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Myšlienka mesiaca:
„Láska je túžba mať trvalé dobro.“ 

Platón

Milí čitatelia,

nachádzame sa v najteplejšej a zároveň aj najsvet-
lejšej časti roka. Niektorí z nás sa tešia z toho, že je 
teplo, priam až horúco, niektorí z nás by prijali mier-
nejšie teploty. Niektorých z nás to ťahá k moru, jeho 
sile a ozdravujúcemu šumu, niektorých zas do hôr 
a lesov, kde sa človek prepája so zemou a nebom 
prostredníctvom sily všeobjímajúcej prírody. Každý 
máme svoje preferencie, každý niečo považujeme 
za príjemnejšie a menej príjemné, za prínosné a me-
nej prínosné, dobrodružnejšie a menej dobrodruž-
né... a všetky tieto hodnotenia vychádzajú z toho, 
cez aký filter vnímame realitu. Tento filter môžeme 
nazvať rôznymi názvami a jeden z nich je subjektív-
nosť, na ktorú si v tomto článku trochu posvietime.

Subjektívnosť je nám v živote vlastná, pretože kaž-
dý z nás sa pozerá na dianie v nás a okolo nás cez 
vlastné skúsenosti, hĺbku poznania, emócie a poci-
ty, cez naše postoje, presvedčenia, ale aj predsud-
ky... jednoducho každý z nás sa pozeráme na svet 
cez náš vlastný pestrofarebný závoj, pričom jeho 
pestrofarebnosť je u každého odlišná, a preto každý 
z nás zachytáva z reality len určitý „farebný“ frag-
ment. Je to prirodzené, no spôsobuje nám to kom-
plikácie v momentoch, keď nás to zvádza presvied-
čať druhých o tom, že to naše videnie je to jediné 
správne. V momentoch, keď sa navzájom nevieme 
dohodnúť, lebo každý vidí danú vec, človeka či uda-
losť inak. Ak by sme všetci trvali na našom subjektív-
nom pohľade na svet, spoločnosť by sa roztrieštila 
na súhrn jednotlivcov bez možnosti nájsť spoločnú 
reč, bez empatie, bez porozumenia, bez tolerancie 
a tým pádom bez možnosti spolupráce, spolužitia 
a jednoty. Je vôbec možné byť objektívny?

Byť objektívny znamená pozorovať a vnímať ob-
jekt (vec, udalosť, jav, človeka) taký, aký je vo svo-
jej podstate, vidieť ho jasne a do hĺbky. Byť sub-
jektívny znamená prikladať väčšiu váhu tomu, ako 
vidím daný objekt ja, cez svoje osobnostné závoje. 
Vo východných filozofiách sa týmto závojom hovo-
rí Maya, ilúzia a sú utkané hlavne z našich emocio-
nálnych a mentálnych foriem. Keď máme dobrú ná-

ladu, vidíme svet inak, ako keď ju máme zlú. Keď nás 
ovládne hnev, vnímame a posudzujeme človeka 
inak, ako keď v nás preváži pochopenie, empatia či 
veľkorysosť. Keď sme koncentrovanejší a pozornej-
ší, vnímame okolité udalosti viac z nadhľadu a via-
cerých uhlov pohľadu, ako keď máme rozptýlené 
vedomie. Keď o trochu viac vycibríme svoje zmysly 
a viac prebudíme inteligenciu, stávame sa vníma-
vejší k ľuďom, prírode i sebe, sme schopní poňať 
do nášho vedomia viac vnemov, usporiadať ich 
do súvislostí a vidieť viac do hĺbky. Inak povedané, 
zakaždým, keď sa vnútorne rozvinieme, keď o tro-
chu viac vnútorne narastieme, keď o kúsok lepšie 
spoznáme sami seba a vieme ovládať to upadnu-
té v nás, aby sme dali priestor tomu ľudskejšiemu, 
akoby sme tým odstránili jeden z mnohých závojov 
a videli veci jasnejšie, videli veci viac také, aké sú, 
svet sa zrazu rozžiari novým svetlom. 

Možno nie je v našich silách byť absolútne objek-
tívny, ale vždy je v našich silách byť o kúsok objek-
tívnejší, ako sme boli včera. A krokom k tomu je 
naučiť sa skúmať, pozorovať, overovať, nechávať 
dobrodružné cesty poznávania pred nami otvore-
né a s trpezlivosťou a vytrvalosťou po nich kráčať 
k stále hlbšiemu, celistvejšiemu a objektívnejšiemu 
videniu a poznaniu reality. A to všetko je spojené 
s našou každodennou vnútornou prácou, kedy sa 
krôčik za krôčikom učíme vytvoriť priestor pre to 
ľudskejšie, krajšie, spravodlivejšie a lepšie v nás. Je 
to večný vnútorný boj, v ktorom sa snažíme naše 
malosti pretransformovať na pevné a hlboké cha-
rakterové vlastnosti, ktoré, ako hovorí odveká fi-
lozofia, nám umožňujú pozerať sa na všetko viac 
do šírky, teda v súvislostiach a viac do hĺbky, teda 
do podstaty. Prajem nám, aby sa nám podarilo vy-
užiť obdobie svetla v prírode na to, aby sme videli 
seba, ľudí, svet a aj svoj život jasnejšie a teda objek-
tívnejšie.

 Mária Mihálová
Vedúca Novej Akropolis Košice
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Bájka o kvapke vody
Jedného dňa spadla na zem Kvapka Vody a povzdychla si: „Ach, ja nešťastná, čo si len počnem. Kde som 
sa to ocitla? Prečo ma sem zhodili?“ Po chvíli sa trochu pozviechala a síce smutná, ale vydala sa na cestu 
dúfajúc, že čím skôr nájde cestu späť Hore. 

