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Myšlienka mesiaca:
„Hlboko v srdci je ticho, ktoré uzdravuje, dôvera v univerzálne zákony, ktorá je neochvejná, 

a sila, ktorá je skalopevná. Ale pretože je to tak hlboko, potrebujeme trpezlivosť 
aj vytrvalosť, keď sa k tomu chceme prekopať. “ 

Paul Brunton

Milí čitatelia,

máme tu ďalšiu jeseň a s ňou aj ďalšie číslo nášho 
filozofického bulletinu. Je zvláštne, ako sa jednotlivé 
ročné obdobia zrazu prihlásia o slovo a my si uve-
domíme, že sme vstúpili do novej, hoci každý rok 
zdanlivo sa opakujúcej reality. A tiež je zvláštne, ako 
často počas leta počujeme, či už od nášho vlastného 
vnútorného hlasu alebo od hlasov nášho okolia: „už 
aby bola zima...“; a naopak počas zimy: „už aby bolo 
leto...“. Ako keby sa túžba a realita nevedeli stretnúť 
a akonáhle príde niečo, o čom sme snívali, hneď 
v nasledujúcom okamihu snívame o niečom ďalšom.

Rovnako ako kalendárny rok, aj život má svoje 
obdobia, len sú často menej čitateľné a menej 
predvídateľné než obdobia roka. No stojí za to sa pri 
tomto postrehu pozastaviť a uvedomiť si, že aj v ži-
vote každého z nás sa striedajú rozličné etapy. A všet-
ky tu pre nás majú svoje posolstvo a predkladajú nám 
svoje výzvy. Keď o tom rozmýšľame, uvedomujeme 
si, že sme často prešli svojimi životnými obdobiami 
s vedomím upriameným niekam ďaleko do budúc-
nosti a nedokázali sme si vychutnať prítomný 
okamih ani poňať lekciu danej etapy. A pri takomto 
pozastavení a obzretí sa za už prejdenými úsekmi 
našej cesty nám možno napadne, že keby sme 
bývali boli múdrejší, vedeli by sme z každého ob-
dobia vyťažiť o niečo viac. A namiesto túžobného 
očakávania budúcnosti by sme možno boli zvolili 
hlbšie a vedomejšie prežívanie daných okolností.

Na prvý pohľad sa môže zdať, že v živote 
existujú „zlé obdobia“ a „dobré obdobia“. Určite by 
to každý z nás vedel podobne identifikovať – časy 
choroby, materiálneho nedostatku, pokazených 
vzťahov či straty... a oproti tomu časy radosti, pokoja, 
budovania... No všetko závisí od nášho uhla pohľadu 
a od toho, čo vieme z daného obdobia vyťažiť a ako 

sa s ním vieme zosúladiť. Nie je to nakoniec možno 
tak, že práve „zlé obdobia“ nám  umožňujú vnímať 
iné ako „dobré“?

Život je zrejme tak trochu podobný etapovej hre. 
Prechádzame jednotlivé úseky a to, čo potrebujeme 
v jednej etape, už zrazu po jej ukončení prestáva pla-
tiť a začíname potrebovať niečo celkom iné. Keď sme 
preplávali rieku a čaká nás kráčanie po púšti alebo 
výstup na vysokú horu, budeme so sebou aj naďalej 
nosiť loď, na ktorej sme sa doteraz plavili? (Veď čo 
keby sa ešte niekedy hodila...) Kráčať púšťou a ťahať 
na chrbte loď nie je celkom pohodlné a v konečnom 
dôsledku ani účinné. Ale keď tá spomienka na loď 
hojdajúcu sa na vlnách života je taká príjemná... 
Áno, ale z iného uhla pohľadu je tiež veľmi príjemné 
a hrejivé vedieť, že sme vedeli čeliť búrkam, dokázali 
sme bojovať a nevzdali sme sa ani v okamihoch, keď 
na obzore nebol žiaden pokojný prístav.

Tak ako to vlastne je?

Asi to bude o tom vedieť sa zosúladiť s jed-
notlivými obdobiami. Celý život je vlastne jedno 
dlhé obdobie, kedy sa učíme; a v ňom sa nachádzajú 
relatívne kratšie obdobia, zdanlivo lepšie a zdanlivo 
horšie. 

À propos, ktoré ročné obdobie máte najradšej?

Nech je to akokoľvek, želám nám všetkým pre-
krásnu jeseň, plnú myšlienok rovnako farebných 
ako padajúce listy stromov, prekypujúcu krásnymi 
zážitkami aj veľkými nádejami.

