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Myšlienka na mesiac:
„Dovoľte svojej vôli popasovať sa s ťažkosťami. Nebolo by žiadnej vôle, ak by neexistoval odpor.“ 

Nilakanta Sri Ram

Milí čitatelia,
keďže marec sa v našich zemepisných šírkach 

oslavuje už dlhé desaťročia ako mesiac knihy, rada 
by som v tomto úvodníku vzdala poctu knihám, 
našim verným sprievodkyniam na ceste životom, 
ktoré si zaslúžia našu pozornosť a vďaku.

Knihy sú našimi deťmi, lebo ich autormi vždy boli 
a sú konkrétni ľudia, hoci pri niektorých tituloch si 
tým nie sme celkom istí a ich pôvod sa stráca v ta-
jomnej diaľke času a priestoru... Súčasne sú našimi 
veľkými učiteľmi, ak sa vieme spojiť s ich posolstvom 
a sme ich pozorným čitateľom. Sú tichými a nápo-
mocnými svedkami nášho vývoja, našich životných 
etáp, našich snov a vízií, našich bolestí a sklamaní.

Existujú milióny kníh... nikto presne nevie, koľko 
titulov kníh bolo v histórii napísaných a vydaných. 
Vraj sa o odhad počtu doteraz vydaných titulov 
pokúsili napríklad na univerzite v Californii v roku 
2000. A dospeli približne k číslu 65 miliónov titulov... 
je to obrovské množstvo, ktoré nikdy nebudeme 
môcť prečítať počas jedného ľudského života. Ale 
úprimne si  myslím, že to ani nie je potrebné. Verím 
tomu, že napriek neuveriteľnému množstvu kníh, 
ktoré boli napísané, si nás knihy istým spôsobom 
hľadajú; rovnako, ako si my hľadáme ich. Som 
presvedčená o tom, že knihy s nami komunikujú, 
že ku nám prichádzajú presne vtedy, keď ich „vieme 
čítať“, keď k nám slová v nich napísané prehovárajú 
a dotýkajú sa nášho vnútra.

Koľkokrát sa stane, že nám niekto s nadšením 
rozpráva o knihe, ktorú objavil alebo práve čítal, od-
porúča ju všetkým okolo seba, pripadá mu ako malý 
zázrak, ktorý môže všetkých nesmierne obohatiť.  
No keď tú knihu zoberieme do rúk a snažíme sa 
ju čítať, nechápeme ju, nič v nej nenachádzame, 
nesedí nám a neosloví nás. Nejako sme sa minuli...  
v čase, v priestore, v téme, v hodnotách... 

Každý z nás má nejakú svoju „knihu kníh“ alebo 
aj viaceré, ktoré sa nás hlboko dotkli, prebudili náš 
vnútorný svet a naše hľadanie odpovedí na tie naj-
hlbšie otázky. Každý z nás má v niektorých knihách 

množstvo poznámok a podčiarknutých viet alebo 
odsekov. Každý z nás čítal niektoré knihy viackrát 
a zakaždým v nich našiel niečo nové, čo dovtedy 
nezbadal. Každý z nás má v knižnici uložené „pok-
lady“, konkrétne knihy, ktoré by nevymenil ani  
za tisíce iných, pretože práve tieto jednotlivé knihy 
sa dotkli jeho duše, jeho srdca, jeho vlastných tém. 
S niektorými knihami jednoducho rezonujeme 
a s inými nie. A s niektorými nerezonujeme v tomto 
životnom okamihu, ale príde ich čas a odhalíme ich 
čaro. S inými možno nebudeme rezonovať nikdy.

