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Myšlienka na mesiac:
„Ak chcete prebudiť všetku ľudskosť, prebuďte najskôr sami seba. 

Ak chcete odstrániť všetko utrpenie sveta, najskôr odstráňte v sebe všetko negatívne. 
Najvyšší dar, ktorý môžete dať, je vaša vnútorná transformácia.“ 

Lao-C’

Milí čitatelia,
teplé letné dni nás už zasiahli celou svojou 

silou a azda každý v tomto čase sníva o dovolenke 
plnej slnečných lúčov. Áno, leto bolo vždy časom 
načerpania nových síl, časom radosti a rekreácie. 
Práve v lete máme najlepšiu príležitosť pocítiť 
prírodu v celej jej kráse, vychutnávať si dotyky 
zeme, vody, vzduchu aj ohňa, prechádzať sa bosými 
nohami v piesku a po kameňoch, užívať si spaľujúcu 
žiaru slnka, poležať si v tráve a šťastne zmoknúť v 
teplej letnej búrke. A takisto, podľa mnohých tradícií, 
sa v období okolo letného slnovratu otvárajú skryté 
poklady prírody a ten, kto vie hľadať, môže ich nájsť.

V doslovnom preklade „rekreácia“ znamená 
opätovné stvorenie alebo znovu-stvorenie... Vo svojej 
hlbokej podstate by to bol čas určený na vnútorné 
spojenie sa práve so spomínanými pokladmi – s 
prapôvodnými tvorivými silami prírody, ktoré, 
strávené a spracované, prispievajú k tvorivej sile 
človeka. Ich odhalenie a spojenie sa s nimi nám potom 
pomáha uskutočňovať naše sny a ideály a znovu 
si uvedomiť zmysel všetkého, čo robíme. V starých 
kultúrach a u prírodných národov, hlboko spätých 
s rytmom a zákonitosťami prírody, sa stretávame 
s pravidelnou „rekreáciou“ v pôvodnom zmysle 
slova, čiže s cyklickým pripomínaním si podstatných 
hodnôt v podobe opakovania základných mýtov 
a rituálneho prežívania spirituálnych princípov 
daného spoločenstva.

V našej kultúre sa pojem rekreácia vzťahuje skôr na 
oddych, „vypnutie sa“, odpútanie sa od každodenných 
povinností a starostí a načerpanie novej energie a 
nových síl. Či už vnímame dovolenku a rekreáciu 
tak, že sa „vypneme“, alebo tak, že sa „prepneme“ na 
iný druh aktivity, nie vždy to splní svoj účel. Veľakrát 
som počula povzdychnutie ľudí, ktorí sa práve vrátili 
z dovolenky, že už po prvom dni strávenom v práci 
alebo bežnými rutinnými činnosťami majú pocit, 
ako keby na žiadnej dovolenke ani neboli. Možno 
je to tým, že nevieme tento čas využiť vo všetkých 
jeho dimenziách a spoliehame sa na to, že sa stačí 
na chvíľu odpútať od celoročných aktivít a zamerať 
sa na oddych alebo inú činnosť.

Určite stojí za to nechať sa inšpirovať bohatou 
skúsenosťou rozličných kultúr a národov a poňať 
dovolenku ako skutočnú „rekreáciu“, využiť čas 
strávený oddychom aj na rozjímanie a návrat k 
podstate, aby to bol naozajstný vnútorný nádych, 
pomocou ktorého sa opätovne dotkneme významu 
všetkého, čo robíme a uskutočňujeme. A práve 
toto opätovné vnútorné pochopenie našich cieľov 
a princípov, ktorými sa v živote riadime alebo 
chceme riadiť, je obrovským zdrojom energie, 
pretože obnovuje našu radosť a vedomie zmyslu. 
A keď náhodou pri našom rozjímaní zistíme, že sme 
sa vybrali nesprávnym smerom, môžeme tento 
čas využiť ako zastávku na našej púti, ktorá nám 
umožňuje zorientovať sa podľa nášho vnútorného 
kompasu a v prípade potreby zmeniť neželaný smer. 
Verím, že toto je ten mýtický poklad, ktorý v sebe 
nosíme a ku ktorému nám leto otvára brány. Takto 
nadobudnutá energia nám potom určite vydrží 
dlhšie a bude nás sprevádzať a inšpirovať minimálne 
do ďalšej „rekreácie“.

