
Kdo rozumí  
řeči koní

Kůň je němým a věrným průvodcem člo-
věka co svět světem stojí. Je zarážející, 
jak málo toho dnes o koních víme. Koně 
vnímají každou nepatrnou změnu naší 
nálady, poznají, když je s námi něco v ne-
pořádku. Mají tuto schopnost, protože 
ovládají řeč těla.

V historii se občas vyskytly opravdové 
osobnosti, které měly v  krvi přirozenou 
komunikaci s koňmi, empatii, porozumě-
ní i víru v koně. Jejich umění bylo zpočát-
ku považováno za tajemnou až čarovnou 
moc. Lidé je nazývali „zaříkávači koní“… 

pokračování na str. 4

Naše myšlenky 
tvoří náš život

Jak neuchopitelnou věcí se zdá být lidská 
myšlenka! Je neviditelná, je nehmatatel-
ná. Každopádně je faktem, že ve spous-
tě zemí, zejména ve Spojených státech 
a  v  Rusku, probíhaly a  stále probíhají 
oficiální i  tajné výzkumy, které se tímto 
fenoménem zabývají. Také v  bývalém 
Československu od roku 1973 existovala 
Psychoenergetická laboratoř. 
Jakou má myšlenka sílu? Jak ovlivňuje 
náš život?

pokračování na str. 6

Tajemství 
Svátého Grálu

O  Svatém Grálu existuje hodně legend 
a pověstí. Na jejich základě se lidé ztráceli 
v domněnkách, co že to ve skutečnosti je. 
Grál vykládají nejčastěji jako pohár s krví 
Ježíše, kterou zachytil Josef z Arimatie po 
Ježíšově ukřižování; nebo jako „živý ká-
men“, který má zázračnou moc; a  nebo 
jako dítě, které se údajně mělo narodit 
Marii Magdaleně od Ježíše Krista. 

A vskutku všechna tato tvrzení a do-
mněnky mají své opodstatnění, protože 
za každým z nich se skrývá troška pravdy 
o samotném Grálu.

pokračování na str. 5

DobroTY
dobro je tam, kde jsi TY 

Co je to Dobro? Při hledání odpovědi na 
tuto otázku se mnozí ocitnou v slepé ulič-
ce, protože najít jednoznačnou odpověď 
není snadné. Nejčastěji se nám vybavují 
abstraktní popisy pocitů, které částečně 
vysvětlují význam slova Dobro, ale pod-
stata nám stále uniká. 

Dobro je jako zvoneček, který má 
v sobě každý člověk. Vibrace zvuku, kte-
ré vydává, jsou dobré myšlenky člověka. 
Čím více a  častěji budeme poslouchat 
tento okouzlující hlas naší duše, volání 
Dobra, tím víc se náš život a okolní svět 
bude měnit k lepšímu.
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Terapie smíchem
Už lékaři starověku doporučovali smích 
jako prostředek k posilování plic a zlepše-
ní celkového zdraví. 

Smích především snižuje stres, jehož 
nadměrné a dlouhotrvající působení cel-
kově oslabuje náš imunitní systém. Kro-
mě toho má smích pozitivní vliv na dý-
chání, krevní oběh i  nervovou soustavu. 
Při smíchu dochází k prohloubení dechu, 
čímž se zrychluje práce srdce a pročišťují 
se plíce. Tato svalová vibrace působí dále 
jako masáž na žaludek a  střevní trakt, 
a tak povzbuzuje i naše zažívání. 

Je známo, že 1  minuta smíchu zna-
mená pro organismus totéž co 45 minut 
fyzické relaxace. 

pokračování na str. 2

SVATOJÁNSKÉ SLAVNOSTI
Ačkoliv noc je toho dne kratší než vzdech, zapalovali naši předkové ohně na kopcích, v posvátných hájích zdobili pra-
meny či studny ve vsi a po řekách pouštěli věnce. Proudy nesly upletené věnečky dále a rozsvícená světla na vodách byla 
mihotavou vzpomínkou na prastaré zvyky. Pak putovali na hory převyšující ty okolní a vítali na jejich vrcholech slunce.

Letní slunovrat (někdy také Alban 
Heruin, Litha, angl. Midsummer) nastává 
v okamžiku, kdy Slunce dosáhne nejsever-
nějšího místa na ekliptice, tedy 20. nebo 
21. června. Je to svátek nejdelšího dne 
a nejkratší noci. Je proto pochopitelné, že 
čím blíže se dostáváme k severu Evropy, 
tím větší význam se tomuto svátku přiřa-
zuje – vždyť znamená začátek léta, vrchol 
světlé části roku, přináší teplo a život. Ve 
Švédsku, Norsku, Finsku, v Pobaltí a Dán-
sku je letní slunovrat ve veliké vážnosti 
a úctě.

Historické pozadí
Ačkoli se svátek svatého Jana 

(24. června) nekryje přímo s datem letního 
slunovratu (21. června), obě události spo-
lu úzce souvisejí. Opět se musíme vrátit 
ke starým Keltům, protože i tento svátek, 
u Keltů zvaný Alban Heruin, je pohan-
ského původu. Již tehdy totiž lidé věděli, 
že 21. června je obloha ozářená sluncem 
nejdéle z celého roku a následující noc je 
nejkratší v roce. Od tohoto dne pak začíná 
slunečních paprsků ubývat, dny se krátí, 
a teprve 21. prosince, tedy v době zimního 
slunovratu, se dny opět začínají prodlužo-
vat. 

V dávných dobách byli lidé odkázáni 
pouze na Slunce, jehož odchod se snažili 
zastavit. Po setmění proto zapalovali vel-
ké ohně v naději, že Slunci dodají potřeb-
nou energii do dalších měsíců. Šlo tedy 
o oslavu světla, která se ovšem odehrávala 
v noci. V noci považované za magickou, 
v níž se spojoval svět lidí se světem nadpři-
rozených bytostí a v níž se věci nemožné 
stávaly možnými. Věřilo se, že právě teh-
dy se země otvírá a vydává svá tajemství. 
Rostliny prý mají čarovnou moc, skály se 
rozestupují a odkrývají cestu k pokladům. 
Země si ale své cennosti hlídá, a proto té 
noci posílá na svět nejrůznější ochránce 
pokladů v podobě vil, démonů a skřítků. 

Na 24. června, třetí den po slunovratu, 
církev stanovila svátek Jana Křtitele. Tím 
se svátek Alban Heruin změnil ve Svato-
jánskou noc.
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Slovanský slunovrat  
a Svatojánská noc

O tom, jak slavili slunovrat slovanští 
předkové, moc zpráv nemáme. 

Nejstarší zpráva o slovanském letním 
slunovratu pochází z roku 1128 a zmiňuje 
velký svátek Pomořanů doprovázený zpě-
vem a veselím.

Smyslem svátku bylo zajištění zdárné 
úrody a to skrze vláhu přivolanou koupe-
lemi, teplo přivolané ohni a plodnost. Při 
svátku byla oslavována zároveň Velká 
matka – bohyně plodnosti. Lidé tančili 
kolem ohňů a bylinami zapálenými oh-
něm žehnali dobytku. Uhlíky ze sluno-
vratových ohňů byly poté rozhazovány po 
polích, aby tak byla zajištěna dobrá úroda. 

Dívky pletly věnce, jimiž se mládež 
zdobila, nebo je posílaly po vodě se svíč-
kou. Chlapci se je někdy snažili chytit, aby 
upoutali pozornost dívky. Taky se z nich 
věštilo: rozdávala je dívka se zavázaný-
ma očima “Kupaljo”. Kdo dostal čerstvý 
věnec, toho čekalo šťastné manželství, 
uvadlý věnec znamenal nešťastné; nebo se 
dívky rozběhly a kterou Kupaljo chytilo, 
ta se brzy měla vdát. 

Přes oheň se skákalo bez oděvu a to 
jak chlapci, tak i dívky a stejně tak se nazí 
i koupali – kvůli očistě a zdraví. Některé 
tyto obřady se konaly ještě v 19. století. 

Běloruské dívky byly zdobeny kvě-
ty. Někde se zdobila májka – vrba, dívky 
kolem ní tancovaly a pak o ni bojovaly 
s chlapci. Na Ukrajině se dělaly figury ze 
slámy – Kupalo a Marena. Po tanci se o ně 
bojovalo, byly roztrhány a utopeny. 

V Bulharsku a Srbsku vyráběli hlině-
né figury Germana, Kalojana nebo Per-
peruny a házeli je do vody, aby přivolali 
vláhu polím. Podobným symbolem byla 
Dodola, kterou představovala dívka ozdo-
bená věnci (tu jenom doprovázející dívky 
vykoupaly). 

V Rusku a na Ukrajině je nazýván 
tento svátek Noc na Kupala nebo jedno-
duše Kupalo/Kupajlo, v Bělorusku Ku-
pala. V Polsku je svátek nazýván Kupała 
či Kupąła, ale také Sobótka. Tento název 
je snad odvozen od soboty, která byla 
v Polsku tradičním dnem nevázaného ve-
selí a souvisí i s posvátnou slezskou horou 
Sobótka. Polský svátek Wianki – Věneč-
ky také navazuje na pohanskou tradici 

oslav letního slunovratu. Svátek je znám 
i v Bulharsku jako Ivan-den, v Srbsku jako 
Ivan dan a Slovinsku jako Kres. 

Jako kupadla je také v české lidové 
kultuře označován dárek, kterým obdaro-
vávali dívky chlapce v předvečer svátku 
Jana Křtitele.

V kupadelných písních se objevuje 
motiv sňatku bratra a sestry – ohně a vody, 
dvou hlavních živlů tohoto svátku. Jeho 
symbolickým vyjádřením je modrožlutý 
květ černýše hajního (ruský lidový název je 
Иван-да-марья/Honza-a-mařenka). Tento 
motiv se objevuje i v jiných indoevrop-
ských mytologiích.

… a můžete slavit jako Keltové 
Některé keltské tradice můžete dodr-

žovat snadno i nyní: můžete si dát do okna 
zapálenou svíčku, která má přivolat štěstí, 
dveře můžete ozdobit malým věnečkem 
spleteným z letních květin a magickým 
znakem, kterým je otevřená křivka zná-
zorňující rozvinutý list. Kdo máte mož-
nost strávit tuto tajuplnou noc venku v pří-
rodě ještě před úplným setměním, vyjděte 
zvečera ven. Možná tam potkáte i nějaké 
svoje světélko… 

Lotyšské slavnosti 
Snad nejbouřlivěji v Evropě oslavují 

letní slunovrat Lotyši. Jejich oslavy trvají 
tři dny. Lotyši říkají svátkům Jánské svát-
ky nebo Lígo. Tuto noc v roce nechodí 
vůbec spát a stráví ji u planoucího táborá-
ku. Děvčata uvijí věnečky z polního kvítí 
a každý hoch jménem Jánis dostane koru-
nu z dubového listí.

Venkovští lidé pravidelně připravují 
pro tuto slavnost speciální sýr a pivo, ob-
cházejí od domu k domu a za zpěvu staro-
dávných písní se vzájemně obdarovávají. 
U táboráku zpívají zvláštní písně, které se 
zpívají pouze tuto noc. Slunce zapadá jen 
na krátkou chvíli. Opravdová tma nena-
stává a nikdo nesmí spát, aby nezmeškal 
východ slunce. Ráno mají všichni muži 
za vydatného povzbuzování žen naskákat 
do nejbližšího jezera či řeky. Když všichni 
pozdraví východ slunce, zkropí si tvář ran-
ní rosou. Její účinky jsou vždy blahodárné, 
obzvláště za tohoto jitra. 

„Když se umyješ rosou na Kupajla, 
budeš zdravý a šťastný po celý rok“

pokračování na str. 4
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Lásku, vlídnost a soucit potřebuje nemocný někdy více než všechny léky. F. Dostojevskij
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Současný způsob života velmi zatěžuje náš 
organismus a vyvádí ho z jeho přirozené 
rovnováhy, s kterou jsme přišli na svět. 
Největšími rizikovými faktory pro naše 
zdraví jsou stres, špatná životospráva, 
kouření, alkohol, medikamenty, nedosta-
tek pohybu a kyslíku.

Detoxikační potraviny jsou potraviny, 
které pročisťují orgány trávicího systému 
a ty pak lépe pracují. Detoxikaci můžete 
nejlépe dosáhnout prostřednictvím zása-
dotvorného stravování a s pomocí detoxi-
kačních produktů. Při detoxikaci dochází 
v prvé řadě k pročištění jater, což je jeden 
z největších a nejvíce zatěžovaných orgá-
nů. Důležitou funkcí jater je totiž zachyco-
vání a zpracování toxinů. 

Toxiny se do těla mohou dostat ve 
formě chemikálií z ovzduší, ale nejvíce se 
uvolňují jako odpadové látky z jídla, které 
konzumujeme. Detoxikační potraviny po-
máhají eliminovat tyto toxiny následujícími 
způsoby: čištěním krve, neutralizací toxinů 
a cholesterolu za pomoci žluče a rozlože-
ním toxinů taktéž za pomoci žluče, což 
vede k jejich eliminaci z těla. Tím umož-
ňují játrům lépe vykonávat jejich funkci. 
Detoxikační potraviny by měly obsahovat 
látky, které napomáhají vyčistit játra od to-
xinů, které se v nich usadily. Měly by proto 
být bohaté na vitaminy B, C, E, A a vlákni-
nu, jejíž přítomnost ve stravě je naprosto 
nezbytná pro účinnou detoxikaci střev. 

Pravidelná očista organismu cílenými 
detoxikačními potravinami neblahé dů-
sledky našeho nezdravého životního stylu 
zmírňuje. Některé potraviny mají velmi 
pozitivní zdravotní a čistící účinky. Stačí 
je jen pravidelně zařazovat do našeho jídel-
níčku. Pojďme se na některé z nich podívat.

Zázvor. Kořen zázvoru stimuluje cir-
kulaci krve – tudíž napomáhá filtrovat 
toxiny z těla a eliminovat je mimo jiné 
i prostřednictvím tekutin ve formě potu 
a moči. Vyznačuje se také antioxidačním 
účinkem.

Česnek. Je přírodní prostředek, který 
čistí krev a snižuje riziko vzniku krevních 
sraženin. Také z ní odstraňuje tuky. Snižu-
je krevní tlak a je považován za efektiv-
ní detoxikační potravinu. Detoxikačního 
účinku dosáhnete, jestliže přidáte 4 až 
5 stroužků syrového česneku do vašeho 
jídla. Česnek obsahuje hodně metioninu 
a cysteinu, což jsou esenciální aminokyse-
liny, které chrání játra tím, že jim pomá-

hají produkovat žluč, která pak odstraňuje 
z těla toxiny rozpustné v tucích.

Koriandr. Byl vědci testován a uznán 
pro jeho schopnost odstranit z těla nadby-
tečné minerály. Koriandr umí z lidského 
těla efektivně eliminovat toxické kovy, 
jako jsou olovo, rtuť a hliník. Za účelem 
detoxikace byste jej měli přidávat do va-
šich pokrmů.

Olivy. Obsahují vysoce cenné mastné 
kyseliny, vitaminy A, B1, B2, B6, kyselinu 
folátovou, vitamin C a E, minerály draslík, 
hořčík, vápník, fosfor. Olivový olej podpo-
ruje správnou činnost žlučníku a snižuje 
cholesterol.

