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Myšlienka mesiaca:
„Čokoľvek sa stane, stane sa právom. Buďme pozorní, aby sme v pravú chvíľu uviedli koleso do pohybu. 
Nech zrak tela, inteligencia vnútra nepretržite pozorujú všetko na okolo, nech oko našej vôle určí cieľ,  

od ktorého sa nikdy neodkloní. Žiadne ohováranie nezraní naše skutočné ja, žiadna pochvala ju 
neskrášli. Len my sami máme vplyv na onen plameň kráľa a vladára! Konajme svoju povinnosť,  

akoby sme boli poslušní tej podmanivej príťažlivosti, ktorá nás povznáša až k nášmu ideálu.“ 
Pavel Sédir

Milí čitatelia,
ľudové porekadlo hovorí, že „máj je lásky čas“,  

a tak by som sa v tomto úvodníku spoločne s vami 
rada zamyslela nad touto večnou témou, ktorou 
je láska. Je to veľmi široký pojem, ktorý zahŕňa city 
rozličných stupňov aj hĺbky, od toho, čo nazývame 
zaľúbenosťou, cez lásku rodičovskú, priateľskú, až  
po lásku k prírode, umeniu či hodnotám...

Hovorí sa, že láska preráža múry, prenáša hory, 
prekonáva smrť... Podľa mnohých tradícií je to veľká 
sila a energia, ktorá drieme v každom z nás a čaká  
na to, kedy ju v sebe zobudíme.

Všetci túžime po láske. Filozof a sociológ Erich 
Fromm hovorí vo svojej svetoznámej knihe „Umenie 
milovať“, že my ľudia si často myslíme, že na to, 
aby sme mohli lásku „nájsť“, potrebujeme vhodný 
objekt... a všetko ostatné už potom príde. No  
v skutočnosti je láska našou vlastnou schopnosťou, 
umením, ktoré treba pestovať a hľadať ho v svojom 
vlastnom srdci, bez ohľadu na okolnosti, do ktorých 
nás život postavil. 

Starovekí Gréci rozlišovali viaceré stupne lásky 
a za tú najvyššiu považovali lásku nazývanú agapé, 
čo označovalo úplne nezištnú lásku, ktorá má 
schopnosť dávať bez očakávania niečo naspäť. 
Niektorí filozofi v platónskom období používali toto 
slovo na označenie univerzálnej lásky, lásky k pravde 
alebo lásky k ľudstvu, aby ju odlíšili od osobnej 

lásky. V starovekom Ríme sa potom táto forma lásky 
nazývala caritas (odkiaľ pochádza slovo charita)  
a neskôr sa v európskej kultúrnej tradícií objavuje 
ako kresťanská láska. V starovekej Indii sa tomuto 
druhu lásky hovorilo metta a opisuje sa ako aktívna 
dobrotivosť, ktorá je zbavená vlastníckych nárokov  
a otvorená pre všetky bytosti.

Tento druh lásky sa uskutočňuje prostredníctvom 
vôľového rozhodnutia, je to láska, ktorá nie je závislá 
od pocitov, je to skôr hlboký, pokojný a súčasne 
aktívny cit. Je to láska konania, nie láska emocionálna. 
Miluje bezpodmienečne. Je to postoj založený 
na vedomom rozhodnutí, ktorý sa prejavuje ako 
vnútorná spriaznenosť so svetom a dobroprajnosť  
v srdci. 

Nech je teda mesiac máj priaznivý pre lásku... 
najmä pre našu vlastnú schopnosť prebudiť v sebe 
tú najhlbšiu lásku, tú, ktorá naozaj preráža múry, 
prenáša hory a prekonáva smrť, a s ktorou sa súčasne 
otvára isté oko srdca, bdelé k príležitostiam dávať, 
niečo zo seba ponúknuť svojmu okoliu a aktívne 
napomáhať šíreniu dobra v akomkoľvek zmysle.

Želám vám krásny máj a veľa lásky!

Mgr. Kamila Hermannová 
riaditeľka Novej Akropolis na Slovensku
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Chlapec a pes 
Bol raz jeden muž, ktorý mal veľmi rád psy. Mal doma prekrásnu čistokrvnú sučku, ktorá jedného dňa 

porodila päť krásnych šteniatok. Nuž ale jedno z nich malo vrodenú vadu – krívalo na zadnú nohu a bolo 
jasné, že táto vada sa nikdy nebude dať odstrániť. Majitelia psov väčšinou takéto šteniatka nechajú utratiť, 
nakoľko ich nie je možné predať. No tento muž mal dobré srdce a staral sa o postihnuté šteniatko rovnako 
ako o všetky ostatné.