 Mgr. Kamila Hermannová 
riaditeľka Novej Akropolis na Slovensku

zdroj: pixabay.com



2

KRÁTKY PRÍBEH

44. číslo

Traja bratia 
Jedného krásneho letného rána sa traja bratia, rozprávajúc sa medzi sebou dôverne a milo, vybrali  

k moru, aby sa tam pokochali východom slnka. Prišli ku kopcu, ktorý delil slnko od mora, a jeden po druhom 
kráčali smerom hore. Počas toho slnko pozvoľna stúpalo nad obzor. Bratia síce odtiaľ ešte nevideli ohnivú 
slnečnú guľu, ale pozorovali, ako žiarivé lúče slnka vystupujú spoza kopca. Na vrchole rástol krík ruže.  
Na jednej vetvičke visela kvapka rosy, v ktorej sa tak odrážalo ranné svetlo, že samotná kropaj rosy žiarila ako 
malé slnko. Pozastavili sa s údivom nad týmto krásnym úkazom. 

„Pozrite bratia,“ povedal jeden z nich „ako tá kvapka rosy žiari. Aká je 
krásne modrá.“ 

„Ale to sa mýliš, brat môj,“ odvetil druhý „je predsa červená ako rubín 
a je v skutku prekrásna“. 

„No tak bratia,“ živo zvolal tretí „čo to máte s očami! Tá nádhera nie je 
ani modrá ani červená. Je predsa žltá.“ 

Kvapka rosy mala skutočne rôzne farby, pretože každý z bratov ju 
pozoroval z iného bodu. To však oni nechápali. Ak by si svoje miesta 
vymenili alebo pokročili kúsok ďalej v stúpaní na kopci, iste by sa dopátrali 
pravdy. No každý zostal nehybne stáť na tom svojom mieste a trval  
na tom, že iba on to vidí správne. A tak vznikla hádka, pri ktorej bratia 
nielen že úplne zabudli na východ slnka, ktorý bol cieľom ich cesty, ale aj 
na svoju bratskú lásku. 

Neznámy autor

zdroj: pixabay.com

Nemecký psychológ a sociológ 
Erich Fromm 

Erich Fromm je predstaviteľom humanistickej etiky z druhej polovice 20. storočia a celý 
svoj život venoval sociálnemu, psychologickému a historickému výskumu s viacerými cieľmi.  
Na jednej strane sa snažil priniesť popis aktuálneho stavu spoločnos-ti a jednotlivca v nej z pohľadu 
humanistickej etiky. Okrem toho sa snažil poukázať na to, že každý aktuálny stav je len dôsledok určitého 
historického vývoja, sledu udalostí a premien spoločnosti. 
Čiže vnímal aktuálny stav v kontexte historického vývoja, 
čo mu umožňovalo predostrieť obraz možnej budúcnosti 
– kam naša spoločnosť smeruje, ak si zachová súčasné 
charakteristické prvky, keďže aj súčasný vývoj je len 
príčinou budúcich dôsledkov. Zároveň, vzhľadom na jeho 
hĺbkový sociologický a psychologický výskum, mu bolo 
dobre známe, že spoločnosť vplýva na tvorbu ľudského 
charakteru a naopak, jednotlivci svojím charakterom 
vytvárajú spoločnosť. Preto sa zaoberal najpálčivejšími 
etickými problémami súčasnej spoločnosti, vysvetlil 
z čoho pramenia a do čoho vyúsťujú. A pre zavŕšenie 
svojho výskumu konštruktívnym spôsobom navrhoval 
riešenia. Na najbližších riadkoch sa pokúsime aspoň 
trochu nahliadnuť do sveta Ericha Fromma.

INŠPIRATÍVNE OSOBNOSTI

     zdroj: jewishcurrents.org
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Psychoanalytik na dvoch kontinentoch

Erich Fromm bol židovského pôvodu a žil naprieč 
takmer celým 20. storočím (23. marec 1900 - 18. 
marec 1980), zažil obe svetové vojny, pôsobil na 
európskom aj americkom kontinente a celý život 
mohol sledovať vývoj západnej kultúry z pohľadu 
sociológa, psychológa aj filozofa, keďže tieto obory 
vyštudoval na univerzite v Heidelbergu, v Nemecku. 
Okrem štúdia humanitných vied sa zaoberal tiež 
štúdiom židovských náboženských textov a živo sa 
zaujímal aj o východné texty a učenia, čím si rozšíril 
pohľad na človeka a dejiny myslenia jednotlivca ako 
aj celosvetový vývoj. Celý život skúmal európsku 
históriu od antiky až po súčasnosť a snažil sa 
pochopiť ich logiku. 

Od roku 1924 začal vykonávať psychoanalýzy  
v Heidelbergu a do konca života bol tejto činnosti 
verný. Zaslúžil sa o založenie viacerých ústavov 
a inštitútov pre psychoanalýzu nielen v Európe, ale 
i v Severnej Amerike, kam v roku 1934 emigroval 
kvôli svojmu židovskému pôvodu. Svoju psycho-
terapeutickú prax podporoval početnými výsku-
mami, písaním kníh a publikácií ako aj svojou 
profesúrou na univerzitách.

