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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 jedno-
duché! 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 nápad 
– vytvořil aplikaci pro mobilní telefony, 
kterou nazval „21 dnů pro dobrý zvyk“.

Aplikaci nabízí zdarma ke stažení. Nás 
zaujala anotace k této aplikaci: „Zpravidla 
je obtížné začít s něčím novým, natožpak 
si to osvojit jako zvyk pro celý zbytek ži-

vota. Například takové příjemné návyky 
jako - vždy se usmívat, být v klidu, sporto-
vat, dělat dobré skutky, atd. Údajně je nej-
obtížnější 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 se snažte ujít mi-
nimálně 1000 kroků. Chůze je ten nejpři-
rozenější pohyb, ke kterému byl člověk 
stvořen. Navíc pokud je na čerstvém vzdu-
chu a s nějakou spřízněnou duší, tak je to i 
balzám na nervy a krásné pročištění hlavy.

21 dní - každý den ráno se po probu-
zení vítejte s láskou a vděčností! Jste jedi-
nečný 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!

„Radost, kterou působíme druhému, 
má podivuhodnou vlastnost: odrazem se 
neoslabuje, ale vrací se k vám košatější a 
zářivější.“ Gandhí

Eva Svobodová

Naše myšlenky formulují naše slova, naše slova realizují naše činy, 
naše činy utvářejí naše návyky, naše návyky udávají ráz našemu charak-
teru, který následně tvoří náš osud.

21 DNÍ

Termín a místo konání:

BRNO – sobota 19. 11. 2016 

od 10 do 17 hodin

Masarykova univerzita, 

Komenského nám. 220/2, 662 43 Brno

Těšíme se na vás!
Pořadatelé: Mezinárodní společenské hnutí 

ALLATRA

Kontaktní osoba pro registraci: Eva Hronová, 

evahronova@email.cz, tel.: +420 608 325 030

podrobnější informace najdete na: http://allatra.eu/news/psihologija-allatra-seminary-2016
https://www.facebook.com/PsychologieAllatRa/
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Stenóza páteřního kanálu, alespoň 
v mé praxi, není ničím výjimečným. V 
této knize jsem se již zmiňoval o tom, 
že stenóza míšního kanálu (tzn. jeho 
zúžení) může vyvolat závažné kompli-
kace v průběhu takových onemocnění, 
jakým je například výhřez meziobratlo-
vé ploténky. 

Pro lepší pochopení probíhajících 
procesů bychom se mohli zevrubně 
podívat na to, co je to stenóza a čím je 
nebezpečná. Stenóza páteřního kanálu 
bývá, jak jsem již zmínil, dvou typů. 

pokračování na str. 2

Byla jsem v létě navštívit dceru žijí-
cí v Holandsku. Když jsme jely vlakem 
z Rotterdamu do nedalekého města 
Utrecht, nevšimly jsme si, že jsme na-
stoupily do vagónu s označením „Still 
- Silence“ tedy do tzv. tichého vozu, ve 
kterém se po celou dobu jízdy nemlu-
ví a telefonování je zakázáno. Proto 
jsme si  normálně povídaly. Po chvíli se 
z vedlejšího sedadla zvedl pán, který nás 
klidně a tiše na náš omyl upozornil. Bez 
emocí, vlídně, lidsky. Zbývající část jízdy 
jsme pozorovaly z okna krajinu a mlčely.

 pokračování na str. 3

Chlapec jede ve vlaku, kouká z okna 
a  volá: „Podívej táto, ta krajina venku 
utíká, stromy a louky také běží.“ Na celý 
vlak je slyšet, jak dítě nadšeně křičí a své 
nadšení si přeje sdílet s  ostatními. Po 
chvíli, kdy už hlasité dítě ruší celý vlak, 
se jeden muž postaví, jde k  jeho otci 
a říká: „Prosím Vás, měl byste vzít to dítě 
do nemocnice, jestli je vůbec pořádku, 
když se takto chová.“ „Víte, my právě z té 
nemocnice jedeme, protože můj syn až 
do včerejška neviděl vůbec nic.“ 

 pokračování na str. 4

V Kyjevské Rusi bylo uctívání Arch-
anděla Gabriela a Panny Marie společ-
né od samého počátku jak se patří. Te-
prve mnohem později, v 15. století, lidé 
vyčlenili uctívání Archanděla Gabriela 
z kultu Zvěstování Svaté Bohorodičky, 
ačkoliv to bylo chybné. Tam, kde Pan-
na posvátně tvoří, vždy s Ní přebývá i 
Duch Svatý.  Mimochodem, v nábožen-
ských představách Slovanů (ještě před 
přijetím křesťanství) se společně uctíva-
ly páry z mužského a ženského božstva.

pokračování na str. 5

Slovo Geliar v řečtině znamená „bo-
jovník Světla“, „bojovník Slunce“, „stalý 
bojovník Slunce“. A chtěl bych dodat, 
„sluneční bojovník“, což znamená, že 
on sám je jako slunce, vyzařuje světlo v 
neviditelném světe.

Jedno z posledních znovuzrození 
řádu Geliarů se odehrálo na Athosu v 
11. století díky člověku, kterého v poli-
tických kruzích nazývali Bílý Mnich.

pokračování na str. 6
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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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Cibulový sirup na kašel
Ještě než se vydáte do lékárny, vy-

zkoušejte klasický cibulový sirup, který 
používaly už naše praprababičky, je na ka-
šel jedním z nejlepších léků.

Cibulový sirup patří mezi typické chu-
ti dětství. Někdo ho miloval, jiný nenávi-
děl. Protože sladká šťáva z cibule je velmi 
účinná a bez škodlivých látek, tudíž vhod-
ná i pro dost malé děti. Obsahuje  hlavně 
vitamíny  B a C, k tomu se zde nachází 
příjemné množství vápníku, hořčíku, sodí-
ku a draslíku. Úspěšně likviduje bakterie 
a různé infekce, navíc posiluje imunitu, 
tudíž rychleji a hlavně s menšími obtíže-
mi prožíváme libovolné onemocnění, které 
doprovází kašel a také bolest v krku.

Recept na cibulový sirup
Cibulový sirup na kašel si vyrobíme 

velmi jednoduše. Dvě velké cibule olou-
peme a nakrájíme na kolečka (kostičky či 

klínky), která poté ukládáme do sklenice 
střídavě s cukrem nebo medem (med je 
ideální, ale musí to být pravý od včelaře! 
Každou vrstvu pečlivě přitlačíme a poté 
sklenici zavíčkujeme a necháme přes noc 
odpočinout, dokud nám nevznikne léči-
vý sirup. Ten poté přecedíme přes gázu, 
případně ještě zbylou cibuli pečlivě pro-
mačkáme, abychom získali i tu poslední 
nejmenší kapku léčiva, které pak odložíme 
na chladné místo, kde vydrží přibližně dva 
týdny. Při nemoci podáváme dvakrát až tři-
krát denně jednu lžičku (více je zbytečné). 

http://www.prostezdravi.cz/cibulovy-
-sirup-na-kasel/

Zase se mi tu rozčiloval věčně nespo-
kojený neurotik P. N. Je to hodně inteli-
gentní člověk, ale nemá to někde v hlavě 
v pořádku. Povídal: „Doktore, odpovězte 
upřímně. Kolik znáte internistů, kteří řekli 
svým pacientům pravdu? Vždyť oni ty dia-
betiky, kardiaky, hypertoniky „léčí“ mnoh-
dy celoživotně či přinejmenším doživotně 
bez úspěchu. I přes nejlepší snahu vědecké 
medicíny jsou to pořád nemocní diabetici 
a kardiaci. Tak kolik znáte takových lé-
kařů, kteří by pravdivě sami sobě i nahlas 
svým pacientům přiznali: Já se stydím, ale 
nevím, proč máte vaši nemoc, co je její pří-
činou. Neznám lék, který by ji trvale od-
stranil. Přiznávám, že neumím vyléčit vaši 
nemoc, a nejsem skutečný odborník.

Kolik znáte kožních specialistů, kteří 
by se takto poctivě přiznali, že nedovedou 
trvale vyléčit lupenku či chronický atopic-
ký ekzém?

A kolik lékárníků už řeklo pacientům: 
Já vám už nebudu dávat další tašky léků. 

Chodíte sem deset, dvacet, třicet let a sami 
přeci vidíte, že vaše nemoc není vyléčena 
a že to nebyly léky.

Kolik znáte psychiatrů, kteří i přes 
mnohdy desítky neúspěšných hospitaliza-
cí dál píší psychofarmaka schizofrenikům, 
kteří dále zůstávají schizofreniky. Neži-
jeme všichni v jedné velké schizofrenii? 
Cožpak nikdo nevidí, že je to lež? Vždyť 
to je propracovaný systém založený na 
strachu, lži a manipulaci.

Celá ta nová reforma zdravotnictví 
„řeší“ jen důsledky důsledků neřešených 
příčin! Je samozřejmě – stejně jako ty před-
chozí – zcela nesmyslná a ve skutečnosti 
neřeší vůbec nic. O zásadní změně kvality 
péče či o skutečné prevenci ani zmínka. 
Milionům nemocných zase nikdo neměl 
odvahu říci, že skutečně uzdravit se mohou 
jenom oni sami, a to zásadní změnou svého 
dosavadního způsobu života. V tom jim pla-
cení lékařských výkonů nepomůže. Dokud 
nebudeme mít odvahu ke skutečné reformě 
od Lži k Pravdě, nemůže se ve společnosti 
ani ve zdravot-nic-tví nic změnit. A je člo-
věk, který lže sám sobě i druhým, slušný 
člověk? Jsme slušní lidé?…“

autor: MUDr. Vladimír Vogeltanz
https://www.celostnimedicina.cz/z-deni-

ku-lekare-lidumila.htm#ixzz4LLnAbHBB

Z deníku lékaře lidumila...

Stenóza páteřního kanálu, alespoň 
v mé praxi, není ničím výjimečným. V této 
knize jsem se již zmiňoval o tom, že stenó-
za míšního kanálu (tzn. jeho zúžení) může 
vyvolat závažné komplikace v průběhu ta-
kových onemocnění, jakým je například 
výhřez meziobratlové ploténky.

Pro lepší pochopení probíhajících pro-
cesů bychom se mohli zevrubně podívat na 
to, co je to stenóza a čím je nebezpečná. 
Stenóza je tedy vrozené nebo získané ano-
mální zúžení průsvitu jakéhokoli dutého 
orgánu (jícnu, střeva, cévy aj.) nebo otvoru 
mezi dutinami (například při srdečních va-
dách). Stenóza páteřního kanálu je charak-
teristická jeho patologickým zúžením.