Keď boli šteniatka dostatočne veľké na to, aby ich mohol 
predať, rozposlal ich majiteľ inzeráty na predaj. Hneď ako 
inzeráty vyšli, zazvonil mu pri dverách malý chlapec. „Chcem 
si kúpiť šteniatko,“ povedal zanietene. „Chápem,“ povedal 
muž, „ale tieto šteniatka sú čistokrvné a majú svoju cenu. 
Neviem, či máš dostatok peňazí, aby si mohol niektoré 
z nich kúpiť.“ „Mám 52 dolárov, sú to moje celoživotné 
úspory,“ povedal nadšene chlapec. Muž nemal to srdce, aby 
chlapcovi povedal, že cena jedného šteniatka je oveľa vyššia, 
než jeho ponuka, a navyše bol rád, že sa jeden z jeho psíkov 
dostane do takých dobrých rúk, a tak povedal: „Dobre, môj 
milý, môžeš si jedno vybrať.“ Otvoril dvere do miestnosti, 
v ktorej psíkov choval, a všetky šteniatka radostne vybehli 
v ústrety chlapcovi. Len jedno z nich išlo pomalšie, krívalo 
a zo všetkých síl sa snažilo dobehnúť svojich súrodencov.

„Tohto chcem!“, zvolal radostne chlapec a ukázal prstom na krívajúceho psíka. „Prepáč, ale myslím, že 
práve tohto nebudeš chcieť,“ povedal majiteľ, „nikdy sa s tebou nebude môcť hrať tak, ako ostatné, má 
vrodenú vadu a nemôže behať.“ Chlapec sa na muža vážne pozrel, vyhrnul si nohavicu a ukázal mu svoju 
pravú nohu. Od kolena dolu bola kovová a bola zasunutá do špeciálnej topánky. Chlapec povedal: „Práve 
toto šteniatko chcem kúpiť, lebo bude potrebovať niekoho, kto ho pochopí.“ Dojatý muž povedal: „Zober 
si ho, chlapče, je tvoj, nechcem zaňho žiadne peniaze.“ Chlapec sa napriamil a s výrazom dospelého muža 
povedal: „Dám vám zaňho všetky peniaze, čo mám, a doplatím aj dlh, lebo tento psík má rovnakú cenu ako 
všetky ostatné.“

Muž sa s láskou pozrel na chlapca, podal mu ruku a povedal: „Platí. Cena psíka je 52 dolárov a dlh si mi 
práve teraz splatil tým, že si mi dal istotu, že sa šteniatko dostalo do tých najlepších rúk.“

Neznámy autor

INŠPIRATÍVNE OSOBNOSTI

Pavol Emanuel Dobšinský a odklínanie povestí
2.časť: Úvahy o povestiach

Dobšinský svoje názory na zmysel, podobu a poslanie ľudových rozprávok zhrnul vo veľkolepom 
teoretickom pojednaní z roku 1871, v knihe Úvahy o slovenských povestiach. Povesti považuje za poetický 
doklad národnej identity: „Povesti sú najprvším dielom mladistvého obrazivého ducha národa, v ňomž 
sostavil si nauky svojho vlastného názoru i ponímania sveta, spolu i náuky a zásady života, dľa ktorých 
sporiadal pomery svoje, čiže svoje prvotné, mladistvé národné živobytie.“ 

Dobšinský chcel preukázať rovnocennosť národa slovenského s inými veľkými národmi. Snaží sa, ako 
sám hovorí, „odklínať zjavné tajnosti našich povestí.“ „Zdrojom i stokom povestí je teda sám duch národa, 
duch ľudský, na stupni prvého sävedomia postavený, vidom i obdivom sveta mocne dojmutý a pohnutý, 
pomery svoje k svetu, Božstvu, i ľudstvu sporiadajúci.“



Poetický je aj sám jazyk, ktorým Dobšinský 
uvažuje. Keď sa zamýšľa nad pôvodom povestí, 
hovorí o „báječnosti“, o „duchu báječnom“, o „báječ-
ných predkoch“ alebo len o „báječníkoch“. 

