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ÚVODNÍK

Myšlienka mesiaca:
„Neberte si nič osobne. Nič z toho, čo sa deje okolo vás, sa nedeje kvôli vám. To, čo iní hovoria a robia, 
je projekciou ich vlastnej reality, ich vlastného sna. Neberte si nič osobne, lebo sa budete vystavovať 

zbytočnému utrpeniu. Ak si nič nebudete brať osobne, získate obrovské množstvo slobody.“ 
Don Miguel Ruiz

Milí čitatelia,

v tieto letné dni sa podaktorí z nás venujú rôznym 
športovým aktivitám viac, ako inokedy v priebehu 
roka a je to prirodzené, pretože sa nachádzame v naj-
aktívnejšej fáze roka, kedy aj celá príroda prekypuje 
silou, energiou a svetlom. Jedno z hlavných hesiel, 
ktoré súvisí so športom, je „Citius, Altius, Fortius“, čo 
v preklade z latinčiny znamená „Rýchlejšie, vyššie, 
silnejšie“. Toto heslo navrhol Pierre de Coubertin, 
ktorý stál pri zrode Medzinárodného Olympijského 
Výboru v roku 1894 (a okrem iného bol i tvorcom 
Olympijskej vlajky, Olympijského symbolu piatich 
kruhov a prebudil tradičného olympijského ducha 
v podobe moderných Olympijských hier). Mať 
športového ducha a povedzme i športový prístup 
k životu sa spája so súťaživosťou, s konkurenčným 
bojom a odzrkadľuje sa v tom, že chceme byť 
rýchlejší, silnejší a dosahovať vyššie méty. Otázkou 
však ostáva „vzhľadom na koho“? Aký je skutočný 
zmysel súťaživosti a konkurencie?

Pozrime sa najprv na pôvodný, etymologický, 
význam pojmov „súťažiť“ a „konkurencia“ s tým, že 
budeme vychádzať z latinčiny. Slovo „competere“, 
latinský ekvivalent k pojmu „súťažiť“, pozostáva 
z pojmov „com“, čiže „spolu“ a „petere“, čo znamená 
„smerovať k niečomu, mať rovnaký cieľ“. Voľne 
preložené by to znamenalo spoločne sa usilovať 
o cieľ. Slovo konkurencia zas pochádza z latinského 
„concurrere“, kde máme opäť predponu vyjadrujúcu, 
že sa niečo robí spoločne, v spolupráci. Tentoraz ide 
o spoločné „bežanie“ k cieľu. Čiže v oboch prípadoch 
ide o to, že niečo sa robí spolu a že sa pri tom sleduje 
rovnaký cieľ. A tu nám vznikajú dva základné možné 
prístupy.

Prvý je ten, že vnímame cieľ ako vlastníctvo 
a ako zmysel nášho snaženia sa. V tom prípade ho 
nevyhnutne potrebujeme získať pre seba a ide o to 
byť lepší, rýchlejší, silnejší, ako je ten, kto sa usiluje 
o ten istý cieľ, pričom ho začíname vnímať ako 
protivníka, niekoho, koho je potrebné vyradiť.

Druhý prístup by vychádzal z predpony oboch 
uvedených slov, čiže z idey, že ide o to niečo robiť 
spolu, a tým niečím by bolo spoločné smerovanie 
k cieľu. V tomto prípade by sme sa skôr držali známej 
budhistickej múdrosti, že „cesta je cieľ“. V takomto 
nastavení nám nepôjde o to mať cieľ len sám pre 
seba, ale skôr o vzájomnú podporu, motiváciu a inš-
piráciu v procese smerovania k cieľu, „spoločného 
tiahnutia“ k cieľu (od slova „súťažiť“). A tiež sa mení 
potreba výhry nad „tým druhým“ na snahu o výhru 
nad sebou samým – čiže ide o to byť silnejší, rýchlejší 
a dosiahnuť lepšie výsledky, ako tie, čo sme, obrazne 
povedané, dosahovali včera.

To, ako vnímame uvedené pojmy, priamo alebo 
nepriamo vplýva na náš prístup k sebe samému, 
prístup k životu, prístup k ostatným v akejkoľvek 
oblasti nášho života, prístup k vlastnému rastu, 
vlastnej hodnote, zmyslu života... jednoducho 
vytvára sa tým optika nášho videnia. Záverom by 
som sa s vami rada podelila o jedno africké príslovie: 
„Ak chceš ísť rýchlo, choď sám. Ak chceš dôjsť ďaleko, 
kráčaj spolu s druhými.“

Želám vám krásne letné dni!
 Mária Mihálová 

Vedúca pobočky Novej Akropolis Košice

zdroj: pixabay.com
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Duch pravdy a jeho cesta 
Pred miliónmi rokov, v jednom veku, ktorý leží mimo všetky ľudské počty, žila v ríši svetla Kráľovná Múdrosti. 

Bola to šľachetná pani dokonalej krásy. Jej tvár žiarila ako slnko. Živé lúče, ktoré z nej vychádzali, napĺňali celý 
vesmír nádherou a vyvolávali v ňom život, vedomie a cítenie. Duchovia, ktorými bola obklopená a ktorí jej 
slúžili, boli nespočítateľní ako piesok na morskom dne, veľkí a malí, mnohí z nich svietili ako mesiac a iní sa 
ligotali ako hviezdy. Najveľkolepejšími medzi nimi však boli Láska, Viera, Nádej a Trpezlivosť. A nad všetkými 
týmito vládol Duch Pravdy, ktorý bol taký mocný, že mohol uskutočniť čokoľvek, čo chcel. Celý vesmír mu 
ďakoval za svoje bytie a áno, aj kráľovná za svoju ozdobu. Všade tam, kde bolo možné Kráľovnú zazrieť, bolo 
jasno. Všade tam, kde sa zjavila, zmizla temnota. Jej svetlo svietilo aj k najvzdialenejším hraniciam ríše, ktoré 
sa rozprestierali v nekonečne. A pokiaľ len siahalo jej svetlo, siahala aj jej sila, ktorá súc ohnivej, éterickej 
podstaty, naplňovala celý nekonečný priestor.