Rovnako ako vy všetci, milí čitatelia, aj ja mám „tie 
svoje“ knihy, a vedela by som ich vymenovať desiat-
ky, možno aj stovky. Milujem držať ich v rukách a lis-
tovať ich stránkami, cítiť ich vôňu a vdychovať ich 
posolstvo. Vyhľadávam ich v konkrétnych životných 
okamihoch a pociťujem nesmiernu vďaku za ich 
tichú podporu, rady a témy na rozmýšľanie. Pred-
stavujem si ľudí, ktorí ich písali, vciťujem sa do ich 
doby a situácií, prežívam s nimi ich nádeje aj sklama-
nia, prepájam sa s nimi v nejakej jemnohmotnej di-
menzii, kde sa nič nestráca a kde si ľudstvo odovzdá-
va svoje skúsenosti naprieč storočiami.

Preto si myslím, že je v tomto „mesiaci knihy“  
na mieste poďakovať za ten nesmierny poklad, 
ktorý z času na čas, alebo možno každý deň, držíme 
v rukách a prostredníctvom písmen, slov a viet po-
skladaných do úhľadných riadkov a stránok máme 
možnosť prežívať pestrofarebné a hlboké príbehy 
ľudí, ktorí tu boli pred nami, spájame sa s ideálmi 
a myšlienkami veľkých osobností dejín a môžeme 
prostredníctvom ich inšpirácie nadväzovať vlast-
nou tvorivou energiou na neviditeľnú niť ľudského 
vnútorného vývoja.

Dobrá kniha vždy bola, je a bude jedným z našich 
najlepších priateľov.

Želám vám krásny marec plný rezonancie 
s krásnymi knihami a vlastnými tvorivými silami.

Mgr. Kamila Hermannová 
riaditeľka Novej Akropolis na Slovensku
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Aztécky príbeh o pavúkovi, ktorý prináša oheň
Stalo sa to dávno, pradávno, keď bolo na Korytnačom ostrove ešte 

veľmi chladno, pretože tam doposiaľ nebol oheň. Niektorí bohovia videli 
tú biedu Ľudí Zeme, a tak k nim poslali časť svojej sily, aby sa premenila 
na oheň.  Hovorí sa, že z oblohy zostúpil blesk a udrel do jedného starého 
stromu. Ten sa rozhorel jasným plameňom, no pretože stál uprostred 
močiaru, nedalo sa k ohňu priblížiť a odniesť si iskru. 

Ľudia Zeme požiadali o pomoc jastraba, či by tam nemohol zaletieť  
a priniesť im kúsok plameňa. 

Jastrab v tom nevidel žiaden problém. Roztiahol krídla a vletel  
do koruny horiaceho stromu. Plameň bol však taký silný, že keď pozrel 
do rozžeravených vetví , jeho oči sčerneli. Musel sa preto bez úspechu 
vrátiť. Krátko na to ponúkol svoju pomoc havran. Aj jemu sa zdala úloha 
jednoduchá. Čím viac sa však blížil k stromu, tým viac žiara spaľovala jeho 
krídla, až úplne sčerneli. Tiež sa musel vrátiť a nepriniesol ani iskierku. 
Pokúsila sa aj sova. No štipľavý dym, ktorý ju donútil k predčasnému 
návratu, spôsobil, že sa jej okolo očí vytvorili biele kruhy, ktoré jej zostali 
až dodnes. 

Po veľkých neúspechoch operencov sa prihlásil had, ktorý videl svoju výhodu v tom, že tam môže 
doplávať. Akonáhle sa však dostal na druhú stranu, pocítil veľkú žiaru a nedokázal sa ku kmeňu doplaziť. 
Začal sa krútiť a kriviť, tak ako to hady robievajú dodnes. I on sa vrátil bez toho, aby priniesol čo i len kúsok 
horiaceho dreva. S veľkými rečami prišiel na rad aj medveď a puma, ale ani ich činy nepriniesli úspech. 