Když vezmeme v úvahu anatomické 
a fyziologické zvláštnosti páteřního ka-
nálu, který je úložištěm, ale zároveň také 
ochranným pouzdrem pro míchu, je jasné, 
že i jeho nepatrné zúžení může být pro 
míchu fatálním. Například 
při rozvoji absolutní stenózy 
páteřního kanálu může být 
mícha komprimována (stla-
čena) společně s tepnami. To 
ve svém důsledku nehnutelně 
vede k rozvoji ischemie (z řec. 
ischo – „zadržuji, zastavuji“ 
a haima – „krev“; nedokrev-
nosti části těla, orgánu nebo 
tkáně v důsledku toho, že pří-
vod okysličené krve k němu 
je oslaben nebo přerušen) těch 
částí míchy, kde je kvůli stla-
čeným cévám blokováno krev-
ní zásobení.

Ještě na konci 19. století, 
přesněji v roce 1880, M. Litten 
poukazoval na to, že mícha 
je k ischemickým poruchám 

a nedostatku kyslíku citlivější, než jiné 
tkáně organizmu. A ruskému neuropatolo-
govi, žákovi V. M. Bechtěreva a jednomu 
z prvních neurochirurgů L. Pussepovi se 
v roce 1902 podařilo při pokusech na zví-
řatech ukázat, že i krátkodobá ischemie 
míchy má za následek nekrózu (odumí-
rání) nervových buněk v předních rozích 
míšních. Pokud k tomu přidáme ještě 
nevyhnutelné narušení likvorodynamiky 
a rozvoj (v důsledku stlačení obalů míchy) 
epiduritidy a arachnoiditidy, je zcela odů-
vodněné a pochopitelné, že se objeví bo-
lestivý, kořenový a cévní syndrom (v po-
době miel ischemie, radicular ischemie 
nebo miel radicular ischemie).

Pokud budeme vycházet z klasifika-
ce doktora I. Stephena, kterou používá ve 
svých pracích většina autorů, bývá stenóza 
páteřního kanálu, jak jsem již zmínil, dvou 
typů. První typ je vrozený, nebo ho také 
nazývají idiopatický, tedy neodůvodněný 
(neznámého, nejasného původu). Druhý 
typ je získaný, který vznikl v důsledku de-
generativně dystrofických procesů v páteři, 
posttraumatický nebo podmíněný jinými 
příčinami, které vedli ke stenóze (zúžení) 
páteřního kanálu. Například výhřez mezi-
obratlové ploténky dokonce i v centrální 
lokalizaci a o rozměrech pouhých 6 mm 
v dorzálním směru v bederní části páteře 
se sagitálním rozměrem míšního kanálu 
15 mm vede k tvorbě absolutní stenózy 
druhého typu (získané) a může vyvolat 
vážné komplikace. A při stenóze prvního 

typu (vrozené, viz. MR č.43), například se 
sagitálním rozměrem míšního kanálu v be-
derní části páteře 12 mm, může dokonce 
i tří milimetrová protruze meziobratlové 
ploténky vést k rozvoji slabosti v nohou, 
svalové atrofii, nebo jak popisoval takové 
stavy Dejerine ještě v roce 1911 „přerušo-
vaná kulhavost spinálního původu“.

Pro lepší pochopení toho, co může 
představovat stenóza páteřního kanálu, se 
podíváme na vizuální porovnání snímků 
magnetické rezonance.

Připomínám, že normální sagitální 
rozměr páteřního kanálu v bederní části 
páteře musí být minimálně 15 mm; od 15 
mm do 11 mm mluvíme o relativní stenó-
ze, pokud je to méně než 10 mm, jedná se 
o absolutní stenózu.

Pokud si důkladně prohlédnete sní-
mek MR č.44, uvidíte, jak může „obyčej-
ný“ degenerativně dystrofický proces vést 
k rozvoji absolutní stenózy (druhého typu), 
kdy kostní výrůstky a retrolistéza (posun 
obratle směrem dozadu) těla L5 bederní-
ho obratle zcela utlačují míšní kanál na 
úrovni L2 – L3 a L4 – L5. Potom je zcela 
přirozené, že takový pacient trpí vážnými 
problémy s dolními končetinami (paraple-
gii – ochrnutím obou nohou) a narušením 
funkce pánevních orgánů. Jediné, co ještě 
může nemocnému v tomto případě pomo-
ci, je chirurgická operace, tedy dekompre-
se páteřního kanálu. Mimochodem první 
podobná operace, tak zvaná dekompresní 

laminektomie v bederní části 
páteře, byla provedena v roce 
1900 u pacienta s podobnými 
poruchami. Opět jsme u toho 
samého. Je lepší nedovolit, 
aby se nemoc takto rozvinula, 
aby potom nebylo příliš pozdě 
a mohli jsme se vyhnout chi-
rurgickému zásahu. Existuje 
pro to takové rčení: „Jistě není 
moudrý ten, kdo si pro sebe 
nevezme z vědy poučení.“

S použitím materiálů z kni-
hy Osteochondróza pro profe-
sionálního pacienta od prof. 
I.M.Danilova - autora metody 
vertebrorevitologie.

http://vertebrolog.com/cz/
lechim/14-bolezni-cz/57-ste-
noza-paternino-kanalu

Stenóza páteřního kanálu

MR č.42 MR č.43 MR č.44

MR č.42 – snímek zachycuje stav „normy“. Uvádíme ho pro 
další porovnání se snímky bederní části páteře. 

Na MR č.43 je vidět bederní část páteře s vrozenou absolutní 
stenózou (prvního typu) páteřního kanálu. 

Na MR č.44 je vidět bederní část páteře se získanou absolutní 
stenózou (druhého typu) páteřního kanálu. Měsíčkový čaj

Krásné oranžové květy měsíčku lé-
kařského jsou tak působivé a veselé, že 
je možné je zařadit mezi nejkrásnější květ 
našich bylinek. Ale většina zahradníků si 
ani neuvědomuje, jaká obrovská léčivá 
síla se v nich nachází. Jestliže si měsíček 
chceme nasušit sami, musíme sbírat plně 
rozkvetlé květy, během slunečného dne, 
nejlépe kolem poledne. Hlavní léčebné 
využití měsíčku je zevně na tělese hojící 
rány a vředy, většinou ve formě obkladů či 
masti. Při vnitřním užívávání ve formě čaje 
je měsíček výborný na nemoci jater a žluč-
níku, záněty močového měchýře a mo-
čových cest. Patří mezi nejlepší léčivky 
používané při podpůrné léčbě a prevenci 

rakoviny ženských orgánů a prsu, žaludku, 
jater, tlustého střeva a kůže.

Květy měsíčku zalijeme hrnkem stu-
dené vody a přivedeme k varu v nekovové 
nádobě. Povaříme krátce jen 1-2 minuty 
a odstavíme z ohně.  Louhujeme 10 minut.

Jitrocelový čaj

Jitrocel byl velice uznávaný mezi pro-
stým lidem už za dávných časů, kdy ještě 
všechno léčení obstarávaly porodní báby 
a babky kořenářky. Jitrocelové listy sbírá-
me v červnu až srpnu, nejlépe před obdo-
bím kvetení, kdy mají nejsilnější koncent-
raci léčivých látek. Užívání jitrocelového 
čaje je maximálně vhodné v době nachla-
zení, při angíně, chřipce, zápalu plic, zá-
nětech dýchacích cest. Je prospěšný i pro 
astmatiky, ale také pro kuřáky, protože 
čistí plíce a průdušky. Je zároveň účinný 
při trávicích potížích. Také je výborným 
doplňkem při očistných kůrách, proto-
že pomáhá odvádět škodlivé látky z těla 
a čistí krev, stejně jako spoustu tělesných 
orgánů, například ledviny a celé naše vylu-

Rakytníkový čaj

Srdce je jeden z nejdůležitějších orgá-
nů v našem těle, a proto bychom o něj měli 
pečovat každý den. Neúnavně nám slouží 
a dokáže vydržet opravdu hodně, ale jak-
mile s ním začneme mít nějaké problémy, 
tak už se jich většinou nezbavíme až do 
konce života. Pokud tedy chceme mít své 
srdce zdravé, bylo by rozumné dodržovat 
následujících sedm návyků.

1. pro zdravé fungování srdce je ne-
zbytný pravidelný pohyb. Zjednodušeně 
řečeno, je to mnohem důležitější než to, 
jestli si dopřáváme takové či makové jídlo. 
Pohyb uklidňuje, udržuje hladinu chole-
sterolu na správné úrovni i tlaku a mírně 
snižuje srážlivost krve.

2. samozřejmě jídelníček nemůžeme  
úplně podcenit. Pokud chceme mít zdravé 
srdce, v naší každodenní stravě by mělo 
být minimum cukru a také bychom to 
neměli přehánět se sacharidy. U cukru 
nesmíme zapomínat na to, že ho obsahuje 
i spousta různých nápojů. Medy a některé 
sirupy jsou sice jistou alternativou cukru, 

ale také bychom to s nimi neměli přehá-
nět.

3. v naší stravě by se každý den mělo 
objevit dostatečné množství ovoce a zele-
niny. U dospělého člověka je to kolem půl 
kilogramu, převažovat by měla zelenina 
(v ovoci je přeci jen příliš mnoho cukru). 
Také bychom měli jíst pravidelně luštěniny.

4. obecně bychom se měli vyhýbat 
alkoholu, zvláště tomu tvrdému. U vína 
a piva se názory vědců různí, jistá shoda 
panuje na tom, že malá dávka by neměla 
ublížit, možná v některých případech i tro-
chu pomáhá.

5. podle mnoha výzkumů většině lidí 
pomůže udržet dobrou kondici srdce jed-
na až dvě kávy (klasická espressa) den-
ně. Samozřejmě pod podmínkou, že ne-
mají problémy s příliš vysokým tlakem 
či arytmií. Ke kávě či s kávou je dobré 
vypít trochu mléka a zobnout si pár man-
dliček, abychom doplnili ještě vápník 
a hořčík.

6. v našem jídelníčku by se měly 
pravidelně, čili alespoň dvakrát do týd-
ne, objevovat kvalitní ryby. Jsou zdrojem 
omega-3 kyselin, bez kterých správné 
fungování oběhové soustavy a tím pádem 
i srdce není možné.