Inšpirácia pretavená do diela

Ericha Fromma v myslení ovplyvnili starovekí 
filozofi (hlavne Aristoteles), stredovekí náboženskí 
myslitelia (hlavne Majster Eckhart, Maimonides), 
humanizmus  a renesančné obdobie s jeho pred-
staviteľmi, reformné obdobie aj novodobí a súčas-
ní filozofi (hlavne Spinoza, Albert Schweitzer), 
sociológovia a psychológovia a v nemalej miere 
i východné učenia (zenbudhizmus, budhizmus). 
Spomedzi jeho súčasníkov sa najviac inšpiroval 
troma osobnosťami: Sigmundom Freudom, Carlom 
Gustavom Jungom a Karlom Marxom. Boli pre neho 
impulzom, no neprijímal všetko ich učenie v celom 
rozsahu.

Vydal desiatky kníh a mnoho štúdií v nemeckom 
a anglickom jazyku, z ktorých mnohé boli preložené 
do češtiny alebo slovenčiny: Strach zo slobody 
(1940), Človek a psychoanalýza (1947), Umenie 
milovať (1956), Zenbudhizmus a psychoanalýza 
(1960), Ľudské srdce - jeho nadanie k dobru a zlu 
(1964), Mať či byť? (1976)... 

Vo svojich dielach rozoberá napr. problémy dob-
ra a zla, deštruktívnosti, túžby po moci, slobody, lásky 
a pod., ktoré zvyčajne vkladá do kontextu modernej 
demokratickej spoločnosti. Poukazuje na mnohé 
nedostatky tejto spoločnosti, na tlaky vyvíjané  
na jednotlivca v 20. storočí, na spôsoby a možnosti 
zachovania ľudskej slobody a dôstojnosti. 

Čo si prajeme viac: mať či byť?

V knihe Mať či byť? uvádza, že človek má pri-
márne dve základné nastavenia na život: tzv. modus/
spôsob vlastnenia a modus/spôsob bytia. Vyjadrujú 
dva odlišné druhy orientácie voči sebe a svetu, dva 
odlišné druhy štruktúry charakteru alebo spôsoby 
existencie (vlastníme alebo sme), z ktorých ten 
prevládajúci celkovo určuje myslenie, cítenie a ko-
nanie daného človeka. 

Existencia v moduse mať (podľa Fromma to vy-
chádza z trhového hospodárstva, ktoré kritizuje) 
znamená, že môj vzťah k svetu je vzťahom 
privlastňovania a majetníctva, vzťahom, v ktorom 
si chcem každého a každú vec, vrátane seba, urobiť 
svojím majetkom. „Charakter spôsobu existencie 
mať vyplýva z charakteru súkromného vlastníctva. 
Pri tomto spôsobe existencie  jediné, na čom záleží, 
je nadobudnutie majetku a moje neobmedzené 
právo udržať si to, čo som získal. Spôsob existencie 
mať vylučuje ostatných. Nevyžaduje nijaké ďalšie 
úsilie z mojej strany, aby som si udržal vlastníctvo, 
alebo ho plodne užíval. Budha tento spôsob 
správania sa opísal ako prahnutie po veciach, 
judaizmus a kresťanstvo ako chamtivosť.“

Existencia v moduse byť znamená existovať 
tvorivo, prispievať svetu a okoliu, dávať zo seba. zdroj: Wikimedia commons

zdroj: pixabay.com
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Fromm vychádza zo svojich životných skúseností. 
Poznal, že život je plnší, hodnotnejší, keď človek 
všetko stavia na svojich schopnostiach, láske a pro-
duktívnom konaní. „Iba do miery, do akej potláčame 
spôsob mať, teda nebyť, tzn. keď prestávame hľadať 
istotu a identitu lipnutím na tom, čo máme, „sedíme 
na tom“, chránením si svojho Ja a svojho majetku, sa 
môže vynoriť spôsob bytia. „Byť“ vyžaduje, aby sme 
sa vzdali egocentrickosti a sebectva, alebo slovami, 
ktoré často používajú mystici: stať sa „prázdnym“ 
a „chudobným“.“

Fromm si celý život zachovával vieru a nádej, že 
v spoločnosti existuje množstvo ľudí, ktorí sa snažia 
zmeniť svoj vlastnícky modus na modus bytia, hoci 
vedel, že táto skupina ľudí netvorí väčšinu. 

V závere diela Mať či byť? sa venuje tomu, na 
akých etických princípoch by mala alebo mohla 
byť založená Nová spoločnosť ako aj Nový človek, 
ak chce západná kultúra napraviť omyly, ku ktorým 
dospela, a ak chce vykročiť do budúcnosti etickejším 
spôsobom.

