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Myšlienka mesiaca:
„Keď trpiaci človek zistí, že nemôže zmeniť nepríjemné okolnosti alebo sa nemôže vymaniť z pút zlej karmy, 

mal by zmeniť spôsob, ako sa na ne pozerá.“ 
Paul Brunton

Milí čitatelia,

predpokladám, že pohľady mnohých z vás sa v sú-
časnom období neraz pozastavia na rozkvitnutých 
stromoch či jarných kvietkoch, ktoré aktuálne zdo-
bia naše okolie. Príroda hýri pestrofarebnosťou. 
A nielen to, je celá v pohybe. Či už svoj pohľad za-
meriame na zem, kde sa rozpohybovali rôzne druhy 
zvierat, alebo ho pozdvihneme k nebu, plnom lieta-
júcich vtáčikov a hmyzu, všade to žije. 

Aj ja som sa už zopárkrát  zahľadela, aby som sa po-
kochala všetkou tou krásou. A moju pozornosť zau-
jali malé usilovné vtáčiky, ktoré prilietajú do nášho 
kraja každú jar. Áno, lastovičky, tradičný symbol jari 
a prebúdzajúcej sa prírody. Pred pár dňami inten-
zívne poletovali a hľadali vhodné miesta na posta-
venie svojich hniezd. Hoci tieto sú obdivuhodným 
stavebným dielom, je v súčasnej dobe dosť nároč-
né nájsť pre ne „stavebný pozemok“. Ľudia si totiž 
v rohoch okien, v kútoch pod balkónmi a strechami 
nainštalovali rôzne zábrany, čo lastovičky, vracajúce 
sa na osvedčené miesta z minulého roka, neraz pre-
kvapilo. Museli sa však zmieriť s realitou a poobze-
rať sa niekde inde. Bolo mi ich ľúto, ale vzápätí som 
si uvedomila, že my ľudia sme na tom podobne. 
Častokrát sa ocitneme v nečakaných situáciách.

Zvykneme si vykračovať vyšliapanými cestičkami 
nielen v prírode, ale aj v našich myšlienkových po-
chodoch. Zastávame zaužívané postoje a reakcie 
voči rôznym okolnostiam i ľuďom. A následne sme 
prekvapení, keď sa veci vyvinú inak, keď dotyčné 
osoby zareagujú – podľa nášho názoru – prekvapi-
vo. Skrátka, keď veci vôbec nejdú tak, ako by sme 
očakávali a hlavne, ako by sme chceli.  

Ak sa nám takéto skúsenosti opakujú, je vhodný čas 
zastaviť sa a zamyslieť sa. Či to, čo predpokladáme, 
očakávame, nie je viac ovplyvnené našimi túžbami 
a predstavami, než našim poznaním a skúsenosťa-
mi. Či nie je na mieste začať sa na veci, a vlastne aj 
na seba samého, pozerať iným spôsobom, zmeniť 

uhol pohľadu, snažiť sa byť objektívnejší. Nepred-
pokladať, ale očakávať čokoľvek. Ako vraví filozof 
Paul Brunton: „...na ktoromkoľvek mieste sa človek 
môže otočiť chrbtom k zvykom prameniacim z ne-
vedomosti.“.

Dôležité je, aby človek kráčal po ceste života pozor-
ne a s otvorenými očami a mysľou. Vtedy má šancu 
všimnúť si aj tie menej výrazné prejavy,  poukazujú-
ce na to, že sa veci vôkol nás či v nás samých ube-
rajú určitým smerom, a získať tak možnosť na ne 
včas a správne zareagovať. A nemenej dôležitou je 
aj schopnosť byť kreatívny. Kreativita nie je viazaná 
len na umenie. Je to praktická schopnosť pre kaž-
dodenný život a pomáha nám vidieť a nachádzať 
aj netradičné riešenia v tradičných situáciách. Či 
už ide o nejakú osobnú záležitosť alebo pracovný 
problém, hľadanie vhodného prístupu k nášmu prí-
buznému či susedovi alebo aj zvieraciemu mazná-
čikovi. A v neposlednom, ale nie menej dôležitom, 
rade aj  k nám samým, k našim vlastnostiam, emó-
ciám, myšlienkam, ktoré sú podnetmi našich slov 
a činov. 

Nie vždy sú výzvy, ktoré pred nás život postaví, také 
zložité a neriešiteľné, ako sa nám zdá na prvý po-
hľad. Niekedy problém spočíva len v tom, že sa ním 
necháme zaskočiť alebo že nechceme vidieť rieše-
nia alebo  nám nenapadne hľadať iné, než len tie 
vyskúšané. A tie už nemusia platiť. Možno nás chce 
život naučiť niečo nové, podnietiť k zmene, k od-
haľovaniu svojich skrytých potenciálov... aby sme 
neustrnuli v zabehaných koľajach brániacich nám 
v rozvoji. 

