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ÚVODNÍK

Milí čitatelia,
jesenné a zimné mesiace, ktoré so sebou priná-

šajú menej svetla, nás vždy volajú a inšpirujú  
k vnútorným procesom rozjímania a zamýšľania sa 
nad nami samými, nad udalosťami a súvislosťami 
v našich životoch a nad ďalším smerovaním 
našich krokov. Podnecujú v nás trpezlivosť, pretože  
mnohým z nás sa toto obdobie zdá veľmi dlhé a plné 
túžby po návrate slnečných lúčov a svetlejších dní.

Preto by som tento úvodník rada venovala práve 
téme trpezlivosti.

Žijeme v dobe, kedy sa trpezlivosť príliš nenosí, 
lebo so zrýchľujúcimi sa možnosťami medziľudskej 
komunikácie sa všetko rieši veľmi rýchlo a mnohí  
z nás sa denne stretávajú s poznámkou “ASAP”, 
výrokom “včera bolo neskoro”, vtipkuje sa na tému 
“zázraky na počkanie, nemožné do troch dní” 
a podobne. To nás často privádza do situácií, kedy 
nemáme možnosť si vec dobre premyslieť a konáme 
pod vplyvom momentálnych impulzov, ktoré nie 
vždy sú tým najlepším riešením. Tento proces 
rýchleho a stále sa zrýchľujúceho života nakoniec 
vedie k tomu, že sa pohybujeme iba na povrchu 
vecí a nezamýšľame nad ich významom, hĺbkou 
a posolstvom, ktoré nám možno chceli odovzdať.

Trpezlivosť bola vo všetkých filozofických 
systémoch považovaná za jednu z veľmi dôle-
žitých cností. A bolo to tak preto, lebo ide o ľudskú 
schopnosť pochopiť a prijať, že všetky veci majú 
svoj čas a svoj prirodzený proces, a súčasne 
schopnosť vydržať určité “utrpenie”, ktoré to  
so sebou prináša v podobe neistoty. Asi nie náhodou 
je v koreni slova trpezlivosť obsiahnuté slovo “trpieť”. 
Nejde však o utrpenie pasívne, opakovať si každý 
deň “kedy už to konečne prejde a príde výsledok”, 
ale práve naopak o aktívne postupné kroky, ktoré 

uskutočňujeme v smere zvoleného výsledku 
a súčasne vieme ovládnuť túžbu po rýchlych 
výsledkoch. Keď záhradník zasadí strom, vie, že mu 
nevyrastie na druhý deň, a že bude potrebná veľká 
starostlivosť a aktívne konanie, aby jedného dňa 
mohol vidieť plody.

Rovnako ako v prírode je to aj v živote. Aj život má 
svoje prirodzené zákony a procesy, ktoré sa nedajú 
urýchliť a ak sa urýchlia alebo sa hľadajú skratky, vždy 
je to na úkor zrelosti a sladkosti plodov.

Trpezlivosť je naozaj veľká učiteľka. A ak sa ju 
naučíme prijať ako priateľku, zrazu nám odhalí 
mnohé krásne momenty procesu vnútorného 
dozrievania, ktorý by sme inak odmietali vidieť 
a prijať, v túžbe mať čo najrýchlejšie žatvu. Výsledok 
by bol nakoniec formálne rovnaký: jar jednoducho 
nepríde skôr než je jej čas, ale našou voľbou je, či 
obdobie čakania na ňu strávime s nevôľou, alebo 
práve naopak s aktívnym prístupom, vnútornou 
prácou a radosťou z toho, že aj v našich životoch 
platia isté zákony, ktorých prijatie nás môže veľa 
posunúť.

Želám Vám, krásne jesenné a zimné dni plné 
hlbokých zamyslení a aktívnej trpezlivosti.

Mgr. Kamila Hermannová 
riaditeľka Novej Akropolis na Slovensku
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Myšlienka na mesiac:
„Priateľstvo je neustály úsmev, vždy podaná ruka, pohľad plný pochopenia, istá opora, vernosť,  

ktorá nesklame. Znamená viac dávať než dostávať. Je to poklad, ktorý stojí za to, aby bol hľadaný  
a raz nájdený, ktorý stojí za to, aby bol udržiavaný počas celého života.“ 