Láska – sila hýbajúca svetom

Fromm, tak ako aj mnohé iné veľké osobnosti 
histórie, ktoré dodnes obdivujeme, považoval lásku 
a s ňou spojené umenie milovať za kľúčovú silu 
a schopnosť v živote jednotlivca i spoločnosti. Môže 
to znieť ako klišé, že láska je kľúčom ku všetkému, 
avšak kto sa raz začíta do riadkov Frommovho diela 
Umenie milovať, zistí z jeho úvah, že skutočne bude 
niečo na tom, že láska je univerzálnou medicínou 
pre zdravie človeka a spoločnosti. A nielen to, stáva 
sa tiež východiskovou silou pre etický ako aj celkový 
rozvoj osobnosti.

V jednej z kapitol sa Fromm zaoberá rozkladom 
lásky v modernej demokratickej spoločnosti. Hovorí, 
že do lásky je zavedený prvok trhu, štandardizácie 
a konzumu, čo vedie k vyberaniu objektu lásky 
rovnakým spôsobom, akým prebieha výber tovaru. 

Podľa Fromma riešením je tzv. zrelá láska, tzn. 
spojenie za podmienky zachovania vlastnej celosti, 
vlastnej individuality. „Láska je aktívna sila človeka, 
sila, ktorá preráža steny, ktoré delia človeka od os-
tatných a zjednocuje ho s inými. Láska prekonáva 
pocit izolácie a odlúčenosti a napriek tomu zacho-

váva človeka tak, aby bol sám sebou. V láske 
dochádza k paradoxu, že dve bytosti splynú v jedno 
a predsa zostávajú dve.“ 

Láska ako postoj, orientácia charakteru je určitým 
druhom umenia a vyžaduje si komplexný rozvoj 
osobnosti. Ako lásku pestovať, ako v sebe tento 
prameň prebúdzať, čo všetko na to potrebujeme 
rozvinúť a na aké nepravé poňatia lásky si dávať 
pozor – to všetko sa skrýva v knihe Umenie milovať.

 „Láska je aktívna starostlivosť o život a rast toho, 
čo milujeme.“

„Láska je dieťaťom slobody a nikdy nie nadvlády.“

Perspektívy do budúcnosti

Nový človek je podľa Fromma možný jedine 
vtedy, ak sa zameriame na základnú premenu 
v ľudskom charaktere od prevažujúceho modusu 
vlastnenia k modusu bytia. Fromm predpokladal, 
že zmena ľudského charakteru je možná a inšpiruje 
sa pri tom budhistickým učením, konkrétne štyrmi 
vznešenými pravdami, ktoré hovoria o tom, že 
utrpenie a bolesť sú síce súčasťou ľudského života, 
nie však ich zmyslom a je možné s nimi pracovať, 
prerásť ich. Trpíme v prvom rade preto, že sme 
nevedomí a preto, že máme nesprávnu orientáciu 
(miesto byť je to mať) – inak povedané, každé 
utrpenie má svoju príčinu. A keď je príčina objavená, 
je na nás, ľuďoch, aby sme sa snažili ju odstrániť. 

Fromm celým svojím dielom neustále nabádal 
jednotlivca ako i celú spoločnosť k tomu, aby 
sme chceli tvoriť a dávať, chceli sa učiť umeniu 
milovať a solidarite. Apeloval na sebauvedomenie 
a schopnosť vážiť si život vo všetkých jeho podo-
bách, milovať ho a mať k nemu úctu. Prenášal ideu, 
že zmysel svojmu životu dávame len my sami, že nie 
je mimo nás, a že najvyšším zmyslom, ktorý môžeme 
dosiahnuť, je činnosť zameraná na starostlivosť a po-
delenie sa. Vnútorný rast považoval za životný cieľ 
a je k nemu potrebná disciplinovanosť, sebakontrola 
a úcta k skutočnosti. 

„Najvšeobecnejšie je možné aktívny charakter 
lásky vyjadriť tým, že láska je predovšetkým dávať, 
nie prijímať.“

Mária Mihálová

Použitá literatúra a zdroje:
(1) FROMM, E. 2008. Umění milovat. 1. vyd. Praha : Český klub, 2008. 128 s. ISBN 978-80-86922-07-2.
(2) FROMM, E. 2014. Strach ze svobody. 2. vyd. Praha : Portál, 2014. 240 s. ISBN 978-80-262-0615-6.
(3) FROMM, E. 2015. Mať či byť?. 1. vyd. Bratislava : Citadella, 2015. 292 s. ISBN 978-80-89628-73-5.
(4) FROMM, E. 2015. Umenie počúvať. 1. vyd. Bratislava : Citadella, 2015. 254 s. ISBN 978-80-89628-72-8.
(5) FROMM, E. 2016. Umění být. 2. vyd. Praha : Portál, 2016. 152 s. ISBN 978-80-262-1105-1
(6) FROMM, E. 1997. Člověk a psychoanalýza. Praha : Aurora, 1997. 208 s. ISBN 80-85974-18-5.
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Ukážky z diel: Rozpravy od Konfucia
C’-čang sa pýtal Majstra Kchunga: „Čo musí urobiť muž, aby bol hodný 

spravovať krajinu? Majster odvetil: „Musí dbať na päť krásnych vlastností 
a vystríhať sa štyroch zlých vlastností.“ „Čo je to, čo nazývaš piatimi krásnymi 
vlastnosťami?“ pýtal sa ďalej C’- čang a majster odpovedal: „Urodzený muž 
dokáže byť dobročinný bez rozhadzovania. Dokáže podnietiť ľud k práci 
bez toho, aby vzbudil jeho nenávisť. Má túžby, ale nikdy nie je nenásytný. 
Je hrdý, ale nikdy domýšľavý. Vzbudzuje úctu, ale nikdy nie je násilný.“ 

