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Kam se dívají 
devaterníky?

Je osm ráno, stoupám nad Berounku, 
oslňuje mne ranní slunce, vnímám kaž-
dý krok, cítím každý kamínek pod noha-
ma. Nohy mám mokré od ranní rosy až 
po kolena. Cesta je tajemná, není zna-
čená a  mám pocit, že tudy už dlouho 
nikdo nešel, kdoví, jestli vůbec někdo.
Je to pro mne malý svátek, byla jsem 
tu naposledy téměř na den před osmi 
lety. Nyní opět spočinu na skále s výhle-
dem na klidný tok Berounky kousek od  
Srbska.

 pokračování na str. 4

O dokonalém 
systému a dobro-
volném otroctví

Dnes večer ti řeknu podobenství o vzdá-
lené planetě, kde se lidé dobrovolně od-
dali  otroctví. Zcela ... Tito tvorové dobro-
volně žijí v šedých betonových krabicích, 
po celý den vykonávají práci, kterou ne-
mají rádi, aby mohli zaplatit za tyto své 
vězeňské cely - domovy, mohli kupovat 
věci, bez kterých mohou klidně žít.

 pokračování na str. 6

Tajemství života, 
zašifrovaná v iko-
nách Bohorodičky 
Ikonografie - umění, které skýtá řadu ta-
jemství, zašifrovaných ve znacích a sym-
bolech, které nesou informace, skryté 
běžnému pohledu člověka, nikoli však 
srdci zvídavého hledajícího. Takovému 
odhaluje mnohem více, hluboký a  po-
svátný smysl, jiný, než jaký nabízí ma-
teriální svět. Pravděpodobně nenajdeš 
jediného člověka (kmeny v džungli ne-
počítaje), který by aspoň jednou neviděl 
ikonu Matky Boží…

 pokračování na str. 5

Bliží se stěhování 
národů. Jsou lidé 

připraveni?
Tento analytický článek pouze nazna-
čuje možnost velkých všelidových uni-
verzálních otřesů v blízké budoucnosti, 
spojených se začátkem přírodních ka-
tastrof v  globálním měřítku a  velkou 
migrací národů. Na výstražná varování 
reagují jak zastánci, tak i odpůrci, z nichž 
první monitorují zhoršující se klimatické 
podmínky ve světě, dělají z toho závěry 
a snaží se bít na poplach, zatímco druhá 
strana tvrdošíjně odvrací pohled a tvrdí, 
že z každé paniky někdo „těží“.

pokračování na str. 3

Co je to 
osteochondróza 

páteře?
Segmentární nestabilita páteře se může 
klinicky projevovat jako periodicky se 
opakující bolestivý syndrom při neopa-
trném otočení trupu, přílišném ohybu, 
napřímení apod. "Pokud jsou v případě 
segmentární nestability předepisovány 
trakční metody léčby, manuální terapie 
nebo intenzivní sport, budou tyto me-
tody pouze napomáhat „narušování“ 
segmentu páteře, budou stimulovat 
rozvoj degenerativního a dystrofického 
procesu v meziobratlové ploténce a ne-
přinesou nemocnému žádný užitek."

pokračování na str. 2

CESTA 
ZA POZNÁNÍM

HISTORIE

SPOLEČNOST

ZDRAVÍ

VE SPOJENÍ 
S PŘÍRODOU

Čas neúprosně utíká a mění se vše 
kolem nás. Nestíháme si všimnout, jak 
už jsou z dětí rodiče, kteří stejně jako my 
kdysi vedou své ratolesti do školky. Mění 
se nejenom věk a pokolení, ale i samotní 
lidé. Na tvářích se zřídka objevuje upřím-
ný a srdečný úsměv dítěte, který tak štědře 
rozdávalo okolí. Jsme zcela ponořeni do 
„dospělého“ života a řešení nekonečných 
problémů.

Jak často poučujeme své děti, možná 
by stalo za to vzít si nějaké ponaučení i od 
nich?

Žít v přítomnosti
Tento obrázek se asi vybaví každému 

z nás: dítě si vesele hraje, pak spadne a 
rozbije kolínko, začne hlasitě vzlykat a po 
chvíli zapomene na modřiny 
a odřeniny a znovu se raduje 
a baví se jakoby nic. Děti ne-
umějí dlouho držet své nega-
tivní emoce. Snadno je pustí a 
nadále si užívají života. Nám 
dospělým to tak snadno nejde. 
Špatné vzpomínky nás často 
navštěvují, i když je všechno 
konečně za námi. Ale skutečný 
život je to, co se odehrává tady 
a teď. „Včera“ už zemřelo, 
a „zítra“ se ještě nenarodilo, 
máme nádherné „dnes“, aby-
chom mohli žít, myslet, těšit 
se, něco měnit atd. Je složité 
být šťastným, pokud se nenaučíme jako 
děti vážit si každého okamžiku.

Zaměřit se na dobré
Když se děti hrají, jsou spokojené. Po-

noří se do hry a nemyslí na nic jiného, což 
je důvod, proč v procesu hry prožívají tolik 
radosti. U dospělých je to trochu jinak. I 
když se baví s přáteli, nadále si myslí na 
nedodělaný projekt, nezaplacené složen-
ky, problémy se sousedy atd. Je dobré se 
naučit všechno odhodit a se těšit ze života 
naplno.

Používat fantazii
Děti do všeho zapojují veškerou svou 

fantazii a tvořivost. Neomezují se stěnami 
místnosti, ve které se hrají, ale navštěvují 
hrady, královské plesy, nacházejí poklady 
a přátelí s princeznami a princi. Proto je-

jich hra je tak vzrušující a zajímavá. Pokud 
jsme se odnaučili používat svoji fantazii, 
je to stejné jako bychom uzavřeli dveře pro 
nové příležitosti a zůstáváme v prázdné 
místnosti. Protože ti, kteří dokážou stále 
myslet kreativně, navštěvují pořád stejné 
zámky jako v dětství.

Věřit, že všechno je možné
Pro děti neexistuje nic nemožného. 

Věří v sebe a své schopnosti. Myslí si, 
že pokud si to budou velice přát, mohou 
se dokonce naučit i létat. Škoda, že když 
staneme dospělými, mnozí z nás na to za-
pomenou. Dostávají se do uměle vytvoře-
ných rámců, které si sami stanovili, a žijí 
jako v kleci. Proto, cestujme častěji do dět-
ství, kdy bylo všechno možné!

Nemyslet na svůj věk
Děti nemyslí na svůj věk, zdá se jim, 

že před sebou mají celou věčnost. Ale pro 
dospělé je věk velmi důležitý a slouží i 
jako dobrý důvod k výmluvám. Mnozí z 
nás, kteří si nemohou dovolit něco udě-
lat kvůli vlastním strachům, klamou sami 
sebe výrazem “je příliš pozdě”, „nejsem v 
tom nejlepším věku“. To je ale omyl, nikdy 
totiž nebývá pozdě.

Více se radovat a těšit ze života
Proč se děti tak často usmívají? Pro-

tože dokážou vidět radosti v maličkostech. 
Obdivují, když vidí motýla, s velkým nad-
šením skáčou přes kaluže a pokaždé mají 
radost, když dostanou obyčejnou zmrzlinu. 
Děti berou od života to nejlepší. Je zbyteč-
né si stěžovat na život nebo nadávat na 
vlastní osud. Mnohem lepší je děkovat za 
vše krásné, co se s námi děje.

Být laskavý k lidem a důvěřovat
Děti jsou důvěřivé a upřímné. Nechtě-

jí nikomu ublížit, a proto nemyslí, že by 
se někdo vůči nim mohl zachovat špatně. 

Dospělí se ne vždy drží těchto „dětských“ 
zásad. Mohou ublížit, odmítnout pomoc, 
urazit. S přibývajícím věkem se objevuje 
další negativní vlastnost – podezíravost. 
Myslí si, že za vším se skrývá špatný úmy-
sl. Není snadné zažívat pocit štěstí, pokud 
nedarujete radost druhým a vzhlížíte s 
nedůvěrou k ostatním. Dobro a láska – to 
jsou dvě hlavní složky štěstí.

Věřit ve své sny!
Děti jsou si naprosto jisté, že všechna 

jejich přání budou splněna a nepochybují 
o tom ani na sekundu. Můžete chlapcovi, 
který sní o tom, že se stane kosmonautem, 
mnohokrát opakovat, že je to velmi ob-
tížné a nebezpečné povolání, stejně vás 
nebude poslouchat. S jistotou ví, že se 

jeho sen splní, a dělá všechno 
možné proto, aby se této chvíli 
přiblížil – čte knihy o vesmír-
ných lodích, zkoumá hvězdy, 
cvičí, aby byl silný. Dospělí 
jsou dnes zatíženi zbytečnými 
starostmi a na vlastní snění jed-
noduše nemají čas. Pokud po-
tkají první překážku, se vzdá-
vají toho, k čemu tak dlouhou 
dobu prahli.

Co rodiče mohou naučit 
nebo předat svým dětem? Jen 
to, co umějí a mají v sobě. Mož-
ná jste si všimli, že největší 
nespokojenost se objeví, když 

v dětech vidíme své vlastní slabosti? Na-
příklad tatínek je nerozhodný a nevěří ve 
vlastní síly. Proto nerozhodnost vlastního 
syna bude prožívat nejvíc. Ale místo to-
hoto trápení stačí jen zapracovat na sobě v 
získání sebedůvěry.

Ať předkládáme jakékoli modely 
správného chování, existuje jediný způsob 
výchovy – vlastní příklad. Dítě jen podvě-
domě opakuje vzory chování rodičů. Ne-
můžeme změnit jinou osobu (i když je to 
naše dítě), můžeme změnit jen sami sebe, 
pak se i naše okolí začne měnit.

Když se zamyslíme, kdo vlastně koho 
vychovává? Budeme si muset upřímně při-
znat, že děti jsou našimi dobrými učiteli. 
Učí nás tomu nejdůležitějšímu – celistvos-
ti, aby se naše slova nerozcházela s činy. 
Taková vzájemná kreativita přirozeně obo-
hacuje obě strany. Naší hlavní motivací k 
rozvoji by mohlo být: změníme se v zájmu 
našich dětí. Pokud chceme vidět naše děti 
šťastné je důležité, aby se rodiče sami cítili 
být šťastnými!
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ČEMU NÁS UČÍ NAŠE DĚTI: 
LEKCE OPRAVDOVÉHO ŠTĚSTÍ OD TĚCH NEJMENŠÍCH
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Dlouhý, zdravý a šťastný život je výsledkem prospěšných činů, smysluplných projektů, které v nás samotných vzbuzují nadšení, a přitom jsou přínosem a požehnáním pro životy druhých. Hans Selye
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Co je to osteochondróza páteře?

pokračování z minulého čísla 
(6/2016)

Časem začne meziobratlová ploténka 
„vysychat”, zpevňovat se a snižovat svoji 
výšku. To vede k přiblížení těl sousedních 
obratlů. Výsledkem takového přiblížení je 
skutečnost, že se těla obratlů při pohybech 
páteře začínají vůči sobě posouvat v hori-
zontální rovině. Tyto boční pohyby naru-
šují synchronnost práce ploténky a pravých 
kloubů páteře, ve kterých se začínají rychle 
rozvíjet dystrofické změny. A nakonec je 
narušena tlumící činnost meziobratlové plo-
ténky, což vede k narušení biomechaniky 
celé páteře a k rozvoji různých nemocí páte-
ře. A nyní nastává situace, kdy už to člověk 
takzvaně „nemůže vydržet“ kvůli zjevné, 
neustálé a nesnesitelné bolesti. Ta ho donu-
tí, aby se vrhnul do hledání všelijakých pro-
středků, jež by ho této bolesti zbavily, a věří 
přitom každé reklamě, ve které vychvalují 
prostředky, od kterých si slibuje úlevu.

SEGMENTÁRNÍ NESTABILITA
Segmentární nestabilita je dalším sta-

diem rozvoje osteochondrózy. Nadměrná 

patologická pohyblivost segmentů páteře 
se obvykle začíná rozvíjet v důsledku po-
kračující degenerace meziobratlové plo-
ténky ve stadiu narušení turgoru (napětí, 
vnitřní tlak) pulpózního jádra. A potom 
už jakákoli přílišná zátěž nebo pohyb činí 
daný segment páteře (především meziob-
ratlovou ploténku) náchylnou k další trau-
matizaci. V tomto stádiu rozvoje osteo-
chondrózy při biomechanickém zatěžování 
degenerované meziobratlové ploténky, do-
chází v zónách nestejnorodosti tkáně k lo-
kálnímu přetížení. 

...V degenerující meziobratlové plo-
ténce dochází k podobným fyzikálním 
procesům, pouze s tím rozdílem, že vše 
probíhá na mikroúrovni. Zónami lokální-
ho přepětí jsou zde oblasti nekrózy ( z řec. 
nekros — mrtvý; patologický proces, který 
se projevuje lokálním odumíráním buněk, 
tkáně nebo orgánu v živém organizmu). 
K uvolnění energie dochází při náhlém 
přetíženi ploténky. Když člověk například 
dlouhou dobu seděl (meziobratlové plo-
ténky pociťovaly značnou zátěž) a potom 
náhle vstal a začal chodit (v ten moment 
se náhle prudce snížila kompresní zátěž 
meziobratlových plotének). Zdravé plo-
ténky díky plnohodnotnému vykonávání 
svých funkcí vydrží tento náhlý přechod 
bez poškození. Ale degenerující ploténka 
na něj reaguje „se zpožděním“. Navíc po-
kud v zónách nestejnorodosti tkáně v daný 
okamžik došlo k lokálnímu přepětí, může 
takový „náraz“ představovat „poslední 
kapku“, která má za následek „mini země-
třesení“ v poškozené ploténce. V podstatě 

tedy poslouží jako impulz k přerozděle-
ní energie a tato uvolněná energie nejen 
zvětšuje nekrotické trhliny, ale poškozuje 
také zdravou tkáň v bezprostředním okolí 
ložiska, což vede k rozšíření zóny rozpadu 
tkáně ploténky.