Po krátkom putovaní narazila na Rieku: „Kto si?“ spýtala sa Kvapka. „Ja som Rieka a prinášam vlahu. Ak 
chceš, môžeš sa ku mne pridať. Sú tú tisíce takých, ako si ty“. Kvapka sa potešila. Veď Rieka je tak krásne 
čistá. Iste má namierené jedine hore. A je taká rýchla. Určite to ani nebude dlho trvať. A tak putovala 
Kvapka s Riekou. Tiekla nížinami, dolinami, pod zemou i nad zemou, ale vôbec nesmerovala nahor, ako si 
predstavovala. A naviac, ťahala so sebou toľkú špinu – bahno, lístie, piesok. Prestalo sa jej to páčiť. „Tak to 
teda nie“, nahnevala sa Kvapka. „Takto sa veru hore nikdy nedostanem. A tá špina všade okolo. Nedôstoj-
né. Opustím Rieku“, pomyslela si, a tak aj urobila. 

Opäť putovala sama, až kým jedného dňa nenarazila na sklenený pohár: „Óoooo, aká nádherná číra vec 
a je naplnená tisíckami takých, ako som ja.“ Nadšene sa spýtala: „Kto si?“ „Ja som Nápoj a dokážem uhasiť 
smäd. Pozri, tamto je človek. Keď ma zdvihne hore, poputujem veľmi vysoko, len aby som mu pomo-
hol.“ „Hore? Zdvihne ťa hore? Tak presne tam mám namierené. Konečne nejaká dôstojná cesta a vedie 
správnym smerom“, potešila sa Kvapka a ihneď sa k Nápoju pridala. Človek zdvihol pohár a Nápoj vypil. 
Kvapka sa na chvíľu naozaj ocitla hore, ale veľmi rýchlo nastúpila na drsnú cestu útrobami ľudského tela, 
v tme a nepohodlí. Táto cesta vôbec nesmerovala k výšinám a už vôbec nebola taká čistá a dôstojná, 
ako si predstavovala. V poslednej chvíli sa kdesi v útrobách zachytila, len aby neskončila úplne najhoršie 
a akousi neznámou cestou sa dostala do ľudského oka. 

Pookriala, lebo v ľudskom oku bol nádherný výhľad a opäť tam zbadala tisíce takých, ako je ona. Nadšene 
sa spýtala: „Kto ste?“ „My sme Slzy a prinášame úľavu. Poď s nami. Práve sa chystáme doléééééééééé.“ 
Ani nestihla odpovedať a v tom ju Slzy stiahli so sebou a padali a padali a padali. Ubolená Kvapka sa opäť 
ocitla dole, na úplnom začiatku. Zúfalá a osamelá si znova povzdychla: „Ach, ja nešťastná. Vari ma ozaj 
svetlo opustilo? Veď sa len túžim vrátiť späť Hore. Ale zdá sa, že tam žiadna cesta nevedie.“ Ako si tak 
bedákala, začula ju žaba. Nedalo jej neprihovoriť sa. Veď ona si tiež už čo-to preskákala: „Ej Kvapka, či si ty 
len hlúpa. Stále túžiš po akýchsi  výšinách, veľkej a vznešenej ceste. A pritom tou najvznešenejšou úlohou 
je robiť poctivo aj tie najdrobnejšie úlohy, nech je tá cesta akokoľvek obyčajná. Mohla si predsa prinášať 
vlahu, mohla si hasiť smäd, mohla si prinášať úľavu. A bolo ti to málo. Vari je to málo?“ Tie slová Kvapku 
skutočne zasiahli a postupne si uvedomovala, že tá prostoreká žaba má pravdu. A ako tak premýšľala, 
silné letné slnko ju premenilo na ľahučkú paru a ona sa začala vznášať k oblakom. Presne tam, kam sa tak 
veľmi túžila vrátiť. Hore. 

Ale príbeh sa tým nekončí. Stala sa vám totiž taká zvláštna vec. Jedného dňa, spadla z neba na zem Kvap-
ka Vody...

 Mária Horváthová

pixabay.com
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Nefertari: veľká kráľovská manželka 
Nefertari, Merej-en-Mut, meno, ktoré znamená 
„Najkrajšia žena zo všetkých, milovaná Mut“. Z hl-
bín času a diaľky slnkom zaliateho Egypta k nám 
dodnes prehovára nezabudnuteľná kráľovná, mat-
ka a kňažka Nefertari. 

Kto bola hlavná kráľovská manželka Ramsessa II.? 
Nepoznáme jej rodičov ani ich postavenie. Pochá-
dzala z Téb a pravdepodobne mala prostý pôvod. 
Obyčajné a predsa výnimočné dievča, ktoré sa roz-
hodlo zasvätiť svoj život službe bohyni Hathor. Jej 
cesta viedla z chrámovej školy v Memfise a odtiaľ 
ako hviezda zamierila rovno hore na nebo medzi 
nesmrteľných bohov, hodná svojho mena: „Všetký-
mi bohmi milovaná“. 

Stala sa dôvernou priateľkou Tuji, veľkej kráľovskej 
manželky faraóna Sethiho I., aby tak nasledovala 
jej príklad a spojila svoj život s budúcim faraónom 
Ramsessom II. Vzdialená od ticha chrámových mú-
rov, zasvätila svoj život službe Egyptu a jeho ľudu, 
službe bohom, ktorých vôľu stelesňuje faraón, syn 
Slnka. „Tá, ktorá je bohom milá“ spojila svoj osud 
s osudom Horného a Dolného Egypta po boku mi-
lovaného manžela.

