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Milí čitatelia,
v prvom rade mi dovoľte zaželať vám všetkým 

šťastný rok 2017, plný radosti, využitých príležitostí 
a nazbieraných skúseností. Náš bulletin týmto vstú-
pil do svojho druhého ročníka a veríme, že v ňom 
počas celého roka budete nachádzať zaujímavé 
informácie aj inšpiráciu.

Rada by som sa v tomto úvodníku spoločne 
s vami pozastavila nad tradičnou symbolikou 
mesiaca januára, ktorá je spätá so starorímskym 
bohom Jánusom, po ktorom tento mesiac dodnes 
nesie svoje meno. Keďže január je prvým mesiacom 
v roku, mnohí ľudia ho vnímajú ako nový začiatok 
a novú príležitosť uskutočniť svoje sny a plány. 
A presne to vyjadroval aj boh Jánus, patrón začiat-
kov, symbol zmeny a prechodu z jedného obdobia 
alebo stavu do druhého.

Jánus sa väčšinou zobrazoval ako božstvo 
s dvomi tvárami: jedna sa pozerala dozadu,  
za seba alebo do minulosti, a druhá bola naopak 
nasmerovaná do budúcnosti. Bol uctievaný  
pri mnohých príležitostiach nového začiatku, či už 
to bol začiatok nového časového obdobia, začiatok 
sejby, narodenie alebo otvorenie novej životnej 
etapy. Tiež bol vnímaný ako strážca brán a dverí, 
ktorý vlastní kľúče a nevpúšťa dovnútra nič, čo tam 
nepatrí.

Počula som už veľa názorov na význam začiatku 
nového roka; niektorí ľudia ho vnímajú iba ako 
formalitu, ktorá pre nich nemá hlbší význam, 
iní naopak ako reálnu príležitosť obzrieť sa  
za minulosťou, vyťažiť z nej cenné skúsenosti  
a rovnako ako Jánus nevpustiť do budúcnosti nič,  
čo tam nepatrí, dať si novú šancu a nové predsavzatia.

Napriek tomu, že už nežijeme v časoch, kedy 
sa vnútorné zákonitosti človeka a prírody zvykli 
vyjadrovať prostredníctvom symbolov, ktoré ľudí 

inšpirovali a s ktorými dokázali komunikovať, aj 
tak niekde v hĺbke nášho vnútra istým spôsobom 
potrebujeme cítiť, že život nie je iba súhrou náhod, 
chladnej logiky a hmotných príčin a dôsledkov. 
Mnohí ľudia aj naďalej podvedome počujú prastaré 
volanie archetypálnych symbolov, ktoré nás vyzývajú 
k zamysleniu a nesú v sebe príchuť tajomstva aj 
nádeje.

Možno je január iba označenie v kalendári, 
vymyslené pre našu lepšiu orientáciu v čase. 
A možno je to čas, kedy nás Jánus inšpiruje k tomu, 
aby sme sa obzreli za uplynulým rokom, zhodnotili 
všetky skúsenosti a náš vnútorný rast, dovolili si 
nechať za sebou to, čo nás ťaží, čo už nepotrebu-
jeme a nechceme nosiť so sebou, a odhodlane sa 
pozreli smerom do budúcnosti a vykročili do nej 
očistení, s novou energiou a s novou radosťou.

Želám vám krásny január a celý rok 2017!

Mgr. Kamila Hermannová 
riaditeľka Novej Akropolis na Slovensku

1

Myšlienka na mesiac:
„Vplývate na svet dokonca aj vašimi myšlienkami a cítením, ktoré sa nachádza vo svätyni vášho srdca, 

svojím posudzovaním ostatných, svojimi plánmi a cieľmi. Neexistuje nič vo vás, čo by sa ostatných 
priamo alebo nepriamo nedotýkalo.“ 

Sri Ram



Maria Curie Sklodowská
Poľská vedkyňa, žijúca vo Francúzsku, nositeľka 

Nobelovej ceny, oddaná nielen vede, ale aj ľudstvu, 
ktorému nezištne ponúkla všetky výsledky svojej 
práce i seba samú.