„Čo myslíš slovami dobročinný bez rozhadzovania?“ spýtal sa C’-čang. 
Majster odvetil: „Či nie je dobročinný bez rozhadzovania ten, kto posky-
tuje ľudu iba také výhody, ktoré sú preň skutočne prospešné? Ak im 
ukladá iba také úlohy, ktoré môžu zdolať, kto by ho nenávidel? Ak to, po 
čom túži a čo získava, je Dobro, kto môže povedať, že je chamtivý? Ak 
urodzený muž, či už jedná s mnohými ľuďmi alebo len so zopár, s malými 
alebo s veľkými, nikdy nikoho neopomína, či to v skutočnosti neznamená 
byť hrdý bez domýšľavosti? Urodzený muž má vždy svoje šaty a klobúk 
v poriadku a vkladá do svojho pohľadu takú dôstojnosť, že robí hlboký 
dojem. Sotva ho v diaľke zbadajú, pociťujú zbožnú úctu. Neznamená to 
v skutočnosti vzbudzovať úctu bez násilnosti?” 

C’-čang sa spýtal: „A čo nazývaš štyrmi zlými vlastnosťami?” a majster odvetil: „Usmrcovať mužov bez 
toho, aby boli poučení o práve. Tomu sa hovorí surovosť. Očakávať naplnenie úloh bez toho, aby sme dali 
upozornenie. Tomu sa hovorím útlak. Byť nedbanlivý v dávaní rozkazov, ale očakávať úplnú presnosť. Tomu 
sa hovorí  tyranstvo. Rmútiť sa, keď chceme niekomu niečo dať, lebo to ide z nášho vrecka. To znamená 
správať sa ako malý úradník.

Konfucius

zdroj: Wikimedia commons

Symbolika gotických katedrál
Gotické katedrály prerazili temnotu stredoveku ako slnko rannú 

hmlu, a to nielen vďaka architektonickým novinkám, ktoré priniesli. 
V katedrále nebolo nič náhodné a nič nebolo vytvorené iba z prak-
tických či estetických dôvodov - ani pôdorys, ani voľba svetových strán, 
svetlo, pomer výšky k šírke, vertikála či umiestnenie stavby. Lebo všetko 
v gotickej katedrále bolo stvorené tak, aby pomáhalo človeku pracovať 
na sebe a pozdvihnúť sa.  

Pred vstupom do katedrály

Prvé s čím sa stretávame ešte pred vstupom do katedrály, je priečelie, 
ktoré je symbolickým vyjadrením vstupu do seba samého. Katedrála 
má viacero vchodov, no len jedna brána slúžila na vstup do duše. Bola 
to tá hlavná so zdobeným portálom, určená pre ľudí. Bočné vchody 
boli len pre kňazov. Scenérie na portále sú v malom ukážkou toho, čo je 
vo vnútri. Podobne ako má človek na chodidlách akupunktúrne body 
celého tela, tak bol robený aj portál. Niekedy nemôžeme pracovať s ce-
lým telom, ale cez akupunktúrne body na neho dokážeme vplývať, a to 
isté predstavuje portál. 

SVET SYMBOLOV

zdroj: Wikimedia commons
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Prah katedrály pripomína hranicu a aj ňou je, pretože oddeľuje profánny svet od toho sakrálneho. Má 
nám pripomínať, že jeho prekročením vstupujeme do iného sveta. Starosti hmotného života nechávame 
vonku a sústredíme sa na to jemnejšie a vyššie. Za ním už treba byť správne naladený. 

Vstup do katedrály

Asi prvé, čo si uvedomíme, keď vstúpime, je to úžasné svetlo. 
Účelom architektúry však nebolo prinášať iba fyzické svetlo do pries-
toru, ale v prvom rade mala vnášať svetlo do duší ľudí. Práve tento 
aspekt sa k nám doslova prediera cez architektúru katedrály. No a to 
druhé, čo nás omráči , je tak typická vertikála. Kým do románskych 
stavieb človek vstupoval zhrbený, aby vôbec mohol vojsť, do gotickej 
katedrály vstupuje so vztýčenou hlavou. Monumentálnosť stavby nás 
fyzicky ťahá hore, zdvíhame hlavu aj zrak. Toto zdôraznenie zvislých 
línií má napomáhať človeku stať sa vertikálnym - pozdvihnúť sa. 