Kňažka

Ženy, ktoré si zvolili cestu kňažky, kráčali životom 
v tichu a pokore. Prvú časť života strávili v niektorej 
z chrámových škôl. Tieto školy ale nepredstavova-
li iba memorovanie vedomostí. Štúdium starých 
spisov a papyrusov ich privádzalo ku skutočnej 
múdrosti, k pochopeniu sveta, prírody a zákonov 
vesmíru. Taktiež štúdium tanca a spevu, hry na sis-
trum, flautu a lutnu nebolo iba obyčajnou zábavou. 
Predstavovalo priťahovanie archetypu božskej krá-
sy do sveta, v ktorom žijeme. 

Hudba bola prostriedkom prebudenia ducha 
a spôsobom, ako sa priblížiť ku skrytým silám prí-
rody, ako splynúť s božstvom. Nádherné čisté tóny 
a ušľachtilé melódie, ktoré vytvárali kňažky pri ri-
tuáloch, boli súčasťou obetí venovaných bohom. 
Obety boli vždy tým najčistejším a najkrajším, čo ľu-
dia nachádzali vo svojom okolí (kvety, víno a med, 
vôňa kadidla...), hudba potom pomáhala dávať to 
najušľachtilejšie z ich duší. Egyptské slovo cheneret 
znamená „hrať hudbu“, „udávať rytmus“. Niektorí 
egyptológovia tento pojem prekladali ako „hárem“. 
No pôvodný význam slova bol „uzatvorené miesto, 

posvätné miesto“. Miesto zasvätené niektorému 
z egyptských bohov: Amonovi, Isis, Bastet, Hathor... 
Ženy tu žili úplne slobodne, z vlastnej vôle. 

Tiež sa tu učili tkať a vyrábať látky, čo bola nielen 
praktická potreba, ale aj rituálna činnosť. Tkanie 
malo vzťah k procesu stvorenia sveta, vzťah k bohy-
ni Neit, ktorá utkala svet rukami a súčasne slovom. 
Práca žien v chrámoch sa stávala darom, ktorý bolo 
možné venovať bohom. Prítomnosť týchto bož-
ských bytostí pomáhala ženám vytvárať majstrov-
ské diela. Spôsob života v chráme spolu s očistnými 
obradmi povznášali ich telo i ducha. 

Nefertari sa zasvätila bohyni Hathor, ktorej meno 
znamená „chrám boha Hora“, posvätný príbytok. 
Chcela pomáhať „Matke matiek“, ktorá je darky-
ňou krásy a lásky, darkyňou života ľudí aj bohov. 
Hathor je zobrazovaná ako vesmírna krava. Zrodila 
Slnko aj hviezdy, živila ich svojim mliekom. Inokedy 
je to krásna žena v priliehavých šatách s korunou 

INŠPIRATÍVNE OSOBNOSTI

commons.wikimedia.org
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tvorenou rohmi a slnkom. Rohy božskej kravy pred-
stavujú maternicu, z ktorej sa rodí slnko, a zároveň 
vesmírnu bárku, ktorá vozí slnko na jeho každoden-
nej púti po oblohe. Rohy majú tvar mesiaca a spolu 
so slnkom vytvárajú harmóniu života. Symbolizu-
jú nekonečné striedanie dní a nocí, cyklov, ktoré 
vládnu v prírode. S prídomkom „Kráľovná západu“ 
je Hathor matkou tých, ktorí sa ocitli na druhej 
strane života, na západnom brehu Nílu, ktorý pat-
ril zomretým, tým, ktorí povstali k novému životu. 
Hathor mala aj druhé meno „Pani Sykomory“. Z dre-
va týchto stromov sa totiž vyrábali sarkofágy „tie, 
ktoré vlastnia život“. V prenesenom zmysle sa tak 
z Hathor (z dreva sykomory) zrodil nový život aj 
na druhej strane. 

Kráľovský manželský pár

Hlavnou úlohou veľkej kráľovskej manželky bolo 
dávať silu faraónovi a život samotnej egyptskej 
krajine. Byť faraónovou manželkou nebolo spolo-
čenské postavenie ani titul, z ktorého by vyplývali 
výhody. Jej údelom bolo byť matkou Egypta, man-
želkou panovníka, dcérou nasledujúcou starodáv-
nu tradíciu a kňažkou vykonávajúcou každodenné 
ceremónie, ktoré zaisťujú harmonický život Egypta. 
Kráľovná zastávala funkcie obradné a výchovné, ale 
aj ekonomické a politické. Nefertari sa napríklad, 
spolu s chetitskou kráľovnou, usilovala o uzatvore-
nie mieru medzi dvomi znepriatelenými národmi. 

Význam kráľovskej manželky si môžeme vysvetliť 
cez Mýtus o Isis a Osirisovi, prvom kráľovskom páre. 
Osiris bol zradený a zabitý svojim bratom Sethom. 
Jeho telo bolo rozsekané na štrnásť častí a rozhá-
dzané po celej zemi Kem. Isis ich trinásť zozbierala 
(chýbal orgán plodnosti, ktorý skončil na dne Nílu, 
a preto je rieka Níl symbolom plodnosti) a spolu 
s bohom Anubisom Osirisa znovu oživila. Podľa 
mystérií sa stal Osiris vládcom sveta na západnom 
brehu Nílu, ktorý je kráľovstvom zomretých.

Kráľovná Isis dáva život, ale nie iba život fyzický. Pre-
niká bránami smrti a odhaľuje tajomstvo znovuzro-
denia. Dáva večný život, ktorý presahuje hmotné 
telo, dáva život duchovný. Syn Horus, ktorý sa Isis 
narodil, bol zrodený z najskrytejších tajomstiev, bol 
spojením života a smrti. Stáva sa vládcom oboch 
zemí. 