Inšpirujme sa lastovičkami. Nenechajme sa zaskočiť, 
nevzdávajme sa, buďme usilovní a buďme kreatív-
ni. Koniec koncov, veď aj život je umením. Snažme 
sa byť dobrými umelcami.

 Viktória Búdová
Vedúca Novej Akropolis Banská Bystrica
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Krátka alegória
V záhrade srdca svojho prechádzal sa žiak, keď tu z ne-
nazdajky stretol svojho učiteľa. Potešil sa, pretože práve 
dokončil úlohu jemu zverenú. Pristúpil k učiteľovi a po-
vedal: „Majstre, som hotový. Inú dajte mi  náuku, aby hlá-
sať som ju mohol“. Učiteľ na neho so smútkom uprel zrak, 
no súčasne súcitne, ako sa pozeráme na dieťa, keď ťažko 
rozumie. „Je už mnoho tých, ktorí intelektuálne pojmy 
o pravde hlásajú. Myslíš, že najlepšie poslúžiš tým, že sa 
k počtu tomuto pridružíš?“ Žiak sa zarazil a odvetil: „A či 
nemáme pravdu všade hlásať, až kým sa celý svet o nej 
nedozvie?“ „A potom?“, opýtal sa majster. „Potom ju uzná 
celý svet.“ „Veru nie“, odvetil majster, „pravda nie je pre 
hlavu, ale pre srdce. Pohľaď sem!“ Žiak pozrel hore a uvidel 
pravdu ako biele svetlo, ktoré osvetľovalo celú zem. Iba 
na časť rastlín, ktoré by potrebovali jeho lúče, vrhali husté 
mraky tmavý tieň. „Pozri sa ešte raz sem.“  Žiak pozerajúc 
pozorne videl, že mraky sú tu a tam pretŕhané a že tými 
otvormi  lúče svetla preniknúť sa snažia. Každú tú trhlinu 
spôsobujú záchvevy a žiak pozoroval, že tými záchvevmi 
sú ľudské srdcia. 

„Iba tým, že otvory sa rozmnožia a rozšíria, môže svetlo 
niekedy na zem svoje lúče vysielať“, povedal majster a do-
dal: „Nuž, je lepšie viac svetla na mračná vysielať alebo 
záchvevy sily srdca spôsobovať? A to musíš vykonať ne-
pozorovane, bez akýchkoľvek poďakovaní.  Prvá cesta pri-
nesie ti chválu a slávu medzi ľuďmi. Obe sú ale potrebné, 
obe sú našou prácou, ale takých trhlín, je málo! Si dosť sil-
ný, odrieknuť si chvály a zo srdca svojho vytvoriť ohnisko 
čistej, neosobnej a nezištnej sily?“ Z pŕs žiakových vydral 
sa povzdych, pretože ťažká to bola pre neho otázka...

 HieronymumPoužitá literatúra a zdroje:
1)   HIERONYMUM. Allegorie. In Lotus. Časopis theosofický. Vol. 3, no. 5. 

pexels.com

François-Marie Voltaire
S menom filozofa Voltaira sa asi väčšina z nás zo-
známila pomerne skoro – už na základnej škole 
v rámci štúdia histórie. Niektorí z nás si azda ešte 
spomenú, že bol predstaviteľom osvietenského 
hnutia vo Francúzsku a Európe. Treba však povedať, 
že patril medzi tých najpoprednejších osvietencov 
a dodnes je považovaný za osobnosť celosvetové-
ho významu. Filozof Jean-Jacques Rousseau o ňom 
v roku 1775 napísal: „Voltaire je najväčší génius na-
šich čias.“ Pozrime sa teda bližšie na túto zaujímavú 
osobnosť.

Storočie Voltaira

„Pohyb hviezd i našej malej Zeme okolo Slnka pre-
bieha podľa najhlbších matematických zákonov.“ 
Voltaire

Obdobie osvietenstva sa spája predovšetkým so se-
demnástym a osemnástym storočím v Európe. Ako 
myšlienkový prúd nadviazal priamo na renesanciu 
a humanizmus, na výsledky prírodných vied, na roz-
voj vedeckého myslenia. Stúpencov osvietenstva 
spájala snaha vystupovať proti fanatizmu, predsud-
kom, poverám, dozvukom scholastického myslenia 

INŠPIRATÍVNE OSOBNOSTI
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a náboženským dogmám. Svoj zápas chápali ako 
boj svetla poznania proti temnote nevedomosti, 
z čoho pochádza aj názov hnutia. Títo myslitelia 
verili, že veda umožní vysvetliť usporiadaný a po-
chopiteľný svet, že harmónia nebeských telies ob-
javená astronómiou a fyzikou, či harmónia prírody, 
môžu poslúžiť ako vzor pre usporiadanie spoloč-
nosti. Verili v jednotu poznania, individuálne ľud-
ské práva, prírodné zákony a neohraničený ľudský 
pokrok. Do popredia sa tak dostával rozum a jeho 
rozvoj prostredníctvom vzdelávania, čo malo člo-
veku priniesť kvalitnejší život. Do tohto obdobia sa 
narodil aj filozof, dramatik, básnik, spisovateľ, histo-
rik, humanista Voltaire, ktorý energiu osvietenské-
ho prúdu využil naplno.