Delia Steinberg Guzmán



Viktor Emil Frankl
Rakúsky neurológ a psychiater, profesor na via-

cerých univerzitách, zakladateľ liečebnej metódy 
logoterapia. Podstatou jeho učenia je orientácia 
človeka na hľadanie zmyslu života. Ako sám vravel: 
„Vnútorná sloboda, ktorú nemožno človeku do po-
sledného dychu odňať, mu dáva do posledného 
dychu príležitosť, aby jeho život mal zmysel.“

Jeho život 
Viktor Emil Frankl sa narodil 

26.3.1905 vo Viedni rodičom 
Elze a Gabrielovi Franklovým. 
Matka pochádzala zo starého 
pražského patricijského židov-  
ského rodu a  Frankl ju cha-
rakterizoval ako dobrú a vnú-  
torne zbožnú bytosť. Jeho 
otec pochádzal z mestečka 
Pohořelice. K životu sa staval 
sparťansky, mal zmysel pre povin-
nosť, bol zásadový a pre svojho 
syna predstavoval stelesnenie 
spravodlivosti. Viktor Frankl mal 
dvoch súrodencov, brata Waltera 
a sestru Stellu.

Počas štúdia na gymnáziu bol nadaným 
a zanieteným študentom s veľkým záujmom 
o filozofiu a psychológiu, preto po jeho skončení 
začal navštevovať prednášky zo všeobecnej 
a experimentálnej psychológie na Ľudovej vysokej 
škole vo Viedni. Ako stredoškolák si dopisoval 
s významným psychiatrom Sigmundom Freudom, 
zakladateľom psychoanalýzy. Postupom času sa viac 
prikláňal k individuálnej psychológii Alfreda Adlera. 
Od študentských čias publikoval články v odborných 

časopisoch. V roku 1926 na kon-
ferencii v Düsseldorfe hovoril 
akademickej verejnosti prvýkrát 
o logoterapii ako psychoterapii, 
ktorá prihliada aj na duchovnú 
dimenziu človeka.

Počas nasledujúcich rokov  
dokončil štúdium medicíny, 
následne získaval na psychiat-
rických klinikách odbornosť 
a skúsenosti v neurológii, 
psychiatrii a psychoterapeutickej 
praxi, okrem toho zakladal 
bezplatné poradne pre mládež, 
vyvíjal aktivity v školskom 

Užitočná rada
Profesor na hodine filozofie mal na stole nejaké veci.  

Keď začala hodina, bez slov zdvihol veľkú prázdnu 
nádobu od uhoriek, položil ju na stôl a zaplnil tenisovými 
loptičkami. Potom sa spýtal študentov, či je podľa nich 
nádoba plná. Všetci sa zhodli, že áno. Potom zdvihol škatuľu 
plnú kamienkov a vysypal ju do nádoby. Trochu potriasol 
a kamienky zaplnili prázdne miesta medzi loptičkami. Znovu 
sa spýtal študentov, či je nádoba plná. Opäť sa zhodli, že 
áno. Vytiahol ďalšiu škatuľu, tento krát plnú piesku a vysypal  
do nádoby. Piesok zaplnil prázdne miesta medzi kamienkami 
a loptičkami. Znovu sa spýtal, či je nádoba plná. Študenti 
odpovedali, že áno. Nakoniec spod stola vytiahol dve šálky 
s kávou a vylial ich do nádoby. Študenti sa zasmiali a on dodal: 
„A teraz si predstavte, že táto nádoba je váš život. Tenisové 
loptičky sú dôležité veci vo vašom živote. Sú to veci, ktoré by 
vás v živote napĺňali, aj keby všetko ostatné zmizlo. Kamienky sú veci, ktoré môžu byť dôležité. No a všetko 
ostatné je nedôležité. Pamätajte na to keď budete napĺňať nádobu svojho života. 

Neznámy autor
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poradenstve, v roku 1937 si otvoril súkromnú prax 
a od roku 1940 bol riaditeľom neurologického 
oddelenia Rothschildovej nemocnice vo Viedni.  
To už bolo obdobie po vpáde nacistov do Rakúska. 

V decembri 1941 sa oženil so staničnou sestrou 
Tilly Grosserovou. O deväť mesiacov ich aj s rodinou 
zatkli a deportovali do Terezína (okrem sestry, 
ktorá stihla včas emigrovať). Až do konca vojny bol 
v koncentračných táboroch, ale prežil. Jeho najbližší 
nie.