Ak vstup bránou predstavuje vstup do duše, tak cesta katedrálou, 
od vchodu k apside, predstavuje cestu duše alebo akúsi iniciačnú cestu. 
Keď vstúpime, ideme akoby proti prúdu času, pretože katedrály mali 
vchod  na západe a my postupujeme zo západu smerom na východ, 
ale podstatné je, že kráčame k slnku. Slnko je symbolom duchovného 
sveta a toto symbolické kráčanie za zdrojom svetla skrze katedrálu 
nám ukazuje, aký je cieľ človeka. 

Tri dimenzie v katedrále

Krypta, vnútorný priestor a klenba, ako tri úrovne či dimenzie katedrály, symbolicky stelesňujú tri 
dimenzie v človeku - telo, dušu a ducha. Každá z dimenzií prehovára k nejakej úrovni v nás a súčasne 
je aj každá spodobnením troch fáz alchymistického procesu spirituálnej transmutácie, inak povedané 
duchovnej premeny človeka. 

Základnou úrovňou je krypta. Tak ako stoja základy stavby na počiatku jej vzniku, tak krypta symbolizuje 
počiatok nás samotných. Je tmavá ako prvotná temnota, no každá temnota zároveň umožňuje zrod 
svetla, nového života, podobne ako sa rodí život v tmavej pôde či maternici. S týmto aspektom temnoty, 
ktorá je zárodkom svetla, úzko súvisia aj sochy čiernej madony nazývané Virginia Pariturae – panna, ktorá 
má porodiť, často nachádzané v kryptách. Sú čierne a umiestňované v kryptách práve preto, že vyjadrujú 
temnotu ako prvotnú matériu. V človeku možno kryptu pripodobniť k dimenzii tela a v alchymistickom 
procese transmutácie zase k fáze nigredo (čierna fáza). V tejto fáze sa človek ponára hlbšie do seba, 
rozpúšťa svoje rutinné konania a cítenia, vykonáva určité upratovanie, čistenie a prípravu. Staré zaniká, 
aby sa mohlo zrodiť nové. 

Vnútorný priestor je druhou dimenziou katedrály a určitou centrálou. Podlaha, stĺpy, okná, jednoducho 
celá atmosféra priestoru katedrály symbolizuje dušu človeka a prehovára k duši. Na podlahe je často 
labyrint, predstavujúci ľudskú psychiku, v ktorej je možné zablúdiť, rovnako ako v labyrinte. Čiernobiela 
šachovnicová podlaha nám zase pripomína duálnosť nášho sveta, teda že všetko má dve polarity.  Dualita 
tohto sveta je síce prítomná, ale je subjektívna. Preto je dôležité, a zároveň tak ťažké, nájsť stred v labyrinte, 
rovnako ako aj v sebe samom. Nie je to však nemožné. Náboženské výjavy na vitrážových oknách nám, 
spolu s labyrintom, pomáhajú navodiť vhodný psychický stav. Vitráže všeobecne symbolizujú množstvo 
vnemov, ktoré musí psychika spracovať. Vnútorný priestor katedrály možno v človeku stotožniť s di-
menziou duše a v alchymistickom procese transmutácie s fázou albedo (biela fáza). Je to fáza, v ktorej 
je všetko v nás pripravené na prax, ako semiačko na zasadenie do pôdy. Vedomie sa uvoľňuje k novému 
životu, je čistejšie a v človeku sa rodia cnosti. 

Najvyššou dimenziou je klenba. Už na prvý pohľad pôsobí ako nebeská klenba. Cez tento fyzický vnem, 
kedy človek túži narásť, aby sa jej mohol dotknúť, ho má symbolicky podnecovať vyrásť aj na jemnejšej 
úrovni, teda pozdvihnúť sa do výšin seba samého. Zároveň pripomína, že rovnako ako katedrála, aj človek 
má v sebe množstvo elementov, ktoré mu neustále pomáhajú pozdvihnúť sa vyššie. Z klenby vedú stĺpy 

zdroj: Wikimedia commons
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Harmanček
Harmanček, rumanček, kamilky - to všetko sú 

ľudové názvy jednej rastliny Matricaria chamomilla 
L.–rumanček kamilkový.  Je to mocná rastlina, 
schopná znášať ustavičné ušľapávanie v trávniku, 
schopná hojiť a chrániť. Už 900 rokov pred Kristom 
ju dobre poznal lekár Asklépios, ktorý odporúčal 
pravidelné užívanie harmančeka. O harmančeku sa 
ale hovorí, že dokáže liečiť nielen ľudí, ale aj rastliny 
rastúce v jeho blízkosti, a dokáže ich ochrániť pred 
hmyzom. Aj na záhrade sa pestoval ako strážna 
bylina. Ľudia ho vnímali ako rastlinu bezpečia. 
Kládli si ho okolo okien a dverí, aby ich chránil 
pred negatívnymi silami. Dodnes sa nám zachoval 
ako jedna z najpoužívanejších liečivých rastlín, 
poskytujúcich doslova úľavu. 