Bílá a černá ředkev. Velmi účinně od-
hleňuje a detoxikuje. Podporuje žlučník, 
zažívání a kvalitní látkovou výměnu. Ob-
sahuje vitamin C, minerály a enzymy.

Avocado. Je bohaté na nenasycené 
mastné kyseliny, draslík, vápník, železo 
a obsahuje silný antioxidant vitamin E.

Rukola. Jde o listovou zeleninu s hoř-
kou chutí, díky které velmi pozitivně ovliv-
ňuje zažívací činnost. Je známá vysokým 
obsahem vitaminu C, vápníku, draslíku, 
zinku a jodu a beta – karotenu, který spo-
lečně s vitaminem C je silný antioxidant.

Čekankový puk. Vynikající zelenina 
s nahořklou chutí. Aktivuje játra a žlučník, 
silně detoxikuje. Pomáhá při odvodňování 
organismu.

Hlíva ústřičná. Houba, která je u nás 
běžně k dostání. Silně posiluje imunitu a je 
velmi vhodná pro diabetiky. Je bohatá na 
esenciální aminokyseliny. Je to účinná pre-
vence proti arterioskleróze, srdečním a obě-
hovým chorobám, vysokému tlaku, dně. 
Má velmi silné detoxikační schopnosti.

Naklíčená semena. Dobrý výběr na-
klíčených semen dnes nabízejí markety, na-

příklad naklíčenou čočku, mungo, řeřichu, 
naklíčená semena ředkvičky nebo brokoli-
ce. Obsahují velké množství enzymů, esen-
ciálních aminokyselin. Obsahují stonásobně 
vyšší dávku vitaminu C než citrusové plody.

Řasy. Jsou přímo minerálovou bom-
bou. Obsahují až 41 minerálů, především 
vápník. Díky speciálním kyselinám mají 
silně detoxikační účinek při vylučování 
těžkých kovů z těla. Z mořských řas je vel-
mi vhodná pro kuchyňské využití do polé-
vek, salátů či koktejlů řasa Wakame. 

Miso. Je dochucovací pasta vyrobená 
ze sójových bobů. Vedle vysokého podílu 
aminokyselin obsahuje živé bakterie (pro-
biotika) pro zdravou střevní mikroflóru. 
Kromě toho obsahuje také vitamin B12, 
který se většinou vyskytuje pouze v živo-
čišných produktech. Působí bazicky (zá-
sadotvorně), podporuje trávení a imunitu 
a má silné detoxikační účinky. Miso pastu 
je vhodné přidávat do polévek ke konci 
přípravy. Polévku velmi kvalitně ochutí. 
Chuť je podobná bujónu.

Zelenina. Obsahuje velké množství 
chlorofylu, který je nejen užitečný k lep-
šímu trávení tuků, ale má pro lidské tělo 
i řadu jiných blahodárných účinků. Zelená 
listová zelenina navíc obsahuje vitamin 
E potřebný k ochraně jater. Cibule, fazo-
le a růžičková kapusta obsahují metionin 
a cystein, které taktéž chrání játra. Zelená 
listová zelenina, růžičková kapusta, broko-
lice, ale i květák, cibule a červená řepa jsou 
doporučovány jako detoxikační potraviny.

Syrové ovoce. Obsahuje vysoký podíl 
vlákniny. Ovoce jako ananas, mango, ja-
blka, pomeranče, hrušky, grepy a broskve 
obsahují velké množství prospěšných lá-
tek, jako například vitamin C, beta karoten 
a antioxidanty, důležité pro účinnou deto-
xikaci organismu.

Tolik zdraví se skrývá v uvedených 
potravinách. Byla by veliká škoda, tyto tak 
důležité potraviny přehlížet! Stačí si jen na 
ně zvyknout a naučit se s nimi v kuchyni 
pracovat. Nebojte se experimentovat, pro-
tože příprava pokrmů je jeden veliký expe-
riment. Všechny tyto kulinářské pokusy by 
měly mít dvě věci společné a to výbornou 
chuť a pozitivní zdravotní účinek.

autor: Mgr. Ivana Stenzlová
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Poklady v detoxikační kuchyni

Jaké jsou příčiny z fyziologického 
hlediska?
Náš mozek je, stejně jako ostatní orgány, 
vyživován arteriální krví, obohacenou kyslí-
kem. Pokud jsou cévy poškozeny nebo ucpá-
ny, čímž dojde k následnému přerušení pří-
vodu krve a tím i kyslíku, odumírá určitá část 
mozku. V důsledku toho člověku přestává 
fungovat ta část organismu, kterou řídila daná 
část mozku. Odborně se tomu říká ischemic-
ká cévní mozková příhoda. Nebezpečí spo-
čívá v tom, že se příznaky nemoci mohou 
projevovat postupně. Abychom se vyvarovali 
trvalých následků, pomoc musí přijít do třech 
hodin po začátku mozkové příhody.

U hemoragické mozkové příhody do-
chází k prasknutí cév a následnému krva-
cení (hemoragii) do mozku. Aby bylo mož-
né při vzniku takového problému zachránit 
postiženému život, musíme dodržet prosté 
pravidlo – co nejkratší čas od výskytu prv-
ního příznaku do kontaktu se zdravotnic-
kým zařízením. 

Lidé příznaky této velmi závažné ne-
moci neznají, a proto ani včas nevyhledají 
lékaře. Co by vás mělo varovat? Necit-
livost a porucha hybnosti tváře, horních 
a dolních končetin na jedné polovině těla, 
potíže s mluvením nebo porozuměním, ne-
schopnost koordinovat chůzi, náhlé zhorše-
ní zraku, dvojité vidění, pokles víčka na po-
stižené straně a nezvykle silné bolesti hlavy.

Kde je příčina?
Hypercholesterolemia. Vysoká hladina 
cholesterolu v krvi vede k ateroskleróze 
(kornatění tepen neboli ucpání cév usaze-
ninami tuku a ostatních látek). 

Stres. Vysoká hladina adrenalinu v krvi, 
hormonu, který vzniká při stresových situ-

acích, vyčerpává nervový systém, zvyšuje 
srdeční rytmus a krevní tlak. To způsobí 
změnu struktury cév a zvýšení schopnos-
ti srážení krve, což může následně vést 
k ucpání cév.

Kouření. Nikotin zužuje cévy a může vy-
volávat spazmy. Karcinogenní látky, které 
jsou obsaženy v tabáku, způsobují, že se 
cholesterol usazuje na cévních stěnách 
a vznikají tak krevní sraženiny.

Alkohol. Alkoholické nápoje zvyšují krev-
ní tlak a vyvolávají chronickou hypertenzi. 

Nadváha. Lidé s nadváhou více zatěžují 
srdce a celý oběhový systém. Čím větší 
hmotnost, tím větší nároky na zásobování 
krve, a srdce tudíž musí pracovat na větší 
výkon. Ne vždy cévy toto zatížení zvládají, 
což může mít za následek vznik vysokého 
krevního tlaku.

Nedostatek pohybu. Málo pohybu způ-
sobuje, že cévy nepracují tak, jak by měly 
a buňky mozku jsou tak nedostatečně záso-
bovány kyslíkem.

Cukrovka. Zvýšení hladiny glukózy v or-
ganismu vede k ukládání tukových vrstev 
na cévních stěnách, čímž se zvyšuje nebez-
pečí ucpání cév.

Prevence
Hlavní příčinou cévní mozkové příhody je 
ve většině případů ateroskleróza. Prevence 
se tedy zaměřuje na odstraňování její příčin.

Kontrola krevního tlaku je nezbytná, 
zvláště se stoupajícím věkem (od 50-ti let). 
Vysoký krevní tlak je jednou z nejčastěj-
ších příčin tohoto onemocnění.

Určitě pomůže upravit jídelníček tak, 
že omezíme živočišné tuky, soli a chole-
sterol. Je důležité, abychom do své stravy 
zařadili více ovoce, zeleniny, celozrnné 
potraviny a luštěniny. Dobrou prevencí je 
též aktivní životní styl a udržování váhy. 
Doporučuje se přestat kouřit a neužívat 
vysoké množství alkoholu. 

Hlavní ochranou před nemocí jsou 
pozitivní emoce jako je láska, vděčnost, od-
pouštění, přátelství, upřímná radost z úspě-
chu druhých.

Co dělat při záchvatu 
V případě jakéhokoli podezření na CMP 
okamžitě zavolejte rychlou záchrannou 
službu.

Před příjezdem sanitky pacienta uklid-
něte, položte na záda a snažte se ho udr-
žet při vědomí. Vytvořte pacientovi klidné 
prostředí a zajistěte přísun čerstvého vzdu-
chu. Pokud pacient ztratí vědomí, položte 
jej na záda a zakloňte mu hlavu. Nikdy 
postiženému nepodkládejte hlavu např. de-
kou nebo polštářem!

Pokud nemocný přestane dýchat, oka-
mžitě začněte resuscitovat podle pokynů 
dispečera záchranné služby.

Nikdy nevíme, co se může v životě při-
hodit. Dostatečná informovanost, schop-
nost poradit si se vzniklou situací a včasná 
pomoc dávají nejen naději na rychlé uzdra-
vení, ale mohou zachránit lidský život.

Mozková mrtvice: 
jak jí předejít a co dělat, když se přihodí
V létě, kdy teploměr nepředvídatelně skáče od +20 do +35 stupňů, se často zvedá arteriální nebo nit-
rolební tlak, v důsledku čehož křehké cévy nevydrží napětí. Vedra nás navíc vyčerpávají, zbavují nás 
tekutin a způsobují zhušťování krve. Toto všechno může zapříčinit vznik cévní mozkové příhody.

Věděli jste, že …
… ETIKOTERAPIE je léčebná 
metoda, která klade důraz na souvis-
lost mezi mravním stavem člověka 
a  jeho fyzickým zdravím? Její zakla-
datel MUDr. C. Bezděk, vidí už v roce 
1931 v  lidském sobectví, tedy v roz-
padu mravních hodnot, příčinu všech 
nemocí jedince i  celé lidské společ-
nosti. Ke stejnému závěru na podkla-
dě vlastních zkušeností dospěl ve své 
knize Co s doktorem MUDr. Vladimír 
Vogeltanz. „Záplava souhlasných re-
akcí čtenářů mě utvrzuje v  tom, že 
se v  naší společnosti nezadržitelně 
vzmáhá potřeba pravdivosti, čistoty, 
mravnosti našeho žití.“

A  o  takový mravný, zdravý způ-
sob života usiluje etikoterapie. Myš-
lenky, které se splétají z tisíců vyslech-
nutých příběhů, dostávají podobu 
závěrů – opakovaně dokázaných de-
finic a  postulátů se společným jme-
novatelem, totiž zákonitým vztahem 
mezi ne-mravností a ne-mocí.

Jak se do lesa volá, tak se z lesa 
ozývá. Volání v  podobě našich 
(nemravných) skutků se nám vra-
cí (v  podobě nemoci) v  tom, co se 
nám v životě děje, a my se divíme. 
Přestaňme se divit a začněme měnit 
to, co voláme. Možná pak budeme 
s  čím dál větší radostí naslouchat 
tomu, co se nám z lesa začne ozývat. 
Přesně o to se snaží i klienti u etiko-
terapeuta. Už si nechtějí nechat léčit 
jen své fyzické tělo lékařem zvenčí, 
nýbrž se chtějí uzdravit sami zevnitř. 
Přicházejí se poradit, jak na to.

Je to příležitost pro ty, kteří už 
v sobě cítí potřebu hluboké přemě-
ny celé své bytosti. Cílem etikotera-
pie není nic menšího než uvedení 
duše i těla do souladu s duchovními 
zákony. Bez toho se snaha o  sku-
tečné zdraví v novém tisíciletí totiž 
neobejde.

Za mnohou chronickou nemocí 
se skrývá dlouhodobě neřešený ci-
tový problém, stres, který žádná ta-
bleta za nás nevyřeší. Léčení nemá 

valného významu, nepřivede-li nás 
ke změně myšlení. Naslouchej-
me pozorně své nemoci, chce nám 
něco říct. Přivést nás k poznání, kde 
jsme porušili zákon, ublížili sobě 
či druhým. Nemáme ji náhodou, 
nemoc je přesným výsledkem na-
šeho dosavadního způsobu života, 
našich myšlenek a přání – je naším 
svědomím.

Není cílem zbavit se nemoci, 
i když právě o to se medicína snaží. 
Cílem je zbavit se způsobu života, 
který k  ní vedl. Jediná opravdová 
léčba je poctivá práce na sobě. O ji-
ných uzdraveních platí ono “lehce 
nabyl, lehce pozbyl“, ať už vám nabí-
zí kdokoli. Začneme-li alespoň naku-
kovat do neviditelné říše příčin a ne-
řešíme-li jen až ty viditelné následky, 
je to počátek pokroku. Skutečná 
příčinná léčba začíná, když člověk 
vejde do sebe bez sebeomlouvání 
a sebelitování a rozhodne se v urči-
tém okamžiku zlomu vzít svůj život 
do svých rukou a být autentický, jed-
nat v  souladu se svým svědomím. 
Pak se dostává do souladu s vyššími 
vesmírnými zákony a rozumí, čemu 
ho měla nemoc naučit. 

Klienti etikoterapie říkají zcela 
spontánně: „Díky nemoci se mi život 
změnil k vyšší kvalitě prožívání.“ Ote-
vírají a  uzavírají léta neřešená tabu 
ve vztazích. Dochází k  napřimování 
postojů, narůstá sebevědomí a  od-
vaha k pravdivému, otevřenému ře-
šení nemocných vztahů. Pozitivitou 
myšlení se zvedá energetická úroveň 
obranyschopnosti a uzdravovací síla 
organizmu, dosud blokovaná nega-
tivní emocí. Změny bývají mnohdy 
překvapivě rychlé a  zásadní. Využí-
váme potenciálu nemoci k  přestav-
bě vnitřních hodnot člověka.

Neočekávejme zázračný lék z ru-
kou lékaře, ale nečekejme ho ani od 
léčitele  – zázrak naší přeměny leží 
v nás.

http://www.etikoterapie.com/

Kam se ztratil smích?
Lidé se v dnešní době smějí mnohem 

méně než v minulosti. Statistiky ukazují, 
že v ponuré době těsně před 2. světovou 
válkou (1939) se lidé ve Francii v průmě-
ru denně smáli 29 minut. Zatímco o 40 let 
později se tentýž národ směje v průměru 
pouhých 6 minut denně. Je dobře známým 
faktem, že děti se smějí průměrně asi 300 
krát denně, zatímco dospělí jen 15 krát 
denně.

Historie léčby smíchem
Od Aristotela až do dnešní doby na-

jdeme v lékařské literatuře jasné zmínky 
o smíchu. Lékaři starověku doporučovali 
smích jako prostředek k posilování plic, 
francouzský lékař ze středověku jmé-
nem Brambille tvrdil, že „negativní emo-
ce zhoršují stav těžkých ran, zatímco 
smích a naděje umožňují jejich zahojení“. 
V 19. století zase německý lékař Gott-
lieb Hupland zastával názor, že smích je 
jedním z nejdůležitějších faktorů trávení 
a považoval smích za výbornou léčebnou 
metodu. A podobných zmínek bychom na-
šli ještě mnoho.