Detstvo a mladosť
Maria Salomea Sklodowská sa narodila 7.11.1867 

v poľskej Varšave v neľahkej dobe nadvlády cár-
skeho Ruska. Jej rodičia, obaja profesori, žili veľmi 
skromne, svojich päť detí viedli k vlastenectvu 

Bájka o dvoch myšiach
Prišla raz mestská myš na návštevu ku svojej príbuznej poľnej myši. Srdečne sa privítali a len čo si povedali 

všetky novinky, chystala sa mestská myš späť domov. „Milá sesternica,“ prekvapene sa spýtala poľná myška, 
„myslela som, že sa u mňa zdržíš dlhšie. Chcela som ti ukázať naše pole a lúky a zoznámiť ťa so susedmi. 
Videla by si, ako je u nás na vidieku krásne.“ „Nehnevaj sa drahá,“ povedala mestská myš, „ale som zvyknutá 
na svoje pohodlie. Ty, ako vidím, nežiješ práve v blahobyte. Tvoj dom je skromne zariadený a tých pár zrniek 
a kôrka chleba na obed, to nie sú práve vyberané lahôdky. Ja žijem v dome u bohatých ľudí. Tam sa všetko 
len tak leskne, behám po perzských kobercoch a o pochúťkach, ktoré si denne doprajem, sa tebe môže 

iba snívať. Ale aby si nepovedala, že som nevďačná, pozývam ťa na oplátku na návštevu ku mne. A keď 
sa ti u mňa zapáči, môžeš tam pokojne zostať aj navždy.“ Poľnej myške bolo trochu ľúto, že sa jej bohatej 
príbuznej nepáči jej skromný príbytok a jednoduché pohostenie. Ale srdečné pozvanie na návštevu do 
mesta ju potešilo. „Ďakujem ti za pozvanie, máš dobré srdce,“ povedala, „rada prídem. Iba sa rozlúčim s 
rodinou a známymi a pôjdem sa chystať na cestu.“ Keď poľná  myška dorazila do mesta, jej sestrenica ju 
privítala a ihneď previedla po dome. Poľná myška sa nemohla vynadívať na široké schodisko a priestranné 
izby, žasla nad množstvom drahocenných vecí. Všetko bolo také nádherné, až zrak prechádzal. Potom ju 
sestrenica zaviedla do komory, kde bola pripravená kopa lahôdok – syry, slanina, mäso, koláče aj torty. Obe 
myšky začali hodovať, ale zrazu sa ozval nejaký šramot. Mestská myška ustrašene odskočila od jedla a utekala 
do svojho úkrytu. Poľnej myške nezostalo nič iného iba ju nasledovať. A tak sedeli dlhú dobu bez pohnutia 
v tesnej diere, až pokým šramot neustal. Až po dlhej chvíli sa odvážili vyjsť von. „Poď ochutnať ešte koláč,“ 
lákala sestrenicu mestská myš. Ale poľnú myšku prešla chuť na dobroty. Stále ju neopustil strach, ktorý 
prežívala po celú dobu toho nebezpečia. „Milá sestrenica,“ povedala smutne, „nemôžem u teba zostať. Môj 
domov je síce chudobný a nemôžem ani pomyslieť na dobroty, aké tu máš ty. Ale za to sa môžem najesť v 
pokoji, bez strachu a nemusím sa ničoho báť.“ 
PONAUČENIE: Život v blahobyte nemusí byť vždy šťastný.

Ezop
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a voči materiálnemu nedostat-
ku postavili vzdelanie. Rada štu-
dovala rôzne odbory, nakoniec 
spomedzi nich uprednostnila 
matematiku a fyziku. Vštepovala 
si ich logické a praktické aspekty 
a predovšetkým dôkazy, ktoré sú 
potrebné, keď sa niečo tvrdí. Po 
úspešnom ukončení Štátneho 
lýcea chcela pokračovať v štúdiu, 
ale v okupovanom Poľsku ženy 
nemohli študovať na univer-
zitách a v cudzine bolo štúdium 
drahé. Preto navštevovala pred-
nášky tzv. Lietajúcej univerzity, 
uskutočňované dobrovoľníckymi 
učiteľmi tajne v súkromí. Neskôr aj sama učila a po-
pri tom získala možnosť robiť v malom laboratóriu 
chemické pokusy. Spolu so sestrou Broňou sa chce-
li podieľať na budovaní vlasteneckej budúcnosti 
svojej krajiny. Verila, že veci môžu fungovať lepšie 
a aktívne sa tomu snažila napomôcť nenásilnou 
cestou, práve vzdelávanie ľudí považovala za ne-
odmysliteľnú podmienku oslobodenia bez násil-
nej revolučnej cesty. Samu seba definovala ako 
„pozitívnu idealistku“.
Život vo Francúzsku

„Nikdy sa nesmieš nechať ubiť ani ľuďmi, ani 
udalosťami.“ S týmto presvedčením v novembri 
1891 odišla za svojim snom do Paríža. Tu našla nie-
len príležitosť študovať, ale v 1894 aj svoju životnú 
lásku. Bol ňou Pierre Curie, narodený 5.5.1859, 
vysokoškolský profesor, výborný vedec a idealista.