Dobšinský sa odvoláva na spiritualitu povestí 
a trápi ho materializmus jeho vtedajšieho sveta, 
ktorý neuznáva duchovnú zložku človeka „dľa nehož 
duch a duševné naše vlohy i mocnosti majú byť len 
výplivom tej a takej složitosti prvkov a ústrojnosti 
tela, akú pri tele ľudskom nachodíme, dľa nehož 
vlastne niet samobytného ducha, len telo, len 
matéria je všetko“.

Povesti k nám prehovárajú 

Dobšinský upozorňuje, že v povestiach je všetko 
živé. Hrdina povestí má prírodu vo veľkej úcte. Všetko 
má svoje miesto a poslanie a neradno sa vyvyšovať, 
len preto, že niečo je „vec“. Všíma si, že nezľutovať sa 
nad opusteným a trpiacim „tvorom“, je v povestiach 
najväčším previnením proti ľudskosti.

Povesti prehovárajú úchvatnou obrazotvornos-
ťou. Sú svetom zázračných vecí a fantastických 
premien. „Duch báječný nepredkladá svoje 
veci v pojmoch čiste rozumových, predstavuje 
všetko len v obrazoch, do ních zaodieva skutočné 
a čisté myšlienky svoje, čiže učí v symbolách, učí 
symbolicky.“ Dobšinský vidí v symbolike povestí 
zobrazovanie prírodných síl, zjavov a úkazov, a uva-
žuje o tom, že rozprávkový svet možno vysvetliť aj 
ako symbol prírody. Veľmi často poukazuje na so-
lárny mýtus, na dualitu síl, súboj svetla a temna, leta 
a zimy. V povestiach vidí odkazy na ľudskú psychiku, 
na jej tendencie a vnútorné boje.

Podľa Dobšinského povesti vyjadrujú tri základné 
časti ľudského svetonázoru, ktoré pomenoval ako 
bohoveda (vzťah človeka k božstvu), svetoveda 
(vzťah človeka k zložkám prírody) a človekoveda 
(koncepcia človeka, jeho psychologické aspekty).

Povesti predkladajú eticko-morálny koncept, 
hodnotový rámec, ponúkajú človeku pomocnú 
ruku na jeho ceste. 

Človek povestí je hlavne človekom srdca 

„V srdci stretá sa, čo v človeku hmotného a čo 
z ducha. Tu bojujú vášne a náruživosti s lepšími 
náklonnostiami a kľudnejším rozmyslom ducha. 
A jak hlboko naše povesti poznajú všetky záhyby 
tohto srdca.“ „Nám dosť poukázať na to, jako vrch 
konečného víťazstva drží všade len srdce striezlivé 
a dobré; bez pokušenia nikdy nebýva, ale tou lepšou 
vôľou a zdravou rozvahou ducha nad všetkým víťazí; 
jak naproti tomu každé slabé srdce (u starších bratov 
a sestier) snadno odvahu tratí, pokušeniu podlieha 
a hynie.“

Dobšinský človeku verí. Verí v jeho skryté 
schopnosti. Príkladom sú hrdinovia povestí. Lebo 
nad ich narodením bdie vyššia moc, „ktorá tie 
utešené, a v človeka vložené vlohy dobre zná“. 
Tak ako popolvár – chudobný, opovrhovaný a vy-
smievaný, mení sa v kráľoviča, tak aj prebúdzajúca sa 
duša „mocne zatúži po vyvedení niečoho dobrého, 
slávneho.“

Hrdina je na ceste vystavený nepriazni a pre-
kážkam. Ťažký býva prvý krok. „Všade storaké zápreky 
a nehody už pri tomto prvom kroku a začiatku 
každého vznešenejšieho podniku.“

Víťazí iba čistá motivácia. „Odhodlaný duch 
bohatiera pretrpí útržky, prevalí prekážky, nedá sa 
ani odprosiť, ani odradiť, ani odstrašiť; túha a vôľa 
jeho po dosažení cieľa vznešeného nezlomná je.“

Hrdina sa svojou cestou transformuje. „Konečne 
“čistý od vecí diabolských“, nepokalený žiadnym 
podlým prostriedkom, sám ako zlato prečistený 
v ohni utrpenia, práce a boja, neohrožený v nebez-
pečenstvách, vytrvalý v nepočetných námahách 
uvíta sa so zlatou pannou, čestné a zaslúžilé víťazstvo 
venčí ho.“
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Dobšinský hovorí o slobodnej vôli a aktívnom 
prístupe človeka. Vidí ho ako sebaurčujúcu sa 
bytosť, ako človeka, ktorý vie, že „nestojí uprostred 
otáčajúcich ho vecí a živlov, len aby rad vyplnil; 
i nechce byť len predmetom nahodile sem i ta 
postrkovaným, lobdou iných naňho pôsobiacich 
činiteľov; on sám vystupovať chce ako činiteľ, vyvinúť 
chce sám zo seba a kol seba život samostatný, 
nezávislý od okamžitých dojmov alebo postrkov 
sveta vonkajšieho, život to rozumný, zdravými 
pocitmi, pomysly i chtením ducha spravovaný.“

Ako má človek cítiť, myslieť a konať?