Po skončení vojny, napriek všetkému čím si prešiel, 
svoj život nevzdal. Posilnený prežitou bolesťou, 
obohatený hlbokými skúsenosťami, s nesmiernym 
odhodlaním a vierou, že v každých okolnostiach sa 
človek môže rozhodnúť a žiť svoj život najlepšie ako 
sa dá, vykročil do novej etapy života. Od roku 1946 
až do penzie pôsobil ako prednosta neurologického 
oddelenia viedenskej polikliniky, kde sa zoznámil aj so 
svojou 2. manželkou Eleonórou Schwindovou. Počas 
nasledujúcich rokov vydal desiatky kníh, preložených 
do mnohých jazykov, v ktorých dominuje zreteľ  
na existenciu duchovnej dimenzie človeka  
a orientácia na hodnoty posilňujúce vôľu k životu  
a pozitívnu životnú orientáciu. Veľa prednášal, spolu 
na viac než 290 univerzitách. Univerzita v Karolíne 
v USA vytvorila pre neho Inštitút a udelila mu 
profesúru pre logoterapiu. Ohlas na jeho dielo bol 
veľký, čoho potvrdením je 29 čestných doktorátov 
a rôzne vyznamenania, ktoré mu boli udelené  
v rôznych krajinách sveta, napr. v roku 1994 Čestný 
doktorát Karlovej univerzity v Prahe.

Svoju poslednú prednášku mal ako 91 ročný  
vo Viedni. Zomrel 2.9.1997.

Dielo a názory 
Po oslobodení začal s rekonštrukciou rukopisu 

„Lekárska starostlivosť o dušu“, ktorý musel nechať 
v Osvienčime. V novej knihe systematicky predstavil 
logoterapiu a existenciálnu analýzu, ktorými 

vytvoril samostatnú školu, tzv. tretí viedenský 
smer psychoterapie. Jeho koncepcia vychádza 
z historickej skúsenosti, že napriek meniacim sa 
dejinám človek zostal bytosťou, ktorá sa neuspokojí 
len s tým, že žije, ale neustále sa pýta aj na zmysel 
a dôvod svojho bytia a konania. Logoterapia preto 
stojí na názore, že človek je bytosť hľadajúca zmysel 
(logos) života a pomoc v hľadaní tohto zmyslu 
je jedna z úloh psychoterapie. „Nejde o to dať 
pacientovi zmysel bytia, ale len ho viesť k tomu, aby 
tento zmysel našiel, teda rozšíriť obzor pacienta, 
aby vnímal celé spektrum osobných a konkrétnych 
možností zmyslu a hodnôt.“ Frankl hovoril o potrebe 
psychoterapie, ktorá vychádza z duchovna.

Asi rok po oslobodení napísal, v podstate 
za pár hodín, knihu podnietenú zážitkami 
z koncentračného tábora: „Napriek všetkému 
povedať životu áno“. V tejto knihe prostredníctvom 
svojich zážitkov a skúseností potvrdzuje svoj názor, 
že život je potencionálne zmysluplný za každých 
okolností, že jedným zo spôsobov ktorým môžeme 
dať životu zmysel, je postoj, ktorý zaujmeme 
voči nevyhnutnému utrpeniu. „...zmysel nášho 
života môžeme nájsť aj vtedy, keď sa ocitneme 
v beznádejnej situácii, keď čelíme osudu, ktorý 
nemôžeme zmeniť. Lebo to, na čom vtedy záleží, 
je byť svedkom výhradne ľudského potenciálu 
a využiť ho – je to potenciál transformovať osobnú 
tragédiu na triumf, premeniť nešťastie človeka na 
jeho osobný rast. Keď nie sme schopní zmeniť našu 
osobnú situáciu, čelíme výzve zmeniť seba samého.“

Zaujímavými a inšpiratívni spomedzi jeho diel 
sú aj „Vôľa k zmyslu“, ktorého obsahom sú vybrané 
prednášky o logoterapii; „Hľadanie Boha a otázka 
zmyslu“ či „Neuvedomený Boh“, v ktorých sa venoval 
náboženskej viere a jej miestu v živote jednotlivca; 
„Utrpenie z nezmyselného života“, kde sa, ako názov 
napovedá, zaoberal príčinami a zmyslom ľudského 
utrpenia, ako aj možnosťami ho zvládať.
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V súvislosti s utrpením Frankl tvrdil, že ten, kto 
sa vnútorne nevzdáva, kto udrží vôľu k zmyslu 
alebo dokáže nájsť zmysel aj v ťažkej situácii, má 
šancu zvládnuť čokoľvek. A ak človek dokáže vidieť 
zmysel dokonca aj v utrpení, môže ho pretvoriť 
do významného činu. A vtedy sa môže vyhnúť aj 
zúfalstvu, ktoré často býva sprievodcom utrpenia. 
Frankl to vyjadril zaujímavou, ale pravdivou 
rovnicou: Zu = U – Zm, slovami: zúfalstvo je utrpenie  
bez zmyslu. 