V roce 1995 založil indický doktor 
Madan Kataria svůj první klub smíchu. Od 
té doby jich vzniklo v Indii i jinde na svě-
tě zhruba 800 a praktikují v nich speciální 
metodu „řízeného“ smíchu, využívající 
slabik ho ho ho a cha cha cha. Léčba smí-
chem dostala i svůj název – gelototerapie 
a zejména ve Spojených státech se na tento 
způsob léčení specializují nejen psycho-
logové, ale i celé instituce. Dále na světě 
existuje více než 6 tisíc klubů smíchu, ve 
kterých se praktikuje takzvaná Hasayoga – 
jóga smíchu.

Proč je smích zdravý?
Smích především snižuje stres, je-

hož nadměrné a dlouhotrvající působení 
celkově oslabuje náš imunitní systém. 
Bylo prokázáno, že když se smějeme na 
celé kolo, stoupá nám ve slinách a v krvi 
koncentrace imunoglobulinů a smích tu-
díž zlepšuje obranyschopnost organismu. 
Kromě toho má smích pozitivní vliv na 
dýchání, krevní oběh i nervovou soustavu. 

Při smíchu dochází k prohloubení dechu, 
čímž se zrychluje práce srdce a pročišťují 
se plíce. Tato svalová vibrace působí dále 
jako masáž na žaludek a střevní trakt, a tak 
povzbuzuje i naše zažívání. Při smíchu na-
víc kromě tepové frekvence stoupá i krevní 
tlak a rozšiřuje se výstelka cév, která pak 
produkuje více oxidu dusnatého, jenž ome-
zuje srážlivost krve a má protizánětlivé 
účinky. V neposlední řadě smích zvyšuje 
práh bolestivosti a působí tedy jako přiro-
zené analgetikum.

Je známo, že 1 minuta smíchu zname-
ná pro organismus totéž, co 45 minut fy-
zické relaxace. Smích je tedy stejně zdravý 
jako sportování nebo různé relaxační tech-
niky.

Terapie smíchem v Čechách
Náš největší expert přes smích je 

MUDr. Karel Nešpor, CSc. – primář Oddě-
lení léčby závislostí mužů v pražské Psy-
chiatrické léčebně Bohnice. V 90. letech 
pobýval v Indii, zajímá se o jógu a je znám 
jako lékař, který používá netradiční léčeb-
né metody. Jedna z nich je právě terapie 
smíchem, o níž vydal již tři knihy. 

Co se při „výrobě smíchu“ konkrétně 
děje? „Reagují oči: přimhouří se a dochá-
zí ke stažení kruhového svalu,“ popisuje 
Karel Nešpor. „Tento sval je mimochodem 
podle posledního zjištění vědců pro smích 
nejdůležitější. Jeho pohybem se totiž 
v mozku aktivuje centrum, jež vytváří dob-
rou náladu. Pomocí moderních zobrazova-
cích metod mohou tuto oblast vědci měřit 
a určit, co se děje i v ostatních centrech.“ 
Nato se začnou pohybovat koutky úst a za-
táhnou se šikmo vzad a vzhůru. Uvolní se 
čelist a celkově dochází k poklesu svalo-
vého napětí. Proto se během legrace nedo-
poručuje cokoli držet nebo stěhovat! Pulz 
stoupá a tělem se rozlévají endorfiny, které 
tiší bolest. Během většího chechotu se pak 
do práce zapojí i břišní stěna, bránice a její 
vnitřní část. 

Tento lék, který nám darovala příro-
da, je úplně zdarma a má jediný vedlejší 
účinek – dobrou náladu!

zdroj:http://www.coopclub.cz/ 
terapie-smichem/16514

Terapie smíchem

http://www.polahoda.cz
http://www.celostnimedicina.cz
http://www.etikoterapie.com
http://www.coopclub.cz
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Myšlenky dneška vytvářejí požitky zítřka. Louise L. Hayová

Je to už 26 let, kdy jsem s velkou ra-
dostí a očekáváním překročila práh školy. 
Těšila jsem se na svou první paní učitelku, 
která nás s velkou srdečností přivítala. Na 
lavici ležela hromádka školních pomůcek, 
které jsme si společně prohlíželi.

Vzpomínám si, jak byla na tabuli na-
kreslená muchomůrka a já se radovala, že 
jsem byla ve třídě první a mohla si tak vy-
brat tu nejlepší lavici – samozřejmě hned 
u paní učitelky. Je nádherné si zpětně uvě-
domit, co pro šestiletou holčičku bylo teh-
dy podstatné. Do školy jsem se neskutečně 
těšila. A to i přesto, že jsem dostala zaško-
lení od staršího bratra, který první zářijový 
den již do školy tak nespěchal.

Má bezstarostnost ale už během podzi-
mu dostávala trochu zabrat. Byla jsem tro-

chu živější dítě, které nechápalo, že v míst-
nosti, kde se tísní přes třicet dětí se nedá 
běhat, jak jsem byla zvyklá ze školky. Paní 
učitelka to řešila dlouhými vzkazy domů. 
Škoda jen, že ten památný notýsek si na 
konci roku vybrala. Tak ráda bych si přečet-
la, jak neúnavně krotila můj temperament. 
Nakonec jsem ale dostala rozum a bez 
větších problémů jsem úskalí první třídy 
zvládla. Další léta se mi slévají, neboť pr-
votní nadšení samozřejmě opadlo a zážitky 
nebyly asi tak silné, jako první školní den. 
Nakonec jsem se rozhodla, že vyzkouším 
školu vidět z druhé strany a zvolila si uči-
telské povolání. Opravdu nelituji, protože 
pracovat s dětmi je neustálá výzva, nic není 
teorie. Učila jsem deset let na prvním stupni 
a zkusila jsem všech pět ročníků, nejčastě-
ji první třídu. Potvrzuji i z druhé strany, že 
tam se skutečně zažívají nejsilnější prožitky.

Tento článek bych chtěla věnovat té 
úžasné paní učitelce – Martě Jursíkové 
z Kutné Hory a samozřejmě i všem ostat-
ním učitelům, kteří neberou svou profesi 
jen jako zdroj obživy, ale jako poslání, ra-
dost a celoživotní koníček.

Autorka: Mgr. Alena Krátká
http://magazin.mojechytredite.cz/

Na kus řeči s učitelkou

DobroTY – Dobro je tam, kde jsi TY

Tu obec můžete klidně projet a ničeho 
si nevšimnout. Natažená jako nit mezi hlu-
bokým lesem a širokou řekou, táhne se od 
východu na západ. V jednom bodě se však 
zauzlí ― to u křížku, v místě, kam stejně 
každý jednou přileze ― a potom rozpřáh-
ne paže. Jednu k poledni, aby ji ponořila 
do kalné vody řeky Labe, a tu druhou na 
stranu půlnoční, čili severní, kde proroste 
lesem a zmizí.

Lidé tu od pradávna ― a když říkám 
od pradávna, tak myslím opravdu od pra-
dávna ― žijí na pruhu země, který se na 
pár stech metrech změní z úrodné prsti po-
labských nížin v pahorky písku tak jemné-
ho, že bychom s ním mohli měřit čas v pře-
sýpacích hodinách našich životů. 

Na tomto místě, v této obci, se naro-
dily dvě osobnosti, které zanechaly svojí 
činností stopy nejenom v povědomí obyva-
tel Semína, ale tyto jejich stopy překročily 
hranice kraje, ba co více, i hranice hranic. 
A o takových lidech je zvykem v obecních 
kronikách hovořit jako o významných ro-
dácích.

Ten obecně známější, architekt Josef 
Gočár, jeden ze zakladatelů české variace 
na kubismus, který vytáhl z pláten výstřed-
ních malířů geometrické tvary do reálné-
ho života a postavil jej před oči diváků ve 
formě domů, paláců a továren, aby poslé-
ze, ještě než se uzavřel do přísné a strohé 
klauzury funkcionalismu, zaoblil a zakula-
til ostré hrany těch svých geometrických 
tvarů slovanskými motivy a dal spolu se 

svými přáteli vzniknout na světě originál-
nímu, jinde neviděnému stylu rondokubi-
smu, propojujíce tak západ s východem, 
stejně jako je propojuje silnice táhnoucí se 
Semínem.

Tím druhým, ještě před několika lety 
v domácím prostředí téměř neznámým 
a pouze v úzkém kruhu odborníků, kdesi 
na okraji paměti se uchovávajícím rodá-
kem, je v tomto čísle zmiňovaný archeolog 
Vincenc Častoslav Chvojka. Osudem pro-
težovaný i pronásledovaný syn semínské-
ho sedláka, který prošel lán světa, aby na 
daleké Ukrajině vykopal poklad. Poklad 
smyslu svého života. 

Právě on, amatér a tedy milovník, 
dostal tu možnost objevit podivuhodnou 
pradávnou civilizaci Tripoli na území 
Ukrajiny, zapsat se tak nesmazatelným 
písmem do historie nejenom ukrajinské, 
ale i evropské archeologie a zaplatit za to 
svým zdravím a nevyléčitelnou touhou po 
domově. Po té nitce natažené od východu 
na západ mezi lesem a velkou řekou. To na 
naše poměry velkou řekou. Dněpr je přeci 
jenom jiná liga.

Tíží nás to jako závaží. Dva význam-
ní rodáci, dvě osobnosti české kultury, 
a k tomu renesanční zámeček s pivovarem 

a rozlehlými sklepy, renesanční dřevěná 
zvonice se zvony, které dvakrát přežily 
svůj zánik, na hřbitůvku s kostelem z ro-
mánské doby, Opatovický kanál, ten tech-
nický zázrak šestnáctého století, lidské dílo 
vrostlé do přírody a na něm aquadukt upro-
střed lesa a také ta silnice, která spojuje 

východ se západem a u křížku rozpřahuje 
ruce na sever a na jih.

Tolik toho tady je, co by zasloužilo 
shromáždit a uchovat pro příští generace. 
Tolik toho volá po uchování v paměti.

Kde jinde v České republice by mělo 
být muzeum slavného archeologa, než 
v jeho rodišti, když v jiných muzeích se 
pro něj doposud nenašla ani vitrína? Kde 
jinde vzpomenout na slavného architekta, 
než v jeho rodném pivovaře, v rodné míst-
nosti, která svojí výzdobou zachovává du-
cha konce devatenáctého století a kde jeho 
otec byl sládkem. Kde jinde zachovat his-
torii místa, než v místě samém?

Máme skvělý nápad! Chceme z výše 
uvedených důvodů v Semíně zřídit muze-
um. Muzeum jako informační a myšlenko-
vé centrum, které pomůže popularizovat 
a propagovat ohromné výsledky práce na-
šich rodáků, platformu, s cílem shromáž-
dit a vzájemně propojit všechny zájemce 
o dílo těchto dvou velkých mužů. A samo-
zřejmě propagovat náš kraj, ten úzký prou-
žek země…ale to už vlastně všechno víte.

Jsme na počátku cesty a první krok 
již byl učiněn. Beseda, která se v Semíně 
uskutečnila (viz. www.seminuprelouce.cz) 
se setkala s velkým zájmem zúčastněných, 
včetně přímých příbuzných V. Č. Chvojky, 
kteří stejně jako my touží zachovat toto 
velké dědictví i pro budoucí generace. 
A budeme pokračovat dále. V současné 
době připravujeme internetové stránky, 
kde se dozvíte mnoho zajímavých infor-
mací o V. Č. Chvojkovi a Josefu Gočárovi 
(dokumenty, korespondence, zajímavosti 
ze života), a kam také budete moci přispí-
vat svými vlastními poznatky a nápady.

K velkému cíli se stoupá po schůdcích. 
Pojďte stoupat s námi! Společně jde všech-
no lépe!

Miroslav Smolík, mirek.smolik@seznam.cz
Světlana Šilivská, silivska@centrum.cz

O Semíně, rodácích a lidské paměti

ZDRAVOTNÍ KLAUN
…protože smích pomáhá

Že neznáte zdravotní klauny? Zdra-
votní klaun pravidelně přináší smích 
a radost hospitalizovaným dětem, seni-
orům a geriatrickým pacientům.

Přestože jejich práce není jednodu-
chá, všichni o ní mluví s neskrývaným 
nadšením, stejně jako herečka brněnské-
ho HaDivadla Petra Bučková: „Čím déle 
pracuji jako klaun, tím víc pracuji na sobě 
a na svém přístupu k životu. Není to lehká 
práce, nějaká rutina, je to spíš opak rutiny. 
Neustále se vše mění. Využívám a snažím 
se rozvíjet svoje schopnosti a často vidím 
výsledek – úsměv – hned, což mě povzbu-
zuje. Nebo nejen úsměv, ale i údiv, žasnutí, 
vše co obsahuje život. 

Baví mě vše, co se díky své práci učím 
a zažívám. To, že si mohu neustále uvě-

domovat, co je opravdu důležité a že nic 
materiálního není věčné. Boj o život, nad-
hled nad ne-mocí… To, že si ze sebe můžu 
udělat srandu a nebrat se příliš vážně. To, 
že „bereme strachům jejich velikost“ a či-
níme je tak menšími. Pro klauna není nic 
špatně, divně, všechno přijímá, i v blízkos-
ti smrti a bolesti… Narážení do stěn a dve-
ří… Velmi mi vyhovuje pracovat v soci-
álním prostředí, překonávat a proměňovat 
složité situace. Učit se i z nezdarů.

Práce zdravotního klauna je o lidech, 
o dětech i personálu v nemocnici, o klien-
tech na geriatrii, ale i o velké spoustě výji-
mečných lidí, které jsem díky ní poznala.“

zdroj: http://www.zijemenaplno.cz/, 
http://www.zdravotniklaun.cz

Hodnota úsměvu
Nestojí nic, ale hodně dokáže.

Obohatí každého, kdo jej přijímá, aniž by ochuzoval toho, který dává.
Trvá jen chvíli, ale vzpomínka na něj je někdy věčná.

Nikdo není tak bohatý, aby se bez něj obešel,
a nikdo není tak chudý, aby jej nemohl darovat.

Přináší štěstí do domu, podněcuje dobrou vůli a je znamením přátelství.
Nemůžete si jej koupit, půjčit ani ukrást, protože má hodnotu okamžiku, 

kdy je darován.

Pokud potkáte někoho, kdo nemá sil obdařit vás úsměvem, obdarujte ho jím vy …
Protože nikdo nepotřebuje úsměv víc, než ten, kdo už nemá žádný na rozdávání.

Co je to Dobro? Při hledání od-
povědi na tuto otázku se mnozí ocitnou 
v slepé uličce, protože najít jednoznačnou 
odpověď není snadné. Nejčastěji se nám 
vybavují abstraktní popisy pocitů, které 
částečně vysvětlují význam slova Dobro, 
ale podstata nám stále uniká. Zdá se, 
že se nachází za hranicemi na-
šeho chápání. Nedávno a zcela 
náhodně jsem našla vysvětlení. 
Ve skutečnosti je to tak prosté!