Prajem Vám krásne leto, veľa odhalených 
pokladov aj príjemné čítanie júlového bulletinu!

Mgr. Kamila Hermannová 
riaditeľka Novej Akropolis na Slovensku
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Brahma a húsenička
 Kedysi dávno, v ponurom údolí žili maličké húsenice, 
ktoré sa bolestivo plazili po zemi. Jedného dňa z Ind-
rovho raja zostúpil veľký boh Brahma a pozoroval 
húseničky v ich bolesti. Jedna z nich veľmi nariekala, že 
sa už nechce trápiť a neustále prežívať utrpenie. Brahma 
sa nad ňou zľutoval a rozhodol sa ju obdarovať. Vytiahol 
svoju čarovnú paličku, dotkol sa jej a húsenica prestala 
trpieť. Boh sa vrátil do Indrovho raja a až po dlhej dobe 
znovu zostúpil do údolia, aby zistil, čo sa tam deje. 
 Údolie bolo plné nádherných motýľov, ktorí šťastne 
poletovali sem a tam. Prekonali obdobie bolesti, obdobie 
plazenia a po stranách ich kedysi holých tiel im narástli 
priezračné krídla, ktoré im prinášali pocit voľnosti. 

       Zrazu Brahma zazrel, ako sa v temnom a studenom kúte údolia plazí úbohá húsenica. Tá, ktorá už necítila 
bolesť. Necítila bolesť, no práve preto ani nevedela uniknúť z biedy svojho evolučného štádia a navždy 
ticho zakúšala utrpenie. Hoci sa zdalo, že to utrpenie nie je fyzickou bolesťou ako v dobe, keď ju Brahma 
zbadal prvý krát, aj tak pocítil v jej vnútri utrpenie prameniace z toho, že pochopila obmedzenie svojich 
možností rozvinúť sa v nádherného motýľa a urobiť tak krok vpred vo svojej evolúcii. 

Neznámy autor

7 princípov poznania podľa 
Leonarda da Vinciho

V minulom čísle nášho bulletinu sme vás zoz-
námili s renesančnou osobnosťou Leonardom da 
Vincim, s maliarom, sochárom, umelcom, vedcom, 
technickým a stavebným inžinierom, vynálezcom, 
architektom, jednoducho s HOMO UNIVERSALIS 
(človek so všestranným poznaním a schopnosťami) 
a HOMO FABER (človek tvoriaci), ktorý žil na prelome 
15. a 16. storočia v Taliansku.

V tomto a nasledujúcom čísle si ho predstavíme 
ako filozofa, človeka milujúceho a hľadajúceho 
múdrosť a poznanie, pre ktorého bol každý deň 
príležitosťou nájsť nové zrnko pravdy. Z jeho 
zápiskov a traktátov, ktoré sa dochovali v podobe 
viacerých „Kódexov“, je možné vypozorovať, že sa vo 
svojom živote riadil siedmimi základnými princípmi 
– pohľadmi a prístupmi k človeku a prírode – a náj-
deme ich zhrnuté v knihe „Ako myslieť ako Leonardo 
da Vinci“ novodobého autora menom Michael J. 
Gelb. 

