s korienkami. Ó, to bolelo. Potom
bol položený do vody, akoby ho chceli utopiť a potom zase k ohňu, akoby mal byť upečený. Bolo to strašlivé. „Stále predsa nemôžu byť dobré časy,“ pomyslel si ľan, „musíme zakúsiť aj zlé a tým zmúdrieme.“ Ale
bolo to čím ďalej, tým horšie. Trhali ho, sušili a mlátili, sotva čo i len tušil, čo sa s ním deje. Nakoniec sa dostal
na vreteno – vrrrr! vrrrr! Nebolo veru možné si udržať všetkých päť pohromade.
„Nuž, bol som príliš šťastný,“ poťažkal si vo všetkej tej biede, „musím sa tešiť z dobra, ktoré mi priniesla
mladosť,“ zašomral si a zostal spokojný. Až kým sa nedostal na tkáčsky stav. Tam sa totiž diali veci. Stal sa
z neho prekrásny kus plátna. Všetok ľan, všetky jednotlivé bylinky boli použité. „Ale čo to? To je neopísateľné. To by som si nikdy nebol býval pomyslel. Hľa, ako stojí šťastie pri mne.“ No koly v plote, tie to pekne
vedeli s tou svojou pesničkou, zase spievali: „Už je koniec, koniec pesničky.“
„Rozhodne nie, pesnička nekončí,“ odpovedal im ľan, „som si istý, že je to len začiatok. Trpel som, to áno,
ale za to je zo mňa to, čo je. Som najšťastnejší na svete – tak pevný a mäkký, biely a dlhý. To je niečo iné ako
byť iba bylinkou, aj keď krásne rozkvitnutou. Tá nedostáva pravidelnú opateru a vody sa jej dostane iba keď
prší. Teraz so mnou tak pekne zaobchádzajú. Dievčinka ma každé ráno obráti a každý večer ma pokropia.
Farárova domáca dokonca o mne hovorila, že som najkrajším kusom vo farnosti. Nemôžem byť šťastnejší.“
Po nejakej dobe sa dostalo plátno do domu rovno pod nožnice. Rozstrihali ho na množstvo kúskov,
ihlou ich bodali. Nebolo to príjemné. No napokon bolo z plátna vystrihnutých zo dvanásť kusov odevu,
takého toho o akom sa obyčajne nezmieňujeme, no je pre ľudí dôležitý. „Hľa! Pozrite! Stal som sa dôležitým. Tak toto je teda môj účel. Aké znamenité. Teraz som pre svet užitočný. Tak to má byť, v tom je tá pravá
radosť. Som síce na dvanásť kusov, ale predsa jeden celok, som tucet. Je to výnimočné šťastie.“
Roky pominuli a bielizeň už bola taká opotrebovaná, že sotva držala pohromade. „Jedného dňa je koniec nevyhnutný,“ hovorili si kúsky, „rady by sme držali pospolu dlhšie, ale nedá sa požadovať nemožné.“
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Napokon boli roztrhané na kusy a domnievali sa, že teraz je nadobro po všetkom, pretože boli rozsekané,
ponorené do vody, rozdrvené na akúsi kašu, usušené, už ani sami nevedeli, čo sa to s nimi deje. Ale nebol
to koniec. To všetko sa dialo iba preto, aby sa stali krásnym bielym papierom.
„Ach, aké to prekvapenie,“ rozradostnil sa papier. „Teraz som jemnejší než predtým a dokonca budem
popísaný. Čo všetko sa tu len dá napísať. Také šťastie.“ A veru, bolo na ňom spísaných veľa prekrásnych
poviedok a ľudia radi počúvali, čo v nich stálo. Bolo to krásne, bolo to dobré, poučovalo a zdokonaľovalo to
ľud. Skutočné požehnanie, ktoré vyplývalo zo slov napísaných na papieri.
„To je viac, než o čom som kedy mohol snívať v časoch, keď som bol iba kvietkom v poli. Veď ako by
som mohol čo i len pomyslieť, že sa dostanem tak ďaleko, že budem ľuďom rozdávať radosť aj poznanie.
Doteraz to nechápem. Ale je to skutočne tak. Nebo mi je svedkom, že sám zo seba som k tomu ničím viac
neprispel, než že som robil len to, čo som podľa svojich slabých schopností robiť musel, aby som svoje
živobytie obhájil. A predsa som zahrnutý toľkou radosťou a poctami. Zakaždým, keď si pomyslím, že táto
pieseň končí, začína pre mňa niečo vyššie a lepšie. Predpokladám, že teraz budem poslaný na ďaleké cesty
do celého sveta, aby si ma ľudia mohli čítať. Inak to nemôže byť. To je najpravdepodobnejšie, lebo mám
na sebe viac nádherných myšlienok, ako som mal kedysi modrých kvietkov. Som šťastnejší ako kedykoľvek
predtým.“
Ale papier nebol poslaný na ďaleké cesty. Dostal sa do tlačiarne, kde všetky slová napísané na ňom boli
vytlačené a zviazané do knihy, do stoviek kníh, a tak z nich mohlo čerpať radosť a úžitok omnoho viac ľudí
ako z jedného papiera, ktorý by sa opotreboval skôr, než by došiel do polovice svojej cesty. „Toto je určite
ten najrozumnejší plán,“ povedal si popísaný papier, „že mi to hneď nenapadlo. Ja si zostanem pekne
doma ako ctený starý otec, čo všetkým tým knihám skutočne som. A ony urobia ešte niečo dobré. Ja už by
som sa aj tak nemohol túlať ako ony. Som taký poctený, najviac zo všetkých.“
Potom bol papier zviazaný do zväzku s inými knihami a schovaný do tuby v knižnici. „Je to krásne, odpočívať po dobrej práci,“ zamyslel sa papier, „teraz som prvýkrát schopný myslieť na svoj skutočný stav.
A poznať samého seba, to je ten skutočný pokrok. Čo asi nastane teraz? Som zvedavý. Nepochybujem, že
pôjdem vpred, vždy som išiel, pokiaľ dobre viem.“
No jedného dňa sa stalo, že bol všetok papier z túb vytiahnutý von a položený do ohňa, aby ho spálili.
Nemohli ho predať ani obchodníkovi s potravinami, aby do neho balil maslo a cukor, lebo bol popísaný.
Všetky deti z domu stáli okolo ohňa, chceli vidieť ako horí, pretože horel tak pekne. Medzi popolom bolo
vidieť veľa červenkastých iskier, ktoré bežali jedna po druhej, tu a tam, rýchlo ako vietor. Hovorili, že sú ako
deti, idúce zo školy, a posledná z nich je riaditeľ školy. Často si mysleli, že prišla posledná iskra a niekto zakričal: „Je tu riaditeľ školy,“ ale v nasledujúcom okamihu sa objavila ďalšia iskra, ktorá žiarila tak krásne. Akoby
chceli vedieť, kam všetky iskry išli. Možno to jedného dňa zistíme.
A tak, ležal celý zväzok papiera v ohni. „Oh“ povzdychol si papier, keď
zahorel jasným plameňom. Určite nebolo príjemné plápolať ako oheň.
Plamene sa vyšplhali hore komínom do vzduchu a siahali vyššie ako by
mohol ľan zdvihnúť svoje modré kvety. A ako sa len ligotali. Biele plátno
by to nikdy nedokázalo. Všetky popísané listy sa za okamih zmenili, všetky slová a myšlienky sa premenili na oheň.
„Teraz idem rovno za slnkom,“ ozval sa hlas z plameňov. Zdalo sa,
akoby to jednohlasne zvolali tisíce hlasov. Potom plameň vyšľahol komínom von. Jemnejšie než plameň, neviditeľné ľudskému zraku, vznápexels.com
šali sa maličké, nepatrné bytosti. Bolo ich toľko, koľko bolo kedysi kvetov
na ľane. Boli ešte ľahšie a jemnejšie ako kvety, z ktorých sa zrodili. A keď ten plameň uhasol a z papiera
nezostalo nič len popol, tancovali na ňom tieto malé bytosti a kedykoľvek sa ho dotkli, objavili sa jasné
červené iskry. „Deti sú všetky mimo školy a riaditeľ školy bol posledný zo všetkých,“ povedali deti. Bola to
zábava a všetci si pospevovali nad popolom: „To je koniec, koniec pesničky.“ Ale malé neviditeľné bytosti
povedali: „Nie, tá pieseň sa nikdy nekončí. To najkrajšie ešte len príde.“ No deti to nemohli počuť ani tomu
porozumieť a nebolo to ani potrebné, pretože deti nemajú vedieť všetko.
Hans Christian Andersen
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INŠPIRATÍVNE OSOBNOSTI
Johann Wolfgang von Goethe
Už je to takmer 300 rokov, čo sa narodil tvorca
presláveného Fausta. Johann Wolfgang von Goethe
však nebol len „najväčším nemeckým básnikom“,
v jeho osobnosti sa súladne spájal aj vedec, politik
a filozof. Pokojne ho môžeme označiť renesančným
pojmom „Homo universalis“, pretože bol všestranne
rozvinutým človekom. „Každý by mal denne počúvať trochu hudby, prečítať nejakú báseň, pozrieť si
pekný obraz a pokiaľ je to možné, povedať niekoľko
rozumných slov.“