Jednoho slunečného dne jsem 
se procházela parkem. Byl nádher-
ný den: příroda hrála na slunci všemi 
barvami, ze všech stran ke mně doléhal 
překrásný zpěv ptáků, lidé kolem měli 
dobrou náladu. Prostě nádhera! Pře-
mýšlela jsem, že snad každý v životě 
prožívá tak báječný den a možná i ně-
kolik dnů, kdy se nic zvláštního nedě-
je a srdce člověka je naplněno takovou 
radostí! Určitě znáte ten krásný pocit, kdy 
se vám chce obejmout celý svět a ukázat to 
nejlepší, co v sobě máme! A právě v tom-
to okamžiku, na vrcholu této upřímné 
radosti, jsem najednou pocítila, jak se 
v mém nitru rodí něco dobrého. Ja-
kýsi dávno zapomenutý pocit… Byl 
jako malý zvoneček, který zvonil nejdříve 
jemně a potichu, ale pak už hlasitěji a hla-
sitěji. Začala jsem ho poslouchat a uvědo-
mila jsem si, co to je – přání udělat něco 
dobrého, podělit se o tu radost, která mě 
naplňuje a kterou cítím kdesi hluboko 
uvnitř. Ale vždyť je to právě to Dobro!

Když jsem začala věnovat pozor-
nost tomuto pocitu, najednou mi přichá-
zely na mysl nápady, jaké dobré skutky, 
jak a komu můžu udělat, a to právě teď: 

pomoct nemocné sousedce s nákupem, 
pomoct mamince na zahrádce… Jinými 
slovy, naplnila mě taková inspirace a přání 
udělat nějakou drobnost, něco obyčejného, 
ale skutečně dobrého, co by přineslo 
světlo do života jiného člověka! 
Myslím, že každý z nás má mož-
nost darovat radost dru-

hým. 

Tyto prožitky mi pomohly, abych si 
uvědomila, že Dobro je právě ten malý 
zvoneček, to vnitřní volání: „Udělej radost 
a něco dobrého ostatním.“ Dobro není 
vlastnost, kterou mají jen někteří lidé, je 
to součást každého člověka! 

Uvědomte si, jak často máme tento 
pocit, jak často slyšíme toto vnitřní volá-
ní, abychom udělali radost ostatním. A jak 
často necháváme toto kouzelné zvonění 
naší duše bez pozornosti. Vzpomínám 
si, jak mi jednou kamarádka poslala 
pohlednici, na které bylo napsáno: „Bla-
hopřeji Ti k výjimečnému dni Tvého 
života! Kdy: každý den. Děkuji, že Tě 

mám!“ Tehdy jsem měla obrovskou touhu 
udělat podobnou radost svým kamarádkám 
a zvednout jim také náladu. Ale víte, jak 
to chodí. Práce, studium a různé myšlenky 
mě odvedly od zvonečku Dobra, který ve 
mně „zazvonil“ po této nečekané události. 
Moje pozornost se upnula na řešení neko-
nečných starostí a zdálo se, že zvoneček 

přestal zvonit. Ale není tomu tak. Volá 
nás pořád, jen my mu prostě nevěnu-
jeme svoji pozornost. 

Dobro je jako zvoneček, který 
má v sobě každý člověk. Vibrace zvu-
ku, který vydává, jsou dobré myšlenky 
člověka. A pozornost je to, co dělá jeho 
volání hlasitějším, jinak řečeno, co přidá-
vá sílu dobrým myšlenkám člověka. Čím 
více a častěji budeme poslouchat tento 
okouzlující hlas naší duše, volání Dobra, 
tím víc se náš život naplní dobrými skut-
ky, které budou měnit náš život a okolní 
svět k lepšímu. V podstatě všechno časem 
ztratí svoji hodnotu – ať je to práce, stu-
dium nebo každodenní starosti. Jedině 
dobré skutky budou v naší paměti tím 
skutečným a věčným přínosem, který 
v nás zůstane a pomůže nám pochopit, 
že tyto okamžiky našeho života nebyly 
marné. Konejte Dobro a poslouchejte 
pozorně vnitřní volání kouzelného zvo-
nečku!

Slovanská beseda: Vincenc Č. Chvojka. 
Po stopách starých Slovanů

Krásné sobotní odpoledne, venku 
trochu poprchává, ale v útulném hostinci 
U Sůrů, který se nachází v Semíně u Pře-
louče, panuje dobrá nálada a rodinná at-
mosféra. Sešli se tady lidé, kteří celým srd-
cem milují svůj kraj, váží si jeho historie 
a tradice.

Uplynulo nějakých sto padesát let ode 
dne, kdy se v této vsi narodil budoucí čes-
ký archeolog Vincenc Chvojka, ale zdá se 
to jako jeden oka-
mžik. Je stalé živý 
v lidské paměti. 

Beseda o životě 
a činnosti Vincence 
Chvojky se začala 
šansonem z reperto-
áru Hany Hegerová. 
Ráda bych uvedla 
alespoň několik řád-
ků textu Pavla Žáka, 
které mluví přímo do duše. Píseň zazpíval 
a na kytaru doprovodil Miroslav Smolík, 
člen kulturní komise obce Semín, který byl 
i iniciátorem celé besedy.

„Stařičký autobus zastaví podle přání,
vystoupím tam, kde ves první zdí začíná.
V chaloupkách voní les, kostelík vížku 

sklání,
do stráně těžký vůz koníček táhnout má.
Slunce po okraj a stráně samý vřes
a teď se duše kaj a srdce tíhu nes.
Tak tohle je můj kraj, tak to je moje mládí,
tak to je domov můj, tak to je domov můj.
Já žila hodně snů a poznala jsem svět,
už je to hodně dnů, už je to hodně let,
co vítr všecko smet a zůstala jen touha,
Bože můj, já chci zpět, Bože můj, já chci 

zpět…“

Myšlenka uskutečnění této besedy má 
zajímavou historii, o které bych vám ráda 
vyprávěla. Je občas obdivuhodné pozoro-
vat, jak jeden dobrý skutek může vyvolat 
celý řetěz nečekaných událostí. 

Před pěti léty pan Smolík při studiu 
materiálů ke své chystané knize o Semíně 

prostudoval mimo jiné též korespondenci 
V. Chvojky, kterou tento archeolog posí-
lal na přelomu 19. a 20. století své rodině 
z Ukrajiny do Čech. Dopisy byly tak do-
jemné, plné touhy po domově, že se roz-
hodl ukázky z nich zveřejnit ve své knize. 
Naši ukrajinští kolegové připravovali sérii 
článků o tripolské kultuře a jejím objeviteli 
V. Chvojkovi. Požádali o doplnění infor-
mací o jeho životě: „Chvojka se narodil 

v Česku, určitě tam 
musí být spousta za-
jímavých faktů“, psa-
li nám. Začali jsme 
tedy pátrat, ale nena-
šli moc zdrojů, které 
by nám pomohly 
rozšířit naše poznání. 
Během hledání jsme 
narazili na webové 
stránky obce Semín, 

seznámili se s panem Smolíkem a nakonec 
z toho vzešla beseda o českém archeologo-
vi, jehož jméno zná celý svět.

Rozhodně stojí za zmínku, že Muzeum 
historického dědictví Platar (http://www.
platar.org/en/about), zakladateli kterého 
jsou ukrajinští mecenáši Platonov a Taruta, 
už od roku 2005 pořádá výstavy v Evropě 
a taky v Americe, kde seznamují veřejnost 
s ukrajinským národním dědictvím. Jejich 
kolekce obsahuje více než deset tisíc vzác-
ných předmětů a zvláštní místo v jejích 
sbírce zaujímají nálezy Tripolské kultury. 
Samozřejmě, že vyprávění o tajemné civi-
lizaci Tripolců začíná jménem jejího obje-
vitele V. Chvojky, a místem, kde se naro-
dil – českou vesničkou Semín. 

V. Chvojka často vzpomínal na dlou-
hé zimní večery, kdy se sešla celá rodina 
v jednom velkém pokoji a děti se zataje-
ným dechem poslouchali pohádky a pří-
běhy, které vyprávěli potulní pohádkáři, 
kteří tehdy v polovině 19. století nebyli 
na českém venkově žádnou zvláštností 
Semína.

pokračování v příštím čísle…

http://www.polahoda.cz
http://magazin.mojechytredite.cz
http://www.seminuprelouce.cz
mailto:mirek.smolik@seznam.cz
mailto:silivska@centrum.cz
http://www.zijemenaplno.cz
http://www.zdravotniklaun.cz
http://www.platar.org/en/about
http://www.platar.org/en/about
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pokračování ze str. 1

Devatero kvítí a jiné byliny 
K noci svatojánské bezesporu patří sbírání 
bylin, protože prý mají největší sílu. 
Takže nastává doba hodů pro bylinářky 
a léčitele. 

Velice známý pojem je tzv. devatero 
kvítí (někdy jen sedmero kvítí), které takhle 
pohromadě mělo i kouzelnou moc – třeba 
ochranitelskou, a taky se z něho dalo věštit. 

Soubory bylin se podle různých auto-
rů liší, ale některé byliny jsou u nás běž-
ně dostupné: svatojánský květ (kopretina), 
růže (šípková nebo svraskalá), smolnička 
(obecná), chrpa, rozchodníček (rozchodník 
ostrý, ale i jné druhy), čičmudíček (tučný 
mužík, mužík, tučmužíček – netřesk; mimo 
jiné chránil prý střechy a zídky před úde-
rem blesku), mateřídouška (měla by být 
s květem), fialka (ta už nekvete, ale nahradí 
ji polní maceška – violka rolní) a zvonek. 

A teď – co s tím? 
„Když ho jdou trhati, ať nemluví, se ne-

smějí a neohlížejí. Když si toto devatero kvítí 
byly natrhaly, ať jdou opět zticha, nemluvíce, 
nesmějíce a neohlížejíce se, domů a doma ať 
si vloží toto devatero kvítí do své postele pod 
podhlavničku. 0 půlnoci svatojanské zjeví 
se jim jistě a jistě jejich nastávající manžel, 
a dá-li Pánbůh, budou do roka svatby.” 

Dívky by měly být zahaleny do bílého 
prostěradla nebo něčeho podobného a také 
samotné kvítí by se mělo trhat do bílého 
plátna. 

A tenhle zvyk asi znáte, i když s jinou 
říkankou: 

„V den svato-janský jde děvče před 
slunce východem na louku a utrhne si 
svato-janské kvítí (kopretinu, Chrysan-
themum). Potom vytrhuje z korunky bílý 
lísteček květový za lístečkem, říkajíc stá-
le: ,Chalupa, zahrada, statek, mlýn.‘ Které 
slovo připadne pak na poslední vytržený 
lístek, majitele takové usedlosti dostane za 
muže. Například připadne-li na poslední 
lístek slovo chalupa, dostane chalupníka, 
jestli mlýn, bude mlynářkou atd.“

Sedmikvítek 
Sedmikvítek – sedmikráska odemyká 
zemi. V místech, kde roste, je prý zakopán 
poklad. Zatím se to nikomu nepovedlo ně-
jaký poklad objevit pod trsem sedmikrás, 

ale je fakt, že tam, kde se vyskytuje, se 
v zemi občas najdou kovy. 

Zlaté kapradí 
Další bylinou, která se sbírá o svatojánské 
noci, je zlaté kapradí. Pozná se podle toho, 
že ve tmě svítí. Používá se obvykle jeho 
semínko (možná i květ), které když ho za-
šijeme třeba do límce, nositele ochraňuje. 
Šťávě kapradí se přičítá moc učinit člově-
ka neviditelným, rozumějícím řečí rostlin 
a zvířat, schopným vidět budoucnost a do-
sáhnout ve všem štěstí.

Postýlka z trojího kvítí
S dětmi je možné obnovit zvyk ze sever-
ních a východních Čech, při kterém se 
stele postýlka svatého Jana z trojího kví-
tí. Slavnostně odění lidé sbírali například 
bílý bez, heřmánek, mateřídoušku, jahod-
ník, květy bíle růže apod. Tímto kvítím 
pak vystlali pod stolem „postýlku“. Ke 
kvítí se ještě kladl obrázek svatého Jana, 
neboť se říkalo, že světec tam přijde této 
noci odpočinout. Ráno pak děti nacháze-
ly v postýlce drobné dárky, které jim tam 
připravili rodiče. Postýlka pod stolem se 
sušila ještě osm dní a pak byly sušené kvě-
ty zužitkovány. 

Věnečky pouštěné po vodě 
Během Svatojánské noci si dívky společně 
věštily, aby se dozvěděly, kdy a za koho se 
provdají. Někteřé trhaly listy libečku a dá-
valy si je do vlasů, aby přilákaly pozornost 
chlapců. Na vesnicích s přístupem k řece 
pouštěly věnečky. Nejčastěji děvčata pouš-
těla najednou věnečky spletené s několika 
druhů bylinek. Dívka, jejíž vínek doplul 
k vyznačenému místu nejrychleji, se měla 
provdat jako první.

Příběhy svatojánské noci 
Ke svatojánské noci, která je považována 
za kouzelnou, magickou a tajuplnou, se 
v celé Evropě váže mnoho příběhů a po-

věstí. Témata tohoto dne byla dokonce 
mnohokrát zpracována v literatuře, hudbě 
i výtvarném umění.

Švédský kámen 
(Karlov, okres Olomouc) 
Ke Švédskému kameni se váže několik 

pověstí. Jedna z nich vypráví, že jedenkrát 
za deset let se o noci Svatojánské objevu-
jí u kamene modrá světýlka, která malují 
roztodivné tvary po jeho povrchu. Tyto 
obrazce přinášejí jisté poselství tomu, kdo 
umí číst v symbolech a ví, že kříž přiná-
ší naději a víru, kruh tajemství nekoneč-
na a věčnosti, trojúhelník magickou sílu 
a hvězda štěstí. Říká se, že po celých deset 
let jsou tato znamení čitelná pro toho, kdo 
dokáže v tichosti chvíli postát u velkého 
kamene a prohlédnout si jeho tvář. Určitě 
v ní objeví malovaný pozdrav od modrých 
světýlek určený právě jemu. Kdoví, možná 
takto slouží lidem duch švédského gene-
rála, který podle jiné pověsti byl v těchto 
místech pochován poté, kdy padl při oblé-
hání nedalekého hradu Sovince. 

Vildštejnské rusalky 
Hrad Vildštejn ve Skalné najdete 6 km 

od Františkových Lázní (Chebsko). Někde 
severně od něj bublal pramen a v něm žily 
rusalky. Zachoval se i jejich popis: Byly 
jen o málo větší než vážky, jejich roucha 
měla barvy duhy a vlála při každém sebe-
menším pohybu, z rozpuštěných vlasů ru-
salek padal žlutý pel života, který trousily, 
kudy chodily; mnohé zrnko spadlo i do 
vody, která kolem každého prášku udělala 
ochranné pouzdro – vzduchovou kuličku; 
žínky sedávaly do mechu, skotačily a sály 
z květů vonný med. 

U toho pramene se scházela Blanka – 
útlá dcera z nedalekého mlýna – s nějakým 
rytířem. Jednou rytíř nepřišel, protože one-
mocněl. 

Rusalky Blance poradily, aby si nabra-
la vodu ze studánky, do které uložily život 
a Blanka svůj žal. Voda rytíře uzdravila, 
takže to dobře dopadlo. 

Jan a Ivan 
Určitě jste si všimli, že se ke dni 24.6. jak-
si míchají jména Jan a Ivan – Svatojánská 
noc, Ivan Kupalo, Ivan dan, … 

V katolickém kalendáři je 24.6. naro-
zení sv. Jana Křtitele a 25.6. ctihodného 
Ivana. V občanském kalendáři jdou v tyto 

dny po sobě Jan a Ivan, stejné je to i ve 
starších kalendářích například z r.1948. 
V pravoslavném kalendáři mají 24.6. naro-
zení Jana Křtitele; Ivan Český, poustevník. 