7. jestliže chceme mít zdravé srdce, 
nesmíme zapomínat ani na psychiku. 
Snažme se každý den vstávat s úsměvem, 
vyhýbejme se stresu a konfliktní situace 
řešme v klidu a bez zbytečných vášní. Po-
kud nám to dělá problém, není na škodu 
se zajímat o různá meditační cvičení a jiné 
aktivity, které nám pomohou v boji se stre-
sem a nervovým vypětím.

http://www.prostezdravi.cz/
jak-mit-zdrave-srdce/

Jak mít zdravé srdce

 Se zdravými myšlenkami – zdravý duch a se zdravým duchem – zdravé tělo. Sensei

Klidným dýcháním lze ovlivnit cho-
vání vnitřních orgánů (např. zpomalit sr-
deční tep) i aktuální pocity. Toto cvičení 
je velmi výhodné, například když v kri-
tické situaci narůstá nervozita a hrozí 
výbuch hněvu. Hodí se i pro dlouhodobě 
stresované osoby. Jeho obrovskou vý-
hodou je nenápadnost a časová nená-
ročnost. Pro agorafobika je pak snadné 
vydýchat se při narůstající nervozitě 
v obchodě; impulzivní jedinec má takto 
možnost „vychladnout“ a ovládnout se 
dřív, než pronese něco nešťastného.

Vyzkoušejte si rozdíl mezi dvěma 
typy dýchání – do hrudníku, kdy se 
při nádechu rozšiřuje horní a střední část 
hrudního koše, a dýchání do břicha, kdy 

se uplatňuje spodní část hrudníku a břicho. 
Při relaxaci používejte břišní dýchání.

Jak relaxovat pomocí cvičení s de-
chem: Pohodlně se položte nebo posaďte, 
ignorujte co nejvíce okolních podnětů a ru-
šivých myšlenek a plně se soustřeďte na 
pozorování svého dýchání. Pomalu a zhlu-
boka se nadýchněte nosem, nádech smě-
řujte do břicha a přitom v duchu počítejte 
do pěti. Množství nadechnutého vzduchu 
musí být příjemné a přirozené. Pak zadržte 
dech na tři – v duchu počítejte „raz – dva – 
tři“. Pak opět nosem klidně vydýchněte, 
opět za doprovodu počítání do pěti. Násle-
duje zase zadržení dechu na tři doby. A tak 
to jde dál – nádech na pět, zadržení na tři, 
výdech na pět, zadržení na tři.

Když vám občas odběhnou myšlenky, 

pokojně je přitáhněte zpátky a znovu se 
koncentrujte na dýchání. Relaxační efekt 
spočívá právě v koncentraci na dech 
a počítání, pro něž nemůžete myslet na 
nic jiného. Během několika minut si du-
ševně výrazně odpočinete (dle možností 
a chutě takto prodýchávejte ½ minuty až 10 
minut).

Zpočátku počítejte s tím, že vám bu-
dou myšlenky odbíhat dost často. Schop-
nost soustředění se vyvíjí, takže za pár 
opakování zjistíte, že se dovedete koncent-
rovat mnohem snadněji a že i odpočinek je 
hlubší. Podobný efekt mají postupy k od-
vádění pozornosti.

http://www.relaxace.psychoweb.cz/
relaxace-uvod/dechova-cviceni

Stabilizující dechová cvičení jsou vhodná pro osoby ve stresuDECHOVÁ CVIČENÍ

ké množství vitamínů (C, B, E, A, D, K), 
minerálních látek a tzv. flavonoidů. Užívat 
ho můžete vnitřně (čaje, sirupy, olej) i ze-
vně (gely a krémy). Tato léčivka celkově 
zlepšuje zdravotní stav člověka. Pomáhá 
při léčbě kožních problémů, zmírňuje za-
žívací potíže, podpůrně působí při rekon-
valescenci po onkologické léčbě, prospívá 
očím, působí preventivně proti skleróze 
a přispívá ke zdraví jater a sleziny. 

Hrst sušených nadrcených (nebo čer-
stvých) plodů rakytníku zalijeme 250 ml 
právě vroucí vody a necháme 10-15 minut 
louhovat. 

Poznejte malý zázrak pro krásu i pro 
zdraví. Ne nadarmo je rakytník nazýván 
rostlinou budoucnosti, skrývá v sobě ob-
rovskou léčivou sílu. Plody obsahují vel-

čovací ústrojí. Pomůže nám i s takovými 
nepříjemnostmi, jako je zánět močového 
měchýře a ledvin.

1 vrchovatou kávovou lžičku sušené 
drogy přelijeme 250 ml vroucí vody a ne-
cháme 10-15 minut louhovat. 
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Chcete si se svým manželem 
či manželkou lépe rozumět? 
Méně mluvte, více naslouche-
jte…

Já o voze, ty o koze
Není pochyb, že problémy 

s každodenní komunikací nahlo-
dávají spokojenost mnoha párů: 
"Když on se o mne už vůbec 
nezajímá. Ani neposlouchá, co 
říkám," slýchám ve své poradně 
naříkat ženy. "Když ona po mně 
pořád něco chce a nedá mi chvíli 
klidu," rozčilují se muži.

Jsou obě pohlaví ve svých 
potřebách a projevech skutečně natolik 
jiná, že s nesouladem a napětím v ro-
zhovorech musíme počítat? Nezbývá, než 
se smířit s tím, že dříve či později zažije 
postupné odcizení většina manželství?

Počet manželských konfliktů i rozvodů 
dává nahlédnout spíše kladnou odpověď. 
Zároveň máme k dispozici přehršel 
příruček i speciálních kurzů slibujících, že 
efektivní komunikaci se lze naučit. Stačí 
prý přijmout a pochopit odlišnost pohlaví, 
přiznat si různé potřeby a vše pojistit 
špetkou sebeovládání a vstřícnosti. Je-li 
to tak jednoduché, proč nám komunikační 
(sebe)vzdělávání tak málo pomáhá?

Mluviti stříbro, naslouchati zlato
Snad je to tím, že na jeden důležitý, 

ba možná úplně nejdůležitější, předpoklad 
úspěšného dialogu často zapomínáme. 
Mám na mysli připravenost naslouchat. 
Skutečná výměna pocitů či informací 
se nemůže uskutečnit, pokud v hovoru 
dochází jen ke střídání mluvčích, duchem 
přítomných pouze když hovoří oni sami.

Jenže naslouchání většina lidí 
považuje za něco samozřejmého, co se 
pozná tak, že v rozhovoru prostě chvilku 
mlčíme a neskáčeme druhému do řeči. Ve 
skutečnosti je naslouchání, zvláště dnes - 

kdy jsme obklopeni nevídaným zvukovým 
smogem a z pudu sebezáchovy přímo 
programově aktivní sluch co nejčastěji 
vypínáme - skutečným uměním.

Komunikace mezi manželi by navíc 
měla být nejen efektivní, ale také velmi 
intimní. Měla by zahrnovat i nejhlubší 
vrstvy vzájemného sdílení, které odh-
alujeme, jen když se cítíme v bezpečí 
a bezpodmínečném přijetí. Abychom se 
dokázali otevřít, potřebujeme posluchače, 
který hned nefiltruje, nekritizuje ani nepo-
suzuje to, co říkáme, ale nejprve je nám 
k dispozici jako empatický svědek našich 
zkušeností.

Jak často v poradně slýchám, že to 
nejcennější, co zde mí klienti zažívají, 
je právě to, že jim konečně aspoň chvíli 
někdo naslouchá, přitom hned nehodnotí, 
a pouze zrcadlí jejich zkušenosti, prožitky 
a postoje.

Jak si ověřit, že svému protějšku 
opravdu nasloucháme?

Nejbezpečnější je, když jeho sdělení 
zkoušíme průběžně krátce shrnout a přitom 
se z jeho reakcí ujišťujeme, že jsme vše 
řečené správně. Až později přicházejí na 
řadu další otázky: Co náš partner nad tím, 
co nám říká, pociťuje? Co si myslí? Co 

očekává ode mne? Čím mu 
mohu být ku prospěchu?

Dokud si v odpovědích 
na tyto otázky nejsme jisti, 
nic nezkazíme, když ještě 
chvíli zůstaneme v roli 
posluchačů, kteří jen sdílejí 
řečené, a to až do doby, než 
jsou na případný svůj názor či 
návrh řešení otázáni.

Pokud máme pocit, že 
svému životnímu partnerovi 
(ale také dalším blízkým 
lidem, například dětem) 
nerozumíme nebo že je 

ohledně věcí, které nám popisuje, v omylu, 
připomeňme si úsloví, životem mnohokrát 
ověřené: "Není tak důležité, aby nás naši 
nejbližší chápali, ale aby nás přijímali." 
Dodávám: A aby nám dopřáli čas, ať sami 
poznáme svá případná pochybení.

Dovednost naslouchat, v manželství 
více než v jiných vztazích, nastavuje hrani-
ci mezi pocity vzájemnosti a osamělosti. 
Pokud to nyní u vás skřípe, protože ona má 
přílišnou potřebu mluvit a on zase nulovou 
ochotu naslouchat, zkuste popřemýšlet, 
zda daná situace nesvědčí o extrémně 
nenaplněných potřebách jich obou. 
Kdo jako první zkusí ustoupit a dopřát 
druhému, po čem tak touží? Dokonce 
i malý vstřícný krůček může předznamenat 
velikou změnu…

http://www.evalabusova.cz/clanky/
ticho.php
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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 ● Medi-
tačné techniky ● Zdielanie skúseností ● Dobrá nálada

S praktikami a meditáciami sa môžete zoznámiť v kihách Allatra a Sensei zo Šam-
baly, 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

Besedy s názvem - Globální změny klimatu: 
fakta bez mýtů a účinné způsoby řešení daných problémů

Změna klimatu je očividná a probíhá po celé planetě. Někde sucho, jinde záplavy nebo 
otřesy země. To, co se děje v ostatních částech světa je úzce spojeno s každým z nás 
a týká se to všech obyvatel planety Země.
Účastníci Mezinárodního společenského hnutí AllatRa chtějí sérií besed na toto téma 
seznámit širokou veřejnost s nastalou situací a také s účinnými způsoby řešení vznik-
lých problémů. Seznámit vás se skutečným stavem klimatu, sdělit nezkreslené údaje 
a předat skutečná fakta a podložené informace. Pojďme společným úsilím, na základě 
cti, svědomí a respektování skutečných lidských hodnot, pomoci zmírnit možné násled-
ky přírodních kataklyzmat a zachovat tak planetu pro další generace.Být člověkem tady 
a teď je skutečným činem.

