
Proč vás pes 
neposlouchá 
„na slovo“?

Psi využívají ke komunikaci celou škálu 
štěkavých zvuků, vytí, vrčení a někdy 
i kňourání jako kočka.

Vedle mluvy těla jsou zvířata – pře-
devším ta, která žijí s námi ve společné 
domácnosti – schopna vnímat naše 
myšlenky. Tuto teorii prosazují přede-
vším léčitelé zvířat, kteří umí se svými 
malými pacienty „hovořit“ na úrovni 
myšlenek a představ. 

 pokračování na str. 4

Život jako 
pohádka

Pohádka věří, že dobro má být pochvá-
leno a zlo potrestáno. Jenže lidský život 
je krátký a boží mlýny melou tak poma-
lu, že se takové spravedlnosti málokdy 
dočkáme. Ale pohádka to všechno 
stihne! V tom spočívá její blahodárnost! 
Když jsme malí, všichni jsme upřímně 
ochotni se postavit proti kruté ježiba-
bě…Když pak vyrosteme, někteří se 
klidně dají do jejich služeb… 

pokračování na str. 6

Elektrochemický 
článek z Bagdádu

V roce 1938 známý německý archeo-
log Dr. Wilhelm König oznámil světu 
objevení artefaktu, který byl odborní-
ky označen jako principiálně nejstarší 
známý a dochovaný galvanický článek, 
vzbudil tím mezi vědci značný rozruch. 
Jak k tomuto nálezu Dr. König přišel 
není příliš jasné. 

Některé zdroje popisují okolnosti 
a dobu nálezu baterie na červen roku 
1936, kdy byla budována nová železni-
ce blízko Bagdádu …

pokračování na str. 5

21 dní
Naše myšlenky formulují naše slova, 
naše slova realizují naše činy, naše činy 
utvářejí naše návyky, naše návyky udá-
vají ráz našemu charakteru, který ná-
sledně tvoří náš osud.
Zpravidla je obtížné začít s něčím no-
vým, natožpak si to osvojit jako zvyk 
pro celý zbytek života. Například takové 
příjemné návyky jako – vždy se usmí-
vat, být v klidu, sportovat, dělat dob-
ré skutky, atd. Údajně je nejobtížnější 
začít! Zaručuji Vám ale, že když potom 
vydržíme poctivě 21 dní danou činnost 
provádět, tak stoprocentně zjistíme, 
zda vám daný zvyk vyhovuje, či nikoli.

 pokračování na str. 3
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Zapomeňte 
na plomby

Máte-li zubní kaz, nemusíte hned spě-
chat dát si ho zaplombovat, nýbrž mů-
žete se pokusit zub regenerovat. Naše 
těla se totiž neustále obnovují, a i když 
to není běžně známo, je možno rege-
nerovat i zuby. Obnovit si zuby je bez-
pochyby lepší než nechat si je zaplom-
bovat, protože většina dnešních plomb 
obsahuje buď rtuť (známý toxin, který 
poškozuje mozek a nervový systém), 
nebo estrogen (bílé plomby uvolňují 
estrogen a přispívají k hormonálním 
problémům). Navíc je regenerace zubů 
snadná.

pokračování na str. 2

MILI FEST: Všechno se začíná dobrou myšlenkou…

30.8.2014 se ve Věřňovicích na severní Moravě uskutečnil 1 
ročník MILI FESTu. Byli jsme u toho a mohli naplno zažít nád-
hernou atmosféru tvořivosti, báječných lidí, hudby, tance, zpěvu 
a spousty šťastných a bezstarostných úsměvů dětí i dospělých. 
Organizátorem festivalu byla spisovatelka a především krásný 
člověk Dari Puspa Kabardina. 

Na otázku, co vedlo paní Darinu k zorganizování tohoto fes-
tivalu, nám odpověděla:

 
„Dali se dohromady známí a přátelé, kteří svým nápadem 

chtěli přispět a podpořit talentované děti v našem kraji. Jejich cí-
lem bylo, aby se také média a násled-
ně i obyvatelé ČR dověděli, jak talen-
tované děti u nás máme a zároveň to 
i přebilo záporné informace o našem 
kraji, kterých neustále přibývá. Vy-
brali jsme talentované děti, o kterých 
už vědí za hranicemi ČR, přesto tady 
bohužel stále nenašli „spojence“, kteří 
by jim byli ochotni pomoci.“ 

Také festival se za-
měřil na přímou podporu 
neziskových organizací 
v našem městě i okolí. Ne-
ziskové organizace mají 
možnost přímého kontak-
tu s návštěvníky, kteří si 
mohou popovídat s jejich 
zástupci. Návštěvníci si 
mohou zakoupit ručně vy-
robené produkty přímo od 
organizací a tím podpořit 
jejich práci.

Domníváte se, že to 
může motivovat i ostatní 
děti, když uvidí, jak jsou 
jejich kamarádi šikovní?

 Ano, určitě! Děti mo-
hou vidět, jak je v životě 
krásné a důležité dělat 
věci a činnosti, které při-
nášejí radost nejen jim samotným, ale také lidem z jejich okolí. 
Navíc zjistí, že vytrvalost a píle se člověku vyplácí, protože právě 
díky těmto vlastnostem se v životě potkají se správným lidmi, kte-
ří je v této činnosti podpoří! Vybrali jsme z každého oboru (sport, 

hudba, tanec) jed-
noho zástupce. 
Jsou inspirací pro 
ostatní děti, které 
vidí, že pokud se 
celý školní rok bu-
dou věnovat svému 

daru – talentu, mohou pak získat podporu lidí, kteří už dokázali 
prorazit hranice našeho kraje i České republiky.

Proč myslíte, že je tak důležité rozvíjet talent u dětí?

Protože pokud pomůžeme dětem rozvinout jejich talent, tak 
budou moci svou kreativitou a touhou naplňovat a rozvíjet svou 
vnitřní sílu. V našem kraji je spousta talentovaných lidí, kteří se 
prosadili v naší zemi i daleko za hranicemi. Pokud lidé půjdou 
vzorem dětem, pomůžou jim překonat vnitřní strach a podržet je, 
když chtějí jít za svým snem. Odměnou jim budou rozzářené tváře 
dětí, kterým se splnil jejich sen. Pokud ostatní děti uvidí, že jsou 

zviditelňovány ty, které jsou praco-
vité a talentované, půjdou a budou 
hledat v sobě to, v čem jsou dobří 
a přestanou věnovat svou pozor-
nost věcem či činnosti, které jim 
sílu ubírají.

Co vás přivedlo k této čin-
nosti a pomáhat lidem?

„Je spoustu lidí, 
kteří mají talent, chtějí 
se rozvíjet, ale nevědí, 
jak začít. Nemají dosta-
tek informací, ani kon-
taktů. Já jsem také hle-
dala. Hodně mi radili, 
pomáhali a podporovali 
mě. To co do mě ostat-
ní vložili, bych nyní 
chtěla předávat dále. 
Když ukážeme dětem, 
že mohou pracovat se 
svým talentem, hodně 
jim to pomůže otevřít 
jejich vnitřní potenciál. 
Měla jsem ale také pár 
osobních zážitků, které 
mi změnily můj pohled 
na svět. Ať už to byla 
úmrtí mých přátel na 
onkologické onemoc-
nění nebo cesta na Bali, 

kdy jsem cítila, jak velkou sílu má myšlenka. Ptala jsem se sama 
sebe: „Co já mohu udělat pro Severomoravský kraj, Bohumínský 
kraj, pro lidi tady v okolí…?“ a přišel nápad udělat MILI FEST. 
Mám spoustu kamarádů, kteří dnes vystupovali na festivalu, jsou 
báječní, všechno věnovali dětem. Mnohokrát jim děkuji! Na festi-
valu jsou neziskovky a všichni víme, že mají problémy s kontakty, 
s uspořádáním akcí. Chtěla bych, aby se o nich dozvědělo co nejví-
ce lidí. A tak se tyto nápady propojily. Podpora talentovaných dětí 
a podpora neziskových organizací. Jsem zastáncem toho, že pokud 
něco chceme, je proto třeba také něco udělat. 

pokračování na str. 3

Ve světě se děje mnoho dobrého! A dobří lidé, kteří nikoli slovy, ale činy se snaží proměnit svůj život a život lidí 
kolem, si zaslouží naši pozornost. Neboť jsou dobrým příkladem nám všem, jak prožít každý den a celý život 
smysluplně. Ve skutečnosti udělat něco pro dobro ostatních je velmi snadné a hlavně – je to přirozená potřeba, se 
kterou přichází každý člověk na tento svět. 
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Najlepším zdrojom vápnika sú vaječné 
škrupiny. Obsahujú síce uhličitan vápenatý, 
okrem toho sú ale zdrojom fosforu, horčíka 
a asi 25 stopových prvkov (bór, stroncium, 
molybdén, mangán, meď, síra, selén,zinok 
atď.), ktoré tvoria ideálny komplex mine-
rálov. Štúdia Reumatologického ústavu 
v Piešťanoch navyše potvrdila, že vaječné 
škrupiny majú pozitívny vplyv na zdravie 
nielen kostí ale aj chrupaviek. Škrupiny 
by však mali byť z domácich chovov, zo 
sliepok, ktoré vedia, čo je slnko a tráva, 
tie majú pevnejšiu, hodnotnejšiu škrupinu 

a neobsahujú reziduá rôznych „obohate-
ných“ krmív.

Keď zozbierate väčšie množstvo 
škrupín, treba ich očistiť (priesvitnú blanku 
vnútri neodstraňujte, obsahuje kyselinu hy-
alurónovú, glukozamín, chondroitín a ko-
lagén), povariť v čistej vode asi 10 minút, 
aby sa odstránili baktérie, nechať voľne 
preschnúť a nakoniec úplne dosušiť v rúre 
na 200°C po dobu 10 minút. Takto vysu-
šené škrupiny sú dokonale suché a krehké, 
dobre sa drvia v mažiari alebo sa pomelú 
v mlynčeku na kávu.

Týmto postupom získate prášok s ob-
sahom prevažne uhličitanu vápenatého, 
pol lyžičky obsahuje asi 400 mg vápnika. 
Na pol lyžičky prášku pridáte šťavu z po-
lovice citróna, zamiešate a necháte stáť pri 
izbovej teplote 6–12 hodín (zmes bublin-
kuje ako šumivá tableta). Reakciou prášku 
s citrónovou šťavou vznikne veľmi dobre 
vstrebateľný kalcium citrát, musí sa však 
užiť hneď po pripravení (nemal by stáť 
viac ako 12 hodín).

Autor: PharmDr.Diana Leová
Více informací na: 

http://www.tvojlekarnik.sk

Ako si pripraviť najlepšie 
vstrebateľný vápnik doma?

Pohrdáte chůzí jako méněcenným 
pohybem? Chyba! Rychlá chůze je stejně 
efektivní jako běhání.

Rychlá chůze je stejně dobrá jako 
běh – spálíte při ní stejně kalorií a její pří-
nosy pro zdravotní stav jsou srovnatelné 
s během. Tvrdí to alespoň nová studie, 
jejíž výsledky byly zveřejněny před něko-
lika dny. Vědci se v ní snažili odpovědět 
na otázku, zda rychlá chůze posiluje vaše 
srdce stejně jako běh a zda při ní stejně 
efektivně můžete i zhubnout. Odborní-
ci vyšetřili více než třiatřicet tisíce běžců 
a víc než patnáct tisíc “chodců” a zjistili, že 
podstatný není čas, který se rychou chůzí 
či během stráví, ale energetický výdej.

Jinými slovy: Je logické, že uběhnu-
tím dvou kilometrů strávíte méně času, než 
když stejně dlouhou trasu půjdete pěšky, 
nicméně suma vydané energie a tedy i spá-
lených kalorií bude stejná. Stejně tak bude 
srovnatelný i efekt, který bude mít ten kte-
rý pohyb na vaše zdraví.

V rámci výzkumu od-
borníci měřili krevní tlak, 
hladinu krevního cukru 
a cholesterol běžců a chod-
ců a sledovali tyto hodnoty 
po dalších šest let. Lidé, 
kteří se pravidelně hýbali, 
dosáhli stejných zdravot-
ních přínosů nezávisle na 
tom, jestli běhali, nebo 

„jen“ rychle chodili.

Autoři studie upozorňují na to, že lidé 
mají často pocit, že pokud nechtějí, nebo 
nemohou běhat, nemá cenu rychlou chůzi 
vůbec zkoušet, protože ji považují za ja-
kýsi méněcenný druh pohybu. Jde přitom 
o nesmyslný názor, protože pokud ujdete 
ve svižnějším tempu stejnou vzdálenost, je 
to stejné, jako kdybyste běželi. Jen chůzí 
strávíte poněkud delší dobu.

Oproti klidovému režimu spálíte rych-
lou chůzí 3,8krát více kalorií, během po-
tom sedmkrát až dvanáct-
krát více kalorií. Nicméně 
při zdolání stejné vzdále-
nosti se rozdíly mezi těmi-
to dvěma pohyby stírají.

Autoři výzkumu také 
zjistili, že běžci jsou ob-
vykle mladší a sportovněji 
založení lidé než chodci. 

Průměrný věk běžců ve výzkumu činil 48 
let, zatímco u chodců to bylo 62. Průměrný 
věk běžkyň potom řinil 41 let, oproti prů-
měrné 53 letům chodkyň. U obou skupin 
se však téměř o čtyřicet procent snížilo 
riziko, že se u nich objeví vysoký krevní 
tlak, o šestatřicet procent riziko vysokého 
cholesterolu a o jednasedmdesát procent 
riziko rozvoje diabetu. Jediný rozdíl, ke 
kterému vědci dospěli, bylo zjištění, že 
běžci mají tendenci zapojovat do svého 
pohybového režimu i další sport.

Běhání potom obvykle volí spíše lidé, 
kteří nemají dostatek času a chtějí se rych-
le dostat do formy, rychlá chůze je potom 
vhodnější pro osoby se zdravotním ome-
zením (například onemocněním kloubů, 
nebo po úrazech…), s nadváhou, nebo ty, 
kteří se na běhání necítí.