Podľa Dobšinského dobrá moc božecká dobrému 
človeku zahynúť nedá. „Preto naše povesti i tam, kde 
suchý rozum vzpiera sa fantastičnosti jejich, ešte 
vždy ostávajú milé, dojímavé, vítané, nerozlučné 
družice každého neskazeného srdca. Dobré, blahé 
pôsobenia na cit a srdce ľudské nikto jim odoprieť 
nemôže, a ľud náš v skutku od tisíc a tisícletia nimi 
šľachtí a kojí city duše svojej.“

Človek je tvor skúmavý a rozumujúci. Poznáva 
veci vonkajšie a vnútorné. Ale nie iba zmyslami. 
„Keby prestával na dojmoch jak práve do smyslov 
bijú a na pojmoch (pochopoch) z toho utvorených: 
tu by nastával v myslení a rozumováni človeka mier, 
mier stojatý a hnilý, a človek nikdy nepovzniesol 
by sa ďalej od poznania hmoty.“ „Ale duch myslivý 
skúma ďalej a hovorí: dojmy i pojmy mám už 
hotové, už dané vo veciach a s nimi; ale ktože dal, 
kto vložil do týchto vecí tie dojmy a pre mňa i pojmy, 
čiže kto dal a vložil do kvetu krásu, do tela rozmer 
i súmer, kto ustrojil ho? Ten iste mal prvotný pojem 
krásy, súmernosti, ústrojnosti, ktorý pojem mne ako 
už daný len v druhom rade utvoriť si, znovu ponímať 
prichodí. Takto hľadá človek pojem pojmov čiže 
ducha toho, v ktorom prvotne vznikla myšlienka 
utvorenia všetkých vecí.“

„Človek, tvor sebaurčujúci, na tejto ceste určo-
vania seba prichodí do odporu sám so sebou.“ „Čo 
v ňom preváži, ako sa rozhodnúť, ako konať, ako 
určovať sa?“ „Či dľa chúťok smyslných, telesných, 
dľa hnutia a výbuchov okamžitých náruživostí, či dľa 
rozumných zásad a chladnejšej rozvahy i trvalejšieho 
chtenia ducha?“

Poznáme odpoveď? Potrebujeme pomoc? 
Povesti či rozprávky sú nám stále k dispozícii, 
pripravené odovzdať svoju múdrosť. Stačí v nich 
zalistovať a ponoriť sa do ich odklínania.

A na záver ešte odkaz od Majstra Dobšinského

„Synovia rodu! Vašími vzormi nech budú naši 
králeviči, tí šuhaji zdravého rozmyslu, dobrého srdca 
a jeho nekonečnej horúcej tuhy po kráse a sláve; 
tí šuhaji čistej lásky k človečenstvu; šuhaji smelej 
odhodlanosti k činu a pevnej viery i nádeje v Boha, 
jednak vyzkúsení v útrpnostiach, jednak otúžení 
v práci a v boji, jednak mierni a smierliví v sčastí 
i v neščastí, jednak hotovej smrti v náruč jednak  
i k sláve víťazstva kráčajúci – len či cieľ všesmierlivý 
a všeslávny dosažený je. Dcéry rodu nášho! 
Nezapomeňte na tie krásne panny povestí; prizrite 
sa ces koľké zkúšky prejdú, jak nezvratné v nich 
vytrvajú, jak krásne objavujú sa potom tie sestry 
Jelenčokov, Troch zhavranelých bratov, tie Ružové 
Aničky a Zlatovlásky; aby aj vy ozdobovaly ste sa 
jejich cnostiami.“

„V tomto tajomstvenne zavinutá i v sebe zjavná 
je budúcnosť naša, budúcnosť národa, budúcnosť 
krásy a slávy dobrého!“