LISTOPAD
čtvrtek 10.11. 18-20 hod. Restaurace Eukalyptus, Ostrava
Pokud máte zájem uspořádat besedu ve vašem městě či kraji, pište prosím na adresu:
 info@allatra.eu
Více o globálních přírodních kataklyzmatech a jejich účinných řešení se můžete sezná-
mit v dokumentu: 
http://allatra.eu/reports/o-problemah-i-posledstvijah-globalnogo-izmenenija-klimata-
-na-zemle, http://allatra.eu/Všichni lidé na světě

Všichni lidé na světě žít chtějí 
v lásce, míru,

všichni lidé na světě mají k tomu sílu,
radostně tvořit, láskyplně jednat,

na provokace zvířete v nás nedbat.

Všichni lidé na světě svobodnou vůli mají,
na každém z nich záleží, 

čemu přednost dají,
zda zanechají rozmíšek, hádek 

a nesmyslných sporů
a společně začnou stoupat, 

už neklesat dolů.

Zda pochopení, respekt navzájem 
si chtějí dát,

bez předsudků a hodnocení dokážou 
se milovat.

Byla jsem v létě navštívit dceru žijící 
v Holandsku. Když jsme jely vlakem z Ro-
tterdamu do nedalekého města Utrecht, 
nevšimly jsme si, že jsme nastoupily do 
vagónu s označením „Still - Silence“ tedy 
do tzv. tichého vozu, ve kterém se po celou 
dobu jízdy nemluví a telefonování je zaká-
záno. Proto jsme si  normálně povídaly. Po 
chvíli se z vedlejšího sedadla zvedl pán, 
který nás klidně a tiše na náš omyl upozor-
nil. Bez emocí, vlídně, lidsky. Pochopily 
jsme, a protože se nám přecházet do jiného 
vagónu nechtělo, zbývající část jízdy jsme 
pozorovaly z okna krajinu a mlčely.

Když jsem se vrátila zpět domů, po-
třebovala jsem následující den zajet do 
centra našeho města. Z klimatizace během 
cestování ve vlaku a v letadle mně trochu 
pobolívalo v krku, proto jsem si v tram-
vaji sedla víc dopředu, kde nebyla žádná 
otevřená okna. V tom se na sedadlo přede 
mnou posadila paní, která ihned okno do-
kořán otevřela a začala si svlékat svetr. Ru-
kou si ovívala tvář a očividně ji na rozdíl 
ode mne bylo velmi teplo. Mohla jsem se 

vztekat a trpět po celou dobu cesty. Ale po 
vzoru pána z tichého vozu ve vlaku jsem 
se klidně zvedla, sdělila paní, že mne bolí 
v krku a poprosila jí, zda by si se mnou 
vyměnila místo, že tak na ní bude foukat 
ještě víc a na mne vůbec. Paní souhlasila 
a s omluvou okno ještě trochu přivřela.

Uvědomila jsem si, že každý člověk 
chce totéž. Pozornost a respekt, cítit se dob-
ře a svobodně. Nesouvisí to s věkem, spo-
lečenských postavením, úspěchem v práci, 
vyznáním či barvou pleti. Souvisí to s tím, 
že jsme lidé a máme se k ostatním chovat 
tak, jak chceme, aby se oni chovali k nám.

A jak na to? Nečekat! Nečekat až za-
čne soused, spolupracovník, vláda nebo 

Každý pracovní den chodím do měs-
ta na oběd. Jsou to nádherné chvíle, kdy 
mohu pozorovat nejen přírodu, ale hlavně 
lidi. Někteří jsou laskaví, jiní zase zamilo-
vaní. S každého jde cítit vrozená poctivost 
a tolerance. Vždycky mě naplní pocit ra-
dosti, když vidím, jak mladí lidé pomáhají 
těm starším a dávají jim přednost, když 
jeden pomůže druhému, když se lidé na 
sebe usmívají. Cítím, že v každém člověku 
převažují především ty dobré vlastnosti. Je 
nádherné pozorovat, když přátelství překo-
nává nenávist a dobro vítězí nad zlem. Lás-
ku prostě vidím na každém kroku. Někteří 
z vás se mnou „možná“ nebudou souhlasit 
a namítnou, že tak to není.  Víte, záleží 
pouze na osobní volbě každého člověka. 
Existuje na to jedno prastaré podobenství.

Jednou jeden poutník dorazil k veli-
kému městu a rozhodl se, že jej navštíví. 
Když přecházel padací most, všiml si, že 
vedle brány sedí vetchý stařec. Přistoupil 
k němu a zeptal se:  „Jací lidé žijí v tomto 
městě?“ Stařec pozvedl oči a odpověděl 
otázkou: „A jací lidé žili ve městě, odkud 
přicházíš?“ Poutník se zamyslel a řekl: 
„Žili tam pyšní lidé, kteří se mezi sebou 
nenáviděli, škodili jeden druhému, vládl 
tam strach a peníze!“ Stařec se smutně po-
díval a odpověděl: „Tak přesně takoví lidé 
žijí i v tomto městě“. Poutník se zamračil 
a pokračoval dále do města. Druhého dne 

se před branou města objevil jiný poutník, 
který se rovněž rozhodl toto město navští-
vit. Když uviděl starce, pokorně se uklonil 
a zeptal se: „Moudrý muži. Jací lidé žijí 
v tomto městě?“ Stařec mu odpověděl 
otázkou: „A jací lidé žili ve městě, odkud 
přicházíš?“  Poutník se usmál a řekl: „Žili 
tam laskaví a upřímní lidé, kteří si vážili je-
den druhého, pomáhali si navzájem, vládla 
tam Láska a Přátelství.“ Stařec se rovněž 
pousmál a odpověděl: „ Tak přesně takoví 
lidé žijí v tomto městě.“ 

Vždy záleželo, záleží a bude záležet 
pouze na nás samotný, jak budeme vnímat 
tento svět a lidi v něm. To je to, co nám dal 
Bůh, možnost zvolit. Záleží pouze na nás, 
jestli v tom druhém uvidíme přítele či ne-
přítele. Zda k lidem pocítíme Lásku nebo 
nenávist. Měli bychom společně hledat to, 
co nás spojuje a ne to, co nás rozděluje. Jan 
Werich napsal krásný citát: „Mít rád lidi 

a milovat lidi, to je celé tajemství a snad 
jediný recept na štěstí.“ Tato jednoduchá 
pravda je vlastní každému člověku na 
planetě. Všichni tuto Lásku máme, jen jí 
v sobě musíme probudit a nečekat, že to 
někdo udělá za nás. Vždyť jsme všichni 
jedné krve. Jsme jako prsty na ruce. Ka-
ždý je jinak veliký a každý používáme 
na něco jiného, ovšem jedině dohromady 
z nich můžeme vytvořit pěst. V tom je síla 
člověka – ve sjednocení všech lidí. Uměle 
vytvořené rasové, náboženské a politic-
ké rozdíly, které nás rozdělují, dokážeme 
překonat pouze Láskou a vzájemným po-
rozuměním. Vidět svět v tom lepším svět-
le může každý z nás, jen musí začít sám 
u sebe a nečekat, až se změní ten druhý.

Je to velmi jednoduché. V této chvíli, 
kdy nastává doba globálních kataklyzmat 
(allatra-science.org/cs) bude záležet na 
každém z nás, jestli dáme přednost Lásce 
a přátelství, před egoismem a nenávistí. 
Budoucnost nás a našich dětí není v rukou 
politiků a náboženských činitelů, ale v ru-
kou nás samotných. A já vím, že ji společně 
dokážeme zachránit. LÁSKOU.

Dušan Valeček

Pohled na svět

Všichni lidé chtějí totéž

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, 
které u nás nemají obdobu! Pořady, kte-
ré vám otevrou 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!

MEDITACE 
podle knih Anastasie NOVYCH

říjen, listopad 2016
 každou středu od 18 hodin

Kde: Antonína Sovy 39, OPAVA
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

Psychologické poradenství a psychote-
rapie dle unikátní alternativní psycho-
logie Allatra, které zahrnuje: 
● konstruktivní řešení konfliktů
● harmonie ve vztahu mezi partnery
● harmonie a jednota mezi lidmi
● harmonický rozvoj dítěte jako svobodné 
osobnosti
● denní semináře pro rodiče i děti

Komplexní ozdravný program 
ANTISTRES, který zahrnuje:
● prevence stresu
● sebekontrolu
● stav vnitřní rovnováhy a harmonie

V rámci obou programů se provádí 
praktická cvičení:
● cvičení na uvolnění těla
● autogenní cvičení
● kontrola negativních myšlenek

● koncentrace
● meditace
● duchovní praktiky 

Kontakt na kliniku:
Náměstí Svobody 14

738 01 Frýdek-Místek

Objednávky u:
MUDr. Gabriela Szalayová, 

Tel: +420 775 869 447, 
Email: gabi.szalayova@gmail.com

Mgr. Michal Krawiec,  Tel: +420 733 111 
676, Email: klinika@volny.cz

Otevírací doba:
Pondělí až Pátek od 9:00 až 15:30 

dle předchozích telefonických objednávek

Ve čtvrtek od 18:00 společenské setkání 
a meditace podle knih Anastasie NOVYCH

KLINIKA 
ZDRAVÍ NABÍZÍ

www.klinika-zdravi.com

Dar vnímavého ticha

 BESEDA "OTÁZKY A ODPOVĚDI  
NA TO NEJDŮLEŽITĚJŠÍ…"

Unikátní beseda pro všechny, kterým není lhostejný jejich duchov-
ní rozvoj a směřování celé společnosti. Zároveň je určená všem čte-
nářům knih Anastasie Novych, kteří se seznámili s tímto nevšedním 

dílem, pracují nad sebou a mají v sobě nezodpovězené nejniternější, osobní otázky. 
Odpovídat budou naši hosté z Kyjeva - Vladimír Širin a Andrej Kovtunov.  
22.10.2016 od 14 hodin, Ostrava - Výstaviště Černá louka, Pavilón A. Vstup volný

Kontakty: Renáta Valečková, renata.valeckova@seznam.cz, 606 794 639

člověk, kterého míjíme na ulici. Nečekat, 
že nám to někdo nařídí, že to za nás roz-
hodne nebo udělá. Začít sám! Začít a být 
tak příkladem dalším lidem, kteří budou 
příkladem dalším lidem a ti budou …

Alena Chamrádová,
Ostrava
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A která jídla můžeme směle řadit za ta podzimní? Jistě všechna z tuřínů, dýní, brambor a další zeleniny, kterou nám dávají 
zahrádky na podzim. Kromě již tradiční zeleniny se dnes na našem trhu objevují i novější druhy, jako patizony, baklažány, tykve, 
cukety. 