Napokon sa ozval pavúk. Na to sa všetci náramne rozosmiali, pretože 
žiadne veľké zviera si nedokázalo predstaviť, ako by mohol malý pavúk 
splniť túto úlohu. Tu oprel pavúk svoje telo o vietor a odovzdal mu dlhé 
vlákno, ktoré vietor odvial až k horiacemu stromu. Na tenučkom vlákne sa 
zachytil  kúsok plamienka. Pavúk ho potiahol späť, a tak priniesol pre seba 
aj ostatných bratov a sestry iskierku plameňa. Medveď, ako najmúdrejšie 
zviera, prehovoril k pavúkovi. V mene všetkých sa mu hlboko ospravedlnil 
a na záver dodal: „Teraz vieme, že aj malí a zdanlivo slabí môžu pomôcť  
a byť napokon tou najväčšou oporou. Preto ťa nazveme Pavúk, ktorý 
prináša oheň. A nikto sa tvojmu menu nesmie smiať, pokým si nevypočuje 
tento príbeh!“ A preto sme vám ho teraz aj my rozprávali.

Neznámy autor
INŠPIRATÍVNE OSOBNOSTI

Nikola Tesla – mystický génius 2. časť
Bol schopný pracovať aj niekoľko dní v kuse, spával vraj niekoľkokrát denne, nikdy nie viac ako 2 hodiny 

– tvrdil, že mu to stačí, že spánok je rovnaké umenie ako hlboké dýchanie, ktorému sa človek musí naučiť. 
Miloval prechádzky, denne prešiel 10 míľ (16 km) a cvičil pred každodenným kúpeľom. V pokročilom veku 
prestal konzumovať tuhú stravu – jedol med, pil teplé mlieko a vyrábal si nápoje zo zeleniny.

Bez preháňania sa Tesla dá označiť za kľúčovú postavu druhej priemyselnej revolúcie, ktorá strojovej 
veľkovýrobe, priemyslu, ale aj domácnostiam priniesla energiu – elektrickú, využívajúcu striedavý prúd. 
To bol jeden z hlavných dôvodov Teslovho rozchodu s Edisonom, ktorý neuznával a bojoval proti strie-
davému prúdu, čo napokon viedlo aj k tzv. „vojne prúdov“ medzi Edisonom a Westinghousom/Teslom. 



Napriek nekalým praktikám Ediso-
na (demonštroval nebezpečnosť 
striedavého prúdu verejným za-
bíjaním psov, mačiek, dokonca 
slona) túto „vojnu prúdov“ vyhral 
Tesla a striedavý prúd vďaka tomu 
máme dodnes v našich zásuvkách.

Tesla je autorom okolo 700 vy-
nálezov a 130 patentov, z ktorých 
mnohé sú úplne priekopnícke, 
čím v mnohom pripomína rene-
sančných velikánov ako napr. Leo-
narda da Vinciho. Veľkou mierou 
sa pričinil o zrod nového odboru 
vedy a techniky – elektrotech-
niky, ktorý sa postupne rozvinul 
a priniesol mnoho ďalších od-
vetví. Len pre ilustráciu – Tesla je 
považovaný za autora alebo prie-
kopníka nielen v oblasti elektrotechniky, ale aj au-
tomatizácie, bezdrôtového – rádiového prenosu 
(r. 1943 súd s definitívnou platnosťou prisúdil prven-
stvo Teslovi) informácií a energie, vysokofrekvenčnej 
techniky, elektroliečby, laserovej techniky, skúmal 
rádioaktivitu, vytvoril prvý diaľkovo ovládaný čln 
„teleautomaton“, čím umožnil vznik robotiky, au-
tomatizácie, výpočtovej techniky a iných odvetví. 
Už v roku 1926 Tesla hovoril: „Keď sa bezdrôtová 
technológia zdokonalí, celá zemeguľa sa zmení na 
obrovský mozog, ktorým v skutočnosti aj je, a všet-
ky veci sa stanú časťami skutočného a rytmického 
celku. Budeme schopní okamžite komunikovať 
bez ohľadu na vzdialenosť. Nielen to, ale prostred-
níctvom televízie a telefónu budeme vidieť a počuť 
jeden druhého tak dokonale, ako keby sme boli 
zoči voči, hoci nás budú deliť tisícky míľ, a nástroje, 
ktorými budeme toto všetko môcť robiť, sa zmestia 
do vrecka vesty.“ Je známy zoznam jeho dvanástich 
predpovedí, z ktorých jedenásť je dnes realitou a na 
dvanástej sa pracuje.