Odľahčenie od  kŕčov a napätia

Úľavu harmančeka poznajú predovšetkým ženy. 
Názov Matricaria pochádza z latinského „mater“ – 
matka, čo možno vzniklo preto, že údajne kedysi, 
keď boli matky a ženy choré, liečili sa rumančekom. 
Dodnes ho mnohí označujú za vyslovene tradičný 
ženský liek, pretože pomáha pri kŕčoch maternice 
a okolitých orgánov, tíši nervozitu a napätie. 
V strednej Európe ho od nepamäti ženy využívali 
na prevenciu predčasného pôrodu, zmiernenie 
menštruačných bolestí alebo vyvolanie meškajúcej 
menštruácie. 

Dnešné výskumy skutočne potvrdzujú, že 
harmanček obsahuje množstvo látok s upo-
kojujúcim účinkom na hladké svalstvo, ktoré je 
napríklad v maternici alebo tráviacom trakte. 
Harmanček má teda svoje využite aj ako liek na 
poruchy trávenia, kŕče. Od pradávna je používaný 

na upokojenie detskej koliky. Výskumy ukazujú 
potenciál v predchádzaní žalúdočným vredom či 
urýchlení hojenia vredov.  

Bojovník so zápalmi, opuchmi a ranami

Ale jeho hlavný účinok je protizápalový. 
V tomto zmysle nemáme v rastlinnej ríši za 
neho rovnocenného náhradníka. Je výborným 
pomocníkom pri hojení zápalov v ústnej dutine 
či opuchov ďasien. Nálev z 10 g rumančeka na 

MÚDROSŤ PRÍRODY

do zeme, čo symbolizuje prepojenie duchovného sveta so zemou. Klenbu v katedrále možno pripodobniť 
v človeku k dimenzii ducha a v alchymistickom procese transmutácie k fáze rubedo (červená fáza). V tejto 
fáze už v človeku  nevládnu žiadne neresti a pochybnosti, dosiahol múdrosť, žije podľa nej, je príkladom 
a je schopný vnímať duchovný svet hore. Áno, až tak ďaleko a vysoko sa človek môže dostať. Možno sa 
gotické katedrály objavili tak znenazdajky práve preto, aby nám to pripomenuli a nedovolili  nám na to už 
nikdy zabudnúť.

Mária Horváthová

Použitá literatúra a zdroje:
(1) FULCANELLI. 2013. Tajemství katedrál a esoterický výklad hermetických symbolů Velkého Díla. Praha : Trigon. 218 s.   
 ISBN 978-80-86159-90-4. 
(2) CHARPENTIER, L. 1995. Mysterium katedrály v Chartres. Praha : Půdorys. 212 s. ISBN 80-901741-5-9.

zdroj: Wikimedia commons
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0,25 l vody je vhodný na vyplachovanie úst po 
vytrhnutí zuba. Čo sa vonkajšieho použitia týka, 
teplé rumančekové obklady sa osvedčili pri 
opuchoch, pretože pomáhajú ich vstrebávaniu a pri 
vredoch urýchľujú ich „dozrievanie“. Silica z har-
mančeka zamedzuje zápalom aj preto, že zužuje 
kapiláry rozšírené zápalom. Pri vonkajšom použití 
pôsobí tiež antisepticky – proti choroboplodným 
mikroorganizmom. Silica aplikovaná na kožné po-
páleniny urýchľuje dobu hojenia. 

Harmanček v kozmetike

Táto schopnosť urýchliť regeneráciu mu priniesla 
uplatnenie aj v kozmetike. Odvar z harmančeka 
zjemňuje, čistí a urýchľuje regeneráciu pleti. Býva 
teda často súčasťou krémov, telových mliek a my-
diel. V šampónoch ho nachádzame už od doby 
Vikingov, pretože údajne dodáva lesk blond vlasom.

Tradícia a mágia

A od blond vlasov nie je ďaleko k slnku, čo nás 
privádza k tomu, že harmanček je rastlinou slnka. 

Pestoval sa pri hroboch ako symbol očakávania 
znovuzrodenia zosnulých, tak ako sa očakáva ráno 
návrat slnka. Jeho drobné kvety  pripomínali slnko 
už starým Egypťanom, ktorý ho zasvätili bohu Ra. 
Bol jednou z posvätných bylín letného slnovratu. 
V tento sviatok sa hádzal do posvätného ohňa, 
pridával do kadidla alebo sa z neho robili vence. 
Nálev z harmančeka ľudia pili preto, aby sa spojili so 
slnečnou energiou a pocítili hojivé a regeneračné 
účinky, ktoré má na telo i dušu. 