Vladimír Cích
Použitá literatúra a zdroje:
(1) DOBŠINSKÝ, Pavol. 1871. Úvahy o slovenských  
 povestiach. Turčiansky Svätý Martin : Matica   
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(2) SLIACKY, Ondrej. 2016. Pavel Dobšinský, život s  
 rozprávkou. Bratislava : Dajama. 96 s. ISBN 978-80- 
 8136-057-2. 
(3) SLIACKY, Ondrej. Živá a mŕtva voda Pavla   
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NA ZAMYSLENIE

Ukážky z diel: Hlas Ticha 
Táto zem, učeník, je Sieňou utrpenia, v ktorej sú, na ceste ťažkých pokušení, umiestnené rôzne pasce, 

aby zviedli tvoje ego ilúziou zvanou Veľké Kacírstvo. Táto zem, nevedomý učeník, je iba temným vstupom 
vedúcim do šera, ktoré predchádza údoliu skutočného svetla. Toho svetla, ktoré žiadny vietor nedokáže 
uhasiť, ktoré horí bez knôtu a paliva.

Veľký Zákon hovorí: „Aby si sa stal znalým JA VEŠKERENSTVA, musíš najskôr byť znalým svojho JA.“ Aby si 
dosiahol znalosti tohto JA, musíš obetovať ja NIE-JA, svoje bytie NIE-BYTIE a potom môžeš spočinúť medzi 
krídlami VEĽKÉHO VTÁKA. Áno, sladký je odpočinok medzi krídlami toho, ktorý sa nezrodil a ani neumiera, 
ale je tu na veky vekov.

Nasadni na Vtáka Života, ak chceš vedieť. Opusť svoj život, ak chceš Žiť. Tri Siene, unavený pútnik,  
ťa dovedú na koniec ťažkých múk. Tri Siene ťa privedú skrze tri stavy k štvrtému a potom do siedmych 
svetov, svetov Večného Pokoja. Ak chceš vedieť ich mená, tak počúvaj a pamätaj si.

Meno prvej Siene je NEVEDOMOSŤ. Je to Sieň, v ktorej si zbadal svetlo, a v ktorej žiješ a umieraš. Meno 
druhej Siene je POUČOVANIE. V nej tvoja duša nájde kvety života, ale pod každou kvetinou je stočený 
had. Meno tretej siene je MÚDROSŤ, za ktorou sa rozprestierajú nekonečné vody AKSHARY, nezničiteľného 
Prameňa Všehopoznania. 

Ak chceš prejsť bezpečne prvou Sieňou Nevedomosti, tvoja myseľ nesmie považovať ohne vášní, ktoré 
tam horia, za Slnečné Svetlo Života. Ak chceš prejsť bezpečne druhou Sieňou Poučovania, nesmieš sa 
zastaviť, aby si sa nadýchal omamnej vône jej kvetov. Ak sa chceš oslobodiť od karmických pút, nehľadaj 
svojho Guru v týchto oblastiach ilúzie Mayi. Mudrci sa nezdržiavajú v hájoch zmyslových pôžitkov. Mudrci 
nehľadia na lichotivé hlasy ilúzií. Toho, kto ti poskytne zrodenie, hľadaj v Sieni Múdrosti, v sieni, ktorá je 
umiestnená nad všetkými tieňmi a kde svetlo pravdy svieti večnou slávou.

To, čo je nestvorené, žije v tebe, učeník, rovnako ako prebýva v tejto Sieni. Ak to chceš dosiahnuť a oboje 
spojiť, musíš zo seba vyzliecť čierny odev ilúzie. Umlč hlas tela. Nedovoľ, aby sa akýkoľvek obraz zmyslov 
postavil medzi toto svetlo a tvoje vlastné, aby sa dvoje mohlo zlúčiť v jedno. A keď sa presvedčíš o svojej 
vlastnej Nevedomosti, utekaj zo Siene Poučovania. Táto Sieň je nebezpečná svojou zradnou krásou, ale je 
potrebná pre tvoju skúšku. Dávaj pozor, Lanú, aby si sa neoslepil jej klamlivou žiarou, aby nebola tvoja duša 
oslepená iluzórnym leskom, zdržaná a zachytená v jej klamlivom svetle.

Toto svetlo žiari z drahokamu Veľkého Zvodcu Maru. Počarováva zmysly, oslepuje myseľ a človeka 
premieňa na bezmocného stroskotanca. Nočný motýľ priťahovaný oslňujúcim plameňom nočnej lampy 
je odsúdený zahynúť v lepkavom oleji. Neopatrná duša, ktorá prehrá zápas s posmešným démonom ilúzie, 
sa vráti na zem ako Maruov otrok.