užíval aj život mimo školu. Jeho slobodného ducha
oslovilo práve sa rodiace hnutie „Búrka a vzdor“, ktoré vyzývalo k odporu voči skostnateným konvenciám, predsudkom a pokrytectvu. Keď ochorel, odišiel
sa liečiť do rodného mesta, kde sa zoznámil s alchýmiou, učením lekára Paracelsa, kresťanských gnostikov a inými učeniami vykázanými za hranice oficiálne uznávanej teológie. Po roku pokračoval v štúdiu
v Štrasburgu a tu sa zoznámil s osvieteneckým filozofom Johannom Gottfriedom Herderom, ktorý mu
otvoril dvere k poznaniu folklórnych prúdov v kultúre. Okrem toho intenzívne študoval Shakespeara
a nemecký slovesný folklór.
Všestranný človek

Po skončení štúdií sa v roku 1771 vrátil ako licenciát práv do Frankfurtu, ktorý si stále udržiaval takmer
stredoveké spôsoby. Zotrval v ňom preto len 5 rokov,
počas ktorých sa takmer oženil a napísal niekoľko
svojich diel: Prafaust, Prometeus, Mohamed. V roku
1774 slávil 1. literárny úspech s Utrpením mladého Werthera, ktorý sa stal rýchlo populárnym a bol
preložený do 15 jazykov. Koncom roku 1776 vstúpil
vo Weimare do štátnej služby na miesto dvorného
radu. O tri roky bol vymenovaný za člena tajnej rady,
významného štvorčlenného orgánu štátu, a v roku
1782 bol povýšený do šľachtického stavu. Celých
57 rokov zostal v štátnych službách, stal sa radcom
aj priateľom vojvodu Karla Augusta, staral sa o weimarské financie, bane, lomy a armádu.

commons.wikimedia.org

Dieťa mnohých talentov

Narodil sa 28. augusta 1749 vo Frankfurte nad Mohanom v rodine právnika a starostovej dcéry. Bol
veľmi bystrý a dobre sa učil, najmä ak sa pri tom využívala hravosť. Jeho záujem o poznanie bol široký,
okrem tradičných predmetov sa učil aj tanec či šerm,
ovládal niekoľko jazykov. Veľmi rád kreslil a dlhý čas
túžil byť maliarom. Neskôr sa jeho záujem presunul
k vedám, zaoberal sa botanikou, anatómiou, zoológiou, baníctvom, mineralógiou i geometriou.