Jedného dňa poprosila Kráľovná svoju komornú Vôľu, aby pre ňu prichystala nejaké divadlo. Na jej rozkaz 
zhustla ohnivá éterická podstata v ríši svetla. Duchovia rozličných druhov začali hýbať éterickou podstatou 
a vytvorili v nej príťažlivé a odpudivé body - stredy, okolo ktorých sa zhromaždili sily rozmanitého druhu, 
vytvárajúc vec nazývanú hmota alebo matéria. A vytvárali súvisiace gule, ktoré sa veľkou rýchlosťou v tanci 
otáčali a krúžili nekonečným nebeským priestorom, vedení vôľou božskej múdrosti Láskou. Mnohé z týchto 
svietiacich gulí nadobudli tmavé jadro, na ktorom sa vyvinuli kamene, rastliny, zvieratá a ľudské bytosti.  
Či sa len Kráľovná radovala! 

Na počiatku mali všetky tvory a všetky zjavy, splodené vôľou múdrosti, svetlú a éterickú podobu, akú 
nachádzame viac u duchov, víl a podobných bytostí. Všetko bolo preniknuté svetlom Múdrosti a zároveň 
samo svietiace. Neskôr sa však ich telá zhusťovali a stali sa presne takými tmavými ako zem, na ktorej 
bývali. A tu potom nemohli nič viac uvidieť. Tápali v tme, až nakoniec v hlbinách zeme našli svetielkujúcu 
podstatu, ktorá vydávala slabé svetlo, podobné lesku diamantu, ktorý bol na chvíľu osvetlený slnkom. Toto 
svetlo nazvali Rozum a boli veľmi pyšní na to, že ho majú, pretože im poskytoval možnosť vidieť svoje 
okolie. No toto svetlo osvetľovalo iba povrch vecí, na rozdiel od svetla Múdrosti, ktoré prenikalo aj dovnútra. 
Poskytovalo im teda iba povrchné znalosti o veciach a zároveň dávalo podnet k mnohým klamom, pretože 
ľudia bytie vecí, posudzovali skôr podľa povrchného a klamlivého zdania, pretože nedokázali vidieť viac.

Keď to Kráľovná uvidela, zosmutnela. Chcela predsa všetkým veciam prepožičať svoj vlastný kráľovský 
lesk a svietiť v nich práve tak, ako svieti vo vlastnom „ja“. Keďže sa však pre ľudí nemohla urobiť viac 
zrozumiteľnou, prostredníctvom Vôle k nim zoslala Ducha Pravdy, aby sa im zjavil a opäť ich priviedol k poz-
naniu. No Duch Pravdy bol duch, a preto bol bez podoby - všade prítomný, no neviditeľný - takže ho ľudia 
nemohli vidieť a nechceli v jeho prítomnosť uveriť. Tu sa rozhodol Duch Pravdy, že sám vstúpi do ľudských 
sŕdc, aby jeho prítomnosť pocítili, aby ho pochopili a započuli jeho hlas. 
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Rodný dom v Slavošovciach

Vnikol teda do ľudských sŕdc a zistil, že je to dom s rozličnými oddeleniami. 
V dolnom poschodí bol chliev s rozmanitými zvieratami. Bol tu vôl, nazývaný 
Svojvôľa, pod jarmom čarodejnice zvanej Vášeň. Bol tu osol nazývaný Rozum, 
syn Domýšľavosti. Bol tu brav nazývaný Nestriedmosť, plod Žiadostivosti a cap 
menom Rozkoš, výplod Zmyselnosti. Pred dverami striehol tiger, vlk a hyena, 
ktorí sa chceli vkradnúť dnu, pričom sa tam medzitým trhlinami v stene predierali 
hady a jedovaté červy. Okná boli pokryté pavučinami, ktoré znemožňovali prístup 
svetla a celý chliev bol plný nečistoty. Dole v pivnici bývali diabol nenávisti, zloby, 
vražednosti, vládychtivosti a tyranstva. Mnohí z týchto diablov spali a príchod 
Ducha Pravdy ich vyľakal. Vo vrchných poschodiach zase panoval veľký hluk, 
pretože boli obývané kupcami a „kšeftármi“. Boli tu mudrlanti rozličného druhu, 
predčítači a kazatelia, učenci, farizeji a pokrytci, obchodníci so zdanlivou vedou, 
teológovia, moralisti, a všetci boli ovládnutí duchom Sebectva.

Majiteľ domu spozoroval prítomnosť cudzieho hosťa a spýtal sa ho, kto je. No kvôli rámusu z horného 
poschodia sa nedalo Duchovi Pravdy dorozumieť sa s majiteľom. A tak majiteľ zostavil komisiu, ktorá mala 
vyšetriť, kto je ten cudzinec a čo tu chce. Vybral si na to dvoch svojich sluhov Pochybnosť a Poveru, dcéry 
nevedomosti, a predajnú devu menom Logika, dcéru lži. Komisia sa odobrala do domu a žiadala ducha, aby 
sa preukázal čím je. Keďže však členovia komisie nepoznali pravdu, nemohli ducha rozpoznať, a vyhlásili 
ho za podvodníka. Zvieratá z chlieva boli veľmi rozčúlené a búrlivo požadovali, aby bol cudzí návštevník 
odstránený, pretože jeho prítomnosť narušovala ich pohodlie. Tým viac, že duch začal nadobúdať hmotnú 
postavu, a preto potreboval telesnú potravu, aby nadobudol síl, za účelom čoho sal zvieratám v chlieve krv. 