Ak je faraón otcom bdejúcim nad osudom Egypta, 
kráľovná je jeho matkou. Je silou, ktorá dáva život, 
je láskou v tom najušľachtilejšom zmysle. Kráľovský 
manželský pár je vzorom pre celú krajinu a jej oby-
vateľov. Krehká a nežná Nefertari je pevnou opo-
rou veľkému a silnému Ramsessovi II. Stráži jeho 
životnú silu. Žiadny faraón by nemohol vykonávať 

svoju funkciu správne bez ženského princípu, bez 
kráľovskej manželky. Tá sa zúčastňovala množstva 
ceremónií a obradov dôležitých pre správny chod 
štátu. Napríklad pri sviatku víťazstva boha Hora 
nad temnotami hrala hlavnú rolu zasvätená žena 
šemait – speváčka, často predstavovaná práve krá-
ľovnou. Ako mocná čarodejka dokázala, že Horova 
bárka bola nezraniteľná. Takto mu pomáhala v boji 
proti ničivým silám.

Kráľovský pár bol zasvätený do egyptských mystérií, 
spoločne pracoval v chrámoch a nasledoval priro-
dzenú harmóniu, ktorá nevyhnutne panuje medzi 
ženským a mužským princípom v univerze. Faraón 
Ramsess II. predstavoval zákon a kráľovná Nefertari 
oživovala svojou láskou celú zem. Jej neutíchajúca 
energia, zmysel pre zodpovednosť, udržovali múd-
rosť a zmysel života. 

Abú Simbel

Dnes už sa pravdepodobne nedozvieme, aký bol 
vzťah medzi Nefertari a Ramsessom II. Na všetkých 
vyobrazeniach sú ich pohľady vážne a dôstojné. 
Jeden dôkaz lásky však nesporne existuje. Na hra-
niciach Núbie a Egypta, na brehu Nílu, pri jednom 
z najstarších sídiel núbijskej civilizácie v Abú Simbel 
stoja dva chrámy neuveriteľnej krásy. Chrám Ram-
sessa II. zasvätený Osirisovi a chrám Nefertari zasvä-
tený Hathor. Miesto, ktoré pre nich vybral sám Ram-
sess II., má zvláštne čaro a silu. Ranné slnko každý 
deň osvetľovalo priečelie oboch chrámov a dávalo 
žltému pieskovcu farbu červenú, farbu ohňa a ži-
vota. Osvetľovalo monumentálne sochy na priečelí 
chrámov, Ramsessa II. a Nefertari kráčajúcich ruka 
v ruke svetlom. Ranné slnko ich zakaždým znovu 
oživilo, a spečatilo tak ich večný život. 

commons.wikimedia.org
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Nefertari je zobrazená ako ochrankyňa kráľovského 
ka, veľká čarodejka. Vdychuje svojmu kráľovi ener-
giu potrebnú pre víťazstvo nad silami temnôt. Krá-
ľovná je vyobrazená v rovnakej veľkosti ako kráľ. 

Vo vnútri v chráme je v spoločnosti bohýň Mut, 
Hathor, Isis alebo Tveret. Úchvatné obrazy dodnes 
ukazujú Nefertari obetujúcu kvety lotosu a kadidlo, 
jej korunováciu. Korunu tvorí slnko medzi dvoma 
rohmi a dve vysoké perá, atribúty všetkých bohýň 
tvorkýň. Na čele má urea, samičku kobry, ktorá ničí 
nepriateľov svetla. Vedľa Nefertari stojí Isis a Hathor, 
ktoré magnetizujú jej korunu. Nefertari sa tu sto-
tožňuje s obidvomi veľkými bohyňami, je matkou 
Egypta, prináša záplavy a tým aj život celej zemi 
Kem.  

Tak ako chrámy stoja naveky vedľa seba, tak navždy 
spolu kráčajú Západným kráľovstvom Nefertari 
a Ramsess II. Ich ka sú spolu a dodnes nám pripo-
mínajú, akú moc má láska. Je to také krásne a bož-
ské dielo, že ich nezničila ani naša civilizácia. Na ich 
mieste sa dnes vylievajú vody obrovskej Asuán-
skej priehrady. Sochy boli rozrezané a ako obrov-
ská mozaika znova zložené mimo dosah vôd Nílu. 
Dielo vzniknuté z lásky potvrdzuje, že láska aj skaly 
prenáša.  

Večný život v údolí kráľovien

V južnom cípe Tébskeho pohrebiska leží Údolie 
kráľovien Ta-set-neferu, v preklade „Miesto faraó-
nových detí“. Tu odpočívajú kráľovné, princovia 
a princezné.   

Toto údolie je spojené s Údolím kráľov Tébskym 
štítom, horou zasvätenou bohyni Kobre. Kráľovská 
Kobra strážila údolie pred znesvätením, strážila po-
koj tých, ktorí tu našli život večný. 

Hrobka Nefertari je pokladaná za jednu z najkraj-
ších v celom Egypte. Celý priestor predstavuje 
duchovnú cestu kráľovninej duše, ktorou si prešla 
v podsvetí až po okamih, kedy predstúpila pred sl-
nečného boha Rea. 

Maľby sú spojené so starými náboženskými tex-
tami, predovšetkým s Knihou tajného obydlia 
nazývanou aj Kniha mŕtvych. Tmavomodrý strop 
predstavuje nebo posiate zlatými hviezdami s pia-
timi lúčmi, ktoré symbolizujú dokonalého človeka 
žijúceho v súlade s nebeským zákonom. Nádher-
né maľby na stenách rozľahlej hrobky znázorňujú 
Nefertari v spoločnosti božstiev. Osiris, Isis, Anu-
bis, Maat, Hathor a im milá Nefertari sú zachytení 
v žiarivých farbách. Nefertari prináša obete, hrá 
na sistrum a zostáva naveky nesmrteľnou na týchto 
maľbách aj v našich myšlienkach.   

