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Myšlienka na mesiac:
„Keď zhasnú svetlá v miestnosti plnej ľudí a len jeden z nich zapáli sviečku,  

svetlo z nej nebude len pre toho, kto ju drží v ruke, ale pre všetkých v miestnosti. “ 
Jorge Angel Livraga

Milí čitatelia,
veríme, že ste počas leta načerpali novú energiu 

aj inšpiráciu na jesenné a zimné mesiace a vítame vás 
pri čítaní septembrového čísla nášho bulletinu. Rada 
by som sa s Vami v tomto úvodníku, v nadväznosti 
na ten predchádzajúci o priateľstve, podelila  
o zopár úvah na tému schopnosti vzájomného 
medziľudského pochopenia. 

Asi sme všetci veľakrát v živote počuli, alebo 
sami vnútri cítili, či vyslovili výrok: „Nechápem, 
ako môže/mohol/mohla...“ A určite sa veľakrát, 
či už o tom vieme alebo nevieme, tento výrok 
z úst niekoho druhého týkal aj nás. Existuje veľa 
foriem „nepochopenia“ toho druhého... od vopred 
nastaveného negatívneho vnímania danej osoby, 
cez osobné vnútorné, kultúrne alebo spoločenské 
predsudky, rozdielny temperament a skúsenosti, 
až po bolestivé okamihy, kedy sa objektom nášho 
nepochopenia stáva niekto z našich najbližších.

Každý takýto moment, kedy nás zaplaví 
vnútorný pocit, že nemôžeme, nechceme alebo 

nie sme schopní pochopiť určitý čin, postoj alebo 
rozhodnutie druhej osoby, je v skutočnosti veľmi 
zaujímavou výzvou na rozvoj schopnosti empatie 
a na rozšírenie našich obzorov v náročnom 
umení medziľudských vzťahov. Nakoľko priestor 
tohto úvodníku nám nedovoľuje rozobrať všetky 
typy situácií, ktoré sú veľmi rozdielne a majú 
rozličné príčiny aj hĺbku, zamyslime sa nad jednou 
konkrétnou situáciou, kedy osobou, ktorú v danom 
okamihu nevieme pochopiť, je niekto nám blízky, 
koho poznáme a máme ho radi. Určite sme sa všetci 
s podobnou situáciou vnútorného rozporu už stretli 
a vtedy sa pred nami otvorili viaceré možnosti, ako 
reagovať.

Prvou možnou reakciou je nechať to tak a v plnej 
miere tolerovať, že nie sme všetci rovnakí a každý 
má svoje vlastné kritériá, podľa ktorých sa rozhoduje, 
alebo aj slabšie chvíľky a miesta, ktoré spôsobili,  
že situácia nedopadla podľa našich predstáv. Naša 
láska jednoducho pojme do seba príslušnú situáciu 
a v mene tejto lásky to chápeme a akceptujeme. Táto 
metóda však nie vždy vedie k dobrému výsledku, je 
účinná skôr vtedy, keď daná situácia nemá vážne 
dôsledky a je svojím spôsobom nepodstatná. Ale 
v prípade, keď ide o vec, ktorá sa bytostne dotýka 
nášho hodnotového systému a našich presvedčení, 
nám tento postoj nepomôže, pretože sa vytvorí 
hlboká priepasť medzi naším vzťahom k danému 
človeku a situáciou, o ktorú ide a ktorú sa nám až 
tak celkom nedarí zakomponovať do nášho vnútra. 
Rozpor v tomto prípade, žiaľ, pretrvá a ak nenájdeme 
iný spôsob, ako k nemu pristúpiť, môže sa časom 
vytvoriť nedôvera a pocit sklamania, ktoré môžu 
viesť až k narušeniu daného vzťahu.

Druhou, opačnou a súčasne veľmi podobnou 
reakciou, je vyblokovanie alebo vytesnenie daného 
problému; inými slovami snaha tváriť sa, že sa nič 
nestalo alebo nedeje. Táto reakcia je, bohužiaľ, 



veľmi častá a málokedy vedie k dobrému riešeniu. 
Často je totiž jej spúšťačom strach z rozhovoru 
alebo konfrontácie, nedostatok sebadôvery 
alebo istoty v našich hodnotách, obava z toho, 
že upozornenie na daný problém nám prinesie 
problémy a prípadnú stratu niečoho, čo si neželáme 
stratiť. Neblahým dôsledkom tohto postoja býva 
to, že vnútorný konflikt sa nevyriešil a dostáva sa 
von nekontrolovanou formou: od takzvanej „očnej 
gymnastiky“ – neverbálneho vyjadrovania nesúhlasu 
– v istých okamihoch, cez vnútorné zacyklenie sa, až 
po nekontrolované negatívne až agresívne reakcie 
na danú osobu v situáciách, ktoré s predmetným 
problémom zdanlivo vôbec nesúvisia.