Dezintegrace patologicky pozměně-
ného pulpózního jádra nevyhnutelně mění 
jeho objem. Přitom zákonitě roste kom-
prese fibrózního prstence a více či méně 
to narušuje rozložení struktur segmentu 
páteře. Aktivace procesu mikrohojení po 
období intenzivní destrukce a postupného 
hromadění sklerotických změn v tkáních 
meziobratlové ploténky (mimochodem, 
sklerózou se nazývá výměna parenchymu 
orgánů za pevnou pojivovou tkáň), to vede 
k narušení pohyblivosti. 

Ve svém důsledku pak tento proces 
vyvolává postupující narušení trofiky me-
ziobratlové ploténky, která je postupem 
času dovršena kolagenizací tkání, tedy tak 
zvanou „chrupavčitou metaplazií“, kdy je 
pulpózní jádro nahrazeno vláknitou chru-
pavkou. Metaplazie (z řec. metaplasis — 
přeměna) je přeměna jednoho typu tkáně 
v jiný, který se od prvního liší morfolo-
gicky a funkčně, ale zároveň je zachována 
jeho hlavní druhová příslušnost.

Při takových patologických procesech 
fibrózní prstenec mnohem intenzivněji 
praská, a to zejména v zónách „chrupavči-
té metaplazie“, což vede posléze k rozvoji 
protruze nebo k výhřezu meziobratlových 
plotének. Tyto procesy jsou potvrzeny tím, 
že trhliny vznikají na prstenci z vnitřní 
části meziobratlové ploténky a míra jejich 
rozšíření proporcionálně odpovídá míře 
destrukce pulpózního jádra. V případě seg-
mentární nestability páteře dochází k po-
hybu v podobě přílišného ohybu a napří-
mení a rovněž atypickému posunu obratlů 
vpřed nebo vzad. Při diagnostice pomocí 
rentgenu je to popsáno jako posun těla 
výše položeného obratle při ohybu o něco 
vpřed (rentgenový snímek č. 2) a při na-

přimování vzad (rentgenový snímek č. 3), 
nebo jako změna rovnoměrného oblouku 
(lordózy) s lokálním napřímením (nebo 

prohloubením).
Segmentární nestabilita páteře se může 

klinicky projevovat jako periodicky se opa-
kující bolestivý syndrom při neopatrném 
otočení trupu, přílišném ohybu, napřímení 
nebo dlouhodobé statické pozici, při zvedá-
ní se po dlouhé době strávené v pozici vsedě 
(tak zvané „startovací bolesti“, kdy nejhor-
ší ze všeho jsou první kroky). Ale rád bych 
vás upozornil na to, že bolestivý syndrom 
je svého druhu unikátní „bezpečnostní“ 
a ochranný mechanizmus organizmu, který 
brání totálnímu přetížení poraněné plotén-
ky, o němž jsme mluvili výše, a chrání také 
před „mikrozemětřeseními“ v daném seg-
mentu páteře. V takovém případě organiz-
mus operativně reaguje na bolest svalovým 
spazmem, nebo jak často říkají chiropraktici 
„svalovým blokem“, pomocí napětí krát-
kých svalů páteře.

To na určitou dobu imobilizuje (z lat. 
immobilis — nehybný) poškozený seg-
ment nebo segmenty páteře k tomu, aby 
jim bylo umožněno plynule přejít z jedno-
ho druhu činnosti na jiný, a tím předejít do-
datečné traumatizaci. V důsledku částečné 
ztráty svých funkčních možností totiž de-
generující ploténky na rozdíl od zdravých 
nereagují tak rychle.

Příroda prostě do posledního dechu 
brání poškozený segment, snaží se všemi 
silami pozdržet další rozvoj nestability 

a postupující degeneraci ploténky. A pokud 
člověk v této chvíli páteři pomůže, začne 
například plavat (bez zátěže, pouze rekre-
ační plavání), chodit do deseti kilometrů 
denně (léčebná chůze terénem, metoda, 
kdy se dle plánu dávkuje čas a délka chůze, 
nemluvíme o chůzi na trenažéru) atd., po-
dobné svalové spazmy brzy pominou a pro-
ces rychlého rozvoje degenerace ploténky 
se výrazně zbrzdí. Žít v souladu se svým 
organismem a  naslouchat mu  se  určitě 
vyplatí, vždyť ve hře je vaše zdraví a tím 
i vaše každodenní činnost, práce a vzá-
jemné vztahy s vaším okolím.

Mnozí „odborníci“ v oblasti vertebro-
logie bohužel považují takovou situaci za 
„patologickou“ a dle jejich názoru „je tře-
ba svalový blok uvolnit“. Protože dostateč-
ně nechápou podstatu procesů, ke kterým 
v organizmu dochází, neopodstatněně „or-
dinují“ pacientovi manuální terapii, různé 
metody trakce (roztažení, srovnání) páteře, 
doporučují nemocnému, aby se věnoval 
fitness a jiným intenzivním fyzicky zatě- 
žujícím činnostem.

Ale tohle všechno nejen že nezastavuje 
rozvoj nestability v pohybovém segmen-
tu páteře, ale naopak to napomáhá další, 
rychlejší (reaktivní) a progresivní degene-
raci meziobratlové ploténky. Nechce se vě-
řit, že by vědecký svět o tomto záporném 
efektu nevěděl? Degenerativní onemocně-
ní celé páteře a pohybového segmentu pá-
teře se zkoumají už téměř sto let. Před čty-
řiceti lety (v roce 1970!) o tomto problému 
napsal v té době ještě vedoucí katedry 
ortopedie a traumatologie Novosibiřského 
státního lékařského institutu J.L.Civjan: 
„Pokud jsou v případě segmentární nesta-
bility předepisovány trakční metody léčby, 
manuální terapie nebo intenzivní sport, 
budou tyto metody pouze napomáhat „na-
rušování“ segmentu páteře, budou stimu-
lovat rozvoj degenerativního a dystrofic-
kého procesu v meziobratlové ploténce 
a nepřinesou nemocnému žádný užitek.“ 

S použitím materiálu z knihy
Osteochondróza pro profesionálního

pacienta prof. Igora Danilova

Teploměry trhají rekordní hodnoty, 
člověk má pocit, že zažívá dobrodružství 
ve  vietnamské  džungli,  ačkoliv  se  při-
tom nachází jen v malém milém koutku 
uprostřed  Evropy.  S  letním  horkem  je 
samozřejmě spojená i žízeň, takže se zde 
objevuje otázka,  co pít,  abychom naše-
mu zdraví nejvíce vyhověli.

Horko způsobuje pocení, tudíž naše 
tělo vydává více tekutin než je normální 
a tím pádem také jich více požaduje. Je 
možné to ignorovat, ale v nejlepším pří-
padě za to zaplatíme pořádným bolehla-
vem, v horších momentech mohou nastat 
významné potíže způsobené dehydratací. 
Obzvláště nepříjemná jsou letní horka ve 
městě, kde se ke slunci přidají ještě praš-
nost a k ní rozpálené budovy a silnice. Je 
naprosto samozřejmé, že letnímu počasí 
musíme přizpůsobit své chování a obléká-
ní. Měli bychom se vyhýbat rozpáleným 
prostorám bez stínu a měli bychom nosit 
volnější oblečení z přirozených a dobře 
prodyšných materiálů (pokud nevychází-
me na slunce nebo nás dobře zabezpečují 
různé krémy, můžeme nosit i krátký rukáv 
spolu s krátkou sukní či kraťasy). Ale stej-
ně pití zůstane nejdůležitější, neboť to pří-
mo ovlivňuje naše zdraví.

To nejjednodušší je, jako téměř vždy, 
nejlepší. Tudíž naprosto nic nezkazíte, 
pokud budete pít obyčejnou  minerálku, 
pokud možno neperlivou. Dá se jí pít té-
měř neomezené množství, pokud se bojíte 
přemíry minerálů, stačí ji prostě nahradit 
lahodnou pramenitou vodou. Pokud nám 
chuť vody připadá nudná, rozhodně lep-
ším řešením než nákup čehosi chemického 
ochuceného (pan Mendělejev a jeho che-
mická tabulka se vám klaní), je dochucení 
tekutiny například trochou ručně vymačka-
né citronové, pomerančové nebo grepové 
šťávy. Citrusy kromě toho, že jsou zdravé 
a voděnku nám ochutí, navíc mají i ochla-
zující účinek. Citrusy nejsou jediné s čím si 
při přirozeném dochucování vody můžeme 
hrát. Stejnou roli mohou splnit velmi dobře 
i různé bylinky, mátou počínaje a na kla-
sické zelené petrželce konče (skvělé jsou 
i různé kombinace, například pár plátků ci-
tronu a k tomu máta). No a samozřejmě dá 
se také využít chuť libovolných ovocných 
šťáv bez cukru (koupených – hlídejme si 

složení –  či po domácku odšťavněných). 
Tyto šťávy je možno pít přímo (i když 
opravdu, v létě nejlepší je prostě voda – 
případně její alternativa, jakou jsou by-
linkové čaje), kromě uhašení žízně dodají 
tělu velmi důležité  vitamíny a minerály 
(s potem totiž neztrácíme jen tekutiny), 
o vlákninách ani nemluvě. Voda a nebo 
šťáva jsou v létě obecně známé a dopo-
ručované. Ale již výrazně méně lidí ví, že 
dobrým nápojem během tropických dnů je 
také podmáslí. Má málo tuku, skvěle za-
hání žízeň a navíc doplní v těle vitamín B
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a vápník…

Kromě výběru nápoje je důležitý 
i způsob pití. V létě bychom měli pít prů-
běžně. Nemělo by docházet k situací, kdy 
jsme v příšerném horku několik hodin 
a nemáme možnost jakýmkoliv způsobem 
doplnit tekutiny. Pít bychom měli vždy ve 
stínu a také pokud možno ne ihned po ně-
jakém namáhavém výkonu. Vždy je lepší 
se trochu vydýchat než s rozbušeným srd-
cem polykat litry vody. Obecně je dobré 
pít malými hlty a případně si dělat během 
pití pauzy. Množství závisí na tom co dě-
láme, v létě je jasné, že celoroční mini-
mum neboli dva litry tekutin, je přeci jen 
trochu málo. Pokud budeme pít kolem tří 
litrů, určitě nic nezkazíme – měli bychom 
si pamatovat, že tělo dokáže během vel-
kých veder či intenzivní námahy vyloučit 
klidně i kolem jednoho litru potu.  V nej-
větších vedrech bychom se měli vyhýbat 
nápojům, které obsahují alkohol nebo ko-
fein. V létě nás obé dlouhodobě jen de-
hydruje a navíc vyplachuje z těla užitečné 
látky. A v případě alkoholu se samozřejmě 
mohou objevit i další nepříjemné násled-
ky, neboť teplo vyvolává mnohem rychle-
ji pocit opilosti.

Jaké nápoje pít v letním horku

S blížícím se obdobím letních dovo-
lených se znovu objevuje téma zdravého 
opalování. To je opředeno celou řadou 
tipů, kterými se lidé často mylně řídí. Co 
je pravdy na tom, že se ve stínu nespá-
líte? A proč je lepší se v poledne slunci 
vyhnout? Přiblížíme vám, jak to s mýty 
o zdravém opalování doopravdy je a jak 
mohou při slunění prospět bylinky.

Mýtus č. 1: Před dovolenou není po-
třeba příprava na opalování, stačí se na-
mazat krémem přímo u vody

Toto tvrzení je pravdivé jen zčásti. 
Kosmetické přípravky s ochranným fak-
torem sice pokožku částečně ochrání, ale 
vyžadují aplikaci minimálně 20 až 30 mi-
nut před pobytem na pláži, aby se ochran-
né složky mohly aktivovat a vstřebat do 
kůže. Poté je nezbytné ochrannou vrstvu 
obnovovat každé dvě hodiny, jinak účinek 
slábne. Přípravu na opalování byste však 
měli zahájit ideálně i několik týdnů před 
samotným odjezdem na dovolenou.

Prevenci před spálením představují 
zejména vitamíny C a E, které jako anti-
oxidanty mírní negativní účinky UV záření 
na pokožku. Obranyschopnost pokožky lze 
posílit i bylinkami. „Kvalitu kůže podporu-
je činnost slinivky, která řídí sliznice i kůži. 
Slinivku můžeme podpořit užíváním pení-
zovky. Na tvorbu sliznic a imunitu má vliv 
také gemmoterapeutikum z černého rybízu 
a lesního bezu hroznatého, též z ořešáku 
královského. K regeneraci pokožky slouží 
výluhy z bylin na její ošetření při podráždě-
ní,“ radí nejznámější česká bylinkářka Jar-
mila Podhorná ze společnosti Naděje, která 

se zabývá výrobou přípravků z rostlin.
Mýtus  č.  2: Nejlépe slunce opaluje 

v poledne
Nikoliv nejlépe, ale nejvíce. Intenzita 

UV záření během dne kolísá a právě poled-
ní hodiny v rozmezí mezi 11. a 15. hodinou 
jsou kritickým časem, kdy na zem pronikají 
nejostřejší paprsky. V poledne bychom tak 
měli raději opalování omezit, uchýlit se 
pryč z přímého slunce a nanést na pokož-
ku vrstvu ochranného krému s minimálním 
faktorem SPF 25. A to i přesto, že je pokož-
ka již opálená. Podle Zdravotní pojišťovny 
ministerstva vnitra totiž není bariéra tma-
vého pigmentu neprolomitelná a odpovídá 
ochrannému faktoru s hodnotou SPF 3.