1. princíp: CURIOSITÁ (zvedavosť)
Leonardo bol už ako dieťa trpezlivý pozorovateľ 

prírody a svojho okolia. A počas celého života si 

zachoval túto schopnosť nazerať na život s neúna-
vnou zvedavosťou dieťaťa. Celý život túžil učiť sa, 
spoznávať, rozširovať vlastné horizonty, zlepšovať sa 
a hľadať zmysel existencie a tým pádom hľadať aj 
harmóniu a znovu a znovu sa ňou nadchýnať.

„Prianie učiť sa je dobrým ľuďom prirodzené.“

Keďže dospel k poznaniu, že vnútorný svet 
človeka je rovnako bohatý, ako svet vonkajší s jeho 
farebnosťou a rozmanitosťou, vyzýval sám seba vo 
svojich zápiskoch, aby si nikdy nedovolil uhasiť smäd 
po učení a odhaľovaní seba i sveta. Zároveň vedel, 
že pri bádaní však neradno čakať rýchle odpovede, 
pretože zahalená múdrosť prírody sa odkrýva 
postupne. V celom tomto úsilí mu bol verným 
spoločníkom jeho zápisník, do ktorého si zapisoval 
a zakresľoval všetky svoje postrehy netradičným 
spôsobom – tzv. zrkadlovým písmom.

INŠPIRATÍVNE OSOBNOSTI



„Niet väčšieho majstrovstva, ako keď ovládaš sám 
seba.“

A práve vďaka jeho celoživotnej zvedavosti 
a trpezlivému pozorovaniu prírody bol schopný 
vytvoriť okolo 300 vynálezov vychádzajúcich 
z princípov a mechanizmov prírody a namaľovať 24 
obrazov, z ktorých na nás nepozerajú len tváre, ale 
samotné duše skrývajúce sa za tvárami.

2. princíp: SENSAZIONE (vnímanie, dojem) 
Príroda nám darovala päť zmyslových orgánov 

a Leonardo nám radí cibriť ich celý život, pretože 
zdokonalenie našich zmyslov nám umožní obohatiť 
našu skúsenosť a smerovať k tomu, aby sme vedeli 
zmysly zharmonizovať a preniknúť k hlbšiemu 
cíteniu a vnímaniu.

„Bežný človek sa pozerá, ale nevidí, počúva, ale 
nepočuje, dotýka sa, ale necíti, je, ale nepociťuje 
chuť, hýbe sa, ale necíti svoje telo...“

Vycibrenie našich zmyslových vnemov nás môže 
priviesť k umeniu „vycítiť“ príležitosť, „vidieť“ podstatu 
vecí, „započúvať sa“ do hlasu duše, „dotknúť sa“ 
hviezd, či mať vycibrený „vkus“. Leonardo mal 
svoje zmysly natoľko prebudené, že napríklad tak 
dokonale voľným okom opísal let vtákov a pohyb 
každého pierka počas letu, že niečo podobné sa 
podarilo zachytiť až kamerami v 20. storočí. Jeho 
anatomické nákresy boli tak presné a nadčasové, 
že ich najbližších 300 rokov nič neprekonalo. Sú 
považované za počiatok modernej anatomickej 
ilustrácie. Okrem toho vedel hrať na rôzne hudobné 
nástroje, v jeho ateliéri vždy voňali čerstvé kvety, 
a tiež bol výborným kuchárom.

Pre rozvíjanie zmyslov odporúčal obklopovať sa 
tými najlepšími umeleckými dielami - to má vplyv na 
to, čím sýtime našu psychiku – a rozvíjať imagináciu 
prostredníctvom vedomej tvorby obrazov v našich 
predstavách. Radí napríklad opakovať si v mysli 
formy, ktoré sme v priebehu dňa videli a usilovať sa 
si ich priebežne vizualizovať do najmenších detailov. 

3. princíp: ARTE/SCIENZA (umenie/veda)
Leonardo sa celý život venoval aj vede, aj umeniu, 

prepájal logiku s imagináciou a intuíciou a všetka 
jeho práca je výsledkom prieniku medzi myslením 
a cítením. Takto prináša odkaz celistvého rozvoja 
osobnosti a integrálneho myslenia.