Svojimi vynálezmi sledoval najmä tieto ciele: 
1) dať každému energiu na ľubovoľnom mieste 
na svete, a zadarmo, s využitím na tú dobu 
neslýchaných ekologických a obnoviteľných zdro-
jov energie, vrátane stále aktuálnej myšlienky „voľnej 
energie“; 2) uľahčiť ľuďom život a komunikáciu; 3) 
aby vo vojnách namiesto ľudí bojovali stroje. V jed-
nom zo svojich patentov z 19. storočia podrobne 
popísal vývoj bezpilotných vozidiel, ktoré by sa vy-
užívali na komunikáciu, vedecký prieskum či vojnu, 
čím v podstate úplne presne predpovedal súčasné 
drony. Predpovedal aj vznik lietajúcich automo-
bilov, ktoré síce ešte nie sú úplnou realitou, ale už sa  
na tom pracuje (aj na Slovensku).

Tesla prišiel na svoju dobu napr. 
aj s veľmi radikálnym názorom, že 
ženy sa zrovnoprávnia s mužmi 
z hľadiska vzdelania aj posta-
venia v spoločnosti. Avšak tiež 
hovoril o tom, že čím viac budú 
ženy v čele spoločnosti, tým viac 
bude u nich potlačený materinský 
inštinkt a ženskosť.

Nikola Tesla hovoril o atómoch, 
že fungujú ako akési slnečné sys-
témy. Taktiež spomínal, že svetlo 
môže fungovať ako vlna a častice. 
Niekoľko rokov na to dostal Albert 
Einstein Nobelovu cenu v pod-
state za tvrdenie, že svetlo fungu-
je ako častice; Bohr a Rutherford 
zasa za zistenie, že atómy sú ako 
malé slnečné systémy. Keď sa vraj 

novinári pýtali Einsteina, ako sa cíti „najchytrejší“ 
(smartest) človek planéty, odvetil, že nevie, že to sa 
musia opýtať Teslu...

Vo veku 78 rokov sa Nikola Tesla dostal na titul-
nú stranu novín The New York Times. Dôvodom bol 
jeho údajný vynález Teleforce – lúč mieru, novinármi 
nazvaný lúč smrti, ktorý dokáže poslať k zemi let-
ku 10 000 lietadiel na vzdialenosť 400 km. Súčasní 
vedci tvrdia, že ak tento lúč naozaj existoval, jedna-
lo sa zrejme o prúd plazmy a pevných častíc, ktorý 
Tesla zrejme vedel vysielať na dlhé vzdialenosti. 
Historici zase vravia, že vtedajší americký prezident 
Roosvelt volil medzi teleforce a atómovou bombou. 
Dôvodom, prečo mal Tesla zostrojiť túto zbraň, bola 
snaha o dosiahnutie celosvetového mieru. Tvrdil, že 
ak by mali všetky krajiny túto zbraň, žiadnu z nich 
by nebolo možné napadnúť. Táto patová situácia 
by znamenala „povinný” mier a nebolo by potrebné 
posielať ľudí zomierať do vojen.

O jeho prínosoch svedčí aj mnoho čestných dok-
torátov amerických a európskych univerzít, viaceré 
vyznamenania a aj to, že ako po jedinom slovan-
skom vedcovi je po ňom pomenovaná jednotka 
fyzikálnej veličiny – magnetickej indukcie. V roku 
1915 mal spolu s Edisonom dostať Nobelovu cenu 
za fyziku, ale obaja ju kvôli tomu druhému odmietli.