Mýtus  č.  3: Ve stínu, přes oblečení 
a v zamračeném počasí se nelze spálit

Tento mýtus považuje řada lidí za 
pravdivý. Ve skutečnosti však UV záření 
proniká i do míst, kam se samotné slu-
neční paprsky zdánlivě nedostanou, tedy 
i do prostoru chráněného stínem nebo pod 
oblečení. Odrážejí se totiž od písku, hladi-
ny moře, betonu, kmenů stromů a dalšího 
povrchu kolem vás. Podle studie, kterou 
zpracoval Institut lékařského výzkumu 

v Queenslandu, odpovídá stín ochraně 
srovnatelné s UV filtrem o maximální hod-
notě SPF 6. Podobný faktor ochrany po-
skytuje také tričko nebo košile obléknuté 
na těle, a tedy i zde hrozí spálení.

Ochránit pokožku před poškozením 
nedokáže ani zatažená obloha. Sluneční 
záření totiž proniká na zem i skrze mraky, 
a to dokonce ze 30 až 50 %. Pokud tato 
rizika podceníme, je potřeba spálenou po-
kožku co nejdříve zchladit a dodat jí chy-
bějící vláčnost. „Velmi dobře ji ošetří tře-
zalkový, měsíčkový nebo lopuchový olej 
v podobě chladného obkladu, který urychlí 
její hojení. Účinná je rovněž oblíbená aloe 
vera, čtyřkvětová mast z černého bezu 
nebo měsíček lékařský, který pokožku re-
generuje. Výborným pomocníkem je také 
tělové mléko z matuzalému, jež obsahuje 
takzvanou molekulu života. Ta na sebe 
váže vodu, což vede k hydrataci pokožky 
i jejímu ošetření. Navíc má dlouhodobý 
efekt,“ vysvětluje bylinkářka Jarmila Pod-
horná ze společnosti Naděje.

Mýtus č. 4: 80 % poškození kůže slu-
nečním zářením se stane do 18 let věku, 
poté již žádné poškození nehrozí

Podle výzkumu USC School of Medi-
cine dochází k přibližně 25 % celkového 
poškození pokožky způsobeného sluncem 
v období do 18. narozenin, zbylých 75 % 
poškození nasbíráme v průběhu dalších let. 
Proto je potřeba věnovat důkladnou pozor-
nost ochraně před nadměrným opalováním 
po celý život. 

http://www.byliny-nadeje.cz/ze-poledni-
-slunce-nejlepe-opaluje-ve-stinu-se-nespali-

te-vyvracime-myty-o-zdravem-opalovani

Že polední slunce nejlépe opaluje a ve stínu se nespálíte? 
VYVRACÍME MÝTY O ZDRAVÉM OPALOVÁNÍ

Bylinky na bodnutí včelou
Bodnutí včelou se může stát každému. 

V takové situaci je vždy nejdůležitější 
rychle vytáhnout žihadlo a potom bychom 
měli přistoupit k ošetření vznikajícího 
otoku. Po schlazení ho můžeme natřít 
různými přípravky a nebo lze také sáhnout 
po bylinkách. Níže uvedené rostliny by 
měly účinkovat i na bodnutí jiným hmy-
zem – například komárem, muchničkou 
nebo vosou.

Bazalka – stačí vzít dva velké listy a ro-
zdrtit je například v hmoždíři. Přiložíme je 
pak na ránu a něčím upevníme.

Saturejka – rozdrtíme rostlinku i se 
stonkem tak, aby začala pouštět šťávu. 
Pak vše upevníme na místo, kde nás bodla 
včela a necháme účinkovat alespoň půl 
hodiny.

Měsíček – čerstvým květem potíráme 
vznikající otok. Rána mnohem rychleji 
přestane bolet a také otok vznikající po bod-

nutí včelou bude mnohem menší nebo do-
konce nepozorovatelný.

Proskurník – v přírodě patří mezi jednu 
z účinnějších bylin na včelí bodnutí. Odtrh-
neme si pár lístečků a potíráme jimi ranku, 
dokud bolest neustoupí (listy průběžně 
vyměňujeme). Pak na oteklinu přiložíme 
ledový obklad (kostky ledu zabalíme do 
nějaké látky).

Jitrocel – samozřejmě u přírodních 
záležitostí není možné na tuto bylinu za-
pomenout. Na bodnutí se přikládá listy 
rozmělněné mezi prsty.

Levandule – můžeme bylinku nadrtit či 
rozmačkat mezi prsty a pak jí postižené mís-
to potírat, podobně jako se to dělá u jiných 
rostlin. Ale ještě účinnější je použití esen-
ciálního levandulového oleje. Nakapeme 
ho na kosmetickou vatičku nebo kousek 
látky, upevníme na místo bodnutí včelou 
a počkáme. Bolest by měla rychle zmizet 
a otok bude minimální.

Zelená  petrželka nebo nať z klas-
ické petržele – ze všech bylinek je asi 
nejdostupnější, pokud ji nemáme na své 
zahrádce, lze ji koupit snad v každém su-
permarketu či obchodu se zeleninou. Takže 
jako první pomoc po bodnutí včelou je také 
nejoblíbenější. Postupujeme stejně jako 
u bazalky, čili vezmeme si několik listů, 
v hmoždíři je rozdrtíme na kašičku (lze také 
rozmixovat) a tu pak nějakým obvazem či ná-
plastí upevníme na otok. Necháme účinkovat 
dokud bolest neustoupí.

http://www.prostezdravi.cz/bylinky-na-
-bodnuti-vcelou/

Přibližně tak, jak je ukázáno na sérii snímků MR č. 7 (str. 81), se rozvíjí degenerativní 
a dystrofický proces v meziobratlových ploténkách, jednoduše řečeno osteochondróza.

Rentgenový snímek č. 3 Rentgenový snímek č. 2 

http://www.prostezdravi.cz/jake-
napoje-pit-letnim-horku/
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Způsob života je mnohem důležitější než množství prožitých let. Seneca

Meditácie podľa kníh Anastasie Novych 
v BRATISLAVE

● Autogénny tréning na uvoľnenie tela ● Ako kontrolovať  myseľ ● Meditačné 
techniky ● Zdielanie skúseností ● Dobrá nálada

S praktikami a meditáciami sa môžete zoznámiť v kihách Allatra a Sensei zo Šambaly, 
ktoré sú zdarma k stiahnutiu na www.allatra.sk

Radi Vám poskytneme viac informácií na tejto emailovej adrese: 
allatra.tv.world@gmail.com, info@allatra.sk , Katarína tel: +4210903922889

***
Kde: nám. Svobody 14 (Místecké nám), 738 01 Místek,  3. patro

Kdy: každý čtvrtek od 18 hodin
registrace předem : michal.krawiec@volny.cz, Michal 733111676, 
S meditacemi a duchovními praktikami se můžete seznámit na:

http://ibisbooks.cz/dload/brozura_duchovni_praktiky_a_meditace_2vydani.pdf

www.RadioHosting.cz/radio/AllatRa/

AllatRa TV Česko-Slovensko nejsou 
jen pozitivní informace, ale také humor, 
přátelství, vzájemnost, krásné myšlen-
ky, úvahy a tematické otázky, které trápí 
moderního člověka v každodenním ži-
votě, „tajemství“, která se neodvážíme 
sdělit ani blízké osobě. Jde o pořady, 
který u nás nemají obdobu! Pořady, kte-
ré vám otevou oči i duši díky převrat-
ným informacím. Jen díky opravdovým 
znalostem můžeme pochopit mechaniz-
mus fungování sebe sama, svých emo-
cí i fyzických stavů a stát se režisérem 
svého šťastného života!

Tento analytický článek pouze nazna-
čuje možnost velkých všelidových univer-
zálních otřesů v blízké budoucnosti, spo-
jených se začátkem přírodních katastrof 
v globálním měřítku a velkou migrací 
národů. Na výstražná varování reagují jak 
zastánci, tak i odpůrci, z nichž první mo-
nitorují zhoršující se klimatické podmínky 
ve světě, dělají z toho závěry a snaží se bít 
na poplach, zatímco druhá strana tvrdošíj-
ně odvrací pohled a poukazuje pouze na to, 
že tak to bylo vždy, a že z každé paniky 
někdo „těží“. Já osobně, vzhledem k tomu, 
že jsem redaktorem projektu www.rgdn.
info a pravidelně mým vědomím prochází 
obrovské množství informací, jsem zastán-
cem první skupiny. Proto také připravuji 
nové materiály.

Začnu bod po bodu:
• za prvé, pokud uděláme pečlivou 

analýzu počtů a povahy přírodních kata-
strof na planetě za posledních 30 let, je 
zjevné, že celkový trend je velice, velice 
znepokojivý, dochází k jejich růstu, situace 
se stává složitější a to je skutečný fakt (bez 
ohledu na to, jak moc si ho nevšímáme).

• za druhé, rozumní lidé by se měli se-
známit se zprávou „O problémech globál-
ních klimatických změn na Zemi. Efektiv-
ní způsoby řešení těchto problémů.“, která 
byla vydána před pár lety MSH ALLATRA 
(www.allatra.eu).

• za třetí, zveřejnění několika článků 
v našem projektu: „Odhalení tajemství 
Angkory a planiny v Gíze – kyvadlo Ori-
onu a Draka. Apokalypsa dnes?“ a „Nové 
důkazy možné globální katastrofy“ (autor 
nechtěl být zveřejněn). Tyto články mnou 
otřásly a přinutily mě podívat se na pro-
blém z úplně jiného úhlu, o kterém větši-
na našich čtenářů ani neví. Přitom je zcela 
zřejmé, že globální  přírodní  katastrofy 
jsou  nevyhnutelným  faktorem a nejsou 
spojeny se spotřebitelským postojem 

k přírodě a zdrojům planety, ale s kosmic-
kými cykly opakujícími se co 12 000 let, 
což bylo dokázáno mnohými jinými vý-
zkumy.

• a konečně za čtvrté, kataklyzmata 
mohou přirozeně vyvolat jeden z nejváž-
nějších problémů – velkou migraci národů, 
tedy vznik klimatických uprchlíků. 

Navrhuji stručně zhodnotit „zkušební 
verzi“ tohoto problému, který můžeme po-
zorovat na příkladu Evropské unie, která se 
dostala do migračního kolapsu v důsledku 
stoupající vlny uprchlíků z komplikova-
ných regionů válečných konfliktů – Sýrie, 
Iráku, Afghánistánu, Pákistánu a rovněž 
tak z chudého af-
rického kontinentu. 
Během několika po-
sledních let se situ-
ace zkomplikovala 
natolik, že evropské 
země, jak se zdá, se 
s tím neumí vypo-
řádat.

A nyní řekněte, 
je Evropa připrave-
na na hospodářský 
růst při tak početné 
migraci? A co za-
hrnuje pojem „po-
četná“? Lepší než 
jakákoliv slova je 
pohled na složitou 
situaci prostřednic-
tvím grafu a podrob-
ností o zostřené krizi 
v Evropě, zejména 
v Německu, které 
jsou volně přístupné 
na zpravodajských 

serverech. Potom se podíváme na statistiku 
a zastavíme se na pojmu „početná“.

Jak vidíme, hlavní vlna uprchlíků, kte-
rá zaplavila vyspělé evropské země, jde ze 
zóny válečných konfliktů. Obecné statis-
tické údaje (i když je těžko je najít, různé 
zdroje udávají různé údaje) v roce 2014 
zaznamenaly příliv kolem 300 000 osob, 
v roce 2015 (zdroj agentury Frontex) 1,82 
mil. osob a prognózy této evropské agentu-
ry pro koordinaci ochrany vnějších hranic 
pro rok 2016 říkají, že počet běženců pře-
kročí 1 mil.

Nyní si shrňme předběžné výsledky. 
Za posledních pár let, v období od r. 2013 

do r. 2016, je odhadovaný počet migrantů 
přibližně 3 000 000 osob. Číslo není přes-
né, ale je důležité pro vizuální srovnání.  
Takže, co to je 3 mil. běženců ve srovnání 
s počtem obyvatel některých zemí světa? 
Co se týče Ukrajiny, je to asi 7 % jejich 
obyvatelstva, a pro Indii a Čínu je to kapka 
v moři.

A nyní se, na základě informací 
z výše zmíněné zprávy o změně klimatu, 
kterou vydalo MSH ALLATRA, podívej-
me na hustě osídlené ostrovy Japonska se 
svými téměř 127 miliony obyvatel. Při-
pomeňme si, že zpráva uvádí, že v jižní 
části Japonska se nachází jeden z největ-

ších sopečných kráterů 
na světě – Ira (Ajra), 
jehož nebezpečí spočívá 
v tom, že může rezo-
novat v případě erupce 
Yellowstonského super-
vulkánu. Představte si 
na okamžik ne 3, ale 126 
milionů lidí, kteří se stali 
„zeměpisnými“ rukojmí-
mi katastrofy a hledají 
útočiště útěkem ze svých 
vlastních domovů. Aby 
bylo jasno, je to téměř 
40 krát více než celko-
vé množství v současné 
době proudících uprchlí-
ků do Evropy. Více než 
100 milionů lidí hledají-
cích střechu nad hlavu. 
Je samozřejmě dobré, 
že tito lidé mají kulturu 
chování, jsou vzdělaní, 
morální a mírumilovní, 
ovšem pokud se bude 
jednat třeba o 10 milio-

nů obyvatel kulturní úrovně ze Somálska? 
Nikdo nikoho neobviňuje, já chci jen 

poukázat na různé rysy mentality a rozdíl 
mezi kulturními tradicemi různých národů. 
Například na Balkánském poloostrově žijí 
Albánci a velmi blízko nich, v Alpách, žijí 
Švýcaři - žijí prakticky hned vedle sebe, co 
se týče světového měřítka. A i když jsou 
tito lidé úplně stejní (uvnitř i navenek), na 
úrovni vědomí jsou zcela odlišní. 