Toto sa zdalo majiteľovi domu neznesiteľné a zaumienil si, že votrelca usmrtí. Pochybnosť a Povera sa 
stali najväčšími nepriateľmi pravdy a s radosťou sa na to pripravovali. Ale keďže Ducha Pravdy nepoznali a 
nemohli sa k nemu priblížiť, dali sa viesť Logikou. Tej sa síce čoskoro podarilo priblížiť sa k pravde, ale bolo 
to pre ňu o to nebezpečnejšie. Samotného Ducha Pravdy nemohla dosiahnuť, pretože ho nedokázala 
rozpoznať. A tak, hoci sa všetkým trom podarilo priblížiť sa k Duchovi Pravdy, v skutočnosti mu nemohli nič 
vykonať, pretože je nesmrteľný. 

Po tom, čo sa to stalo, navrátil sa Duch Pravdy späť ku svojej panej Kráľovnej múdrosti, ktorá ho časom 
opäť vyslala, aby pokus – zjaviť sa ľuďom – zopakoval. A tak sa neustále opakuje táto hra. Duch Pravdy, verný 
zákonu Múdrosti, sa stále ponára do ľudských sŕdc, aby v nich zapálil svetlo a bude tak robiť až dokým ho 
ľudia vo svojich srdciach nerozpoznajú.

Neznámy autor
Zdroje obrázkov:
unsplash.com, pixabay.com

KRÁSA A UMENIE V DIELACH ČLOVEKA

Katedrála Santa Maria del Fiore - klenot Florencie 
Svätá Mária kvetinová, či len Duomo („dóm“), ani gotická, ani renesančná, 

vychýrená katedrála z centra talianskej Florencie je jednou z najvýnimočnej-
ších stavieb Európy.

Kráčajúc florentskou uličkou, ukrývajúc sa v tieni vysokých budov, netušiac, 
čo čaká za rohom – turista za turistom, každému sa v jednom okamihu pred 
očami rozprestrie skutočný žiariaci drahokam. Duomo je, stojac uprostred 
pomerne skromného námestia, naozajstným prekvapením. Tak ako sa 
Florencia prehýba pod oťažami množstva turistov a komercie, tak sa naopak 
Duomo svojou majestátnosťou a belosťou ťahá k slnku. Je to tak, nie je to len 
neobyčajná konštrukcia, rozloha, či fakt, že je 4. najväčšou katedrálou sveta. 
Je stelesnením oslavy božského, je túžbou dotknúť sa hviezd, prejavom 
skutočného ideálu krásy.



Ctibor Hugon Bezděk
Ctibor Bezděk bol podľa slov súčasníkov mimo-

riadne charizmatická osobnosť, ktorá svojou čin-
nosťou a životom zanechala hlboký medicínsky, 
filozofický a morálny odkaz.

Mladosť plná zmien a podnetov

Narodil sa 10.3.1872 v moravskom Podivíne, ako 
jediný syn Františka Věnceslava Bezděka a Adély 
Ploskalovej. Pochádzal z rodiny moravských vlas-
tencov, medzi ktorými bol veľký rad výnimočných 
osobností.
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INŠPIRATÍVNE OSOBNOSTI

Rozhodnutie o stavbe katedrály bolo vydané v roku 1296. Stavať sa malo podľa návrhov architekta 
Arnolfa di Cambio, ktorý postavil napríklad aj florentský Palazzo Vecchio – starý palác, a priamo na mieste 
kostola Santa Reparata, ktorý bol už považovaný za príliš malý a ťažkopádny, no väčšina z neho sa v bu-
dove predsa len zachovala a je v podzemí katedrály dodnes prístupná. Výstavba katedrály čelila rôznym 
okolnostiam. V roku 1310 hlavný architekt zomrel a stavba sa na 30 rokov zastavila. Niekoľko rokov plány 
Arnolfa nasledoval Giotto, no ten tiež v krátkom čase zomrel a vo výstavbe sa intenzívnejšie pokračovalo 
až v roku 1349, po prerušení kvôli morovej epidémii. Následne dostal katedrálu do rúk Francesco Talenti, 

ktorý plán stavby zväčšil. Pri jeho návrhoch zostalo niekoľko ďalších architektov  
a v roku 1418 zostala nedokončená len kupola – a vtedy sa vynorila otázka jej 
realizácie. Na jej návrh bola vypísaná súťaž, do ktorej sa prihlásil aj Filippo Brunelleschi, 
nevyučený umelec, ktorého k architektúre postrčil sám veľký Donatello. Jeho 
nezvyčajný návrh osembokej dvojplášťovej kupoly nevyžadoval vonkajšie lešenie  
a tak, hoci mu konkuroval veľmi známy a overený florentský architekt, dostal v realizácii 
zelenú. Jedinú osembokú kupolu postavenú bez lešenia dokončili v roku 1436. Žiaľ, za 
140 rokov hotová konštrukcia ešte neznamenala skutočné dokončenie stavby. Dnešná 
nádherná fasáda z bieleho, zeleného a ružového mramoru bola dokončená až v roku 
1887. Monumentálnemu vonkajšku budovy kontrastuje skromný interiér. Kupola bola 
v návrhu pôvodne tiež čistá, freskami ju vyzdobili až po Brunelleschiho smrti.

Katedrála pojme 25 000 ľudí, je dlhá 153 metrov, široká 90, kupola siaha do výšky 114 metrov. Jej 
toskánsko-gotický zjav s výnimočnou renesančnou kupolou je jedinečným prvkom v našej histórii. Jej 
vznešenosť nemá konkurenciu, jej žiara v slnečných lúčoch je oslepujúca. Duomo, nádherný skvost v srdci 
Talianska, je dôkazom ľudskej schopnosti tvoriť krásu. Najlepším zážitkom je naživo, je to zjav, ktorý sa oplatí 
vidieť napriek množstvu ľudí a čakania, ktoré mu predchádzajú.