Autor: Dalibor Kručina
http://www.forexample.cz/view.php?na-

zevclanku=rychla-chuze-je-stejne-ucinna-
-jako-beh&cisloclanku=2013050008 

RYCHLÁ CHŮZE 
je stejně účinná jako běh

Máte-li zubní kaz, nemusíte hned spě-
chat dát si ho zaplombovat, nýbrž můžete 
se pokusit zub regenerovat. Naše těla se to-
tiž neustále obnovují, a i když to není běžně 
známo, je možno regenerovat i zuby. Obno-
vit si zuby je bezpochyby lepší než nechat 
si je zaplombovat, protože většina dnešních 
plomb obsahuje buď rtuť (známý toxin, 
který poškozuje mozek a nervový systém), 
nebo estrogen (bílé plomby uvolňují es-
trogen a přispívají k hormonálním problé-
mům). Navíc je regenerace zubů snadná.

Potřebujete pouze dvě věci: kořen 
kostivalu a skořápky z organických vajec. 
Skořápky se používají proto, že obsahují 
27 minerálů a spoustu vápníku, takže je 
to ideální stavební materiál k regeneraci 

zubů. Složení vaječných skořápek se vlast-
ně velmi podobá složení zubů a kostí. Ko-
řen kostivalu se užívá proto, že urychluje 
růst kostí, zubů a tkání. To napovídá i čes-
ký název „kostival“, slovensky „kostihoj“.

Když si chcete regenerovat zuby, měli 
byste sníst jednu skořápku organického 
vejce denně. Nejlepší způsob, jak ji zkon-
zumovat, je rozmixovat skořápku na jemné 
částice s čerstvým ovocem na tzv. smoo-
thie (pozn. překl.: Smoothie – hustý nápoj 
většinou jen ze samotného ovoce, v USA 
velmi oblíbený, něco jako naše přesnídáv-
ka, ale pije se to). Ideální je nápoj z baná-
nu, protože banán udrží částečky skořápky 
v suspenzi a neklesnou na dno sklenice. 
Vejce rozbijte a před mixováním povařte 
skořápku 5 minut ve vodě, aby se zničily 
případné patogeny.

Tímto tedy doplníte ve svém těle mi-
nerály a vápník. Dále je třeba používat na 
své zuby a dásně kořen kostivalu. Kořen 
může být čerstvý nebo sušený, pokud je 
sušený, mírně ho po 10 minut povařte, aby 
se rehydratoval. Pak rozmixujte asi palec 
kořene s pár lžícemi vody, aby vznikla 
tekutina. Tu převalujte v ústech a srkejte 
mezi zuby asi po 20 minut. Pak vyplivněte.

Pokud budete používat kořen kostivalu 
tímto způsobem jednou denně, pravděpo-
dobně během pár týdnů uvidíte výsledky. 
Mnohé kazy se tímto způsobem mohou 
úplně uzdravit za 1 – 2 měsíce pravidelné-
ho denního ošetřování. A nejlepší na tom 
je, že když se zuby uzdraví, nemusíte si 
nechat dát na zbytek svého života do úst 
toxické kovy nebo látky narušující hormo-
nální rovnováhu.

Poznámky: kořen kostivalu může 
klást vyšší nároky na játra, takže kdo má 
problémy s játry, měl by se mu vyhnout. Až 
se vaše zuby zregenerují, měli byste kosti-
val přestat užívat, abyste to nepřehnali.

překlad:http://www.naturalnews.
com/029112_teeth_regeneration.html

Zdroj: http://orgo-net.blogspot.
sk/2010/07/regenerujte-si-zuby.html

Zapomeňte na plomby, 
raději si regenerujte zuby

Máte před sebou unikátní knihu, 
která nemá obdoby! Je to lékařský best-
seller, ve kterém jsou poutavou formou 
předloženy jednak základní pojmy z ana-
tomie páteře, ale také se dozvíte o jednot-
livých etapách rozvoje osteochondrózy 
a o nejnovějších vědeckých poznatcích 
v oblasti obnovy (regenerace) poško-
zené meziobratlové ploténky metodou 
vertebrorevitologie.

Kniha obsahuje mnoho praktických 
příkladů s výsledky doloženými pro-
střednictvím snímků z magnetické rezo-
nance, obrázků i fotografií, a to včetně 
těch, které zachycují, jak se na páteři od-
rážejí aplikace různých léčebných metod 
po delším časovém období. V knize jsou 
zdokumentovány mimořádné výsledky 
léčby, kdy byl odstraněn výhřez meziob-

ratlové ploténky bez nutností operace. Je 
zde také popsán a snímky doložen MRI bezprecedentní případ, kdy bylo dosaženo 
úplné obnovy ploténky, která byla před tím operativně odstraněna.

Kniha je napsána poutavým a živým způsobem a je doplněna příklady ze živo-
ta i různými exkluzivními poznatky jak z oblasti medicíny, z oblasti exaktních věd 
(fyziky, geometrie, hydrauliky, akustiky, atd.), tak i z oblasti mezilidských vztahů. 
Publikace je mimořádně zajímavá jak pro odborníky působící v této oblasti, tak 
i pro běžného čtenáře. Je to kniha, kterou by měl mít po ruce každý, komu není 
lhostejné vlastní zdraví a zdraví jeho blízkých. 

v prodeji od 25.9.2014 v síti knihkupectví 
Kosmas (www. kosmas.cz), Bux (www.bux.cz), na www.ibisbooks.cz

OSTEOCHONDRÓZA 
pro profesionálního PACIENTA

V současné době máme všichni nedo-
statek kvalitního pohybu. Děti většinu času 
prosedí za počítačem a žijí ve své virtuální 
realitě. Dětská hřiště zejí prázdnotou. Často 
jedinou dětskou pohybovou aktivitou, pomi-
neme-li cestu do školy, je hodina tělesné vý-
chovy, která však může nahradit pohybový 
deficit jen částečně. Různé sporty jsou dob-
ré na zlepšení fyzické kondice, ale často jed-
nostranně přetěžují pohybový systém. Díky 
tomu dochází ke vzniku svalové nerovnová-
hy, která je příčinou špatného držení těla 
a dalších nevhodných pohybových návyků. 

Následující reportáž může posloužit 
jako inspirace, jak by mohla vypadat ho-
dina tělesné výchovy třeba jednou za dva 
týdny nebo za měsíc. 

REPORTÁŽ 
Vstupuji do příjemně vytopené cvi-

čebny, kde probíhají pouze jógové lekce. 
Na podlaze je světlý koberec, stěny kolem 
jsou obloženy dřevem, jemné osvětlení na 
mne samo o sobě působí velmi klidným 
dojmem. Je znát, že se v tomto prostoru 
cvičí pouze jóga – přes den tu cvičí děti 
a večer dospělí. 

„Dnes mají děti asi trochu zpoždění,“ 
podotkne s úsměvem paní učitelka, která 
mne zároveň vřele přivítá. Je pár minut po 
desáté hodině, děti už přibíhají ke dveřím 
a vstupují do cvičebny, kde si rovnou seda-
jí vedle sebe do kroužku a potichu si sdělu-
jí dojmy z koncertu.

 „Víte, co je to mauna?“ zeptá se paní 
učitelka. „Ano, ano, to je mlčení,“ pohoto-
vě odpoví jeden chlapeček. 

„Práce druhých bychom si měli vážit, 
neměli bychom ji nikomu kazit. Dnes tady 
máme návštěvu, je to novinářka, bude tady 
fotit a sledovat průběh naší hodiny, tak dou-
fám, že jí necháte v klidu pracovat. Jméno 
vám prozradí sama, až se budeme společně 
vítat,“ vysvětluje paní učitelka. Už se zdá, 
že jsem součástí kruhu, odkládám fotoapa-
rát a čekám na vítací zvoneček putující kru-
hem, abych se představila. „Alena, Alena,“ 
děti tleskají a volají moje jméno. 

Zvoním na zvonek a přivítám Zuzanku. 
Zvoneček putuje z ruky do ruky a děti se ví-
tají a tleskají. Po úvodním ztišení zavíráme 
oči a společně zpíváme mantru Óm, která 
otevírá jógovou hodinu. 

Poté vítáme sluníčko. Zapojuji se do 
cvičení a s dětmi si říkám říkanku. Děti 
mne pozorují a společně cvičíme další kolo. 

Cvičení s dětmi je velmi obohacující, 
zpětnou vazbu máte okamžitě. Za chvíli už 
děti cvičí déšť – lechtají mraky na bříšku, 
krásně se vytahují do délky a potom tlučou 
prstíky jemně do podlahy a procvičují jem-
né svaly na prstech. „Dneska cvičíš moc 
pěkně, minule ti to moc nešlo, viď? Někte-
rým z vás na začátku vůbec nešla relaxa-
ce ani zklidnění a jsem překvapená, kolik 
jste se toho již naučily“, s radostí v hlase 
podotkne paní učitelka. Děti jsou naprosto 
zabrané do cvičení, které je prostoupeno 
říkankami i moudrostí. 

Cvičení střídá uvolnění – relaxaci, 
která je důležitá pro správné uvolnění 

těla, které se tak zbaví přebytečného na-
pětí a mohou doznít účinky cvičení. Poté 
společně cvičíme strom na jedné noze, 
abychom podpořili vnímání rovnováhy 
a také posílili svaly na chodidlech, zlep-

šili rovnováhu a upevnili správné držení 
těla. Jsem moc ráda, že jsem si to mohla 
sama vyzkoušet. Opravdu to funguje! Děti 
nejsou žádní začátečníci, jde jim to moc 
pěkně. Cvičíme motýlka – procvičujeme 
kyčle a během cvičení posloucháme příběh 

o pyšném běláskovi, který chtěl být jako 
babočka a když se mu jeho přání vyplnilo, 
zjistil, že mu to štěstí nepřineslo. Kouzelná 
víla plnící přání mu totiž řekla: „Bělásku, 
bělásku, nezapomínej na lásku, myslet 
jen na krásu se nevyplácí, snadno se takto 
štěstí ztrácí.“ Ponaučení z příběhu je jed-
noznačné – měli bychom se učit, jak být 
spokojeni s tím, co máme, ale neznamená 
to, že nemáme nic měnit. Naopak, každý 
den bychom se měli měnit k lepšímu, tím 
co děláme, jak se chováme. 

Fotím děti v různých jógových pozi-
cích – ásanách. Jedna fotka za druhou a jen 
tak letmo se mi vybaví hodiny tělocviku na 
základní škole. Vzpomínám na stopky, běh, 
boj s časem a také na to, že vždy byl někdo 
první a někdo poslední. Byli výborní, horší 
a pak ti pomalí. Tady jsou dobří všichni. 

Když slyším zpěv Já mám radost, Já 
mám radost, odkládám pracovní nástroj 
a zpívám také – Já mám radost, já mám 
radost a tleskám s ostatními. Už jste slyšeli 
o někom, kdo by nechtěl mít radost? Děti 
zrychlují tempo, že jim skoro ani nestačím. 
Zdá se, že radost opravdu potřebujeme 
všichni, hlavně tu, která jde přímo z našich 
srdcí, když vidíme duhu na obloze, nebo 
jenom z toho, že jsme tady. Na závěr děti 
cvičí hru na sluníčko. Všechny dívenky 
jsou uprostřed kruhu, kluci se drží za ruce 
a vytvářejí kruh kolem nich. Po krátké ří-
kance dívky vytvoří slunce a chlapci je ví-
tají. Všichni dostanou pohlazení. Najednou 

mám pocit, že se nacházíme na ostrově po-
rozumění a lásky. Když chlapci dívky po-
zdraví pozdravem sluníčku, i oni jdou do 
středu kruhu, aby se stali jedním velkým 
sluncem. Tato hra je krásná, je zde vidět 
síla, která všechny děti přesahuje. Děti 
jsou vtažené do hry. Paní učitelka kontro-
luje, zda všechny děti dostaly pohlazení. 
Hodina se chýlí ke konci a po relaxaci si 
říkáme, že máme rádi slunce, zemi, stro-
my, řeky a také všechny živé tvory, poté 
vše zahrnujeme do svého srdce, na závěr 
společně zpíváme: ÓM, ÓM, ÓM, ÓM, zní 
to jako zvon, svět je plný dětí, šťastný ať 
je každý tvor, všechny zdravím Hari Óm.“ 
Hodina končí a mně se ani nechce pryč. 
Děti odcházejí z cvičebny a vstupují do 
velké haly, kde začnou vesele poskakovat. 
Ještě než opustí tento prostor, přijde paní 
učitelka a před dveřmi k šatnám společně 
zpíváme – Já mám radost, Já mám radost. 

Kéž je i prostor za dveřmi naplněn ra-
dostí a láskou. 

To co, se zde děti učí, je velmi důležité 
pro jejich další život, protože získávají ra-
dost z vědomého pohybu, který je vede ke 
správným pohybovým návykům, ale dozví 
se, jak se chovat k ostatním a také k pla-
netě Zemi. 

Balím si věci a jsem téměř dojatá, 
protože si uvědomuji, že právě v dětech 
je naděje. Jak řekl na jógové hodině jeden 
chlapeček: „Když budeme na sebe všichni 
hodní, bude se dědečkovi v nebi lehce dý-
chat.“ Ale nejen dědečkovi, bude se lépe 
dýchat a žít nám všem, ať je to kdekoli… 

Autor: Alka Bazalka, AAS 
Obrázek: Markéta Kotková

TĚLOCVIK TROCHU JINAK

http://www.polahoda.cz
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http://www.forexample.cz/view.php?nazevclanku=rychla-chuze-je-stejne-ucinna-jako-beh&cisloclanku=2013050008
http://www.naturalnews.com/029112_teeth_regeneration.html
http://www.naturalnews.com/029112_teeth_regeneration.html
http://orgo-net.blogspot.sk/2010/07/regenerujte-si-zuby.html
http://orgo-net.blogspot.sk/2010/07/regenerujte-si-zuby.html
http://www
http://www.bux.cz
http://www.ibisbooks.cz
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Včera jsem byl chytrý, proto jsem chtěl změnit svět. Dnes jsem moudrý, proto měním sám sebe. neznámý autor

Naše myšlenky formulují naše slova, 
naše slova realizují naše činy, naše činy 
utvářejí naše návyky, naše návyky udáva-
jí ráz našemu charakteru, který následně 
tvoří náš osud.