Kto teda bola Nefertari, všetkými bohmi aj ľuďmi 
milovaná, najkrajšia zo všetkých žien? Bola rovna-
ko krásna ako samotná krajina Kem. Bola samotnou 
krajinou Kem. 

Dáma v tom najlepšom zmysle slova, stelesnenie 
čistoty, harmónie, dokonalosti. Navždy živá na dru-
hom brehu, nie pre svoj posmrtný príbytok, ale 
pre dielo, ktoré vykonávala v súlade s vesmírnym 
poriadkom, nazývaným menom bohyne spravod-
livosti Maat. Živá svojou ušľachtilosťou, vznešenos-
ťou a túžbou, ktorú dokáže prebudiť v ženách všet-
kých dôb: túžbou stať sa rovnako dokonalou. 

Dana Gabrielová, Jana Hastíková

Ukážky z diel: Výklenok svetiel od Ghazálího
Výklenok svetiel je dielo, ktoré dodnes vzbudzuje obrovský údiv. Autor Al-Ghazálí, popredný mysliteľ 
islamského klasického veku, predstaviteľ sufizmu, nám svojím pohľadom na pomedzí filozofie a mysti-
ky, ponúka množstvo úvah na tému osvietenia. Svetlo ako pojem alebo symbol, má vo svete filozofie, 
ľudského bádania a premýšľania, odjakživa svoje miesto a vždy bolo spájané s niečím vyšším. Aj Ghazálí 
hovorí napríklad o piatich svetelných stupňoch ducha a my sme vybrali úryvok, kde zase hovorí o svet-
le ako schopnosti vidieť. Poukazuje na to, že oko je hodnejšie názvu „svetlo“ než svetlo samotné. Ďalej 
upozorňuje, že v srdci človeka sa nachádza vyšší zrak, ktorý nemá obmedzenia ako fyzické oko. Pre tento 
použil pojem rozumová schopnosť. Vykreslením siedmych chýb fyzického zraku, nám pútavo približuje 
nekonečné možnosti a schopnosti tohto vyššieho zraku. Poďme sa teda spolu pozrieť na rozdiely medzi 
nimi, ktoré viedli Ghazálího k záverom, že v skutočnosti iba rozumovej schopnosti prináleží názov „svetlo“.   

NA ZAMYSLENIE
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Výklenok svetiel – 1.kapitola

(11) Rozumová schopnosť je viac hodná názvu svetlo než vonkajšie oko, pretože sa svojím dosahom 
vyzdvihuje nad týchto sedem nedostatkov: Oko samo seba nevidí, rozum však vníma veci mimo seba 
a súčasne aj svoje vlastné rysy - vníma sa ako „vediaci“ a „schopný“ a vníma aj vedenie o sebe samom, 
ako aj vedenie o tomto vedení o sebe samom a tiež vedenie o vedení o vedení o sebe samom a tak ďalej. 
Toto je vlastnosť, ktorú si nemožno predstaviť u toho, kto vníma iba prostredníctvom telesného orgánu.

(12) Druhou vadou je to, že oko nevidí všetko to, čo je od neho vzdialené alebo to, čo je pri ňom veľmi 
blízko. Pre rozumovú schopnosť sú vzdialené i blízke veci rovné. V jednom okamihu vystúpi do najvyšších 
nebies a za chvíľku zase zostúpi na zem. Keď budú rozpoznané pravdy, bude odhalené aj to, že rozumová 
schopnosť je pozdvihnutá nad to, aby sa jej svätosti mohli priblížiť pojmy Blízkosti a Vzdialenosti, kto-
ré spadajú do telesného sveta. Rozumová schopnosť je totiž vzorkou svetla Vznešeného Boha. Obrazu 
nechýba ani určitá podobnosť so svojím predobrazom, aj keď s ním nikdy nedosiahne stupňa rovnosti. 

(13) Tretia vada zraku spočíva v tom, že oko nevidí to, čo je za závojom. Rozumová schopnosť naopak 
dosahuje až k trónu, až ku stolcu a za závoj nebies a pohybuje sa v najvyššej sfére a v nebeskom Kráľov-
stve, rovnako ako sa pohybuje aj vo svojom vlastnom svete a bezprostrednom kráľovstve, teda vo svojom 
vlastnom tele. Žiadna pravda nie je pred rozumovou schopnosťou skrytá. Čo sa týka zahalenia rozumovej 
schopnosti, dochádza k nemu vtedy, keď zastrie sama seba. Dôvodom sú niektoré vlastnosti s ňou spoje-
né. Podobne ako oko zastrie samo seba, keď sa zavrú jeho viečka. 

(14) Štvrtá vada zraku spočíva v tom, že oko vníma zjavenú stránku vecí a ich vonkajší povrch a nevidí  ich 
skrytý rozmer. Inak povedané, vníma ich vzhľad a formu, a nie ich podstatu. Rozumová schopnosť naopak 
preniká do vnútra vecí a do ich tajov, vníma ich podstatu a ich ducha, odkrýva ich príčinu, ich dôvod, ich 
cieľ a ich múdrosť, z čoho a ako boli stvorené, prečo boli stvorené, z koľkých duchovných skutočností boli 
zhromaždené a zložené, na akej úrovni existencie sa nachádzajú, aký majú vzťah ku svojmu stvoriteľovi 
a k ostatným stvoreniam, a uskutočňuje ďalšie skúmanie.