Samozřejmě Bože chraň, ale pro 
srovnání uvádím také Indii s její 1,26 mi-
liardovou populací. Co je to „3 mil. osob“ 
pro Indii?! Na okamžik si představte, 
velikost šoku na planetě, jestliže by po-
lovina indického národa (600 000 milio-
nů) vyrazila hledat útočiště a bezpečnější 
území napříč hranicemi a zátarasy! Že se 
to nemůže stát? Vždyť už bylo dokázáno, 
že před 12 000 lety se severní pól nachá-
zel na jiném místě, v oblasti Greenlandu 
(jak na našich webových stránkách, tak 
v různých článcích naleznete důkazy, 
například „Teotihuacan…“ a komentáře 
k článku „Místa síly. Ley-linie“). Je zřej-
mé, že při podobném posunu pólů hrozí 
planetě Zemi velké přesídlování národů 
celého světa.

pokračování na  4. str

BEZPEČNOST - 
to je vzájemný respekt 

člověka k člověku.

Bliží se stěhování národů. Jsou lidé připraveni?

Je mi rok. Maminko, ty jsi můj celý 
svět. Tvoje dlaně, tvá náruč, tvůj úsměv 
jsou tím hlavním, co teď potřebuju. Chci 
s tebou být pořád, co nejblíž, cítit tvou vůni 
a slyšet tvůj hlas. Je mi s tebou tak dobře 
a jsem s tebou vždycky v bezpečí! Učím se 
chodit, mluvit a chovat se tak, jako ty. Chci 
se ti co nejvíc podobat, maminko!

Je  mi  pět. Jsi moje první učitelka, 
maminko. Učím se od tebe, co je dobře 
a co špatně, jak se skamarádit, jak nama-
zat chleba, jak se vaří špagety, jak je to na 
světě zařízeno a z čeho je duha… Nejradši 
jsem s tebou a nejradši mám, když si spolu 
povídáme o tom všem. Jsi ta nejlepší ma-
minka na světě! Ta nejhezčí a nejmilejší! 
A všechny obrázky, co maluju a taky figur-
ky z plastelíny jsou pro tebe.

Je  mi  deset. Chodím už do školy. 
Mám spoustu kamarádek. Ale nejvíc chci 
za kamarádku tebe, maminko, abys mě 
naučila všechna tajemství holčičího svě-
ta, jak mám o sebe pečovat a vybírat si 
šaty, jak se malovat. Abychom měly svá 
„ženská“ tajemství, ty a já. Abych ti moh-
la říct, že po mě kouká Matěj z páté třídy. 
A díky, že mi umíš vysvětlit tu hroznou 
matiku!

Je mi patnáct. Jsem vzpurná „náct-
ka“. Žádám, aby se nikdo nemíchal do 
mých věcí a přestaňte mě laskavě vycho-
vávat! Jsem už dost dospělá, abych se 
uměla rozhodnout sama. Rady a naučení 
mi fakt lezou na nervy, mami. Snad sama 
vím, co potřebuju!? Ale i když říkám a dě-
lám hlouposti a hrubosti, stejně potřebuju, 
abys byla na mojí straně, mami, abys mi 
věřila a důvěřovala. Jestli na férovku, tak 
musím říct, že je pro mě moc důležité, že 
tě zajímám a můj život vůbec. Doufám 
a věřím, že mě mají doma rádi a vždycky 
na mě s láskou čekají, i s piercingem, te-
továním, černými vlasy, zrzavými vlasy, 

vyholenými vlasy, se zlomeným srdcem, 
s novou šílenou láskou. Hrozně teď potře-
buju pochopit, kdo vůbec jsem, co mám 
ráda, čemu mám věřit. Potřebuju cítit, že 
umím stát na vlastních nohách, chápeš? 
Proto se tak hrozně bráním tvé podpoře. 
Ale neboj se o mě, maminko, povol mi 
trochu… a já se k tobě určitě vrátím do-
spělejší.

Jsem  studentka. Cítím se dospě-
lá, mladá a silná. Mám život před sebou 
a jsem přesvědčená, že dosáhnu opravdu 
mnohého. Líbím se mužům. Někdy se mi 
zdá, že se v životě vyznám líp než ty, ma-
minko. Máš docela zastaralé představy, jak 
se mi zdá. A tvé snahy plést se mi do ži-
vota mi připadají dotěrné. Promiň, mami, 
ale nech mě prostě jít svou cestou. A dělat 
své chyby.

Hrozně bych chtěla, abys byla šťast-
ná, abys měla taky svůj život, své zájmy, 
kamarádky. Tvoje štěstí mě osvobozuje. 
Můžu pak snadněji být šťastná taky. Je-
nom mi prosím tě věř, mami. Teď to moc 
potřebuju.

Je mi pětadvacet. Už s tebou nejsem, 
jsem vdaná a mám dítě. Mám svou rodi-
nu. Někdy se mi zdá, že teď vidím spoustu 
chyb, které jsi dělala, když jsem byla malá. 
Snažím se je neopakovat. Snažím se vést 
svou rodinu po svém. Chtěla bych se tě na 
spoustu věcí zeptat, mami. Protože je ne-
chápu a zlobí mě to. Je teď pro mě dost 
těžké přijímat tvoje rady. Ale i když se 
snažím dělat věci po svém, stejně jsem ti 
za všechno vděčná. Chtěla bych, abys mě 
brala jako kamarádku, abys chápala moje 
názory, i když jsou jiné, než ty tvoje, abys 
mi věřila.

Je  mi  třicet. Myslím, že ti začínám 
rozumět, maminko. Že začínám chápat, 
proč jsi jednala, jak jsi jednala. Proč jsi ne-
mohla jinak. Teď si uvědomuju, jak ráda 
jsi mě vždycky měla, jak ses snažila. My-
slela jsem, že dokážu být dokonalá a chtě-
la jsem, abys byla bývala dokonalá i ty. 
Ale teď vidím, že sama taky dělám chyby 
a ani to jinak nejde… Zlobila jsem se na 
tebe a teď poznávám, jak důležité jsou pro 
mě tvoje zkušenosti. Žes dokázala odpus-
tit i sobě, i mě, přese všechen můj odpor. 

A vždycky jsi mi byla nablízku, i když já 
jsem si myslela, že tě nepotřebuju… Moc 
moc si přeju tvé přátelství, aby ses se mnou 
dělila o své zkušenosti. Abys mi pomohla 
s dětmi, s domácností. Abys mě povzbudi-
la. Snažím se tvářit, jako že nic, mami, ale 
jsem strašně unavená…

Je  mi  čtyřicet.  Složitá, přechodná 
doba. Děti dorůstají a já už nejsem úplně 
mladá. Bojím se, že něco nestihnu, že něco 
nestačím, nezvládnu. Jak jsi to měla ty, 
mami? Co sis našla, když já už byla vel-
ká? Umím si představit, jak bylo pro tebe 
těžké nechat mě vyletět z hnízda! Tolik 
teď potřebuju tvou radu a pomoc! Tys byla 
tenkrát tak moudrá a já jsem si toho ani ne-
všimla…

Je mi padesát. Tak už je mám z domu, 
už si moje ratolesti svůj život řídí samy. 
Věk už taky trochu cítím, přece jen pa-
desátka. Ale mám dobrou práci, dotáhla 
jsem to daleko. Jsem nezávislá. Všechno je 
v pořádku. Ale JAK MOC tě teď potřebu-
ju, maminko! Ty jsi můj nejbližší člověk, 
celý život jsi se mnou šla, všechno o mě 
víš, znáš moje silné i slabé stránky… Chtě-
la bych ti dát hlavu do klína a být zase ma-
ličká, v bezpečí, u maminky. Být dospělá 
a silná je někdy tak vyčerpávající! I když 
to skrývám, bojím se, víš. Bojím se stáří, 
nemohoucnosti, samoty. Jsem tak vděčná, 
že vidím, jak snášíš trampoty stáří ty, jak se 
pereš s nemocemi, jak miluješ každý den 
a vážíš si života!

Je mi sedmdesát. Maminko, už tu ne-
jsi. Ale stejně jsi pořád se mnou. Víš, mám 
ráda své stáří, protože jsem viděla, jak jsi 
je měla ráda ty. Nebojím se jít dál, protože 
jsem viděla, jak jsi tou cestou šla ty. Pa-
matuju si tvoje ruce, tvá objetí, tvůj laska-
vý hlas, úsměv. Pamatuju, jak ráda jsi mě 
měla, jak ses o mě bála. Milovala jsi mě, 
ať jsem byla jakákoli, hubatá, drzá, chlad-
ná a cizí, vyčítavá, naštvaná. Milovala jsi 
mě bez ohledu na cokoli a vždycky jsi ve 
mně věřila. Díky tomu, díky tobě teď tolik 
miluju svůj život.

E. Zinovjeva
http://www.pronaladu.cz/dopis-ma-

mince/

DOPIS MAMINCE

...Pokud budete připraveni pomoci 
svému sousedovi, znamená to, že soused 
pomůže vám, když neštěstí navštíví váš 
dům. Ale pokud nejste ochotni pomoct 
sousedovi, nemůžete očekávat pomoc 
od něj. Je stejný jako vy. Žije ve stejných 
podmínkách…

MEDITACE 
podle knih Anastasie NOVYCH

červenec, srpen 2016
 každou středu od 18 hodin

Kde: Antonína Sovy 39, OPAVA
 každý čtvrtek od 18 hodin

Kde: Závodní 15, OSTRAVA-Hrabůvka
Kontakty: Renáta 606794639, renata.valeckova@seznam.cz

Dušan 737124037, dusan.valecek@atlas.cz
S meditacemi a duchovními praktikami se můžete seznámit na:

http://ibisbooks.cz/index.php?nma=downloads&fla=podcat&ids=7  a v knize AllatRa
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Láska je největší léčivá síla v přírodě. Osho

ZEPTÁM SE TĚ…

Jsi žena, jenž rozdává krásno,
nezná faleš – o citech má jasno.

Tvůj hlas něžně objímá,
nejen v pohádkách – dojímá.

Zní pravdivě, skotačivě, vesele,
ne mstivě, povrchně a omšele.

To je ta krása prožitku,
citům je vše k užitku.  

Umě střídáš slova,
do krásna se vracíš znova.

Jsi ta, co zlo zažene do kouta,
zkrášlí i změní cesty života.

Děti učíš krásno vnímat,
svých citů si více všímat.
Je to kouzlo – je to dar,

tohle všechno předat dál!

Život je i o trápení,
je úžasné, když to někdo změní.

City tvé – jak sluníčko,
rozsvítí den, zahřejí srdíčko.

Zeptám se tě – zdali víš ?
s tebou, že jsem krásnu blíž.

Když se toulá myšlení,
otevřou se vrátka snění.

Louky, háje, řeka Morava,
to vše své poklady vydává.

Úžasný máš ty dar,
tohle všechno předat dál.

Znáš pocity krásna, co nejdou slovy 
vyjádřit.

To srdíčko zpívá, jásá, vše a všechny by 
chtělo oslovit.

Jílková Hana

POTKALO MĚ ŠTĚSTÍ

Tíha starostí v přírodě vyšumí,
úžasný pocit bere dech, vše špatné 

utlumí.
Vnímej tu krásu, oči k ní zvedni,

postůj v tom tichu, jen tak si sedni.

Na úzké cestičce někdo tě míjí,
více ho nepotkáš a přec je milý.

Krůčkem jdu na stranu – dobrý den přeji,
děkuje s úsměvem – ten den je skvělý!

Moji tvář rozjasnil úsměv  
a zvláštní světlo,

to cítím lásku a lidské teplo.
s krásnem a láskou jsme v objetí,

jak prosté – potkalo mě štěstí.

Poděkovali, usmáli se.
Já se přistihla, že se také dlouho 

usmívám…….

Jílková Hana

Kam se dívají devaterníky?

Je osm ráno, stoupám nad Berounku, 
oslňuje mne ranní slunce, vnímám každý 
krok, cítím každý kamínek pod nohama. 
Nohy mám mokré od ranní rosy až po 
kolena. Cesta je tajemná, není značená 
a mám pocit, že tudy už dlouho nikdo ne-
šel, kdoví, jestli vůbec někdo.

Je to pro mne malý svátek, byla jsem 
tu naposledy téměř na den před osmi lety. 
Nyní opět spočinu na skále s výhledem na 
klidný tok Berounky kousek od Srbska.

Procházím 8 uplynulých let, zkoumám 
všechny roky jako korálky navlečené na 
niti. Vidím i místa, kde se šňůrka trochu 
zamotala. Nacházím chvíle, kdy mi bylo 
fajn jen z čistého bytí i chvíle, které ne-
byly růžové, ale to jsou dva břehy našeho 
života.

Do přítomnosti mě vrací pohled na 
dřín, který se na mě směje červenými plo-
dy. Minulý týden jsem v botanické zahra-
dě také viděla dřín, ale ten byl vysazen do 
hluboce prokypřené země, tak se mu dařilo 
velmi dobře. Dřín, který roste zde na ská-
le, si musel svůj život tvrdě vydobýt sám. 
Vnímám, jak je nálada na tomto místě jiná 
než v botanické zahradě. Květiny tu málo-
kdy a málokdo obdivuje, kdoví jestli vůbec 
někdo, protože sem nevede žádná cesta.

Je tu úžasný klid. Dívám se na deva-
terníky, jak se otáčí za sluncem (není divu, 
vždyť to mají v latinském názvu - Hellian-
themum). Určitě tu byly i při mé minulé ná-
vštěvě, ale já si jich tenkrát vůbec nevšimla. 
Pro mě z toho plyne ponaučení, že občas 
stojí za to se někam po čase vrátit a podívat 
se na svět zase z jiného úhlu, z jiného smě-
ru a v jinou dobu. Pak se stane ten zázrak, 
že uvidíme, co jsme předtím neviděli. Toto 
neplatí jen pro cesty vnější, ale i pro stez-
ky vnitřní - cesty naší duše. I tam je dobré 
se občas vypravit a podívat se na vše jinak. 
Až dnes jsem na tomto místě objevila tyto 
květiny, které směřují svůj pohled ke slunci, 
což jsem o nich dříve nevěděla. Jejich něžné 
žluté kvítky mne budou inspirovat, abych 
ani já nestála ke slunci zády. 