POLÉVKA Z DÝNĚ HOKKAIDO
Ingredience (4 porce): 600g dýně Hokkaido (malá oranžová), cibule, čerstvý 

zázvor, tymián, 1-2 lžíce řepkového oleje, sůl, pepř, koření garam masala nebo 
kurkuma, cca 1 litr zeleninového vývaru, čerstvý koriandr, dýňový olej.

Postup: Na řepkovém oleji orestujeme cibulku. Dýni omyjeme, tento typ ne-
loupeme a nakrájíme na větší kostky. Přidáme ji k cibulce, chvíli opékáme, poté 
osolíme a ochutíme kořením.

Zalijeme vývarem a vaříme doměkka. Polévku rozmixujeme, nakonec přidá-
me kousek nastrouhaného čerstvého zázvoru.

Na talíři posypeme dýňovými semínky a zakapeme kvalitním olejem, olivo-
vým nebo třeba dýňovým, ten chuť polévky skvěle doplní. Ozdobíme čerstvým 
koriandrem.

říjen  2016 • Polahoda VE SPOJENÍ S PŘÍRODOU

Láska je největší léčivá síla v přírodě. Osho

HŘEJIVÝ VÁNEK BABÍHO LÉTA

Babí léto lehounce přilétá,
do závojů pavučin se halí, obléká.

Ranní sluníčko perličky rosy rozsévá,
květ ocúnu úžasnou barvou rozkvétá.

Do barvy sametu se bezové 
kuličky mění,

pod modrou oblohou rudé šípky  - 
se oddaly snění.

Příjemné teplo hladí po duši,
motýlci zpomalí, od rosy křidélka osuší.

Tu zaujme pařez - mechem obrostlý,
vykoukne hříbek, pěkně urostlý.

Pohlední na nebe, jaké je krásné.
Pohlédni na hory a slunce jasné.

Co všechno je krásné kolem nás...
Není to jen slunce nebo tvá tvář.

Modlitba voní. Voní kadidlem, ced-
rem, tajemnem ... Donedávna jsem kadidlo 
měla v mysli spojené s chladnou pro mne 
těžkou vůni kostela, které se od dávných 
věků v kostele používá. 

Ve starověku se kadidlo užívalo ze-
jména z důvodů hygienických. Jeho vůně 
překryla nedobré pachy a zmenšovala 
nebezpečí infekce. V mimokřesťanském 
prostředí k hygieně přistupoval i magický 
motiv, člověk chtěl zahnat nejenom pachy 
a nemoci, ale také vlivy démonů. Kadidlo 
se navíc užívalo i jako projevu důstojnosti 
a důležitosti, neboť bylo cenným zbožím.

Kadidlo bylo pravděpodobně nejdů-
ležitější ingrediencí sloužící k vykuřování 
v celé historii. V bibli se o něm píše na 
dvaadvaceti místech. Již v té době bylo ve-
lice dobře známé pro svou léčivou sílu. Ne 
jinak je tomu i v dnešní době. Olej z kadi-
dlovníku působí jako mírné tonikum.

Harmonizuje vaši životní energii, kte-
rou narušuje stres a napětí. Vůně má po-
vznášející účinek na náladu. Nyní znám 
vůni čisté esence Kadidla, vnímám jeho 
energii a sílu a tato esence si mne získala. 
Získala si mě svou historií, silou, čistotou, 
působením na zdraví mé i mých blízkých.

Esence kadidla mi prostě vstoupila do 
života.

Na fyzické úrovni pomáhá esenciál-
ní olej Kadidlo k normální činnosti srdce 
a harmonizaci cholesterolu v krvi, přispívá 
ke zdraví kloubů, reprodukčního i dýcha-
cího systému. O oleji se říká, že "prohlu-
buje dýchání". Je vhodný na neklid, strach 
a zmatek. Přináší zklidnění, jemné upoko-
jení, větší soustředění a očištění intelektu. 
Proto je také ideální pomůckou při medi-
taci, rozjímání a modlitbě. Kdykoli vás 
přepadá pocit, že vás příliš utlačují světské 

starosti nebo minulost, dovolte esenciální-
mu oleji z kadidla, aby vám pomohl osvo-
bodit se od svazujících myšlenek.

Jako levnější varianta kadidla se od 
pradávna užíval Cedr. Název cedrus po-
chází z arabského kedron a znamená síla. 
Už staří Egypťané a Tibeťané používali 
cedrový olej jako kosmetický přípravek 
a parfém, ale také jako rituální kadidlo. 
Esenciální olej z cedru je tradičně vnímán 
jako podpůrný a posilující životní energii 
a vůli. Povzbuzuje, hřeje, zesiluje sexuální 
cítění, ale je uznáván i díky svým uklidňu-
jícím a čistícím vlastnostem. Dodává sílu 
v dobách krize a pomáhá zvládnout vypja-
té emoce. Esence Cedru je uznávána i díky 
svým uklidňujícím a čistícím vlastnostem. 
Ve fyzické rovině harmonizuje činnost 
lymfatického systému, podporuje dráhu 
ledvin. Jeho mužské, dřevito-balzámové 
aroma nám pomáhá dostat se z negativních 
situací a přeměnit je na zkušenost. Cedr se 
stal symbolem hojnosti a plodnosti. Opa-
kovaně se o něm dočteme v Bibli. Jeho 
dřevo bylo použito ke stavbě Šalamounova 
chrámu a paláce.

A co teprve, když spojíte vůni a účinky 
kadidla a cedru. Díky tomuto spojení a sy-
nergickému přidání skořice, pačuli, vetive-
ru, galbanum, šalvěje a meduňky se nabízí 
synergická směs s názvem Modlitba. Vý-
znamný podíl v ní má cedr a kadidlo, jehož 
vůně přináší zklidnění, jemné upokojení, 
větší soustředění a očištění intelektu. Vde-
chování této synergie vůní podporuje zti-
šení mysli a navozuje klidnou a pokornou 
atmosféru. Pomáhá nám poodstoupit od 
vlastní osobnosti a pohlížet sami na sebe 
z více neosobního hlediska. Snadněji tak 
pronikneme k hluboko uloženým myšlen-
kám, přáním, skutkům a emocím a lépe se 
nám bude dařit nalézt své místo v životě,  
inspiraci, pomoc a sílu. 

Pro mnoho lidí slovo modlitba ztra-
tilo svůj význam a je pouze synonymem 
pro zastaralé, nelogické a nepotřebné ža-
donění a snahu něco získat. Ty největší 
autority lidských dějin nás však ujišťují, 
že modlitba je jedním z nejstarších úko-
nů člověka a jednou z největších lidských 
potřeb. Správná modlitba pomáhá očistit 
a vyjasnit city, nalézt své místo v životě, 
vnitřní vedení, inspiraci, pomoc a sílu. 
Myslím, že takřka každý z nás má něja-
kou svoji vnitřní víru, svoji modlitbu. Ne-
musí to být o tom, být součástí nějakého 
směru, nějaké církve, je to o nás samot-
ných, o víře v sebe sama.

Citace z knihy 
ALLATRA od A.Novych:

Rigden: Obyčejný rostlinný olej je 
svými vlastnostmi dobrým energeticko-in-
formačním akumulátorem, schopným po 
dlouhou dobu zachovávat informaci, jež 
do něj byla vložena, jako voda nebo křiš-
ťál. Ovšem, v této otázce je důležité, kdo 
a jak „připravuje“, ve smyslu vkládá in-
formaci do oleje, s jakou dominantou. Sa-
motný proces „přípravy“ představuje buď 
odříkávání modlitby, nebo magické for-
mule, nebo zaklínání. Mimochodem, to se 
může uskutečňovat zcela neslyšně. Vždyť 
podstata není v tom, zda se ta informace 
vyslovuje nahlas nebo v mysli. Hlavní je, 
co za tím stojí, jaké vnitřní pocity člověk 
do daného procesu vkládá. 

Síla těchto pocitů nabíjí olej odpovída-
jícím způsobem, zadává vektor následující-
ho jednání podle programu, který je v něm 
uložený. Jaký bude právě tento vektor, zá-
leží na člověku, který olej „připravuje“. 
Je-li to duchovně silná Osobnost, bude se 
jednat o duchovní, pozitivní pomoc. Bude-
-li olej připravovat energeticky silný člověk 
s dominujícími materiálními přáními, pak 
nemůžeme čekat nic dobrého. Když se ta-
kový „nabitý“ olej nanáší na tělo člověka 
(zejména na oblasti umístění čaker), vstu-
puje do něj program, předem uložený do to-
hoto oleje. Původně bylo podobné jednání 
předurčeno pro duchovní podporu člověka, 
aktivaci jeho Přední bytosti. 

Obvykle se za těmito účely využíval 
rostlinný olej. Již mnohem později, když se 
znalosti vytratily a docházelo k pouhému 
napodobování tohoto obřadu, začali lidé 
do těchto olejů přidávat balzámy a aroma-
tické látky, aby, kdyby to nezaúčinkovalo, 
to alespoň hezky vonělo. Mimochodem, 
toto popostrčilo lidi, aby vytvořili takový 
výrobek, jako jsou voňavky. 

kniha ke stažení zdarma: http://ibis-
books.cz/dload/book_allatra_cz.pdf 

http://www.bewit.cz/?identifikace=elixir

Kráčím po louce, snažím se jít zlehka, ale občas se mi 
stane, že mám pod chodidly sedmikrásky, či jiné drobné 
kvítky, které nechtěně sešlápnu. Když projdu, narovnají své 
hlavičky, jakoby se nic nestalo, nezlobí se na mne. Jsou jem-
né, něžné, trpělivé, snáší vše, co přichází - výkyvy počasí, 
chlad, slunce, sucho i mokro.

Po pěkném odpoledni v přírodě přicházím domů, vzpo-
menu si na květy měsíčků, které jsem před ochodem natrha-
la. Trošku se na sebe zlobím - za svojí nedůslednost, protože 
jsem je nedonesla ihned po natrhání do vázy. Naštěstí květy 

ležely ve vlhké trávě ve stínu.
Zastříhnu konce a dávám je do vody s nadějí, že ožijí.
Ráno, ihned po probuzení se dívám na květy. Jsem překvapena, s údivem na ně 

hledím, protože něco takového jsem vůbec nečekala - nejen, že se narovnaly, ale své 
středy otočily přímo k oltáři.