Monika Melišková
Zdroje obrázkov:
wikimedia.org



Po úspešnom ukončení štúdia na gymnáziu 
v Uhorskom Hradišti, začal ako 21-ročný, študovať 
medicínu na lekárskej fakulte vo Viedni. Tu pôsobil 
v slovenskom akademickom spolku Národ a Tat-
ran. Podieľal sa tiež na založení časopisu Hlas, 
obľúbenom nielen na Slovensku.

Vo svojich 27. rokoch, v roku 1898, po promó-
ciách nastúpil ako dobrovoľník na vojenskú službu 
v rakúsko-uhorskej flotile na Jadrane vo funkcii „lekár 
asistent”. Stal sa aj zástupcom veliteľa nemocnice  
v Terste. Neutešená situácia negramotných námor-
níkov ho ťažila natoľko, že pre nich v podpalubí 
zriadil školskú triedu a učil ich čítať a písať. Do Brna 
sa opäť vrátil v roku 1903. Tu pôsobil v Moravskej 
nemocnici, kde postupne pracoval ako externý 
lekár na chirurgickom oddelení, neskôr na internom 
oddelení, v pôrodnici a nakoniec aj v detskej 
nemocnici.

V roku 1904 (33-ročný) odišiel do Moskvy, kde sa 
zasnúbil s Dr. Vavranou Dmitrijevnou Rudnevovou, 
s ktorou sa zoznámil keď mal 24 rokov na štúdiách  
vo Viedni. Táto ruská detská lekárka bola obdivo-
vateľka Leva Nikolajeviča Tostého. Pod jej vplyvom 
sa Ctibor Bezděk stal jeho stúpencom.

Neskôr, v roku 1905, pôsobil ako obvodný lekár 
v Ždánicích na Morave. Vzápätí sa oženil so svojou 
snúbenicou. Tvorili tak prvý manželský lekársky pár 
v českej zemi. Onedlho sa im narodili dve dcéry – 
Taťjana a Věra.

Počas pôsobenia v Ždániciach založil čitateľský 
spolok, vypomáhal ochotníckemu divadlu, organi-
zoval prednášky a pod. Ako prívrženci realistov 
a stúpencov Voľnej myšlienky, narazili manželia 
na odpor moravských klerikálov, ktorý vyvrcholil 
založením požiaru v ich dome.

Po hlbšej meditácii o zmysle života sa obrátil 
k vnútorným zdrojom morálky a viery.

V roku 1907 (ako 36-ročný) odišiel s celou rodinou 
sezónne pracovať ako kúpeľný lekár do Bad Halle 
a do pľúcneho sanatória v talianskom Arku.

V nasledujúcom roku pôsobil v Moskve a v Prahe 
a to až do vypuknutia prvej svetovej vojny.

Etika a eubiotika

V tomto čase vo svojej tvorbe postupne zmenil 
zameranie z prírodovedeckého a telesného na témy 
etické – týkajúce sa viery a vnútornej morálky človeka. 
Vrátil sa k učeniu Gándiho, Rabíndranátha Thákura, 
Tolstého, ale rovnako sa počas svojho života venoval 
antickej filozofii, dielam stoikov, teozofov a pod.

Po vypuknutí vojny bol povolaný ako lekár 
rakúsko-uhorského vojenského námorníctva. Od-
mietol hodnosť záložného dôstojníka a obliecť si 
uniformu a chodil iba v bielom plášti. Od polovice 
roku 1917 až do konca roku 1918 bol zamestnaný 
ako šéflekár v štátnom utečeneckom tábore v Hav-
líčkovom (vtedy Nemeckom) Brode. Počas vojny sa 
stretol s neuveriteľným utrpením a pod vplyvom 
týchto hrôz sa stal nekompromisným odporcom 
militarizmu. 

Po osamostatnení Československa v roku 1918 
sa ako 47-ročný presťahoval do Ružomberka, kde 
pôsobil až do roku 1930.

Tu sa podieľal na založení Československého 
červeného kríža, zriadil oddelenie sociálnej sta-
rostlivosti a poradňu pre matky a dojčatá, a zaslúžil 
sa o vybudovanie okresnej nemocnice, ktorá sa 
dokončila v roku 1925. Súčasne pokračoval vo svo-
jej literárnej práci. Intenzívne sa venoval lekárskej 
osvete, sociálnej starostlivosti, bol priekopníkom 
duševnej hygieny, eubiotiky a vegetariánstva.

V roku 1921 zorganizoval pomoc pre hladujúce 
ruské deti a sám si ich niekoľko zobral do svojej 
rodiny. So svojou manželkou postupne vychoval 42 
opustených ruských a slovenských detí. 

V roku 1930 (59-ročný) sa kvôli silnejúcemu 
tlaku stúpencov Andreja Hlinku celá rodina 
presťahovala z Ružomberka do Prahy, kde o rok 
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Ctibor Bezděk s rodinou, 1925
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neskôr zriadil ordináciu praktického lekára spojenú 
s protialkoholickou eubiotickou poradňou. Eubio-
tické hnutie propagovalo rodinný život v prírode, 
kládli dôraz na fyzickú prácu, zdravú stravu a hygienu.

Na prahu svojej šesťdesiatky intenzívne rozvinul 
svoju vedeckú a literárnu prácu, prednášal a pub-
likoval.

Etika a jej vplyv na zdravie človeka

Už počas svojho pôsobenia na Slovensku dospel 
k záveru, že choroba fyzického tela býva prejavom 
porúch, ktoré nastali v duševnom živote. Základom 
jeho liečebnej metódy sa stalo presvedčenie, že člo-
veka netvorí iba hmotné telo, ale aj duša a duchovná 
zložka. Veril, že príčinu chorôb je potrebné hľadať 
nielen v orgánoch, ale aj v našej psychike, poru-
šovaní Božích zákonov a mravných princípov. Túto 
koncepciu na odporúčanie profesora MUDr. Julia 
Hanouska nazval Etikoterapia a popísal ju vo svojom 
najvýznamnejšom diele Etikoterapia. Záhada choro-
by a smrti (Brno 1931).