(15) Piatou vadou je to, že oko vníma iba niektoré existujúce veci, pretože je neschopné vnímať akékoľvek 
predmety rozumu a ani mnohé z toho, čo sa dá vnímať zmyslami. Oko nevníma zvuky, vône, chute, teplo, 
chlad a nevníma ani samotné zmysly: teda sluch, zrak, čuch a chuť. Nevníma ani vnútorné stavy duše, 
ako sú radosť, šťastie, starosť, smútok, bolesť, potešenie, vášeň, túžba, žiadostivosť, moc, vôľa, poznanie 
a ďalšie z nevyčísliteľných a nespočítateľných súcien. Zrak má teda obmedzený rozsah pôsobnosti a krát-
ku dráhu. Nedokáže totiž postúpiť ďalej než k farbám a tvarom, teda k najprostejším veciam. Hmotné 
predmety sú najnižším druhom súcien a farba a tvary sú ich najnižšími vlastnosťami. 

pixabay.com
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Slnko v keltskej mytológii 
„Existuje pozemské slnko, ktoré zaisťuje všetko teplo a všet-
ci, ktorí sú schopní vidieť, ho vidia a tí, ktorí sú slepí, ho ne-
vidia, ale môžu cítiť jeho teplo. Existuje večné slnko, ktoré je 
zdrojom všetkej múdrosti a všetci, ktorých duchovné zmysly 
sa prebudili k životu, uvidia to slnko a budú si vedomí jeho 
existencie, a tí, ktorí nedosiahli plné duchovné uvedomenie, 
môžu aj napriek tomu vnímať jeho silnú vnútornú schop-
nosť, ktorá sa nazýva intuícia.“ Tento citát od Paracelsa pou-
kazuje na to, čo o Slnku vedeli mnohé dávne kultúry, a teda 
to, že nie je centrom iba vďaka svojej polohe, ale aj vďaka 
životodarnej a duchovnej sile. 

Kelti boli jednou z tých kultúr, ktorá si uvedomovala dôleži-
tosť Slnka. Mali množstvo božstiev so slnečnými atribútmi 
a mnoho slávností upriamujúcich pozornosť na významné 
etapy cyklu Slnka. Na festivale Beltane (v preklade „jasný 

SVET SYMBOLOV

Použitá literatúra a zdroje:
1)   HESSOVÁ, Zora. 2012. Ghazálího výklenek světel a význam osvícení v islámské filosofii. Praha : Academia. 214 s. ISBN 978-80-200-2109-0. 

(16) Všetky existujúce veci za to spadajú do poľa pôsobnosti rozumovej schopnosti, pretože rozumová 
schopnosť vníma všetky súcna, ktoré sme tu vymenovali a tiež tie, ktoré sme opomenuli, pričom tých 
druhých je ešte viac. Rozumová schopnosť disponuje všetkými vecami a vynáša o nich neomylné a prav-
divé súdy. Vnútorné tajomstvá sa jej odhaľujú a skryté významy sú jej zjavené. Ako by teda mohlo vonkaj-
šie oko súperiť s rozumovou schopnosťou a robiť si nárok na názov „svetlo“?

(17) Nijako. Oko je totiž svetlom vo vzťahu k iným veciam, je však tmou v porovnaní s rozumovou schop-
nosťou. Alebo inak, oko je jedným z vyzvedačov rozumovej schopnosti. Bola mu zverená najnižšia z kle-
notníc – klenotnica farieb a tvarov – preto, aby o nich prinášalo rozumovej schopnosti správy. Tá o nich 
svojím ostrým pohľadom a prenikajúcim úsudkom vynesie súd. Pätica zmyslov je jej vyzvedačom. Okrem 
nich má ešte vyzvedačov vnútorných: predstavivosť, odhad, premýšľanie, vybavovanie si a pamäť. Za nimi 
sa v službách rozumovej schopnosti, v jej vlastnom svete, nachádzajú ďalší služobníci a vojaci. Vládne im 
a užíva ich tak, ako kráľ vládne svojím poddaným, alebo skôr ešte viac. 

(18) Šiesta vada spočíva v tom, že oko nevníma nič nekonečné. Oko vníma vlastnosti telies a telesá sa 
dajú poňať iba ako konečné. Rozumová schopnosť naopak vníma predmety vlastné rozumu, a tie nie je 
možné predstaviť si ako konečné. Keď rozumová schopnosť vníma jednotliviny, určite sú pre ňu prítomné 
konečné veci. Je ale na jej schopnosti poňať aj to, čo je nekonečné. Vysvetliť to by bolo zdĺhavé. Ale ak 
si praješ, vezmime ako príklad očividné veci. Rozumová schopnosť vníma čísla.  V prípade čísiel je koniec 
nemysliteľný. Vníma predsa násobky čísiel dva a tri a tak ďalej, ktorých koniec si nemožno predstaviť. 
Ďalej vníma rôzne druhy vzťahov medzi číslami a ich koniec je tiež nepredstaviteľný. Vníma aj svoje po-
znanie o tej veci a tiež to, že vie, že vie a to že vie, že vie, že vie. Ani táto schopnosť nemá konca. 

(19) Siedma vada spočíva v tom, že oko vidí veľké predmety ako malé. Slnko vníma ako predmet s roz-
mermi štítu a hviezdy vo forme mincí roztrúsených po modrom koberci. Rozumová schopnosť však chá-
pe, že hviezdy a Slnko sú nepomerne väčšie ako Zem. Oko vníma hviezdy ako nehybné, vníma tieň vrh-
nutý slnkom ako nehybný, vidí aj malého chlapca ako nemenného v jeho veľkosti. Rozumová schopnosť 
však chápe, že veľkosť chlapca sa počas rastu mení a neustále sa zväčšuje, že tieň je vždy pohyblivý a že 
hviezdy urazia každý okamih mnoho míľ. Tak sa pýtal aj prorok Gabriela: „Hýbe sa Slnko?“ Anjel odpo-
vedal: „Nie – áno.“ „Ako to? „Od tej chvíle, čo som povedal nie, do chvíle, čo som povedal áno, sa pohlo 
o úsek päťsto rokov.“

Abú Hámid al-Ghazálí
úvod Mária Horváthová

pixabay.com
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oheň“) sa dodnes oslavuje návrat leta. Stavajú sa veľké vatry, niekedy so sladko voňajúcimi borievkami, 
aby sa dosiahla čistota a omladenie. Festival Beltane údajne súvisel s bohom menom Belenus, nazýva-
ným tiež „žiariaci boh“, ktorý bol jedným z najstarších a najuznávanejších keltských božstiev. Spája sa 
s koňom a jazdí po oblohe na divokom voze ťahanom koňmi, ktorý je jednou z charakteristík slnečného 
božstva. Mimochodom, bol aj patrónom talianskeho mesta Aquileia. 