Ve skutečnosti je tedy velmi snad-
né ovládat svůj vlastní osud, stačí si jen 
správně vybírat myšlenky. Zkrátka mít 
je stále pod kontrolou, aby neměly ony 
vás! To je ale určitý druh chování, na 
který je třeba si zvyknout, abychom jej 
časem prováděli již automaticky, jako tře-
ba chůzi, kterou jsme se pracně jako děti 
učily a dnes už nás ani nenapadne se nad 
touto činností pozastavovat! Zpočátku to 
bude určitě obtížné. Zná to každý z vás, 
kdo začínal třeba s nějakým pravidelným 
cvičením. Krutě se vám nechtělo na první 
tréninky, ale ouha, za pár dní jste zjistili, 
že už bez toho nechcete být, stali jste se 
na tom závislý a navíc vás přestali bolet 

záda a oblékli jste kalhoty, které jste měli 
naposledy na střední a s lehkostí vyběhli 
schody do 5.patra?! Už jste slyšeli o prin-
cipu “zvyk za 21 dní?” Je to velmi jed-
noduché! 21 dní je údajně optimální doba, 
za kterou můžeme vytvořit nové návyky! 
Co potom, když si vytvoříte nějaké dobré 
návyky, jako je třeba kontrola myšlenek či 
konání dobrých skutků!

Ilnur Gallyam, student programování, 
z města Ufa, republiky Bashkortostan, pře-
mýšlel o tom, co by mohl udělat dobrého 
pro ostatní lidi? Pak dostal zajímavý ná-
pad – vytvořil aplikaci pro mobilní telefo-
ny, kterou nazval „21 dnů pro dobrý zvyk“. 
Aplikaci nabízí zdarma ke stažení. Nás za-
ujala anotace k této aplikaci: „Zpravidla je 
obtížné začít s něčím novým, natožpak si 
to osvojit jako zvyk pro celý zbytek života. 
Například takové příjemné návyky jako – 
vždy se usmívat, být v klidu, sportovat, 
dělat dobré skutky, atd. Údajně je nejob-
tížnější začít! Zaručuji Vám ale, že když 
potom vydržíme poctivě 21 dní danou čin-
nost provádět, tak stoprocentně zjistíme, 
zda vám daný zvyk vyhovuje, či nikoli.“

Dle studenta je to nejlepší cesta, jak 
snadno zjistit, zda je určitý návyk pro nás 
užitečný nebo ne. 

Zkuste:
21 dnů – zkuste si každou hodinu bě-

hem dne, alespoň na minutku, pomyslet 
anebo zavzpomínat na nějakou krásnou 
věc, událost (zamilování, očekávaný dá-
rek, narození dítěte…)! Vyměňte negativ-
ní myšlenky, které se vám snaží prodrat 
do hlavy za pozitivní a podpořte je ještě 
úsměvem. Naučit se kontrolovat své nega-
tivní myšlenky je důležité, protože buď si 
je kontrolujete vy, nebo oni řídí vás! 

21 dnů – každý den udělejte alespoň 
jeden dobrý skutek, byť by byl jen drobný 
( dát přednost autu z vedlejší, usmát se na 
unavenou úřednici za přepážkou, zatelefo-
novat své mamince, darovat někomu kni-
hu, kytičku či jen povzbudivé slovo…!) Je 
dokázáno, že si potom méně budete všímat 
problémů kolem vás a přijdou už jen úžas-
né příležitosti! 

21 dní – každý den ráno se po probu-
zení vítejte s láskou a vděčností! Jste je-
dinečný kousek v tomto Vesmíru! Těšte se 
na další den jako na nějaké prima dobro-
družství! Uvidíte, budete se cítit hned lépe 
a život vám časem bude připadat skutečně 
báječný!

21 dní – každý den se snažte ujít mini-
málně 1000 kroků. Chůze je ten nejpřiro-
zenější pohyb, ke kterému byl člověk stvo-
řen. Navíc pokud je na čerstvém vzduchu 
a s nějakou spřízněnou duší, tak je to i bal-
zám na nervy a krásné pročištění hlavy.

21 dní – zkuste se účastnit celosvěto-
vé meditace Allat. Nejde o nic náročného, 
zvládne to i ten, kdo nemá vůbec žádné 
zkušenosti s meditacemi. Stačí se jen po-
hodlně posadit někde v klidu, zavřít oči, 
zklidnit myšlenky a potom se snažit 12 
minut vyvolávat vzpomínky na něco krás-
ného, na někoho, koho máme rádi a posí-
lat mu nebo nejlépe všem lidem na celém 
světě upřímnou lásku, radost! Člověk totiž 
ani netuší, jak krásné je dávat druhým bez 
očekávání návratnosti a jakou úžasnou sílu 
má opravdová láska! Tato meditace se dělá 
každý den vždy v 8 a 20 hodin Středoev-
ropského času a tím, že se při ní spojuje 
síla lásky lidí z celého světa, tak to má sku-
tečně grády!

Eva Svobodová

21 DNÍ „Příroda má mnoho tváří a všechny jsou součástí naší duše…“

 „OKOUZLEN KRAJINOU“

Výstava fotografií čtvercového formátu 
Karla Stellnera, nafocených klasickým 

způsobem na svitek.
Hlavním tématem výstavy je příroda z blízka 

i z dálky, protože právě ta nás vždy něčím 
překvapí, když se dokážeme dívat

4. 10. – 27. 11. 2014

GALERIE JCM NA ZÁMKU DOBŘÍŠ
Otevřeno denně od 10 do 16 hodin

Zveme Vás na vernisáž, 
která proběhne v sobotu 4.10.2014 od 15:00.

http://naturephoto9.webnode.cz/
WWW.ZAMEKDOBRIS.CZ

… pokračování ze str. 1
Čekat že přijde automaticky pomoc je naivní. Nikdo 
není povinný nám pomáhat jen proto, že my chceme. 
Každý má svobodnou volbu, a pokud někdo cítí, že je 
tady dobrá myšlenka nebo je jeho sen součástí toho 
vašeho, pak je dobré se druhému člověku otevřít a při-
jmout to se vším, co nabízí. Byla jsem tak vychovaná 
a naučená životem, mými rodiči a generacemi před 
námi. 

„Všechno se začíná dobrou myšlenkou 
a nejlepší motivací je dobrý příklad.“

Když se zde bavíme o těchto věcech, tak Vesmíru 
je jedno, jaké máme tričko. On reaguje na to, zda se 
zde šíří světlo. A on tuto informaci předá dále. Takže 
je famózní to, že se setkali lidé, kteří se měli setkat 
a na začátku odešli lidé, kteří měli odejít, protože byla 
žádoucí právě tato čistota a právě toto světlo! 

Ráda bych mnohokrát poděkovala kamarádům, 
kolegům a přátelům, kteří se zúčastnili nebo pomoh-
li uskutečnit MILI FEST… Chtěla bych poděkovat 
Dášence Havlové a NADACI Dagmar a Václava 
Havlových za obrovskou podporu, Heidi Janků, Ga-
briele Filipi, panu Farnému – Devizy.cz, Day Spa 
Shop a.s., panu Josefu Tobolovi a jeho ženě Otýlii 
za místo, kde se mohl MILI FEST uskutečnit, Ro-
manovi a Beátě Wideňkovým a Tvůrčí dílničce pro 
děti – Kateřině Prokopové, Alexandře Prokopové, 
Andree Tanenbergové, Kamile Kurzové, Vendule 
Ambrožové, Jaroslavu Zavrskému a Radimu Su-
chému.

Dále chci poděkovat:
Neziskové organizaci POSEJDON, o.s, jejichž 

členové nabídli lodičky a dobrovolně vozili děti po 
Olši a také nám umožnili zázemí v PZKO Věřňovice 
(http://www.posejdon.cz).

Neziskové organizaci OS PROFIT12, která od 
začátku pomáhala s organizací, a která uspořádala 
pro děti soutěže a vědomostní hry. Každý z dětských 
účastníků dostal svůj diplom (http://www.profit12.cz).

Paní Miri Kocurové, která nás seznámila s fungo-
váním OS KOČKY BOHUMÍN a dovezla sebou jed-
noho huňáčka, který je cvičený pro felinoterapii. Také 
donesla ručně vyrobené výrobky, které si návštěvníci 
mohli zakoupit a tím přímo podpořit útulek pro kočky 
v Bohumíně. Prosíme zájemce, aby tento útulek pod-
porovali i nadále, jak to jen půjde. Paní Miri Kocurová 
vše zařizuje sama a už má v péči 132 kočiček, které 
potřebují péči. 

Chtěla byste vzkázat něco našim čtenářům 
a ostatním lidem, kteří cítí vnitřní potřebu něco 
udělat pro ostatní a pro svůj rodný kraj?

Pokud by někdo chtěl něco pořádat, kontaktujte 
nás. My už máme zkušenosti, o které se můžeme po-
dělit, víme koho oslovit a jak řešit organizační otázky. 
Pro dobrou věc se rádi společně zapojíme, pokud to 
bude v našich silách. Kontakty a telefonní čísla na-
jdete na našich stránkách studio-illios.cz, telefon je 
604 512 456. 

RADOST & IMPULS Bohumín
Radost a Impuls jsou mnohonásobnými Mistry 

České republiky v disciplíně show dance. Na svém 
kontě mají i tituly ze soutěží Mistrovství Evropy 
a Mistrovství světa.

Vedoucí je Lenka Krčová, žena, která svůj osobní 

i profesní život zasvětila tanci, většinou na úkor sebe.
„Na mistrovství České republiky – Kladno 2014 

získali 15 titulů MISTRA ČR, 11titulů vícemistra ČR 
a 12 titulů II.vícemistra ČR. To znamená, že si na krku 
vezli 60 zlatých, 90 stříbrných a 75 bronzových medai-
lí. NO NENÍ TO ÚŽASNÉ?! I RADOST – IMPULS! 
(http://www.radost-impuls.cz)

KLÁRA OLSZOWSKÁ
nar. 15.2. 2003, rodačka z Bohumína
V tanečním souboru Radost a Impuls tančí od 4 let. 
2012 – Mistryně ČR v disciplíně show dance dětí 

do 11 let; 2013 – Mistryně ČR v disciplíně show dance 
duo s partnerkou Janou Tomaštíkovou; 2014 – Mistry-
ně ČR v disciplíně show dance dětí do 11 let; Mistryně 
ČR v disciplíně jazz dance, Mistryně ČR v disciplíně 
show dance duo s partnerkou Natálií Bezecnou

Klárka tančila jako členka formace (24 taneč-
níků) v týmu Radost děti od 4 do 11 let. Tento tým 
získal v r. 2012 titul Mistra světa v disciplíně mo-
dern dance. V r. 2011 titul Mistra světa v jazz dance 
a v r. 2012 2 místo na MS v show dance.

V letošním roce tančila Klára již v kategorii juni-
orů (tanečníci 12 – 15let). Spolu s týmem vybojovala 
ve formacích titul Mistr ČR v disciplíně show dance. 

1. září odjíždí Klár-
ka spolu s celým 
souborem na Mist-
rovství světa v show 
dance, které se letos 
koná poprvé v ČR 
v Praze. Klárka bude 
soutěžit v disciplíně 
sólo s choreografií 
„Šeherezáda“, Duo 
„Popcorn“ s Natálií 
Bezecnou, v malé 
skupině „Když Mi-
nnie není doma“ a ve 
velké formaci junior 
týmu „Koloseum“. 

Klárka je velmi 
pilná, snaživá a pra-
covitá. Její účast na 
tréninku je 100%. 

Někdy se trénuje i 6x týdně a k tomu Klárka ve škole 
boduje se samýma jedničkama.

Na otázku, jak Klárka přišla k tanci, vypráví: 
„S maminkou jsme se dívaly na televizi, kde probíhala 
taneční soutěž. Moc mě to inspirovalo a chtěla jsem za-
čít tančit. Hned jsem se šla přihlásit do taneční školy.“

„Moc bych si přála na mistrovství světa tančit ve 
finále.“

V těchto dnech se Klárka dostala do finále MS 
v Duo.

PATRIK KROŠČEN
Bojovým sportům se začal věnovat v pěti letech, 

když ho otec přivedl do tělocvičny Dolnolutyňského 
klubu Nerad, kde začal trénovat pod vedením mistra 
Pavla Trošáka (9 dan DJU-su kung-fu).

Patrik má již na svém kontě řadu sportovních 
úspěchů na mezinárodních soutěžích:

Mistr světa 2012, Mistr Evropy KTG kata 2011, 
Semi kontakt 2011, Federace kong sao MSAC do 10, 9, 
8 let,5x mistr Evropy kata 2011, 2012, 2010 federace 
IBF d. 

Na otázku, jaké vlastnosti by měl mít bojovník, 
odpovídá: „ Úctu k soupeři a sílu ducha.“

Odmalička se ho snažil otec nasměrovat na určitou 
dráhu a Patrikův úspěch je hlavně jeho zásluhou. Syna 
podporuje, motivuje ho, trénují spolu a prožívá s ním 
každý jeho úspěch. Jak vypraví Patrikův otec: „Patrik 
začal dělat tyto sporty, protože ho to baví, přináší hod-
ně fyzické a psychické síly a vyrovnanosti. Tento sport 
snižuje potenciál agresivity u člověka, i když mnoho 
lidí na to má jiný názor. Když se účastníme závodů, 
samozřejmě chceme vyhrát a získat trofeje, ale to není 
jediný cíl. Důležité je také posílit ducha, zachovávat 
úctu k soupeři a získat nové zkušenosti. Přál bych si, 
aby Patrik byl hlavně slušným člověkem a dobrým pří-
kladem pro ostatní.“

ANNA OPARTYOVÁ z Nové Vsi, 9 let
Bohumínskou Superstar se stala v roce 2013. 

Vyhrála v silné konkurenci několika desítek zpěváků 
místních základních a středních škol.

„Ke zpívání mě přivedla moje sestra Adéla. Už od 
malička mě prosila, abych něco zazpívala,“ vypraví 
Anička. „Učí mne zpívat paní učitelka Božena Palič-
ková. Písničky vybíráme s maminkou, tatínkem a mojí 
sestrou Adélkou.“ 

Svým pěveckým nástupcům Anička vzkazuje: 
„Hodně trénujte každý den, aby jste dosáhli úspěchu. 
Držím vám všem palečky!“

Pokud chce být člověk šťastný a úspěšný, měl 
by rozvíjet to, pro co má vrozené předpoklady, co mu 
přináší radost a co jej vnitřně obohacuje o krásné 
pocity. Tvůrčí činnost, stejně jako přátelství a po-
moc druhým lidem by neměla být jen prázdná slova 
a něco výjimečného, nýbrž by se měla stát základem 
naší společnosti – společnosti, ve které je radost žít!