„Etikoterapia je vlastne psychoterapia, ktorá 
okrem zvyčajných zložiek a pomôcok sa snaží v  psy-
choterapeutickom liečení zistiť mravný stav duše, 
utvrdiť dobré osobné vlastnosti, odstraňovať kazy.”

V roku 1934 si Bezděkovci kúpili letný dom v Se-
nohraboch pri Prahe, kam sa potom aj s dcérou 
Taťjanou, profesorkou češtiny a ruštiny, a vnukom 
Alexejom presťahovali. Ctibor Bezděk ordinoval 
v Prahe a do Senohrabov prichádzal na víkendy.  
V tomto mestečku napokon v roku 1945 zomrela 
jeho manželka.

Počas druhej svetovej vojny pokračoval doktor 
Bezděk vo svojej lekárskej praxi v ordinácii v pražskej 
Trojickej ulici, okrem toho pracoval na druhom diele 
Etikoterapie a uskutočňoval mnoho duchovno-
etických prednášok.

V roku 1950 ordináciu natrvalo uzatvoril a pres-
ťahoval sa do Senohrabov. Potom prijal ponuku 
praktického lekára v Říčanoch u Prahy a tu pôsobil 
ešte mesiac pred svojou smrťou.

Mesiac po odchode do dôchodku 22.2.1956 
Ctibor Bezděk zomrel. 

Po roku 1948 bolo jeho meno a dielo tabu-
izované. Prvé spomienky na jeho dielo prišli v roku 
1987 na fakulte všeobecného lekárstva Karlovej 
Univerzity. V polovici deväťdesiatich rokov sa rodine 
Bezděkovho vnuka podarilo opäť vydať knihu 
Etikoterapia, záhada choroby a smrti Potom sa 
o ňom náš svet postupne znova dozvedal.

Filozofiou ku zdraviu

Ctibor Bezděk akoby pokračoval v stopách 
svetových filozofov a lekárov, aby nám znovu 
pripomenul a naučil nás, ako nájsť cestu k zdraviu. 
Zdravie ponímal veľmi komplexne a nekompromis-
ne učil, že fyzické zdravie veľmi úzko súvisí s naším 
psychickým zdravím, etickými hodnotami, na zák-
lade ktorých žijeme, naším duchovným rozvojom 
a v neposlednom rade našim životom, prežívaným 
v súlade s prírodnými zákonmi.

„Rastie ten človek, ktorý dáva, lebo každé 
nesebecké dávanie človeka napĺňa pokojom 
a obdivuhodným uspokojením, ktoré sa iným 
spôsobom nedá nadobudnúť. Ak dávame nese-
becky, t. j. bez nároku na odmenu alebo náhradu, 
vykonávame tým najvlastnejšiu úlohu vo svojom 
živote, a preto náš život nadobúda zmysel. Týmito, 
aj keď nepatrnými, ale zato trvalými obeťami sa 
v nás oslobodzuje vnútorný duchovný človek a my 
rastieme.“

Renáta Kopcová
Použitá literatúra:
(1) BEZDĚK, Ctibor. 2007. Etikoterapie. Olomouc :  Fontána. 293 s. ISBN: 80-7336-370-4.
(2) BEZDĚK, Ctibor. 2000. Záhada nemoci a uzdravení.Etikoterapie II. Léčení duše a těla. Olomouc : Fontána. 214 s. ISBN: 80-  
 86179-45-1.
(3) BEZDĚK, Ctibor. 2011. Jak rád jsem žil. Paměti MUDr. Ctibora Bezděka. Praha : Academia. 885 s. ISBN: 978-80-200-1982-0. 
Zdroje obrázkov:
etiko7.webnode.sk/ctibor-bezdek/
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NA ZAMYSLENIE

Ukážky z diela: Rozpravy od Epiktéta
O pozornosti

Ak popustíš svoju pozornosť, čo i len na krátko, nemysli si, že ju potom zase privoláš späť kedykoľvek 
sa ti zachce. Práve naopak, dobre si uvedomuj, že svojím dnešným pochybením nevyhnutne budeš 
menej spôsobilý na všetky ostatné činnosti. Pretože predovšetkým práve tým – a to je zo všetkého 
najhoršie – vzniká zvyk nedávať pozor a potom zvyk odkladať pozornosť; a tak sa ti stane zvykom stále 
na inú a inú dobu odkladať šťastný a slušný život, správanie v súlade s prírodou a zotrvávanie v ňom. Ak 
je teda odkladanie pozornosti prospešné, tak potom jej úplne zanedbávanie je ešte prospešnejšie; a ak 

nie je prospešné, prečo teda nezachovávaš pozornosť ustavične? „Dnes sa 
chcem hrať.“ Čo ti teda bráni to robiť – ale pozorne? „Chcem spievať.“ Čo ti 
bráni spievať – ale pozorne? Či je azda nejaké obdobie tvojho života výnimkou, 
takže sa pozornosť na neho nevzťahuje? Či ho pozornosťou urobíš horším 
a nepozornosťou lepším? A ktorý iný zo životných úkonov sa stáva lepším 
ľudskou nepozornosťou? Pracuje nepozorný tesár presnejšie? A nepozorný 
kormidelník kormidluje bezpečnejšie? A či sa niektorý iný z menej významných 
úkonov konáva lepšie s nepozornosťou? Neuvedomuješ si, že akonáhle svoje 
myslenie uvoľníš, potom už nie je v tvojej moci ho povolať ani k slušnosti, ani 
k počestnosti, ani k skromnosti? A potom robíš hocičo, čo ti napadne a len si 
hovieš vo svojich chúťkach. 