Počas života mal mnohokrát príležitosť overiť 
si svoje presvedčenie, že človek má vždy možnosť 
voľby a vždy môže prejaviť vôľu k zmyslu. Vravel, 
že sa o nikom nedá povedať, že je len dobrý alebo 
len zlý, lebo v každom sa skrývajú oba predpoklady 
a je len na konkrétnom jednotlivcovi ako s nimi 
naloží. Základným prvkom v hľadaní zmyslu života 
je teda sám človek. Jeho správanie nie je určené 
podmienkami, v ktorých žije, ale rozhodnutiami, 
ktoré sám vykoná, to je jeho základná sloboda 
a rozhodujúcim prvkom je svedomie. „Pri hľadaní 
zmyslu vedie človeka svedomie. Jedným slovom 
svedomie je orgán zmyslu. Možno ho definovať ako 
schopnosť vystopovať jedinečný a neopakovateľný 
zmysel, skrytý v každej udalosti.“ 

Konkrétna výzva k zmyslu je zdôvodnená 
subjektívne, v osobnej zodpovednosti ako základnej 
skutočnosti ľudskej existencie. Podľa Frankla je aj 
zodpovednosť dôležitým aspektom ľudskej slobody. 
„Práve v nenahraditeľnosti a nezameniteľnosti 
každého jednotlivého človeka spočíva to, čo – ak si 
uvedomíme – prináša zodpovednosť, ktorú človek 
nesie za svoj život a ďalší život… Človek, ktorý si 
uvedomil zodpovednosť voči práci alebo voči 
naňho čakajúcemu, milujúcemu človeku, nikdy 
nebude schopný svoj život odhodiť. Ten totiž pozná 
to „prečo“ vo svojej existencii – a preto bude vedieť 
zniesť aj takmer každé „ako“. 

Frankl rozlišoval 3 druhy zmyslu: zmysel v živote, 
ako konkrétny zmysel jednotlivca v konkrétnej 
situácii; zmysel života, čo znamená vždy tu a teraz 
podľa najlepšieho vedomia a svedomia napĺňať život 
zmyslom, aby mal zmysel život ako celok; a zmysel 
celku sveta, najvyšší zmysel, ktorý sa rozumom nedá 
pochopiť.

Okrem hľadania vôle k zmyslu hovoril ešte 
o jednej dôležitej veci v živote človeka a tou je 
zmysel pre humor, ktorý aj klasickí filozofi považovali 
za účinný nástroj na zvládanie prekážok. „Aj humor 
je zbraň duše v boji o vlastnú záchranu. Je predsa 
známe, že humorom si človek väčšmi ako čímkoľvek 
iným v ľudskom bytí udržiava odstup, získava 
nadhľad nad situáciou.“ A tiež, že „Vôľa po humore, 

pokus pozerať sa na veci z humorného hľadiska, je 
zároveň aj jedným z trikov, ktoré patria k umeniu žiť.“

Praktická rada na záver
Svoje úspechy Viktor Frankl prisudzoval 

aplikácii princípu, ktorý si stanovil a snažil sa ho 

čo najviac dodržiavať: „Aj najmenšie veci robiť 
rovnako dôkladne ako veci najväčšie, a tie potom 
robiť s rovnakým pokojom ako tie najmenšie.“ 
Takéto konanie bolo podporované aj ďalšou jeho 
skúsenosťou, ktorú by sme mohli vnímať ako 
2. princíp: všetko robil nie k poslednému možnému 
termínu, ale k najskoršiemu možnému. Tým mal 
zaručené, že ak aj mal veľa vecí na práci, nemusel 
ho okrem práce ťažiť ešte aj tlak, že zostáva niečo 
nevybavené. A rada do tretice: „Nerobiť veci len 
k najskôr možnému termínu, ale robiť nepríjemné 
veci vždy skôr než veci príjemné.“

Nadčasový odkaz
Franklovo posolstvo, jeho absolútna viera 

v dôstojnosť človeka a zmysel aj toho najtragickejšie-
ho života, jeho výzva k slobode a zodpovednosti 
jednotlivca v každej situácii, k tomu, aby aj v situácii 
zdanlivo zbavenej zmyslu vykonal to najlepšie, čo 
je možné, to všetko prehovára k človeku a oslovuje 
ho neustále. Frankl toto posolstvo šíril nielen v rámci 
svojej teoretickej práce a klinickej praxe, ale aj celým 
svojim životom.