Ďalším známym slnečným bohom Keltov je Lugh, čo v preklade znamená „žiariace“ alebo „blikajú-
ce svetlo“. Jeho meno má pôvod v pohanskom festivale Lughnasadh (čo je súčasne aj galský názov 
pre mesiac august) a bol spájaný s viacnásobnými zručnosťami a odvetviami vrátane umenia a remesiel, 
obchodu, histórie, liečiteľstva, vojny či kováčstva. Medzi jeho symboly patrili havrany a waleský biely 
jeleň. Je predstaviteľom kráľa, vodcu armády, ale aj mocného boha, ktorý prináša svetu svetlo.

Slnko má však aj svojich ženských zástupcov. Galské 
slovo pre slnko je Grian. Hoci sa o nej nezachovali žiad-
ne mýty, stále sa nachádza v miestnych názvoch ako 
Lough Graney alebo Tuamgraney. Predstavuje zimné 
slnko a jej sestra, alebo druhá prirodzenosť, Áine, je 
letným slnkom. Áine je bohyňou bohatstva, má moc 
nad plodinami a zvieratami a niekedy jej reprezentan-
tom je červený kôň. 

Ďalšou keltskou bohyňou spájanou so Slnkom je Étaín. 
Pôvodne bola bohyňou slnka a až neskôr sa stala bohy-
ňou mesiaca. Je to hrdinka známeho príbehu z keltskej 
mytológie Tochmarc Étaíne (dvorenie Étaine). Vďaka 

tomu, že bola verná láske a svojmu pravému ja, sa opätovne zrodila a stala sa nesmrteľnou. Posvätné 
elementy späté s Étaine sú slnko, úsvit, more, dážď, voda, motýle, kvety jabloní a labute. Je bohyňou 
liečiteľstva, znovuzrodenia a sťahovania duší. 

A napokon bohyňa Brigid alebo „trojitá bohyňa“, vládne skorej jarnej rovnodennosti, svetlu a ohňu. 
Je pamätná pre svoju solárnu prirodzenosť, ktorá ju pasuje do role bohyne ohňa a svetla. Brigid bola 
známa aj pod mnohými inými menami, no všetky tieto božstvá boli bohyne s tromi aspektmi: „oheň 
inšpirácie“, „oheň krbu“ a „oheň kováčstva“. 

Slnko je bezpochyby zdrojom všetkého života na zemi a možno povedať, že rôzne aspekty zdroja života 
nachádzame vo všetkých keltských božstvách stelesňujúcich vôľu, múdrosť, životodarnú obnovu a lie-
čivú energiu.

Pinar Akhan

pixabay.com

Terra Preta – Čierna Zem, na ktorej boli postavené civilizácie

„Obrábanie pôdy je najušľachtilejšou zo všetkých 
alchýmií, pretože premieňa zem a dokonca aj hnoj 

na zlato, čím udeľuje svojmu obrábateľovi dodatočnú 
odmenu v podobe zdravia.“

 židovské príslovie

V roku 1542 sa španielsky dobyvateľ Francisco de Orel-
lana vydal spolu so skupinou jeho krajanov na plavbu 
pozdĺž rieky Amazonky pátrajúc kade-tade po kráľov-
stve El Dorado – mýtickom meste zlata.  

MÚDROSŤ PRÍRODY

pixabay.com
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Aj keď Španieli neboli úspešní v hľadaní pokladov, pojem El Dorado, ako uvidíme, by mohol symbolizovať 
niečo prosperujúcejšie a dávajúce život viac, ako samotné zlato. 

Francisco zdokumentoval svoje mimoriadne skúsenosti, ktoré musel predčasne ukončiť kvôli jeho ne-
dobrovoľnému odchodu, utekajúc nevítaný pre domorodými obyvateľmi. Jeho svedectvo hovorí o mi-
liónoch obyvateľov žijúcich v civilizáciách a mestách vo veľkej hojnosti. 

Asi o sto rokov neskôr sa nové generácie španielskych dobyvateľov, zlákané príbehmi Francisca a jeho 
krajanov, vrátili, aby pokračovali v hľadaní, no nenašli nič, čo by aspoň trochu pripomínalo Franciscove 
mimoriadne vyhlásenia. Namiesto toho našli iba džungľu. Až oveľa neskôr pochopili, že epidémie kiah-
ní a chrípky, privodené predchádzajúcimi Španielmi, voči ktorým nemali domorodci imunitu, spôsobili 
demografický kolaps. Ale kým sa toto všetko nezistilo, Franciscove správy boli považované za tak dôve-
ryhodné asi ako rozprávka.  

Až do minulého storočia sa akékoľvek pátranie alebo pokusy o posilnenie Franciscových tvrdení zdali ako 
bludná archeologická naháňačka. Jeho tvrdenia boli kategoricky zamietnuté, predovšetkým kvôli nedo-
statku presvedčivých dôkazov, a preto, že chudobná žltá pôda Amazónie nie je dostatočne úrodná, aby 
podporila tvrdenia Španielov o veľkých civilizáciách. 