Neľahký život „rebela“

21. novembra 1694 sa parížskemu notárovi naro-
dilo piate dieťa, syn François-Marie Arouet, ktorý 
sa neskôr preslávil pod menom Voltaire. Keď mal 
sedem rokov, zomrela mu matka. O tri roky neskôr 
začal študovať na prestížnom jezuitskom kolégiu, 
kde dosahoval veľmi dobré výsledky nielen v štú-
diu, ale aj básnickej tvorbe. V roku 1711 štúdium 
ukončil. Jeho otec chcel mať z neho právnika, mla-
dého Aroueta však priťahovala literatúra a divadlo. 
Stať sa advokátom či právnikom chápal ako slúže-
nie aristokratom, ale on sa cítil byť si s nimi rovný. 
Oproti tomu byť spisovateľom preňho znamenalo 
zachovať si pocit slobody a rovnosti. Vo svojom 
zmýšľaní bol proti akýmkoľvek stavovským rozdie-
lom. Veril, že práca, nadanie, vedomosti, osobné 
vlastnosti človeka sú tým, čo by malo určovať jeho 
postavenie v spoločnosti. Voľba venovať sa literár-

nej tvorbe znamenala rozchod s rodinou.

Istý čas žil mimo Pariž, aby sa vyhol prenasledova-
niu za svoje odvážne satirické texty. Po smrti „kráľa 
slnka“ v roku 1715 sa vrátil späť do Paríža. Ako zná-
my voľnomyšlienkar bol sledovaný políciou. Keď 
napísal satiru na regenta, bol zatknutý a na jede-
násť mesiacov uväznený v Bastile. Aj v nej pokračo-
val v písaní, dokončil svoju prvú tragédiu Oidipus 
a začal písať poému venovanú Henrichovi IV. Popri 
tom veľa premýšľal o tyranii a hlavne o slobode, to-
lerancii, rozumnosti. Vo väzení prijal aj nové meno 
Voltaire.

Po jeho prepustení bola premiérovaná hra Oidipus 
a zaznamenala veľký úspech, dosiahla štyridsaťpäť 
repríz. Od regenta za ňu dostal dôchodok a veľkú 
zlatú medailu, čo mu otvorilo dvere do vysokých 
dvorných kruhov. Úspech mal však aj negatívnu 
stránku, bol podozrievaný z napísania ďalších sa-
tirických básní a vypovedaný z Paríža. Po prešet-
rení však bolo obvinenie stiahnuté a on sa vrátil 
späť. Vo svojich dvadsiatichtroch rokoch bol nie-
len ozdobou salónov, ale aj uznávaným básnikom 
a jeho hviezda naďalej stúpala.

Začiatkom dvadsiatych rokov cestoval po Belgicku 
a Holandsku a popri tom napísal poému Za a pro-
ti, ktorá pobúrila kňazov. Tí sa dožadovali, aby bola 
báseň verejne spálená a básnik uväznený. Našťastie 
sa tak nestalo. Aj v nasledujúcich rokoch veľa ces-
toval, býval hosťom významných osobností nielen 
vo Francúzsku, ale aj Anglicku. A stále písal, básne, 
hry, tragédie. Jeho diela boli prezentované nielen 
v tlačenej, ale aj divadelnej podobe. Svojimi slovami 
nezriedka „provokoval“ – jednotlivcov i spoločnosť, 
vládu i cirkev. Dôsledkom slovnej potýčky s jedným 
rytierom bolo, že ho tento nechal zbiť. V roku 1726 
bol zasa na pár dní väzňom v Bastile. Pred pomstou 
za kritiku cirkvi sa ukrýval istý čas v Rouene.

Významným bol rok 1734, v ktorom vydal svoje 
prvé filozofické dielo Filozofické listy, kedy oboz-
namoval spoločnosť s anglickou filozofiou, spôso-
bom života aj divadlom. Dielo bolo verejne spálené 
a Voltaire z obavy pred zatknutím opäť opustil Pa-
ríž. Útočisko našiel na zámku Cirey v Champani, kde 
sa venoval štúdiu prírodných vied a písaniu diela 
Úvahy o metafyzike. Aby sa vyhol prenasledovaniu, 
odišiel v roku 1736 do Holandska. V tomto období 
si začal dopisovať s pruským korunným princom 
Fridrichom, s ktorým sa o štyri roky aj osobne stre-
tol v Cléve. V nasledujúcom roku začal pracovať 
na ďalšom zaujímavom diele Eseji o mravoch a du-
chu národov.

commons.wikimedia.org
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V roku 1745 sa usadil vo Versailles, kde mal nielen 
príležitosť režírovať svoje hry, ale bol ustanovený 
kráľovským historiografom a kráľovským radcom. 
V nasledujúcom roku sa stal členom Akadémie 
vied v Paríži, bol zvolený za čestného člena Ruskej 
akadémie vied a vydal svoju prvú filozofickú povesť 
Zadig.