Keď sa už slávneho Teslu jeden novinár pýtal, 
prečo si, podobne ako iní slávni súčasníci, ešte nedal 
postaviť pamätník, odvetil, že on už ich má najviac. 
Prekvapenému novinárovi vysvetlil, že každý stožiar 
elektrického vedenia je pamätníkom jeho práce, 
nech si ich len spočíta...

Súčasná automobilka Tesla, vyrábajúca v USA 
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elektromobily, je jeden z mnohých dnešných 
pokusov vzdať hold Teslovi a jeho dielu – aj keď vraj 
Tesla už v r. 1931 prerobil sériovo vyrábaný automo-
bil Pierce Arrow na elektromobil, ktorý fungoval na 
bezdrôtový prenos energie (bez batérie). Vraj celý 
týždeň jazdil maximálnou rýchlosťou vyše 140 km/h, 
ale keď ho obvinili, že sa spolčil s diablom, zbalil svo-
je napájacie zariadenie (v malej krabici na prednom 
sedadle spolujazdca) a odišiel.

Život a dielo Nikolu Tesla môžeme vnímať aj 
v širšom spoločenskom kontexte – ako typický pre-
jav novodobého stretu idealizmu a snahy nezištne 
ľuďom pomáhať kontra snahy zarábať na čom-
koľvek a koľko sa len dá. Tesla musel dlho a často 
neúspešne prosíkať o pôžičky, aby mohol vybudo-
vať systém pomáhajúci ľuďom – ale keď sa ukáza-
la „nerentabilita“, investori a bankári ho odmietli, 
čo mu znemožnilo zrealizovať jeho plány. Naopak, 
keď sa spoločnosť Westinghouse dostala do fi-
nančných problémov, veľkoryso vlastnoručne roz-
trhal zmluvu o platbách za jeho vynálezy, čím sa 
pripravil o státisíce dolárov ročne – zrejme aj vďa-
ka tomu táto spoločnosť existuje dodnes. Keď mu 
vyčítali nedostatok „ekonomického myslenia“, ar-
gumentoval tým, že svojou prácou nemal v úmysle 
iné ako: „...zmeniť smer, ktorým sa uberá samotné 
ľudstvo“, alebo ako uviedol: „Nerobím pre ľudí, ale  
pre ľudstvo.“ A tiež hovorí: „Je rozdiel medzi 
pokrokom a technológiou. Pokrok slúži pre dobro 
ľudstva. Technológia nemusí byť celkovým príno-
som. Ak technológia ničí planétu, tak sa nejedná  
o pokrok.” Alebo: „Veda je len perverzia, pokiaľ jej 
najvyšším cieľom nie je lepšie ľudstvo.”

Rastislav Harčarufka
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Keď som začal skutočne milovať sám seba
Keď som začal skutočne milovať sám seba, zistil som, že psychická bolesť a utrpenie sú pre mňa len 

varovaním, aby som v živote nešiel proti svojej vnútornej pravde. Dnes viem, že sa to nazýva úprimnosť 
k sebe samému. 

Keď som začal skutočne milovať sám seba, pochopil som, ako veľmi zraňujem iných, keď im vnucujem 
svoje priania, hoci viem, že na to nie je ani vhodný čas, ani na to ten človek nie je pripravený, hoci by som 
tým dotyčným bol ja sám. Dnes to nazývam rešpekt.

Keď som začal skutočne milovať sám seba, prestal som túžiť po inom živote a uvedomil som si, že všetko 
okolo mňa je výzvou k rastu. Dnes to nazývam zrelosť.

Keď som začal skutočne milovať sám seba, pochopil som, že vždy a pri každej príležitosti som v správny 
čas na správnom mieste a že všetko, čo sa deje, je správne. Od tých čias som pokojný. Dnes to nazývam 
sebadôvera.