V mladosti mal málo priateľov, čo sa zmenilo, keď
ako 16-ročný odišiel do Lipska študovať právo. Tam
najradšej navštevoval literárne a filozofické prednášky, lekcie kreslenia, hudobnú výuku a veľmi rád si

Mesto Wiemar bolo mestom, v ktorom umenie
žilo. Goethe v ňom síce prvých 10 rokov písal, ale
nič neuverejnil, len sa angažoval v rôznych prípravách hier a piesní pre vojvodský dvor. Svoju energiu
venoval hlavne pracovným povinnostiam: „Tlak verejných vecí robí duši dobre. Keď sa jej uľaví, je slobodnejšia a užíva život. Nie je nič úbohejšie než pohodlný nečinný človek, aj to najkrajšie sa mu začne
hnusiť.”

V januári 1780 sa spolu s vojvodom Karolom Augustom stal slobodomurárom a v roku 1783 členom
Iluminátov, ktorých úlohou bolo priblížiť mladým
akademikom všetky poznatky vedy a poznania.
V týchto rokoch sa venoval prírodovedeckým štúdiám, okrem iného objavil u človeka medzičeľustnú
kosť. Tento objav mal značný svetonázorový dosah.
Chápal sa ako dôkaz kontinuity medzi anatomickou stavbou živočíchov a človeka. Napísal príspevky
k porovnávacej anatómii a morfológii.
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šiel v ústrety. Významnými hodNeznámou mu nebola ani obnotami pre neho boli aj čistota
lasť lásky. Najprv to bol 10-ročný
a poriadok, predovšetkým na
duševný vzťah s vydatou dvorvnútornej úrovni – ako vedomá
nou dámou Charlotte von Stein,
práca na svojich nedostatkoch,
ktorá bola jeho „múzou“. Goethe,
snaha ovládať svoju búrlivú
ktorý bol nesmierne inšpirovaný
emocionálnu povahu a rozvinúť
ženským princípom, jej napísal
nové návyky a cnosti: „Neupúšviac ako 1700 listov, ktoré obsaťam od svojich myšlienok a záhujú najmä konzultácie a výmeny názorov k jeho dielu. Od roku
pasím s nepoznaným anjelom,
1788 žil s Christianou Vulpiuso- commons.wikimedia.org
aj keby som si mal nohy vykĺbiť.
vou, pochádzajúcou z malomešNikto nevie, čo robím a s koľkýtianskej rodiny, s ktorou sa neskôr aj oženil a mali mi nepriateľmi bojujem, aby som dokázal hoc len to
spolu 5 detí. Hoci spoločnosti sa zväzok zdal nerov- najmenšie.“
ný, Goethe ho opisoval ako veľmi šťastný.
Za jedinú životnú úlohu považoval neustále smerovanie nahor, teda každodenný boj samého so seNeustále sa rozvíjajúca bytosť
bou, každodenné zdokonaľovanie sa. „Nepripustím,
V roku 1790 opäť posunul hranice svojho pozna- aby uplynul čo i len jeden deň, kedy by som nezískal
nia, začal študovať náuku o farbách, o ktorej o 20 ro- nové poznanie. Nemusíme byť ničím, ale musíme sa
kov neskôr napísal aj rozsiahlu knihu. Napísal tiež dô- usilovať stať sa všetkým.“
ležitú báseň Metamorfóza rastlín a do tlače sa dostal
Tvorivosť, aktivita boli pre neho tým najlepším
aj fragment Fausta. Čoskoro bol poverený vedením
spôsobom ako ďakovať Bohu za to, že nás poslal
weimarského dvorského divadla, v ktorom neskôr
na tento svet. Ten, komu dal viac talentu, má ďakospolupracoval aj s Friedrichom Schillerom. Spájalo
vať viac. „Tvorivosť je najdokonalejší liek proti skľúčeich hlboké priateľstvo, ktoré trvalo približne 10 rokov,
nosti, je základným predpokladom ľudského šťastia,
až do Schillerovej smrti v roku 1805, kedy aj Goethe
je zrkadlom, do ktorého keď hľadíme, vidíme, aká je
vážne ochorel. Spoločne prispeli k tomu, že Weimar
naša hodnota. Len sa nesmieme na seba dívať príliš
začal byť považovaný za významné stredisko kultúdlho, aby nám pozorovanie seba samého neuberalo
ry. V nasledujúcich rokoch mal možnosť stretnúť sa
vzácny čas na prácu, ktorá je našou povinnosťou.”
s ďalšími významnými osobnosťami – s Napoleonom a Ludwigom van Beethovenom. V roku 1815
Goethe – filozof
vzniklo veľkovojvodstvo Sasko-Weimarsko Eisenach
Bol veľkým filozofom – milovníkom múdrosti, mia Goethe sa stal štátnym ministrom. O rok neskôr
mu zomrela manželka. Zvyšné roky svojho života sa moriadne citlivým pozorovateľom prírody a jej zákoveľmi sústredil na prácu, predovšetkým na písanie nov, ako aj života a jeho zákonitostí. Čítal antických
2. dielu Fausta, ktorý dokončil v roku 1831, a popri filozofov, tiež Spinozu, Kanta, Lessinga. V pokročitom sa snažil žiť otvorenejším životom ako predtým, lom veku sa intenzívne zaujímal o filozofiu a vedy
pozývať hostí, venoval sa svojím vnúčatám. V tých- východu. Spoznávať pravdu podľa neho znamená
to rokoch jeho obdivovateľ a pomocník J. P. Ecker- žiť v pravde. A žiť v pravde znamená, že pri pozomann napísal Rozhovory s Goethem, veľmi dôležité rovaní každej jednotlivej veci sledujeme, aký máme
svedectvo o umelcových myšlienkach a vnútornom vnútorný zážitok, aby sme vycítili, že na základe podsvete, ktoré Goethe doplnil aj svojou autobiografiou netu sa prebudila túžba po poznaní, ktorá chce byť
uspokojená. Podľa Goetheho neexistovala obmeBáseň a pravda.
dzená možnosť poznania.
Zomrel 22. marca 1832, pochovaný je vo WeimaVeril v ľudský potenciál a svojim dielom chcel
re vedľa svojho priateľa Friedricha Schillera.
podporiť to dobré, čo v človeku je. „Nedá sa byť vždy
Goetheho osobnosť a hodnoty
hrdinom, ale vždy sa dá zostať človekom.”
Bol mužom slobodnej vôle, ktorý sa nepodriaďoval zabehaným konvenciám, sám o sebe vravel, že je
liberál. Chápal, že ak chce človek čokoľvek ovládnuť,
akékoľvek poznanie a umenie, musí najprv ovládnuť
seba. Preto sám viedol v každej chvíli neúprosný
boj so svojimi slabosťami. Prekonával ich tak, že im