Text: Alka Bazalka, AAS
 Foto: Karel Stellner

Nová studie zjistila, že naprostá větši-
na dnešních obchodů a obchodních řetěz-
ců nabízí med, jenž je ochuzen o mnoho 
svých přírodních výhod. Potřebujete tak 
důkladnou a detailní analýzu, abyste zjis-
tili, že vámi zakoupený med je skutečně 
přírodní.

K takové analýze vám pomůže těchto 
10 způsobů, které jsme pro vás sepsali.

Přečtěte si etiketu
Toto je první krok k tomu, abyste zjis-

tili zda med nabízí ty správné předpokla-
dy k tomu být přírodní. Výrobce musí ze 
zákona uvádět všechny přísady, které jsou 
v jeho výrobku užity. A to i se správným 
procentním podílem.

Přírodní med nelepí
Zkuste si vzít trochu medu a na zkouš-

ku jej rozmažte po prstech. Opravdový 
přírodní med se samovolně vstřebá do vaší 

pokožky. Pokud je lepkavý, znamená to, že 
med obsahuje cukr nebo umělá sladila.

Karamelizace
Naberte si několik čajových lžiček 

medu, nalijte jej do misky a tu následně 
dejte do mikrovlnné trouby. Přírodní med 
ze po chvilce celý zkaramelizuje, zatímco 
ten falešný začne být pěnivý a bude bublat.

Papírový test
Nalijte pár kapek medu na papír 

a chvilku počkejte. Pokud se papír pod 
medem nezačne rozpíjet, máte doma re-
álný a ničím neředěný med. Pokud bude 
papír navlhčený, obsahuje vodu, která jej 
tak rozmočila. Jednoduchý a efektivní test.

Trik s včelami
Mravenci normální med produkovaný 

včelami ignorují a obcházejí jej. Vyzkou-
šejte dát trochu medu do rohu a vyčkejte. 

Pokud jej začnou mravenci obcházet, zna-
mená to, že med máte přírodní. Pokud ne, 
víte, že jste koupili falešný.

Testování chuťovými pohárky
Přírodní med způsobuje vášnivou re-

akci chuťových pohárků, což v praxi zna-
mená, že vás na jazyku začne trochu šimrat 
(okamžitě poznáte). Falešný med tuto re-
akci v puse nevyvolá.

Med na chlebu
Namažte med na kousek chleba. Po-

kud chleba ztvrdne, med je kompletně pří-
rodní a nemusíte se ničeho obávat. Pokud 
na druhou stranu ztvrdne jen povrch chle-
bu, jedná se o med falešný. Toto je způso-
beno velkou dávkou vody ve výrobku.

Vaječné žloutky
Spousta lidí testuje původ medu s va-

ječnými žloutky. Namixujte vejce s medem 
a pokud bude výsledek vypadat jako vaře-
né vejce, máte doma přírodní med.

Krystalizace
Čistý med časem krystalizuje, zatím-

co ten falešný si i po velice dlouhé době 
ponechává kompozici sirupu.

http://ceskozdrave.cz/jak-poznat-pri-
rodni-med-10-zpusobu-top-629262/

10 způsobů jak zjistit, že med je 100% přírodní

Existuje led, který hoří?
Hořet může leccos, hasiči by mohli 

vyprávět. Ale když někdo bude tvrdit, že 
hoří i led, budete ho nejspíš považovat za 
blázna. Omyl, do blázince nepatří!

Vodní klece 
To, že se různé látky rozpouštějí ve 

vodě, je běžné. Rozpustnost metanu ve 
vodě naopak není příliš velká. Ke smíchání 
vody s metanem dojde jen za specifických 
podmínek.  

„Pokud trochu snížíme teplotu a zvý-
šíme tlak na 20 až 30 atmosfér, tak směs 
vody a metanu spontánně zkrystaluje do 
struktury takové vodní klece. Uvnitř této 

klece pak bude vždy jedna molekula meta-
nu,“ vysvětlil Pavel Jungwirth.  

Klatráty z hlubin 
Metanové klatráty se vyskytují běžně 

v přirozených podmínkách, ale musíme 
se za nimi vydat pod hladinu moří a oce-
ánů. „V pobřežních šelfech, kde degradují 
organické látky, vzniká metan. Tlak 20 at-
mosfér, to je přibližně 200 metrů vysoký 
vodní sloupec, to není až taková hloubka,“ 
dodal Jungwirth. 

Hořící metanový klatrát
Vzhledem připomínají metanové kla-

tráty obyčejný sníh nebo led, ale s jedním 
podstatným rozdílem. „Když nad nimi 
škrtnete sirkou, tak začnou hořet, což je 
dané uvolňováním metanu,“ vysvětlil Pa-
vel Jungwirth.  

Hrozba, nebo příležitost? 
O metanové klatráty se velmi zajíma-

jí environmentalisté i těžaři. Ti první mají 
obavy, protože metan je skleníkový plyn, 
který se podílí na negativních změnách 
klimatu. 

„Pokud by se moře zahřálo, začal by 
se metan z klatrátů masivně uvolňovat,“ 
doplnil Jungwirth. Naopak těžaři přemýš-
lejí, jestli by se dala látka efektivně vytěžit, 
podobně jako třeba zemní plyn. 

Není led jako led 
Pod hladinou chladných moří se tedy 

nachází led, který hoří. I když přímo slovo 
„led“ chemici v souvislosti s klatráty nera-
di používají, není to přesné.  

„Led, to je čisté skupenství vody, 
ale tady je přítomná ještě jiná látka. Je to 
vždycky směs látek, proto se bráním říkat 
tomu led,“ uzavřel Pavel Jungwirth.

http://www.rozhlas.cz/meteor/prispe-
vky/_zprava/led-ktery-hori--1632778

Led, který hoří

Utorok som si vyčlenil na Samka. 
Nepracujem, som s ním a utužujem vzťah 
otec-syn. Dnes pred raňajkami sme vyšli 
do záhradky odtrhnúť cibuľové cíby. Ces-
tou späť sa Samík zohol a vytiahol cibuľu 
kvetu a vraví mi: "Oco, máme cibuľu." 

Dal som mu prednášku, že toto je 
okrasný záhon a nech už z neho nikdy 
cibule kvetov neťahá. No on stále opako-
val: – Ale ocík, máme cibuľu, – a kukal 
na mňa tými jeho nádhernými veľkými 
okáľmi. Už mi začalo dochádzať, že to má 
nejaký súvis. Potom sa mi v mysli vyba-
vila včerajšia príhoda, kedy za nami prišla 
Sárka a plakala, že ju niečo poštípalo. Po-
vedal som žene, nech jej to natrie šťavou 
z cibule, na čo mi ona odvetila: – Nemáme 
cibuľu.

A teraz tu predo mnou stál takmer 
trojročný synček a držal v rukách cibuľu 

z kvetu a opakoval: – Ocino, ale máme 
cibuľu. A ja som ho konečne pochopil… 
Deti sú múdre, pamätajú si všetko, na čo 
sme my už dávno zabudli. Ich bioprocesor 
pracuje čisto, nebesky, božsky. Sledujme 
ich, učme sa od nich, snažme sa ich chá-
pať, lebo ony nerobia nič náhodne, či zby-
točne, nebodaj hlúpo.

http://www.2012rok.sk/wp/deti-a-rodi-
na/35815-deti-si-pamataju-vsetko-na-co-

-sme-my-uz-davno-zabudli

Deti si pamätajú všetko, 
na čo sme my už dávno zabudli

Mimochodem, samo slovo „Člověk“ není zcela prosté 
(v ruštině „čelověk“). „Čelo“ mělo původně význam „vyš-
ší“, kdysi tímto slovem označovali čelo. A slovo „věk“ 
znamenalo „síla“, v původním významu „naplněný si-
lou“, „věčný“. Člověk je tedy prostoupený (naplněný) 
vyšší (duchovní) silou. A Skutečný Člověk nebo Původní 
Člověk je ten prostoupený, v němž dominuje vyšší, věčná 
síla – Duchovní podstata. 

z knihy AllatRa 

pokračování z str. 3
Chápu, že teď to vypadá jako strašidel-

ná a neskutečná pohádka. Ovšem jestliže 
12 - ti tisícový kosmický cyklus globálních 
kataklyzmat skutečně existuje, jehož jsou 
důkazem předpovědi našich předků bu-
doucím potomkům (tzn. Nám!), kteří své-
ho času vytyčovali v přesně vymezených 
zeměpisných souřadnicích například Velké 
Egyptské pyramidy či starodávný chrá-
mový komplex Angkor - Vat v Kambodži, 
jsou rozumní představi-
telné současné civilizace 
prostě povinni  se  serióz-
ně  zamyslet  nad  těmito 
životně  důležitými  otáz-
kami týkajícími se přeži-
tí všech členů společnos-
ti!  V opačném případě, 
pokud jsou varování sku-
tečně reálná a zůstanou 
nevyslyšena, pokud bude-
me dál společně s vámi žít 
v egoistických krabicích 
svých samostatných bytů, 
prohlubovat toto „rozdě-
lení na bezpočet plotů“ 
a pokračovat v cestě „exi-
stence materiálního spo-
třebitele“, můžeme očekávat pouze jedno: 
prohru veškerého boje za přežití.

MÍSTO ZÁVĚRU
Z nějakého důvodu nechci dělat roz-

sáhlé moralizované závěry nebo vytvořit 
nový návod pro přeživšího, jako recept na 
spásu. Mým úkolem v této souvislosti není 
učit, ale pouze analyzovat, protože všech-
ny návody jsou již dávno napsány v moud-
rých knihách a říkají (pokud se opravdu 
zamyslíme) vždy jedno a totéž: „I kdyby 
se  stalo  cokoliv,  je  důležité  vždy  zůstat 
Člověkem!“ A pokud z tohoto vysoce mo-
rálního postoje vyvstanou logické otázky: 
„Má lidstvo ještě šanci?“ a „Co máme dě-
lat?“, můžeme lehce dojít k odpovědi, že 

ve skutečnosti je všechno velmi jednodu-
ché. Je bezpodmínečně nutné ukončit hád-
ky a nevidět jeden v druhém nepřítele. Ku-
podivu, přesně tohle učil před dvěma tisíci 
lety Ježíš Kristus a především o tom hovoří 
svaté knihy různých náboženství.

Proč se tím neřídíme? To už je otázka 
pro každého…

http://rgdn.info/gryadet_velikoe_pere-
selenie._gotovy_li_lyudi

"Neměli byste spoléhat na elitu nebo 
na stát… Co je to vlastně stát? Stát, to jsou 
lidé. Když říkáme elita, co to vlastně je? 
Jsou to ti samí lidé. Z větší části to jsou 
velmi zklamaní lidé. Proč? Protože, když 
se snažili dostat k moci a stát se bohatší-
mi, měli plány a vyhlídky a zdálo se jim, 
že „pokud se tam dostanou“, vše se změní. 
Ale když se tam dostali, nic se nezměnilo. 
Jaké měli problémy, takové i zůstaly, jenom 
se přidala další „bolest hlavy“. Z tohoto 
důvodu se chtějí stát bohatšími a vlivněj-
šími, a za tím se celou dobu honí. Nemají 
žádný klid. Jsou to opravdu nešťastní lidé. 
Proč? Protože každý člověk uvnitř cítí, 
co je Pravda a co ne. I kdyby to vědomí 
odkládalo „na potom“, že se v blízké bu-

doucnosti něco změní a všechno bude 
v pořádku, vnitřně člověk cítí a chápe, že 
jsou to všechno pohádky. Ovšem znovu 
se dostává do léčky svého vědomí, pro-

tože je lepší věřit v dobrou iluzi, že ano? 
Lidé se podle toho chovají - věří v iluzi. 
Jednají v rozporu se svým svědomím, ctí 
a lidskostí, lidskosti v sobě samém, jen 
proto, aby byli jako všichni ostatní, aby se 
povýšili nad ostatními a řídili je. To je ubo-
hé. Proto spoléhat na tyto lidi nelze, jsou 
stejně nešťastní, jako všichni ostatní. Zdá 
se mi, že východiskem pro všechny lidi 
je - lidé se sami musí organizovat. Měli 

by se sjednotit. Musí být 
jednota lidí."

To se nám jen zdá, 
že se přírodní katastrofy 
odehrávají někde „tam“. 
Dnes se odehrávají tam, 
ale zítra se budou dít 
u vás doma. Pomůže 
vám soused? Samozřej-
mě, že ne, pokud bude 
stejný jako vy, že ano? 
Co máme dělat? První 
je, přátelsky oslovit sou-
seda. Podívat se jeden 
druhému do očí, jenom 
tak sedět, dívat se a pře-
mýšlet. Vždyť často ani 

slova nepotřebujeme, abychom pochopili, 
že jsme všichni jedné krve. A potom bu-
dete soucítit, když se neštěstí stane souse-
dovi. A pokud budete připraveni pomoci 
svému sousedovi, znamená to, že soused 
pomůže vám, když neštěstí navštíví váš 
dům. Ale pokud nejste ochotni pomoct 
sousedovi, nemůžete očekávat pomoc od 
něj. Je stejný jako vy. Žije ve stejných 
podmínkách…

úryvek z pořadu „Nadcházející přírod-
ní katastrofy. O vztazích mezi lidmi. Zroze-
ní lidskosti. Jediná Pravda pro všechny“.

https://www.youtube.com/watch?-
v=0TqI9BRGAFU

Bliží se stěhování národů. Jsou lidé připraveni?
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 Kousíček pravdivé historie je tak vzácná věc, že si jí musíme velice vážit. Thomas Jefferson

 HISTORIE • ZÁHADY • ZAJÍMAVOSTI

Ikonografie - umění, které skýtá řadu 
tajemství, zašifrovaných ve znacích a sym-
bolech, které nesou informace, koncepty 
a detaily, skryté běžnému pohledu člověka, 
nikoli však srdci zvídavého, hledajícího. 
Takovému odhaluje mnohem více, hlubo-
ký a posvátný smysl, jiný, než jaký nabízí 
materiální svět. Pravděpodobně nenajdeš 
jediného člověka (kmeny v džungli nepo-
čítaje), který by aspoň jednou neviděl iko-
nu Matky Boží, na které je vyobrazen půl-
měsíc s růžky nahoru, umístěný ve spodní 
části ikony nebo ve formě závoje, který 
svatá Marie drží v sepjatých rukou. Iko-
ny, malované v tomto stylu, se mi osobně 
nějakým zvláštním způsobem velmi líbily 
a přitahovaly mou pozornost. 