Květiny cítí a vnímají i naší pozornost. Zkuste s nimi promluvit. Bezpochyby dosta-
nete odpověď. Květina je totiž žena…

Alka Bazalka, AAS

KVĚTINA JE ŽENA…

Pokud máte alergii či nedostatek vol-
ného času, ale chcete si pořídit nějaké 
zvířátko, rybičky se zdají být ideální vol-
bou. Také i v případě, že vaše dítko se chce 
o nějaké zvířátko začít starat, je to pro něj 
snadný začátek. Jak správně začít?

Jak je vlastně chovat?
Jelikož se s rybičkami člověk do pří-

mého kontaktu nedostane, tak se nemusíte 
zajímat o antialergenní opatření, pokud tr-
píte alergií třeba na peří či chlupy. Rybičky 
můžete klidně nechat bez dozoru na delší 
čas, neboť nepotřebují  tak velkou pozor-
nost jako třeba pejsci či jiná zvířátka. Když 
je náhodou zapomenete nakrmit a jedete na 
víkend třeba na chatu, nemusíte mít zby-
tečné starosti. Dva dny bez jídla jim nijak 
neublíží.

 
Výběr akvária
Jakou velikost a tvar si pořídit? Z hle-

diska tvaru se doporučuje, aby jeho délka 
byla 2x delší než výška vašeho akvária. Ne-

jen že je vysazování rostlinek mnohem jed-
nodušší, ale i celková údržba se pak provádí 
mnohem snadněji. A co se týče velikosti, 
tak si raději nechte poradit ve zverimexu či 
od známého, který se tomu již nějaký čas 
věnuje. Doporučuje se držet se pravidla, že 
větší je lepší, ale záleží na vás. Odborníci 
radí pořídit si akvárium s nádrží okolo 60 
litrů. Čím je nádrž větší, můžete si nejenom 
vytvořit zajímavý interiér pro své rybky, ale 
také můžete volit i jiné druhy rybek, které 
nejsou v menších rozměrech.

 
Interiér akvária si už každý zařídí dle 

svého vkusu. Důležité je dno akvária - vy-
brání správného štěrku, písku, ozdobných 
kamenů, rostlinek apod. Další potřebnou 
věcí je určitě filtr, který se vám postará 
o bakterie a vytvoření fungující atmosfé-
ry. Akvárium je vhodné umístit do té části 
místnosti, kde bude dostatek slunečního 
světla, kde není mnoho prudkých či rych-
lých pohybů, neboť by se rybky mohly 
dostat do stresu, a hlavně pouvažovat nad 
samotnou vahou a rozměry akvária, aby tu 
tíhu případná skříň či stůl unesli.

 
Pro chov rybiček by vám nemělo chy-

bět nadšení, chuť nastudovat si, že každý 
druh potřebuje jinou péči a také byste se 
měli snažit pochopit život pod vodou 
a chovat k němu určitý respekt. Rybičky 
mají i léčebné účinky, doporučují se pro 
zklidnění mysli, celkového uvolnění a zba-
vení stresu v našem životě.

http://www.chovatelka.cz/clanek/chov-
-rybicek

CHOV RYBIČEK

VŮNĚ MODLITBY

Co není vidět na první pohled
Aneb záleží na úhlu pohledu

Chlapec jede ve vlaku, kouká z okna 
a volá: „Podívej táto, ta krajina ven-
ku utíká, stromy a louky také běží.“ Na 
celý vlak je slyšet, jak dítě nadšeně křičí 
a své nadšení si přeje sdílet s ostatními. 
Po chvíli, kdy už hlasité dítě ruší celý 
vlak, se jeden muž postaví, jde k jeho otci 
a říká: „Prosím Vás, měl byste vzít to dítě 
do nemocnice, jestli je vůbec pořádku, 
když se takto chová.“

Tatínek tohoto chlapce mu s úsměvem 
odpoví: „Víte, my právě z té nemocnice 
jedeme, protože můj syn až do včerejška 
neviděl vůbec nic.“

Tento krásný příběh jsem slyšela v In-
dii na přednášce australského pandita Šrí 
Ačarží Šarmandžího a musím říct, že mne 
provázel celou cestu po Indii a ještě teď, 
když si na něj vzpomenu, mi naskočí husí 
kůže. Jak snadno můžeme druhé odsou-
dit, pokud neznáme jejich příběh. I In-
diáni mají také takové pravidlo: „Nesuď 

nikoho, pokud jsi nekráčel v jeho moka-
sínech.“ 

Můžeme děkovat za moudré příběhy 
a citáty a je jedno, z jaké kultury pocháze-
jí, protože inspirovat se můžeme kdekoli. 
Kameny házet nebudu, raději si nazuji své 
boty, zvolím ten správný úhel pohledu na 
svět kolem sebe, a pak se mi možná odha-
lí i ta skrytá tajemství, která nejsou vždy 
k vidění na první pohled.

 Alena Stellnerová, AAS

Šípky bychom měli sbírat v době, kdy 
jsou dokonale zralé, ale ještě nepřešly prv-
ními mrazíky a nebo nezačaly měknout 
(namrzlé nesbíráme, protože je nelze su-
šit). Barva by měla být červená, na dotek 
musí být tvrdé. Při rozpůlení by měly mít 
žlutá semínka s chloupky. Dříve se na šíp-
ky chodilo na konci září a začátku října, 
dnes slunečných místech jsou krásně zralé 
a můžeme je sbírat již o nějaké dva či tři 
týdny dříve. Jak asi každý ví, šípková růže 
má velké množství trnů, proto bychom si 
na výpravu měli vzít nejen nůžky, kterým 
šetrně zralé plody odstřihneme, ale raději 
nezapomeňme ani na rukavice a oblečme 
se do něčeho staršího, kde nějaký ten trha-
nec nebude vadit. Nasbíráme si jich podle 
toho, kolik chceme pak sušit, ale bylo by 
dobré neočesávat keře úplně dohola, nech-
me také něco zvířatům. Pokud jsou suché 
a máme to blízko domů, můžeme je sbírat 
do igelitového pytlíku, jinak je raději drží-
me v něčem látkovém.

♦ Po přinesení domů šípky probereme, 
omyjeme, necháme pořádně okapat, od-
straníme každý naměklý kousek a také je 
zbavíme případných zbytků větviček, ka-
lišních lístků a stopek. No a můžeme začít 
sušit. Majitelé sušiček to mají nejsnadněj-
ší, prostě nastaví svůj přístroj na požadova-

ný čas a mají hotovo. Ti, co tuto mašinku 
nemají, musí šípky sušit nějakým tradič-
nějším postupem. Je samozřejmě možné je 
rozprostřít někam na papír, vystavit na slu-
níčko a průběžně je kontrolovat a odstra-
ňovat plody, které chytily plíseň. Jenže asi 
každému je jasné, že šípky sbíráme v době, 
kdy se dočkáme spíše deště než krásných 
teplých paprsků a dlouhým ležením v bytě 
zbytečně chytají prach. Bylo to jasné už 
našim prabábám, které nasbírané šípky su-
šily večer ve vychládajících pecích a cosi 
podobného můžeme udělat i my v troubě.

♦ Rozložíme očištěné plody na plech 
vyložený pečícím papírem (ještě lepší je 
mřížka, ale tu má jen velmi málo domác-
ností) a vložíme je do trouby. Existují dvě 
školy, jak by se měly sušit. Podle první je 

nejlepší je vložit do trouby rozehřáté na 
necelých sto stupňů, nechat je deset minut 
a pak teplotu stáhnout na padesát. Podle 
druhé stačí mít rozehřáto stabilně na sedm-
desát a až do usušení se nemusíme o nic 
starat. Verze dvě je určitě lepší pro nováč-
ky, protože šípky je snadné spálit a pak 
ztrácí svou hodnotu. V obou případech 
necháváme pootevřená dvířka, aby mohla 
odcházet odpařovaná vlhkost.

♦ A jak dlouho bychom je vlastně měli 
sušit? Přesný čas platný pro každého říci ne-
lze, trouby jsou různé, šípky mají rozdílnou 
velikost. Obecně to nejlépe poznáme podle 
toho, že mají krásnou tmavočervenou bar-
vu (ale ne hnědou nebo spálenou černou, 
takové jsou na nic), jsou suché a můžeme je 
rozlomit a rozdrobit. Nesmíme v nich cítit 
nic vlhkého, aby pak uskladněné ovoce ne-
začalo plesnivět. Usušené šípky uskladníme 
v dobře uzavíratelné sklenici a nebo pokud 
máme suchou a větranou spíž, můžeme je 
pověsit do plátěného pytlíku tak, jak do dě-
laly už naše babičky. Sbírat a sušit bychom 
je měli každý rok, je to stejné jako u vše lé-
čivých plodů a bylin, po uplynutí této doby 
velmi ztrácí na léčivé síle.

http://www.prostezdravi.cz/jak-sbirat-
-susit-sipky/

Jak sbírat a sušit šípky
Jedním z nejlepších přírodních zdrojů vitamínu C jsou naše klasické šípky. 

Na podzim rostou na keřích všude kolem nás, takže je dobré se je naučit sbírat 
a také sušit, abychom si pak v zimě mohli dopřávat skvělou chuť a hlavně léči-
vou sílu šípkového čaje. V každé domácnosti je dobré mít alespoň kolem litru 
usušených plodů. 

http://blog.kaloricketabulky.cz/

Proč s láskou nežijí někteří lidé?
Proč svět nám před očima hyne?

Co brání každé bytosti,
projevit se v lásce a lidskosti. 

Sluneční paprsky lesem prostupují,
s krásnem jdou city, co lásku prohlubují.

Máš pocit, že nemůže být zloby,
příroda dává sílu živé vody.

Jako krůpěje rosy zkrášlí květy,
tak síla lásky objímá světy.

Jsou lidé s krásnou duší,
rozdávají živou vodu aniž to tuší.

Štěstí mi dalo – tebe znát,
hřejivý vánek babího léta začal vát.

Je úžasné mít úsměv na tváři 
a srdce pro lásku.