Nadčasové posolstvo

„Čas je nekonečne dlhý a každý deň je nádoba,
do ktorej sa dá naliať veľmi veľa, ak ju chceme skutočne naplniť.”

Použitá literatúra a zdroje:
(1) FRIEDENTHAL, R. 1982. Goethe. Osudy slávnych. Bratislava : Tatran. 584 s.
(2) STEKLAČ, V. 1989. Príběhy slavných. Napoleon Bonaparte a 59 ďalších. Praha : Práce. 400 s. ISBN 80-208-0612-1.
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NA ZAMYSLENIE
Vnútorná sloboda
Ľudstvo odjakživa zaujímalo poňatie slobody. My všetci chceme byť slobodní. Ale slobodní od čoho?
Vieme akú slobodu v skutočnosti hľadáme a ako ju dosiahnuť?

Použijeme teraz filozofiu, aby sme preskúmali a pochopili slobodu, s dôrazom na slobodu vnútornú,
ktorá je dôležitejšia a hodnotnejšia než tá fyzická, dnes tak populárna. Vnútorná sloboda je sloboda našej
mysle, emócií a činov. Čo sú to za sily, ktoré nám bránia nájsť túto vnútornú slobodu? Ktoré faktory bránia
nášmu slobodnému mysleniu, cíteniu a konaniu?
Aby sme boli schopní vyriešiť problém slobody, musíme najskôr spoznať ľudskú prirodzenosť. V antickom Grécku a Ríme bola práve filozofia chápaná ako spôsob poznania samého seba. Poznanie seba samého nám umožňuje vedieť ako myslíme a cítime, rozpoznávať prekážky k vnútornej slobode. Objavenie
našej ľudskej prirodzenosti nám potom pomôže odhaliť druh slobody, ktorej sme hodní.
Sloboda je stav mysle a srdca, nezávislý od žiadnych okolností
alebo osoby, ani od izolácie či nehybnosti. Dôležitú rolu v pochopení slobody hrá pojem „závislosť”. Byť nezávislý neznamená byť izolovaný od ľudí alebo činov, ktoré môžu viesť k zmene,
ale skôr nebyť závislý od podmienok či ostatných ľudí na úrovni
našej mysle, cítenia a konania. Pokiaľ ide o závislosť, tak akákoľvek pripútanosť k situácii, objektu, postaveniu, kariére či osobe
znamenajú stratu našej slobody, pretože určujú naše myslenie
a cítenie.
Ľudské bytosti sú v neustálom boji rôznych vnútorných síl,
spomedzi ktorých je sloboda aktom vychádzajúcim z našej inteligencie a slobodnej vôle. Sloboda znamená nebyť ovládaný
a poháňaný tými ostatnými silami, ale naopak našou inteligenciou a slobodnou vôľou. Ktoré sú to tie ostatné sily? Nenávisť,
hnev, závisť, predsudky, mentálne a emocionálne návyky či automatizmy – to sú niektoré z nich.

Zoberme si napríklad hnev. Keď je hnev prítomný v našej
mysli, snaží sa kontrolovať naše myšlienky aj činy. Ak sa mu to
podarí, začne nás poháňať smerom, ktorým chce ísť on. Snaží sa
vynaložiť svoju deštruktívnu energiu na niečo alebo na niekoho.
My, ako bytosti inteligentné a slobodné, sa musíme postaviť svojmu hnevu, nenechať sa ním ovládať, ale
naopak ovládnuť a vykoreniť ho. Ako to môžeme dosiahnuť? Najskôr tým, že si náš hnev začneme uvedomovať a prijmeme existenciu tejto deštruktívnej emócie v nás. Potom sa o ňom musíme dozvedieť viac –
ako nás ovláda, za akých podmienok sa mu darí rásť a naberať na sile, prečo nám nikdy nepomôže vyriešiť
problémy a napokon, prečo vždy ľutujeme svoje činy poháňané hnevom? Keď vieme viac o našich vnútorných nepriateľoch, sme oproti nim vo výhode a môžeme vyvinúť lepšie stratégie na boj s nimi. Cieľom
bojových umení je rozvíjať tieto stratégie na porazenie našich vnútorných nepriateľov.
Ďalším príkladom sú naše mentálne návyky. Máme tendenciu uvažovať vo vzorcoch, čo je jednoduchšie
ako myslieť kreatívnym a slobodným spôsobom. Tieto mentálne vzorce môžu byť vytvorené pod vplyvom rôznych faktorov ako je spoločnosť, náboženstvo, móda, rodina, vzdelanie, médiá atď. Ak začneme
rozmýšľať spôsobom, aký nás naučilo náboženstvo, reklama, spoločnosť alebo móda, strácame schopnosť
rozmýšľať slobodne, pretože nemyslíme, ale nasledujeme. Nasledujeme mentálny vzorec, ktorý nám určuje cieľ. Myslenie podľa mentálneho vzorca vždy dospeje k rovnakému výsledku. Pod jeho tlakom totiž
nemôžeme byť kreatívni ani inovatívni. Ak nasledujeme mentálny vzorec, nie sme schopní vidieť rôzne
aspekty a hĺbku problému.
Extrémnym príkladom sú povery, kedy sa mentálny vzorec stane v mysli veľmi silným a hlbokým. Zbaviť
sa tlaku povery je potom až príliš ťažké. Keď sa pozrieme na históriu ľudstva, nachádzame v nej mnohé
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obdobia utrpenia, v ktorých bola spoločnosť poháňaná nejakými poverami ako napríklad Európa počas
stredoveku. Povery zároveň spúšťajú aj rôzne druhy strachu, ktoré nás tak isto okrádajú o našu slobodu.