Umenie v jeho podaní znamenalo porozumieť 
človeku a prírode, a preto po nociach intenzívne 
študoval optiku, geometriu, anatómiu, mechaniku, 
perspektívu, hydrauliku a iné vedy a počas dňa 
vniesol vedecké poznanie do umeleckej tvorby. Byť 
umelcom v jeho dobe znamenalo nielen maľovať, 
ale tiež vytvárať umelecké nástroje, pomôcky 
a nové techniky, vyrábať rozmanité mechanizmy 
potrebné pri maľovaní fresiek na stropoch, venoval 
sa tiež sochárstvu, staviteľstvu, bol zlatníkom, 
kovoodlievačom, pripravoval a dekoroval slávnosti, 
venoval sa výzdobe miest atď.

Aby jeho mechanické a strojnícke výtvory 
boli funkčné, bádal najprv v oblasti anatómie, 
aby pochopil princíp práce svalov, šliach a kostí. 
Dôsledkom toho boli vynálezy ako žeriavy, zdvíhacie 
zariadenia, ložiská – navrhol množstvo vylepšení, 
aby sa častice v stroji z dreva tak netreli, a teda 
neopotrebovávali (napríklad automatické mazacie 
systémy). Vytvoril základy vtedy neexistujúceho 
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vedného oboru – hydrodynamiky. Skúmal prúdy, 
víry, prílivy a odlivy, vodopády, prietok vody cez 
zúžené miesta, pohyb vĺn...

V oblasti aerodynamiky študoval anatómiu 
vtá-kov, stavbu krídel a peria, ich schopnosť lietať  
a zároveň skúmal vlastnosti vzduchu, premeny 
počasia a zákonitosti, na akých let funguje... 
Výsledkom boli jeho vynálezy ako vrtuľník, vertikálne 
a horizontálne lietacie prístroje, padák, rogalo 
a mnohé ďalšie.

Kde ostatní ľudia jeho doby boli zvyknutí a zmie-
rení s tým, ako veci fungujú, Leonardo bol človek bez 
hraníc a nebolo pre neho nič, čo by bolo nemožné, 
alebo čo by sa minimálne nedalo skúsiť či zlepšiť. 
Dokázal sa vymaniť zo všeobecného spôsobu 
vnímania vecí, sveta, prírody, ľudí a nadobudnúť 
úplne nový pohľad na veci.

To je tiež dôvod, prečo mnohé jeho návrhy 
neboli v jeho dobe zrealizované, keďže boli až príliš 
pokrokové a „nepredstaviteľné“.

„Študujte vedu umenia a umenie vedy“.
To podstatné pre neho bolo neustále skúmať 

základné zákony prírody, kľúčové idey a princípy 
tohto sveta a na základe toho tvoriť v súlade 
s vitálnou harmóniu, ktorá nás obklopuje. Jeho 
poznanie pramenilo s neustáleho prepájania a do-
pĺňania inteligentného myslenia, hlbokého cítenia 
a skúsenosti.

Na budúce si predstavíme ďalšie štyri princípy 
s názvami dimostrazione, corporalita, sfumato 
a connessione.

Mária Mihálová

NA ZAMYSLENIE

Lenivosť... Ja? 
Všeobecne chápeme pod lenivosťou pomalosť v robení vecí alebo ich odkladanie. Odkladanie – nechávať 

všetko na neskôr. Pomalosť – prehnane sa zdržiavať pri robení toho, čo by sa malo spraviť okamžite.
Je jednoduché vnímať lenivosť v súvislosti s pohybmi nášho tela, s laxnosťou, s ktorou sa pristupuje  

ku konaniu, s prehnaným množstvom času, ktorý sa použije na dosiahnutie cieľa, ktorý sa práve kvôli tomu 
čoraz viac vzďaľuje.