Svatý Jan Křtitel zvaný též Předchůd-
ce, je prorok z 1. století. Svým příkladným 
a asketickým životem se stal velmi oblíbe-
ným mezi lidmi, proto jich za ním mnoho 
přicházelo, křtil je v řece Jordánu; takto 
pokřtil i Ježíše Krista.

Svatý Ivan Český,  
poustevník pod skálou 
Svatý Ivan (Jan) Český, poustevník, 

pocházející z kmene severních Charvátů, 
byl podle legendy první poustevník v Če-
chách. Žil prý v 9. století v dnešním Sva-
tém Janu pod Skalou. Měl být synem křes-
ťanského vladaře Gostomysla (Gestimula), 
který zahynul roku 844 v boji s Ludvíkem 
Němcem, a královny Elizabeth.

Profesor Josef Vašica došel k závěru, 
že sv. Ivan pocházel z kmene Obodritů 
mezi dolním tokem Labe a Lubeckou zá-
tokou. Ivan byl jako zajatec poslán do kor-
vejského kláštera v Sasku. Přízvisko „kor-
vejský“ bylo podle této teorie zkomoleno 
na „korvatský“ a „charvátský“. 

Odmítl trůn po otci a rozhodl se pro 
samotu, pak žil 42 let v jeskyni. Několikrát 
ho tam pokoušel Ďábel. 

Už se Ivan rozhodl opustit svou jes-
kyni a odejít ze své samoty, když se mu 
zjevil svatý Jan Křtitel a pro vítězství nad 
běsem mu daroval svatý kříž. Poučoval 
jej přitom, aby neodcházel z místa svých 
modliteb. Svatý Ivan vzal svatý kříž, 
a když jej opět zlý běs pokoušel, udeřil ho 
křížem tak, že běs, který nebyl s to snést 
na sobě svatý kříž, vyletěl z jeskyně a ve 
stropě jeskyně po něm zůstala díra viditel-
ná až dodnes. 

Nedaleko – na Tetíně – zrovna pobýval 
kníže Bořivoj s Ludmilou. Při lovu zabil laň, 
která Ivana krmila mlíkem. Pak se s ním Ivan 
spřátelil a Bořivoj ho pozval na hrad. 

Když opustil tento pozemský svět, byl 
Bořivojem se ctí pohřben. To se událo ně-
kdy v letech 882 – 893. Vše, co předpo-

věděl svatému Ivanovi sv. Jan Křtitel, se 
nakonec beze zbytku naplnilo. Na místě 
jeho odpočinku pak Bůh uskutečnil mno-
hé zázraky na prosby všeho zbožného lidu, 
který sem od té chvíli počal přicházet vždy 
v den světcovy památky (24. června – 
pravoslavný i katolický kalendář) a žádat 
o jeho rychlou přímluvu u Boha. 

Svatý Jan pod Skalou je obec ve 
Středočeském kraji, okrese Beroun, asi 
30 km JZ od Prahy a necelých 5 km vý-
chodně od Berouna. Leží v srdci Chráně-
né krajinné oblasti Český kras a společně 
s Karlštejnem a starodávným Tetínem pa-
tří mezi nejzajímavější turistické lokality 
okresu. 

Kromě památné jeskyně sv. Ivana je 
zde kostel Narození sv. Jana Křtitele, což 
je raně barokní stavba z let 1657-1661 
podle plánů C. Luraga s bohatou vnitřní 
výzdobou. Uprostřed kostela stojí náhro-
bek sv. Ivana, kde je umístěna schránka 
se světcovými ostatky. Kostel je propo-
jen se starým skalním kostelem – jeskyní 
sv. Ivana. V části skalního kostela je za-
chována přirozená travertinová jeskyně, 
zdobená původní krápníkovou výzdobou. 
Hned vedle kostela, pod oknem Ivanovy 
jeskyně vyvěrá silný pramen léčivé vody, 
Pramen svatého Ivana. 

Svatému Ivanovi se také někdy říká sv. 
Jan Poustevník, nebo Jan Český

Snad nic jiného nedokáže tak plně 
charakterizovat národ, tak jasně vyjádřit 
jeho tradice, zvyky a ukázat jeho krásnou 
duší, než svátky, které lidé slaví. V lido-
vých tradicích žije duch národa. A každý 
národ v tomto smyslu je opravdu unikát-
ní. Lidové oslavy nejsou jen honosnými 
hostinami s prázdným veselím, jak se mo-
hou domnívat příznivci stereotypů. Naše 
tradice jsou bohatá vrstva národní kultu-
ry a duchovnosti, kterou prostupuje sta-
robylá moudrost prarodičů, krása a síla 
národa, mocný tvůrčí potenciál, paměť 
a velký respekt k úspěchům a víře našich 
předků a celé země.

zdroje: „České svátky a tradice“ Eva 
Tinková, http://www.nasehobby.cz/, http://
forum.rodnavira.cz/

Foto: http://fotograf-frolov.com

Jaké zvyky a tradice se zachovaly ve vaší 
rodině, městě nebo na vesnici? 
Podělte se s námi a inspirujte ostatní!
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Největším dobrem je žít podle přírody. Marcus Tullius Cicero

Kůň je němým a věrným průvodcem 
člověka co svět světem stojí. Už nejstar-
ší pravěké jeskynní malby znázorňovaly 
obrázky koní. Po dlouhá tisíciletí byl kůň 
člověku jediným dopravním prostředkem. 
Koně šli s lidmi do krutých válečných 
bitev, v nichž za člověka umírali. Je zará-
žející, jak málo toho dnes o koních víme. 
Koně vnímají každou nepatrnou změnu 
naší nálady, poznají, když je s námi něco 
v nepořádku. Mají tuto schopnost, protože 
ovládají řeč těla.

Řeč těla koně trénují přes padesát 
miliónů let. Není divu, že se mezi sebou 
domluví i nejjemnějšími náznaky pohybů 
mnohem lépe než lidé, jejichž verbální ko-
munikace se vyvíjí teprve desítky tisíc let. 

I lidé se kdysi dávno dorozumívali 
mezi sebou pohyby a gesty. S rozvojem 
verbální řeči však přestali jemnější názna-
ky řeči těla vnímat. Tak se stalo, že kůň 
přečte náladu a rozpoložení člověka na 
větší dálku než na sto metrů, zatímco člo-
věk nemá vůbec potuchy o tom, co se děje 
v hlavě koně. 

Přesto člověk dokázal už před dlouhý-
mi věky koně zkrotit a osedlat, přimět jej, 
aby mu sloužil. Jako donucovací prostřed-
ky byly s hrubou silou používány biče, os-
truhy a ostrá udidla. 

Přesto se v historii občas vyskytly 
opravdové osobnosti, které měly v krvi 

přirozenou komunikaci s koňmi, empatii, 
porozumění i víru v koně, vlastnosti, kte-
rými koně ovládaly za pomoci velice jem-
ných metod. Jejich umění bylo zpočátku 
považováno za tajemnou až čarovnou moc. 
Lidé je nazývali „zaříkávači koní“, později 
se jim začalo říkat horsemani a jejich me-
todě horsemanship. 

Mnozí z talentovaných zaříkávačů – 
horsemanů – své metody přísně tajili, vět-
šina z nich si svá tajemství brala s sebou 
do hrobu. Někteří si zvolili své učedníky, 
kterým umění předali. Zřídkakdy v historii 
však byly metody horsemanshipu zazna-
menány do knih. 

Před dvěma a půl tisíci lety napsal Řek 
Xenophon „Umění horsemanshipu“, ve 
kterém žádá jezdce o efektivnější meto-
dy při současném užití jemnějších udidel, 
lehčí ruky a pozitivního přístupu ke snaze 
koně vyhovět. 

Během 19. století se někteří horse-
mani – zaříkávači koní – proslavili svým 
uměním po celém světě. Byli to například 
Denton Offutt, John Rarey, O. S. Pratt, De-
nnis Magner, Silas Sample a Jesse Berry. 

Počátkem dvacátého století se začalo 
ve Spojených státech ve velkém rozvíjet 
používání koní na rančích při práci s do-
bytkem. 

Právě hlavně rančerům a farmářům 
byly určeny rady dalších velkých učitelů 
horsemanshipu, bratrů Toma a Billa Dorran-
cových a Tomova učedníka Raye Hunta. 

Nebyla náhoda, že horsemani větši-
nou pocházeli z rančerských rodin a svá 
dětství trávili mezi koňmi. Tom Dorrance 
prý jako malý chlapec proseděl dlouhé ho-
diny denně na pastvině a pozoroval, jak se 
koně k sobě chovají, jak si navzájem vše 
sdělují. 

Tak povstala revoluce v přístupu ke 
koním. Historicky velký okamžik nastal 
ve chvíli, kdy talentovaní horsemani začali 
spolupracovat s jezdci na rančích, pomocí 
nových metod a přístupu trénovali společ-
ně koně a majitelé koní začali přijímat tyto 
metody za své.

Ray Hunt v sedmdesátých a osmde-
sátých letech minulého století v době své 

kariéry cestoval po rančích a pořádal na 
nich své kliniky horsemanshipu. V té 
době se k němu přidali další velmi ta-
lentovaní horsemani, kteří s ním trávili 
mnoho času na cestách po jeho klinikách 
a učili se jeho metodám. 

Byli to novodobí horsemani jako 
Buck Brannaman, Craig Cameron, Peter 
Campbell, Marty Marten, Brian Neubert, 
Pat Parelli, Curt Pate, Joe Wolter, Martin 
Black a výčet dalších talentovaných. Ti 
všichni časem začali předávat své zna-
losti získané od Raye Hunta i prostřed-
nictvím vlastních zkušeností na svých 
vlastních klinikách nejen ve Spojených 
Státech, ale po celém světě. 

Horsemanship, nyní už velice media-
lizovaný a popularizovaný, se stal zná-
mou, kovboji velice respektovanou filo-
zofií a postupně i jednou z nejlepších 
světových jezdeckých škol. 

Autorka: Romana Beránková
Zdroj: Vlastní zkušenosti,  

informace nasbírané v různých  
článcích amerického časopisu Western 

And Horseman a vlastní zážitky z kli-
nik horsemanshipu (autorka se učila 
jezdit uBucka Brannamana, Martina 

Blacka a Joe Woltera).

Foto: www.ranch79.cz

Kdo rozumí řeči koní

SVATOJÁNSKÉ SLAVNOSTI

Jak vytvořit ze zahrady kvetoucí ráj:
trvalky, letničky i zelenina

Nejen vyhlášená zámecká zahrada po-
těší oko i srdce návštěvníka. Inspirujte 
se množstvím tipů, které rostliny vysadit 
a kam, aby zahrada u domu či chalupy 
byla opravdu krásná.

Zahrada nabízí živý kontakt s příro-
dou a jejími proměnami: Na jaře se pro-
bouzí ze zimního spánku, v létě rozvíjí do 
plné krásy, na podzim se chystá k odpo-
činku. Raší, pučí, kvete, odkvétá, plodí, 
spí, aby nabrala nové síly. Člověk může 
celý ten zázračný koloběh s vlastním při-
spěním sledovat.

Nadvláda jehličnanů zahradě 
neprospívá
Je škoda, že mnohým zahradám, které 
dnes vznikají kolem nových domů, chybí 
nápaditost. Poněkud jednotvárně využí-
vají podobné prvky, především zakrslé, 
pomalu rostoucí jehličnany. Ty jsou sice 
také dekorativní, ale jen výjimečně dove-
dou vytvořit živoucí krásu pouze samy. 

Zahrada by však neměla být jen 
„bezúdržbovým“ doplňkem domu a ven-
kovního posezení. Každému, kdo zahra-
du vnímá právě opačně, tedy jako místo, 
které si zasluhuje tvůrčí přístup s dávkou 
fantazie, nabízíme několik rad a tipů pro 
výsadbu. Za rozkvetlou zahradu vám po-
děkují i motýli, včely, čmeláci.

Květiny potřebují společnost
Nejenom člověk, i květina je tvorem spo-
lečenským. Její krása nejlépe vynikne, 
když je vysazena ve skupině. Platí to pro 
letničky stejně jako pro trvalky.

Luční kvítí krásně svítí
Opakem skupinové výsadby jsou kvě-
tinové louky, na které vysadíme nebo 
vysejeme trvalky a letničky ve skutečné 
směsi, ale s opakujícími se druhy.

Neúnavné letničky vždy potěší
Jsou sice náročnější na pěstování, ale 
v zahradě jsou přece jen nezastupitel-
né − hlavně svým dlouhým a intenziv-
ním kvetením. Znáte květinu, která kvete 
déle, neúnavněji a je na pěstování méně 
náročná než aksamitníky? Nic v zahradě 
nenahradí květy aster či ostálek.

Trvalky jsou skromnější než letničky
Trvalky jednou vysazené a na záhonu už 
zabydlené vyžadují méně péče než letnič-
ky. Některé však kvetou kratší dobu a po 
odkvětu úplně zatahují (srdcovka). Uvol-
něné místo by měly zaplnit sousední, poz-
ději se rozvíjející trvalky nebo vysazené 
letničky. 

Jiné trvalky je vhodné po odkvětu se-
říznout. Obrazí a často vykvetou do podzi-
mu ještě jednou, i když slaběji (ostrožka, 
kohoutek chalcedonský, vlčí boby). A pak 
jsou trvalky, které kvetou nenápadně, ale 
jsou ozdobné díky svým listům po celý 
rok – bohyšky, geránie, barevné formy šal-
věje lékařské. Pryšec mnohobarvý kvete 
na jaře jasně žlutými květy a jeho listeny 
zdobí zahradu až do podzimu.

Hrajte si s barvami
Zahrada zrcadlí vkus a estetické cítění ma-
jitele. Příroda je barevná, proto nemůžete 
smícháním barev nic pokazit. Pokud však 
máte dostatek prostoru, věnujte výběru 
a kombinaci barev pozornost.

Kombinace žluté a modré působí jasně 
a elegantně. Růžovočervené odstíny spolu 
s bílou dodávají zahradě vzhled čistoty 

Můžete vytvořit i čistě bílý nebo čis-
tě modrý záhon. I do něj se hodí trvalky 
s plstnatými a stříbrně zbarvenými listy.

Nezapomeňte na okrasnou zeleninu
Tradiční dělení na zahradu okrasnou a za-
hradu užitkovou patří minulosti. Propojení 
těchto dvou funkcí zahrady je dnes moder-
ní. Ovšem již dávno existovaly okrasné ze-
leninové zahrady. Bylinky, barevné saláty, 
asijská listová zelenina, magold, cukety, 
pnoucí fazole…s trochou fantazie je snad-
no zakomponujete do zahrady a vychutná-
te jejich kouzlo na záhonu i na talíři. Te-
prve podzimní chladné noci probudí barvy 
okrasné kapusty.

Nebojte se zasnít!
Postavte si lehátko doprostřed plochy, 
kterou hodláte přetvořit, a sněte. Sledujte, 
odkud vychází slunce a kde zapadá, kam 
svítí naplno a která místa jsou v polostínu. 
Poslouchejte zvuky přírody a najděte si op-
timální místo pro klidnou zelenou oázu…

Autor: Peter Gajdošin
http://www.ireceptar.cz/, 
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Přijímání naplňuje ruce, dávání naplňuje srdce. M. Seemannová

HISTORIE • ZÁHADY • ZAJÍMAVOSTI

To, čemu lidé dnes říkají Svatý Grál, 
existovalo vždy. O Svatém Grálu existuje 
hodně legend a pověstí. Na jejich základě 
se lidé ztráceli v domněnkách a dohadova-
li se, co že to ve skutečnosti je. Grál vy-
kládají i jako pohár s krví Ježíše, kterou 
zachytil Josef z Arimatie po Ježíšově ukři-
žování; nebo jako „živý kámen“, kámen, 
který andělé přinesli na Zemi a který má 
zázračnou moc; a nebo jako dítě, které se 
údajně mělo narodit Marii Magdaleně od 
Ježíše Krista. 