V 1891 urobila ako prvá žena v histórii prijímacie 
skúšky na fakultu fyziky a chémie parížskej Sorbonny. 
Cez deň študovala a po večeroch si privyrábala 
doučovaním. V 1893 získala licenciát z fyziky (na 
tomto stupni štúdia boli len 2 ženy) a začala pracovať 
ako laborantka v priemyselnom laboratóriu. Súčasne 
ďalej študovala a druhý licenciát, z matematiky, 
získala v 1894. S veľkou odhodlanosťou študovala 
aj francúzštinu, chcela, aby nebolo cítiť, že nie je jej 
rodným jazykom.

V 1894 Mariu požiadala spoločnosť na podporu 
národného priemyslu o vypracovanie štúdie 
o magnetických vlastnostiach rozličných ocelí. 
Práve tu sa zoznámila s Pierrom, s ktorým sa 
26.7.1895 zosobášila. Jedenásť rokov predstavovali 
ideálny manželský pár, mali rovnaké záľuby, v práci 
boli komplementmi, ona sa držala pri zemi a on 
sa vznášal, on sa nechal uniesť novou myšlienkou, 
teóriou a ona sa sústreďovala na to konkrétne.

Od tohto roku učila na Lýceu 
a popri tom začala pod vedením 
významného vedca Henriho Bec-
querela, objaviteľa uránových 
lúčov, doktorandské štúdium 
so zameraním na rádioaktivi-
tu uránovej rudy. Časom sa jej 
spolupracovníkom stal aj Pierre. 
Výsledkom 4-ročnej intenzívnej 
práce bolo odhalenie a popísanie 
javu, ktorý nazvala „rádioaktivi-
tou“. S novým slovom sa zrodil 
aj nový vedný odbor. Následne 
objavili nový prvok polónium 
(nazvali ho podľa Mariinej rodnej 
krajiny) a krátko na to aj omnoho 

rádioaktívnejšie rádium. Na tému rádioaktivity vydali 
viacero odborných článkov.

Popri tom sa venovala podrobnému výskumu 
magnetických vlastností kalených ocelí, za ktorý 
získala Gegnerovu cenu Akadémie vied a cenu 
poroty. Publikovala o tom aj prácu považovanú 
za veľmi významnú pre výrobu stálych magnetov 
a dynamoelektrických prístrojov.

V 1897 sa manželom Curieovcom narodila 
dcéra Irene, ktorá neskôr išla v maminých šľapajach, 
a v 1904 druhá dcéra Eva. Popri výchove sa naďalej 
intenzívne venovali skúmaniu rádioaktivity, až sa 
im v 1902 podarilo dokončiť oddelenie čistého 
rádia a určenie jeho atómovej hmotnosti. Počas 
výskumov rádia však zistili na vlastnej koži, že toto 
aj ožaruje, spaľuje a škodí, že môže rovnako zabíjať 
aj uzdravovať. Svoje objavy ponúkli Curieovci 
nezištne všetkým, aby ľudia dostali, čo potrebujú, 
nedali si nič patentovať. Verili, že „... veda je súčasťou 
najcennejšieho morálneho dedičstva spoločnosti, 
že je základom každého pokroku, čo uľahčuje ľudský 
život a zmierňuje utrpenie.“

V 1903 získala Maria doktorát a spolu s Pierrom 
a kolegom Becquerelom Nobelovu cenu za fyziku 
a za výskumy rádioaktivity. Získanie Nobelovej ceny 
ich preslávilo, Pierre dostal profesúru na Sorbonne, 
k tomu vlastné laboratórium, v ktorom sa Maria stala 
vedúcou výskumu. Žiaľ, ich úspešný spoločný život 
sa blížil ku koncu. 19.4.1906 Pierra zrazil nákladný 
konský povoz a zomrel. Maria šla ďalej, ako aj doposiaľ 
ťažké chvíle prekonávala povinnosťami, prácou 
a vzdelávaním. Sorbonne jej udelila nástupníctvo 
po Pierrovi. Bola prvou ženou, ktorá sa dostala na 
post vysokej školy. Mnoho vedcov Mariu neuznávalo 
ako vedkyňu, označovali ju len za spolupracovníčku 
manžela, ktorá nikdy neurobila nič sama. Maria si 
musela obhájiť svoju vedeckú reputáciu a spravila 
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to typicky – svojou prácou. V 1910 s kolegom 
Andrém Debiernom objavili čisté rádium vo forme 
kovu. V nasledujúcom roku jej bola udelená druhá 
Nobelova cena za chémiu – za objavenie rádia 
a polónia, vďaka čomu získala podporu francúzskej 
vlády na vytvorenie nezávislého Ústavu pre rádium, 
ktoré neskôr získalo medzinárodnú prestíž.