„Ku ktorým veciam teda mám obracať pozornosť?“  - Predovšetkým k oným všeobecným zásadám a tieto 
máš mať v pohotovosti a bez nich nemáš ani spať, ani vstávať, ani piť, ani jesť, ani stýkať sa s ľuďmi. Mám  
na mysli tieto: Nikto nie je pánom cudzej vôle a od vôle tak veľmi záleží niekoho dobro i zlo. Nikto teda 
nemá moc mi buď opatriť dobro alebo ma uvrhnúť v zlo, iba ja jediný mám v týchto veciach moc nad 
sebou samým. Ak teda budem mať tieto veci v bezpečí, prečo sa mám znepokojovať vonkajšími vecami? 
Ktorý tyran je pre mňa postrachom, ktorá choroba, chudoba alebo prekážka? – „Ale komusi som sa nepáčil.“ 
– A či ten „ktosi“ je mojím úkonom? Či je to môj súd? - „Rozhodne nie.“ – Prečo mi na tom teda ešte stále 
záleží? – „Ale ako sa zdá, má veľkú moc.“ – To je jeho vec a tiež tých, ktorým sa to tak  zdá; ale ja mám 
komu sa páčiť, komu sa podrobovať, koho poslúchať; a to je boh, a po ňom – ja sám. Boh ma odporučil 
mne samému a moju vôľu podrobil mne samotnému, dal mi pravidlá na jej správne užívanie; ak sa nimi 
budem riadiť, v sylogizmoch nebudem dbať na nikoho z tých, ktorý hovoria niečo iné. Prečo by som sa 
teda pri dôležitých veciach mal roztrpčovať tými, ktorí ma hania? Čo je príčinou tohto nepokoja? Nič iné 
iba to, že nie som vycvičený na tomto poli. Pretože každá znalosť je náchylná pohŕdať nevedomosťou 
a nevedomými ľuďmi, a nielen každá znalosť, ale i každé umenie. 

Najskôr teda musíme mať tieto zásady v pohotovosti a bez nich nemáme nič konať, naopak celou dušou 
máme byť zameraní na tento cieľ; nemáme bažiť po žiadnej z vonkajších vecí, po žiadnej cudzej veci, ale 
naopak tak, ako nariadil ten, ktorý má nad nimi moc, stoj čo stoj sa máme usilovať o tie veci, ktoré sú v moci 
našej vôle a všetky ostatné máme chcieť len tak, ako sú nám dávané. A potom máme mať na pamäti kto 
sme a aké je naše meno; máme sa snažiť zariaďovať svoje činy v plnení povinností podľa požiadaviek našich 
spoločenských vzťahov. Máme mať na pamäti, kedy je vhodný čas na spev, kedy vhodný čas na hranie 
a v koho prítomnosti a čo bude nemiestne; aby snáď nami neopovrhovali naši spoločníci alebo my sami 
sebou; kedy smieme žartovať, komu sa smieme vysmievať, za akým účelom sa zhovievavo chovať a ku 
komu; a napokon, ako obhájiť svoju vlastnú úlohu pri zhovievavosti v spoločenskom styku. Ale kdekoľvek 
sa odchýliš od niektorej z týchto zásad, ihneď ti vzíde škoda, a to nie odniekiaľ zvonka, ale zo samotnej 
činnosti. 

Nuž teda, či je možné byť úplne bez chýb? Nie je to možné, ale je možné mať pozornosť ustavične upätú 
na to, aby sa chyby nerobili.

Epiktétos
Zdroje obrázkov:
pexels.com
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Oheň
Oheň je forma horenia. Týmto pojmom najčastejšie označujeme kombináciu 

svietivého žiarenia a uvoľňujúceho sa tepla pri silnej exotermickej reakcii, ktorá 
sa získava z paliva – látky podporujúcej horenie. Už dávnejšie ľudia prišli na to, 
že oheň vznikne iba vtedy, ak sú k dispozícii nasledovné tri veci: horľavina, kyslík 
a teplo. Na základe tejto znalosti vieme šíreniu ohňa zabrániť tak, že jednu z tých-
to zložiek odoberieme. Inými slovami pri hasení sa snažíme oheň ochladiť, udu- 
siť a odizolovať od horľaviny. V skutočnosti je horenie komplikovaným che-
mickým procesom, ktorý sa naštartuje iba ak sú splnené isté špecifické 
podmienky. Ide o veľmi rýchly chemický proces horľaviny s kyslíkom, počas 
ktorého prichádza k produkcii tepla a zvyčajne aj svetla vo forme plameňa. 

Oheň je tiež univerzálny symbol božskej moci, hnevu či pravdy a ne-
kontrolovateľných prírodných síl, prinášajúcich najprv skazu a neskôr obnovu. 
Veľký ničiteľ, hrozivý a všetko pohlcujúci oheň je symbolom vojny a chaosu. 
Ľudia oheň skrotili, aby im prinášal ochranu, svetlo a teplo.

Oheň je archetyp mužskej energie. Tento živel sa práve tak, ako všetky ostatné živly ( štyri živly: zem, 
voda, vzduch, oheň) prejavuje vo všetkom, čo bolo stvorené. Základnou vlastnosťou ohňa je horúco 
a expanzia, tvorivosť, erupcia i vášeň. Zároveň je symbolom sily, moci, ochrany a schopnosti meniť veci 
z jedného stavu na iný. 

Oheň je významným znakom aj v mnohých náboženstvách. V mnohých kultúrach je oheň spájaný 
so smrťou a znovuzrodením, cyklom života. Ďalej je oheň spájaný s obnovou, očistením a v mnohých 
náboženstvách má dôležitú úlohu pri obradoch.

Vyznávači ZOROASTRIZMU považujú oheň za prameň všetkého života. Uctievali oheň ako symbol sily 
Stvoriteľa v zvláštnych chrámoch – pyramídach a na vrchole pyramíd mali symbol ohňa. Pestovali kult 
ohňa t. j. „mánastický“ oheň v sebe. Ale neskôr došlo k degradácii významu ohňa a začal sa uctievať ako 
fyzický oheň. Úlohou Zoroastrov bolo prinavrátiť pôvodný význam kultu ohňa – ohňa čistej mysle. 