 Blaženost a něha, slovy nepopsatelná, 
vyzařují z laskavého obrazu, je jako světlo 
v neproniknutelné tmě, schopné vysvobo-
dit každého, modlícího se před ní o pomoc, 
z bahna existence v krutém světě, který 
jsme si sami vytvořili.

Ale proč zrovna půlměsíc? Tato otáz-
ka mne zaujala. V té době jsem se již do-
mnívala, že v symbolice ikon, a nejen 
v nich, se skrývá něco důležitého, jehož 
smysl nenajdeme při zběžném povrchním 
pohledu na samotný obraz, ale mající vý-
znam pro mne, pro osobnost usilující po-
znat sebe a pochopit, kdo je Bůh a jaký 
vztah mám k Němu a On ke mně, a proč 
vlastně jsem zde, na tomto světě.

Vyčerpávající odpověď na tuto otázku, 
mimochodem stejně jako i na další, jsem 
našla  v jedinečné knize, prvotním zdroji 
neocenitelných duchovních znalostí – 
AllatRa, z které budu citovat níže.

Zjištění je následující:

Půlměsíc s růžky nahoru a tvář Boho-
rodičky s oslnivou svatozáři kolem ní se 
jeví jako zašifrovaný starodávný pracovní 
znak – znak AllatRa, a je opravdu těžké si 
toho nevšimnout, pokud máš klíč k pocho-
pení skutečného významu.

Rigden: Největší cenností nejsou ma-
teriální vymoženosti, ale právě duchovní 
Znalosti, díky nimž se může zdokonalovat 
jak sám člověk, tak i společnost a může se 
rozvíjet celkově. Duchovní znalosti byly 

v lidské společnosti odjakživa. Dříve, stej-
ně jako i dnes, se jednoduše zachovávaly 
možnosti volby člověka: někdo do znalostí 
pronikal více, jelikož usiloval o vysvobo-
zení Duše, někdo zas méně, poněvadž se 
nemohl vypořádat se svým Živočišným 
principem a vybral si dočasné místo věč-
ného. Přirozeně bylo nutné tyto Znalosti 
mezi lidmi pravidelně obnovovat a při-
způsobovat je pro ty, či ony národy s po-
užitím jim srozumitelných asociací. Odtud 
se později vzaly taková variace legend, 
obsahující jedny a tytéž původní informa-
ce. Ale opakuji, Znalosti o nástrojích pro 
duchovní zdokonalování člověka tu existo-
valy odedávna. To můžeme prověřit podle 
starodávných symbolů a znaků, které jsme 
již zmiňovali.

Anastasia: To je nesporný fakt. Stačí 
jen pohlédnout na hlavní starodávné zna-
ky, symbolizující duchovní svět a plné du-
chovní osvobození člověka.

Rigden: V této souvislosti bych chtěl 
dnešní  společnost  upozornit  na  znak 
AllatRa. V samých počátcích ho zobrazo-
vali jako prázdný kruh, který je ve spodní 
části olemován srpkem s růžky směrují-
cími nahoru. Je jedním z 18-ti původních 
starobylých pracovních znaků. Pojme-
nování tohoto znaku – AllatRa – hovoří 
o podstatě jeho síly. Na počátcích vzniku 
lidské společnosti lidé díky pradávným 
Znalostem věděli o Jediném (o Tom, Kdo 
stvořil vše), a jeho projevy označovali 
jako zvuk Ra. Tvořivou sílu Ra – božský 
ženský princip, Pramatku všeho jsoucí-
ho – odedávna nazývali Allat. Odtud se 
i mezi těmi, kdo byli zasvěceni do du-
chovních Znalostí, vzalo pojmenování 
toho odvěkého znaku – AllatRa – jako 
označení tvořivé síly Toho, Kdo stvořil 
vše. Mimochodem, v minulosti lidé tyto 
informace o posvátném Prvotním zvuku 
přiřazovali k sakrálním poznatkům o ves-
mírném uspořádání v kontextu se znalostí 
o člověku jako o složitém subjektu tohoto 
světa, který je nestabilní ve své volbě. No 
a dnes si lidé spojují zvuk Ra, tedy v tom 
lepším případě, výhradně s mýty starově-
kého Egypta o bohovi Ra.

Přesto lidé používali znak AllatRa 
jako šiřitele tvořivé síly Boha již odedáv-
na. Je neustále aktivní a působí spolu s vi-
ditelným i neviditelným světem, ovliv-
ňuje energetickou konstrukci člověka, 
nezávisle na tom, zda to člověk chápe, či 
nikoli. Ale přesto je hlavní vliv znaku za-
ložen na lidské volbě. Dominuje-li v člo-
věku Duchovní princip, působí na něj 
daný znak jako dodatečná duchovní síla. 
To znamená, že znak jakoby vstupuje do 

rezonance a zesiluje tvořivou, duchovní 
sílu člověka. Dominuje-li v člověku Ma-
teriální podstata, zůstává vůči němu znak 
neutrální. Negativního člověka zpravidla 
stimulují zcela jiné znaky, fungující na 
aktivaci materiálního, Živočišného prin-
cipu. Znak AllatRa projevuje svůj účinek 
(tvořivou duchovní sílu) nejvíce ve skupi-
ně lidí, kteří každý den skutečně pracují 
nad sebou, spojují své úsilí ve společných 
duchovních praktikách (modlitbách, me-
ditacích a tak dál).

Anastasia: Je třeba poznamenat, že 
pracovní znak AllatRa je jedním z nej-
silnějších znaků, často jej využívali lidé, 
kráčející po duchovní cestě. A co je nej-
zajímavější, člověk od něj nemůže získat 
sílu, nenachází-li se Osobnost v pozici Po-
zorovatele Duchovního principu, například 
na rozdíl od znaku hvězdy.

Rigden: Znak AllatRa funguje v di-
menzích vyšších než šestá a to ho staví 
do řady mezi těch několik unikátních pra-
covních znaků, které jsou člověku v tomto 
světě dostupné... Čili znak AllatRa je sku-
tečně silný znak, který umožňuje nahro-
madit a znásobit v sobě sílu Allat, tu sílu, 
která vychází od samotného Boha a míří 
bezprostředně na tvoření, tedy uskutečnění 
Jeho plánu. Proto se i v sakrálním smys-
lu tento znak považuje za ztělesnění síly 
Boha skrze Allat.

Již jsem vyprávěl, že kruh je symbo-
lem Duše a také jedním ze symbolů pro-
jevení duchovní Bytosti ze světa Boha. 
A také, že symbolický znak srpku s růžky 
směrujícími nahoru, je symbolem člověka, 
který se duchovně osvobodil ještě za svého 
života. Znak

AllatRa se rovněž používal jako ozna-
čení toho, kdo přišel do tohoto materiál-

ního světa z duchovního světa (jiného, 
vyššího) a obnovuje zde ztracené odvěké 
Znalosti.

Mimochodem, v minulosti v Kyjev-
ské Rusi nebyla původní varianta chrá-
mu Svaté Sofie („Božské moudrosti“) 
v Kyjevě ničím jiným než pětilodním 
křížovo-kopulovitým chrámem s 13 ko-
pulemi, majícími pyramidální kompo-
zici. Na kopulích chrámu přitom nebyly 
umístěny pouze kříže, ale kříže, v jejichž 
základu se nacházel horizontální srpek se 
špičkami nahoru. Navíc, střed (ve tvaru 
kruhu) každého kříže protínal ještě kosý 
kříž a celková kompozice vypadala jako 
rovnostranný kříž. Byla tam veškerá sta-
rodávná duchovní symbolika: kruh, koso-
čtverec, poukázání na 3, 4, 6, 7, 8, 9, 12 
a 13 a také znak AllatRa. Tento chrám byl 
zasvěcen Zvěstování, tedy Bohorodičce 
a Archandělu Gabrielovi.

Takový kříž, to je pro lidi, zasvěcené 
do tajemství duchovních Znalostí 
a skutečného duchovního učení Ježíše, 
celá kniha. Je osobním symbolem 
Panny Marie, jako učednice Ježíše, 
která za života dosáhla duchovního os-
vobození a zůstala pomáhat lidem i po 
své fyzické smrti. Na úplné špičce cen-
trálního kříže bylo ještě návrší v podobě 
srpku se špičkami nahoru a nad ním 
kruh, tedy pracovní znak AllatRa. 

Tato příznačná zvláštnost ukazovala 
na to, že toto Učení bylo přineseno 
z duchovního světa, v daném případě 
Ježíšem Kristem, jako vyšší Ducho-
vní Bytostí, jež tento trojrozměrný svět 
navštívila skrze ztělesnění v lidském 

těle. Také ukazoval na zvláštní význam 
Archanděla Gabriela jako Duchovní By-
tosti, která sehrála důležitou roli při šíření 
skutečného duchovního Učení Ježíše 
a při duchovní podpoře Panny Marie. 
Navíc to všechno dohromady svědčilo 
o úrovni Znalostí těch, kdo iniciovali 
umístění tohoto funkčního znaku na cen-
trální kopuli hlavního chrámu hlavního 
města Kyjevské Rusi. Tehdejším kněžím 
a věřícím bylo podáno prosté vysvětlení, 
a to, že veškerá tato symbolika bude 
slovanským národům, vzhledem k jejich 
tradičním symbolům, srozumitelná.

Takový kříž, to je pro lidi, zasvěcené 
do tajemství duchovních Znalostí 
a skutečného duchovního učení Ježíše, 
celá kniha. Je osobním symbolem Panny 
Marie, jako učednice Ježíše, která za života 
dosáhla duchovního osvobození a zůstala 
pomáhat lidem i po své fyzické smrti. Na 
úplné špičce centrálního kříže bylo ještě 
návrší v podobě srpku se špičkami nahoru 
a nad ním kruh, tedy pracovní znak Alla-
tRa. Tato příznačná zvláštnost ukazovala 
na to, že toto Učení bylo přineseno z duch-
ovního světa, v daném případě Ježíšem 
Kristem, jako vyšší Duchovní Bytostí, jež 
tento trojrozměrný svět navštívila skrze 
ztělesnění v lidském těle. Také ukazoval 
na zvláštní význam Archanděla Gabri-
ela jako Duchovní Bytosti, která sehrála 
důležitou roli při šíření skutečného ducho-
vního Učení Ježíše a při duchovní podpoře 
Panny Marie. Navíc to všechno dohro-
mady svědčilo o úrovni Znalostí těch, 
kdo iniciovali umístění tohoto funkčního 
znaku na centrální kopuli hlavního chrámu 
hlavního města Kyjevské Rusi. Tehdejším 
kněžím a věřícím bylo podáno prosté 
vysvětlení, a to, že veškerá tato symbolika 
bude slovanským národům, vzhledem k je-
jich tradičním symbolům, srozumitelná.

pokračování na str. 6

TAJEMSTVÍ ŽIVOTA, ZAŠIFROVANÁ V IKONÁCH BOHORODIČKY

Většina  lidí  předpokládá,  že  naše 
vzpomínky musí existovat někde uvnitř 
hlavy. 

Ani po desítkách let výzkumu nejsou 
vědci schopni vysvětlit, proč neexistuje 
žádná část mozku, která by měla na starosti 
ukládání vzpomínek.

Většina lidí předpokládá, že naše 
vzpomínky musí existovat někde uvnitř 
hlavy, ale ať už lékařští badatelé zkouma-
jí jak chtějí, nemohou určit, která oblast 
mozku ukládá to, co si pamatujeme. Je 
možné, aby naše vzpomínky ve skutečnos-
ti přebývaly v prostoru mimo naši fyzickou 
konstrukci?

Biolog, publicista a výzkumník Dr. 
Rupert Sheldrake poznamenává, že hledá-
ní mysli se vydalo dvěma různými směry. 
Zatímco většina vědců hledá uvnitř lebky, 
on se dívá mimo ni. Podle Sheldraka, jenž 
napsal řadu vědeckých knih a článků, ne-
sídlí paměť v žádné z geografických ob-
lastí velkého mozku, nýbrž v poli, které 
mozek obklopuje a prostupuje jím. Samot-
ný mozek pracuje jako dekodér pro příliv 
informací vytvářených interakcí člověka 
s jeho okolím.

Ve své studii nazvané „Mysl, paměť 
a archetypy morfické rezonance a kolek-
tivního nevědomí“, uveřejněné v odbor-
ném časopise Psychologické perspektivy, 
Sheldrake přirovnává mozek k televizoru, 
aby vysvětlil, jak mysl a mozek vzájemně 
spolupracují.