Treťou možnosťou je zamyslieť sa nad sebou 
samým, snažiť sa posunúť svoj vlastný názor  
a postoj a zobrať pocit nepochopenia a vnútorného 
rozporu ako výzvu pozrieť sa na veci aj z iného uhla 
pohľadu. Tento postoj je určite prospešný v každom 
prípade. Rozmýšľanie o danej problematike môže 
mať veľmi prínosný výsledok, môže nás posunúť  
v našom vnímaní hodnôt a ľudí, môže nám otvoriť 
nové obzory a spôsobiť prehodnotenie našich 
doterajších postojov. Jeho nebezpečenstvo ale 
spočíva v tom, aby sme neprekročili určitú hranicu, 
najmä etickú a hodnotovú, čo je v prípade, že nás  
s daným človekom viaže citové puto, veľmi tenký ľad.

A štvrtou možnosťou, ktorú máme na dosah, je 
rozhovor a priama konfrontácia príslušnej situácie. 
Tento prístup si vyžaduje veľkú odvahu a schopnosť 
podstúpiť riziko, že nebudeme prijatí alebo vyvoláme 
neželaný konflikt a emocionálnu búrku. Dôležitý je 
v tomto prípade náš naozajstný zámer. Ak máme 
na prvom mieste na mysli dobro toho druhého, 
povedala by som, že rozhodnutie konfrontovať ho 
s danou situáciou, zdvorilo a citlivo, nemôže mať 
zlý výsledok, hoci sa možno budeme musieť zmieriť  

s tým, že až také ľahké a bezproblémové to nebude. 
Ak je ale naším zámerom iba to, aby sme si potvrdili 
svoju vlastnú pravdu a presvedčenie, môže mať 
tento prístup veľmi zlé dôsledky: rozpor, hádku, 
narušenie alebo dokonca prerušenie vzťahu.

Myslím si, že asi najlepším riešením je 
skombinovať všetky uvedené reakcie do jednej.  
V prvom rade sa zamyslieť nad sebou a nad tým, aký 
je pravý dôvod môjho nepochopenia. V druhom 
rade si ujasniť, nakoľko danú situáciu môžem 
a chcem tolerovať alebo ju nechám bokom, 
vyhodnotím ako nepodstatnú a naučím sa, že nie 
sme všetci rovnakí. A napokon využiť možnosť 
požiadať človeka, o ktorého ide a ktorému chcem 
prospieť, o rozhovor, kde si ujasníme naše postoje  
a vnímanie, kde sa nám možno otvoria nové 
horizonty a výsledkom bude posun nás oboch  
a v konečnom dôsledku aj prehĺbenie nášho 
vzťahu. To podstatné je nestratiť vlastné hodnoty, 
neobetovať ich na oltári „opičej lásky“, často 
spúšťanej vlastným strachom, a súčasne netrvať 
na veciach, ktoré možno nemáme až tak dobre 
spracované a to, že sa ich držíme, je iba prejavom 
našej konformity a túžby nevytvárať si vnútorné 
alebo vonkajšie konflikty a problémy.

Je veľa vecí, ktoré narážajú na našu schopnosť 
pochopenia... ak ich budeme vnímať ako výzvu 
posunúť naše vlastné hranice, naše vlastné vnútorné 
presvedčenia a naše vlastné vzťahy smerom hore 
a vpred, vždy pre nás budú veľkými životnými 
učiteľmi a hľadanie správneho postoja k nim bude 
pre nás obrovskou životnou školou, ktorej lekcie 
nás postupne približujú k objaveniu tých najväčších 
pokladov.

Želám nám všetkým, aby sa všetky naše 
„nepochopenia“ vždy premenili na prameň o kúsok 
hlbšieho pochopenia mystéria menom život.

Mgr. Kamila Hermannová 
riaditeľka Novej Akropolis na Slovensku
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KRÁTKY PRÍBEH

33. číslo

Richard Wagner

Nemecký hudobný skladateľ, predstaviteľ 
vrcholného romantizmu. Jeho dielo dodnes 
očarúva množstvo nadšených obdivovateľov, ale 
má, rovnako ako aj samotná osobnosť umelca, aj 
svojich odporcov. Pozrime sa preto trochu bližšie 
na osobnosť veľkého skladateľa, pre ktorého bola 
hudba univerzálnym jazykom.