Avšak lenivosť sa rozširuje aj do ďalších rovín osobnosti. 
Nemá až taký vplyv, aby paralyzovala cítenie a myslenie, 
ale vedie k tomu, že sa cíti a poníma iba to, čo je pohodlné 
a príjemné, čo nepredstavuje úsilie ani vytrvalosť. 

Psychická pohodlnosť je určujúcim elementom tejto 
formy lenivosti: vyhnúť sa všetkému rušivému.

Čo robí lenivý človek? Vie, že musí zadefinovať alebo 
vyriešiť rôzne citové situácie, ale radšej ich nevidí. Myslí si, 
že čas sa postará o to, aby z jeho emocionálnej panorámy 
vymazal mraky a neskôr bude všetko na poriadku. Keď 
mu nezostáva nič iné, než čeliť zoči voči týmto situáciám, 
hnevá sa, útočí na tých, ktorí sa odvážia mu poukázať  
na to, čo nechce vidieť a robí z hnevu utišujúci liek  
na svoj nedostatok rozhodnosti.

V očiach ostatných sa môže javiť ako pokojná osoba, ale jeho pokoj je výsledkom neschopnosti čeliť 
prirodzeným problémom, ktoré prináša život. Lenivý človek robí z pohodlnosti životný štýl.

Avšak hlboko v sebe vie, že žije v bubline, ktorá môže hocikedy prasknúť.
Môže obdivovať spirituálne, etické alebo estetické ideály, páčia sa mu, ale nie je schopný žiaden z nich 

aplikovať v rámci svojej vlastnej existencie, pretože by musel zmeniť svoj tupý pokoj. Musel by zaviesť 
zmeny, bojovať s ťažkosťami. Keďže to všetko si vyžaduje veľa úsilia, znovu sa ponára do pohodlnosti zostať 
takým, aký je, opierajúc svoje argumenty o to, že zmena je nemožná.

Lenivý človek má však skrytý strach, ktorý sa neodvažuje priznať: bojí sa času a množstva vecí, ktoré nikdy 
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nespraví. V tom prípade obviňuje osud so svojho nešťastia, z nedostatku príležitostí. A radšej plače a cíti sa 
byť prenasledovaný nepriazňou, než by pohol jediným fyzickým alebo psychickým svalom.

Proti lenivosti: pozornosť. Proti odkladaniu: využiť každú minútu.
Delia Steinberg Guzmán

Riaditeľka Medzinárodnej organizácie Nová Akropolis
SVET SYMBOLOV

Páv korunkatý
O pávoch sa hovorí, že zomierajú, ak zomrie ich partner, a preto 

je často páv vnímaný ako symbol trvalého vzťahu či vernosti. Oči  
na jeho chvoste sú považované za oči nášho srdca alebo boha. 
Možno práve zhadzovanie pier a ich opätovná obnova sa podpísali  
pod vnímanie páva aj ako symbolu sebaobnovy a večnosti. V súvislosti 
s touto obnovou je niekedy dávaný do súvislosti s reinkarnáciou či 
zmŕtvychvstaním.

Podobne ho aj ranní kresťania vnímali ako symbol nesmrteľnosti 
a vzkriesenia. Stelesňuje tiež čistú dušu, jej nesmrteľnosť a nepod-
platiteľnosť. Archanjel Michael je údajne často zobrazovaný práve s krídlami páva. 

V mnohých kultúrach je však páv spájaný s konkrétnymi božstvami. V rímskej kultúre sa vzťahuje 
k bohyni Juno. V starogréckej mytológii bol zasvätený bohyni Here. V tomto kontexte bol chápaný aj ako 
komplement k Diovmu orlovi. 

Aj v Indii je spájaný s najvyššími božstvami. Je práve tým zvieraťom, popri labuti, 
na ktorom môžeme vidieť jazdiť a prichádzať bohyňu Sarasvatí, manželku boha 
Brahmu. Taktiež boh vojny Kartikeya jazdí na pávovi menom Paraváni. U boha 
Krišnu sa stretávame s pávími perami ako ozdobou na jeho vlasoch a tiež jeho loď 
má tvar páva. 