Je to nenápadná rastlina, ale prečo ju nedarovať 
aj ako kvet? Vtedy vyjadruje darovanému trpezlivosť 
v nepriazni osudu. A taká presne je táto rastlina. 
Sama vytrvá v nepriazni a ostatným prináša úľavu. 
Nie je to dych vyrážajúca kráska ako ľalia a ani sa o to 
nesnaží. A na čo aj, veď  každé miesto je dôležité 
a táto rastlinka si vie to svoje dôstojne zastať. Človek 
na to občas zabúda a snaží sa byť „ľaliou“ aj keď 
jeho rola je úplne iná, a tak svet kvôli tomu denne 
prichádza o množstvo  nádherných a užitočných 
„kvetov“. Nech je nám teda harmanček v tomto 
inšpiráciou a každodennou pripomienkou.

   Mária Horváthová
Použitá literatúra a zdroje:
(1) CASTLEMAN, M. 2004. Velká kniha léčivých rostlin. Praha : Columbus. 635 s. ISBN 80-7249-177-6..
(2) HOFFMANOVÁ, E. – S.JEBAVÝ, F. 1991. Rostliny v domáci lékarně. Božkov : Kníhkupectví U Podléšky. 205 s.  
(3) HRUŠKA, B. 2015. Ako sa liečiť rastlinami. Praha : Ottovo nakladatelství. 455 s. ISBN 978-80-7451-474-6. 
(4) KABELÁK, F. 2011. Herbář hermetikův. Praha : Vodnář. 382 s. ISBN 978-80-7439-009-8. 
(5) LEVANDER, S. - FRANKLIN, A. 1999. Magické rostliny. Praha : Volvox Globator. 460 s.  ISBN 80-7207-279-X. 
(6) TREBENOVÁ, M. 2007. Zdravie z Božej lekárne. 4. vydanie. Bratislava : Ikar. 100 s. ISBN 978-80-551-1479-8. 
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AKTUALITY NOVEJ AKROPOLIS NA SLOVENSKU

Stalo sa
Pozorovanie hviezd s deťmi z Centra pre deti a rodinu, Košice

Obdobie vrcholenia aktivity meteorického roja Perzeíd už niekoľko rokov 
využívame ako príležitosť zahľadieť sa pozornejšie na hviezdnu oblohu, 
hľadať a poznávať známe aj menej známe súhvezdia ako aj mytologické 
príbehy s nimi spojené. Tohto roku sme k tomu prizvali aj deti z Centra 
pre deti a rodinu z obce Valalíky, ktoré “nočná” vychádzka a exkurzia veľmi 
zaujala. Počasie nebolo priaznivé, a tak sme deťom aspoň digitálnou 
projekciou v priestoroch Novej Akropolis ukázali súhvezdia našej oblohy 
a mnohé ďalšie. Niektoré mytologické postavy a príbehy už poznali, 
ale v súvislosti so súhvezdiami  to bolo niečo nové. Cestou späť sme sa 
spoločne prešli nočnou Hlavnou ulicou Košíc, čo bolo pre viacerých vôbec 

prvýkrát, a nádherný mesačný spln predierajúci sa oblakmi bol vítaný bonus. No a zopár hviezdičiek sa nám 
cestou späť predsa len podarilo zazrieť. 

Večer na tému KARMA JE ZDARMA, Bratislava

V stredu 21.8.2019 usporiadala Nová Akropolis v Centre Agathos v Bra-
tislave prednášku venovanú zákonu Karmy. V každom kúte sveta, v každej 
kultúre sa ľudia vždy usilovali pochopiť zmysel života, cesty svojho osudu 
a zákony, ktoré ich ovplyvňujú. Mnohé pojmy počas histórie zmenili 
svoj význam alebo nadobudli celkom iný, a tak bolo veľmi zaujímavé 
dozvedieť sa, že slovo Karma nie je synonymom trestu alebo nejakých 
nepríjemností, ktoré nám strpčujú život, ale že je to zákon, ktorý svojím 
pôsobením pomáha človeku na jeho ceste evolúcie a zdokonaľovania. 
Počet účastníkov napovedá, že táto téma je stále aktuálna a oslovuje 
mnoho ľudí. Veľmi nás teší, že sa nám spoločne podarilo vytvoriť príjemnú 

a priateľskú atmosféru, a veríme, že priniesla všetkým účastníkom inšpiráciu k hlbšiemu pohľadu na vlastný 
život.

Pozývame Vás
16.9.2019 Dobrovoľnícke tvorivé dielne, Bratislava
18.9.2019 Dobrovoľnícke tvorivé dielne, Bratislava
25.9.2019  Večer na tému Šťastie je vec rozhodnutia, Banská Bystrica
29.9.2019 Víkendový seminár Pán prsteňov v každom z nás, Bratislava
12.10.2019 Nová Akropolis na Polievkovom festivale, Košice
13.10.2019 Víkendový seminár Siločiary zdravia, Bratislava

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

Bratislava: 30.9.2019, 22.10.2019
Košice: 16.9.2019, 23.9.2019, 8.10.2019
Banská Bystrica: 30.9.2019, 29.10.2019

Informácie na: www.akropolis.sk