Život spätý s umením
Wilhelm Richard Wagner sa narodil 22. mája 1813 

v Lipsku, v Nemecku. Krátko po jeho narodení mu 
zomrel otec, jeho matka sa znovu vydala a neskôr 
sa presťahovali do Drážďan. Do ôsmich rokov ho 
vychovával otčim, ktorý bol hercom, a po jeho smrti 
strýko. Vďaka nim spoznal divadlo a veľké drámy 
takých umelcov akými sú William Shakespeare či 
Friedrich Schiller. Prvý kontakt s hudobnou tvorbou 
zažil až v 15-tich rokoch, keď spoznal Weberovo dielo 
Čarostrelec. Krása hudby ho oslovila a vzťah k nej 

Polynézsky mýtus Maaui a slnko
Na počiatku Maaui obstaral smrteľníkom oheň a vyzdvihol oblohu hore. No bolo treba odstrániť ešte 

jedno zlo – slnko. Kedysi dávno totiž slnko zachádzalo krátko po jeho východe. Ľudia nemohli pracovať, 
ani zemnú pec nestihli otvoriť pred západom slnka, ba ani len modlitby dokončiť. A tak sa Maaui rozhodol, 
že odstráni toto veľké zlo. Jeho matka, Puataranga, mu radila, aby sa do toho nepúšťal. Slnko je živý tvor, 
zovňajškom pripomína človeka a prekypuje obrovskou silou. Viacerí sa usilovali spomaliť beh slnka a doplatili 
na tom životom. Maaui sa však nedal odradiť a zaumienil si, že slnko porazí a prinúti ho k poslušnosti. 

Uplietol šesť veľkých povrazov z kokosového vlákna. Keď boli hotové, vydal sa na cestu k priepasti,  
cez ktorú slnko vystupuje z podsvetia na oblohu. Tam Maaui nachystal prvú pascu. O kus ďalej nastavil 
druhú slučku a postupne rozložil všetkých šesť pascí. Skoro ráno nič netušiace slnko vyliezlo z podsvetia, aby 
sa vypravilo na svoju zvyčajnú cestu po nebi. Maaui ležal pri prvej slučke a potiahol ju. Slučka sa zošmykla 
a zachytila sa len na nohách. Maaui sa rozbehol k druhej slučke, ale i tá sa zošmykla. Zachytila sa slnku až 
na kolenách. Tretia sa mu zachytila na bokoch, štvrtá okolo pása a piata pod pazuchami. Slnko sa však ešte 
vždy vyvlieklo Až šiesta posledná slučka sa mu zakolísala okolo krku. A vtedy sa slnce preľaklo, začalo sa 
zmietať a hádzať, no márne. Maaui slučku mocne zatiahol a povraz pripútal ku skale. 

Porazené slnko uznalo, že prehralo svoj boj. A tak pristalo na Maauiho podmienku, že v budúcnosti 
sa nebude po nebi tak veľmi ponáhľať. Maaui slnko pustil a dovolil mu pokračovať na nebeskej ceste,  
no náročky povrazy z neho úplne nestrhol. Od tých čias trvá deň dlhšie a ľudia sa môžu venovať svojej práci 
bez obáv, že ich hneď po východe slnka prekvapí noc. 

Neznámy autor

INŠPIRATÍVNE OSOBNOSTI



mu zostal na celý život. Avšak 
až vypočutie Beethovenových 
symfónií ho definitívne pres-
vedčilo ísť touto cestou. On 
sám o tom vraví: „Počul som 
Beethovenovu symfóniu, 
dostal som z toho horúčku 
a ochorel som. Keď som sa 
uzdravil, bol som hudobníkom.“ 

V roku 1830 začal študovať 
hudbu a o rok neskôr bol už 
študentom Lipskej univerzity. 
Počas štúdií skomponoval svoju 
jedinú symfóniu Symphonie 
C-dur. V rokoch 1833 až 1843 
pôsobil ako dirigent a hudobný 
riaditeľ vo viacerých divadlách, 
najskôr v Nemecku, neskôr aj za 
jeho hranicami v Königsbergu 
(Kaliningrad), v Rige, v Paríži, 
a nie vždy v priaznivých finančných podmienkach. 
Počas tohto obdobia sa spoznal so svojou prvou 
manželkou Minnou Planer. 

Po návrate do Drážďan sa stal dirigentom dvorskej 
opery. Začal študovať germánske eposy, ktoré ho 
natoľko oslovili, že z nich čerpal námety až do konca 
svojho života. V Drážďanoch boli premiérované aj 
jeho prvé známejšie opery: v roku 1842 Rienzi, rok 
na to Blúdiaci Holanďan, v 1845 Tannhäuser.

V dôsledku jeho ľavicových ideálov sa v roku 
1849 zaplietol do Drážďanského povstania, kvôli 
čomu naňho vydali zatykač a on musel odísť 
do exilu. Skončil až v Zürichu, kde sa zoznámil 
so Schopenhauerovou filozofiou, ktorá výrazne 
ovplyvnila jeho pohľad na život a svet. Okrem toho 
tu napísal niekoľko esejí vrátane dôležitého spisu 
Opera a dráma, v ktorom zhrnul vlastné tvorivé 
zásady spolu s názormi ďalších hudobných autorov. 
Tieto písomné diela predchádzali realizácii jeho 
nových ideí reformovaného operného diela. 