Grál byl popsán i jako zázračné, jas-
né, magické světlo, jako zvláštní, posvátný 
oheň nebo jako požehnaný roh hojnosti, 
církevní zpěv, „klíč, který otevírá nebe“, 
jako tabuizované tajemství skryté před ne-
důstojnými. Grálu se připisují schopnosti 
proměnit člověka po kontaktu s ním, učinit 
z něj nesmrtelného, dát mu neomezenou 
moc a otevřít před ním bránu ráje. 

A vskutku všechna tato tvrzení a do-
mněnky mají své opodstatnění, protože 
za každým z nich se skrývá troška pravdy 
o samotném Grálu.

Ve skutečnosti to, čemu dnes říkáme 
Grál, je určitým zvukem, kterému se 
také říká Prapůvodní Zvuk, Zvuk Stvo-
ření, tj. tím samým Prvotním Zvukem, 
který má schopnost měnit svět. Je to ten 
samý zvuk, který je pravým Prvotním 
Slovem, které řekl Bůh a kterým On 
zjevil tento hmotný Vesmír. Z Bible, z Ja-
nova Evangelia si můžete pamatovat slova 
o tom, že „Na počátku bylo Slovo, to Slovo 
bylo u Boha, to Slovo byl Bůh…“ (J 1,1).

„Vždyť při zrození vesmíru žádný 
‚velký třesk‘, o kterém diskutují dnes věd-
ci, nebyl. Skutečnost, že vědci ve svých 
odhadech o původu vesmíru se opírají 
například o reliktní záření nebo rozložení 
nehomogenit ve vesmíru – to zdaleka není 
počátek vzniku vesmíru, ale ukazatel na 
jednu z fází vývoje už vzniklého vesmíru 
…“

Zpravidla ten, kdo byl držitelem této 
formule (rozumí se tady na Zemi v naší 
civilizaci), ji používal pro svoje osobní 
cíle sebezdokonalování, pro rozvoj sebe 
sama, tj. fakticky nevyužíval plnou sílu 
Prapůvodního Zvuku, protože to je obrov-
ská zodpovědnost. Když člověk spouští 
formuli Prapůvodního Zvuku, začíná se 
projevovat tato super síla – fakticky, spo-

jení Prvotního Lotosu a Allatu. Tento Pra-
původní Zvuk se vyslovuje jakoby dovnitř 
sebe a při spojení Zvuku s Božskou částicí, 
které se říká duše, se děje něco jako vnitřní 
„výbuch“. Člověk to vnímá jako zvláštní 
vznícení, duchovní osvícení, které prožívá 
díky tomu, že se najednou přepojí z vlny 
svého vědomí na vlnu vědomí globální-
ho – na dosud pro něj naprosto neznámou 
úroveň vnímání skutečnosti, která mu ote-
vírá nové horizonty poznání a možností. 

Přitom člověk i nadále zůstává na této 
kvalitativně nové úrovni vnímání. Začíná 
vidět to, z čeho se tento svět skládá, začíná 
chápat a uvědomovat si iluzi tohoto světa. 
Ale hlavní je, že v tomto stavu vědomí, 
anebo jinak řečeno ve „stavu prosvětlení“, 
se mu otevírá reálný svět Boha a může ten-
to svět pozorovat. A nejenom pozorovat, 
ale pomocí Prapůvodního Zvuku může 
konečně opustit kolo reinkarnace a ode-
jít do světa Boha. Formule Prapůvod-
ního Zvuku je fakticky „propustka“ do 
světa Boha, do Nirvány, do Ráje (můžete 
tomu říkat, jak chcete), a platí pro ko-
hokoliv.

Člověku se otevírá kvalitativně nový 
způsob vnímání. Abychom to dokázali po-
chopit, představme si, že celý život žijeme 
ve svém domě a vůbec nikam z něj nevy-
cházíme. Náš život se skládá z každoden-
ních domácích záležitostí, v domě nejsou 
žádné informační zdroje kromě komunika-
ce s lidmi, kteří stejně jako my nikdy nevi-
děli nic mimo zdi domova. A jednou dosta-
nete klíč od vstupních dveří, o kterých jste 
ani nevěděli, že existuji. Vycházíte ven, 
mimo hranice domova a nečekaně zjišťu-
jete, že tento dům není váš úděl, hranice 
vašeho života, ale že existují i jiné domy 
a mnohem lepší než ten váš. Objevujete, 
že jsou i ulice obytných domů, celá měs-
ta a země na různých kontinentech. Ba co 
víc, existují různé planety, hvězdy, vesmír, 
který obývají různé formy života, které jste 
si ani nedokázali představit. Ale vám, na 
rozdíl od ostatních, je díky tomuto klíči 
dostupné nejen poznání tohoto Vesmíru, 
ale i přístup k Tomu, kdo ho stvořil v celé 
té slávě. A vy nejen že můžete nakouknout 
do vnitřní svatyně samotného Stvořitele, 
ale můžete dokonce zůstat v té věčnosti, 
ve světě Boha. A nejúžasnější na tom je, že 
pochopíte, že svět Boha je ten váš oprav-
dový, odvěký Domov. Ale uvědomění si 
přítomnosti světa Boha – to ještě není zda-
leka využití síly Prapůvodního Zvuku. Je 
to jenom objevení formule.

Objevení formule Svatého Grálu
Ke každému poznání existuje vlastní 

skrytý klíč, a obzvlášť k tomuto… Ve skuteč-
nosti, když se tyto poznatky poprvé předávaly 
lidem, všechno v nich bylo dosti jednoduché 
a jasné. Ale jakmile se do toho vložili lidé, 
kteří je zatajovali jeden před druhým, vzniklo 
z těchto poznatků takové klubko přechytralé-
ho vědění, že vyznat se v něm dnes je velmi 
těžké. Například, tady je jeden z „klíčů“ k ob-
jevení této formule, který se alespoň trochu 
přibližuje původním poznatkům:

„Nabývaje Hlasu posvátného, 
pamatuj si, že 

Ode dneška každý tvůj den je 
zasvěcen Bohu; 

Jednomu ze 33 vladyk, kteří mají 
přístup do Nirvány.

Dvanáctkrát stejně ve dni se mu ukloň, 
Sedmkrát bezhlasně řekni, aniž 

bys otevřel ústa,
Hlas tajemný Toho, Kdo stvořil vše, 
Čí Podstata – Nesmrtelnost v Nirváně. 

Když vkročíš Osvícený do 
třicátého čtvrtého, 

Zvol si cestu: jít do Nirvány nebo 
zůstat tady.

Když zůstaneš ve světě, pokloň 
se sedm dní po sobě, 

Dvanáctkrát stejně ve dni,
Sedmkrát nahlas řekni do světa
Hlas tajemný Toho, Čí Podstata – 

Nesmrtelnost v Nirváně.“

Podle původních poznatků vyprávě-
jících o objevení této formule Prapůvod-
ního Zvuku si nejdříve člověk čte tuto 
formuli třiatřicet dní v duchu, tedy bez 
hlasu, dvanáctkrát denně se stejnými 
přestávkami mlčky medituje a v duchu 
sedmkrát opakuje tento Zvuk. 

Po třiatřiceti dnech začíná tato for-
mule člověka určitým způsobem ovlivňo-
vat, což vede k mocnému energetickému 
vzplanutí a kvalitativním změnám v něm 
samotném. Jedinec se významně přetváří 
po duchovní stránce. Ve třicátý třetí den 
už je nejenom osvícen stavem vyššího Po-
znání, ale nachází se v tomto stavu pořád, 
tento stav je stabilní. Začíná vidět, po-
znávat a uvědomovat si skutečnost Boha. 
Toho, kdo objevuje formuli Prapůvodního 
Zvuku, zpravidla přestává tento přízemní 
svět zajímat, protože se mu otevírá svět 
jiný, vyšší. Člověku je dána tak zvaná 
„moc nad svým nitrem“. 

Člověk se může spokojit s touto „vstu-
penkou“ do světa Boha, nebo ještě navíc 
získat „moc nad vnějším světem“. Za tím-
to účelem musí v průběhu následujících 
sedmi dnů po této třiatřicetidenní přemě-
ně pročítat tu samou formuli podle stej-
ného schématu, ale tentokrát už nahlas. 
V důsledku dojde k takové energetické 
transformaci, jež člověku otevře „moc nad 
vnějším“ tedy tímto světem. Člověk se sta-
ne držitelem síly, díky které je možné zasa-
hovat a skutečně ovlivňovat přírodu, udá-
losti a lidi, aniž by musel opustit svůj pokoj. 
Díky této síle získává člověk moc nad mocí 
v této pozemské sféře. Ale taková transfor-
mace vyžaduje i zvláštní Odpovědnost. 

Vliv na svět 
Z šesti případů v dějinách lidstva, kdy 

člověk vlastnil formuli Prapůvodního Zvu-
ku, se lidé třikrát spokojili s dosažením 
osobního osvícení, aniž toužili po „moci 
nad vnějším světem“. A to je pochopitel-
né – když Člověk spatří to, co se mu od-
halí, všechno ostatní prostě pomíjí a ztrá-
cí svůj význam. I když v ostatních třech 

případech byla také zapojena síla Prapů-
vodního Zvuku. A vždycky to byly ženy, 
které na sebe vzaly Odpovědnost za osudy 
lidí. Ony, dokonce po osvobození ze své 
biologické skořápky (těla), pokračovaly 
v duchovní spáse lidí, i když se samy ve 
skutečnosti nacházely mezi oním a tímto 
světem. A to se mimochodem v duchovní 
rovině cení mnohem více, než když se člo-
věk, který takovou šanci dostal, omezí jen 
na cestu svého osobního sebezdokonalová-
ní. Ale i odpovědnost je tu mnohem větší. 

Znamená to, že Grál je Zvuk?
Ano. Grál je adoptovanou formulí 

Prapůvodního Zvuku. Jednoduše řečeno, 
je to složitá kombinace zvuků, které jsou 
zdrojem obrovské síly, schopné přeměnit 
hmotu vnesením změn do základní matrici.

Popáté, což bylo zatím předposlední 
předání, dal Grál Ježíš Marii Magdaleně, 
která byla právě tím jeho nejbližším žá-
kem, jemuž Ježíš svěřil nejen tajné vědo-
mosti, ale předal i to, čemu se dnes říká 
„Grál“, v podstatě tedy adaptovanou for-
muli Prapůvodního Zvuku. A to jsou právě 
ty „klíče od Nebeského Království“, o kte-
rých Ježíš řekl: „Dám ti klíče od Nebes-
kého Království; a cokoli svážeš na zemi, 
bude už svázáno v nebi, a cokoli rozvážeš 
na zemi, bude už rozvázáno v nebi.“

Marie Magdalena dodnes vládne silou, 
již získala díky odhalení Grálu. I když za 
tisíc let byl Grál znovu přinesen na svět 
Bódhisattvou Agapitem a byl znovu posta-
ven před volbu. Ale lidé, kteří Grál získali, 
neriskovali zapojit sílu a moc nad vněj-
ším světem, jak to učinila Marie Magda-
lena. Odkryli jen vnitřní sílu, rozhodli se 
však posloužit dílu Mariině pomocí svých 
nových, neobvyklých schopností pro or-
ganizaci a vývoj tenkrát úplně nového 
formování společnosti s převládajícími du-
chovními cíli. Právě tito lidé založili Řád, 
který později získal název Templáři. 

***
„Co znamená, že se blíží období, kdy 

se ocitneme na Křižovatce?
Křižovatka – to je období, kdy se lid-

stvo rozhoduje, jakým směrem se vydá. Je 
to období velkých změn v přírodě, otázka 
osudu celé civilizace. Velmi bude záležet 
na každém z nás, protože každý člověk 
vědomě nebo nevědomě přispěje k této 
rozhodující volbě. V období Křižovatky 
bude samotný Rigden Djapo přítomen 
na Zemi. Toto je období, kdy bude zno-
vu předán Svatý Grál. A jakým směrem 
se lidstvo vydá – cestou dobra nebo cestou 
zla – tedy kterou z cest si na této Křižovat-
ce vybere, tam se velkou rychlostí poběží. 
Pak bude velmi těžké tento proces zastavit 
nebo změnit jeho směr. Toto období nasta-
ne velmi brzy. Takže vy všichni, přátelé, 
budete svědky začátku světlé budoucnosti 
nebo smutného konce…“

Kde hledat Svatý Grál?
„…Hledání Svatého Grálu trvalo ve 

všech dobách,“ poznamenal Sensei. Psali 
o něm a také ho hledali, jeho otázka byla 

vždy aktuální. A čím více se bude blížit čas, 
kdy se ocitneme na Křižovatce, tím více 
téma Grálu bude nabírat na síle. Bude se 
objevovat spousta knih a filmů na toto téma, 
které budou pobízet lidi k hledání Svatého 
Grálu. Nakonec to bude tak populární, že se 
o tom začne hromadně mluvit a diskutovat. 
Zajímat se o Něj budou různí lidé z různých 
koutů světa. A tento narůstající zájem není 
náhoda. Neboť, jak už jsem říkal, v období, 
kdy se ocitneme na Křižovatce, lidské vol-
bě bude posedmé dán Svatý Grál. A na tom, 
do jakých rukou se dostane a jak jej budou 
používat, zaleží budoucnost celého lidstva.“

Voloďa se pozorně podíval na Senseie 
a jeho oči se rozzářily:

„Období, kdy budeme na Křižovatce? 
Chceš říci, že se to stane ještě v našem ži-
votě?“

„A každý bude mít šanci,“ záhadně 
opakoval Sensei.

Starší chlapci se na sebe pozorně podí-
vali. Po zdlouhavé odmlce Stas dodal:

„Ano, … období, kdy budeme na Kři-
žovatce. Ale kde hledat Grál? Templáři 
měli štěstí. Agapit jim alespoň nechal ná-
povědu. A tady … a navíc při tak aktivní 
činnosti Archóntů …“

Chlapci zklamaně zakývali hlavami. 
Ale Sensei pokrčil rameny a jako by mi-
mochodem poznamenal:

„Vše je ve vašich rukou.“
Starší kluci se zase pozorně podívali 

na Senseie, ale ten k tomu nic neřekl. Vik-
tor dodal:

„Samozřejmě, že vše je v našich rukou. 
Ale je to stejné jako: jdi tam, nevím kam, 
najdi to, nevím co. V jaké podobě bude 
Grál tentokrát ve světě? Kde je ten opěr-
ný bod, abychom pochopili, kde ho hledat 
v tomto velkém světě?“

„Na začátku.“
„Na začátku?“ řekl Viktor překvapeně. 