A čo predsudky? Spoločnosť alebo jednotlivci pretavujú svoje predošlé skúsenosti do mentálnych vzorcov a nasledujú ich. Predsudok nám potom bráni vidieť veci také, aké sú, pretože ich vidíme cez optiku
mentálneho vzorca vyrytého do našej mysli. Napríklad bolestivá skúsenosť s priateľstvom z minulosti sa
môže zmeniť v predsudok, ktorý nás núti myslieť si, že ľudia nie sú dôveryhodní ako priatelia. Tento predsudok nám bráni slobodne nadväzovať nové vzťahy. Dochádza tak k strate slobody na ceste získavania
nových priateľov. Byť opatrný je niečo iné ako slepé nasledovanie predsudkov.
V spoločnosti môžete vidieť tendencie premýšľať o veciach určitým spôsobom. Nehovoríme o zdravom
rozume, ktorý súvisí s múdrosťou spoločnosti. Napríklad by sme si mohli myslieť, že šťastie závisí od vlastníctva auta, od kariéry či dovolenky, pretože sa s týmito vecami spája. Myslíme tak spôsobom, ktorý je
definovaný médiami, náboženstvom, priateľmi, spoločnosťou alebo vzdelaním, iba ak sa sami neunúvame
skúmať a dozvedieť sa niečo hlbšie. V tomto prípade rozmýšľame spôsobom, kedy uvažujeme nad významom stanoveným náboženstvom, médiami, dobou, kultúrou atď. Napríklad sloboda je dnes vo všeobecnosti chápaná ako fyzická sloboda – sloboda kúpiť si čo chceme, sloboda ísť kam chceme, sloboda robiť
čokoľvek chceme. Iným príkladom je pojem filozofia, ktorý stratil svoj klasický význam. Filozofia jednoducho
znamená lásku k múdrosti, ale my máme tendenciu myslieť si, že je to nudná a zbytočná vec, intelektuálna
činnosť ďaleko vzdialená od praktického života. Opovrhujeme našimi priateľmi hovoriac: „nefilozofuj“, keď
rozprávajú inak ako väčšinová spoločnosť alebo za hranicou obvyklých konvencií. Nepociťujeme žiadnu
potrebu tráviť čas filozofiou, pretože ju vnímame ako vzdialenú a cudziu životu.

Strata slobody končí utrpením. Už len keď sa pozriete na svet zvierat, môžete jasne vidieť aké bolestivé je
pre nich žiť v klietke alebo uzavretom priestore. Obzvlášť uväznenie vtákov v klietke, ktoré sa stali symbolom
slobody v mnohých starodávnych tradíciách, a odňatie ich slobody lietať nám nedávajú zmysel, keď sme
citliví na našu vlastnú slobodu. Poznáme predsa tú bolesť zo straty slobody. Tak prečo pôsobiť tú istú bolesť
zvieratám?
Spoznať seba samého je dlhá, ale nevyhnutná cesta, ktorú musíme my všetci podstúpiť a filozofia bola
vždy tým najlepším spoločníkom ľudstva na tejto dlhej a náročnej ceste. Je to tiež cesta k našej vnútornej
slobode, ktorú nám nemôže odňať žiadny vonkajší faktor alebo podmienky, avšak prichádza spolu so sebapoznaním.
Spomeňme si na slávne motto gréckych filozofov: „Spoznajte sa“ a staňme sa sprievodcom našich životov, aby sme našli slobodu, po ktorej túžime.

SVET SYMBOLOV

Guner Orucu

Symbolizmus zvierat
V starodávnych kultúrach sa často stretávame s vnímaním zvierat ako nositeľov
určitých vlastností alebo s vyobrazovaním bohov v podobe zvierat alebo s tým, že
bohovia na seba berú ich podobu, keď zostupujú na Zem. Zvieratá tu vystupujú ako
symboly vyšších duchovných princípov prejavených v hmotnom svete. Ale prečo
vlastne bolo pre vtedajších ľudí také dôležité vzdávať im úctu a vôbec mať takéto symboly? Pretože potrebovali kontakt s duchovným a symboly všeobecne boli
pre nich bránou do tohto sveta, možno podobne ako my dnes potrebujeme kontakt so svetom prostredníctvom brány nazývanej internet. Tak ako by bolo pre nich
zrejme úplne neuchopiteľné, čo je to internet a ten kontakt s vonkajším svetom,
tak je asi dnes pre nás ťažko uchopiteľné, čo je to symbol a kontakt s duchovným
svetom. Ale pokúsme sa aspoň trochu poodhaliť tento závoj.
ZVIERACIE SYMBOLY AKO BRÁNA MEDZI DVOMA SVETMI

Ako už bolo načrtnuté, duchovný svet je vyššie ako náš hmotný a my nemáme
k nemu priamy prístup - nedokážeme sa ho priamo dotknúť a uchopiť ho. Zdá sa

commons.wikimedia.org
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však, že duchovný svet nie je „nečinne zakonzervovaný kdesi hore“. Duch sa potrebuje prejaviť. Na to, aby
sa prejavil, potrebuje hmotu, a tak zostupuje „dole“ do hmoty. Na tejto ceste naberá rôzne formy svojho
prejavu, viac zrozumiteľnejšie a uchopiteľnejšie aj pre nás, aby sme sa ich mohli dotknúť. Takýmito formami môžu byť napríklad ideály, cnosti alebo určité charakteristiky. Keď zostúpi duchovný princíp ešte
o úroveň nižšie, ďalej sa triešti a prejaví sa v prírode napríklad vo forme rozmanitej škály zvierat. A tak nás
neprekvapí, že boli vysoko vážení bohovia často zobrazovaní práve ako nejaké zvieratá alebo mali zvieracie časti tela. Nešlo o uctievanie zvieraťa ako takého, ale hlbších a jemnejších kvalít, ktoré za nim vnímali.
Priradenie týchto kvalít jednotlivým zvieratám neprebiehalo náhodne, ale bolo výsledkom hlbokého ezoterného poznania o svete ako takom. Zvieracie symboly boli tak akousi pripomienkou a mostom medzi
bežným svetom a svetom duchovným.
POUŽITIE ZVIERACEJ SYMBOLIKY V TEOLOGICKOM SYMBOLIZME