Po neúspechu svojich hier na kráľovskom dvore 
prijal v roku 1751 pozvanie kráľa Fridricha a odišiel 
do Pruska do Berlína, kde zostal tri roky. Počas tohto 
obdobia dopísal dielo Storočie Ľudovíta XIV. a začal 
písať Filozofický slovník a tiež spolupracovať s Di-
derotom a d‘Alamertom na diele Encyklopédia.

Po nezhodách s Fridrichom si v roku 1754 kúpil 
kaštieľ pri ženevskom jazere a istý čas v ňom pobý-
val. Neskôr sa presťahoval do Ferney vo Francúzsku 
a usídlil sa tam na trvalo.

Bojovník za spravodlivosť a ochranca ľudských 
práv

„Úlohou filozofov nie je ľutovať nešťastných, ale 
byť im užitočný.“ „Humanizmus nie je ničím iným, 
než obhajobou záujmov človeka, záujmov všeľud-
ských.“

Jeho zmysel pre spravodlivosť ho priviedol k inten-
zívnej pomoci druhým ľuďom. Dnes by sme ho na-
zvali ombucmanom, pretože sa výrazne zasadzoval 
v obhajobe práv ľudí v núdzi. Prvou takouto aktivi-
tou bol v roku 1755 pokus zachrániť admirála Bin-
ga. Vo svojom úsilí pokračoval aj potom, napríklad 
v súvislosti s rehabilitáciou rodiny Calasovcov a Si-
rvenovcov či odčinením justičnej krivdy na osobe 
Lallyho.

Počas tohto obdobia neprestával písať svoje die-
la, venované rôznym témam. Niektoré sa venovali 
histórii, iné filozofickým či humanistickým otázkam 
a iné kritike. Podľa toho sa aj stretali s úspechom 
alebo žiarou ohňa. Medzi diela tohto obdobia pat-
ria História ruského impéria za vlády Petra Veľké-
ho, Historické fragmenty o Indii, Esej o mravoch 
a duchu národov, Úvahy o znášanlivosti, Filozofický 
slovník. Vo februári 1778 sa Voltaire, úspešný spi-
sovateľ, historik a ochranca práv, po dlhšom čase 
vrátil do Paríža. O mesiac neskôr bola premiérova-
ná jeho hra Irena a na jednej z repríz bol slávnostne 
dekorovaný vavrínovým vencom, stal sa nekoruno-
vaným kráľom Paríža. Tejto veľkej pocty a prejavu 
priazne sa mu dostalo len dva mesiace pred jeho 
smrťou. Zomrel 30. mája 1778. Cirkev, ktorú tak 
často kritizoval vo svojich dielach pre jej dogma-
tizmus, odmietla dať súhlas na jeho pochovanie 
v Paríži. Bol preto pochovaný narýchlo v kostole 

v opátstve Scélliéres pri Troyes. Až v júni 1791 boli 
jeho telesné pozostatky prevezené do Paríža a sláv-
nostne uložené v Pantheone. Stúpenci Francúzskej 
revolúcie si ho uctili ako významnú osobnosť.

Z myšlienkového bohatstva Voltaira

„Morálka sa mi zdá tak univerzálna, tak premyslená 
univerzálnym súcnom, ktoré nás vytvorilo, tak ur-
čená na to, aby bola protiváhou našich tragických 
vášní a uľavovala v nevyhnutných bolestiach nášho 
krátkeho života, že vidím, ako všetci filozofi od Za-
rathuštru až po lorda Shaffesburyho vyučovali tú 
istú morálku, hoci mali rôzne predstavy o princí-
poch reality.“

Písal ľahko, vtipne a zároveň neodolateľne pichľa-
vo, čím si získal nielen popularitu, ale tiež nepriate-
ľov zo strany tých, na nedostatky ktorých poukazo-
val. Vo svojich dielach sa však venoval nielen kritike, 
ale aj histórii, filozofii či humanistickým ideám. Ako 
prvý použil termín „Filozofia dejín“, predstavujúci 
pohľad na dejiny ako na studnicu skúseností a po-
znania, ktoré môžu byť veľkým poučením a príkla-
dom pre nasledujúce generácie.