Neskôr sa dostal do Londýna, Paríža a v cestách 
pokračoval, až kým mu v roku 1862 nedovolili 
návrat do Saska. V tomto období sa venoval tvorbe 
opier s germánskou tematikou, od roku 1853 začal 
pracovať na mohutnej opernej tetralógii Prsteň 
Nibelungov – v roku 1854 až 1859 dokončil diela 
Rýnske zlato, Valkýru, prvú časť Siegfrieda a dielo 
mimo tetralógie Tristan a Isolda.

Významným okamihom v jeho živote bolo  
v roku 1864 pozvanie na kráľovský dvor do Mníchova  
od excentrického kráľa Ľudovíta II. Bavorského, 
ktorý sa stal jeho mecenášom. Spoznal tu svoju 
druhú lásku Cosimu (dcéru Franza Liszta), v tej 

dobe manželku dirigenta 
Hansa von Bülowa, čo bolo  
v roku 1865 dôvodom ďalšieho 
švajčiarskeho exilu. Pracoval 
však naďalej, pokračoval  v te-
tralógii Prsteň Nibelungov, 
ukončil komédiu Majstri 
speváci Norimberskí a napísal 
spisy Beethoven, Umenie a re-
lígia, O dirigovaní. S Cosimou 
mal dve deti, ale zosobášili sa 
až po smrti jeho prvej ženy, 
ktorá zomrela v roku 1866.

V roku 1872 začal s fi-
nančnou podporou kráľa 
stavať v Bayreuthe divadlo 
Festspielhaus, stavalo sa podľa 
jeho vlastných návrhov. O dva 
roky neskôr si dal v blízkosti 
divadla postaviť vilu Wahnfried 

a v tomto roku dokončil ďalšiu časť Nibelungov 
Súmrak Bohov. Celý cyklus Prsteň Nibelungov 
premiéroval v novootvorenom divadle v roku 1876. 
Svoju poslednú operu Parsifal dokončil v roku 1882, 
rok pred smrťou, a  jej premiéra bola tiež v divadle 
v Bayreuthe.

Kvôli srdcovým problémom mu lekári odporúčali 
zmenu prostredia a oddych, preto koncom roka 
odišiel do Benátok, kde 13. februára 1883 zomrel.

Inovatívny prístup v tvorbe
„Kto nepočul Wagnera v Bayeurethe, nepočul 

nič!“ Gabriel Fauré v liste 1884.
Celkovo napísal 43 diel, z toho 1 symfóniu, 15 

orchestrálnych diel, 14 inštrumentálnych a 13 opier.
Vychádzal z dedičstva operných predchodcov 

Mozarta, Beethowena a Webera, avšak jeho opera 
bola jeho vlastným hudobným štýlom, syntetickým 
dielom, ktoré rovnocenne spája hudbu a poéziu. 
Jeho ideálom bolo spojenie opery a drámy, kde 
sú jednotlivé umenia podriadené spoločnému 
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cieľu. Hudba by mala tvoriť s textom nedeliteľný 
celok. Spev by nemal byť roztrieštený na árie 
a recitatívy, ale svojim súvislým tokom by mal 
reagovať na požiadavky deja. Funkcia zborov je 
podľa Wagnera úzko spätá s dramatickým prúdom, 
hlas je rovnocenný s nástrojmi. Vďaka porozumeniu 
ľudskému hlasu skladal úlohy obrovskej dĺžky 
a zložitosti, ktoré sú však spievateľné a preniknú cez 
hustú orchestrálnu partitúru.

Aj na úlohu orchestra sa pozeral inovatívne. 
Nevnímal ho len ako sprievodný element, podľa 
neho plní samostatnú plnohodnotnú hudobnú 
funkciu, v jeho dielach preto z úlohy sprievodu 
prechádza do úlohy hlavného činiteľa výrazu. 
Wagner rozvinul techniku jednotlivých nástrojov 
a ich výrazových možností pre dosiahnutie skvelých 
ilustračných efektov, objavil nové farby a kombinácie 
orchestrálneho zvuku.

Základom jeho kompozičného štýlu sa stal 
príznačný motív, hudobná téma spojená s určitou 
postavou, symbolom alebo predstavou, ktorá sa 
vracia v celom diele. 

Opätovne objavil operu ako hudobnú drámu. 
Jeho cieľom bolo vytvoriť Gesamtkunstwerk, čiže 
komplexné umelecké dielo, v ktorom sa spája 
poézia, dráma, hudba, spev a obraz v jednote 
a harmónii. Túto predstavu sa snažil aplikovať 
do praxe nielen pri komponovaní cyklu Prsteň 
Nibelungov, dokončeného po 26 rokoch úsilia, ale 
aj pri ďalších operách. K svojim zrelým hudobným 

drámam si písal libretá, hudbu a dozeral aj na scénu 
a na inscenáciu ako režisér a dirigent.