Tento vzťah najvyššieho princípu a formy potom úzko súvisel s použitím zvieracej symboliky v teologickom symbolizme - či už išlo o zobrazovanie bohov v podobe zvierat, prípadne so zvieracími časťami
(napr. egyptský Anubis s hlavou šakala ) alebo o zasvätenie zvieraťa konkrétnemu bohovi (napr. labuť
zasvätená slovanskej bohyni Mokoš) alebo o obsadenie zvieraťa v mytologických príbehoch (napr. orol
v gréckom mýte o Ikarovi). Nešlo o náhodný výber zvieraťa, len aby vznikol nejaký štylizovaný príbeh
alebo aby mal každý boh svoje originálne vyobrazenie. Dôležité boli atribúty jednotlivých zvierat. Okrem
toho sa stretávame aj s mýtickými zvieratami, ktoré v prírode neexistujú (napr. sfinga, gryf, tyfón, garuda,
fénix, faun, jednorožec, drak). Sú spojením atribútov viacerých zvierat alebo spojením človeka a zvieraťa.
Pri tomto spájaní hralo rolu, okrem hlbokého ezoterného poznania, aj poznanie života zvierat - štýl života,
typické správanie, forma akou sa prejavuje, ako sa správa k ostatným zvieratám, vzhľad, ale aj to, či ide
o zviera divoké alebo domestikované. Nie všetky zvieratá totiž môžu byť domestikované, takže aj táto
vlastnosť bola dôležitá. Divoké zvieratá tak môžu predstavovať animálnosť ako takú alebo môžu symbolizovať niečo, čo nemá byť skrotené. Na druhej strane domáce zvieratá môžu predstavovať silu, ktorú
človek skrotil, tak ako keď skrotíme zviera v nás. Takýmto spôsobom vytvárajú všetky faktory tú správnu
charakteristiku a symboliku mýtického zvieraťa.
SYMBOLICKÉ ÚLOHY ZVIERAT V MÝTOCH A LEGENDÁCH

Mýty, legendy či rozprávky sú niečím, čo sa zachovalo až do dnešných čias a sú nám stále blízke. Stretávame sa v nich s pestrým obsadením zvierat, pričom tu vystupujú v troch veľmi symbolických úlohách:
1) boj zvieraťa s človekom – typickým príkladom je legenda o Jurajovi, ktorý bojuje s drakom. Zviera tu
symbolizuje naše animálne ja, čiže vždy to nižšie v nás. Boj zvieraťa a človeka poukazuje na boj nás samotných s našou nižšou stránkou. Porazením zvieraťa, teda človek morálne triumfuje a víťazí nad tým nižším
v sebe. 2) zviera vystupuje ako pomocník človeka – typickým príkladom je príbeh o Popoluške. Je to odkaz na to, že ak človek kráča správnou morálnou a vnútornou cestou, vyššie zákony mu začnú pomáhať.
Najskôr však musí začať človek samotný. Tieto vyššie zákony a to, že stoja pri nás, stelesňujú v príbehoch
práve zvieratá a ich pomoc. 3) zvieratá bojujú proti sebe – tento boj symbolizuje boj dvoch charakteristík v človeku. Typickým príkladom je indiánsky
príbeh o dvoch vlkoch. Jeden je dobrý a jeden
zlý. Obaja žijú v nás a bojujú. Ktorý zvíťazí? Víťazí ten, ktorého kŕmime. Tieto príbehy poukazujú na to, že my sme ten, kto rozhoduje. Je ale
dôležité si to uvedomiť.

pixabay.com

Každý duchovný princíp teda má svoj prejav v našom hmotnom svete, a to dokonca aj
na tej najnižšej úrovni hmoty. A to je pre nás
ľudí veľmi dôležitý odkaz, pretože nech sme
akokoľvek „nízko“, či už ako jednotlivci alebo
ako spoločnosť, vždy máme možnosť kontaktu s duchovným svetom. Vždy máme šancu
posunúť sa vyššie. Vždy máme možnosť.

Mária Horváthová
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MÚDROSŤ PRÍRODY
Reč vtákov
„Sme na Zemi toľké roky a stále nevieme, prečo vtáky spievajú. Potrebujeme niekoho, kto odomkne
kód tohto cudzieho jazyka a dá nám kľúč; potrebujeme novú Rosettskú dosku.“
Annie Dillard, Pútnik V Tinker Creeku.

Tradície odjakživa rozprávali o ľuďoch schopných komunikovať a porozumieť reči vtákov, ako sv. František z Assisi, ktorý mal kázeň pre celý kŕdeľ vtákov, alebo kráľ Šalamún, ktorý používal vtáky ako svojich
informátorov. Príbeh o starogréckom mudrcovi Apolloniusovi z Tyany zase rozpráva o tom, ako mudrc interpretoval reč vrabcov na strome. Jeden z nich rozprával ostatným ako objavil nejaké zrnko, ktoré vypadlo
z košíka, na čo všetky vrabce zdúchli, aby si užili hostinu. Mudrc dával svojmu publiku tieto vrabce ako dobrý príklad, pretože keď prídu ľudia k bohatstvu, snažia sa uchovať si všetko len pre seba.
Existuje aj mnoho príbehov o vtákoch, ktoré komunikujú s ľuďmi, aby im pomohli. Jeden spisovateľ
cituje nedávny príbeh starej dámy, ktorá padla z útesu, dopadla na pláž a zachránila ju čajka, ktorá upozornila jej sestru. Urobila to tak, že rázne poklepala zobákom na okno a horúčkovito trepotala krídlami, až kým
nevyšla von. Potom ju viedla na kraj útesu, kde ležala stará dáma. Bola to čajka, ktorú obe sestry pravidelne
kŕmili, takže ich dobre poznala.