Dôležitým preňho, ako pre všetkých osvietencov, 
bol ľudský rozum a schopnosť ho používať. „Kto 
rozmýšľa, núti rozmýšľať aj iných.“ Práve preto sa 
tak kriticky vyjadroval proti poverám, fanatizmu, 
náboženským dogmám aj politickému absolutiz-

commons.wikimedia.org
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mu. S tým súvisí aj ďalšia preňho dôležitá hodnota 
a ňou je sloboda, na ktorú má právo každá ľudská 
bytosť: „pretože je to zákon prírody“. Je ju však tre-
ba vedieť správne užívať a neoddeľovať od zod-
povednosti a morálky. Na druhej strane, skutočnú 
slobodu človeku nik nemôže vziať: „Filozof je slo-
bodným človekom aj v cele.“

Zaujímavým bol aj jeho postoj k práci. Nevnímal 
ju ako trest, bola podľa neho prameňom ľudského 
šťastia, lebo ona vytvára materiálne aj duchovné 

blaho a hodnoty. Považoval ju za najušľachtilejšiu 
stránku ľudského života. „Človek sa narodil k čin-
nosti... Nebyť ničím zamestnaný a neexistovať je 
pre človeka to isté.“

Nielen týmto výrokom, ale aj ďalšími, z ktorých 
mnohé sú aktuálne aj dnes, by mohol byť pre nás 
motiváciou k spoluúčasti na zlepšení sveta a spo-
ločností, v ktorých žijeme. Každý jeden z nás má tú 
možnosť ...už len tým, že zlepší sám seba.

Viktória Búdová
Použitá literatúra a zdroje:
1)   HUBENÁK, L. 2004. Nekorunovaný kráľ Európy: F. M. Voltaire. Banská Bystrica : PrF UMB. 125 s. ISBN 80-969078-3-2.
2)   ŠTEKLÁČ, V. 1989. Příběhy slavných: Napoleon Bonaparte a 59 dalších. Praha : Práce. 391 s. ISBN 80-208-0612-1.  
3)   JURÍČEK, J. a kolektív. 1978. Malá encyklopédia spisovateľov sveta. Bratislava : Obzor. 644 s.

Ukážky z diel: Corpus Hippocraticum – traktát O životospráve
Traktát De victu (O životospráve) pozostáva zo štyroch 
kníh a je jedným z najdlhších spisov Hippokratovho diela 
Corpus Hippocraticum. Toto dielo je uvádzané predovšet-
kým ako lekárske pojednanie o životospráve človeka a ob-
sahuje rôzne stravovacie receptúry založené na rovnová-
he medzi jedlom a telesným cvičením a predovšetkým 
chápaním ľudskej prirodzenosti. Hippokrates vyhlasuje, 
že na to, aby niekto dokázal vypracovať učenie o ľudskej 
životospráve, musí najskôr získať vedomosti o rozlišovaní 
podstaty človeka vo všeobecnom zmysle, teda získať po-
znanie základných zložiek človeka a rozlišovanie jednotli-
vých komponentov, ktoré ho riadia. Týmito zložkami podľa 
neho sú oheň a voda a ich vzájomné miešanie. Pozrime 
sa teda, ako nádherne zoširoka začína Hippokrates svoje 
pojednávanie o dnes tak často diskutovanej životospráve. 

3. Ako všetky ostatné živé bytosti aj človek sa skladá z prv-
kov, odlišných silou, ale zhodných použitím, a to z ohňa 
a vody. Spojenie týchto dvoch prvkov stačí pre všetko 
ostatné i pre seba navzájom, naproti tomu každý oddele-
ne nestačí ani pre seba samého ani pre nič druhé. Každý 
z týchto prvkov má takúto silu: oheň môže hýbať všetkým, 
voda môže všetko oživiť. Striedavo vládne každý z nich 
nad druhým a druhým je ovládaný najviac a najmenej, 
nakoľko je to možné. Ale ani jeden z nich nemôže úplne 
prevládnuť z nasledujúcich dôvodov: ak oheň prenikne až 
k poslednému koncu vody, vyjde mu potrava a je obrátený späť tam, odkiaľ má dostať potravu. Ak voda 
prenikne až k poslednému koncu ohňa, skončí jej schopnosť pohybu, zostane teda stáť v tomto bode. 
Pokiaľ ale stojí, nemá už silu, ale spotrebuje sa na výživu prenikajúceho ohňa. Z tohto dôvodu nemôže 
ani jeden z oboch prvkov úplne prevládnuť. Keby však raz jeden z nich bol premožený, tak by nebola 
ani jedna z existujúcich vecí, ako sú teraz. Keďže však existujú, vždy budú existovať rovnakým spôsobom 
a ani jeden z prvkov nikdy nebude chýbať. Ako som povedal, oheň a voda stačia pre všetky živé bytosti 
až k maximu a minimu v rovnakej miere. 