Ale nielen hudba ako taká robila jeho diela 
výnimočnými. Jeho hudobná dráma bola aj 
reakciou na povrchnosť talianskych a francúzskych 
opier. Skladateľ sa nemohol zmieriť s konzumnými 
sklonmi spoločnosti, ktorá dávala prednosť pozlátku 
pred skutočným umením. Podľa Wagnera dielo musí 
poslucháča strhnúť svojim dejom, ktorý spolupôsobí 
s výrazovými hudobnými prostriedkami a umožniť 
mu tak prostredníctvom morálneho aspektu vstúpiť 
do sveta ideí, nadčasových hodnôt akými sú Krása, 
Spravodlivosť, Dobro,... Preto veľa čerpal z mýtov, 
vlastne väčšinu jeho diela tvoria zhudobnené 
mýty, a zvolil si ich práve pre ich schopnosť 
odhaliť človeku to dôležité a prebudiť v ňom to 
lepšie. Jeho diela tak dodnes napĺňajú nielen uši 
harmonickými a vyváženými tónmi a spevom, oči 
krásnym obrazom divadelného predstavenia, ale 
tóny a slová prehovárajú aj k psychike, prebúdzajú 
v človeku city, spomienky a spolu so symbolmi, sa 
ho snažia priviesť k tomu vyššiemu v sebe samom, 
k tomu hodnotnému, k tomu, čo ho prevyšuje, 
k posvätnému.

Inšpiratívna osobnosť umelca
Richard Wagner mal odvahu hrdinov svojich diel, 

nebál sa vyjadriť svoj názor na umenie, stáť si za ním 
aj napriek množstvu kritikov. Nebál sa tvoriť podľa 
vlastného presvedčenia a byť tak príkladom aj pre 
ďalších umelcov. Na inšpiráciu Wagnerom priamo 
poukazovali básnici a románopisci ako Paul Verlaine, 
T. S. Eliot, Thomas Mann, Marcel Proust.

Bol skutočným umelcom. Bol presvedčený, že 
umenie nemá slúžiť len na zábavu, ale predovšetkým 
by malo sprostredkúvať Krásu do života ľudí, 
konfrontovať ich s nadčasovými hodnotami a inšpi-
rovať k ich nasledovaniu. 

V neposlednom rade bol aj filozofom, ktorý veril 
v potenciál človeka, v schopnosti, ktoré môže v sebe 
každý objaviť, rozvinúť, stať sa Hrdinom a naplniť 
tak sen o novom lepšom človeku – sen aktuálny 
v každej dobe.

Tak skúsme aj my v sebe prebudiť vlastného 
hrdinu a nechajme ho meniť nás na lepších ľudí, 
meniť svet na lepšie miesto. A v ušiach nám pri tom 
môžu znieť a viesť nás vpred tóny Wagnerovho 
diela.

 Viktória Búdová
Použitá literatúra:
BURROWS, JOHN. 2008. Veľký ilustrovaný poradca. Klasická 
hudba. Bratislava : Slovart, spol. s. r. o. ISBN 978-80-8085-569-7. 
528 s.
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SVET SYMBOLOV

Voda
Voda môže byť oživujúcim elementom, ale aj ničiteľom. Na oba tieto aspekty poukazovali mnohé 

kultúry, a tak sa v symbolizme často stretávame s vodou práve v súvislosti s prvotným stvorením sveta 
alebo koncom.

Mayská kniha Popol Vuh hovorí, že na počiatku nebolo nič, len nehybné vody a ticho noci. Podľa sumerskej 
kozmológie vznikol život z prvotného oceánu Enki. Rovnako tak aj v Egypte sa stretávame s bohyňou Nut - 
bohyňou prvotných kozmických vôd, z ktorých vystúpil najvyšší boh stvoriteľ. Často býva zobrazovaná, ako 
sa vynára z prvotného oceánu a v rukách nad hlavou drží celý svet v podobe bárky. Čínska tradícia rozpráva 
o bohyni Nu-wa, ktorá sa namočila do vody a z jej kvapiek stvorila ľudí. Podľa ostrovných Keltov bola zase 
práve potopa na počiatku nového sveta. Keď opadli vody, dostali sa do zápolenia hmota s duchom. Duch 