V mnohých starodávnych kultúrach, ako napríklad v Egypte, Grécku, Ríme či u Etruskov, študovali kňazi
let vtákov a neskôr aj vnútornosti obetovaných vtákov, aby predpovedali budúcnosť. Hovorí sa tiež, že boh
Hermes vynašiel abecedu vychádzajúcu zo sledovania letu žeriavov. Tieto príklady iba umocňujú poňatie vtákov ako poslov z iného sveta, prostredníctvom ktorých môže človek dospieť k porozumeniu mysle
a duše prírody.
Inteligencia vtákov

Tieto a mnohé ďalšie príbehy nás privádzajú k otázkam o inteligencii vtákov. V tejto súvislosti sú známe najmä dva druhy: papagáje a vrany. Zvyčajne považujeme papagáje za obyčajných napodobovateľov, ale desať rokov prebiehajúci experiment výskumníka
z University of Arizona dospel k záveru, že papagáje sa dokážu naučiť
a porozumieť ľudskej reči a reagovať na ňu zmysluplnými vetami.
Vrany zase preukázali schopnosť vyrábať si nástroje. Jeden experiment sa týkal dvoch vrán z Novej Kaledónie a dvoch kúskov drôtu,
pričom jeden drôt bol rovný a druhý zahnutý. Pomocou toho zahnutého sa dali vytiahnuť malé kúsky mäsa zo skúmavky. Prvá vrana si
vybrala zahnutý drôt a úspešne vytiahla mäso, ale odletela aj s drôtom. Druhej vrane zostal rovný kus drôtu, no ona si z neho vyrobila
zahnutý, a tak sa aj jej podarilo získať jedlo.
Dokonca už v staroveku bola známa inteligencia vrán. Jedna
z Ezopových bájok hovorí o vrane, ktorá vymyslela ako piť vodu z úzkeho džbánu tak, že hádzala kamene do vody, aby voda stúpla až na
vrchol.

commons.wikimedia.org

Komunikácia medzi vtákmi

Ďalším spôsobom, ako sa dá pozrieť na otázku jazyka vtákov, je analyzovať ich vzájomnú komunikáciu.
Čo si asi hovoria vtáky, keď pískajú alebo spievajú?

Štúdiami o správaní bol identifikovaný význam niektorých vtáčích volaní. Napríklad varovné signály vydávajú vtáky, keď sa blíži dravec, spievajú, keď chcú prilákať kamaráta alebo pištia, aby uplatnili svoje právo
na teritórium. Tiež sa zistilo, že americké kurčatá nemajú jedno, ale niekoľko rôznych poplachových hlásení,
ktoré zodpovedajú rôznym druhom predátorov podľa úrovne ohrozenia. Rôzna úroveň ohrozenia sa vyjad-
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ruje aj tým, že volanie vtáka stúpa alebo klesá, aj keď je hudobný interval rovnaký. Jedným spôsobom môže
vták vravieť „poď sem“, druhým zase „choď preč“.

Ak je jazyk vtákov komplexnejší, než sme predpokladali, dalo by sa hovoriť o rozhovore vtákov? Ide ich
jazyk za hranicu toho čisto inštinktívneho? To je niečo, čo je ťažké, možno aj nemožné, sa dozvedieť. Celú
ľudskú aktivitu by sme mohli zredukovať na párenie a boj o územie, ak by sme pozorovali ľudské správanie
iba povrchne. Je teda možné, že aj vtáky zdravia, spievajú pre potešenie, vyjadrujú vďačnosť pri východe
slnka, diskutujú o počasí a oddávajú sa spoločenských klebetám.
Ľudská prirodzenosť u vtákov

Slávny rakúsky prírodovedec Konrad Lorenz spomína vo svojej práci Prsteň kráľa Šalamúna niekoľko
prípadov ľudského správania medzi vtákmi. Jeden z nich sa týkal vodcu skupiny kaviek. Ten sa „zamiloval“
do samičky, ktorá zastávala pred tým veľmi nízku pozíciu v rámci hierarchie skupiny a často bola štvancom.
Keď sa však stala vodcovou družkou, postoje ostatných vtákov k nej sa zmenili, začali s ňou zaobchádzať
ako s „prezidentovou manželkou“ a sama si začala podľa toho pripisovať váhu. Ak majú vtáci takéto zložité
spoločenské interakcie, nie je ťažké uveriť, že môžu nejakým spôsobom o týchto veciach „hovoriť“ alebo
komunikovať.

Autor Theodore Xenophon Barber odhalil
cez mikrofóny tajne umiestnené na miestach, kde
vrany odpočívali a jedli, že vtáky vydávajú oveľa viac
zvukov, často iba šepotavých, ako sa predpokladalo.
Výskumník v tomto prípade poznamenal, že „vedú
rozhovory, akoby si rekapitulovali udalosti dňa“.

Vtáky tiež používajú konkrétne zvuky na vyjadrenie emócií. Labute trúbia, keď sa hnevajú. Iné vtáky
vydávajú bojové výkriky, keď chcú odradiť potenciálneho predátora. Ale prírodovedec Alexander Skutch
(1904–2004), popredný svetový odborník na neotropické vtáky, však išiel ešte ďalej. V jednej z jeho mnohých kníh Myseľ vtákov pripisuje ľudské emócie vopexels.com
kalizáciám vtákov. Jedným z príkladov, ktorý uvádza,
je univerzálny fenomén ranného spevu vtákov. Televízny prírodovedec David Attenborough tvrdí, okrem
iného, že vtáci na úsvite spievajú najsilnejšie preto, lebo zvuk sa skoro ráno pohybuje lepšie. Alexander
Skutch zase tvrdí, že je to preto, lebo pri pohľade na slnko prežívajú zvýšené emócie.