V čínskej mytológii je páv „jazdeckým zvieraťom“ jedného z najvýznamnejších 
a najpopulárnejších buddhov menom Amitábha - bezhraničné svetlo.

V slovansko-avarskom prostredí sa objavuje zobrazenie boja hada s tzv. pávím 
drakom, čo je mýtická okrídlená bytosť s pávím chvostom. Je možné, že to súvisí 
s iránskou tradíciou, kde symbolizoval zápas dobra, v podobe pávieho draka, a zla, 
v podobe hada.

Chvost páva a oká na jeho rozprestretom chvoste majú tiež symbolizovať 
nebeskú klenbu posiatu hviezdami. V jednom z výkladov je jeho chvost vnímaný aj ako znázornenie 
zodiaku. Všeobecne v ezoterickom výklade bol tiež symbolom poznania.

Kolektív autorov
Použitá literatúra:
Dallapiccolová, A. L. 2006. Hindské mýty. Praha: Levné knihy KMa ISBN 80-7309-217-4. 79 s. 
Blurton, T. R. 2007. Bengálské mýty. Praha: Levné knihy KMa. 978-80-7309-456-0. 81 s. 
Guter, J. 2005. Bohové a symboly staré Číny. Praha: Brána. 80-7243-263-X. 224 s. 
Profantová, N., Profant, M. 2004. Encyklopedie slovanských bohů a mýtů. Praha : Libri. ISBN: 80-7277-219-8. 259 s. 
Kolektív autorov. 1996. Lexikon východní moudrosti. Olomouc : Votobia. 80-85606-54-2. 565 s. 

MÚDROSŤ PRÍRODY

Svetlo
Optika ako náuka o svetle, je jednou z naj-

dôležitejších častí fyziky, možno práve preto, 
že svetlo úzko súvisí so zrakom a zrak je pre nás 

dôležitým nástrojom na prežívanie a zachytávanie 
života. Spoznanie zákonitostí svetla nám prinieslo 
mnohé technické vymoženosti ako okuliare, lupu, 
mikroskop, fotoaparát či ďalekohľad. Hlavne nám 
však umožnilo nahliadnuť za hranice nášho bežného 
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sveta, spoznávať súčasný vesmír, ale aj nahliadnuť 
na počiatok jeho vzniku. Poďme sa spolu pozrieť  
na to, čo všetko už dnes vieme o svetle. 

Šírenie svetla
Prečo sa vzdialenejšie objekty javia nášmu 

oku menšie? Nejde iba o perspektívu. Ide totiž 
o jednu zo základných vlastností svetla – svetlo 
sa šíri priamočiaro. Dôkazom je napríklad aj to, že  
na chodníku vidíme svoj tieň. Pochopenie toho 
ako sa svetlo šíri, bolo prelomové a kľúčové 
zistenie na ceste výskumu svetla, pretože následne  
potom prichádzali úvahy o tom, že ak by sme svetlo 
dokázali ohnúť, zmenili by sme naše vnímanie 
sveta. Ohnúť svetelné lúče sa skutočne podarilo, 
a to prostredníctvom skla. Vďaka zisteniu, že sklo 
dokáže ohýbať slnečné lúče, vznikli v 13. storočí 
prvé okuliare alebo to viedlo začiatkom 17. storočia 
k výrobe prvého ďalekohľadu, o čo sa zaslúžil 
Galileo Galilei. Možnosť vidieť prichádzajúce lode 
už o dve hodiny skôr malo obrovský ekonomický 
a vojenský význam. No Galileovi išlo hlavne o to, 
nasmerovať zrak smerom do vesmíru. Zostrojil 
silnejší ďalekohľad a otočil ho ku hviezdam. Tým 
navždy zmenil vtedajšiu mienku o svete. Zistil, že 
Zem nie je stredom vesmíru, ako sa dovtedy verilo.