Jílková Hana Loštice

Monika Šuplerová, Zašová
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"Avšak díky tehdej-
šímu zásahu Aga-
pita Pečerského byly 
do tohoto procesu 
v Kyjevské Rusi akti-
vo vány právě pozi-
tivní symboly, z nichž 
mnohé (znak AllatRa, Al-
lat, kosočtverce, kruhy, 
rovnostranné kříže) byly 
velmi dobře známy i v období před 
křesťanstvím. Agapit v podstatě obnovil 
Znalosti, včetně těch o čtyřech Bytostech, 

o duchovním os-
vobození člověka. 
Ovšem, nebylo to 
učiněno očividně, 
ale skrytě, ale to 
neznamená, že by to 

bylo méně důležité. 
Čili díky duchovní činnosti 
Agapita Pečerského, 
Lékaře Nezištného došlo 

k obnově převážně pozitivních znaků, 
což se, přirozeně, projevilo na duchovní 
budoucnosti daných národů."

Polahoda • 2016 říjen  HISTORIE • ZÁHADY • ZAJÍMAVOSTI

Zatímco ztrácíme svůj čas váháním a odkládáním, život utíká.  Seneca

Po přečtení zprávy «PRAPŮVOD-
NÍ FYZIKA ALLATRA», kde je psáno, 
že se všechny elementární částice tvořící 
chemické prvky skládají z různého počtu 
nedělitelných fantomových částeček Po, 
mne začalo zajímat, proč se zpráva vůbec 
nezmiňuje o kvarcích, přestože se obecně 
má za to, že jsou základními stavebními 
prvky elementárních částic.

Mezi vědci zkoumajícími mikrosvět 
elementárních částic, byla teorie kvarků již 
dávno veřejně uznána. I když se zavedení 
pojmu „kvarku“ zakládalo na čistě teore-
tickém předpokladu, jehož existence byla 
jen pravděpodobně potvrzena, dnes se 
tímto pojmem ohánějí jako neochvějnou 
pravdou. Vědci se dohodli, že elementár-
ní částice budou nazývat kvarky, a za pár 
desetiletí se tento pojem stal ústředním 
tématem teoretických a experimentálních 
výzkumů v oblasti fyziky vysokých ener-
gií. „Kvark“ se stal součástí vyučovacích 
programů všech přírodovědných vysokých 
škol. Na výzkumy v této oblasti se vydáva-
jí obrovské sumy peněz – co jen stála vý-
stavba Velkého hadronového urychlovače. 
Nové generace vědců studují teorii kvarků 
podle učebnic bez dalšího zkoumání histo-
rie daného tématu. Ale pojďme nezaujatě 
prozkoumat podstatu „kvarkové teorie“.

Ve druhé polovině XX. století, díky 
rozvoji technických možností urychlovače 
částic - lineárních a kruhových cyklotronů, 
a poté i synchronů, se vědcům podařilo 
objevit mnoho nových částic. Ovšem ne-
věděli si s těmito objevy rady. Z čistě teo-
retických úvah navrhli, pokusit se seřadit 
částice do skupin s cílem odhalit určité po-
řadí (jako v periodické tabulce chemických 
prvků Mendělejeva). Vědci se domluvili 
nazývat těžké a středně těžké částice had-
rony, které se dále dělí na baryony a mezo-
ny. Všechny hadrony se podílejí na silné 
interakce. Méně těžké částice pojmenovali 
leptony, které vstupují do elektromagnetic-
ké a slabé interakce [1]. Od té doby se fy-
zici snažili vysvětlit podstatu všech těchto 
částic a najít společné vlastnosti popisující 
jejich chování.

V roce 1964, američtí fyzici Murray 
Gell-Mann (laureát Nobelovy ceny za fy-
ziku v roce 1969) a George Zweig navrhli 

nezávisle na sobě nový postup. Předložili 
čistě hypotetický předpoklad, že se všech-
ny hadrony skládají ze tří menších částic 
a jejich odpovídajících antičástic. Gell-
-Mann pojmenoval tyto nové částice kvar-
ky. Je zajímavé, že samotný název převzal 
z románu Jamese Joyce „Oplakávání Fi-
nnegana“, kde hrdina ve svých snech čas-
to slyšel o záhadných třech kvarcích. Zda 
Gell-Manna daný román tak emocionálně 
oslovil nebo měl prostě jen rád číslo „tři“ 
nevíme, ale ve svých vědeckých pracích 
navrhl zavést do fyziky elementárních 
částic první tři kvarky s názvy: nahoru (u - 
z anglického Up), dolu (d - down) a podiv-
ný (s - strange), mající malý elektrický ná-
boj +2/3, —1/3 и —1/3. Jim odpovídající 
antikvarky budou mít protikladný náboj.

Podle tohoto modelu jsou proto-
ny a neutrony (z nichž se, jak vědci 
předpokládají, sestávají všechna jádra 
chemických prvků) složeny ze tří kvarků: 
uud a udd (zase ty samé všudypřítomné 
tři kvarky). Avšak proč pravě ze tří a proč 
právě v takovém pořadí, nebylo nikdy 

vysvětleno. Tak si to vymysleli autor-
ity vědeckého světa, a to je vše. Snaha 
vytvořit „krásnou“ teorii nás nepřibližuje 
k Pravdě, ba právě naopak. Ještě víc de-
formuje (i bez toho) křivé zrcadlo, které 
odráží částečku této Pravdy. Čím více 
komplikujeme jednoduché, tím více se 
od ní (Pravdy) vzdalujeme. Proč!? Vždyť 
všechno je tak jednoduché!

A tak se ve skutečnosti vytváří 
obecně uznávaná oficiální „vysoce 
přesná“ fyzika. Ačkoli zpočátku bylo za-
vedení kvarků jen pracovní hypotézou, po 
krátké době se tato abstrakce stala součástí 
teoretické fyziky. Na jedné straně pomohla 
vyřešit problém s uspořádáním celé řady 
objevených částic z pohledu matematiky, 
avšak na straně druhé zůstávala pouze teo-
rií na papíře. Jako obvykle, pro naši kon-
zumní společnost, bylo mnoho lidského 

úsilí a prostředků vynaloženo pouze na 
to, aby se experimentálně potvrdila hypo-
téza existence kvarků. Peníze daňových 
poplatníků se nesmyslně utráceli. Lidem se 
to muselo nějak vysvětlit a ukázat výsled-
ky, povyprávět jim o svých „velkých“ 
objevech, aby bylo možno obdržet další 
grant. Když se musí, tak se najde způsob, 
jak to udělat. A také že se našel.

Tým vědců ze Stanfordského oddělení 
Massachusettského technologického insti-
tutu (USA) se zabýval studováním jádra na 
lineárním urychlovači. Přitom byli vodík 
a deuterium (těžký izotop vodíku, jehož 
jádro obsahuje jeden proton a jeden neutron) 
bombardovány svazky elektronů přičemž 
se měřil úhel a energie rozptylu elektronů 
po srážce. Při nízkých energiích elektronů 
se rozptýlené protony a neutrony chovají 
jako „stejnorodé“ částice a způsobují jen 
nepatrné vychýlení elektronů. Ovšem 
v případě vysoce energetických srážek 
ztráceli jednotlivé elektrony velkou část 
své energie a byly vychýleny na velké 
úhly. Americký fyzik Richard Feynman 
(Laureát Nobelovy ceny za fyziku v roce 
1965 a, mimochodem, jeden z tvůrců ato-
mové bomby v 1943-1945 v Los Alamos) 
a James Bjorken využili tohoto vychýlení 
elektronů jako důkaz toho, že se protony 
a neutrony skládají z menších složek - již 
dříve předpověděných kvarků [2].

Všimněte si následujícího klíčového 
momentu. Experimentátoři v urychlovači 
sráželi svazky částic (ne jednotlivé částice, 
ale svazky!!!) a nashromážděnou statis-
tikou (!!!) zjistili, že se proton a neutron 
z „něčeho“ skládá! Ale z čeho? Vždyť 
neviděli kvarky samotné a navíc ještě po 
třech, to by nebylo ani možné! Viděli pouze 
přerozdělení energií a úhly rozptýlení svaz-
ku částic. Vzhledem k tomu, že v té době 
byla teorie kvarků jedinou teorií struktury 
elementárních částic, i když velmi fanta-
stickou, považovali tento experiment za 
první úspěšný důkaz existence kvarků.

Později (pochopitelně) následo-
vali další experimenty a nová teoretická 
odůvodnění, ale jejich smysl zůstával ste-
jný. Každý student po pozorném přečtení 
historie daných objevů pochopí, jak je to 
všechno přitažené za vlasy, a že je to prostě 
banální výmysl.

pokračování v příštím čísle...
Valerij Vershyhora

http://allatra-science.org/cs/publica-
tion/kvarki-ili-iz-chego-sostojat-elementa-
rnye-chasticy

Existují vůbec kvarky, neboli z čeho  
se skládají elementární částice?

V Kyjevské Rusi bylo uctívání Arch-
anděla Gabriela a Panny Marie společné 
od samého počátku jak se patří. Teprve 
mnohem později, v 15. století, lidé vyčle-
nili uctívání Archanděla Gabriela z kultu 
Zvěstování Svaté Bohorodičky, ačkoliv to 
bylo chybné. Tam, kde Panna posvátně 
tvoří, vždy s Ní přebývá i Duch Svatý. Mi-
mochodem, v náboženských představách 
Slovanů (ještě před přijetím křesťanství) se 
společně uctívaly páry z mužského a žen-
ského božstva, řekneme-li to tedy naším 
jazykem – ve významu duchovního sym-
bolu božského Lotosu (plánu) a tvořivé 
síly Allat (ztělesnění plánu).

Anastasia: Ano, to je možné vypátrat 
podle mytologických postav slovanských 
posvátných legend, které se dochovaly 
z pradávných časů.

Rigden: Co se týká Archanděla Gabri-
ela a Panny Marie, na oltářních sloupech 
hlavní východní klenby Sofijského chrámu 
v Kyjevě, kde je umístěna Bohorodička 

„Oranta“, se dodnes dochovala mozaiková 
vyobrazení Zvěstování.

Anastasia: Ano, na jednom sloupu je 
tam vyobrazen Archanděl Gabriel, jehož 
prsty pravé ruky jsou spojeny do gesta po-
žehnání. Na dalším sloupu je vyobrazena 
Bohorodička s vřetenem v rukou, předoucí 
duchovní nit' lidského života.

