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vrchol moudro§ti? Rozlišovat
dobro a zlo|.
Světlo a tma. Dobro a zlo. V každé době
amíIanó témata i předměty úvah, diskuzí či

filozofických pojednóní. Co však předev§m?

Dv a p r ap ňncipy fun g uj í cí o dpr adáwta
a ovlivňující naše životy. Kadete si někdy

otázku, proč máte takovou smůIu? Možnó
jenom newúmáte štěstí, které se projevtje

opodál.

Co ale přestat přihližet a aktirrně hledat
počátek všeho v sobě? Tvůrci i nositeli
dobra a zla jsme my sami. Všichni jsme
někdy tolerantní andělé a jindy agresivní
čerti. A máme svobodnou vůli se rozhod-
nout, zda zvyšujeme váhu všeobecného
štěstí či opaku. Historie se stále opakuje,
časy jsou plné nenávisti, a člověk málo
imunní se snadno nakazí Chce to být silný
a pozitivní. Naše pocity a emoce námvždy

budou dobqým metrem, jestli jsme dobří
a dobro děláme.

Dobro zasluhuje pozornost, ojeho boji se
zlemuž proto vznikla řada knih. Přijměte
tedy pozvání do naší knihovny! Kromě
našich 3 tipů naleznete i mnohé další!

T. JUDT: ZLE SE VEDE NAŠÍ ZEMI
- POJEDNÁNÍ O NAŠÍ SOUČASNE
NESPOKOJENOSTI

Jsme ve věku nejistoty - hospodářské,
sociální a politické. Co zato může a je kapi-
talismus náš pňtel? Četba napoví...

P. G. ZIMBARDo: LUCIFERŮV EFEKT --
JAK SE Z DOBRÝCH LIDÍ STÁVAJíUOÉ,
ZLÍ

Stanfordský vězeňský experiment uka
zal mnohé. Slavný psycholog \- te ttr

knize zevrubně popisuje výsledkr- sr-eh..
průzkumu.

CH. BAUDEL"AIRE: KVĚTY ZtA

Pro jednoho nemravnost, pro dalšího potě-
šení. skandální dílo tozehrává temné tónl-
lidské duše a nutí přemýšlet nad dobren-r.

Jedinou možností, jak zlu v sobě čelit, ie
pý nenechat ho do sebe vůbec proniknout.
Ale jsme jenomlidé - se svými sny, úspěchv
i omyly. Jednou se daří a jindy ne. Dobro
je však v širokém kontextu obrovsky per-
spektivní. A my vám přejeme, ať ho vidíte
a ať vás provázi|, :)