NA ZAMYSLENIE

Ukážky z diel: Myšlienky k sebe  
Ľudia si hľadajú miesta, kam by sa utiahli: vidiek, more, hory. Veď ty sám si si osvojil návyk najväčšmi 

túžiť po niečom takom. Ale všetko to je nanajvýš hlúpe, pretože v hociktorej chvíli kedy sa ti zachce, sa 
predsa môžeš utiahnuť do seba samého. Veď človek nemá nikde pokojnejšie a nerušenejšie útočisko ako 
vo vlastnej duši, najmä vtedy, ak má v sebe také hodnoty, že len čo do nich nazrie, ocitá sa v dokonalej 
pohode. Táto pohoda nie je podľa môjho úsudku ničivá ako pocit mravnej usporiadanosti. A preto si dožič 
toto útočisko a zotavuj sa, nech krátke a jednoduché zásady stačia spláchnuť každé tvoje roztrpčenie, len 
čo sa ti vynorí v mysli, a sprevádzajú ťa zmierneného s tým, k čomu sa vraciaš. 

Prečo si vlastne roztrpčený? Azda pre ľudské neresti? Potom 
sa teda zamysli nad zásadou, že rozumné bytosti sú tu kvôli 
sebe navzájom, že znášanlivosť je súčasťou spravodlivosti a že 
sa ľudia dopúšťajú chýb neúmyselne, ako aj nad tým, koľko ich 
už bolo, čo sa vzájomne znepriatelili, podozrievali, nenávideli 
a všetci klesli do hrobu, obrátili sa na prach, a upokoj sa už 
konečne! Alebo ťa roztrpčuje tvoj údel vo vesmírnom celku? 
Potom si teda vybav v pamäti takéto možnosti: buď jestvuje 
prozreteľnosť, alebo len vír atómov, a spomeň si na dôkazy 
o tom, že vesmír je vlastne štát. 

Či ťa ešte stále znepokojujú stavy tvojej telesnosti? Tak si teda uvedom, že mysliaci duch, len čo sa zmocní 
sám seba a uvedomí si svoju silu, vôbec sa nezmiešava ani s miernymi, ani s prudkými vzruchmi živočíšnej 
duše. Potom zváž všetky zásady, ktoré si kedy počul o bolesti a rozkoši a s ktorými si súhlasil! 

Či sa vari budeš znepokojovať smiešnou túžbou po sláve? Tak si teda všimni, ako rýchlo sa na všetko 
zabúda, nazri do priepasti času bez začiatku a bez konca a všimni si tú prázdnotu pochvaly, vrtošivosti 
a predpojatosť svojich takzvaných zaliečavcov, ako aj úzkosti priestoru, do ktorého je vykázaná všetka tá 
sláva. Lebo celá zem je bod, a akým maličkým kútom na nej je toto tvoje mestečko! A ako málo je v ňom 
takých, čo ťa budú chváliť, a akí sú to asi ľudia! 

Nabudúce sa teda nezabudni uchýliť do svojho malého „útulku“ a predovšetkým sa nerozptyľuj 
a neprahni po ničom, ale buď spokojný a pozeraj sa na veci ako muž, ako človek, ako občan, ako smrteľný 
tvor! A spomedzi zásad, na ktoré budeš prihliadať, maj naporúdzi najmä tieto dve: Po prvé, že veci sa 
netýkajú duše, ale pretrvávajú mimo nej v nehybnom pokoji, a že každé tvoje znepokojenie vyviera iba 
z predstavy, ktorá je v tebe. Po druhé, že všetko to, čo tu vidíš, čoskoro sa premení, a potom už nebude; maj 
stále na pamäti, koľko všelijakých premien si už sám zažil! Vesmír je ustavičná premena, život len zdanie. 

Marcus Aurelius
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Levanduľa úzkolistá (lekárska)
Lavandula angustifolia, Lavandula officinalis.

Možno po prečítaní názvu tohto článku sa 
viacerí opýtate, prečo práve levanduľa, keď celý svet 
máme tak trochu „prelevanduľovaný“. Zdá sa, že 
v súčasnosti je levanduľa skôr otázkou módy alebo 
bytového a textilného dizajnu ako zdravia. Bolo by 
však nesmierne nespravodlivé, keby svet pozabudol 
na všestrannosť tejto vzácnej rastlinky, preto ma 
veľmi teší, že mám možnosť touto cestou jej možno 

MÚDROSŤ PRÍRODY

zvíťazil, a tým sa začala nová éra. Ničivá potopa 
v Starom zákone zase poukazuje na koniec, trest 
za ľudské hriechy, ktorému neunikne nič iba 
archa. 