„Když vám poškodím televizor, abys-
te nemohli přijímat určité kanály anebo 

televizor přivedu do afázie (porucha chá-
pání a myšlení, pozn. red.) tím, že zničím 
tu část, která má na starosti tvorbu zvuku, 
abyste se pořád mohli dívat, ale neslyšeli 
zvuk, to nedokazuje, že zvuk nebo ob-
raz jsou uloženy uvnitř televizoru. Jen to 
ukáže, že jsem zasáhl do ladícího systé-
mu, abyste nemohli chytit správný signál. 
Stejně tak ztráta paměti v důsledku po-
škození mozku nedokazuje, že paměť je 
uložena uvnitř mozku. Ve skutečnosti je 
většina ztrát paměti dočasných: například 
amnézie po otřesu mozku je často dočas-
ná.“

„Toto opětovné získání paměti se kon-
venčními teoriemi vysvětluje velmi těžce: 
pokud jsou vzpomínky zničeny v důsledku 
zničení paměťové tkáně, pak by se neměly 
znovu vracet. Přesto se vrací,“ píše vě-
dec.

Sheldrake při vyvracení názoru, že pa-
měť je obsažena v mozku, rovněž hovoří 
o klíčových pokusech, o kterých se do-
mnívá, že byly špatně vyloženy. Při těchto 
experimentech si pacienti jasně vybavili 
scény z minulosti, když se jim elektricky 
stimulovaly jisté části velkého mozku. 
Kde vědci došli k závěru, že stimulované 
oblasti musí logicky obsahovat paměť, 
Sheldrake nabízí rozdílný pohled za použi-
tí televizní analogie: „... kdybych stimulo-
val ladící obvod vašeho přijímače a on by 
přeskočil na jiný kanál, nedokázalo by to, 
že informace byla uložena uvnitř ladícího 
obvodu,“ píše badatel.

http://www.epochtimes.
cz/2012041219390/Sidli-pamet-mimo-

-mozek-cast-1.html

Sídlí paměť mimo mozek? (část 1.)

Když jsem začal psát tenhle článek, 
doufal jsem, že na tohle téma nedojde. 
Jak vidno, byl jsem opět sveden okolnost-
mi. Pořád myslím, že je to natolik obsáh-
lé téma, že by si zasloužilo ne jen jeden 
zvláštní článek, ale rovnou celou sérii. 
Udělám co je v mých silách, abych zmínil 
jen to, co je pro hlavní téma aktuální.

Nevysvětlené otazníky
Asi každý slyšel o tom, jak vědci stále 

nechápou, že někdo v minulosti postavil 
pyramidy v Gíze, když to nesvede ani mo-
derní technika. Příliš se nehovoří o podob-
né otázce kolem staveb v Tiahuanacu nebo 
Puma Punku v Bolívii. Některé stavební 
kameny tam váží přes 200 tun! Má někdo 
lepší nápad, jak se mohly takové kusy do-
stat z údolí vysoko do Andských hor, než 
za použití antigravitačních zařízení? Nebo 
třeba díky opravdu, velmi, velmi koncent-
rované mysli jedné jediné bytosti?

Zajímavé  je,  když  se  podíváme  na 
rozmístění starověkých staveb po světě:

Na mapě to není tolik vidět, protože 
když se snažíte kouli rozložit na placku, 
vždy vzniknou nějaké nepřesnosti. Kaž-
dopádně lze vypozorovat určité linie táh-
noucí se napříč planetou. Nebo podezřele 
pravidelné trojúhelníky. Stejně tak jsou 
zarážející určité podobnosti některých sta-
veb a stejné symboly, které naleznete na 

různých velmi vzdálených místech. Jedno-
duše to vypadá, že naši přátelé v minulosti 
spolu nejen komunikovali, ale i spolupra-
covali.

Zajímavé  jsou  též  léčivé  a  energe-
tické  vlastnosti  pyramid. Pokud má py-
ramida určité proporce, lze ji využívat pro 
směřování a koncentrování energie. Ma-
ximálně zjednodušeno – existují náznaky 
a důkazy, že pyramidy (ať už ty v Gíze, 
Číně, střední Americe, údajně nově obje-
vené v Bosně nebo zikkuraty v Mezopotá-
mii) mohly fungovat jako generátory, nebo 
posvátná místa pro zasvěcence, kteří se 

rozhodli nastoupit cestu vyššího poznání.
Samozřejmě, vyvstává otázka: Jak? 

Jak  mohly  staré  civilizace  mít  takové 
znalosti?

Když se podíváme na další materiály 
a ideálně to nakombinujeme s vlastní intu-
icí, dává smysl, že zde muselo být nějaké 
pojítko. Mohla to být civilizace Atlantidy? 
Nebo jiná předchozí? Některé zdroje uvá-
dějí, že Egypťani a Toltékové (a také jejich 
potomci – Olmékové, Mayové a Aztékové) 
pocházejí původně z Atlantidy a zachovali 
si některé vědění této vyspělé civilizace. 
O tom svědčí jejich nadčasové poznání po-
hybu vesmírných těles, matematiky, nebo 

biologie. Co se tedy stalo s Atlantidou?

Atlantida, krystaly a Pád
Pokud jsou pro vás tyto informace 

nové, je možné, že vám nebudou dávat 
smysl. Pokud si pamatujete, co bylo dáv-
no zapomenuto, nic nového zde nenajdete. 
Pokud se na to cítíte, uvnitř rozjížděcího 
rámečku jsou informace o tom, jak byly 
vyspělé technologie využívány v minulosti 
na této planetě:

Pád Atlantidy a Vědomí Jednoty
Jakto, že se tyto znalosti nepřenesly 

do dnešní doby? Pokud je to skutečné, tak 
proč stále používáme „primitivní“ způsoby 
dopravy a získávání energie a ničíme při-
tom planetu, po které chodíme?

Odpovím otázkou: jak lépe ovládat 
celou planetu, než přesvědčit všechny její 
obyvatele o minulosti, která veškeré vy-
spělé starověké civilizace popírá a navíc 
všechny poutá hlavně k materiálním potře-
bám? Jsme obyvatelé fyzických těl a musí-
me se o ně každý den pečlivě starat. Dává 
vám smysl, že když máte plné ruce práce 
s tím abyste uživili sebe (případně rodinu), 
nezbyde vám čas ani energie, abyste řešili 
pyramidy, Atlantidu, duchovní život, nebo 
původce toho všeho?

Tesla nebyl sám, kdo byl někomu 
nepohodlným. V uplynulém století byla 
spousta vědců v oboru volné energie pro-
následovaná.

http://jedno.duchost.cz

Vyspělé technologie a dávné civilizace na Zemi
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Pojďme spolu tvořit POZITIVNÍ NOVINY!

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

ky, zajímavosti, nápady, postřehy, o které se chcete podělit s ostatními, básničky, 
veselá vyprávění, zápisky cestovatele… prostě všechno, co přináší dobrou nála-
du, 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

- Tati, řekni mi příběh – požádal malý 
syn-anděl svého otce-anděla.

- No, můj synu, poslouchej. Dnes ve-
čer ti řeknu podobenství o vzdálené plane-
tě, kde se lidé dobrovolně oddali  otroctví. 
Zcela ... Tito tvorové dobrovolně žijí v še-
dých betonových krabicích, po celý den 
vykonávají práci, kterou nemají rádi, aby 
mohli zaplatit za tyto své vězeňské cely - 
domovy, mohli kupovat věci, bez kterých 
mohou klidně žít. Kromě toho v potu krve 
vydělávají peníze na něco, jako kouřící 
páchnoucí rostliny, které jsou škodlivé pro 
tělo a pijí tekutý oheň, který zastíní jejich 
mysl. Jedí umělé potraviny získané che-
mickými prostředky, díky kterým jsou tak 
často nemocní. A v noci, místo toho, aby 
klidně odpočívali, jsou všichni navzájem 
k sobě přitahováni pocitem nespokojenos-
ti, který se snaží kompenzovat mazlením 
se navzájem. Tak, den co den, tráví tak-
to svůj veškerý čas, který jim byl dán na 
přebývání v těle, a proto do konce svého 
života necítí radost ani uspokojení. Stávají 
se dobrovolnými otroky hmotného života, 
zapomínají na svůj osud, přestávají  hledat 
svou duši. Tak uvízli v kole zrození a smr-
ti, z nichž je velmi obtížné se dostat ven ...

- Ale tati, jak je možné, že se lidé dob-
rovolně dávají do otroctví? Jsou tak hlou-
pí?

- Podívejte se, synku, jak to všechno 
bylo. Toto podobenství o existenci dobro-
volného otroctví mi vyprávěl už tvůj dě-
deček. Kdysi dávno, když Země byla ještě 
otrokářským systémem, shromáždil jeden 
císař své ministry na vrcholu hory, a řekl 
jim:

- Podívejte se dolů do údolí: desítky 
tisíc otroků v řetězech, nosících kameny 

do města. Tisíce důstojníky a vojáků na 
ně dohlíží. Tisíce otroků obstarává vodu 
a potravu. To vše se děje příliš pomalu. 
Kromě toho utrácíme spoustu peněz a sil, 
abychom nakrmili a zaopatřili své otroky, 
zaplatili našim důstojníkům a vojákům. 
Musíme přijít s jednodušším a levnějším 
systémem zacházení s otroky, pak se pení-
ze do pokladny jen pohrnou.

Představa, jak zbohatnout ještě více se 
všem zalíbila, a tak ministři začali navrho-
vat různé možnosti pro jeho realizaci. Cí-
sař si  všechny návrhy poslechl, ale každý 
odmítl, protože byly obtížné nebo riskant-
ní. Pak se slova ujal první poradce, který 
se vyznačoval mimořádnou inteligencí 
a talentem vládnout. On řekl toto:

- Nabízím systém, který trvale vyřeší 
naše problémy. Zítra vyhlásíme úplnou 
svobodu otrokům, odstraníme řetězy, 
a na vůli každého z nich ponecháme, jak 
s touto svobodou naloží. Zároveň stano-
víme náhradu za každý přinesený kámen, 
za každou odvedenou práci. Budeme po-
vzbuzovat ražbu mincí, které vyrobíme 
roztavením řetězů.  Za peníze si budou 
moci koupit cokoli, ať se jedná o potravi-
ny, oblečení, domácí potřeby, svůj domov 
a dokonce i své město. Tak se u nich probu-
dí pocit svobody a vlastnictví, což je bude 
stimulovat k intenzivnější práci, protože 
budou vidět výsledky své práce a budoucí 
příležitosti. Stráže a vojáky již nebudeme 
potřebovat, a většina z nich se zapojí do 
díla, čímž se urychlí tempo výstavby. Tak 
převedeme nucené otroctví v dobrovolné, 
avšak pokud jde o svobodu otroků, nic se 
nezmění. S takovou svobodou budou lidé 
dobrovolně organizovat všechno sami, 

protože na tom budou mít vlastní zájem. 
Chamtivost a touha povede k tvrdé práci. 
To je ideální systém.

Tato myšlenka se setkala s nadšením, 
a druhý den získali otroci úplnou svobodu, 
a byl navržen nový systém, který se z je-
jich strany těšil obrovskému nadšení.

A ministři několik dní v čele s císařem 
sledovali s uspokojením tempo realizace. 
Otroci se starali o to, jak udělat co nejvíce 
práce a co nejrychleji. Stráže a vojáci se 
také připojili k nim. Jeden z otroků orga-
nizoval dodávky potravin a vody, někteří 
vyráběli vozíky, které usnadňovaly mani-
pulaci s těžkými balvany. Sami mezi sebou 
objevili vedoucí, soudce, lékaře, obchodní-
ky. Systém každému vyhovoval, rostl a po-
siloval se bez většího úsilí, času a peněz. 
A co je nejdůležitější - všichni byli šťastní 
a nikdo nechtěl utíkat. Drželi je nyní stejné 
řetězy, které nyní vypadaly jako peníze.

Na závěr podobenství, řekl otec svému 
synovi:

- V podstatě se téměř nic nezměnilo. 
Jediný rozdíl je v tom, kde žijí tito lidé, 
jaké oblečení nosí, jaké potraviny jedí, 
jakým druhem práce jsou zaneprázdněný. 
A zábavy je více – podle gusta každého. 
Ale podstata zůstává stejná: jsou to dobro-
volní otroci, ale docela spokojení.

- To je tak smutné - řekl syn. - Nelze to 
nějak napravit?

- Lze, - odpověděl otec. – Pro to již 
řada velkých duší vykonává svou práci 
na Zemi, šíří moudrost a pravdu. Jediným 
problémem je, že jen málo lidí poslouchá 
slova svatých, a zabývá se sebepoznáním, 
takže většina lidí jsou odsouzeni k utrpení 
namísto pochopení nesmyslnosti a hlou-
posti svého dobrovolného otroctví.

O dokonalém systému 
a dobrovolném otroctví

Uvidět

Vždyť  ne-dobro není,
stačí jen uvidět a vše se ti změní,

dobro je všude kolem i v nás,
všechno se děje ve správný čas.

To jen my nechceme vidět,
a naše svědomí nechceme slyšet,

když otevřeme srdce, i smutek odletí,
láska a radost k nám přijde v zápětí.

Přijmout co bolí i to dobré je,
v té bolesti je schované poselství 

jen pro tebe.
Hledej je a pochopíš,

že máš k sobě zase blíž.

     
Plují si oblaka, plují si oblohou,
v bezmezné důvěře, že spadnout  

  nemohou.
I my můžeme do rukou se Bohu svěřit,

stačí jen cítit a svým pocitům věřit.

Duše nám ukáže vždy správný směr,
však od Boha máme stále na výběr,

zda o svůj život budeme se bát,
či staneme se svobodní  
 a vše budeme milovat,

do bezbřehé lásky v důvěře se ponoříme, 
procítíme svět, o kterém zatím 

jenom sníme.
Alena Chamrádová, Ostrava

Ten, kdo pořád pospíchá,
o bodlák se popíchá.

Zkuste žíti bez spěchu, užívejte oddechu.
Vše má býti v rovnováze
pak se život zvládá snáze.

