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Jsem na chalupÄ›. Jaro sem je&scaron;tÄ› nedorazilo. SnÄ›hu v&scaron;ude plno. Na bÄ›Å¾ky to ale není, tak mám Ä•as se
prohrabovat starými zápisky, kdy mnou vládl fenomén novinaÅ™iny. Náhoda tomu chtÄ›la, kdyÅ¾ narazím na poznámky k
Ä•lánku &bdquo;ZákeÅ™ná zbraÅˆ &ndash; JED&ldquo;. ZaÄ•íná slovy Sokrata k jeho Å¾ákÅ¯m: &bdquo;ZasvÄ›títe-li svÅ¯j Å¾
filozofii, nemusíte se bát smrti.&ldquo;

VzápÄ›tí vypil pohár s odvarem jedovatého bolehlavu. ÚÄ•inek &ndash; paralyzuje dýchací svalstvo a pÅ™ivodí smrt.
Sokrates tak zemÅ™el udu&scaron;ením pÅ™i plném vÄ›domí&hellip; Jak víme, vÄ›hlasný filozof byl té dobÄ› v Athénách
tribunálem odsouzen na smrt za &bdquo;neuznávání státem uznávaných bohÅ¯, zavádÄ›ní nových boÅ¾stev a kaÅ¾ení
mládeÅ¾e." Hrdý a stateÄ•ný Sokrates jed vypil bez nátlaku, aby mohl odejít v míru a pokoji, obklopen svými blízkými.
P.S.
obÅ¾alobÄ›, která stála Sokrata Å¾ivot, byl i Ä•lánek o zavádÄ›ní nových bohÅ¯. Sokrates opravdu nazval hlas svého vnitÅ™ku
bohem a nazval ho daimonion. Tento hlas pak mÄ›l Ä•lovÄ›ka provázet celým Å¾ivotem a radit mu, jak se v nÄ›kterých situacích
zachovat. Velký filosof tedy zemÅ™el kvÅ¯li nepochopení (nebo nechtÄ›ní pochopit) svých spoluobÄ•anÅ¯ - a samozÅ™ejmÄ›
politice. Jeho nejslavnÄ›j&scaron;ím výrokem je urÄ•itÄ› slavné "Vím, Å¾e nic nevím." Toto se vykládalo rÅ¯znÄ›,
zjednodu&scaron;enÄ› se dá Å™íci, Å¾e Sokrates zjistil, Å¾e Ä•lovÄ›k nemÅ¯Å¾e vÄ›dÄ›t v&scaron;echno, a Ä•ím moudÅ™ej
více si to uvÄ›domuje. Dal&scaron;í slavný výrok zní "Poznej sama sebe!" Tím chtÄ›l filosof upozornit, Å¾e nejvíce bychom mÄ
znát své vlastní nitro a svÅ¯j daimonion a aÅ¾ poté zkoumat jiné a okolní vÄ›ci. O jeho hádavé a ha&scaron;teÅ™ivé Å¾enÄ›
XantipÄ› se toho napovídalo aÅ¾ moc...

Tisíce, moÅ¾ná statisíce, reÅ¾imÅ¯m Ä•i mocným jednotlivcÅ¯m nepohodlných lidí v historii na&scaron;í civilizace, to
&scaron;tÄ›stí nemÄ›lo. Byli úkladnÄ› zavraÅ¾dÄ›ni rozliÄ•nými jedy. Je doloÅ¾eno, Å¾e pÅ™ed zákeÅ™nými a niÄ•eho se ne
traviÄ•i se tÅ™ásli nejmocnÄ›j&scaron;í muÅ¾i i Å¾eny, panovníci, váleÄ•níci, vlivní milenci Ä•i milenky, a tato hrozná hrozba se
nevyhnula ani duchovenstvu. Historie jedÅ¯ je velmi pestrá. &ldquo;V&scaron;echno je jed, ve v&scaron;em je jed,
záleÅ¾í na jeho dávce&ldquo;, Å™ekl v 16. století otec toxikologie, stÅ™edovÄ›ký uÄ•enec Paracelsus. MÄ›l pravdu, a má ji
dodnes. Ano, léky, které nám prodluÅ¾ují Å¾ivot nebo léÄ•í tÄ›lo i du&scaron;i, mohou pÅ™i nesprávném dávkování zabíjet.
A naopak - vyloÅ¾ené jedy mohou pomáhat a v malém mnoÅ¾ství být zdraví prospÄ›&scaron;né. SmrtelnÄ›
&bdquo;otrávit&ldquo; nás mÅ¯Å¾e napÅ™íklad i Ä•istá pitná voda pokud ji vypijeme v ten ráz pÅ™íli&scaron; velké mnoÅ¾stv
Podrobnosti si nechám zatím pro sebe, na pÅ™í&scaron;tÄ›&hellip;
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