„Nechápu, Na jakém začátku?“
Sensei se usmál, podíval se na nás 

s Taťánou a vesele kývnul směrem k Vik-
torovi:

„Jen slepý nevidí podstatu tajemství,
Začne bez rozmyslu hledat, co hledá sám 

neví…
Pro moudrého však klíč je znamením 

z Nebes,
Jež osvítí jej jak paprsek slunce.
Na počátku pozná tajemství tichý hlas,
Co o stvoření vesmíru mu zvěstuje
A když porovná jej s tím klíčem, 
Najde to, co hledal v něčem jiném.“

Souhlasně jsme přikývli na odpověď, 
i když jsme popravdě sami nepochopili 
o čem to Sensei povídal. V této době Kosťa 
začal uvažovat svým zvláštním způsobem: 
„Počkej, počkej, Sensei…, myslím, že 
jsem pochopil, co jsi chtěl říct! Skutečně 
vše je v našich rukou! Musíme jako Tem-
pláři mít čisté touhy a myšlenky, aby po-
mohly lidem a udělaly co nejvíce dobrých 
skutků. Jak se říká, dobrý skutek, který jsi 
ochoten udělat, potěší více Boha, než tisíc 
krásných slov. A pak osud sám napoví, kde 
najít Svatý Grál! Že jo, Sensei!?“

„Samozřejmě“, kývl Sensei vesele. 
„Osud nám dává mnoho znamení, jen 
málo kdo je vidí. Někdy to, co hledáte, je 
blíž, než si myslíte …“

úryvek z knihy Sensei ze Šambaly, 4.díl 
(titul se připravuje)

Tajemství Svatého Grálu
v minulosti a současnosti

Dnešní velmi netradiční tip na výlet 
bude věnován všem turistům s badatel-
skou, vědeckou a přemýšlivou duší. Po-
díváme se na místo, o němž před několika 
lety psala média po celém světě – v Bos-
ně totiž vědci objevili soustavu pyramid.

Visocké pyramidy
Veškerý zájem, a nejen archeologické 

společnosti, na sebe před zhruba osmi lety 
strhla bosenská vesnička nedaleko Sara-
jeva jménem Visoko a nad ní stojící kopec 
s podobným názvem Visočica. Ten totiž 
až záhadně připomíná pyramidu svým 
pravidelným jehlanovým tvarem. Ačkoli 
je dnes kopec zarostlý travou i vyšším po-

rostem, linky jsou více než zřejmé a ně-
kolik vědců i potvrdilo, že tak přímé tvary 
by zřejmě příroda vytvořit nedokázala. 
Nicméně nutno dodat, že často žasneme, 
co příroda dokáže! Pyramida získala si 
název “pyramida Slunce” a má výšku přes 

220 metrů a délku stran přes 
360 metrů, což je více, než 
má Velká pyramida v Gíze. 
Již dříve byli občané vesnice 
i okolní lidé fascinováni ne-
tradičním tvarem kopce, ale 
až nyní si skupina nadšenců 
začala klást důležité otázky, 
a co více, začala hledat i od-
povědi.

Iniciátorem započa-
tého výzkumu, který má 
za úkol přiblížit pravdu 

o tomto nálezu, se stal v roce 2005 
bosenský spisovatel Dr. Semir Osma-
nagić, který téhož roku založil asocia-
ci Arheološki park: Bosanska piramida 
Sunca (Archeologický park: bosenská 
pyramida Slunce). Do dnešní doby 
bylo objeveno dalších 7 pyramid a ote-
vřen několikakilometrový podzemní 
tunel Ravne, jenž vede až pod pyra-

midu Slunce a v němž byly nalezeny 
různé zajímavé horniny a rytiny. 

Druhou nejvýznamnější pyramidou 
v údolí okolo vesnice Visoko se stala py-
ramida Měsíce s výškou přes 190 metrů 
a náhorní plošinou na jejím vrchu. Třetím 
důležitým jehlancem je pyramida Draka, 
která se dvěma předešlými tvoří rovno-
stranný trojúhelník. Nejde však o obna-
žené pyramidy, jako je tomu například 
v egyptském Údolí králů, nýbrž o terénní 
nerovnosti podobné pyramidám a skrý-
vající tajemství, které se vědci a badatelé 
právě snaží rozluštit. Do výzkumu se za-
pojila po několika prezentacích současné-
ho stavu výzkumu i organizace UNESCO.

Trochu vědy
Protože nejsem žádný učený geolog 

ani věděc či badatel, natož pak geodet, 
odkáži vás s radostí na populárně-naučné 
články o návštěvě této lokality, které pu-
blikoval WM Magazín na svém webu i ve 
svém časopise a v nichž naleznete spoustu 

zajímavých informací a tvr-
zení: článek o expedici za py-
ramidou Slunce naleznete na 
http://www.wmmagazin.cz/ 
(článek Bosenská pyramida 
Slunce), článek o pyramidě 
Měsíce naleznete na http://
www.wmmagazin.cz/ (článek 
Bosenská pyramida Měsíce).

Pozorným čtenářům 
článků neunikne uveřejnění 
otitulkovaného dokumentár-

ního snímku, jehož upoutávku je možné 
zhlédnout na http://www.faktax.tv a ne-
naleznete tam pouze film jeden.

Bosenská Mona Lisa?
„Objev“ pyramid v údolí vesnice Vi-

soko má za následek, že se někteří lidé 
hádají o pravosti či nepravosti důkazů 
a o tom, zda má výzkum vůbec smysl. 
Není se čemu divit, uznaný objev by pře-
psal světové dějiny. Největší světová pyra-
mida by pak byla v Evropě, 
ne v ráji pyramid – Egyptě.

Připomíná mi to osob-
ně spor o Monu Lisu, o níž 
jedni tvrdí, že se usmívá 
a druzí, že se mračí, a tyto 
tábory se nikdy nesmí-
ří. Očividně došlo u Viso-
ka k průlomovým nálezům 
a nebývalému výzkumu, 
který stojí na nadšení 

všech objevitelů a vědců. Na druhou stra-
nu je dobře, že jsou ostatní kritičtí a tím 
přispívají k co nejpoctivějšímu a nejřád-
nějšímu výzkumu. Nelze tedy bezhlavě 
zavrhovat předložené důkazy, ale zase 
je ani ihned glorifikovat. Zřejmě to bude 
spor, jenž potrvá delší dobu – stejně jako 
u „úsměvu“ Mony Lisy. Výsledky výzku-
mu však netrpělivě očekává celý svět.

Až budete, vážení čtenáři, projíždět 
Bosnou, nebo tam budete plánovat vý-
let, nezapomeňte zahrnout do itineráře 
i toto magické a tajuplné místo – Údolí 
pyramid. Myslím, že rozhodně stojí za 
navštívení a bude tím nejlepším ozvlášt-
něním návštěvy balkánské země! Nebo 
už tam někdo z vás byl? Povězte nám 
o tom!

Fotografie: Jiří Matějka
Zdroj: wmmagazin.cz,  
http://www.pohora.cz/

Bosenské 
Údolí pyramid

Pyramida Měsíce

Pyramida Slunce

http://www.polahoda.cz
http://www.wmmagazin.cz
http://www.wmmagazin.cz
http://www.wmmagazin.cz
http://www.faktax.tv
http://www.pohora.cz
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Pojďme spolu tvořit POZITIVNÍ NOVINY!

Každý z nás je jedinečným zdrojem znalostí a životních zkušeností, nosi-
telem obrovského dosud nevyužitého tvůrčího potenciálu. Rádi uvítáme 

Vaše články, zajímavosti, nápady, postřehy, o které se chcete podělit s ostat-
ními, básničky, veselá vyprávění, zápisky cestovatele… prostě všechno, co 
přináší dobrou náladu, optimizmus, prospěje ostatním lidem, pomůže na 
cestě k poznání. Kontakt: polahoda@centrum.cz; Nakladatelství IBIS s.r.o., 
P.O.BOX 45, 251 70 Dobřejovice

Slečna čekala na nástup do letadla na 
jednom velkém letišti. Protože bylo ještě 
třeba čekat déle, rozhodla se, že si koupí 
nějakou knihu. Zároveň si koupila i balí-
ček sušenek. Pohodlně se usadila a začala 
číst, rozhodnutá zkrátit čas a trochu si při-
tom odpočinout.

Na vedlejší sedadlo si za chvíli přisedl 
neznámý muž, otevřel časopis a začal číst. 
Když si ona vzala první sušenku, muž si 
také vzal jednu. Cítila se pobouřená tímto 
chováním, ale neřekla nic, jenom si pomy-
slela: „To je ale drzoun!“ Pokaždé, když si 
vzala sušenku, muž udělal totéž. Štvalo ji 
to čím dál víc, ale nechtěla vyvolat scénu. 
Když už zůstávala poslední sušenka, po-
myslela si: „A co udělá ten moula teď?“ 
Muž vzal poslední sušenku, rozlomil ji na-
půl a dal jednu půlku jí. To už bylo vážně 
příliš…

Byla ohromně rozčilená! V tom mo-
mentě potlačila zlost, chytla svou knihu 
a svoje věci a naštvaná odešla do nástupní 
haly.

Když se usadila na svoje sedadlo v le-
tadle, otevřela svou tašku a… s obrovským 
překvapením objevila svůj balíček sušenek 
uzavřený a nedotknutý! Udělalo se jí špatně. 
Nechápala, jak se mohla tak zmýlit….

Zapomněla, že si svůj balíček se su-
šenkami nechala v tašce. Muž se s ní podě-
lil o své sušenky bez problémů, bez námi-
tek, bez jakéhokoliv vysvětlování a přitom 
ona se stále v duchu rozčilovala, myslíc si, 
že jí drze bere sušenky. A teď už neměla 
žádnou možnost, aby mu to vysvětlila nebo 
se mu omluvila…

V životě člověka jsou věci, které už 
nelze vrátit zpět. Kámen, když jsme ho už 
hodili; slovo, když jsme ho už vyslovili; 
příležitost, kterou jsme propásli; čas, který 
uplynul. Stojí to vůbec za to, abychom se 
rozčilovali kvůli banalitě, jako je například 
pár sušenek? Jak často ve své domýšlivosti 
odsuzujeme jiné lidi za věci, které jsme jim 
neprávem připsali?

překlad ze zdroje:  
http://www.pozitivnemyslenie.estranky.sk

Balíček sušenek

Jak neuchopitelnou věcí se zdá být lidská myšlenka! Je neviditelná, je nehmatatelná. Každopádně je faktem, že ve spoustě 
zemí, zejména ve Spojených státech a v Rusku probíhaly a stále probíhají oficiální i tajné výzkumy, které se tímto fenomé-
nem zabývají. Také v bývalém Československu od roku 1973 existovala Psychoenergetická laboratoř.
Jakou má myšlenka sílu? Můžeme jí působit na dálku, nebo dokonce nahlédnout do budoucnosti? Můžeme její mocí 
opravdu někomu ublížit nebo naopak pomoci? Jak ovlivňuje náš život?

Jednoho horkého letního dne se otec a syn společně svým oslem se vydali za-
prášenými ulicemi města.

Otec seděl na oslu a jeho syn vedl osla za uzdu.
„Chudáček chlapec,“ řekl kolemjdoucí, „jeho nožičky stěží drží krok s oslem. Jak 

otec může tak nečinně sedět na oslovi, když vidí, že jeho kluk je unavený?“
Otec vzal tato slova k srdci. Když zahnuli za roh, slezl dolů a řekl svému synovi, 

aby si nasedl na osla.
Velmi brzy potkali jiného muže, který hlasitě řekl: „To je ale hanba! Mladý sedí 

na oslu jako sultán a jeho ubohý otec jde pěšky!“
Chlapec byl velmi rozrušený těmito slovy a požádal svého otce, aby na osla na-

sedli spolu.
„Dobří lidé, viděli jste to někdy!?“ naříkala kolemjdoucí žena, „ten otec a syn jsou 

tak bezohlední, že nasedli oba na osla, který sotva dýchá. Ubohý tvor!“
Otec se synem neřekli ani slovo a poslušně sesedli z osla. Jen udělali pár kroků 

a setkali se s mužem, který se jim vysmíval:
„Podívejte se na ty pošetilce! Místo aby jeli na oslu, dělají mu doprovod!“
Otec dal hrst slámy oslovi, položil ruku na rameno svého syna a řekl:
„Vždy se přece najde někdo nespokojený s tím, co děláme. Myslím, že bychom 

měli sami rozhodnout, jak máme žít.“

„…Tato duchovní praktika se nazývá Lotosový 
květ. Podstata tohoto cvičení je následující. Člověk si 
představí, že do svého nitra, do oblasti sluneční pleteně, 
zasadí semínko lotosu. Toto malé semínko v něm začne 
klíčit díky síle Lásky, kterou si vytvořil pomocí pozitiv-
ních myšlenek. Tím, že člověk neustále kontroluje růst 
květiny, se uměle zbavuje negativních myšlenek, které 
se mu neustále honí hlavou.“

„Chcete říct, že pořád myslíme na něco špatného?“
„Samozřejmě,“ odpověděl Sensei. „Zkuste pečlivě 

sledovat své myšlenky. Lidé věnují hodně času předsta-
vám různých konfliktních situací, negativním vzpomín-
kám z minulosti, myslí na to, jak se s někým dostali do 
sporu, jak někoho zklamali nebo ošidili, přemýšlejí nad 
svými nemocemi nebo materiálními problémy a tak 
dále. Tím si tedy neustále udržují negativní způsob my-
šlení. A právě tímto cvičením se člověk záměrně, svou 
vnitřní kontrolou, zbavuje všech těchto negativních 
myšlenek. Čím častěji udrží pozitivní způsob myšlení, 
tím rychleji v něm toto semínko Lásky vyrůstá. 

Nejprve si člověk představuje, jak semínko klíčí, 
objevuje se malinkatý stonek. Roste dál, na stonku se 
rodí listy, pak malé poupě květu. A nakonec, kdy se mu 
dostává stále více a více síly Lásky, poupě rozkvete 
v překrásný lotos. Na začátku má lotos zlatavou barvu 
a jak postupně roste, mění se na oslnivě bílý.“

„A jak dlouho trvá, než vyroste?“ „Vlastně zále-
ží na vás. Někteří lidé potřebují léta, jiní jen několik 
měsíců, další několik dní nebo dokonce pár okamžiků. 
Záleží na tom, jak moc si to člověk přeje a jak se snaží. 
Je nutné tuto květinu nejen pěstovat, ale stále ji živit si-
lou své Lásky, aby nezvadla a nezahynula. Toto vědomí 
neustálé péče o květinu udržuje člověk na úrovni pod-
vědomí nebo konkrétněji, na úrovni kontrolovaného 
vzdáleného vědomí. Čím více Lásky dává člověk této 
květině, v duchu ji hýčká, stará se o ni, chrání ji před 
negativním vlivem okolí, tím víc květina roste.

Tato květina se živí energií Lásky, zdůrazňuji, 
vnitřní energií Lásky. A čím více Lásky cítíte vůči ce-
lému světu, ke všem lidem a ke svému okolí, tím vět-
ší květ vyrůstá. Pokud se začnete hněvat, pak květina 
slábne, když ztratíte kontrolu nad svým hněvem, pak 
květina zvadne a onemocní. Potom musíme vynaložit 
veškeré úsilí, aby se uzdravila. To je svým způsobem 
určitý druh kontroly. Když tato květina rozkvétá a květ 
se začíná zvětšovat, začne vydávat vibrace namísto 
vůně, takzvané gravitony nebo leptóny, říkejte jim, jak 
chcete. To je energie Lásky. Člověk cítí chvění okvět-
ních lístků, od kterých vibruje celé jeho tělo, celý pro-
stor kolem něj a tím vyzařuje do světa Lásku a Har-
monii.“

„A můžeme to pocítit nějak fyzicky?“
„Ano. Projevuje se to pálením v oblasti sluneční 

pleteně, teplem, rozlévajícím se po celém těle. Tyto po-

city vznikají v místě, kde je, jak říkají legendy, ukryta 
naše duše. Odtud začíná být cítit teplo. 