Odraz a lom svetla
Možno si to vôbec neuvedomujeme, ale všetky 

veci okolo nás a aj my sami by sme neboli vidieť, ak 
by sme neboli osvetľovaní zdrojom svetla. Predmety, 
ktoré sami nesvietia, je možné vidieť iba vtedy, 
ak sa od nich odrazí svetlo nejakého svetelného 
zdroja. V podstate všetko, čo okolo seba vidíme, 
je vlastne odrazené svetlo. To, čo dáva predmetu 
charakteristickú farbu, je práve schopnosť predmetu 
svetlo odrážať alebo pohlcovať, prípadne zmeniť 
spektrum dopadajúceho svetla. Povrchy telies však 
odrážajú svetelné lúče rôzne - biele povrchy viac a 
čierne takmer vôbec, hladké povrchy ako zrkadlo, 
vytvárajú pravidelný odraz, a naopak na nerovných 
plochách, ako je papier či stena, sa svetlo odráža 
na všetky možné strany. No a tá časť svetla, ktorá 
sa od povrchu telesa neodrazí, prejde telesom 

alebo sa v ňom pohltí – absorbuje. Energia takto 
absorbovaného svetla sa potom v telese zmení  
na teplo, čo iste všetci dobre poznáme.

Vlnová dĺžka  
Ľudské oko však vníma iba určitú časť svetla 

– určitú vlnovú dĺžku. Všetko mimo túto vlnovú 
dĺžku nevidíme, ako napríklad ultrafialové svetlo či 
infračervené svetlo. Skupina vlnových dĺžok, ktorú vie 
naše oko zaznamenať, sa označuje pojmom farebné 
spektrum. Jednotlivé vlnové dĺžky potom tvoria 
samotné odtiene farieb. Istým spôsobom teda farby 
ako také neexistujú. Farba predmetu vzniká tak, že 
predmet odráža istú svoju časť svetelného spektra. 
Oko ich zachytí a mozog dešifruje odtiene a my 
máme pocit, že vidíme nejakú farbu. Isaak Newton 
bol ten, ktorý odhalil ako vznikajú farby a zároveň 
dospel k záveru, že všetky farby sú obsiahnuté 
v bielom svetle. 

Optické odtlačky prstov
Je dôležité poznamenať, že spektrum nie je 

súvislé, ako sa nám možno zdá, keď hľadíme na dúhu. 
Je rozdelené množstvom čiar – medzier. Tie vznikajú 
v dôsledku toho, ako atómy vo vonkajšej atmosfére 
slnka vstrebávajú svetlo určitej vlnovej dĺžky, ktoré 
vychádza z vnútra slnka. Každý prvok totiž vstrebáva 
iba svetlo špecifických vlnových dĺžok. Sú to akési 
optické odtlačky prstov. Na základe toho dokážeme 
identifikovať z akých chemických prvkov sa skladá 
žiarivý objekt na oblohe a v podstate si prečítať jeho 
životný príbeh, a to aj na diaľku, „sediac za stolom tu 
na našej Zemi“.  