Ani počas 1. svetovej vojny neprestala 
byť užitočnou. Ponúkla ľuďom novú metódu 
diagnostikovania – rádiografiu a na rýchlejšie 
ošetrenie ranených Röntgenovými lúčmi „X“ 
zorganizovala zriadenie jednotky rádiologických 
vozidiel. Tiež vytvorila prvú lekársku snímkovaciu 
službu vo Francúzsku, ktorá pracovala priamo na 
fronte, ak to bolo potrebné. Po návrate z frontu 
pripravovala v Inštitúte rádia kurzy pre manipulantov 
(na front poslali 150 vzdelaných manipulátoriek, 
prostredníctvom vozidiel prezývaných „Malý 
Curie“ bolo počas vojny urobených okolo milióna 
vyšetrení). Už vtedy si zvykla trieť končeky prstov, 
pretože sa ani ona, ani dcéra Irene, ktorá jej 
pomáhala, dostatočne nechránili pred žiarením. 
Svoj čas, svoje vedomosti, svojim spôsobom 
i dcéru, obetovala niečomu nadosobnému.  
Po vojne vydala dielo „Rádiológia a vojna“, ktoré 
bolo vybavené aj ilustráciami. Posledné vety tohto 
diela jasne prezentujú jej postoj: „Každé civilizované 
spoločenstvo má najvyššiu povinnosť strážiť oblasť 
čistej vedy, kde vznikajú nápady a objavy, chrániť 
a povzbudzovať jej pracovníkov a poskytovať im 
potrebnú podporu. Iba za túto cenu môže národ rásť 
a napredovať v harmonickom vývoji k vzdialenému 
ideálu.“

Aj po vojne pokračovala vo svojej práci, ktorou 
chcela predovšetkým pomáhať ľuďom, ale chýbalo 
jej dôležité rádium. Bolo veľmi drahé, sama naň 
nemala peniaze. Hoci bola už slávnou vedkyňou, 
stále robila svoju prácu nezištne, verila, že zarábanie 
peňazí nesmie byť hlavným cieľom vedca. Rádium 
získala až vďaka darom podporovateľov z USA.

Viac a viac sa prejavovalo jej postihnutie žiarením 
- bola telesne oslabená, zle videla, ťažko sa jej 
chodilo, no i tak zostala na čele Inštitútu, ktorý bol jej 
dielom, jej životom.

V 1922 ju Akadémia medicíny zvolila za pridruže-
nú voľnú členku. V tom istom roku bola Spoločnosťou 
národov požiadaná, aby spolu s ďalšími dvanástimi 
osobnosťami z rôznych oblastí ľudského poznania 
vstúpili do Medzinárodnej komisie intelektuálnej 
spolupráce. Maria verila, že táto spoločnosť môže 
byť nádejou pre budúcnosť. V 1923 bolo otvorené 
zdravotné stredisko nadácie M. Curie. Angažovala 
sa však nielen vo Francúzsku – po celom svete 

pomáhala vďaka svojej nadácii zakladať lekárske 
ústavy na liečbu rakoviny. V 1933 jej spôsobilo veľkú 
radosť objavenie umelej rádioaktivity, pretože ju 
objavili jej nasledovníci – dcéra Irene so zaťom 
Frédéricom Joliotom. Obaja dostali v 1935 Nobelovu 
cenu za chémiu.

Zomrela 4.7.1934 na leukémiu, ktorá bola 
pravdepodobne spôsobená radiáciou, s ktorou 
pracovala. Pocty sa jej dostalo aj po smrti, keď bola 
v 1995 spolu s manželom, ako prvá žena, pochovaná 
pod kupolou parížskeho Panteónu, kde odpočívajú 
mnohé významné osobnosti Francúzska.

Záver 
Bola a je stále príkladom toho, že človek môže 

kráčať vpred aj napriek prekážkam, ak ich dokáže 
vnímať ako výzvy, a že je možné napĺňať svoj sen, 
vnímajúc pri tom aj okolitý svet

a jeho potreby. „Keď sa skončí život takej 
významnej osobnosti, akou bola Maria Curie, 
nesmieme sa uspokojiť s pripomenutím toho, aké 
ovocie priniesla ľudstvu svojou prácou. Morálne 
kvality takej významnej osobnosti sú pre našu 
generáciu a pre celé dejiny možno ešte významnejšie 
ako čisto intelektuálne výsledky. Dokonca aj tie 
posledné závisia od veľkosti charakteru vo väčšej 
miere, ako si myslíme... Obdivoval som jej ľudskú 
veľkosť napredujúcu čoraz vyššie. Jej sila, priezračná 
vôľa, prísnosť k sebe samej, jej objektívnosť, 
nepodplatiteľný úsudok, to všetko len zriedkavo 
nachádzame u jednej osoby.“ Albert Einstein (Mariin 
dlhoročný dobrý priateľ)