NA ZAMYSLENIE
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Ruka
V celej histórii ľudstva sa v mnohých kultúrach stretávame  

so symbolom, ktorý charakterizuje ruka, respektíve dlaň. Ruku 
používame ako určitý symbol aj v bežnom živote. Keď nieko-
ho chceme pozdraviť, tak mu mávame alebo podávame ruku  
na pozdrav. Keď nás niečo bolí, podvedome si liečime alebo 
zmerňujeme bolesť priložením ruky. Keď chceme chrániť sami seba 
alebo niekoho druhého, bránime ho rukami. A veľmi podobnú silu 
a charakteristiku má aj symbol ruky, ktorý sa používal a znázorňoval 
v mnohých civilizáciách.

Stretávame sa s ním už  starovekom Egypte. Niekedy s troma 
otvorenými prstami, ktoré znázorňovali bohov – Osirisa, Isis a palec 
ich syna Horusa. Symbol charakterizoval ochranu rodičov nad ich dieťaťom. Otvorená ruka s okom v strede 
symbolizovala boha, ktorý sa nachádza vo všetkom, všetko vidí a ochraňuje.

Jeden z najznámejších názvov symbolu ruky je Hamsa (z arabštiny - Khamsah znamená „päť”, ale aj „päť 
prstov ruky”). Znázorňuje sa ako otvorená dlaň pravej ruky, niekedy v strede dlane s okom. Je to symbol, 
ktorý sa veľmi často používa aj ako amulet na celom Blízkom východe a v severnej Afrike. Ako symbol sa 
dodnes používa v kresťanstve, judaizme aj v islame. 

Najstaršie vyobrazenie asi nachádzame v Mezopotámii, kde bol obraz otvorenej pravej ruky pripisovaný 
bohyni Ištar. Neskôr sa v rôznych kultúrach stretávame s rukou pripisovanou Márii (matke Ježiša Krista), 
Afrodite alebo Miriam (sestre Mojžiša a Árona). Najčastejšie sa asi stretávame s interpretáciou ako ruka Fa-
timy, dcéry Mohameda.

SVET SYMBOLOV

Keď som začal skutočne milovať sám seba, prestal som sa okrádať 
o voľný čas a robiť veľkolepé plány do budúcnosti. Dnes robím len to, čo 
ma baví a pôsobí mi radosť, čo milujem a čo poteší moje srdce. A robím 
to po svojom a svojím vlastným tempom. Nazývam to prostota.

Keď som začal skutočne milovať sám seba, zbavil som sa všetkého, 
čo pre mňa nebolo zdravé. Jedla, ľudí, vecí, situácií, a predovšetkým 
toho, čo ma neustále sťahovalo nadol, preč od seba. Spočiatku som to 
nazýval zdravým egoizmom. Dnes tomu hovorím mať sa rád.

Keď som začal skutočne milovať sám seba, nepotreboval som mať 
vždy pravdu. Tak som sa menej často mýlil. Dnes tomu hovorím skrom-
nosť.

Keď som začal skutočne milovať sám seba, nechcel som už ďalej žiť minulosťou a starať sa o svoju budúc-
nosť. Teraz žijem už len v tomto okamihu, kde sa koná VŠETKO. Tak dnes prežívam každý deň a hovorím 
tomu naplnenie.

Keď som začal skutočne milovať sám seba, uvedomil som si, že zo mňa moje zmýšľanie môže urobiť 
úbohého a chorého človeka. Keď som však povolal na pomoc silu svojho srdca, dostal rozum významného 
partnera. Tomuto spojeniu hovorím dnes múdrosť srdca.

Nemusíme sa už obávať sporov, konfliktov a problémov so sebou samým a s ostatnými, pretože dokon-
ca aj hviezdy sa spolu niekedy zrazia a vzniknú tak nové svety. Dnes viem, že to je život.

Charlie Chaplin
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Vo všetkých prípadoch má tento symbol hlavne ochranný charakter. Keď sa ruka pripisovala žene alebo 
bohyni, tak väčšinou išlo o ochranu žien a podporu zdravia a plodnosti, prípadne ochranu pred zlom 
všeobecne, urieknutím a pod.