NA ZAMYSLENIE



6

62. číslo

4. Oba prvky majú tieto atribúty: oheň teplo a sucho, voda chladno a vlhko. Majú ich vzájomne od seba, 
a to oheň vlhko od vody, lebo v ohni je vlhkosť. Voda má od ohňa sucho, lebo i vo vode je sucho. Keďže 
sú tieto dva prvky v takomto vzájomnom pomere, vylučujú zo seba mnoho rôznorodých druhov semien 
a živých bytostí, no nič vzájomne podobného či už vzhľadom alebo silou. Pretože prvky neostávajú v tom 
istom stave, ale neustále sa menia tak i onak, a veci, ktoré sa z nich vylučujú, sa nutne sa stávajú nepo-
dobnými . Nič zo všetkých vecí teda nezaniká a ani nevzniká nič, čo nebolo už prv. Veci sa menia iba tým, 
že sa miešajú a oddeľujú. Ľudia však pokladajú za vznik to, čo sa vynorí z temnoty na svetlo, a za zánik to, 
čo mizne zo svetla v temnote. Viac totiž dôverujú očiam než rozumu, hoci oči nie sú schopné súdiť ani 
to, čo vidia. Chcem toto vysvetliť cestou rozumu: lebo aj to čo vzniká a to čo zaniká, žije. A to, čo večne 
žije, nemôže zahynúť (lebo kam zhynie?) a ani to čo neexistuje, nemôže vzniknúť (lebo odkiaľ príde?). Ale 
všetko sa zväčšuje a zmenšuje do maxima a minima možností. Keď hovorím o vzniku a zániku, robím to 
pre populárny výklad, ale objasňuje tým vlastne miešanie a oddeľovanie. Vec sa má aj takto: vznik a zánik 
je to isté, miešanie a oddeľovanie to isté, zväčšovanie a zmenšovanie to isté, zánik a oddeľovanie to isté, 
každé so všetkým a všetko s každým to isté a predsa nič zo všetkého to isté, lebo jazykový úzus o tomto 
je v rozpore s prírodou. 

Hippokrates
Použitá literatúra a zdroje:
1)   ŠPAŇÁR, J. 1954. Život a učenie Herakleita z Effezu. SAV : Bratislava. 96 s. 
2)   MIRRIONE, C.  2021. Aristotle’s Mixture in its Medical and Philosophical Background: The Hippocratic De victu and the Aristotelian De generatione et corruptione. In Peitho. Examina Antiqua, vol. 
12, no. 1. 151-170. Doi: 10.14746/PEA.2021.1.8. 

Symbolika čínskeho draka 
Čínsky drak je najstarší a najvýznamnejší mytologický a ezoterický symbol Číny. Pôvod tohto symbolu 
sa ale tak trochu stratil v hmle času. V Číne boli odkryté artefakty s vyobrazeniami drakov, ktoré sa da-
tujú do 5. tisícročia p. n. l. Hovorí sa, že starovekí Číňania sa považovali za potomkov draka a dokonca aj 
dnešní Číňania cítia silné spojenie s týmto symbolom. 

Zobrazenia drakov sa objavujú prakticky po ce-
lej Číne. Tie najdôležitejšie sa nachádzajú v krá-
ľovských palácoch, ako sochy či maľby v chrá-
moch alebo vytkané na hodvábnych róbach, 
ktoré nosili veľkňazi a kráľovské rodiny. Symbol 
draka (najmä žltého draka) bol symbolom krá-
ľovskej moci, emblém cisára. Legendárni cisári, 
ako Huang-Ti (Žltý cisár) a Yan-Ti, úzko súviseli 
s menom „Long“ - generické meno pre čínske-
ho draka. Existuje aj prastarý príbeh, ktorý spája 
záhadnú postavou Fu-xi s drakmi. Podľa tejto 
tradície sa Fu-ximu odhalilo usporiadanie trigra-
mov I-ťingu na chrbte mýtického dračieho koňa. 

V rôznych alchymistických, náboženských a fi-
lozofických spisoch Číny je mnoho zmienok 
o čínskych mudrcoch, ktorí sa po získaní nesmr-
teľnosti stotožnili s drakom a vystúpili do neba.  
Konfucious po stretnutí s Lao‘C údajne pozna-
menal: „Neviem povedať ako sa šplhá po vetre 
skrz oblaky a ako stúpa do nebies. Dnes som vi-
del Lao‘Ceho a môžem ho prirovnať iba k drako-
vi.” Okrem populárneho mena „Long“, existuje 
v klasických čínskych textoch viac ako 100 staro-
bylých dračích mien.  

SVET SYMBOLOV

unsplash.com
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Na rozdiel od „zlého“ draka podľa predstáv západu, čínsky drak je dobrotivé a láskavé stvorenie. V popu-
lárnej mytológii predstavuje silu, dokonalosť, dobrotu, vytrvalosť, hrdinstvo, vznešenosť a veľkoleposť. 
Prináša energiu, optimizmus, inteligenciu, odvahu, šťastie a ambície. 

Vo filozofii Jin a Jang sa stotožňuje s Jang  - „pozitívny“ a aktívny pól života, ríša ducha, neba  a božstva. 
Iná tradícia zase rozlišuje tri triedy drakov: najnižší boli Li Lung alebo zemskí draci, ríšou ktorých boli  
vody Zeme. Druhou triedou boli Chen Lung, ktorí sa spájali s búrkami a mrakmi (astrálna ríša) a posled-
nou sú Tien Lung alebo nebeský draci, ktorí patrili do duchovnej ríše a strážili príbytky bohov. 