Světlana Šilivská, Eva Svobodová

„MILI FEST pokračuje! Na velikou odezvu dalších ka-
pel jsme se rozhodli ještě letos uskutečnit MILI FEST – 
v podobě koncertu, kde další kapely zahrají a zazpívají 
pro děti. Veškerý výtěžek jde na podporu talentovaných 
dětí. O přesném datu budeme informovat.“

Dari Puspa Kabardina

MILI FEST: Všechno se začíná dobrou myšlenkou…

Většinou dobře vím, když je něco po-
prvé. Například první polibek od milova-
ného kluka, ten si nesu ve vzpomínkách 
po celý život. To zvláštní rozechvění, 
zčervenalé tváře, srdce bušící tak, že hrozí 
vyskočením z hrudi, něha i dramatičnost 
té sladké i hrozné chvíle. Ten pocit zod-
povědnosti a dospělosti, když jsem získala 
své první zaměstnání. Neochvějnost mladé 
pýchy smíchaná s lehkými obavami: Tak 
to už jsem opravdu velká? Tak takhle už to 
bude napořád? 

Těžko zapomenout na ten strašlivý 
okamžik, kdy v žákovské knížce přistála 
první pětka z matematiky. Co tomu řeknou 
doma? Ta ostuda! Potrestají mě? Každý to 
na mně musí vidět, že já, vzorná žákyně se 
dvěma blonďatými culíky, jsem tak hrozně 
selhala. 

Každoročně prožívám nevinné potě-
šení z odhodlání chutnat letošní první ja-
hody. Budou už chutnat jako pravé jahody 
nebo se jedná pouze o barevný skleníkový 
produkt bez vůně a chuti? Každoročně svá-
dím boj s vlastní netrpělivostí a rozumnou 
úvahou, že jíst čerstvé jahody v dubnu 
nebo v květnu ještě není moudré. Ty první, 

k nimž se odhodlám, si pak o to více vy-
chutnávám a raduju se z nich. Jsou přece 
první…

Málokdy si ale můžeme uvědomit, že 
je něco naposled. Většinou to zjistíme, až 
potom. Až už víme, že nebude žádné příš-
tě, žádné ještě jednou. Poslední jahody 
někdy v půlce července si neuvědomuju. 
Bývají zastíněny chutěmi a vůněmi jiných 
lákavých pochoutek, nějak mi nepřijde, že 
další si dám až zase za rok. Poslední pětku 
si vážně nepamatuju. Nemám tušení, kdy 
jsem ji vyfasovala, ani z jakého předmětu. 
Nejspíš jsem ji neprožívala nijak tragicky. 
No – pětka, a co?

Poslední zaměstnání si asi uvědomím, 
protože už bude blízko k důchodu, ale nic 
osudového v něm nevidím. Poslední poli-
bek si snad ani uvědomovat nechci. Chtěla 
bych vůbec vědět, že je poslední? Chovala 
bych se jinak, říkala bych jiná slova, dělala 
bych jiné věci, kdybych věděla? Nejspíš 
ano. Vědomí konečnosti dává člověku zá-
roveň pokoru i křídla. Žít s tímto vědomím 
vyžaduje odvahu. Kéž bych ji měla.

http://www.moje-rodina.cz/pribehy-a-
-fejetony/poprve-a-naposled

Poprvé a naposled

Má-li problém řešení 
nemá smysl dělat si starosti.

Nemá-li řešení starosti nepomohou.
tibetské přísloví

http://www.polahoda.cz
http://naturephoto9.webnode.cz
http://www.posejdon.cz
http://www.profit12.cz
http://www.radost-impuls.cz
http://www.moje-rodina.cz/pribehy-a-fejetony/poprve-a-naposled
http://www.moje-rodina.cz/pribehy-a-fejetony/poprve-a-naposled
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Svět je jako zrcadlo. Mrač se do něho a bude se na tebe taky mračit. Zasměj se a bude ti veselým a laskavým společníkem. Mark Twain

V hodně dávných dobách žila zvířata 
a lidé v takové pospolitosti, že oba živočiš-
né druhy měly – každé ve svém teritoriu – 
stejná práva. Dnes mají zvířata, bohužel, 
poměrně malou šanci na přežití, pokud 
jim člověk nevěnuje patřičnou péči. Stále 
více zvířat je nuceno sdílet s námi v našich 
domácnostech společný život. Vnucuje-
me jim své zásady i svůj způsob myšlení. 
Přitom se tyto „menší bratry“, které pova-
žujeme za své přátele, vůbec nesnažíme 
pochopit, nebereme v úvahu, že oni mají 
svůj vlastní jazyk, svůj specifický způsob 
komunikování mezi sebou i s obklopují-
cím je světem.

Pes hovoří také ocasem
Psi využívají ke komunikaci celou 

škálu štěkavých zvuků, vytí, vrčení a ně-
kdy i kňourání jako kočka. Mnohem vý-
raznější než zvuk, je však u nich vyvinuta 
komunikace tělem. Pro nás je to slovník 
velice komplikovaný, ale psi nemají žádné 
problémy s tímto způsobem dorozumívání. 
Horší už je to tehdy, chtějí-li něco sdělit 
člověkovi.

V lidech navíc panují i mnohá myl-
ná přesvědčení pokud jde o pohyby těla 
našich domácích zvířat. Tak například se 
všeobecně předpokládá, že mávání ocasem 
u kocourů znamená, že je zvíře ve špatné 
náladě, naopak pes, že je spokojený. Ve 
skutečnosti malý pohyb konečku ohonu 
(jak u psů, tak i u koček) znamená nejisto-
tu zvířete. Rozmáchlé mávání celého oca-
su až nad hřbet zase vyjadřuje sebejistotu 
a varování, zvíře jakoby říkalo: „Varuji tě, 
dej si na mně pozor, mohu na tebe i zaú-
točit!“

Vedle mluvy těla jsou zvířata – přede-
vším ta, která žijí s námi ve společné do-
mácnosti – schopna vnímat naše myšlenky. 
Tuto teorii prosazují především léčitelé 
zvířat, kteří umí se svými malými pacienty 
„hovořit“ na úrovni myšlenek a představ. 
Správnost této teorie můžeme sami pozo-
rovat velice často.

Komunikace pomocí 
myšlenek a představ
Téměř denně můžeme být svědky nebo 

i účastníky obvyklé scény. Pán je se svým 
pejskem na procházce. Chce se už vrátit 
domů, volá na svého malého kamaráda, ale 
ten nemá zájem a vesele si dál pobíhá. Pán 
je už vzteklý, neboť spěchá domů a také 

mu vadí, že před zraky dalších sousedů ho 
jeho mazlíček zcela ignoruje. Volá na něco 
sice milými slovy, ovšem pes velice dobře 
vnímá, co pán cítí, a tím spíše ho odmítne 
poslechnout.

Jiná častá situace jsou pocity vnímané 
domácím zvířetem, které nasměrováváme 
vůči další osobě. Stane se, že zvoní zvonek, 
pán se svým psem jde otevřít a za dveřmi 
stojí nesympatická tchýně, která bez ohlá-
šení přišla na návštěvu, přesněji řečeno na 
kontrolu. Muž ji nerad vidí a v myšlenkách 
k ní vysílá ta nejhorší slova. Ve skutečnos-
ti říká, jaká to milá návštěva a zve „milou 
maminku“ dále. Ve chvíli, kdy žena pře-
kročí práh bytu, jinak mírumilovný pejsek, 
jí skočí na nohu a zakousne se do lýtka. 
Naštěstí přes kalhoty, takže to odnesla jen 
natržená látka. Zeť se v první chvíli vyděsí 
a ihned se oboří na psa, kterému začne spí-
lat, jak že se to chová k tak milé návštěvě.

Pes ale velice dobře vnímá skryté 
myšlenky svého pána, které zní nějak tak: 
„Hodný pejsek, dobře jsi udělal, že jsi tu 
čarodějnici vystrašil, snad už k nám nebu-
de tak často chodit!“

Je možné, že pán i svým tělem dal na-
jevo pocity, které se ho zmocnily, jakmile 
na prahu dveří uviděl nesympatickou tchý-
ni. Ale více pravděpodobná je skutečnost, 
že ono domácí zvíře velice dokonale vní-
malo myšlenky a pocity svého pána, když 
vlastně jeho slovům vůbec nerozumělo. 
A tyto lidské pohnutky byly pro něho jas-
ným pokynem, jak se má zachovat vůči 
vetřelci – nežádoucí návštěvě. Zachoval se 
přesně podle přání svého pána.

Máme-li doma nějakého zvířecího 
miláčka, měli bychom si dávat pozor na 
své myšlenky, nejen v kontaktu s dalšími 
osobami, návštěvou, ale i ve vztahu k roz-
ličným událostem či věcem. Pes či kočka 
nás dobře „slyší“ a je-li to zvíře oddané, 
také vždy poslechne!

Kdo je tu šéfem?!
Myšlení našich zvířecích domácích 

mazlíčků je poněkud jiné než naše lidské. 
Pejsek nebo kočička může silně přilnout 
a podřídit se i k tomu členu domácnosti, 
který mu neprokazuje žádné materiální 
služby – nestará se o jeho žrádlo, nechodí 
s ním na procházky. A přitom „hloupé zví-
ře“ svého „chlebodárce“ vůbec nerespek-
tuje, naopak je oddáno úplně někomu jiné-
mu v daném rodinném kruhu, někomu, kdo 
si to z našeho pohledu vůbec nezaslouží. 
Jak tedy zdomácnělé zvíře uvažuje?

Chceme-li si právě teď pořídit něja-
kého toho zvířecího přítele, měli bychom 
rozlišovat mezi jednotlivými rasami a znát 
jejich typický charakter. Nejde jen o to, jak 
se nám pes na pohled líbí, ale k jakému 

účelu bylo to které plemeno vyšlechtěno. 
Některé rasy byly po celé věky vedeny 
k tomu, aby byly silné, a to nejen fyzicky, 
ale i psychicky. Takový pes pak má ten-
denci projevovat svoji nadřazenost a není 
ochoten se jen tak někomu podřídit a po-
slouchat ho. Při výběru psa z větší nabídky 
bychom také neměli okamžitě přijmout 
toho, který k nám přiběhne jako první. Mů-
žeme se sice domnívat, že to bude ta nej-
lepší volba, neboť zvíře si nás samo – díky 
svému dokonalému instinktu – vybralo. Je 
to možné, ovšem ono si vás vybralo proto, 
aby to vyhovovalo především jemu. Na-
příklad tehdy, pokud již předem dokázalo 
vycítit, že jste ten typ, se kterým bude moci 

on, pán Pes, manipulovat. A v tomto přípa-
dě ani nezáleží na tom, zda je to německý 
vlčák nebo malý pinč. Tímto způsobem si 
totiž kupujete šéfa, jenž vás bude po mno-
ho let „řídit“.

Neuděláme dobře ani tehdy, když si 
do domácího prostředí vybereme pejska 
na první pohled slabého, který se dostává 
k misce až mezi posledními. Psychicky 
slabý pes, kterému v „lidském stádu“ dáme 
určitá privilegia, začne pak prožívat dra-
ma. On totiž ví, že s vymoženostmi souvisí 
i povinnosti, které není ochoten na sebe 
převzít, ale které musí přijmout, neboť tak 
mu káže jeho instinkt.

Pes, který má ze všeho strach, potře-
buje silného pána – vůdce, na kterého se 
může plně spolehnout. Pak je naše zvířát-
ko šťastné a spokojené. Jestliže takového 
pána nemá, cítí se ztracené, je neurotické 
a začne i útočit. V podstatě tak činí už pře-
dem z obav a ze strachu. Takové počínání 
pak není dost dobře možné ovládat.

Hned od počátku, když si pořídíme 
malé štěně, je potřeba dát mu jasně na 
vědomí „kdo je tady pánem“. Nedělá se 
to fyzickým násilím ani křikem, postačí 
důslednost a přesně stanovené požadavky. 
A co je důležité – slova a myšlenky musí 
být vždy v souladu! Lidé psychicky silní 
mohou svého psa i rozmazlovat a on je 
bude vždy poslouchat, ostatní musí být 
alespoň velice důslední.

http://medium.mysteria.cz/
text_scr/2003_11_proc_vas_pes.htm

Proč vás pes neposlouchá „na slovo“?

Slováci, kam sa podel váš tanec?

Zuna Kozánková
Vstupujúc do nového tisícročia mnohí z nás ho-

vorili o novom veku, o nádeji na zmenu, o návrate ku 
koreňom atď. V novom tisícročí žijeme už nejaký ten 
čas a mnohí zisťujeme, že žijeme tak isto ako predtým. 
V rovnakom strese, s rovnakými problémami, s rovna-
kými hodnotami v domnienke, že tú zmenu urobí za 
nás niekto iní. Zabúdame na svoju podstatu, naďalej 
nechávame padať prach na svoje korene, ustavične sa 
obzeráme niekam inam (v súčasnosti najmä západným 
smerom), namiesto toho, aby sme sa zahľadeli viac do 
seba.

Čo s tým všetkým má spoločné tanec? Zjavne 
nič, no pritom veľmi veľa. Tanec, pre našich predkov 
tak dôležitý, je dnes pre Slovákov ničím. Je tak pove-
diac zábavkou určitej skupiny ľudí a časť tej skupiny 
navyše často krát ani nevie prečo ho vykonáva. Ne-
uvedomuje si, akú hodnotu uchováva. O tanci a jeho 
význame pre človeka, pre národ, pre kultúru, som sa 
zhovárala so spisovateľom, hudobníkom, novinárom, 
no hlavne Slovanom celou svojou dušou, so ŽiariSla-
vom Švickým.

Tanec a kultúra pohybu
Zuna: Zaoberáš sa životom Slovanov, objavuješ 

korene našej kultúry, nahliadaš do spôsobu života 
našich predkov, odhaľuješ zabudnuté súvislosti medzi 
nimi a nami. Ako v tomto kontexte vnímaš tanec?