S rukou ako symbolom sa stretávame aj v budhizme. Tu je základným symbolom otvorená dlaň Budhu 
ako symbol učenia a múdrosti.

Renáta Kopcová

Kadidlovník
Sladká balzamická vôňa, navodzujúca pocit sakrálnosti a posvät-

nosti, je nepochybne mnohým z nás známa z chrámov, kde sa 
celým priestorom nesie vonný dym, vznikajúci pálením kadidla na 
rozžeravenom uhlí. Ten slávnostný pocit, pocit pokoja a súčasne 
chvenia v dôsledku uvedomenia si sily práve prežívanej chvíle, to 
v nás dokáže vyvolať snáď len kadidlo alebo inak olibanum. Oliba-
num patrilo už v staroveku medzi najstaršie vydymovadlá a vďačíme 
za neho rastline menom Boswellia sacra – kadidlovník pravý.

Kde má kadidlovník svoj domov

Pôvod kadidlovníka je exotický rovnako ako jeho vôňa. Rastie 
v suchých hornatých oblastiach severnej Afriky, v Africkom rohu, 
na juhu  Arabského polostrova, na Madagaskare ale aj v Indii, Paki-
stane, Iráne, Srí Lanke a Malajzii. Z hľadiska množstva a kvality pro-
dukcie kadidla sú najvýznamnejšími štátmi Etiópia, Somálsko, Je-
men a Omán. A Omán spomína vo svojich textoch aj dávny rímsky 
spisovateľ Plínius starší (23 – 79 n. l.), keď hovorí, že obchodovanie  

MÚDROSŤ PRÍRODY
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s kadidlom urobilo z obyvateľov Ománu najbo-
hatších ľudí sveta. Tým nám aj do dnešných dôb 
zanechal odkaz o tom, že kadidlo bolo už v tej dobe 
veľmi cenené. 

Živica a získavanie kadidla

Kadidlo sa získava zo živice stromu. Tá sa 
prirodzene tvorí v jeho živicových kanálikoch ako 
určitá ochrana pred vonkajším poranením. Takže 
keď človek kôru zámerne naruší, strom vypustí živicu, 
ktorá stvrdne na slzy. Tieto kropaje sa potom zberajú 
dva až tri krát za rok. Čím v horších a náročnejších 
podmienkach strom žije, tým kvalitnejšia bude 
živica. Síce jej je menej, ale boj, ktorý musí strom 
zvádzať, mu v konečnom dôsledku pomáha vybudiť 
zo seba len to najlepšie, aj keď na úkor množstva. 
Kadidlovník je považovaný za nezvyčajne odolný, 
práve pre jeho schopnosť rásť v tak neľútostnom 
prostredí, že niekedy vyrastá doslova z kameňa. Je 
v tom priam inšpiratívny odkaz ako sa ruka v ruke 
s ťažkými podmienkami stromu zvyšuje kvalita toho, 
čo zo seba dáva. 

Liečivé vlastnosti kadidlovníka a ich využitie

Živica využívaná ako vydymovadlo má schop-
nosť prečistiť priestor, upokojuje myseľ a telo, čo 
z neho robí výborného spoločníka pri meditácii, 
rozjímaní i modlitbe. Možno práve preto sa s ním 
stretávame práve v chrámoch. Okrem spirituálnej 
roviny však prináša úľavu aj nášmu telu, napríklad aj 
vo forme veľmi ceneného kadidlovníkového oleja, 
ktorý sa získava destiláciou živice. Olej má významné 
uplatnenie v aromaterapii a na našom kontinente sa 
s ním stretávame v lekárňach už v 16. storočí. Kadid-
lo spomaľuje a prehlbuje dýchanie a má využitie  
pri liečbe dýchacej sústavy. Posilňuje močovú 

sústavu i nervovú sústavu, preto je užitočné pri de-
presii či strese. Pôsobí hojivo na rany, jazvy a od-
porúča sa na zjemnenie vrások starnúcej pleti. Každý 
dobrý krém proti vráskam dnes obsahuje kadidlo  
a nie jeden vzácny parfum ho v sebe tiež skrýva, pre-
tože dobre spája ostatné vonné látky. 