Viktória Búdová
Použitá literatúra:
FRANKL, Viktor E., 2007. Vôľa k zmyslu – Myšlienky Viktora 
Frankla. Bratislava : Lúč, 2007. 115 s. ISBN 8071146285 
FRANKL, Viktor E., 2005. Neuvedomený Boh. Bratislava : Lúč, 
2005. 127 s. ISBN 807114469X
FRANKL, Viktor E., LAPIDE, Pinchas, 2009. Hľadanie Boha a 
otázka zmyslu. Bratislava : Lúč, 2009. 136 s. 
FRANKL, Viktor E., 2013. Utrpenie z nezmyselného života. 
Bratislava : Lúč, 2013. 124 s. ISBN 9788071149217
FRANKL, Viktor, 2011. Hľadanie zmyslu života – Napriek 
všetkému povedať životu áno. 
Bratislava : Eastone Books, 2011. 152 s. ISBN 9788081091599
FRANKL, Viktor, 2006. Lékařská péče o duši. Brno : Cesta, 2006. 
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Vnútorné zrkadlo
Dnes, keď mýtus o rovnakosti stráca význam, 

je možné lepšie oceniť múdrosť starodávnych 
ľudí, ktorí tvrdili, že každá bytosť a vec má odlišnú 
existenciu. 

A dokonca je ťažké zachytiť vo vnútri jednej 
a tej istej osoby dva rovnaké duševné stavy počas 
jedného dňa, mesiaca alebo roka. Zlé je na tom 
to, že okrem výnimiek, ktoré potvrdzujú pravidlo, 
majú tieto duševné stavy zvyčajne spoločného 
nebezpečného menovateľa, ktorým je to, že si 
všímame zväčša negatívne stránky všetkého vôkol 
nás. 

Svojim spôsobom sa každý cíti byť „mučeníkom“, 
nepochopeným alebo obeťou ostatných, ktorí ho 
nemajú radi, ani ho neoceňujú tak, ako si zasluhuje, 
a ešte dlhé „a tak ďalej“, ktoré sa tu nedá popísať. 

Je pozoruhodné, ako egocentrizmus, s viac či 
menej výraznou tendenciou k egoizmu, modifikuje 
postoje a správanie, čím premieňa inteligentných na 
pochabých, pracovitých na lenivých a potenciálne 
silných na slabých. 

Nadbytok individualizmu je rovnako zlý ako jeho 
opak. 

Všetci veria, že nejakým spôsobom vlastnia 
kľúče k úspechu, ale keď sú podrobení skúške, 
stroskotávajú, zvaľujú vinu zakaždým na ostatných 
a zaujímajú zachmúrený psychický postoj. Nie 
zriedka sa stretávame s tým, že jednotlivci, ktorí sú 
skutočnými despotami voči svojim podriadeným, 
sú prehnane citliví, keď oni sami majú byť poslušní 
alebo si majú vypočuť, čo urobili zle. V takomto 
prípade končí dobrá nálada a šedý mrak dolieha 
na trýznené vedomie, ktoré sa považuje za obeť 
nespravodlivosti, a súčasne upozorňuje na svoje 
vlastné kvality a na chyby ostatných. 

Tento pesimistický a negatívny postoj hlboko 
upútal moju pozornosť, keď som ho počas 

mnohých rokov pozoroval na stovkách ľudí, ktorí by 
sa mali skôr snažiť o viac autentickejší, pozitívnejší 
a skromnejší postoj k životu.

Spomenul som si na Platónovo podobenstvo 
o „Oku duše“, ktoré podľa toho, na čo sa zameria, 
vidí rozličné panorámy a vníma temné, šedé 
alebo celkom žiarivé obrazy. A predstavil som 
si, že vo svojom vnútri máme niečo ako zrkadlo, 
ktoré sa dá otáčať. A v ňom sa odráža to, k čomu 
je nasmerované. Ak ho necháme povolené, 
naklonené smerom k nižším úrovniam sveta, bude 
odzrkadľovať len tiene, nebezpečenstvo, nepriazne. 
Ak ho s troškou úsilia dokážeme zodvihnúť, aj keď len 
do horizontálnej polohy, jeho zorné pole sa značne 
rozšíri, a hoci nezmizne temnota, obsiahne aj žiarivé 
horizonty a množstvo zaujímavých bytostí a vecí 
hodných pozornosti, a Duša rozšíri svoju schopnosť 
vnímať, a teda aj rozlišovať, rozhodovať sa a konať. 