V STOICIZME je oheň všetkým prenikajúci jemný živel, ktorý riadi chod 
sveta. Nič neuniká spod jeho vlády. Je to neodvratný osud sveta. Jeho aktívnou 
stránkou je pneuma. Pneuma je duša sveta, aktívna stránka ohňa, duša sveta, 
ktorá formuje pasívnu hmotu.

JUDAIZMUS považuje oheň za základný prvok, ktorý by mal sprevádzať 
všetky obety Bohu, a preto sa na oltároch v chrámoch udržuje večný oheň. 
Príbeh o tom ako sa Mojžišovi v horiacom kríku zjavil Anjel Pána, dokladá 
židovské presvedčenie, že oheň je symbolom od Boha.

KRESŤANSTVO si Božiu prítomnosť pripomína sviečkami, ktoré zároveň 
stelesňujú nádej a život. Oheň je mocný symbol obnovy a krstu, dokáže spáliť 
všetko hriešne a zanechať za sebou iba Božiu pravdu. Oheň je spájaný aj 
s peklom, ale zároveň je aj symbolom horiaceho srdca a večnosti.

Oheň môže byť nositeľom viacerých významov a kontextov. Symbolika ohňa je veľmi bohatá, 
najčastejšie sa však používa ako symbol životnej sily a energie. Môže vyjadrovať intímnu a osobnú energiu 
lásky, vášne a vrelosti alebo dosiahnuť agresívnu podobu nenávisti a pomsty.

Niektorí ľudia či predmety sú charakterizovaní ako ohniví a emoční a často symbolizovaní červenou 
farbou.

Živly, ktoré hmotný svet vytvárajú, majú vplyv aj na ľudskú povahu. Energia ohňa sa na rôznych úrovniach 

SVET SYMBOLOV
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Matematika, univerzálny jazyk prírody 
– 2. časť

V súvislosti s toľko zmieňovaným zlatým rezom 
nemožno nespomenúť aj obdivuhodný fenomén 
matematiky - Fibonacciho postupnosť. Je to pos-
tupnosť čísiel, ktorú vyvodil Leonarado Bonacci pri 
skúmaní rozmnožovania králikov. Položil si otáz-
ku: „Koľko králikov bude na poli po roku, ak na za-
čiatku vypustím jeden pár, pričom splnené budú 
podmienky, že žiaden králik nezomrie, pohlavnú 
dospelosť králiky dosiahnu po jednom mesiaci 
a pri každom pôrode sa narodí jeden pár králikov?“  
Hľadajúc odpoveď odvodil z rozmnožovania králikov 
postupnosť čísel: 0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, 
144, 233, 377, 610, 987, 1597.... 

Na prvý pohľad je to obyčajná postupnosť čísiel. 
Zaujímavé veci sa však začínajú diať, aj ak na nich 
nezačneme aplikovať matematické operácie. Tak 
napríklad každé číslo je súčtom predchádzajúcich 
dvoch. Ďalej, každé číslo sa blíži predchádzajúcemu, 
ak ho vynásobíme číslom zlatého rezu 
(1,618). Čím je číslo vyššie tým je to 
fascinujúco presnejšie. A naopak, každé 
číslo vydelené svojim menším susedom 
sa blíži k číslu zlatého rezu a podobne 
nachádzame mnohé iné zaujímavé 
vlastnosti týchto čísiel. 

Fibonacciho postupnosť vo svete živočíchov

A ešte zaujímavejšie potom je, že tieto čísla 
nachádzame všade v prírode. Pancier korytnačky 
tvorí 13 rohovinových plátov, chrbtica má 34 člán-
kov a na nohách má 5 nechtov . Mnoho pavúkov má 
5 párov končatín a každá z končatín má 5 článkov. 
Zmija gabunská má zase 144 stavcov, hyena má 
34 zubov a delfín 233. No a keď si uvedomíme, že 
počas života človeka sa v každej štvrtine chrupu 
vystrieda 13 zubov (5 v detstve, 8 v dospelosti), opäť 
sa dostávame k Fibonacciho číslam. 

Dôležitú úlohu hrajú aj v rodokmeni včiel. Včelí 
samčekovia trúdy majú iba jedného rodiča – matku, 
pretože sa rodia z neoplodnených vajíčok. Včelie 
samičky majú oboch rodičov, pretože sa rodia po 
oplodnení kráľovnej niektorým z trúdov. Keď sa 
ale pozrieme detailne na to, ako sa u trúdov menia 
počty rodičov v jednotlivých generáciách, tak 
zistíme, že počet členov v jednotlivých generáciách 
zodpovedá Fibonacciho postupnosti (viď. obrázok). 

MÚDROSŤ PRÍRODY

bytia prejavuje inak. Na hmotnej úrovni cez pocity v našich telách tým, že máme dostatok vitality, veľkú 
túžbu a sme vášniví – to je prejav ohňa v nás. Na emocionálnej úrovni sa element ohňa prejavuje ako 
ctižiadostivosť, odhodlanie, tvorba. Na úrovni mentálnej ako intelekt, charizma, sila a vodcovstvo. 

Nedostatok živlu ohňa v ľudskom organizme spôsobuje únavu, neschopnosť vášne, strach o budú-
cnosť, zdravotné problémy s kĺbmi, suchou pokožkou, bolesti očí a zlý krvný obeh.

Nadbytok živlu ohňa v ľudskom organizme  robí človeka kritickým, výbušným a hádavým. 

Tak ako súčasťou nášho života a každodenného bytia sú elementy - voda, vzduch, zem, tak i element 
ohňa má svoj pozitívny význam. Telo človeka obsahuje všetky štyri živly a keď sú vo vzájomnej rovnováhe 
– harmónii, tak človek je zdravý. Porušením tejto jemnej harmónie živlov vznikajú choroby.