Hlavní smysl spočívá v tom, že ať už jste kdekoli, 
s kýmkoli, nezáleží na tom, co děláte nebo si myslíte, 
měli byste vždy toto teplo cítit, teplo, které zahřívá ne-
jen vaše tělo, ale i vaši duši. Tato vnitřní koncentrace 
Lásky se nachází v samotném květu. Nakonec čím víc 
člověk o květ pečuje, velebí tuto Lásku, tím víc poci-
ťuje, že se květina rozrůstá a těsně obepíná jeho tělo 
svými okvětními lístky. Člověk se pak ocitne uvnitř ob-
rovského lotosu. A zde nastává velmi důležitý moment. 
Když člověk dosáhne toho, že ho lotosové lístky obklo-
pují ze všech stran, cítí dvě květiny. Jednu uvnitř sebe, 
která se nachází pod srdcem a stále ho zahřívá vnitřním 
pocitem Lásky. A druhou, větší, jakoby astrální skořáp-
ku tohoto květu, která jej obklopuje a vyzařuje na jedné 
straně vibrace Lásky k celému světu a na druhé straně 
chrání před negativními vlivy okolí. To vyvolává 
zákon příčiny a následku. Když to řeknu 
jazykem fyziky, dochází k vibračnímu 
spojení. Jednoduše řečeno, člo-
věk vyzařuje energii dobra, 
kterou mnohokrát zesiluje 
prostřednictvím duše, a tím 
vytváří blahodárné vlnové 
pole. Toto silové pole, které 
člověk neustále cítí a udržu-
je jej silou své Lásky, působí 
pozitivně nejen na člověka sa-
motného, ale i na okolní svět.“

Čeho docílíme každodenním 
cvičením? 

„Za prvé, člověk má vždy 
pod kontrolou svoje myšlenky, 
naučí se soustředit jenom na 
pozitivní věci, což automaticky 
znamená, že nikomu nemůže přát nic zlého a ani ni-
komu ubližovat. Vždyť toto cvičení probíhá neustále, 
každý den a každou sekundu. A je to na celý život. Je 
to neobvyklý způsob, jak se zbavit špatných myšlenek, 
s nimiž nelze bojovat silou. Lásku si člověk nemůže 
vynutit, proto se musíme naučit rozptylovat. Přijde 
špatná myšlenka, člověk se soustředí na svoji květinu, 
začne jí předávat svoji Lásku a vědomě tak zapome-
ne na všechno špatné. Nebo soustředí svoji pozornost 
na něco pozitivního. Ale květinu cítí neustále: když se 
ukládá k spánku, když se probouzí, v noci, ve dne, ať 
už se zabývá čímkoli – ať studuje, pracuje, sportuje 
atd. Člověk cítí, jak v jeho nitru plane Láska, jak se 
proudy této Lásky chvějí v jeho hrudi a rozlévají se po 
celém jeho těle. Jak ho tato květinka začíná hřát ze-

vnitř, zvláštním teplem, teplem boží Lásky. A čím více 
Lásky jí dává, tím větší Láska se v něm rodí. Neustálé 
vyzařování této Lásky vede člověka k tomu, že i ostatní 
lidi začíná vnímat s Láskou. 

Takže za druhé, a to je velmi důležité – člověk se 
naladí na frekvenci dobra. A dobro znamená úspěch, 
štěstí, zdraví. To je vše! Člověk má dobrou náladu, 
což má příznivý vliv na jeho psychiku. Právě centrální 
nervový systém je klíčovým regulátorem životně důle-
žitých funkcí organismu. Proto tato duchovní praktika 
zlepšuje především váš zdravotní stav. Kromě toho se 
člověku začíná dařit v životě, protože se umí smířit 
a vypořádat se vším, co přichází. Nikdo se s ním ne-
chce hádat a všude je vítán. Nikdy nemívá žádné velké 
problémy. Proč? Protože i když v jeho životě dochází 
k všelijakým událostem, vždyť život je život, vnímá 
tyto události úplně jinak než obyčejní lidé. Protože 

se v něm probouzí nový pohled na život, 
který mu pomáhá učinit přijatelné roz-

hodnutí v dané situaci. V tomto 
člověku se probouzí Moudrost 
života…

A za třetí, což je nejdů-
ležitější – v člověku se 
probouzí duše, on sám 
se cítí jako Člověk, kte-

rý začíná chápat, kdo je 
Bůh, že Bůh je všudypří-

tomná entita a nikoli fantazie 
několika bláznů. Začíná v sobě 
cítit boží přítomnost a násobí 

tuto sílu svými pozitivními my-
šlenkami a pocity. Už se nikdy 
na tomto světě necítí osaměle, 

protože Bůh je s ním a je v něm, 
cítí jeho skutečnou přítomnost. Říká se: Kdo 

přebývá v Lásce, přebývá v Bohu a Bůh v něm, pro-
tože Bůh je Láska sama. Je také velmi důležité, že 
člověk začne cítit auru květiny, která se nachází uvnitř 
něho a kolem něj.“

„A jakým způsobem můžeme cítit auru kolem 
těla?“

„S odstupem času můžete vidět tuto vibraci 
v podobě slabého světelného záření. Vzduch kolem 
se zdá být jakoby lehčí a průzračnější a okolní svět 
má pro vaše oči intenzivnější barevné tóny. Ale nej-
více fascinující je to, že i ostatní lidé si u vás začnou 
všímat těchto změn. Existuje takový lidový výraz 
„člověk září“, „člověk svítí“. Toto je vlastně záření 
vlnového pole, které vytváří Láska samotného člo-
věka. Lidé kolem taky začínají cítit tyto vibrace. Je 

jim příjemné být tomuto Člověku nablízku, rovněž 
začínají cítit radost a vnitřní vzrušení. Mnozí lidé se 
uzdravují, jiní se v jeho přítomnosti cítí lépe, ať jsou 
jakkoli nemocní. Každého tento Člověk přitahuje 
a chce mu otevřít svoje srdce a duši. To znamená, že 
lidé vnímají Lásku. Je to otevřená brána Srdce na 
cestě k Bohu. Právě o tom mluvili všichni ti velicí 
a toto měl na mysli i Ježíš, když řekl: ‚Otevři své 
srdce Bohu.‘

Duchovní cvičení Lotosový květ se používá odne-
paměti. Od dávných dob se věřilo, že z lotosu se rodí 
bohové, že Bůh se probouzí v lotosu. A to v tom smy-
slu, že božská podstata – duše – se probouzí v květu 
lotosu, v Harmonii a Lásce uvnitř vás. 

„Takže tam skutečně vyroste opravdová květina?“ 
„Ne, květina v materiální podobě tam samozřej-

mě není. Je to svým způsobem pouhá fantazie. Tento 
proces můžeme popsat jako probuzení božské Lásky, 
dosažení osvícení mysli, plné spojení s Bohem – ‚mók-
ša‘, ‚dao‘, ‚šintó‘. Říkejte tomu, jak chcete. Ale všech-
no jsou to pouhá slova a náboženství. Ve skutečnosti 
to znamená, že si díky svým pozitivním myšlenkám 
a pocitu Lásky vytvoříte určité silové pole, které na 
jedné straně působí na okolní svět a na druhé straně 
změní frekvenci vnitřního vnímání samotného člo-
věka.“

…Lotosový květ se dával pouze vyvoleným, více-
méně duchovně vyspělým jedincům. A je přirozené, že 
ostatní lidé vnímali pak tyto jedince jako bohy. Protože 
ten, kdo v sobě vypěstoval lotos a probudil svoji duši, 
se stal ve skutečnosti podobným bohu, neboť v Lásce 
tvoří svou pouhou jedinou myšlenkou.

„Znamená to, že je tedy třeba pouze s Láskou mys-
let na tuto květinu?“

„Ne, nestačí se jenom soustředit a přemýšlet, ale 
měli bychom hlavně vyvolávat tento pocit tepla v ob-
lasti sluneční pleteně a neustále ho udržovat svými 
dobrými myšlenkami. Ne každému se to hned podaří. 
Protože je třeba proniknout do podstaty toho všeho, 
skutečně si to představit, a ještě jednou opakuji, přivo-
dit si všechny tyto pocity. Proč zdůrazňuji právě toto? 
Protože když si člověk přivodí tyto pocity, neudržuje 
je pak pouhým rozumem, ale na úrovni podvědomí. To 
vede k probuzení duše. Duše se prostě nemůže nepro-
budit. Čím více Lásky jí budeš dávat, tím více se bude 
probouzet, tím více se budeš stávat sebou samým, tako-
vým, jakým jsi doopravdy uvnitř a ne ve svém vnějším 
smrtelném těle.“

A po krátké odmlce Sensei ještě řekl:
„Život je příliš krátký, a proto musíme stihnout 

duchovní podstatu v našem srdci zvelebit.“

úryvek z brožury Duchovní praktiky 
a meditace od A. Novych

Duchovní praktika LOTOSOVÝ KVĚT

Jaká myšlenka vám jako první pro-
bleskla dnes ráno hlavou? Byla příjem-
ná, jako když třeba myslíte na někoho 
velmi blízkého anebo když se jenom 
těšíte z pohledu na vycházející slunce? 
Anebo to byla méně příjemná myšlen-
ka, když si říkáte, že jste tak unaveni, že 
ani snad nevstanete? Zkuste si vybavit 
své další následné myšlenky a pocity, 
vaše rozpoložení, ve kterém jste začali 
denní aktivitu. Možná si povšimnete, že 
celá vaše představa následujícího dne – 
toto ranní „naprogramování“, které jste 
nevědomky provedli – vás během dne 
buď skutečně podporuje, anebo naopak 
přitahuje jenom trable.

Myšlenka řídí celý náš život. Jsme 
to, co si o sobě myslíme. Tvoříme svůj 
svět podle toho, jak myslíme – pozi-
tivně nebo negativně. Síla myšlenky je 
obrovská! Ani si to dost dobře nedovede-
me představit, že svůj život, zdraví i osud 
ovládáme a ovlivňujeme svými myšlenka-
mi. Kdybychom si toho byli vědomi, asi 
bychom více zvažovali každou myšlenku.

Myšlenka je jako pták, kterého vypus-
tíme do oblak. Přitahuje k nám všechny 
děje, události, lidi a věci, které jsou v ní 
obsaženy. Když vysíláme myšlenky plné 
obav, úzkosti a strachu, zažíváme pak tako-
vé události v reálném životě. Jestliže však 
toužíme po něčem a pevně věříme, že to 
tak dopadne, skutečně se to stane. Všichni 
kolem nás se pak diví, jaké ohromné máme 
štěstí. Tvůrcem svého štěstí jsme však my 
sami a nikdo jiný. 

Říká se tomu zákon přitažlivosti: po-
dobné přitahuje podobné.

Mocný zákon přitažlivosti formuje ce-
lou naši životní zkušenost a činí tak skrze 
naše myšlenky. 

Myšlenky působí jako magnet a mají 
určitou frekvenci. Když přemýšlíme, naše 
myšlenky jsou vysílány do vesmíru a při-
tahují všechny podobné věci, které jsou 

na stejné frekvenci, jako ony myšlenky. 
Vše, co se vysílá, se vrací ke svému zdro-
ji. A tím zdrojem jsme my. Nejenže svůj 
život vytváříme svými myšlenkami, ale 
naše myšlenky mocně přispívají k utváření 
celého světa kolem nás. Pokud si myslíme, 
že jsme bezvýznamní a nemáme v tomto 
světě žádný vliv, zkusme se nad tím za-
myslet. Naše mysl ve skutečnosti formuje 
celý náš svět.

Jsme jako lidský televizní vysílač, 
který myšlenkami vysílá určitou frekven-
ci. Pokud chceme cokoli ve svém životě 
změnit, musíme se přeladit na novou frek-
venci a to tak, že změníme své myšlenky 
na pozitivní.

Zákon přitažlivosti je neosobní, nic 
nehodnotí ani nepřidává. Problém větši-
ny lidí je v tom, že přemýšlejí především 
o tom, co nechtějí a diví se, proč se jim tyto 
věci pořád dokola stávají.

Pozitivní myšlenka má být kladná 
nejen svým obsahem, ale i formulací. 
Například místo obvyklého „nezapome-
nu“ si zkuste říct „vzpomenu si“. Tento 
požadavek má své racionální jádro. Naše 
podvědomí totiž podle psychologických 

poznatků není schopno přijmout nega-
tivní příkaz a prostě ono NE vypustí, 
jako by tam nebylo. „Nechci vylít kávu 
na tyto šaty“ přijímá jako: „Chci vylít 
kávu na tyto šaty a chci toho rozlít ještě 
mnohem víc.“ „Nechci chytit chřipku“ 
jako: „Chci chytit chřipku a další ne-
moci.“

Pokud si naříkáme, přitahujeme 
do života více situací, na které budeme 
žehrat. Pokud nasloucháme někomu ji-
nému, kdo si stěžuje, máme s ním sou-
cit, souhlasíme s ním, v ten okamžik 
k sobě přitahujete víc situací, na které 
si budete stěžovat. Platí to i opačně: 
Čím více radosti rozdáme, tím více jí 
sami máme. 

Ať už jsme si toho vědomi či ni-
koli, většinu času myslíme. Když mlu-

víme nebo někomu nasloucháme, když 
čteme noviny nebo se díváme na televizi, 
když si vybavujeme vzpomínky, vždy 
myslíme. Pro mnoho z nás platí, že jedi-
ná doba, kdy nemyslíme, je doba spánku. 
Avšak síly přitažlivosti neustále pracují na 
našich posledních myšlenkách před usnu-
tím. Proto vždy před usnutím dbejte na to, 
aby vaše myšlenky byly pozitivní.

Zákon přitažlivosti jednoduše odráží 
a vrací nám přesně to, na co se svými my-
šlenkami zaměřujeme. Proto změníme-li 
způsob myšlení, můžeme zcela změnit 
jakoukoli okolnost a událost ve svém 
životě.

„Myšlenky jsou tvořivé síly, z nichž 
se vše uskutečňuje. Pod jejich vlivem jde 
vpřed vývoj. Říše myšlenek je jako kvetou-
cí sad, z jehož barevných květin je možné 
uvít krásné kytice a věnce nebo natrhat si 
pouze kopřivy a bodláčí. Tisíce myšlenek 
prochází branou duše a nabízejí nám své 
služby. Je na nás samotných, jaké služeb-
nictvo si vyvolíme.“

zdroj: www.jogin.cz, www.bofi.cz, 
http://www.pozitivnemyslenie. 

estranky.sk

Naše myšlenky tvoří náš život

Myšlenky jsou jako barvy, kterými 
malujeme příběh našeho života. 
Zvolte si ty nejkrásnější!

V životě nejsou žádné obyčejné okamžiky. Proto je tak důležité prožít je a naplnit poci-
tem radosti, dobra a lásky… Když se časem ohlédneme zpět, máme možnost zažít radost 
podruhé.
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