Viktória Búdová
Použitá literatúra:
LAMIRE, Laurent, 2004. Marie Currie. Bratislava : Remedium, 
2004. 207 s. ISBN 80-88993-66-0
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Učiť sa „vedieť chcieť“ 
Ako ľudské bytosti sme podriadení bohatej, no hrozivej vnútornej dualite: dualite mysle a emócií 

spojených v rovnakom prenoscovi prejavu.  
V sanskrte sa toto zjednotenie nazýva Kama-Manas, čo je spojenie túžob (kama) a myšlienok (manas), 

v ktorom si však tieto nie vždy vzájomne pomáhajú, práve naopak, prekážajú si...
Premýšľať, jednoducho a iba premýšľať, je niečo tak ťažké, že by bolo riskantné tvrdiť, že to dokážeme. 

Premýšľame vždy na základe ideí zahmlenými emóciami, a pokiaľ máme šťastie, nasiaknutými ušľachtilými 
a vyššími citmi. 

Všetci máme túžby, všetci túžime po jednej alebo po mnohých veciach. To, čo nie je také isté, je,  
či vieme chcieť to, čo si prajeme. 

Vedieť chcieť znamená vedieť premýšľať o tom, čo chceme, preosiať priania, emócie a city sitom 
inteligencie, poznania. 

Nestačí iba premýšľať. Nestačí iba chcieť. Keďže príroda zjednotila v nás obe tieto aspekty, je potrebné 
obratne používať túto dualitu, aby sme vedeli chcieť. 

Chcieť vedieť ako vedieť chcieť nie je to isté. 
Chcieť vedieť, priať si poznanie je bežné a, bohužiaľ, zostáva iba na úrovni psychických žiadostí, ktoré 

sa potom rozplynú skôr, než dosiahnu svoje uskutočnenie. Naopak vedieť chcieť znamená vychádzať  
zo svojho vyššieho vedomia, uprednostniť „Manas“ pred „Kamou“.      

Vedieť chcieť prechádza rôznymi stupňami, o ktorých sa letmo zmienime: 
• Rozpoznať to, čo chceme, alebo inými slovami, rozpoznať svoje emócie a city.  Vedieť, či sú tieto 

emócie pominuteľné a vyvolané okolnosťami alebo práve naopak, ide o city pevné a vycibrené, ktoré 
sa rokmi posilnili a očistili. 

• Rozpoznanie alebo rozlíšenie medzi pominuteľnými emóciami a stálymi citmi (nie utkvelými 
myšlienkami) potrebuje prejsť tvrdou skúškou času. Čas sa postará o to, aby nám ukázal, ak sme do 
hry nevložili svoju inteligenciu, ako rýchlo meníme „idey“, čo znamenajú emócie, ktoré obmývajú 
idey, alebo naopak, či sa tieto idey upevnili s väčšou zreteľnosťou a čistotou. 

• Premýšľať, analyzovať to, čo chceme. Byť objektívny voči našim prianiam. Hľadať ich pozitívne 
i negatívne aspekty. Zahodiť alebo transformovať to, čo je negatívne, aby sa poskytol väčší priestor 
tomu, čo je pozitívne. To pozitívne je vždy dobré pre nás i pre ostatných...

• Rovnako tak hľadať pravidlá konania, ktoré nám umožnia uskutočniť to, čo chceme. Nie je lepší 
spôsob chcieť než aplikovať to, čo chceme. Nezostať iba pri prianí, bez ohľadu na to aké hlboké alebo 
duchovné je. Všetci môžeme urobiť niečo, aj keď malé, aby sme uskutočnili naše priania. 

     Jednoducho, veci sa nemôžu stať skutočnosťou iba tým, že o nich premýšľame. Je potrebné vedieť 
ich chcieť.

     Svet potrebuje ľudské bytosti schopné vedieť chcieť. My ľudia potrebujeme vedieť chcieť, aby sme 
rástli a mohli pomáhať nášmu svetu. 

Delia Steinberg Guzman
riaditeľka Medzinárodnej organizácie Nová Akropolis

ukážka z knihy Čo robíme srdcom a mysľou

NA ZAMYSLENIE

PERLA
Perla je považovaná za drahý kameň, symbol plodivej sily, ktorý sa spolu s mušľami od nepamäti používal 

ako ženský amulet, ktorý žene dáva priaznivú energiu pre plodnosť a zároveň ju chráni pred negatívnymi 
silami a nešťastím. Typickou ukážkou symbolizmu perly ako ženského princípu je grécka bohyňa Afrodita, 
zrodená z morskej peny a vystupujúca z mušle, čo zvýrazňuje ženské charakteristiky, čistotu a nevinnosť. 