Pohliadni na množstvo duší. Hľaď, ako sa vznášajú nad rozbúreným morom ľudského života, a ako sa 
vyčerpané, strácajúc silu, so zlomenými krídlami, rútia jedna po druhej do vzdúvajúcich sa vĺn. Zmietané 
víchricami, prenasledované búrkou sa rútia do víru a miznú v prvej veľkej smršti. 

Ak chceš prejsť Sieňou Múdrosti, aby si dosiahol Údolie Blaženosti, učeník, úplne zavri svoje zmysly pred 
veľkým a hrozným Kacírstvom Odlúčenia, ktorá ťa odpútava od ostatného. Nedovoľ, aby sa tvoj Nebeský 
Zrodenec ponoril do mora ilúzie Mayi a oddelil sa od Univerzálneho Rodiča, ale nechaj ohnivú silu,  
aby vstúpila do najvnútornejšej komnaty, komnaty Srdca a do Sídla Matky Sveta.

Helena Petrovna Blavatská
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41. číslo

Lotos
Lotos je v celej východnej kultúre známy ako stelesnenie 

čistoty a krásy. Obzvlášť v budhizme sa jeho prostredníctvom 
zobrazuje zušľachťovanie ľudského ducha, napriek tomu, že 
vyrastá z bahna na dne vodných plôch, predsa keď sa jeho kvet 
na hladine rozvinie, je prekrásny a úplne čistý. Tiež samotní 
Buddhovia sú často zobrazovaní ako stoja alebo sedia na veľ-
kom lotosovom kvete. 

Kvet lotosu pláva vždy na vode, vlny sa pred ním rozostupujú, 
voda ho nikdy nezmáča. Voda symbolizuje svet okolo nás a kvet 
lotosu symbolizuje človeka. Človek a svet sú úzko spojený. Tak 
ako lotos rozkvitá len na vode, môže sa človek realizovať len 
na tomto svete. V budhizme symbolizuje cestu k osvieteniu,  

a rovnako tak má v budhizme význam aj farba lotosu. Biela predstavuje čistotu a stav duchovnej 
dokonalosti, červený lotos je symbolom čistoty srdca, lásky a vášne. Modrý lotos symbolizuje víťazstvo 
ducha nad zmyslami a múdrosť. Ružový lotos je najkrajší a najvzácnejší, určený pre najvyšších bohov. 

Podľa starovekých egyptských mýtov bol lotos prvou bytosťou na Zemi. Povstal z prvotných vôd 
a svetla. V jednom z mýtov o stvorení sveta sa egyptský boh Ra objavuje ako dieťa vznášajúce sa na hla-
dine vôd práve v lotosom kvete. Lotos sa stal v Egypte symbolom Slnka. 

Indická mytológia prisudzuje lotosu ešte dôležitejšiu 
rolu ako starí Egypťania. Podľa nej celá Zem pláva na vode 
na veľkom lotosovom kvete. Traduje sa, že lotos vyrástol 
priamo z pupku boha Višnua, ktorý býva zobrazovaný ako 
leží na lotosovom kvete. Višnuova manželka Lakšmí, ktorá 
je bohyňou šťastia, lásky a krásy má lotosový kvet v ruke 
a rovnako tak jej pleť má farbu lotosu. Symbol lotosu však 
zďaleka nepatrí v Indii len k histórii. I dnes je lotos v tejto 
kultúre symbolom krásy a čistoty a objavuje sa ako významný 
prvok aj v modernej architektúre. 

Dodnes je lotos symbolom čistoty a cudnosti aj v Číne. 
Najlepšie ľudské vlastnosti boli vždy spájané práve s lotosom. 
Podľa starovekého čínskeho mýtu sa na zvláštnej „západnej“ 
oblohe nachádza lotosové jazero a každá kvetina, ktorá v ňom 
rastie, je spojená s dušou zomrelého. Ak bol ten človek počas 
života mravný a dobrosrdečný, potom jeho kvet rozkvitne, 
a ak to je naopak, kvet zvädne.

Východné tradície, spojené s kvetom lotosu, sa prejavujú aj v kresťanstve v obraze ľalií a tulipánov.

Od dávnych čias sa verilo, že lotos dáva zrod Bohom, v lotose sa prebúdza Boh, čo znamená, že sa 
božská podstata - duša - prebúdza do „lotosového kvetu” v harmónii a láske vnútri nás.