Bola známa iba malá časť územia Amazónie, ktorá bola obrábaná domorodými kmeňmi a akékoľvek väč-
šie plantáže s intenzívnym pestovaním sa nepreukázali. Pre rozľahlé a pokrokové kultúry, ako ich opísal 
Francesco, by bol nevyhnutný udržateľný poľnohospodársky systém s obrábateľnou pôdou. 

Avšak séria vedeckých objavov v 60-tych rokoch, základom ktorých boli vzorky z pôdy z amazonského 
regiónu, sa stali katalyzátorom znovuobjavenia bohatej obrábateľnej pôdy s názvom Terra preta.

Terra preta znamená v portugalčine „čierna 
zem” a jej vzorky nájdené pred viac ako 2000 
rokmi sú stále úrodné. Je to čierna ornica, kto-
rá bola objavená prevažne na vyšších pozem-
koch. Odhaduje sa, že Terra preta sa obrábala, 
aby nasýtila populáciu minimálne 20 miliónov 
ľudí. Pokrývala 10% územia Amazonskej kotli-
ny, čo je zhruba dvojnásobok Spojeného krá-
ľovstva. Po celom svete sú vo všeobecnosti 
tmavšie pôdy plné organickej hmoty považo-
vané za bohatšie ako tie ľahšie pôdy. Záznamy 
o tmavších pôdach v staroveku nachádzame 
na mnohých miestach. Jedným z príkladov 
je Egypt, v minulosti nazývaný Kemet – „Čier-
na zem” – názov pripisovaný úrodnej čiernej 
pôde, ktorá bola závislá od pravidelných kaž-
doročných záplav Nílu, ktorý poskytoval bahno 
a hnojivo pre okolitú pôdu. Na druhej strane, 
Terra preta predstavuje úplne iný kľúč. 

Jej základnými zložkou sú mikróby a biouhlie 
– drevené uhlie zložené z organických zvyškov 
vytvorené procesom známym ako pyrolýza 
(transformácia látky prostredníctvom zahrie-
vania). Kosti, ľudské výkaly, popol, organický 
materiál i rozbité úlomky keramiky datovanej 
pred našim letopočtom, to všetko nájdeme 
v jej zložení. Je to presvedčivý indikátor, že táto 
pôda nevznikla prirodzene, ale ľudským pô-
sobením, čo znamená, že možno Franciscove 
vykreslenie nebolo až tak prikrášlené, ako sa 
mnohí domnievali. 

pixabay.com
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S rastúcim počtom medzinárodných vedcov obhajujúcich jej potenciál zlepšiť globálne otázky ako hlad, 
nedostatok vody a skleníkové plyny, sa od znovuobjavenia Terra prety odkrylo množstvo jej benefitov. 
Terra preta má predispozíciu pomáhať úrodným pôdam k zdravším a spoľahlivejším výnosom, schopnosť 
spracovať odpadový materiál na prirodzené hnojivo a premieňať vysušené oblasti na poľnohospodárske 
pozemky. Popularita Terra prety rastie aj preto, že ponúka reálnu alternatívu k nákladným hnojivám a vý-
razne znižuje potrebu umelých metód vrátane používania toxických pesticídov a genetických technoló-
gií. 

Na rozdiel od slabých pôd v okolí Amazónie, Terra preta je menej citlivá na odčerpávanie živín dažďom 
alebo záplavami, pretože porézna štruktúra dreveného uhlia jej umožňuje zhromažďovať a uchovávať 
vysokú koncentráciu dôležitých mikroorganizmov a súčasne odolávať akémukoľvek vylúhovaniu. Ďalšou 
z jej úžasných kvalít je samo-udržiavacia schopnosť mineralizovať a rásť hlbšie do pôdy. Jej regeneračné 
vlastnosti sú pre pôdnych expertov stále záhadou. Domnievajú sa, že príčina leží niekde v jedinečnom 
mikrobiálnom zložení s tisíckami rôznych druhov baktérií a húb. 

Výskum Terra prety je síce ešte len v plienkach, ale nesmierne nádejný. Ak sa správne aplikuje, táto znovu 
sa vynárajúca čierna pôda by mohla potenciálne zohrať kľúčovú úlohu pri vyvarovaní sa mnohým poľno-
hospodárskym úskaliam a klimatickým hrozbám. Jej nevyčísliteľný potenciál však môže naraziť na tvrdý 
odpor konkurenčných podnikateľských záujmov. 

Za ten čas, čo bola Terra preta objavená, zmenila vedeckú poľnohospodársku scénu, poľnohospodárske 
metódy i históriu a podporuje hypotézu, že Amazónia – „pľúca planéty” – nie je iba najväčším dažďovým 
pralesom s najväčšou biodiverzitou na Zemi, ale je aj záhradou, neudržiavanou po stáročia, opustenou 
zaniknutou civilizáciou. 

Gareth Kinsella

AKTUALITY NOVEJ AKROPOLIS NA SLOVENSKU

Stalo sa

16. Jún – Albert Einstein, inteligencia a genialita
V júni sa Košiciach konala prednáška venovaná Albertovi 
Einsteinovi. Nahliadli sme do života a diela Alberta Ein-
steina, ktorý je dodnes pre mnohých synonymom inte-
ligencie a geniality, ale pozreli sme sa na tohto človeka 
aj ako na inšpiratívnu osobnosť. Popritom sme zaostrili 
pozornosť aj na to, čo je inteligencia a genialita, ich po-
nímanie a miesto v našom živote, ako možno inteligen-
ciu rozvíjať, či sa dá genialite naučiť a či sa môže každý 
človek stať géniom. To všetko bolo osviežené radom 
praktických rád a cvičení, a tak sme sa vrátili späť do na-
šich životov opäť o kúsok obohatení a s malým prebu-
deným géniom v nás. 

Pozývame Vás

11. august – Pamäť a koncentrácia, Banská Bystrica (workshop)
18. august – Zdravie - harmónia tela a duša, 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