Tento „svätý balzam“ bol aj jedným z darov, ktorý 
priniesli traja králi mesiášovi. Bol hodný toho, aby ho 
v Babylónii zasvätili bohyni Astarté a natoľko vzác-
ny, že v Indii bola celá úroda kadidlovníka s úctou 
uchovávaná v chráme na bohoslužby. Kadidlovník 
sa však nedá pestovať, a tak sa živica zberá iba 
z voľne rastúcich stromov. Obrovská ťažba výrazne 
oslabuje populáciu tohto stromu a výskumy uka-
zujú, že klíčivosť semien, ktoré sa narezávajú pre 
živicu je menšia v porovnaní s tými nenarezávanými. 
Užívajme teda tento dar, vzácne „slzy kadidlovní-
ka“, ale nestrácajme pri tom úctu k prírode, pokoru 
a správnu mieru.

   Mária Horváthová
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AKTUALITY NOVEJ AKROPOLIS NA SLOVENSKU

Stalo sa
Multivečer s Leonardom da Vinci

Vo štvrtok 7.3.2019 sa v priestoroch Tabačka Kulturfabrik v Košiciach konal ďalší z našich multivečerov, 
tentoraz na tému Leonardo da Vinci a jeho 7 princípov poznania. Okrem toho, že sme nazreli do života  
a diela umelca, vedca, mechanika, strojníka ale v prvom rade filozofa, predstavili sme si i 7 praktických  
a nadčasových princípov, podľa ktorých sa v živote riadil a v spektre ktorých pristupoval k sebe aj k životu. 
Aj vďaka týmto princípom si vyslúžil 
renesančné prívlastky Homo Universalis 
a Homo Faber.

Dvojhodinový večer bol sprevádzaný 
čítaním da Vinciho zaujímavých 
myšlienok, spríjemnený bol projekciou 
a možnosťou zapojiť sa do tvorivého  
a interaktívneho kvízu. Týmto večerom 
sme vzdali hold Leonardovi da Vinci, 
keďže tento rok ubehlo presne 500 
rokov, odkedy fyzicky opustil tento svet. 
Jeho odkaz však stále ostáva živý. 

2% z Vašej dane na podporu filozofie, kultúry a dobrovoľníctva

Milí priatelia a priaznivci, minulý rok sme vďaka Vašim darovaným  
2 % uskutočnili množstvo vzdelávacích a kultúrnych podujatí (prednášok, 
workshopov, víkendových seminárov) a naši dobrovoľníci pripravili niekoľko 
veľmi úspešných podujatí pre detské domovy. Ak by ste nás chceli podporiť 
aj v tomto roku, veľmi radi privítame váš príspevok vo forme 2% (3%) z dane.

Pozývame Vás
19.3.2019 Filozofia pre život – prezentácia kurzu pre rozvoj osobnosti, Bratislava 

25.3.2019 Večer na tému Problémy: učitelia v prestrojení, Bratislava (prednáška a diskusia)

26.3.2019 Filozofia pre život – prvá prednáška kurzu pre rozvoj osobnosti, Bratislava

10.4.2019 Filozofia pre život – prvá prednáška kurzu pre rozvoj osobnosti, Košice

11.4.2019 Farba našich myšlienok a digitálna demencia, Košice (prednáška s praktickými ukážkami)

12.4.2019 Multivečer s Leonardom da Vinci (7 princípov poznania), Košice (prednáška a kvíz)

13.4.2019 Kreatívny kurz Socha z paverpolu, Bratislava

17.4.2019 Filozofia pre život – prvá prednáška kurzu pre rozvoj osobnosti, Košice

24.4.2019 Večer na tému Sila ilúzií, Bratislava (prednáška a diskusia)

Informácie na: www.akropolis.sk