Možno práve pre túto schopnosť ničiť a oži-
vovať zároveň, bola voda vnímaná tiež ako nástroj 
spásy a očisty, či už fyzickej alebo duchovnej. 
Rituálne kropenie, omývanie či kúpele naznačujú 
očistu v tom hlbšom zmysle. Už v Egypte vedeli 
učenci o magickej sile vody, ktorá ich mohla 
zbaviť vnútornej aj vonkajšej nečistoty. Z toho 
dôvodu sa kňazi umývali niekoľko krát denne. 
V Ríme existoval prameň zasvätený Merkurovi. 
Vodou z prameňa sa rituálne kropili počas 
slávností zasvätených tomuto bohovi, aby zo 
seba zmyli vinu. V kresťanskej tradícii pri ceremónii 
krstu očisťuje voda od hriechu, v symbolickom 
umieraní a vzkriesení, a vedie k novému zrodeniu. 

Je tu tiež ezoterná tradícia vody ako Prameňa Života alebo Zdroja Mladosti, ktorá bola v stredoveku 
vyjadrovaná v podobe posvätných studní, nachádzajúcich sa vo väčšine gotických chrámov. Ich voda 
dodávala hojivú silu a bola používaná pri liečbe. 

V širšom kontexte nachádzame vodu aj ako element, napríklad na vyobrazeniach indického boha Višnu. 
Býva stvárnený so štyrmi rukami, ktoré symbolizujú štyri elementy. V jednej z nich drží lotos, čo predstavuje 
práve element vody. Voda, chápaná nie ako voda fyzická, ale omnoho rozsiahlejšie skupenstvo, sa ezotericky 
prejavuje prostredníctvom elementu vody, ktorému prináleží aj voda fyzická, ale ide o jemnejší aspekt. 

V elementoch prebývajú isté formy života – elementálovia, duchovia prírody. Tí, čo sú spojení práve 
s vodou, sa nám zachovali v povedomí ako postavy mnohých mýtov a legiend - Sirény, Nereidky, Undíny, 
Vodníci či Nymfy. Pobývajúce v našich jazerách, rybníkoch, ďalekých rozbúrených oceánoch či na pokojnej 
hladine morskej peny, možno práve teraz v blízkosti vás.

Mária Horváthová

Použitá literatúra:
HEINZ-MOHR, G. 1999. Lexikon symbolů. Praha : Volvox Globator. ISBN 80-7207-300-1. 320 s.
OWUSU, H. 2003. Egyptské symboly. Olomouc : Fontána. ISBN 80-7336-036-5. 300 s.
PRIESNER, C., FIGALA, K. 2006. Lexikon alchymie a hermetických věd. ISBN 80-7021-815-0. 368 s. 
LIVRAGA, J. Angel. 2014. Elementálové, duchové přírody. 5. vydanie. Praha : Nová Akropolis o. s. ISBN 978-80-86038-70-4. 144 s. 

Nutreliéf bohyne Nu-wa



8

33. číslo

trošku vrátiť miesto na bylinkovom vrchole, ktoré jej 
rozhodne patrí. 

Kvety levandule a esenciálny olej (ďalej EO) 
z nich, ktorý sa získava destiláciou kvetov vo vodnej 
pare, používali ľudia už veľmi dlho. V starom Egypte 
sa používal tento olej pri balzamovaní mŕtvych, 
v kozmetike, aj pri výrobe parfumov. Rimania, ako 
jedni z prvých, objavili liečivé účinky levandule. 
Používali ju ako antiseptikum, ako repelent, či 
pri praní. Liečili ňou bolesti hlavy, stavy úzkosti, 
depresiu, kožné problémy alebo ťažkosti s trávením. 
Existujú záznamy, ktoré potvrdzujú, že grécky lekár 
Dioscorides používal esenciálny olej z levandule na 
„uľavenie od bolesti hlavy alebo krku” a aplikoval ho 
na popáleniny a otvorené rany.  Aj rímski vojaci mali 
pri sebe v bojoch levanduľu a liečili si ňou poranenia. 
Levanduľa sa často používala pri vydymení 
miestností chorých, na vyčistenie priestorov. 

Levanduli sa pre jej mnohostrannosť a výrazné 
účinky hovorí aj „švajčiarsky nožík“ medzi bylinkami. 
EO z nej je jeden z najmiernejších a zároveň 
najúčinnejších EO vôbec. Používa sa pri bolestiach 
hlavy, nervovom napätí, pri vysokom krvnom 
tlaku. Je veľmi účinný pri popáleninách, nakoľko je 
antibakteriálny a podporuje rast zdravých buniek. 
Známe sú jeho účinky pri liečení kožných ochorení 
ako dermatitída, lupienka alebo ekzémy. Neutralizuje 
toxíny pri uštipnutí hmyzom, preto je skvelým 
pomocníkom na prechádzkach v prírode, kde ho 
používame preventívne ako repelent, a keď sme už 
aj prežili nejaký osobný kontakt s komárom, včelou, 
osou a podobným druhom našej fauny, aplikácia EO 
z levandule na miesto vpichu nám pomôže veľmi 
rýchlo zabudnúť na naše stretnutie.  