Žiarislav: Keď sa pozeráme na Plickove filmy, 
ktoré sú dokumentom medzivojnového obdobia, vi-
díme, že deti, ktoré bežne tancovali, majú odlišnú 
kultúru chôdze, pohybov ako dnešné deti. Všimnime 

si pohyby goralských chlapcov, ktorí žili v prírode, 
tancovali a hrali sa rôzne fyzické hry. Ich pohyby sú 
krásne a podobajú sa na pohyby hoci tuaréckych detí. 
Aj oni žijú v prírode, i keď na púšti. Držanie tela ne-
majú skreslené ťažkými školskými aktovkami, nema-
jú pokrivené chrbtice, sú rovnako vznešení ako tí naši 
goralskí, kysuckí, alebo iní chlapci, akých sme mohli 
vtedy hocikde na Slovensku bežne nájsť. Dnes, keď 
sa pozeráme na chôdzu ľudí vidíme, že kráčajú me-
ravo, obťažkane, a aj keď nenesú žiadny náklad, ich 
telá majú výraz akoby ten náklad niesli. Ako to všetko 
súvisí s tancom?

Tanec nie je len istý duchovno – umelecký pohy-
bový smer. Je to v zásade aj životný prejav. Aj vtáky 
tancujú, a to nielen vtedy, keď sa pária. Ich pohyby sú 
zjavne účelové, ale i skryte účelové, také, ktoré pô-
sobia na dušu. A tak je to aj s ľuďmi – z prírodného 
pohľadu je vlastne každý pohyb už tanec.

Tanec ako duchovná životná potreba. Tanec je 
aj duchovnou životnou potrebou. Keď si človek schuti 
zatancuje na hudbu, ktorá ho nadchýna, účinky tan-
ca sú úplne iné, ako keď človek vykonáva pohyb len 
telesne. Prežíva určité duchovné naplnenie, vytrženie, 
dalo by sa povedať až osvietenie…

Tanec a naši slovanskí predkovia
Zuna: Myslíš, že aj starí Slováci tanec chápali po-

dobne? Nebol profesionálnym umení, no asi ho pod-
vedome a hlavne vedome za týmto účelom pri rôznych 
príležitostiach rozvíjali. Vyhľadávali ho?

Žiarislav: To je isté. Tanec nebol profesionálnym 
umením, ale rozhodne bol životnou potrebou našich 
predkov. Určite nepoužívali výrazy, pojmy, aké pou-
žívame my dnes, ale jednoznačne vnímali tanec inak 
ako naša dnešná spoločnosť. Vedome ho rozvíjali, 
o čom svedčia dôkazy. Napríklad na sviatky vchá-
dzali rozradostene tancujúci Slováci v maskách do 
kostolov (na pôvodné, ale aj pokresťančené sviatky). 
Tento spontánny prejav cirkev zakazovala. Ľudia však 
oslavovali rozličné sviatky s nadšením, boli doslo-
va vo vytržení. A to aj vtedy, keď odprevádzali duše 
mŕtvych. Netancovali nacvičenými krokmi. Tancovali 

z nadšenia a duchovno tam bolo silno zahrnuté. Keď 
skúmame prírodné národy, zisťujeme, že každý svia-
tok, každý obrad slávili tancom. Aj na Slovensku to tak 
bolo. Boli tance svadobné (dodnes sa zachovali, napr. 
Rejdový na stredovýchodnom Slovensku), i pohrebné. 
Na karoch sa aj dodnes spieva, a dokonca, podľa pô-
vodných zvyklostí sa museli ľudia trošku aj veseliť. 
Psychológovia by najlepšie vedeli povedať prečo. Na 
Slovensku ľudia kedysi aj veľmi smútili a plakali, ale 
zároveň oslavovali život duše niekde na druhej ceste. 
To všetko vyjadrovali aj tancom. 

Na Slovensku boli tance na všetky príležitosti. Aj 
také spontánne, s ktorými sa stretávame i dnes, keď 
chodíme medzi deti do škôlky s píšťaľou a bubnom. 
Začneme hrať a deti tancujú samy, nemusíme ich ani 
vyzvať. Dnes takéto tance veľmi chýbajú aj dospelým. 
Tancovať si len tak, z čistej radosti, bez obradu, bez 
filozofovania, jednoducho z radosti i smútku, prejaviť 
sa určitými pohybmi, ktoré môžu prerásť do tanca.

Tancom vlastne dochádza k otvoreniu. Otvoreniu 
tela i duše človeka. Jeho účinky môžeme nazvať te-
rapeutické, očistné…

Je čas začať cítiť vlastné korene
Zuna: Prečo dnes ľuďom stačí už len sadnúť si 

do hľadiska a pasívne si popásť oči na tom, ako druhí 
tancujú či spievajú. Stačí im vidieť formu a tak vlastne 

neprežiť to úplne. Ako je možné, že sa stráca potreba 
tancovať?

Žiarislav: Stráca sa, ale to neznamená, že sa to 
stratí. Stráca sa to v podmienkach, v ktorých dnes 
žijeme. Pri našom rebríčku hodnôt je to v podstate 
prirodzené. Ľudia sa predovšetkým naháňajú za obži-
vou, potrebujú mať čo najviac informácií, ktoré však 
nevedia triediť vzhľadom k duši a k prirodzeným 
potrebám. Dôsledkom toho tu máme civilizáciu inte-
ligentných hlupákov. Majú veľa správ, všetko vedia, 
ale … Máme dosť inteligentných ľudí, čo sa týka vše-
obecného vzdelania, ale rebríček hodnôt je taký, že sú 
nešťastní. V počte nešťastných ľudí je Slovensko na 
popredných miestach. Niektorí Slováci sú dokonca 
nešťastní preto, lebo sú Slováci. To tiež odzrkadľuje 
naše hodnoty. Nemáme dôvod, prečo by sme mali byť 
radi, že sme tam, kde sme. Dôvody by boli, len o nich 
nevieme. Je to otázka usporiadania správ. Sme civi-
lizácia inteligentných nemúdrych ľudí. Pretože múd-
rosť a inteligencia sú dve rôzne veci. Inteligentní ľudia 
majú veľa správ a nevedia ich využiť pre denný život. 
Múdry človek je ten, ktorý sa dokáže správne zacho-
vať v každodennom živote, nezáleží na tom, koľko má 
informácií. I na to je tanec dobrý. Na to, aby sa v ľu-
ďoch podporila múdrosť.

Dnes už síce vieme čo je taiči, jóga. Ale prečo to 
vieme? Prečo sú tieto poznatky dochované? Pretože 
boli pokolenia čínskych a indických vedomcov, ktorí 
na tom pracovali.

Kultúra má svoje korene, ktoré väčšinou zachytá-
vajú vedomejší ľudia. Živa (sila) z tých koreňov pre-
chádza do koruny. Tá zakvitne a neskôr prinesie plody. 
Plody spadnú, časť z nich dá nové semená a časť za-
hnije, alebo ich zjedia iné bytosti.

Tak je to aj s kultúrami alebo civilizáciami. My 
dnes tie plody istým spôsobom nevidíme, alebo mož-
no práve teraz živa prúdi do koruny… A možno práve 
teraz je tá doba, kedy naša kultúrna skupina (jazyko-
vo-kultúrna skupina Slovákov alebo Slovanov) môže 
tieto veci zachytiť. Môže ich zachytiť aj vedome, tak, 
ako to kedysi robili indickí jogíni alebo čínski mnísi. 
Nejde o nejakú prestíž. Ide o to, ako pomôcť ľuďom, 
ktorí sú na našom území podľa všetkých štatistík zväč-
ša nešťastní…

celý rozhovor s ŽiariSlavom Švickým čtěte na: http://
www.artyci.com/?lnk=387&lng=sk

Profesor z Virginského polytechnic-
kého institutu Jim Westwood zjistil, že 
mezidruhové rostliny mezi sebou dokážou 
komunikovat. Jejich jazyk je založený na 
informační RNA (mRNA) a Westwood ho 

objevil při zkoumání vzájemných vztahů 
mezi kokoticí (Cuscuta) a dvěma rostlina-
mi, na kterých parazituje: rajčetem a huse-
níčkem rolním (Arabaidopsis).

Až dosud se vědci domnívali, že vý-
měna informací mezi jinými druhy rostlin 
není možná kvůli křehkosti a zranitelnosti 
molekul mRNA. Westwood ale zjistil, že 
mezi jednotlivými rostlinami se přemisťují 
«tisíce a tisíce» těchto molekul. Důsledkem 
tohoto procesu je otevřený dialog, který jim 
umožňuje svobodnou komunikaci. „Teď, 
když víme, že spolu rostliny mluví, nás za-
jímá, co je předmětem jejich debaty,“ uvedl 
vědec. http://procproto.cz/

Rostliny spolu rozmlouvají 

Letokruhy nám poskytují informa-
ce o stáří stromů a o prostředí, ve kterém 
rostly – mj. o množství srážek, nemocích 
nebo lesních požárech. Světlejší kruhy in-
dikují rychlý růst, zatímco ty tmavší jeho 
zpomalení. Řezy stromů nejsou jednotné, 
ale všechny dokážou podrobně popsat je-
jich historii.

Bartholomäus Traubeck vyvinul pří-
stroj, na kterém je možné si letokruhy 
přehrát jako gramodesku. U jeho „gramo-
fonu“ ale není jehla, nýbrž senzory, které 

shromažďují informace o barvě a struktuře 
dřeva, a speciální algoritmus, který pak vše 
převádí do not.

Šíře variability mezi jednotlivými 
stromy vytváří individuální melodie. Na 
albu, nazvaném jednoduše „Roky“, si pak 
můžeme poslechnout, jakou hudbu vydává 
smrk, jasan, dub, olše, javor a buk. Záznam 
je možné si stáhnout, na vinylu pak vyjde 
v srpnu. Hudba je to opravdu krásná a roz-
hodně stojí za poslechnutí.

http://procproto.cz/

Jak by zněly letokruhy, kdyby je 
bylo možné přehrát jako gramodesku?

V českých lesích můžeme narazit na 
lecjaká překvapení – pokud houbaříte, 
určitě už jste viděli některou z voskovek 
(Hygrocybe), jejichž slizké kloboučky vy-
nikají velmi výraznými barvami.

Například voskovka papouščí (Hyg-
rocybe psittacina) mívá žlutozelený až 
zcela zelený klobouk, voskovka šarlatová 
(H. coccinea) je krásně červená a voskov-
ka vosková (H. ceracea) nádherně žlutá. 
Co ale azurově modrá houba?

Pravda, v našich končinách na ni nena-
razíte, roste na Novém Zélandě a objevila 
se také na několika místech Indie. Jedná 

se o závojenku Hochstetterovu (Entolo-
ma hochstetteri), jejíž úžasnou barvu tvoří 
směs látek ze skupiny azulenů. Jedná se 
o přírodní organické látky, které své jméno 
získaly ze španělského slova azul (modrý). 
Azulen se v přírodě vyskytuje nejen v pig-
mentech hub, ale také u některých moř-
ských bezobratlých.

Informaci o Entoloma hochstetteri 
a pěti dalších nových druzích místních 
hub zveřejnila novozélandská vláda v roce 
2002. Modrá kráska zdobí nyní také zadní 
stranu místní padesátidolarové bankovky. 
Obyvatelé Nového Zélandu prý ale o její 
existenci moc nevědí.

Houbička s průměrem klobouku okolo 
4 cm roste obvykle v mechu, kapradí nebo 
spadaném listí. Díky kónickému tvaru vy-
padá doslova jako z pohádky. O její poži-
vatelnosti není nic známo, předpokládá se 
ale, že je jedovatá

Rod Entoloma je v říši hub zastoupen 
stovkami druhů. Také v Česku roste vel-
ké množství závojenek – žádná z nich ale 
nemá příliš nápadnou barvu.

http://procproto.cz/

Přírodní unikát – zářivě modrá houba

 VE SPOJENÍ S PŘÍRODOU
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 Život je šance – využij ji… Matka Tereza
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Česká kotlina a kámen čintámaní

V knize „Nové poselství z Prahy“ po-
cházející od neznámé autorky skryté pod 
jménem Anna, je na straně 95 uvedeno, že 
v raném mládí Země vnikl do kůry Země 
velký odštěpek pocházející z oblasti Vegy 
a vytvořil impakt, v jehož středu dnes leží 
Praha s Vyšehradem. Zvláštní struktura to-
hoto vesmírného posla má v budoucnu při-
spět k hlubšímu duchovnímu růstu obyva-
tel České kotliny. Současná geotektonika 
nemá dosud jednoznačný důkaz o tom, zda 
Česká kotlina je meteorickým impaktem či 
ne. Hlavní systémy zlomových pásem pro-
tínajících Českou kotlinu a zjevně excen-
trické umístění čedičových a znělcových 
efuziv Českého středohoří a Doupovských 
hor ukazují na existenci další alternativy, 

kterou je impakt pronikavého svazku ener-
gie a ne vesmírného tělesa. Tato představa 
by uspokojivě vyřešila původ zlomových 
pásem a efuziv Českého středohoří a Dou-
povských hor, ale podala by současně od-
pověď i na dosud nejasný původ silných 
center vyzařující energii čchi v Čechách 
i na Moravě.