SVET SYMBOLOV
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MÚDROSŤ PRÍRODY

Voda, zdroj života
Voda, bezfarebne číra, zdanlivo jednoduchá, 

skoro až obyčajná, všadeprítomná samozrejmosť 
a zároveň vzácnosť, je základným zdrojom života 
všetkého na našej planéte. Vôbec však nie je 
jednoduchá a už vôbec nie obyčajná. Stále je pre 
nás ťažké ju úplne pochopiť a uchopiť. Je okolo nej 

množstvo nezodpovedaných otázok na poli vedy, 
aj mimo nej. Všetci vieme, že bez vody jednoducho 
vyschne pôda, rastlina i človek. Ale prečo je to 
tak? Prečo bola táto neobyčajná rola daná práve 
vode a mohlo by to byť aj inak? Možno by sa nám 
mystérium vody podarilo najlepšie odhaliť, ak 
sme našli vo vesmíre také formy života, ktoré vodu 
nepotrebujú a nikdy pre svoj vznik nepotrebovali. 
Alebo práve naopak, ak by sme zistili, že voda je 
základom úplne každého života vo vesmíre. Ani 
jedno, ani druhé zatiaľ tvrdiť nemôžeme a tak 
hľadáme a zbierame ďalej, aby sme zistili, čím je 
a aká je jej rola. Prispejme tomuto hľadaniu a poďme 
sa spolu pozrieť na pár zaujímavostí a informácií, 
ktoré už o vode vieme. 
Všade samá voda

Asi 70 – 75 % povrchu Zeme je pokrytého vodou. 
Pitná voda prekvapivo tvorí z tohto objemu iba  3,5 
% a je uchovaná skôr pod zemou ako na povrchu. 

U Grékov bola perla znakom lásky a materstva a v Sýrii nazývali 
božskú matku „Pani perál“. Jej posvätná sila pochádza z jej 
morského pôvodu, symbolu Prvotnej Matérie, v ktorej sa rodia 
princípy života.

Tiež symbolizuje ľudskú dušu, dcéru ohňa a vody, ktoré 
sú prapôvodnými elementmi - mužským a ženským - a perla 
symbolicky vzniká oplodnením mušle lúčmi slnka dopadajúcimi 
na vody mora.

Perla sa stotožňovala s dokonalosťou, úplnosťou, s dosiahnutím 
božského a nesmrteľného. Napr. v predstavách moslimov 
je vyvolený raj uzavretý v perle, v kresťanstve je s perlou 
stotožňovaný samotný Kristus ako čistá a dokonalá bytosť zrodená 
z nepoškvrneného počatia. K perle sa tiež pripodobňuje biblické kráľovstvo nebeské, ktoré sa dá dosiahnuť 
iba úsilím, vytrvalosťou a obetavosťou, schopnosťou vzdať sa niečoho, čo vlastníme, a nahradiť to niečím 
novým, dokonalejším. 

Perla bola často súčasťou pohrebnej výbavy a na mnohých miestach sa objavuje v priamom kontakte 
s telom, ako napr. v Indii, Japonsku, Borneu alebo u amerického indiánskeho kmeňa Hopewell, kde sa perla 
dávala do úst zosnulého. Pohrebný zmysel perál bol založený, okrem symbolizmu pasívneho cyklu alebo 
„druhej strany života“, tiež na vzácnosti, ktorú stelesňovali. Duša zosnulého si brala na svoju ďalekú cestu to 
najcennejšie, čo mohla získať na tomto svete, aby to odovzdala ako dar božstvám podsvetia a symbolicky 
tak preukázala, že sa počas života snažila ukázať to najušľachtilejšie, čo ľudská bytosť vlastní. 

Čo sa týka terapeutického uhla pohľadu, hovorí sa, že perla lieči ochorenia očí a je účinnou protilátkou 
v prípadoch otravy, obnovuje silu a zdravie. V tomto spočíva rovnaký symbolizmus alchymistických elixírov. 
Perla „vypudí jed, démonov, starobu a chorobu“ ako sa môžeme dočítať v Kathásaritságare.