Levanduľa však nie je len obrovským pomocníkom 
pri starostlivosti o naše telo, ale dokáže ovplyvniť aj 
našu psychiku a dostať ju do tak potrebnej harmónie. 
Veľmi dobre pomáha pri nespavosti, kedy si môžeme 
EO difúzovať v miestnosti, kde spíme, pridať ho do 
aromalampy, naniesť pár kvapiek na podušku, alebo 
votrieť si ho do pokožky na spodnej časti chodidiel. 
Upokojuje neistoty, ktoré môže človek pociťovať pri 
vyjadrovaní svojich skutočných myšlienok a pocitov. 
Podporuje človeka pri uvoľňovaní napätia a zovretia, 
ktoré pramenia zo strachu zo sebavyjadrenia. 
Prostredníctvom odvážneho ducha levandule sa 
človek môže slobodne deliť o svoje skutočné ja 
a rozprávať „z duše“.  Levanduľa sa úspešne používa 
aj pri náhlom vzplanutí hnevu. 

Dáva nám veľa možností použitia. Môžeme si 
ju pridávať do jedla ako korenie, upiecť si výborné 
levanduľové keksíky alebo vypiť lahodný čaj. Pridať 
do kúpeľa, do krému na ošetrenie pleti, do šampónu 
alebo masážneho krému. Rozvonia nám priestor 
a upokojí nás. 

Existuje mnoho dôvodov, prečo mať levanduľu 
„po ruke“. Patrí medzi vzácne dary prírody. Spravme 
si z nej teda priatelia, blízkeho kamaráta. Náš život 
bude pokojnejší, kvalitnejší, a levanduľa si tak splní 
jednu zo svojich krásnych úloh.

Beáta Juhászová
Použitá literatúra:
MOJAY, G. Aromaterapie pro léčení duše. 2000. 2. vydanie. Praha 
: Alternativa. ISBN 80-85993-64-3. 228 s. 
TISSERAND, R. Aromaterapie pro každého. 1992. Brno : Spektrum. 
164 s. 
DROESBEKE, E. Vonné tyčinky a jiné aromatické látky. 2000.  
Praha : Eugenika. ISBN 978-80-88913-02-0. 144 s.
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AKTUALITY NOVEJ AKROPOLIS NA SLOVENSKU

Stalo sa
Letná škola praktickej filozofie

Posledný augustový víkend sa už tradične, tak ako 
každý rok, konala Letná škola praktickej filozofie, ktorá je 
určená pre všetkých členov Novej Akropolis na Slovensku. 
Je to udalosť, na ktorú sa každoročne znovu a znovu 
tešíme, pretože okrem toho, že prebieha vždy na mieste, 
kde sme v objatí prírody, tak je to tiež čas na priateľské 
a obohacujúce rozhovory vo svetle ohňa, zaujímavé 
prednášky pre rozvoj osobnosti, psychologické cvičenia 
pre lepšie nahliadnutie do seba samého, hry a úlohy pre 
lepšie poznanie sa navzájom a vytváranie spolupráce 

a spolužitia a ešte na mnohé ďalšie príjemné momenty. Každý rok 
sme svedkami viacerých divadelných predstavení, ktoré spontánne 
vznikajú na mieste na danú tému a vždy sú zábavné i podnecujú  
k zamysleniu sa. 

Letná škola 
praktickej filozofie 
je pre nás čas, kedy 
sa akoby zastaví ten 
každodenný život 
a každý z nás má 
možnosť načerpať 

novú silu a inšpiráciu do ďalšieho školského roka.

Pozývame Vás
16.9.2018 Slobodný a tvorivý rozvoj osobnosti podľa psychológie Ericha Fromma, Bratislava   

  (seminár)
18.9.2018 Dobrovoľnícke tvorivé dielne, Bratislava
20.9.2018 Dobrovoľnícke tvorivé dielne, Bratislava
22.9.2018 Kreatívny kurz Socha z paverpolu, Bratislava
24.9.2018 Filozofia pre život – prezentácia kurzu pre rozvoj osobnosti, Bratislava
26.9.2018 Filozofia pre život – prezentácia kurzu pre rozvoj osobnosti, Košice
27.9.2018 Večer S Alfonsom Muchom – rozprávanie, projekcia, kvíz, Košice
1.10.2018 Filozofia pre život – prvá prednáška kurzu, Bratislava
3.10.2018 Filozofia pre život – prezentácia kurzu pre rozvoj osobnosti, Košice
11.10.2018 Filozofia pre život – prezentácia kurzu pre rozvoj osobnosti, Košice
12.10.2018  Kreatívny kurz obraz z paverpolu, Bratislava
13.10.2018  Matematika duše, Bratislava (seminár)
13.10.2018  Nová Akropolis na Polievkovom festivale, Košice

Informácie na: www.akropolis.sk