V jednej forme nachádzame draka stočeného ako Ouroborus, symbol večného návratu do úplnosti ži-
vota. Čínsky drak sa spája s číslom 9, najposvätnejším číslom v Číne. Číslo 9 je symbol času a cyklickosti. 
Legenda hovorí o deviatich hlavných typoch drakov: rohatý drak, okrídlený drak, nebeský drak, drak 
Zeme, dračí boh, drak skrytých pokladov, zvinutý drak, žltý drak a dračí kráľ. Týchto deviati sú potomka-
mi prvotného draka, nepoznateľného „mystéria”. Ten sa ezotericky stotožňuje s večným a všadeprítom-
ným Tao. To je dôvod, prečo drak nadobúda neobmedzenú škálu nadprirodzených schopností. Hovorí 
sa, že sa dokáže zamaskovať na priadku morušovú alebo sa stať veľkým ako celé univerzum. Ľudové 
rozprávky hovoria o drakovi, ktorý má všetky charakteristiky ostatných jedenásť zvierat zverokruhu, iný-
mi slovami, obsahuje v sebe všetky možné archetypy existencie. 

Niektorí učenci sa domnievajú, že podoba čínskeho draka pochádza zo štylizovaných vyobrazení exis-
tujúcich zvierat ako sú hady, ryby alebo krokodíly. Je zaujímavé, že v čínskom budhizme je drak analo-
gický s hinduistickým Naga, múdrym hadom, ktorý je zobrazovaný ako vychádza z úst Makara (mýtický 
krokodíl, voz Varunu vo védskej tradícii). Tieto symboly naznačujú podobnosť medzi mýtickými drakmi 
starovekej Číny a zasvätencami, učiteľmi ľudstva, ktorí sa, podobne ako ryby  vynárajú z oceánu (symbol 
predchádzajúcich evolučných cyklov), a potom, čo dosiahli naplnili svoje „avataristické“ úlohy, sa vraca-
jú späť do oceánu. 

Dúfam, že som vás týmto krátkym článkom inšpiroval ponoriť svoje nohy aj svoje srdcia a mysle do bo-
hatých vôd čínskeho mytologického symbolizmu. A kto vie, či sa jedného dňa neocitneme zoči-voči 
samotnému drakovi. 

Agostino Dominici

unsplash.com
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Sila zvuku
Jedným zo spôsobov, ako sa uvoľniť, je upriamiť pozornosť na to, čo počujeme. Zvuky prírody, ako na-
príklad počúvanie valiacich sa morských vĺn či spevu vtákov v záhrade, nám poskytujú širokú škálu medi-
tačného pokoja. Naši predkovia sa snažili dosiahnuť zmenu stavu vedomia vydávaním zvukov. Robili to 
spievaním a udieraním na bubny alebo hraním jemných melódií na flaute či harfe. Ale je tu nástroj, ktorý 
vyniká nad ostatnými tým, že má najbezprostrednejší vplyv na uvoľnenie a úroveň hĺbky. Je ním gong. 

S nárastom blahobytu, ktorý sa v súčasnosti stáva stále bežnejším, sa gongy objavujú ako súčasť jógy či 
rôznych meditačných techník. Sólovú hru, výlučne na gongu, nazývame „gongový kúpeľ“ a vytvoril ho 
známym interpret Don Conreau na konci 60-tych rokov. Nemá to nič spoločné s tým, že sa vyzlečiete 
a vstúpite do vody, ale skôr to znamená, že vás zaplavia zvuky. 

Gong je okrúhly kovový nástroj a jeho veľkosti sa všeobecne pohybujú v rozmedzí od 20 do 60 palcov 
(51 – 152 cm). Najmenšie môžu mať iba 6 palcov (15 cm) a veľké s priemerom 16 stôp (4,8 m). Malé gon-
gy môžete nájsť vystupovať napríklad v indonézskom orchestri Gamelan. V čínskej provincii Shanxi bol 
vyrobený najväčší gong vôbec, a to s priemerom  16,80 stôp (5 metrov). Vážil viac ako pol tony. 

Historicky existujú len neoficiálne údaje o pôvode gongu. Historici ho datujú do 6. storočia na územie 
Číny, zatiaľ čo iné odhady siahajú až do  roku 344 p. n. l. na územie dnešného Turecka, do obdobia Ale-
xandrových križiackych výprav. Dobyvatelia vraj tavili rôzne bronzové vojenské artefakty a používali ich 
na výrobu gongov a iných ozdôb. 

Všetky gongy sú vyrobené buď z bronzu alebo mosadze. Bronz tvorí zmes medi a cínu, zatiaľ čo mosadz 
je zliatina medi a zinku. Pridávanie ďalších kovov ako niklu, ovplyvňuje kvalitu produkovaných zvukov.