Ak s pevnou vôľou pozdvihneme zrkadlo ešte 
viac, uvidíme nepriaznivé veci sveta len zahmlene 
a Nebo plné svetla vnesie krásu a radosť do nášho 
srdca. Budeme prirodzene predurčení na úspech 
a radosť a rozvinie sa v nás múdrosť, odkrývajúc 
nám skutočné zázraky a skryté motory viditeľných 
vecí. Spozorujeme ruky Boha v každom diele a Jeho 
nezmernú Myseľ, ktorá riadi všetky idey a všetky 
formy. Zdravo rozptýlení pohľadom na takéto 
zázraky a zážitkom z nich postupne zabudneme 
na všetky svoje egoistické trápenia, na svoju 
nevedomosť, ktorá na cudzie bedrá nakladá ťarchu 
zodpovedností, ktoré by nás mohli zušľachtiť  
a ktoré opodstatňujú náš život. Ak budeme udržiavať  
vo svojej Duši tento odraz Neba, všetko sa nám 
bude dariť lepšie a naše kráčanie bude príjemnejšie, 
plodnejšie a radostnejšie. V skutočnosti stojí za to 
vynakladať toto úsilie, lebo z jedného semienka 
vôle vyrastie les šťastia, blaženosti a emocionálnej 
spokojnosti so sebou samým, keďže zreteľne 
uvidíme charakteristiky Cesty aj Pútnikov, ktoré 
sme nedokázali rozoznať so zrkadlom otočeným 
k temnotám. 

Zmenšuje sa kolísanie a strach je nahradený 
zdravým nepokojom, ktorý obnovuje a prináša 
vitalitu. 

Nariekanie sa mení na smiech a prirodzene nás 
lepšie príjmu aj ostatní..., skrátka preto, že sme otočili 
svoje Vnútorné zrkadlo nahor. 

Prof. Jorge A. Livraga, zakladateľ 
Medzinárodnej organizácie Nová Akropolis

NA ZAMYSLENIE
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MÚDROSŤ PRÍRODY

Slon
V širšom a univerzálnom zmysle je to symbol sily a moci, nielen fyzickej ale tiež mentálnej a duchovnej.
Hinduistické tradície ho stotožňujú s Ganéšom, bohom múdrosti, synom Šivu a Parvati. Jeho ľudské 

telo predstavuje mikrokozmos, to manifestované, a jeho slonia hlava makrokozmos, to nemanifestované;  
je počiatkom a koncom. V procesiách je tátošom kráľov, v prvom rade Indru, kráľa neba, ktorý takto 
symbolizuje silu zvrchovanosti.

Vďaka svojmu oblému tvaru a svetlosivej farbe 
sú slony na Ďalekom Východe symbolom oblakov. 
Odtiaľ pochádza mýtická domnienka o existencii 
okrídlených slonov, ktoré vytvárajú oblačnú čiaru 
na horizonte. V Siame, Laose a Kambodži biely 
slon prináša dážď a dobrú úrodu, keďže Indra, kráľ 
neba, ktorý na ňom jazdí, je tiež božstvom búrky.

Plní úlohu zvieraťa podopierajúceho svet. 
Slony sú karyatídami Univerza; štruktúru kozmu 
predstavujú štyri piliere, ktoré nesú nebeskú 
klenbu, symbolizujúc stabilitu a neochvejnosť. 
Jóga ho pripodobňuje k čakre Mulhadara, 
elementu zeme, ovládaniu centra štyroch smerov 
pozemského priestoru. V Strome života, ktorý zjednocuje Nebo so Zemou, je slon v korune, odkiaľ prichádza 
svetlo žiariace od vrchov až do údolí. Jeho nohy a chobot plynúce v tvare písmena S od zeme až k jeho 
dvom ušiam, súvisia v inej symbolickej rovine s dvoma časťami sekery s dvojitým ostrím, ktorú nosili antickí 
Kréťania.