Katarína Mozolová
Použitá literatúra a zdroje:
(1) ŠVÁB, Petr. Lotos – symbol čistoty a vědecký unikát. [online]. 2007-07-08. [cit. 2019-21-04]. Dostupné na: <http://www.  
 epochtimes.cz/200707082936/Lotos-symbol-cistoty-a-vedecky-unikat.html>.
(2) Lotos. [online]. [cit. 2019-21-04]. Dostupné na: <http://schambala.cz/clanky/1:lotos.html>.
(3) Centrum zdravého životního stylu.[online]. [cit. 2019-21-04]. Dostupné na: <https://www.lotosovykvet.cz/>.
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41. číslo

Púpava lekárska
Ktorú rastlinu pozná každé malé dieťa, rastie na 

lúkach, na sídliskách a dokáže sa objaviť aj na okraji 
dvojprúdovky uprostred toho najrušnejšieho mes-
ta? Predsa púpavu - ten strapatý žltý chumáčik 
jarnej radosti, sebavedome vytŕčajúci na dlhej 
zelenej stonke kdekoľvek sa mu zachce. Občas sa 
k nej chováme ako k burine, pretože nám kazí dizajn 
trávnika alebo záhradky. Ale údajne sa jej kedysi, 
práve naopak, snažili vytvoriť miesto a obtrhávali 
skôr trávu okolo nej, len aby mala dostatok priestoru. 
Doba sa mení, ale nič sa nemení na tom, že táto 
rastlina je stále dostupná a je aj nám, „nevďačníkom 
z doby zelených trávnikov“, stále ochotná a schopná 
dať veľa zo svojej jarnej sily a liečivej moci. 

Čo ste možno o púpave netušili

Taraxacum officinale je rodné meno tejto krásky 
z čeľade astrovitých, ktorá má svoj domov v Európe 
a do Ameriky ju priniesli až kolonisti. Aj keď sa jej 
dnes snažíme skôr zbaviť, pred prvou svetovou 
vojnou sa bežne pestovala ako obchodná plodina. 
V niektorých krajinách, ako napríklad vo Veľkej 
Británii, sa dodnes vo veľkom pestuje a konzumuje. 
Neraz umožnila človeku prežiť v ťažkých časoch.  
Pri nedostatku potravín počas druhej svetovej voj-
ny odporúčal lekár Charles Hill jesť púpavové listy. 
No a keď kobylky zničili celú vegetáciu na Menorce, 
obyvatelia vraj prežili iba vďaka púpave. Takže, tá jej 

trochu vtieravá nezničiteľnosť a všadeprítomnosť sa 
v týchto prípadoch výborne hodila. Možno nás ňou 
chce upozorniť na to, že nie je len taká obyčajná,  
že ju potrebujeme, a že nás dokáže dokonca aj liečiť. 

Púpava v ľudovom liečiteľstve 

Prvý zápis o liečivých účinkoch púpavy pochádza 
už z 10. storočia od arabského lekára Avicennu, ktorý 
ňou liečil zápal očí. Horkastá chuť púpavy napovedá, 
že je to výborné digestívum, teda podporuje 
trávenie. Šalát z čerstvých listov, s trochou citrónu 
a oleja, výborne dopĺňa vitamín C. Odvar z listov 
dokáže pomôcť pri reumatizme a zápale kĺbov. 
Pri dlhodobom používaní môže z kĺbov odstrániť 
usadeniny kyselín, ktoré sú jednou z príčin artritídy. 
Okrem toho sa pri reumatizme odporúča 6-týždňová 
kúra spočívajúca v každodennej konzumácii hrsti 
čerstvých listov. Stimuluje hladinu inzulínu a udržuje 
nízku hladinu cukru. Púpava podporuje aj činnosť 
obličiek a pomáha pri regulácii zadržiavania vody. 
Je teda výborným močopudným prostriedkom, 
napríklad pri vodnatieľke. A v neposlednom rade 
biele mlieko z jej stonky dokáže zmierniť popŕhlenie 
alebo pomôcť pri liečbe bradavíc. 

Kedy a čo z púpavy zberáme

Z púpavy môžeme využiť všetko - listy, kvety aj 
koreň. Listy, určené na priamu konzumáciu v podobe 
chutného jarného šalátu, sa zberajú skoro na jar, kým 
sa nerozvinie kvetný stvol. Staršie listy sú vhodné na 
výrobu liečivých čajov či odvarov. Dajú sa aj sušiť. 
Z koreňov sa zase dá pripraviť kávová náhrada alebo 
odvar. Zberajú sa v októbri, kedy majú najväčšiu 
silu. Práve teraz – apríl až máj – je zase ideálny čas  
na zber kvetov. Dajú sa sušiť na čaj, ale vieme z nich 
pripraviť aj liečivý sirup alebo inak púpavový med, 
víno či pivo, ktoré pre nás dokonale zachovajú kus 
slnka na horšie časy. 