V závislosti od toho, ako je gong tvarovaný, buď z jedného plátu kovu alebo odliaty, vytvára dva odlišné 
akustické efekty. Prvým je je zvuk podobný nárazu vĺn, ktorý zvyčajne prichádza rýchlo s množstvom 
malých podtónov, niekedy znejúcich veľmi prenikavo alebo ako spev anjelov. Druhým sú vibračné tóny 
so zvukmi, ktorých rozsah je od veľmi nízkych a hlbokých až po úplné výšky, ktoré bývajú viac vyladenej-
šie. Sú tak trochu podobné dronom, vytrvalým bzučiakom, ktoré umožňujú pocítiť rozpínavosť priestoru. 
Všetky vytvárajú vibrato, rezonanciu a binaurálne údery za určitých okolností. Vibrácie gongov majú zvuč-
nú hlasitosť, ale môžu vyjadriť aj ten najslabší šepot ozveny, ak sa na nich hrá s maximálnou jemnosťou.

Možno sa pýtate, prečo by ste mali chcieť absolvovať „gongový kúpeľ“ alebo inak „cestu zvukom“, ako to 
niektorí praktizujúci radšej nazývajú? 

Nie je to iba všedné vystúpenie. Je to meditačná technika s mnohými samoliečebnými výhodami. Jej 
praktikovaním sa naučíte uvoľniť sa a naladiť svoje telo ako nástroj vnútornej práce. Facilitátor vás najskôr 
uvedie do správneho stavu mysle tým, že vás prijme rozhýbať vaše telo a zostať v prítomnosti.  Nasleduje 
práca s dychom a vizualizácia, ktoré vás pripravia na zvuky gongov. 

UMENIE A KRÁSA
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Gongy majú silu, pretože navodzujú najbezprostrednejší a najhlbší stav uvoľnenia, aký môžete kedy zažiť.  
Aj veda potvrdila, že dokážu kohokoľvek uviesť z plne vedomého stavu mysle, z hladiny alfa, do hladiny 
théta.  

Théta mozgové vlny sa vyskytujú najčastejšie tesne pred zaspaním a prebudením, ale sú prítomné aj 
počas hlbokej meditácie. V tomto stave sa vonkajší svet zmenšuje, zmysly sa sťahujú do vnútra. V tomto 
osobnom priestore sa môžete priblížiť k vašim tieňom a pracovať s nimi, kontrolovať nevedomé návyky 
a traumy z minulosti, či akékoľvek iné nemoci alebo potreby, ktorým potrebujete čeliť a vysporiadať sa 
s nimi. 

Ja sám ako praktikujúci by som každému odporučil, aby aspoň raz v živote skúsil „gongový kúpeľ“, a pre-
cítil tak silu vibrácií ako cestu k uzdraveniu a sebaobjaveniu. 

Paul Cummings

AKTUALITY NOVEJ AKROPOLIS NA SLOVENSKU

Stalo sa
Týždeň pre Zem
V apríli zorganizovala Nová Akropolis sériu podujatí pri príležitosti svetového Dňa Zeme. Začali sme 
19. apríla online prednáškou pod názvom Duša Zeme, kde sme sa zoznámili s tradíciami starovekým 
kultúr spojených so Zemou. Nasledujúci deň bol venovaný ekologickým tvorivým dielňam. V Bratislave 

sa vyrábali úžitkové predmety z recyklovaných materiá-
lov, v Košiciach a v Banskej Bystrici zase prebúdzali svoje 
zručnosti pri výrobe obrúskov z včelieho vosku a ľano-
vých vreciek na potraviny. V piatok 22. apríla sa uskutoč-
nila veľmi inšpiratívna on-line prednáška s názvom Ako 
spraviť svoj deň ekologickejším, ktorá bola venovaná 
ekológii v tých najbežnejších každodenných maličkos-
tiach, pretože aj tade vedie cesta k zlepšeniu sveta a pre-
budeniu osobnej zodpovednosti. Prednáška priniesla 
veľa podnetov a príjemných diskusií. Celú sériu našich 
podujatí sme zavŕšili zberom papiera na bratislavskom 

sídlisku Petržalka. Ekologická aktivita bola 
organizovaná v spolupráci s MC – Bratislava 
Petržalka. Zúčastnilo sa 11 ľudí a odhaduje-
me, že sa vyzbieralo približne 100kg odpa-
du. Veríme, že všetky podujatia boli nielen 
príjemné, ale aj užitočné, a že aj keď boli 
iba jednorazovým gestom, v skutočnosti 
vyjadrovali náš oveľa hlbší vzťah a záujem 
o zem, na ktorej žijeme. 

Pozývame Vás
14. jún – Problémy – učitelia v prestrojení (on-line prednáška)
16. jún – Albert Einstein, inteligencia a genialita, Košice (prednáška)
20. jún – Záhady dobra a zla, Bratislava (prednáška)
21. júl – Pamäť a koncentrácia, Bratislava (workshop)
18. august – Zdravie – harmónia tela a duše, Bratislava (prednáška)

Podrobnosti o podujatiach nájdete na https://www.akropolis.sk/program-aktivit/
Staršie čísla bulletinu nájdete na https://www.akropolis.sk/na-citanie/e-Bulletin