Symbolická a posvätná hodnota perly sa stáva stále viac a viac profánnou, ale, ako hovorí Mircea Eliade, 
„prenádherná“ prirodzenosť perly nezostáva v ničom ovplyvnená týmto posunom hodnôt. 
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Zvyšných 96,5% je slaná voda. Telo človeka je tiež 
tvorené prevažne vodou. Tá predstavuje približne 
70% nášho tela, pričom pri narodení je to zhruba 
80% a keď umierame, tak jej máme iba asi polovicu. 
Postupne sa teda z tela stráca a istým spôsobom sa 
dostáva späť do kolobehu vody.  
Kolobeh vody

Celý rezervoár vody našej planéty je v akomsi 
neustálom obehu. Molekuly vody prechádzajú 
rôznymi fyzikálnymi procesmi. Vyparujú sa 
z oceánov a morí, vytvárajú oblaky, kondenzujú 
sa do podoby dažďových kvapiek či snehových 
vločiek. Potom sa vracajú späť v podobe zrážok 
a rieky ich opäť dopravia do oceánov a morí. Potom 
sa celý cyklus opakuje. Množstvo vody v tomto 
cykle je konštantné, takže aké množstvo odíde, 
také sa aj vráti späť. Voda sa nestráca mimo našu 
planétu, nikdy nezmizne, neustále prúdi v našom 
malom uzavretom zemskom ekosystéme. Vlastne 
je fascinujúce, že je tu stále to isté množstvo vody 
a stále tá istá voda, ako tu bola pred miliónom rokov, 
aj keď asi trochu iná na tých jemnejších úrovniach. 
Pôvod vody na Zemi

Pôvod vody stále nie je úplne objasnený. 
Niektoré teórie tvrdia, že vznikla priamo na Zemi, 
iné že má mimozemský pôvod (kométy, asteroidy, 
ľadové čiastočky). Súčasné výskumy však stále viac 
ukazujú, že možno je to tak trochu „z každého rožku 
trošku“. A tak v súvislosti s pôvodom vody vedci 
neustále pátrajú v prvom rade po ďalších možných 
prvotných zdrojoch, aby tak mohli dokončiť ucelený 
pohľad na to ako, kedy a kde sa voda vlastne zrodila. 
Voda v našom tele

Keď sa napijeme, už za pár minúť sa molekuly vody 
dostanú do našich buniek a zaplavia ich akoby to 
boli nejaké bazény, čakajúce iba na to. Voda prináša 
bunkám živiny a aktívne sa podieľa na vylučovaní 
metabolických odpadov či toxínov z nášho tela, 
a všeobecne žiadne chemické reakcie v tele by sa 
bez vody nemohli uskutočniť. Celý organizmus 
pookreje, keď príde voda, ako keď sa do kmeňa 
po dlhej dobe vráti miestny guru. Všetci sa pustia 
do práce, upratuje sa a čistí, chystá sa dobré jedlo 
a všade bujnie život. Taká je voda. V neposlednom 
rade je aj veľmi dobrým kuriérom i vodičom, lebo 
napríklad zabezpečuje spracovanie nervových 
impulzov mozgu. Našim mozgom pretečie za 24 
hodín približne 1400 litrov vody a on sám je z 80% 
vlastne voda. 

Zaujímavé vlastnosti vody
Voda má mnohé unikátne vlastnosti. Je to 

jediná prírodná zlúčenina, ktorá sa vyskytuje 
v troch skupenstvách. V tuhom skupenstve ako 
ľad má menšiu hustotu ako v kvapalnom, čo nie 
je samozrejmé. Preto ľadovec pláva na hladine 
a neklesne na dno. Ak by klesol, vytlačil by hore 
teplú vodu a tá by znova zmrzla, až by zmrzlo všetko. 
Má obdivuhodné povrchové napätie a je takmer 
nestlačiteľná. Ak je voda úplne čistá, možno ju 
ochladiť na -42 °C bez toho, aby stuhla a v prírode sa 
to deje bežne. Teplá voda môže zamrznúť rýchlejšie 
ako studená. Voda je výborné rozpúšťadlo, rozpúšťa 
viac zlúčenín ako hociktorá iná tekutina.  Dokáže 
kumulovať veľké množstvo tepla, preto sú veľké 
vodné toky tak dôležité pri regulácii teploty celej 
planéty. 
Alternatívny pohľad na vodu