Původ kamene Čintámaní
N. Roerich při svých výzkumných 

cestách po východní Asii a Tibetu zazna-
menal několik legend o tajemném kameni 
„Čintámaní“, který byl v dávných časech 
přivezen na Zemi ohnivým hvězdným ko-
něm Lung-tao ze souhvězdí Orion. Jiná 
verze této legendy hovoří o původu kame-
ne Čintámaní ze Siria. V sanskrtu je pojem 
Čintámaní překládán jako „božský kámen 
měnící vědomí“. Roerich zaznamenal, že 
v případě aktivace Čintámaní paprskem 
zvláštní (kosmické?) energie transformuje 
tento kámen tuto energii a vyzařováním 
ovlivňuje pozitivní rozvoj lidského vědo-
mí lidí v širokém okolí, takže má docházet 
ke zrychlení duchovní evoluce. Podle pů-
vodní tibetské legendy byly části kamene 
Čintámaní rozmístěny na některých mís-
tech Země a ta se v pozdějších časech stala 
rozvinutými centry vývoje lidské civiliza-
ce. Jeden z úlomků vlastnil atlantský císař 
Tazlavoo, který proslul svými nadlidskými 
schopnostmi a byl považován za posla 
bohů, jiný je uložen v Tibetu a jeho střežení 
bylo hlavním úkolem dalajlámů, jeden kus 
byl původně umístěn v Kašmíru a pověst 
vypráví, že jej s sebou odnesli Hebrejové 
do Palestiny. Konečně poslední z Čintáma-
ní má být dosud uložen ve středu Evropy. 
Tradice posvátných kamenů pocházející 
z dědictví po božských předcích není ome-

zena jen na Tibet či východní Asii. Staré 
ústně tradované keltské báje převzaté od 
Ligurů hovoří rovněž o nesmírně vzácném 
podivuhodném kameni pojmenovaném 
„GAR RAYETA“ (překladu „kámen vy-
zařující božské paprsky“), který byl svěřen 
do opatrování mocnému mágovi jménem 
Spina de Mulem. Gar Rayeta byl prý ulo-
žen v podzemním chrámu kdesi ve střed-
ní Šumavě. Téměř zapomenutý pradávný 
název pohoří Šumava, který se udržel jako 
keltské toponymum „Gabréta“, byl původ-
ně shodný se jménem zázračného kamene 
Gar Rayeta a v běhu času se jeho etymo-
logický tvar změnil právě na „Gabréta“. 
Bájné prameny dále hovoří o tom, že jed-

nou musel mág odejít do vzdálených krajů 
a jeho nepřítomnosti využil mocný král 
Fanisů a Gar Rayety se zmocnil. Spina de 
Mulem získal kámen zpět teprve po mno-
ha obtížích a s pomocí ohnivého draka jej 
odvezl a uložil kdesi v podzemí skalnatého 
vrchu na břehu řeky Valar, kde bylo vy-
tvořeno posvátné území. Podle systémové 
analýzy vychází závěr, že se jedná o Vyše-
hrad na břehu Vltavy. Úlomek vyšehrad-
ského kamene Čintámaní, který je patrně 
identický s bájným kamenem Gar Rayetou, 
má prý tvar srdce, má kovově šedý lesk 
a jsou na něm vyryty čtyři neznámé hie-

roglyfy. Podle pověsti tento bájný kámen 
ožije, až v zemi obklopující Vyšehrad se 
usídlí národ, jehož karmické poslání určil 
sám Stvořitel. V podobném smyslu vyzní-
vá i tradované Libušino poselství o nád-
herném pokladu uloženém spolu s duho-
vě zářící kolébkou kdesi v hlubině vrchu 
Vyšehrad, který sám vystoupí na povrch 
v čase, kdy se půdy Vyšehradu dotkne noha 
nového krále Země a nebe.

Nejčastějším symbolem Čintamani 
je trojice koulí, buď v kruhu, v plamenech, 
nebo na boku bílého koně. Roerich tento 
symbol ve svých obrazech často používal – 
a jsou to výjevy, z nichž mrazí v zádech. 
Divoké pusté hory a bílý kámen s hrubou 
rytinou koně nesoucího symbol tří kou-
lí. Ohnivá bouře v oblacích mezi nimiž 
se zjevuje ženská postava držící symbol 
Čintamani. Madona se závojem s třemi 
koulemi v kruhu. Bohyně na kamenném 
trůnu s rouškou přes oči, za níž světélkují 
tři kruhy…

„…Znak trojjedinosti, jak se ukáza-
lo, je rozšířený po celém světě… Čintáma-
ni – starověká indická představa o štěstí 
světa – v sobě tento symbol obsahuje… 
V Nebeském chrámu v Číně najdeme 
stejný obrázek… Slavný obraz Memlinga 
hrudník Ježíše zdobí stejný znak. Je také 
na obraze štrasburské Madony. Stejný 
znak byl na štítech křižáků a v erbu tem-
plářských rytířů. Je na zobrazení Geser 
Khana a Rigdena Djapo. Má ho také tam-
ga Tamerlane… Je na obrazu Nejsvětější 
Trojice…. Je přítomen i na buddhistických 
vlajkách. Když se vrátíme do období ne-
olitu najdeme tento znak na keramických 
předmětech. Vždycky se používal nejen 

v podobě okrasné dekorace, ale nesl i spe-
ciální význam. Pokud dáme dohromady 
všechny projevy tohoto znaku, pak možná 
zjistíme, že je nejpočetnějším a nejstarším 
symbolem v historii lidstva… Tam, kde 
mají být chráněné veškeré lidské poklady, 
tam by měl být tento znak přítomen.“N.K.
Roerich, článek Vlajka Světa,1939 

Zajímavé znalosti odhaluje autorka 
A. Novych v knize Na Křižovatce: „…
druhá fáze, která přitáhla tolik pozornosti 
i Slovanů, žijících v zahraničí, byla – „do-
tyk“ Homo k fragmentu Čintámani, což je 
v historii poměrně vzácnou událostí. Ten-
to legendární „aparát“, který byl uměle 
vytvořený, představuje fragment krystalu 
tmavě hnědé barvy, připomínající barvu 
kaštanu (kvůli tvaru a barvě nese kámen 
název Čintámani). Jeho dotyk tak vypadá 
jen zvenčí. Ale ve skutečnosti efekt tohoto 
„dotyku“ podstatně mění vlnovou funkci 
mozku, díky čemuž člověk dostává schop-
nost cítit a korigovat energii davu. Jedno-
duše řečeno, člověk získává moc jak nad 
jednotlivcem, tak i nad davem. Ve starých 
pověstech o kameni Čintámani se vypra-
ví, že zesiluje to, co v člověku dominuje. 
Dodnes zůstává tajemstvím nejenom ‚kon-
strukce‘ krystalu, ale i jeho mechanizmus 
působení na člověka.“
s použitím zdroje: http://www.norahaza.cz/

news/ceska-kotlina-a-kamen-cintamani/

Madonna Oriflamma,1932 N.Roerich 

V tomto článku poněkud odlehčíme 
strohému vědeckému textu a vydáme se po 
stopách jednoho z nejzajímavějších nálezů 
starověku, který je velmi cenný z hlediska 
archeologie a možná ještě cennější z hle-
diska elektrochemie. Elektrochemický 
článek z Badgádu a nebo jak se mu říká 
častěji – bagdádská baterie, je nesmírně 
zajímavý archeologický objev, který se, po-
kud jeho význam správně interpretujeme, 
stává jakýmsi praotcem elektrochemie. 

Nález bagdádské baterie
Když v roce 1938 známý německý ar-

cheolog Dr. Wilhelm König oznámil světu 
objevení artefaktu, který byl odborníky 
označen jako principiálně nejstarší známý 
a dochovaný galvanický článek, vzbudil 
tím mezi vědci značný rozruch. Jak k to-
muto nálezu Dr. König přišel není příliš 
jasné. Některé zdroje popisují okolnosti 
a dobu nálezu baterie na červen roku 1936, 
kdy byla budována nová železnice blízko 
Bagdádu v místě zvaném Khujut Rabueah. 
V těchto místech dělníci objevili starobylý 
hrob, v němž byla baterie uložena. Ať už je 
pravda ohledně nalezení baterie jakákoliv, 
jisté je, že stáří baterie je datováno zhruba 
na rok 200 před naším letopočtem.

Parthská říše
Podle stáří a místa nálezu bagdádské 

baterie lze přisuzovat autorství Parthské 
civilizaci.

Khujut Rabueah (některé pramenu uvá-
dějí tvar jména Khujut Rabu) byl osídlen 

lidmi, kteří se nazývali Parthians (Parthská 
říše). Tato asijská kultura ovládala Střední 
Východ v letech 247 př. n. l. až 228 n. l.

Střed území starověké Parthie leželo 
mezi Kaspickým mořem a Perským záli-
vem, a jeho hranice zahrnovala celý Irán 
a obsahovala i část novodobého Iráku, Tu-
recka, Armenie, Azarbaidžanu, Turkmenis-
tánu, Afghanistánu. Území v pásmu Gazy 
a Palestina patřily též pod její nadvládu. 
Území mělo přibližnou rozlohu 648 000 
m2. Pro lepší představu o rozloze, jež byla 
shodná s rozlohou Velké Británie, Francie, 
Německa a Španělska dohromady, ukazuje 
mapka Parthské říše v době největšího roz-
machu.

Parthská říše byla na svou dobu vyspě-
lá civilizace, což dokazují i archeologové, 
kteří nalezli do dnešní doby spoustu kultur-
ních památek a důkazů o umělecké činnosti 
a řemeslném umění tamní kultury. Parthská 
věda byla se vyznačovala nebývale velkým 
zájmem o astronomii.

Tvar a funkce bagdádské baterie
Baterie byla 15 centimetrů vysoká 

světle žlutá hliněná nádobka, obsahovala 
měděný váleček vysoký 12,5 cm a široký 
3,8 cm. Dno měděného válečku bylo uza-
vřené měděným víčkem a utěsněno bitume-
nem (živicí) nebo asfaltem. Další izolační 
vrstva z asfaltu utěsňovala ústí nádoby a též 
držela zafixovanou železnou tyč, která byla 
zavěšena do středu měděného válečku, ale 
nedotýkala se ho. Tyčka ukazovala zjevné 
známky koroze působením kyselého činite-
le. Elektrolytem byla kyselá tekutina, buď-

to ocet, šťáva z grapefruitu nebo hroznové 
víno. 

Elektrolyt
Z hlediska elektrolytu obsaženého 

v bagdádské baterii je důležité si uvědomit 
možnosti dostupností daných suroviny pro 
tvorbu ideálního elektrolytu. Je známo, že 
v Parthské říši bylo rozšířené pěstování pše-
nice, ječmene, kukuřice, rýže, datlí, cukro-
vé třtiny, pomerančů, mandarinek, citrónů, 
vinných hroznů a bavlny. Z hlediska vhod-
ných elektrolytů připadaly v úvahu pome-
ranče, mandarinky, citróny a vinné hrozny.

Zajímavá je i myšlenka použití kyseli-
ny sírové jakožto vhodného elektrolytu. Je 
známo, že z chemického složení lávy z vy-
vřelých sopek má značné zastoupení síra 
a rovněž v okolí činných sopek vyvěrá oxid 
siřičitý SO2. Za jistých podmínek moh-
lo docházet k přirozenému probublávání 
oxidu siřičitého vodou a to by mělo za ná-
sledek vytvoření slabého roztoku kyseliny 
sírové. Na území Parthské říše se nacházela 
činná sopka v oblasti dnešního jižního Irá-
nu. Jednalo se o stratovulkán Bazman vy-
soký 3490 metrů. Je proto možné, že jako 
elektrolyt byla použita určitá forma kyse-
liny sírové z pozůstatků sopečné činnosti.

Účel a používání bagdádské baterie
Ne všichni vědci akceptovali popis na-

lezené nádobky a její označení jako „elekt-
rický článek“. Jestliže to byla baterie, uva-
žovali, tak kdo jí vyrobil a k jakému účelů 
jí využíval?

Na tuto otázku se pokoušel nalézt od-
pověď německý badatel Dr. Arne Eggeb-
recht vyzkoušel kopie bagdádské baterie 
k pokovování různých předmětů. Elekt-
rolytický proces využívá nízký elektrický 
proud k pokrytí povrchu kovu (např. stří-
bro) vložením malého kousku jiného kovu 
(např. zlato).

Lze se domnívat, že takto byly pozla-
covány stříbrné artefakty. Postup v pozla-
cování předmětů byl znám již 100 let před 
epochou Parthské říše. Nepřímým důkazem 
může být i to, že k tomuto účelu používají 

v současnosti obdobné články šetrní bag-
dádští kovotepci. Podle archeologických 
zdrojů by tomu nasvědčovala i velká záli-
ba Parthského lidu v nošení různých druhů 
šperků, přívěsků, řetízku, prstýnků a náuš-
nic ze vzácných kovů, převážně zlata. Tudíž 
poptávka po takových výrobcích musela 
být značná. Dr. Eggebrecht byl přesvěd-
čen, že mnoho zlatých relikvií umístěných 
v muzeích je zřejmě jen pozlacené stříbro.

Druhá světová válka zabránila bezpro-
střednímu dalšímu výzkumu nálezu, ale 
po ukončení válečného stavu Američan 
Willard F. M. Gray z laboratoře vysokého 
napětí v Pittsfieldu ve státu Massachusetts 
sestavil několik replik bagdádské baterie. 
Když nalil do nádoby elektrolyt v podobě 
grapefruitového džusu, na zařízení naměřil 
napětí okolo 2 voltů! Tento výzkum ale ne-
podal konkrétní vysvětlení a důkaz o smys-
lu používání galvanické baterie.

Původní použití mohlo být i jiné nežli 
jako zdroj pro galvanické pokovování. Je 
známo, že v oblastech nálezu baterie byly 
obětovány zlaté nádoby bohům, a to ve 
značném množství. Byly házeny do ohně, 
kde na znamení, že je bůh přijal zmizely, 
což u zlatého výrobku očekávat nelze. Da-
leko spíše šlo o výměnu zlatých nádob za 
hliněné repliky, potřené grafitem a elektro-
lytickým způsobem pozlacené. 

Tento postup pokovování nevodivých 
povrchů je dnes znám pod pojmem galva-
noplastika.

Jiným nepříliš pravděpodobným způ-
sobem, jak elektrochemické články použít 
pro větší slávu tehdejšího boha Mithry, 
mohlo být podivení a zděšení věřících, 
když při doteku ucítili škubnutí elektric-
kého výboje. Nešlo by ovšem o úplnou 
novinku – na Středním východě dodnes 
praktikované léčení kloubních onemocnění 
elektroléčbou v kádi s elektrickým úhořem, 
je sice poněkud drastické, ale prastaré – bez 
přítomnosti ryby by musela procedura pů-
sobit jako zázrak.

Obraz bagdádské baterie v literatuře
Přestože byly nálezy jednoznačně iden-

tifikovány do kulturního období starověku, 
některé autory převážně lehčí literatury 
s nádechem mystiky i nadále inspiruje tato, 
na svou dobu velmi pokročilá technologie, 
k dohadům o jejím jiném než přirozeném 
a pozemském vývoji.