Marcela Dancáková
Použitá literatúra a zdroje:
1) O’CONNEL, Mark - AIREY, Raje. Znaky a symboly. Ilustrovaná encyklopedie. Praha : Reader’s Digest Výběr. ISBN 978-  
 80-86880-96-9. 256 s. 
2) WILKINSON, Philip – BRUCE-MILFORD, Miranda. 2009. Znaky a symboly.  Jak vznikly a co znamenají – ilustrovaný   
 průvodce. Praha : Universum. 352 s.  ISBN 978-80-242-2492-3.
3) ZIMAN, Mário. 2010. Čo je oheň? [online]. [cit. 2019-22-06]. Dostupné na: <http://www.humanisti.sk/view.   
 php?cisloclanku=2010010016>.
4) Oheň. [online]. [cit. 2019-30-06]. Dostupné na: <http://www.mojacesta.sk/ohen>.
Zdroje obrázkov:
pexels.com; pixabay.com
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Tvary a krivky v rastlinnej ríši

Podobne aj tvary a krivky, ktoré možno odvodiť 
pomocou zlatého rezu, sa nachádzajú všade v prírode. 
Najčastejšie prejavenou formou v tomto zmysle, je 
logaritmická špirála. Už Leonardo na Vinci si všimol, že 
listy bývajú často usporiadané do špirál. Listy na stonke 
skutočne rastú v zásade iba troma základnými spôsobmi – 
protistojne (kukurica), striedavo (mäta) a najčastejšie (80%) 
do špirály, čo znamená, že každý ďalší list vyrastie posunutý 
o určitý uhol oproti predchádzajúcemu. Zaujímavé však 
je, že divergenčný uhol medzi listami je takmer totožný 
s Fibonacciho zlatým uhlom 137,5 stupňov. Mnohí ho 
označujú za tzv. ideálny divergenčný uhol usporiadania 
listov, pretože táto štruktúra dokonale napomáha rastline 
optimalizovať rast a efektívne využívať zdroje. Každý list 
získa maximum svetla, efektívnejšie dopravuje vodu ku 
koreňom a kvety sú lepšie vystavené opeľovaniu. 

Aj taký artičok či ananás alebo usporiadanie šišiek ihličnanov nás odvoláva na Fibonacciho čísla, pretože 
sú na povrchu zoskupené zvyčajne v pomere 13:8. Takéto zoskupenie je obzvlášť veľmi výhodné, pretože 
prispieva k optimalizácii množstva semienok na určitú plochu. Šišky a tiež semienka slnečnice naviac tvoria 
súčasne dva typy špirál – jednu v smere a druhú v protismere chodu hodinových ručičiek. Zaujímavé je, že 
ak spočítame počet špirál, opäť dostaneme Fibonacciho čísla -  slnečnicové semienka 34 v smere a 55 proti 
smeru, šišky 8 v smere a 13 v protismere. 

Podobných príkladov je nesmierne veľa a my 
stále iba odhaľujeme prečo je to tak, čo je tou 
niťou, všitou do rúcha prírody, ktorá všetko týmto 
spôsobom prepája. Je to iba náhoda alebo naopak 
zákon ako výsledok prejavenej vyššej idey? Hegel 
vraví, že príroda je „prejavom inobytia vyššej 
idey, zvonkajšenia idey. Prírodu netvorí protiklad 
idey, ale naopak, bez idey je nemysliteľná. Idea 
je v prírode imanentná, predstavuje jej vnútorný 
jednotiaci a oživujúci duchovný princíp“. A aj 
matematika je jedným z nástrojov, ktorý nám 

pomáha odkrývať, že za veľkým dielom zvaným príroda, možno nájsť akýsi dômyselný a citlivo vystavaný 
„systém“ , a tým nádherným spôsobom prepája bláznivú tvorivosť a disciplinovanú zákonitosť, obe tak 
citeľne prítomné v prírode.

   Mária Horváthová
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43. číslo

AKTUALITY NOVEJ AKROPOLIS NA SLOVENSKU

Stalo sa
V stredu 19. júna 2019 sme si v Kultúrnej asociácii Nová Akropolis pripomenuli 150. výročie narodenia 
mimoriadnej osobnosti Indie, filozofa a politika, bojovníka za pravdu, „veľkého ducha”, Mahátmá 
Gándhího.

Pri tejto príležitosti sme v bratislavských priestoroch Centra Agathos zorganizovali prednášku a porozprávali 
sme sa o jeho živote a hodnotách, ktoré nasledoval a ktoré ho priviedli k celoživotnému a úspešnému 
boju za nezávislosť Indie. Podstatou jeho „boja“, čiže nenásilného ale aktívneho odporu, bol princíp 
ahinsá (nenásilie), duchovný boj, v ktorom je hlavnou „zbraňou“ láska. Dozvedeli sme sa, ako sa  Gándhí 
snažil o pozdvihnutie indického národa prostredníctvom správneho vzdelávania a etického formovania. 
Porozprávali sme sa aj o jeho mimoriadnom prínose v oblasti boja proti predsudkom a akejkoľvek 
diskriminácii, najmä rasovej a náboženskej. Večer sme zavŕšili diskusiou. Ďakujeme všetkým účastníkom  
za vytvorenie príjemnej atmosféry.

Pozývame Vás
21.8.2019 Večer na tému Karma je zdarma, Bratislava (prednáška)
12.9.2019 Večer na tému Mahátmá Gándhí, Košice (prednáška)
16.9.2019 Filozofia pre život – prezentácia kurzu pre rozvoj osobnosti, Košice (kurz)
16.9.2019 Dobrovoľnícke tvorivé dielne, Bratislava
18.9.2019 Dobrovoľnícke tvorivé dielne, Bratislava
23.9.2019 Filozofia pre život – prezentácia kurzu pre rozvoj osobnosti, Košice (kurz)
29.9.2019 Víkendový seminár Pán prsteňov v každom z nás, Bratislava
30.9.2019 Filozofia pre život – prezentácia kurzu pre rozvoj osobnosti, Bratislava (kurz)

Informácie na: www.akropolis.sk