V budhistických učeniach kráľovná Maya počne Budhu vďaka mladému slonovi, ktorý sa v jej sne dotkne 
jej tela chobotom, nástrojom činu a nebeského požehnania, ktorým umožní narodenie Avatára.

Jeho sila prináša tým, ktorí ho vzývajú, splnenie ich želaní. Ako boh múdrosti a odstraňovateľ prekážok 
býva Ganéša vzývaný na začiatku dôležitej úlohy alebo na začiatku kníh. 

Znázornený na stĺpe symbolizuje slon svetlo poznania. Je tátošom bódhisatvu, čím vyjadruje silu jeho 
poznania, schopnú prebudiť človeka k vedomiu o jeho vlastnom osude.

Let vtákov
O tom, že let vtákov nás odpradávna fascinuje, 

niet pochýb. Mnohí ľudia v ňom symbolicky vidia 
vyjadrenie podstaty ľudskej duše, ktorá presahuje 
hranice hmotného sveta a neustále sa snaží 
dosahovať výšiny sveta duchovného. Možno tu sú 
tieto lietajúce stvorenia skutočne na to, aby sme 
fascinovaní ich letom zdvihli hlavy hore a uvedomili 
si, že sa to isté dá urobiť nielen s našim telom. 
Rovnako zaujímavý je však aj oveľa jednoduchší 
pohľad. Prečo vlastne vtáky môžu lietať? V čom je 
skryté to tajomstvo? Pozrime sa spolu aspoň na 
zopár zaujímavostí. 

Inžiniersky zázrak - perie
To najviac osobité, čím sa vtáky odlišujú od os-

tatných tvorov, dokonca aj od tých okrídlených, 
je dômyselný mechanizmus zvaný perie. Keď sa 
prstami dotkneme vtáčieho pera, cítime, že sa dá 

SVET SYMBOLOV
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roztiahnuť na množstvo malých „štetín“. Toto sú 
perútky. Z každej takejto perútky vyrážajú ďalšie 
„štetiny“ zvané lúče, pričom každý lúč je s lúčom 
susediacej perútky spojený malými háčikmi (viď. 
obrázok). Celé to vytvára systém podobný zipsu 
a zabezpečuje úžasnú pružnosť pera a peria 
samotného, ktoré sa tak stáva nosnou a kormidlovou 
plochou pri lete. Aj tie najmenšie chumáčiky peria 
na prednom okraji krídiel hrajú dôležitú úlohu 
napríklad pri manévrovaní počas pomalého letu. 

Efektívne dýchanie
Rovnako fascinujúce a dôležité je aj dýchanie, 

ktorým sa dostáva do tela životodarný kyslík. Vtáky 
majú úplne iný mechanizmus dýchania ako cicavce 
či plazy. Človek najskôr musí vzduch vydýchnuť von 
z tela, aby mohol vdýchnuť nový. Vtáky nevydýchnu 
vzduch von, ale do zadného pľúcneho vaku a ten 
je ďalej hnaný do predného pľúcneho vaku. Celý 
tento cyklus si vyžaduje dve nadýchnutia a dve 
vydýchnutia. Na rozdiel od cicavcov či plazov sa 
vzduch pri dýchaní vtákov nikdy nezastaví. Toto 
odlišné usporiadanie pľúc a celej sústavy dobre ladí 
s ich rýchlym metabolizmom a je veľmi efektívne. 
Ten náš dýchací mechanizmus by bol pre nich 
nedostatočný. 

Ľahké svaly a kosti
Samozrejme, pri lete je dôležitá aj hmotnosť a tá 

je u vtákov veľmi nízka. Je to dané tým, že ich kosti 
sú v podstate duté. Samotná kostra je však pevná. To 
príroda zabezpečila tým, že do vnútra dutých kostí 
umiestnila tzv. priečne nosníky. Čo sa týka svalov, 
niektoré ich funkcie preberajú šľachy a kostra, čo 
umožňuje zníženie svalovej hmoty. Hrudné svaly, 
ktoré ovládajú krídla, sú veľmi silné.  