Ezoterný význam púpavy a využitie v mágii

Už samotná zlatá farba púpavy napovedá 
o jej úzkom vzťahu k slnku. Je to rastlina, ktorá žiari 
nielen napohľad, ale aj na jemnejších úrovniach je 
stelesnením sily a vitality. Pridávala sa do solárnych 
kadidiel, aby umocnila ich silu. Čaj z listov púpavy 
dokáže tiež rozjasniť psychiku a obrazotvornosť. 
Bývala teda vhodnou súčasťou kadidiel, napríklad 
pri veštení. Biele chumáčiky odkvitajúcej púpavy sú 
naopak spájané s lunárnym aspektom. Aj preto je 
vhodné zbierať semená pri splne mesiaca. Pomáha-

MÚDROSŤ PRÍRODY
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AKTUALITY NOVEJ AKROPOLIS NA SLOVENSKU

Stalo sa
Výlet do Slovenského raja

Prvé májové dni sa početná skupina zložená z členov a priateľov Novej 
Akropolis vydala na dobrodružnú cestu za krásami Slovenského raja a okolia. 
Prvým preskúmaným miestom bola vodná nádrž Palcmanská maša. Na druhý 
deň, aj napriek nevábnym meteorologickým prognózam, sme si to namierili  
do srdca Slovenského raja trasou Suchá Belá. A veru suchí sme neostali. Nielenže 
z času na čas nejedna noha čľupla do potoka, na vrchole kopca nás chytila búrka 
a silný dážď, ktorý nás sprevádzal až do konca vytrvalého pochodu. No aj napriek 
tejto zdanlivej nepriazni sme si všetci túru užili, pretože čaro tamojšej prírody je 
neopísateľné. Na druhý deň sme vzhľadom na počasie zamierili do Ochtinskej 
aragonitovej jaskyne a do jaskyne Domica. S úžasom sme nimi prechádzali  
a kochali sa tým, aké nevídané krásy vie príroda stvoriť. No a posledný deň,  
na spiatočnej ceste, podaktorí ešte zavítali do Betliarskeho kaštieľa a jeho 
rozsiahlych záhrad. 

Pozývame Vás
24.5.2019   Kreatívny kurz Obraz z paverpolu, Bratislava
25.5.2019   Seminár Hľadanie zmyslu života v dejinách ľudstva, Bratislava
7.6. – 9.6.2019 Zážitkovo-pobytový seminár Mužský a ženský svet podľa C. G. Junga, Selce 
19.6.2019  Večer na tému Mahátmá Gándhí, Bratislava (prednáška)
19.6.2019  Dobrovoľnícke tvorivé dielne, Bratislava

Informácie na: www.akropolis.sk

jú stabilizovať psychickú rovnováhu a majú tak svoju nezame-
niteľnú úlohu ako súčasť kadidiel a talizmanov. 

Kedysi sa verilo, že ak chcete poslať správu svojmu milému alebo 
milej, stačí fúknuť do bielych chumáčikov odkvitajúcej púpavy 
smerom k „adresátom“ a v mysli sformulovať svoj odkaz. Prečo nie 
práve skrze tento krásny okamih v živote púpavy? Veď práve takto, 
rozfúkaním pagáčikovitých semien, posúva púpava ďalej do sveta 
to najlepšie zo seba – nový život.

Semienko púpavy: 
„Letím! Vznášam sa! Stúpam k oblakom. 

Teraz konečne viem, prečo som na svete!“ 
(Karel Čapek).

   Mária Horváthová

Použitá literatúra a zdroje:
(1) LEVANDER, Susan - FRANKLIN, Anna. 1999. Magické rostliny. Praha : Volvox Globator. ISBN 80-7207-279-X. 460 s. 
(2) HRUŠKA, Blahoslav. 2015. Ako sa liečiť rastlinami. Praha : Ottovo nakladatelství. ISBN 978-80-7451-474-6. 455 s. 
(3) DUGASOVÁ, Aurélia - DUGAS, Dionýz. 2002. Babkine bylinky. Praha : Ottovo nakladatelství. ISBN 80-7181-756-2. 216 s. 
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