Molekulovú štruktúru vody údajne do veľkej 
miery ovplyvňujú nefyzikálne činnosti ako 
myšlienky, slová, zámer, tón, hudba, ktoré vníma 
voda ako určitú komunikáciu. Vníma, pretože je 
akousi vedomou entitou, aj keď nie v takom zmysle 
ako človek, ale predsa schopnou interaktívne 
a inteligentne reagovať s okolím. V tejto súvislosti sa 
hovorí často, a nie je to nová myšlienka, o pamäti 
vody. Nejde o takú pamäť, ako má človek, ale o formu 
zachytávania informácií alebo akýchsi odtlačkov 
okolitého diania, ktoré sa v nej zapisujú a nemiznú. 
Nemiznú, pretože voda neumiera ako človek, a je tu 
už niekoľko miliárd rokov. Možno práve preto sa voda 
využíva v alternatívnych liečebných technikách. Tie 
totiž využívajú jej schopnosť uchovávať informácie  
ako základ takmer každej terapie. V tom čiastočne 
spočíva jej liečivý účinok. Voda účinkuje v kooperácií 
s jej fyzikálnymi aj spirituálnymi vlastnosťami. 
Filozofický pohľad na vodu

Starogrécky filozof Táles vidí vodu ako prvotný 
princíp, teda počiatok a príčinu všetkého.  Vysvetľoval 
ňou vznik celého sveta, každej jednej veci. Voda 
sa objavuje od pradávna v kozmologických 
príbehoch o stvorení sveta u mnohých starých 
kultúr, kde sa stretávame napríklad s vynorením 
sa sveta z „prvotných vôd“. Niekedy sa práve voda 
označuje za alchymistickú „prima materia“, prvotnú 
látku. Podľa Lao´c prostredníctvom nej dochádza 
k regulácii celej prírody a života. S vodou sa stretávame 
aj v mnohých náboženstvách, napríklad vo forme 
svätenej vody, vody ako súčasti krstu, ako symbolu 
čistoty a pod. Voda akoby tvorila prechod medzi 
božským a ľudským, spájala dimenziu duchovného 
sveta a prejaveného sveta, a prostredníctvom svojej 
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AKTUALITY NOVEJ AKROPOLIS NA SLOVENSKU

Stalo sa...

Predaj na Zdravých vianočných trhoch
V mesiaci december sa Nová Akropolis v Košiciach prvý 

krát zúčastnila podujatia Zdravé vianočné trhy organizované 
Centrom Ezofit. Návštevníci si na našom stánku mohli zakúpiť 
knihy z edície českej Novej Akropolis (napr. Každodenný hrdina, 
Symbolizmus Draka, Egypta, Mexika či Aztéckeho kalendára, 
Alchymista, Elementálovia a mnohé iné), archeologické 
reprodukcie, paverpolove sochy a obrazy, rôzne ručne vyrábané 
prívesky na kľúče či na mobil, magnetky i záložky... všetko so 
symbolickou tematikou. Všetky a i mnohé iné hodnotné knihy 
a výrobky si môžete kedykoľvek v čase otváracích hodín prísť 
pozrieť či zakúpiť počas celého roka na sídle Novej Akropolis v 
Bratislave, na Osadnej ulici 15. Niektoré z výrobkov nájdete aj na 
stránke                 .

Pozývame Vás
17.1.2017 – Filozofia pre život – prezentácia kurzu, Košice
19.1.2017 – Symbolika sakrálnej architektúry (prednáška), Košice
20.1.2017 – Dobrovoľnícke tvorivé dielne, Košice
21.1.2017 – Kreatívny kurz Socha z paverpolu, Bratislava
24.1.2017 – Filozofia pre život – prezentácia kurzu, Košice
25.1.2017 – Filozofia pre život – prezentácia kurzu, Bratislava
26.1.2017 – Bájna Atlantída (prednáška), Bratislava
26.1.2017 – Dobrovoľnícke tvorivé dielne, Bratislava
2.2.2017   – Multivečer s Leonardom da Vincim: 7 princípov poznania (rozprávanie, projekcia, kvíz), Košice
6.2.2017   – Filozofia pre život – prezentácia kurzu, Košice
13.2.2017 – Filozofia pre život – prezentácia kurzu, Košice

Informácie na: 

13. číslo

schopnosti byť určitým komunikačným prostriedkom držala 
všetko pohromade ako nejaká tmeliaca látka.  

Na záver už iba malý príklad toho, že voda má svoje 
nezastupiteľné miesto aj v umení a bola inšpiráciou nejedného 
spisovateľa či básnika. Antoine de Saint-Exupéry o nej vo 
svojom románe Zem ľudí, v príbehu Oáza, hovorí takto: „Voda! 
Voda, nemáš ani chuť, ani farbu, ani vôňu, nemožno ťa presne 
určiť; vychutnávajú si ťa, nevediac čo si! Nedá sa povedať, že si 
nevyhnutná pre život: ty sama si život. Napĺňaš nás radosťou, 
ktorá sa nedá vysvetliť našimi pocitmi. Ty si najväčšie bohatstvo 
na svete.“ 

Mária Horváthová

http://www.sashe.sk/AtelierMinerva

www.akropolis.sk