Obdivuhodná orientácia
Údajne už Aristoteles často sledoval odlety vtákov 

a kládol si otázku, kam idú na celé tie mesiace. Dnes 
už vieme, že odlietajú do teplých krajín. No ani 
dnes ešte stále presne nepoznáme ako funguje ich 
navigačný systém a kde sa skrýva. Mnohí tvrdia, že 
v zobáku, iní, že v oku. Isté je, že sa vedia orientovať 
podľa slnka a hviezd, a to aj keď ich nie je vidieť. Nie je 
to vôbec jednoduché, ak si predstavíme, že napríklad 
hviezdy menia svoju polohu podľa zemepisnej 
polohy a obdobia roka.  A naviac, mnohé druhy sú 
citlivé na geomagnetické pole Zeme. Vedia určiť 
svoju pozíciu podľa uhla, pod ktorým magnetické 
siločiary pretínajú zemský povrch. Iné sa zase riadia 
zvukovými vlnami či infračervenými lúčmi. 

Toto je iba malé nahliadnutie do zákulisia prírody, 
ktorá týmto všetkým umožnila vtákom lietať a iným 
tvorom nie. Ale možno aj to málo postačí na to, 
aby sme sa nechali inšpirovať. Veď mať ich ľahkosť 
a vytrvalosť, vedieť efektívne pracovať s energiou, 
dokázať držať spolu, zvládať sa zorientovať a vždy 
vidieť svoj cieľ, nech sú podmienky akékoľvek, to 
by predsa umožnilo lietať každému. Možno sa to 
podarí práve nám.

Mária Horváthová
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Stalo sa...
Legenda o kráľovi Artušovi

20. októbra 2016 sme si v priestoroch Novej Akropolis 
v Bratislave vypočuli prednášku na tému „Legenda o kráľovi 
Artušovi“. Dozvedeli sme sa, že korene tejto legendy siahajú 
hlboko do histórie a starodávne rozprávanie o slávnom kráľovi je 
niečím viac než len zaujímavým príbehom. Legenda je pretkaná 
množstvom symbolov, ktoré so sebou nesú bohaté poznanie 
a súvislosti. Na to, aby sme ich plnohodnotne pochopili, je 
potrebné ich najskôr odomknúť správnym kľúčom. Vysvetlenie 
jednotlivých symbolov a ich prepojenie s príbehom tak pos-
lucháčov obohatilo o oveľa hlbší rozmer populárnej legendy.

Večer s Alfonsom Muchom v Tabačke
Vo štvrtok, 13. októbra, sa sála Fabricafé v Tabačke v Košiciach 

naplnila do poslednej stoličky - cez 50 záujemcov sa prišlo 
„presunúť“ v čase do obdobia secesie a zoznámiť sa s Alfonsom 
Muchom prostredníctvom multižánrového podujatia Novej 
Akropolis Košice.

K životu, dielu a inšpiratívnej osobnosti A. Muchu sme sa 
priblížili rozprávaním, čítaním z jeho spomienok ako i projekciou 
jeho fotiek zo života a bohatej tvorby. To všetko bolo spríjemnené 
živou hudbou na klavíri. Okrem toho sa mali poslucháči možnosť 
zúčastniť kvízu a vyhrať voľné vstupenky na rôzne jesenné 
podujatia Novej Akropolis. V druhej časti podujatia sa vyrábali 
záložky so secesnými vzormi. Veríme, že v rovnako príjemnej a obohacujúcej atmosfére sa bude niesť aj 
ďalšie zimné plánované podujatie tohto druhu na tému Leonardo da Vinci.

Pozývame Vás
15.11.2016 – Filozofia pre život – prezentácia kurzu, Bratislava
16.11.2016 – Filozofia pre život – prezentácia kurzu, Košice
23.11.2016 – Filozofia pre život – prezentácia kurzu, Košice
24.11.2016 – Zoznámte sa s Aristotelom (program pri príležitosti svetového Dňa filozofie), Bratislava
24.11.2016 – Zoznámte sa s Aristotelom (program pri príležitosti svetového Dňa filozofie), Košice
25.11.2016 – Kreatívny kurz Obraz z paverpolu, Bratislava
25.11.2016 – Dobrovoľnícke tvorivé dielne (program pri príležitosti svetového Dňa filozofie), Košice
26.-27.11.2016 – Magický Egypt (víkendový kurz), Bratislava
2.12.2016 – Kreatívny kurz Patchwork bez ihly, Bratislava
7.12.2016 – Mužské a ženské archetypy podľa C. G. Junga (prednáška), Trenčín
8.12.2016 – Sny – reč duše (prednáška), Bratislava, Košice
8.12.2016 – Dobrovoľnícke tvorivé dielne, Bratislava
13.12.2016 – Nová Akropolis na Ezofeste, Košice

Informácie na: www.akropolis.sk
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