Spojení na tu dobu velmi vyspělé tech-
nologie inspirovalo mnoho spisovatelů 
zejména lehčího žánru k nespočtu prací 
na toto téma. Namátkou lze zmínit slav-
nou knihu E. Dänikena “Vzpomínky na 
budoucnost”, kde je toto téma rozebíráno 
v mnoha zajímavých souvislostech.

zdroj:http://athena.zcu.cz/kurzy/ 
elch/000/HTML/15/

Elektrochemický článek z Bagdádu

„…Tenhle materiál je vůči jakémukoli chemické-
mu a mechanickému působení neutrální… Byl vyro-
ben při teplotě absolutní nuly. Do jeho složení byly 
přidány určité ingredience, díky kterým se hmota stá-
vala docela tekutou. To umožňovalo odlívat z ní jaké-
koli tvary. Při stydnutí si hmota určitou dobu ucho-
vávala plastičnost. Bylo možné ji klidně opracovat 
do konečné podoby. Po konečné krystalizaci se však 
stala velmi pevnou. Co se týče pevnosti, můžeme říci, 
že nemá obdoby. A odolnost vůči opotřebení má také 
velmi vysokou.

„A jak vysokou?“ zajímal se Nikolaj Andrejevič.
„ No například,“ podíval se Sensei na jeho vy-

soké boty, „pokud by se na podrážku, řekněme na 
podpatek jakožto na nejzranitelnější místo tvé obuvi, 
nanesla vrstva tohoto materiálu o tloušťce jednoho 

mikronu, mohl bys v nich běhat celý život bez jedi-
ného škrábnutí.“

„Dobrá věc!“ podivil se Nikolaj Andrejevič a ohod-
notil to jako dobrý hospodář.

„Sen všech vojáků,“ promluvil Sergej, poplácal 
štít a potom se v rozpacích s očima upřenýma na Sen-
seie zeptal: „Tak jak ho ale otevřeme?“

Sensei se záhadně usmál a ještě víc vzbudil náš 
zájem dalšími slovy, která myslel napůl v žertu napůl 
vážně:

„Tady nemáte co dočinění s nějakou šedou dávnou 
minulostí této civilizace. Jde tu o vysoké technologie 
předchozí civilizace…“

***
Sensei otočil stříbřitý tvar, opřel ho o štít jinak 

a ukázal, kam má být zaměřen paprsek. A jen co 

paprsek dopadl do otvoru, který Sensei ukázal, celý 
stříbřitý kov jakoby byl zalit vnitřním zářením, jasné 
světlo se rozzářilo ve všech jeho vyřezaných konfi-
guracích. Potom byl slyšet zastřený zvuk „pu-f-f-f“, 
přesně jako by parní lokomotiva vypustila páru. Štít 
se nepatrně pootevřel a trochu se oddálil od stěny. 
Vrhli jsme se k němu. Ale Sensei nás zastavil a po-
prosil nás, abychom zašli do výklenku, jenž se na-
cházel za podstavcem, na kterém ležela lebka. Když 
sám otvíral dveře štítu, přikryl si rychle nos a ústa 
kapesníkem a odběhl k nám, zatím co se ty dveře 
otvíraly a vyklápěly naším směrem.„Hned to bude… 
jen se to vyvětrá,“ vysvětlil nám a smotával svůj ka-
pesník.

Podivné, ale žádný zvláštní zápach jsem necítila, 
dokonce ani zatuchlina nebyla cítit. Pomyslela jsem 

si „A co když tam je nějaký nebezpečný plyn? Proč 
jsme tedy úplně nevyšli z této místnosti, ale stojíme tu 
jak banda idiotů za podstavcem? To pak nebude trvat 
dlouho a … budeme dělat dlouhá století společnost 
té koňské lebce“. Sensei se choval zcela klidně, ja-
koby se nic strašného nedělo. Asi po deseti minutách 
prohlásil:

„No, hotovo, kapsle je připravena přijmout hosty.“
„Proč kapsle?“podivila jsem se.
„Protože kapsle je kapsle,“ promluvil s úsměvem 

Sensei. „Dokonce i kdyby celá Země vyletěla do po-
větří, kapsle zůstanou.“

datum prodeje knihy Ezoosmóza
bude upřesněno na webových stránkách www.

ibisbooks.cz

http://www.polahoda.cz
http://www.norahaza.cz/news/ceska-kotlina-a-kamen-cintamani
http://www.norahaza.cz/news/ceska-kotlina-a-kamen-cintamani
http://athena.zcu.cz/kurzy
http://www.ibisbooks.cz
http://www.ibisbooks.cz
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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

První vlastnost, která člověka upoutá, 
když se podívá do očí dítěte, je nevinnost: 
jako úžasná neschopnost lhát, mít masku či 
předstírat, že je něco, co není. V tom je dítě 
stejné jako zbytek přírody. Pes je psem, 
růže je růží, hvězda hvězdou, všechno je 
zkrátka tím, čím to je. Pouze dospělá lid-
ská bytost je schopna být něčím a zároveň 
předstírat, že je něčím jiným. Když dospělí 
trestají dítě za to, že říká pravdu, že uka-
zuje, co si myslí a co cítí, dítě se tak učí 
přetvářce a jeho nevinnost je tatam. Brzy 
se připojí k nekonečně dlouhým řadám 
lidí, kteří bezmocně říkají: „Nevím, kdo 
jsem.“ Neboť tím, že tak dlouho skrývali 
pravdu o sobě samých před druhými, dřív 
nebo později ji automaticky začnou skrý-
vat i sami před sebou. Kolik ve vás z vaši 
dětské nevinnosti ještě zůstalo, je ještě ně-
kdo, v jehož přítomnosti umíte být abso-
lutně sví, tak naprosto otevření jako děti?

Je ještě jeden, nenápadnější způsob, 
jak lze ztratit nevinnost dětství: když se 
dítě nakazí touhu se něčím stát. Pomyslete 
na ty davy lidí, jež se ze všech sil snaží stát 
se tím, co jim Příroda určila – hudebníky, 
kuchaři, mechaniky, tesaři, zahradníky, 
vynálezci – ale někým: stát se úspěšným, 
slavným, mocným, stát se něčím, co sebou 
přinese nikoli tiché sebenaplnění, ale sebe-
zbožnění, expanzi sebe sama. Díváte se na 
lidi, kteří ztratili svou nevinnost, protože 
se rozhodli nebýt sami sebou, nýbrž prosa-
zovat se a předvádět se, dokonce i když tak 
měli činit pouze sami před sebou. Pohléd-
něte na svůj každodenní život. Jsou vněm 

myšlenky, slova a činy 
neposkvrněné touhou stát 
se někým, i když třeba ne-
toužíte po ničem jiném než 
stát se duchovně úspěšným 
či světcem, neznámým než 
sobě samému? Dítě stejně 
tak jako nevinné zvíře, se 
odevzdává své přirozenos-
ti a je prostě tím, čím je. 
Dospělí, kteří si svou ne-

vinnost uchovali, se rovněž tak jako děti, 
odevzdávají popudu Přírody a Osudu bez 
sebemenšího úmyslu stát se někým a oslnit 
ostatní, ovšem na rozdíl od dětí se nespolé-
hají na instinkt, ale na to, že si jsou neustá-
le vědomi všeho v sobě i kolem sebe. Toto 
vědomí je chrání od zla a přináší jim růst, 
který byl pro ně zamýšlen Přírodou, nikoli 
naplánován jejich ctižádostivými egy.

A zde je další způsob, kterým dospělí 
znehodnocují dětskou nevinnost: učí děti 
někoho napodobovat. Ve chvíli, kdy udělá-
te z dítěte kopii, uhasíte jiskru jedinečnos-
ti, se kterou přišlo na svět. Ve chvíli, kdy 
se rozhodnete být jako někdo jiný, ať už je 
ten někdo jakýkoli slavný, či svatý, prodá-
te vlastní bytí.

Pomyslete se smutkem na tu boží jis-
kru jedinečnosti, která ve vás někde leží, 
pohřbena pod vrstvami strachu. Strachu, 
že se vám budou vysmívat, nebo že vás 
budou odmítat, když se odvážíte být sami 
sebou a odmítnete se v tom, jak se oblé-
káte, jak se chováte a myslíte, mechanicky 
přizpůsobit. Všimněte si, jak se přizpůso-
bujete nejen svými činy a myšlenkami, ale 
i ve svých reakcích, emocích, přístupech 
a hodnotách. Neodvažujete se prolomit 
tuto prostituci a znovu nabýt svou původní 
nevinnost. To je cena, kterou platíte za při-
jetí společností či komunitou.

Takto vstupujete do světa sehnutých 
a ovládaných a jste vyhnáni z království 
nebeského, které patří nevinnosti dětství.

Poslední a rovněž nenápadný způsob 
jak ničíte svou nevinnost, je když soutěžíte 

a srovnáváte se s ostatními. Tak vyměňu-
jete svou prostotu za ambici být tak dobrý 
jako někdo jiný, nebo dokonce lepší. Za-
myslete se nad tím: Důvodem toho, že si 
je dítě schopné udržet svou nevinnost a žít 
jako zbytek tvorstva v blaženosti králov-
ství nebeského, je, že nebylo ještě vtaže-
no do toho, čemu mi říkáme svět – do té 
oblasti temna obydlené dospělými, kteří 

netráví své životy tak, že je žijí, ale tak, že 
vyhledávají potlesk a obdiv, kteří nejsou 
blaženě sami sebou, ale neuroticky se srov-
návají a soupeří, prahnouce po něčem tak 
prázdném, jako je úspěch a sláva, přestože 
je mohou získat pouze za cenu porážky, 
ponížení a zničení svých bližních. Pokud 
si to dovolíte a skutečně pocítíte utrpení 
tohoto pekla na Zemi, tu naprostou prázd-
notu, kterou přináší, možná v sobě ucítíte 
odpor, znechucení tak silné, že setřese ře-
tězy závislosti a klamu, které jste si kolem 
své duše sami ukovali, a vy se dostanete na 
svobodu do říše nevinnosti kterou obývají 
mystikové a děti.

úryvek z knihy Antony de Mello  
Cesta k Lásce

Buďte jako děti
Hypothalamus
„Hypotalamus je nejvyšší centrum, kde 
se shromažďují veškeré údaje o vnitřním 
stavu organismu. Je to něco jako prostřed-
ník mezi nervovým systémem, vnitřními 
orgány, bunečnými tekutinami, přeměňuje 
energie. Nervové impulsy, které přicházejí 
z mozkové kůry, hypothalamus dekóduje 
do jazyka, kterému rozumí tělesné tekuti-
ny organizmu.

Silně se zapojuje do regulace kardio-
vaskulárního systému, zažívacího trak-
tu, tělesné teploty, biochemie organizmu 
a usměrňuje biologické rytmy, hlad, chuť 
k jídlu, žízeň, ovlivňuje sexuální chování 
a tak dále. Hypotalamus také samozřejmě 
koordinuje různé formy nervové činnosti, 
od stavů bdění přes spánek, po formování 
pozitivních a negativních emocí, chování 
organizmu během reakce adaptace… Tato 
informace vám pomůže lépe porozumět 
následujícím údajům, které jsou zároveň 
tím nejdůležitějším. V hypothalamu se na-
cházejí dvě stará centra. Pokud se na lebku 
podíváte shora, pak tato centra ve spojení 
se šišinkou tvoří jakýsi vnitřní trojúhelník 
s vrcholem – epifýzou. V různých dobách 
se jim říkalo různě, ale jejich podstata 
zůstává stejná. Jedny z jejich názvů, kte-
ré byly zaznamenány už ve starých spi-
sech byl ‚agathodemon‘ a ‚kakodemon‘. 
Agathodemon stimuluje produkci pozitiv-
ních myšlenek a kakodemon – negativních 
myšlenek.“

„Takže naše myšlenky se rodí v hypo-
thalamu?“

„Nikoli v samotném kusu hmoty, jak si 
myslíte. Je to jen obrazné srovnání, jak se 
energie odráží na matérii. Myšlenky se ne-
rodí ve hmotě mozku zvané hypothalamus, 
ale právě v těchto centrech, o nichž jsem 
mluvil. A tato centra jsou zvláštní čakry 
jemné matérie, jejichž podstata je uložena 
v našich myšlenkách. Pokud nám napří-
klad odstraní tuto část mozku, pak budeme 
pozorovat porušení některých psychických 
funkcí myšlení, vnímání, paměti a tak dále, 
ale myslet nepřestaneme.“

Agathodemon a Kakodemon
„Agathodemon je centrem pozitivních my-
šlenek, kakodemon centrem negativních 
myšlenek.

V překladu z řeckého slova démon 
(daimon) znamená božstvo, duch. Před-
pona kako pochází z řeckého slova kakos, 
což znamená špatný. Slovo agatho má na-
opak význam dobrý, přesněji blahý. 

Centra agathodemon a kakodemon 
jsou jakýmisi polovodiči mezi jemnou ma-
térii a nervovým systémem. Impulzy, které 
dostávají od nervového systému, převádějí 
do jemné matérie a zároveň sami kódu-
jí informace do signálu, který posílají po 
nervových drahách jako ‚myšlenkový pří-
kaz‘… Navíc při vzestupu jak pozitivních 
emocí, tak i negativních převládá aktivita 
parasympatické části nervové soustavy, je-
jímž jedním z hlavních nervů je bloudivý 
nerv (vagus).“

Duchovní praktiky a meditace 
od A.Novych

„Proč je v nás tak pevně zakotveno přání zajistit si 
budoucnost, jako bychom se tu chystali žít věčně?“ 

Protože, ve své podstatě, tyto touhy vycházejí z hlubin podvědomí. Přicházejí 
z duše samotné. A duše se vždy snaží spojit s Bohem, jinak řečeno zajistit si dlouho 
očekávanou budoucnost, a nepotulovat se v různých životních okamžicích v lid-
ských tělech. Ale naše hmota se skrze lidské myšlenky vždy snaží tuto hlubokou 
touhu využít ve svůj prospěch, postavit ji na službu egu. Z tohoto důvodu nejsou 
lidé téměř nikdy spokojeni s tím, co dosahují a hromadí ve vnějším životě. Protože 
opravdové poklady pro zajištění budoucnosti jsou duchovní a ne materiální.