Rýchlosť svetla 
Voľným okom sa nám možno zdá, že svetlo je 

všadeprítomné. Nemáme pocit, že musíme čakať, 
kým sa k nám dostane. No už Galileo Galilei uvažoval 
o šírení a rýchlosti svetla. Hovoril: „Ak je svetlo proces 
spojený s pohybom, musí, ako každý iný proces, 
potrebovať nejaký čas na svoje šírenie.“ Bohužiaľ 
v tej dobe ešte nemohol podoprieť svoju úvahu 
experimentom. Prvé určenie rýchlosti uskutočnil 
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až Dán Olaf Rømer v roku 1676 a to jednoduchou 
astronomickou metódou – pozorovaním mesiacov 
Jupitera zistil, že keď je Zem ďalej od Jupitera, 
mesiac Io sa objaví neskôr ako keď je Zem bližšie.  
Z toho vyvodil, že svetlu nejakú dobu trvá, kým 
k nám docestuje. Svetlo teda nie je okamžité. 
Šíri sa presne danou rýchlosťou. Dnes už vieme, 
že vo vákuu – vzduchoprázdne – prejde svetlo  
za sekundu 299 880 km. Zaujímavosťou je, že 
napríklad vo vode je to 224 000 km a v diamante 
iba 122 000 km. Objav rýchlosti svetla mal obrovský 
význam. Bol to kľúčový poznatok vedúci k odhaleniu 
samotnej podstaty svetla.

Čo je teda podstatou svetla? 
James Clark Maxwell, popredný fyzik 19. storočia, 

skúmajúc elektromagnetické vlny zistil, že sa čírou 
náhodou šíria presne rýchlosťou svetla. On to ale 

nepovažoval za náhodu a pokračoval ďalej, až sa 
mu napokon odhalila samotná podstata. Tak čo je 
teda svetlo? Svetlo je zmesou elektrických a mag-
netických vibrácii, ktoré si navzájom prenášajú 
energiu. Svetlo nepotrebuje k svojmu šíreniu látku, 
môže sa šíriť v prázdnom priestore. 

My dnes už vieme, že tu bolo prítomné takmer 
od úplného počiatku vzniku nášho vesmíru a napo-
kon aj mnohé náboženstvá a filozofie hovoria o Po-
čiatočnom svetle. Dalo by sa povedať, že všetko, čo 
dnes vieme o vzdialených galaxiách či atómoch, 
nám prezradilo práve svetlo a dalo by sa tiež povedať,  
že pojem Svetlo pre nás aj dnes stále niečo znamená. 
Čosi vnútri v nás sa vždy rozochveje, keď to slovo 
niekto vysloví. 

Mária Horváthová
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AKTUALITY NOVEJ AKROPOLIS NA SLOVENSKU

Stalo sa
Podujatie pre deti z detského domova Valaliky

V sobotu 16.6.2018 sme v rámci dobrovoľníckej činnosti Novej 
Akropolis pripravili športové podujatie v prírode spojené s opekaním 
pre deti z Detského domova Valaliky.

V areáli Alpinka si deti najprv vyskúšali svoju odvahu a schopnosti 
lozením po lanovej dráhe Tarzania, čo bol pre všetky deti zážitok,  
na ktorý budú dlho pamätať - najmä tie väčšie, ktoré museli v korunách 
stromov vo výške 5-6 metrov zvládnuť rozkolísané laná aj svoje emócie. 
Ale zvládli to a potom sme sa mohli spoločne venovať príprave ohníka 
a opekaniu. 

Rôzne športové hry, ale aj spoločné rozprávanie o prírode, 
ekológii, cykloch v prírode, svetových stranách, fázach mesiaca, ako 
aj hľadanie a poznávanie rastliniek na lúke vyplnili zvyšok popoludnia, 
a spolu s vydareným počasím priniesli všetkým zúčastneným ďalšie 
nezabudnuteľné chvíle.

Pozývame Vás
28.7.2018  Kreatívny kurz Obraz z paverpolu, Bratislava
9.8.2018  Večer na tému Duša západu – duša východu, Bratislava (prednáška)
18.8.2018  Kreatívny kurz Socha z paverpolu, Bratislava
16.9.2018  Slobodný a tvorivý rozvoj osobnosti podľa psychológie Ericha Fromma, Bratislava   
   (seminár)
18.9.2018  Dobrovoľnícke tvorivé dielne, Bratislava
20.9.2018  Dobrovoľnícke tvorivé dielne, Bratislava

Informácie na: www.akropolis.sk