Iné vtáky zase používajú techniku „bubnovania“, aby sprostredkovali svoje správy. Napríklad ďateľ veľký
si vyberie pre lepšiu rezonanciu dutú vetvu alebo mŕtvy kmeň a zobákom urobí 20 úderov za sekundu.
Správa závisí od frekvencie a rýchlosti úderov. Ľudské ucho ich nedokáže rozlúštiť, ale analýzy nahrávok to
dokážu.
Hudobný jazyk vtákov

Jednou z najbežnejších, ale zároveň najmenej zrozumiteľnejších foriem jazyka vtákov, je vtáčí spev. Napriek tomu, že jeho účel je stále do značnej miery predmetom špekulácií, bol už pomerne dosť preskúmaný.

Kapacita spevu vtákov je do značnej miery spôsobená tým, že rovnako ako ľudia, nepoužívajú na spev
hrtan, ale orgán syrinx, ktorý nemajú žiadne iné bytosti. Je rozdelený na dve trubice, ktoré môžu fungovať
nezávisle, a teda sú schopné vydávať súčasne viac ako jeden zvuk. Keď vták stiahne pľúca, cez trubicu sa
vyfúkne prúd vzduchu, čím vznikne hudobný zvuk. Zvuk sa tiež môže meniť podľa priedušnice, ktorá môže
byť u niektorých vtákov dlhšia u iných kratšia. Vďaka tejto zložitej štruktúre sú niektorí speváci schopní
produkovať až 80 tónov za sekundu, hoci ľudské ucho ich môže vnímať ako jeden súvislý tón, ale zvukové
spektroskopické záznamy vtáčieho spevu rozprávajú skutočný príbeh.
Vtáčia pieseň môže obsahovať až 2000 opakovaných prvkov alebo strof a predstavuje najrozsiahlejšiu
skupinu správ v jazyku vtákov. Nie je možné, iba samotným štúdiom správania vtákov, porozumieť prečo
spievajú. Zdá sa, že všetci autori súhlasia s tým, že nemáme ešte úplný obraz a že sa treba vyhnúť akýmkoľ-
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vek dogmatickým tvrdeniam. Pokiaľ ide o význam vtáčieho spevu, môžeme nadobudnúť nejaké poznatky
aj z analýzy jeho hudobných štruktúr.

Ak hľadáme podobnosť s ľudskou hudbou, najpodobnejšiu formu, blížiacu sa k spevu vtákov, má Indian
raga, ktorá má jemnejšiu a diskurzívnejšiu štruktúru než západná hudba. Vtáčí spev má jasnú hudobnú
štruktúru, je však ťažko polapiteľná pre ľudské ucho. Aj v knihe Tajomstvo pôdy poukázali autori, Christopher Bird a Peter Tomkins, na podobnosť medzi spevom vtákov a hudobnou formou Indian Raga a tvrdia,
že obidve tieto hudobné formy – ale predovšetkým spev vtákov vo forme ranného spevu – majú pozoruhodne stimulujúce účinky na rast rastlín. Mohol by mať spev vtákov v prírode taktúto neočakávanú funkciu?
Rovnako ako v mnohých oblastiach prírody a života, to čo vieme je v porovnaní s tým, čo nevieme malé.
Možno existujú dva spôsoby ako porozumieť jazyku vtákov: jeden je racionálny, vedecký, ktorý dospieva
k záverom štúdiami správania, spektroskopickými meraniami a hudobnou analýzou. To nás môže veľa naučiť, ale má to aj svoje limity. Iný spôsob je intuitívny, teda že sa naučíme čítať v knihe prírody. Kým však nerozvinieme našu vyššiu intuíciu, musíme sa uspokojiť s tým prvým spôsobom, ale aj ten nám môže otvoriť
dvere, ktoré boli predtým zatvorené. Keďže všetky cesty vedú do Ríma, každý výskum vedie k pochopeniu,
že každý svet je mikrokozmom celku. V prírode spolu všetko komunikuje, dokonca aj najmenšie baktérie.
Každý svet má svoj jazyk, ako bránu k porozumeniu bytostí, ktoré ho obývajú.
Julian Scott

AKTUALITY NOVEJ AKROPOLIS NA SLOVENSKU
Stalo sa
Dobrovoľnícke tvorivé dielne v Banskej Bystrici

Dobrovoľnícke tvorivé dielne organizované Novou
Akropolis majú už dosť dlhú tradíciu a stali sa jednou
z obľúbených aktivít. Doposiaľ sa konali len v Centrále
v Bratislave a vo Filiálke v Košiciach, avšak vo štvrtok
27. februára 2020 sa prvýkrát stretli dobrovoľníci, presnejšie dobrovoľníčky, pri tvorivej činnosti aj v Banskej
Bystrici. V priestoroch Filiálky tak pod ich šikovnými
rukami vzniklo zopár milých hračiek pre deti z detských domovov a krízových centier. Podujatie prebiehalo v priateľskej a veselej atmosfére, ktorá sa isto preniesla aj do samotných hračiek, a preto veríme, že ich
budúcim majiteľom prinesú radosť a dobrú náladu.
Zúčastneným dobrovoľníčkam srdečne ďakujeme
a už teraz sa tešíme na ďalšie tvorivé stretnutia s nimi
aj ďalšími dobrovoľníkmi, ktorí sa k nám pridajú.

Pozývame Vás
Všetky pripravované podujatia sú až do odvolania zrušené kvôli koronavírusu. Podrobnosti a aktuálne
informácie nájdete na našej web stránke: https://www.akropolis.sk/program-aktivit.

Staršie čísla bulletinu nájdete na https://www.akropolis.sk/na-citanie/e-Bulletin
pixabay.com
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