„Je těžké si uvědomit, že my všichni někdy zemřeme.“
Proč někdy? Nikdo neví, co se s ním může stát za minutu. Ale podstata není ve 

spirále osudu. Otázkou je, jak přistoupíme k realitě. Lidé tíhnou k věčnému životu, 
protože se v nich samých nachází částečka věčnosti. Ale rozum spolu s materiální 
(živočišnou) podstatou tuto vnitřní touhu překrucuje svým vlastním způsobem – 
k věčnému životu v těle na Zemi, protože jiná realita, kromě tohoto prostoru, je 
živočišnému principu neznámá, a také nepřijatelná … Jak se jen lidé naučili klamat 
sami sebe! Mnozí si myslí: „Proč se věnovat duchovnu, modlitbám, meditacím, kon-
trole myšlenek, nebo proč milovat svého bližního? Proč na toto utrácet život? A co 
jestli žiji život jen jednou? Stejně mě po smrti čeká jen rakev a syrová zem, ve které 
se proměním na prach, a rakev také zpráchniví.“

Jsou to dobré argumenty živočišné podstaty, aby pomocí rozumu potlačila tou-
hy Duše a vše přesměrovala směrem ke světu materie, že jo!?… Převážná část lidí 
nechává duchovní záležitosti na „zítra“, a ani nepředpokládají, že pro ně toto „zítra“ 
už nemusí být … Smutné je to, že každý člověk si ve „svoji hodinu“ plně uvědomí 
nenávratnost promarněných cenných okamžiků, ale už je pozdě na to něco změnit, 
příliš pozdě…“ úryvek z knihy A. Novych Ptáci a kámen

„Pohádka věří a dokonce přikazuje, že 
dobro má být pochváleno a zlo potrestáno. 
Jenže lidský život je krátký a boží mlýny 
melou tak pomalu, že se takové spravedl-
nosti málokdy dočkáme. Ale pohádka to 
všechno stihne! V tom spočívá její bla-
hodárnost! Když jsme malí, všichni jsme 
upřímně ochotni se postavit proti kruté 
ježibabě…Když pak vyrosteme, někteří se 
klidně dají do jejich služeb! Zapomněli 
pohádky! Nebo jim je nikdo nevyprávěl…“ 
Zdeněk Svěrák

Život je skutečně krátký, ale na čase 
tolik nezáleží…Jak se praví v pohádce – 
láska přemůže každé zlo! Láska je totiž 
tak obrovské síla, že si to lidé ani nedokáží 
představit. O lásce toho bylo napsáno už 
mnoho a není člověka, který by netoužil 

po lásce. Ve světě je přímo hladomor… 
a není to hladomor po chlebu, ale právě po 
lásce! Známe my lidé, ale skutečnou po-
dobu lásky? Nebo to, o které se tady píše 
a mluví je pouhá náhražka tohoto materi-
álně založeného světa?! Vždyť pravá lás-
ka nechce vlastnit, odpouští, dává a nic 
neočekává zpět, je velkorysá a neklade si 
podmínky. A právě taková má obrovskou 
sílu a překvapivě přináší víc těm, kteří ji 
rozdávají… A pomocí této lásky si každý 
z nás může vysvobodit tu pomyslnou prin-
ceznu – naši duši!

Rozdávejte radost, lásku, nedávejte se 
do služeb zlých čarodějů a ježibab, pomá-
hejte si navzájem … zkrátka učiňte sobě 
a ostatním ze života jednu velkou pohád-
ku! Eva Svobodová, Praha

Život jako pohádka

DVĚ SEMÍNKA 
Dvě semínka ležela jedno vedle druhého v jarní pohnojené půdě. První semínko řeklo: 
„Já chci vyrůst! Chci zapustit hluboko pode mne své kořeny proniknout svými klíčky 
ze zemské půdy! Chci rozvinout své jemné pupeny jako vlajky, které oznamují příchod 
jara…chci cítit teplo slunce na mé tváři a požehnání ranní rosy na mém okvětí.“ A tak 
vyrostlo…

Druhé semínko řeklo: „Já mám strach. Jestli pošlu mé kořeny hluboko do země pode 
mnou, tak nevím, na co tam můžu v temnotách narazit. A jestli si budu razit cestu půdou 
směrem nahoru, tak si můžu zničit své jemné klíčky. Co když si nechám své pupeny ote-
vřené a pokusí se je sníst slimák? A když rozkvetu, přijde dítě a utrhne mě? Ne, je lepší 
pro mě čekat, až bude bezpečno.“ A tak čekalo…

A hrabala okolo v jarní půdě slepice, našla čekající semínko a okamžitě ho snědla.
Když odmítáme riskovat a růst, velmi snadno můžete být pohlcení životem.

Jaké vlastnosti jsou důležité pro člověka, který se chce 
stát Geliarem…
V první řádě je třeba pochopit skutečný význam a hodnotu du-

chovního světa. Člověk, který se chce stát Geliarem musí mít zaprvé 
touhu po poznání, chce-li se skutečně setkat s duchovním světem. 
Potřebuje totiž získat potřebné znalosti a zde právě přichází čas při-
jetí rozhodnutí. A za druhé – pokud se člověk vydá touto cestou, je 
lepší z ní neodbočovat.

Otec Sergiy: „Pro začátek je důležité, aby se člověk stal skuteč-
ným Člověkem a potom udělal vědomou volbu pro duchovní cestu. 
A tato volba je například – stát se Geliarem. Jeho volba je probuzení 
určitých vnitřních sil.“

Hlas za kamerou: „Naprosto správně. A dále už jen závisí na 
schopnostech, úsilí a přáních člověka. Může se zdokonalovat v tom-
to umění… Služba duchovnímu světu znamená být průvodcem. Sám 
Geliar je jako slunce, které přivádí sílu do tohoto světa. Dobrovolně 
se stává tímto průvodcem, pracuje na sobě, aby se zbavil toho, co mu 
v tom překáží.“

Anna: „Ve skutečnosti tato služba duchovnímu světu obnáší 
velkou vnitřní práci na sobě, za účelem vnitřní očisty a rozšíření, 
aby se člověk stal ještě silnějším průvodcem.“

Hlas za kamerou: „Více čistým. Aby se nemíchalo pozemské, 
s těmi silami, které přicházejí na tento svět…“

Co obnáší taková služba Geliara?
Otec Sergiy: „Pro toho, kdo má touhu se dostat ke geliarství, ke 

službě duchovnímu světu, je dobré vědět, kdo jsou Geliarové a co 
dělají. Geliarové pozorují z duchovní pozice a slouží jenom duchov-
nímu světu. V podstatě, jsme všichni přišli do tohoto světa a dostali se 
pod vliv materiálního rozumu. A tak se často lidská volba nasměřuje 
na službu ne duchovnímu světu, ale světu materiálnímu.

A proto když člověk chce pro sebe udělat správnou volbu, musí si 
uvědomit, proč to dělá. Hrdinství Geliarů jsou skrytá, protože to nedě-
lají, aby se chvástali svým uměním, nebo si udělali piar. Činí to pouze 
pro to, aby přinášeli duchovní užitek lidem. Stojí lidem za zády. Ne-
mohou mít vliv na volbu člověka. Nemohou člověku ukazovat, co 
a jak má dělat, ale mohou člověku pomoci. Jsou na neviditelné 
frontě, kde se boj nikdy nezastavuje. To je naše duchovní fronta.

 My se s tím neustále setkáváme. Oni nepotřebují slávu, nikdy se ne-
zúčastnili boje o pozemskou moc. Nepotřebují to, udělali svoji volbu. To 
znamená, že se odpoutali od materiální závislosti, od materiálního prin-
cipu. Nachází ve stavu tady a teď a jsou těmi duchovními bytostmi, které 
přesně rozhraničují materiálno od duchovna.To znamená, že je u nich 
neustále pod kontrolou živočišný princip. Mají duchovní sílu, mají moc 
nad živočišným principem, mají moc nad materiálním rozumem… Síla, 
kterou ovládají Geliarové je kolosální a nemá žádné hranice.“

Hlas za kamerou: „V lidském chápání jsou možnosti Geliarů 
ovlivňovat tento svět obrovské, ale ve skutečnosti téměř nezasahují 
do tohoto světa, protože jejich činnost probíhá na straně lidskému 
oku neviditelné.“

Otec Sergiy: „Někdy se lidé ptají na sílu Geliarů, zda mohou 
ovlivnit situaci a okolnosti. Mohou ovlivňovat přírodní jevy, ale ne-
míchají se do činnosti lidí. Mohou ovlivňovat situace, které jsou 
protiváhou materiálnímu rozumu. To znamená, že mohou vytvořit 
podmínky, které omezují aktivitu materiálního rozumu. A to je prá-
vě to, jak zabezpečují ochranu člověka nebo ochranu lidí.“

Hlas za kamerou: „Ochranu volby člověka.“
Otec Sergiy: „Ochranu lidské volby. Ano, jediná věc, kterou Gelia-

rové nemohou ovlivnit, to je volba člověka. To znamená, že člověk dělá 
volbu sám. Je to svoboda apriori. To je svoboda, která je dána od Boha.

A po této volbě člověka mu Geliarové poskytují jistou pomoc 
v jeho pohybu, nebo ho chrání, nebo pomáhají člověku obrátit svůj 
život na stranu duchovna. Jde o velmi skromné lidi. Může to být váš 
soused, kamarád, a vy o tom ani nemusíte vědět, neboť jeho cílem 
je neukazovat svoje schopnosti a umění, ale používat je pouze pro 
plnění těchto úkolů.“

Andrej: „Jasně definované cíle.“
Hlas za kamerou: „Dalším velmi zajímavým bodem je, že 

Geliarem může být na první pohled slabá a malá žena, ale vnitřně 
ocelově pevná. Geliarem může být i slabě vypadající muž, ale uvnitř 
je silnější, než všichni sportovci dohromady. Ne tělem, ale duchem 
bojují Geliarové. Jsou tak skromní, že nejsou vidět v tomto trojroz-
měrném světě, ale nelze si jich nevšimnout z té druhé strany.“

Otec Sergiy: „Jeden ze zákonů říká toto: znalosti pobízejí 
k činu, a činy dávají znalosti. Tohle je jeden ze zákonů, který dopro-
vází činnost Geliarů.“

Hlas za kamerou: „Nekonat není možné. To je jedno z hesel: 
ovládáš-li znalosti, jsi povinen konat.“

Otec Sergiy: „V procesů duchovního rozvoje, otvírá se Gelia-
rům velká síla a velké možnosti. Není potřeba hodně, ale znamená to 
mnoho – to je absolutní volba, a absolutní služba duchovnímu světu.“

Hlas za kamerou: „Je to poslední volba člověka.“
Otec Sergiy: „Na cestě stát se Geliarem není cesta na obráce-

nou stranu. Je to jednoduše řečeno, pohyb jedním směrem.“
Anna: „A pro upřesnění, volba vychází z vnitřní potřeby sloužit.“
Hlas za kamerou: „ Pouze člověk, ve kterém převládá vnitřní po-

třeba sloužit, pouze ten se může stát Geliarem. Když zapomene na sebe 
a překročí všechny svoje šablony vnucené materiálním rozumem, kte-
ré dříve vnímal jako nějaké hodnoty. Přecházejíc přes ně odhaluje pro 
sebe tu pravou cestu. Jsou to ti, koho si váží v tamtom světě.“

Otec Sergiy: „Cesta Geliara není pro smrtelníka, je to cesta 
pro věčného člověka. To znamená, že pokud si člověk vybírá tuto 
cestu, dává na vědomí, že se vydává na cestu věčného života.“

Hlas za kamerou: „Je to andělská cesta.“
Otec Sergiy: „Ano, je to cesta anděla. Andělská cesta. A opět je tu 

další volba Geliara. Jestli chce, může svobodně odejít do onoho světa, 
nebo zůstat a sloužit. Ale faktem zůstává, že když Geliar dosáhne sta-
vu volby, zdá odejít, z nějakých důvodů dělá volbu zůstat a sloužit.“

Hlas za kamerou: „Proto je také Geliar. Protože už nežije pro 
vlastní egoistické cíle. Jako například vyšší porozumění egoismu 
u svatých. Opět se k nim vrátím. Kdo je to svatý? Svatý – je ten, kdo 
dosáhne vyššího porozumění pro obyčejného člověka. Je to spase-
ní sebe, spasení své osobnosti, spojení s Duší a přechod do světa 
věčnosti. A Geliar rozumí všem složitostem, dosáhl spojení s Duší, 
docílil osvobození, a přesto tady zůstává a slouží. A tady vyvstává 
otázka: Může Geliar na vlastní přání odejít, má-li takovou možnost? 
On tu bude sloužit tak dlouho, dokud bude potřeba.

…Když se člověk vydá na cestu poznání sebe sama, potkává se 
s nejkrutějším nepřítelem. A nejkrutějším nepřítelem pro člověka – je 
on sám. Jeho šablony, které si vybudoval, jeho přání, která si vytvořil, 
sny které si namaloval. Toto vše začíná ničit. A jak to probíhá? Člověk 
jednoduše poznává jejich iluzornost a tím v prvé řadě pociťuje diskom-
fort. Diskomfort v tom, že se nerealizovaly jeho sny. No a jak jsme už 
dříve říkali, jejich realizace ničí člověka svojí prázdnotou. Vypadá to, 
že člověk na první etapě dané cesty jednoduše bojuje sám se sebou. To 
znamená, že vstupuje do svého vlastního Armagedonu svojí volbou, 
v bitvě za sebe sama se sebou samým. Možná to zní jako paradox, ale 
je to tak. Druhá etapa nastupuje, když přijímá duchovní svět a duchovní 
svět přijímá jeho jako důstojného a on vstupuje do boje se systémem. 
A zde už čelí jako jednotka Vyššího světa negativním projevům tohoto 
světa, který touží dominovat nad každým člověkem. Hájí vůli duchov-
ního světa, vůli, ve které je řečeno, že každá bytost která si přeje a míří 
k Bohu, je povinna přijít k němu. Pomocí ní je určena na této cestě role 
Geliara, který svojí volbou a svými činy pomáhá duším a osobnostem 
vrátit se domů. Co může být lepšího, než plnit vůli Hospodina?!“

 …Když se člověk stane Geliarem, je to jako, když se stane andě-
lem. Andělem během života tady a to je krásné. Člověk, který je ještě 
v těle a nachází se v tomto světě, poznává duchovní svět. Díky svojí 
volbě, obyčejné lidské volbě.Tím se obyčejná lidská osobnost stává 
bojovníkem vyzařujícím světlo, průvodcem síly duchovního světa do 
tohoto materiálního světa a hájí volbu druhých lidí. Co může být 
lepšího? V tom je hlavní smysl existence člověka.“ 

úryvek z překladu pořadu Kdo jsou Geliarové
(http://allatra.tv/vdvoem-naedine/video/258-geliary)
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