Alka Bazalka, AAS

Bodláky nás však nemusí jen trápit, ale mo-
hou obohatit náš jídelníček, např. kořeny 
pcháče osetu se dají po uvaření jíst. Pcháč 
zelinný se pěstoval jako zelenina na Sibiři, 
protože je odolný.

pokračování ze str. 5
Anastasia: Ano, tato informa-

ce zasluhuje zvláštní pozornost. O té 
důležité duchovní úloze, kterou sehrál 
Archanděl Gabriel pro Kyjevskou Rus, 
jsem podrobněji napsala v knize Sen-
sei ze Šambaly. 2.díl. O historii Marie 
a Ježíše zase v knize Sensei ze Šambaly. 
4.díl, o tom, že skutečné duchovní Učení 
předal Ježíš své učednici, ženě jménem 
Marie, která dosáhla ještě za svého života 
duchovního osvobození od reinkar-
nací. A že právě ona měla stanout v čele 
skutečné Církve Ježíše. Ale protože bylo 
Učení překrouceno (následkem intrik 
lidí, usilujících o moc, a jeho podstat-
ným předěláním při utváření 
náboženství), dnes stojí 
v čele této Církve výhradně 
muži a obraz Panny Marie 
spojují především s matk-
ou Ježíše, kterou nazývají 
Bohorodičkou. Ale to ani tro-
chu nezmenšuje duchovní sílu 
tohoto tvořivého božského 
ženského principu, který lidé, 
opravdu toužící po duchovním 
spasení, nalézají i dnes.

Rigden: Doufám, že si 
lidé tyto informace nejenom 
přečtou, ale že pochopí jejich 
duchovní podstatu. Ducho-
vní Učení Ježíše se posky-
tovalo otevřeně všem lidem jako Znalosti, 
jako zrnko Pravdy, jediné pro celé lidstvo. 
Dnes je pro lidi těžké to pochopit, vždyť 
místo Učení vidí pouze koncepci světového 
náboženství, s nímž dnes spojují jméno 
Ježíše. A co se týká Panny Marie, která se 
v podstatě nachází mezi duchovním a ma-
teriálním světem, ta dodnes opravdu slouží 
jako božský Průvodce duchovní síly na 
pomoc těm lidem, kteří kráčí po ducho-
vní cestě. O tom, mimochodem, věděli 
skuteční učedníci Ježíše, kteří, i když tajně, 
mezi lidmi tyto Znalosti šířili. A mou-
drých, čestných, poctivých lidí, opravdu 
hledajících duchovní spasení a ne ma-
teriální blahobyt a vlastní výhody, bylo 
v každém náboženství vždycky dost. Tajně 
disponovali danými Znalostmi a dělali na 
svých pozicích všechno možné pro to, aby 
předali Pravdu následujícím pokolením, 
aby si skutečné duchovní Znalosti prora-
zily cestu do budoucnosti pro ty, kteří 
prahnou po duchovním spasení. Proto 
můžeme na stěnách v katakombách, kde se 
dříve ukrývali křesťané, nalézt nejen znak 
ryby a rovnostranného kříže, ale i znak 
půlměsíce  se  špičkami  nahoru  (Allat). 
Proto se i ve „Zjevení“ (12:1) objevuje záz-
nam, který se připisuje Janu Bohoslovovi: 
„A veliké znamení na nebi se objevilo: žena 

oděná sluncem a měsícem pod nohama a na 
její hlavě koruna dvanácti hvězd.“ Proto 
stály na starodávných pomnících ruské ar-
chitektury 11. – 14. stol. právě takové kříže 
s půlměsícem, který je symbolem Panny 
Marie, svědčící o tom, že stavbu podobných 
chrámů právě s takovými neobyčejnými 
znaky a symboly iniciovali ti, kdo byli spo-
jeni se skutečnými Znalostmi.

Anastasia: A jak jsme si již názorně 
předvedli, v náboženství křesťanství plní 
právě tvořivá božská síla ženského prin-
cipu hlavní úlohu reálného Průvodce ze 
světa lidí do duchovního světa. Jde skrze 
základní ženské obrazy křesťanství – 
skrze Pannu Marii,  Marii  Magdalenu... 

Lidé rozdělují obrazy, ale jejich podstata 
je pouze jediná – božská  Láska,  Boho 
rodička  –  to,  co  prostřednictvím  Lásky 
znovuzrozuje v člověku dialog s Bohem, 
prostřednictvím  Duše  s  Ním  obnovu-
jeme  bývalé  spojení. Právě  duchovní, 
blahá síla Lásky a Tvoření Bohorodičky 
je  základní,  provázející,  výkonnou  silou 
Boha! Ve výjevech Zvěstování se Panna 
Marie často vyobrazuje s lotosem, přesněji 
s lilií v ruce, jako symbolem duchovní 
čistoty. Zobrazují ji s nohama stojícíma na 
drakovi – Živočišný princip člověka. Vždyť 
přihlédneme-li k duchovním znalostem 
o člověku a k jeho duchovní cestě, všechno 
získává jiný, mnohem hlubší smysl!

Pannu Marii nazývají „duchovně 
oživující sílou“, „ztělesněním pravých 
znalostí“. Nazývají ji „Boží Moudro-
stí“, „tvůrcem všeho“, „Matkou tvoření“, 
o níž se v Bibli říká, že „Ona je dechem 
síly Boží a čistým projevem slávy Jeho“, 
„Ona je odleskem věčného světla a čistým 
zrcadlem jednání Božího“, „Ona je jediná, 
ale může všechno, přebývá-li sama 
v sobě, všechno se obnovuje, přechází-li 
z generace na generaci do svatých duší, 
připravuje přátele Boží a proroky“. Duch-
ovní sílu Panny Marie srovnávají s „Bra-
nou Nebeskou“! Nazývají ji „Nositelkou 

Božstva“, „Duší světa“, „Prozřetelností 
Boží“, „Ztělesněním Logosu“...

Rigden: Kdysi řekl Ježíš Marii: 
„Blahoslavená jsi, Marie, protože ne 
tělo a ne krev ti to zjevily, ale Můj Otec, 
který je na nebesích. A pravím ti: ty jsi 
Magdala Církve Mé a brány pekelné ji 
nepřemohou.“ „A dám ti klíče království 
nebeského: a cokoli svážeš na zemi, bude 
svázáno v nebi; a cokoli rozvážeš na zemi, 
bude rozvázáno v nebi.“

Anastasia: Ano, ano, vzpomínám si na 
ta slova. Tyto poznatky jsem zaznamenala 
v knize Sensei ze Šambaly. 4.díl, poznatky 
o tom, že právě Marie Magdalena byla 
tím nejbližším učedníkem, jemuž Ježíš 

nejenže svěřil tajné znalosti, 
ale i předal „Klíče od královst-
ví nebeského“, to, co dnes 
lidé nazývají Grálem. „Mag-
dala Církve Ježíše“, základní 
„Sloup Víry“, na němž dodnes 
stojí skutečné Učení Ježíše...

Rigden: …. a dochází 
k opravdové duchovní pomoci 
lidem při spasení jejich duší.

BohoRodička  je  Prů
vodce Boží síly pro každého 
člověka, kráčejícího po 
duchovní cestě, je to síla Boží 
Lásky, s jejíž pomocí se os-
vobozuje Duše člověka od 
pozemských převtělení. Ježíš 

jako Duchovní Bytost z jiného světa ob-
novil skutečné Znalosti, které se postupně 
během staletí vytratily, a poskytl lidem 
duchovní nástroje pro duchovní spasení. 
Tedy jinými slovy, předal lidem klíče. Pra-
coval-li člověk nad sebou s pomocí daných 
nástrojů, získával, obrazně řečeno, klíč ke 
znaku. A BohoRodičce, jako Průvodci síly 
Boží, jako duchovně svobodné Bytosti, 
nacházející se mezi světy kvůli ducho-
vnímu osvobození lidských duší, dal sílu 
a znaky samotné. Pouze spojením usilovné 
práce duchovně hledajícího na sobě s cíli 
BohoRodičky (Allatu) docházelo ke spo-
jení Osobnosti s Duší, člověk tedy dosa-
hoval osvobození své Duše, sedmé dimen-
ze, nebo, jak se říká v křesťanství, „ráje“, 
„království Otce a Syna“. Pouze na volbě 
člověka záviselo, zda bude znak aktivní, 
zda bude člověk Hoden získat tu božskou 
sílu, která jej přivede k Bohu. Klíč jim byl 
dán kvůli tomu, aby ho používali. A aby 
mohli klíč použít, bylo nutné do toho vložit 
své úsilí. Právě  taková  je  cesta  ducho-
vního člověka – cesta neopalimé ducho-
vní vyrovnanosti, která vede, pouze spo-
lu s tvořivou silou Boha, k osvobození. 
http://rgdn.info/tayna_zhizni_zashifrovan-

naya_v_ikonah_bogorodicy

TAJEMSTVÍ ŽIVOTA, ZAŠIFROVANÁ 
V IKONÁCH BOHORODIČKY

„Jednou procházel jeden Mudrc 
okolo vesnice a oznámil lidem, že na 
jejich hlavní návsi jsou pod zemí ukryty 
neuvěřitelné poklady. Ten, kdo je najde, 
tak nejen získá bohatství, ale už nikdy 
nebude takový, jako dřív. Lidé měli 
z této novinky radost a vedli dlouhé de-
baty a rozhovory, ale nakonec se všich-
ni obyvatelé dohromady rozhodli ten 
poklad vykopat. Vyzbrojili se náčiním 
a pustili se do práce. Ale uplynul nějaký 
čas, očekávaný výsledek práce se stále 
nedostavoval a entuziasmus lidí opadal. 
Jako první začali výkopové práce opouš-
tět ti, kdo hodně mluvili, ale ukázalo se, 
že sami neudělali nic proto, aby poklad 
našli. Pouze se snažili ostatním ukazo-
vat, jak mají pracovat. Za nimi následo-
vali lidé, které náročná práce rychle una-
vila. Rozhodli se, že poklad za takovou 
dřinu nestojí. Jiní lidé začali nacházet 
střepy keramiky, dávného nádobí a sta-
ré mince. Ukrývali tyto své nálezy před 
ostatními, protože si mysleli, že toto je 
ten pravý poklad a také rychle opouštěli 
místo výkopů. Třetí skupina lidí prostě 
měla radost z práce a hledání, domnívala 
se, že v této radosti z hledání se vlastně 
skrývá poklad, o kterém Mudrc mluvil. 
Ale když uběhl nějaký čas, bylo okolo 
nich stále jen množství kamenů a špína. 
Jejich radost také mizela, tak zanechali 
svého hledání, neboť se ukázalo, že jsou 
slabí duchem.

Jak šel čas, začali mnozí z těch, co 
zůstali, pochybovat o úspěchu hledání 
a mysleli si, že se stali oběťmi omylů 
a výmyslů. Obyvatelé jeden po druhém 
začali opouštět místo hledání pokladu. 
A jenom hrstka těch, kteří šli záměrně 
k cíli a houževnatě a úporně pracovali, 
našli svůj poklad. Ale potom co poklad 
našli, už je v té vesnici nikdo nikdy ne-
viděl. A ti obyvatelé, kteří se neúspěšně 
účastnili hledání pokladu, byli až do 
konce svých dnů znepokojeni osprave-
dlňováním sebe samých a objasňováním 
toho, proč jednali, jak jednali, proč teh-
dy nezůstali spolu s ostatními. Vždyť to 
byla šance, jak změnit svůj ubohý život 

k lepšímu. Někteří z nich zasvětili zbytek 
života hledání onoho Mudrce, který jim 
odhalil to tajemství, aby zjistili, jak měl 
vypadat ten poklad, kde je teď a jak je 
možné ho získat.“

Takže poklad je duchovní přeměna 
člověka. Ale aby bylo možné jí dosáh-
nout, je třeba na sobě každý den hou-
ževnatě pracovat. Ne všichni, kdo jsou 
okouzleni perspektivou cesty, dojdou 
na její konec, neboť cesta předpoklá-
dá dosažení vnitřních změn. Jako první 
opouštějí cestu ti, co mnoho mluví a ne-
dělají nic proto, aby se změnili. Za nimi 
následují ti, kdo hledají snadné vítězství. 
Potom z duchovní cesty scházejí ti, kteří 
se nechali oslnit možnostmi, které se jim 
odhalily a jsou použitelné k uspokojení 
jejich významnosti v tomto světě. Potom 
ti, kteří nacházejí potěšení v samotném 
procesu hledání smyslu života, ale ne-
chápou sami sebe a v konečném výsled-
ku nic nenacházejí. Z duchovní cesty 
scházejí i ti lidé, kteří pochybují o sobě, 
o Mudrcovi, jež jim odhalil duchovní 
Pravdu, i o samotné Pravdě. Všichni 
tito lidé chápou duchovní cestu tak, jak 
je to pro ně v tomto materiálním světě 
výhodné. Ale pouze ti, kdo jdou s čis-
totou a upřímností úmyslů až do konce, 
kdo jsou ve své duchovní práci vytrvalí 
a každý den se mění, pouze ti v životě 
nachází své duchovní poklady, které jim 
dávají možnost odejít do jiného světa. 
Smysl tohoto podobenství je takový: 
když jdou lidé po duchovní cestě, často 
hledají osobní úspěch v tomto, pro ně 
dočasném světě, namísto svých pokladů, 
které jim otevírají cestu na Věčnost.

z knihy AllatRa A. Novych

Podobenství

Studánko překrásná, pověz mi,
co skrýváš přede mnou za tajemství?

Když na tebe pohlédnu,
lásku a něhu zahlédnu.

Příjemné teplo mnou prostoupí,
najednou vše zlé ustoupí.

Svou lásku Ti chci dát,
celá se Bohu odevzdat.

Monika Šuplerová, Zašová

Správný směr