Brány jsou v symbolice křesťanství 
vchody, vedoucí z chrámové předsíně do 
chrámu a z chrámu k oltáři. Hlavní brána 
staroruského ikonostasu v pravoslavném 
chrámu se nacházela naproti oltářní men-
se (v oltáři) a nazývala se „Královskou 
branou“ v chápání duchovního a ne poli-
tického významu. Obvykle se v její hor-
ní části vyobrazovala scéna Zvěstování 
s Archandělem Gabrielem a Pannou Marií 
a ve spodní části, na křídlech, se v párech 
vyobrazovali čtyři evangelisté. Tedy, v ur-
čitých okamžicích bohoslužby symbolizuje 
otevření Královské brány „otevření Krá-
lovství nebeského“, tedy vstup, průchod do 
jiného, duchovního světa. Tato symbolika 
se neutvářela pro nic za nic. K takovému 
energetickému procesu „otevření“ průcho-

du do jiného světa skutečně dochází během 
duchovní práce silných duchovních osob-
ností (jak individuální, tak i kolektivní), 
nezávisle na tom, k jakému náboženství 

patří a v jaké zemi žijí.

Hlavní „Zlatou branou“ starobylého 
Kyjeva se stala jižní brána, která byla orien-
tována směrem na Athos, jenž považují za 
„Obydlí Bohorodičky“. Přesněji z hlediska 
geografie byla brána umístěna v jihozápad-
ní části města. U této hlavní „Zlaté brány“ 
města byl vybudován kostel, zasvěcený 
Archandělovi Gabrielovi a Bohorodičce – 
chrám Zvěstování, „aby vždy tomuto městu 
přinášel radost svatým Zvěstováním Hos-
podinovým a modlitbou Svaté Bohorodičky 
a Archanděla Gabriela“.

Anastasia: Ano, historické zprávy 
o tom jsou zaznamenány v Ipaťjevském le-
topise. Dokonce se dodnes dochovala slova, 
která si můžeme přečíst v mnohasvazko-
vém historickém sborníku, vyprávějícím 
o literatuře Starodávné Rusi (počínaje 11. 
stoletím) – „Knihovna literatury Starodávné 
Rusi“ (svazek 1, str. 50): „Da-li cělovanie 
archanděl Panně, bude i hradu tomu. K Ní 
se obrací: „Raduj se, obdarovaná! Pán 
s tebou!“; k hradu tomu: „Raduj se, bla-
hověrný hrade! Pán s tebou!“ Kyjev se his-
toricky nachází pod společnou ochranou 
Bohorodičky a Archanděla Gabriela – to je 
zřejmý fakt, který se dnes zamlčuje. 

z knihy AllatRa od A.Novych

Návrh sochy
Archanděla Gabriela a Bohorodičky

ARCHANDĚL GABRIEL A BOHORODIČKA
Tam, kde Panna posvátně tvoří, vždy s Ní přebývá i Duch Svatý

Znalosti, které jsou zafixované 
v symbolech ikony „Spas v silách“

"... na ikoně na pozadí červeného kosočtverce sedí Ježíš na trůnu. Jedna Jeho noha při-
tom stojí na úhlu této krychle, druhá se nachází na modrém oválu. Tomu v křesťanství 
také říkají „mandlovitá aureola“, „rybí měchýř“ a pohlíží na něj jako na symbol Božské 
moci, která obklopuje Krista během Jeho vzkříšení a proměnění. V modrém (zeleném) 
oválu jsou namalovaní serafíni (původně červenou barvou), cherubíni (původně modrou 
barvou) jako symboly nebeské hierarchie. Každý z nich je přitom znázorněn jako tvář, 
obklopená šesti křídly! Vzpomeň si na ‚masky‘ (schematická zobrazení lidských tváří) 
na Velkém Šigirském idolu, symbolizujícím dimenze. Takové pomyslné označení jiných 
dimenzí nebylo vlastní pouze Šigirské kultuře (5. – 4. tisíciletí před naším letopočtem, 
střední Ural a Zauralí, dnešní Rusko), ale i jihosibiřské Okuněvské kultuře (2. tisíciletí 
před naším letopočtem) i pro další staré kultury dávno před vznikem křesťanství a dnes 
známých světových náboženství. 
Na spojení červené a modré barvy se v křesťanství nahlíží jako na spojení lidské a božské 
podstaty Ježíše Krista. Samotný obraz Krista působí jako symbol Jeho nového, budoucího 
zjevení se lidem, a to jako Vládce viditelného i neviditelného světa, symbol nepoznatel-
nosti a ztělesnění. 
Anastasia: Ano, co se týká symboliky, pro znalé lidi je to úžasná ikona. Čtverec jako 
symbol pozemského se čtyřmi Bytostmi, kosočtverec jako symbol krychle, postavené 
na jeden z rohů – symbol sedmé dimenze, symbolika duchovní proměny a osvobození 
člověka. Ovál je označení osobního energetického prostoru mezi člověkem a jeho By-
tostmi, spojení s jinými světy (dimenzemi). Kristus se nachází v červeném kosočtverci, 
tedy v sedmé dimenzi, v ráji na „Sedmém nebi“ a ještě blahoslaví takovým významným 
gestem pravé ruky! Jsou tady všechny základní znalosti o člověku a jeho duchovních 
možnostech na cestě k Bohu! Ještě jeden důkaz: když disponuješ Znalostmi, snadno po-
chopíš klíčovou podstatu informace, zaznamenané lidmi v minulosti. 
Rigden: V principu se takový způsob předávání informací využíval odedávna. Přitom 
podobné, řekněme základní Znalosti, umísťovali obvykle tak, aby byly patrné na první 
pohled. Stačí pohlédnout na znaky a symboly, které nás v životě obklopují, či na tradiční 
náboženská zobrazení, nebo pohlédnout do dějin umění národů světa, abychom pochopili, 
že tyto Znalosti tu byly vždy.

...V křesťanském náboženství symbolizuje „Spas v silách“ složitou teologickou koncepci. 
Jak se Kristus zjeví v konci časů v celé své úplnosti Své síly a slávy pro „Soudný den“ 
a nadcházející přeměnu Vesmíru, pro naplnění Božského záměru o světě: „Aby se vše 
pozemské a nebeské spojilo pod vedením Krista.“ 

Rigden: Tato ikona se svým způsobem považuje za kompletní traktát o symbolice, 
proroctví budoucnosti v jazyku ikonopisectví. 

Anastasia: Je známo, že je zde zvláštní důraz na Knihu! Během druhého příchodu drží 
Kristus otevřenou Knihu, všechny zoomorfní postavy také drží každá po jedné. To se má 
na mysli Evangelium, nebo tento symbol poukazuje na jakýsi obecný alegorický význam? 
Vím, že v křesťanství odedávna symbolicky znázorňovali Ježíše Krista jako Knihu, na 
kterou sestupuje hrdlička jako zjevení Ducha Svatého. Také mě zajímalo, proč se právě 
hrdlička zmiňuje v Bibli nejčastěji. Jak je vidět, jistým způsobem se odlišuje od holuba. 
Je menší a patří k přelétavým ptákům. Hrdlička se objevovala v Palestině na počátku jara. 
Považovali ji za prvního posla, čistého ptáka. 

Rigden: To je opravdu tak. Povím ti víc. Odedávna se v raném křesťanství zobrazoval 
Duch Svatý právě jako bílá hrdlička (později jako holubice), ale ne jako holub. Hrdlička 
byla symbolem božské Lásky, tvořivého ženského principu, Pramatky všeho jsoucího (Al-
lat). To je spojeno s mnohem staršími znalostmi, kdy božskou trojici znázorňovali jako 
Otce, Matku a syna. Takovou triádu měli například ve starověkém Egyptě: Osiris-Isis-
Hor. Později začali v křesťanství 617 vyobrazovat hrdličku (v jiných ztvárněních holu-
bici) zejména na obrazech Zvěstování (v kontextu zachycení námětu Archanděla Gabriela 
a Panny Marie) a křest Krista. 
Co se týká Knihy, měla jsi pravdu. Podtrhuje se především fakt přítomnosti Knihy jako 
takové, a to jako otevřené, tedy dostupné čtení. V křesťanské kultuře je symbolika knihy 
velmi mnohoznačná a hluboká, proto ji každý maloval, vycházeje z obecně přijatých 
pravidel. Mohla to být kniha Zvěst, Kniha Života se jmény Spasených, Kniha Zjevení 
o proroctvích Druhého příchodu Krista. Mimochodem, ve knize Zjevení se objevuje 
námět Knihy, napsané „uvnitř a zvenčí“, zapečetěné sedmi pečetěmi, kterou nemůže 
otevřít a přečíst nikdo jiný, než beránek Boží. Je tam také zmínka o čtyřech zvířatech – 
Strážcích – kolem trůnu a tak dál.
...
Anastasia: To znamená, že tato kniha, přečtená s Láskou Boží v Duši, dává možnost 
bez předpojatosti pochopit informace, jež jsou v ní obsaženy, porozumět podstatě, pocítit 
a rozeznat zdroj jejího původu. Jinými slovy, kniha je smluvený informační kód a jeho 
pochopení záleží na dominující volbě samotného člověka.

kniha ke stažení zdarma: http://ibisbooks.cz/dload/book_allatra_cz.pdf 
AllatRa str.612-620

1) lev;
2 modrý (zelený) ovál 
(sféra);
3) trůn, na němž sedí Kristus 
jako Soudce;
4) gesto blahoslavení — spo-
jení prsteníčku a palce
pravé ruky;
5) okřídlený člověk;
6) Ježíš Kristus v zlatavém 
rouchu;
7) orel;
8) serafíny, cherubíni;
9) otevřená Kniha;
10) červený kosočtverec;
11) červený čtverec, do 
něhož je vepsán modrý
(zelený) ovál;
12) býk;
13) noha Krista stojící na 
rohu červeného kosočtverce.
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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

CTYŘI INDIÁNSKÉ ZÁKONY 

pokračování z minulého čísla (Pola-
hoda 9/2019)

Užasle jsem se rozhlížel. Jeskyně pů-
sobila dojmem, že je obývaná nějakým in-
teligentním a pořádku milovným tvorem. 
Medvěd to jistě nebyl. Zem byla čistá, 
nikde ani kamínek, skoro se zdálo, jako 
by tu někdo zametal. Ohniště tvořily vel-
ké zaoblené balvany, naskládané pečlivě 
vedle sebe. Přistoupil jsem tak blízko, jak 
mi žár ohně dovolil, a zpozoroval zajíma-
vé obrazce, kterými byly kameny pokryty. 
Plameny je co chvíli osvětlovaly a vytvá-
řely tak dojem, že jsou znaky živé. Výjev 
mě uvedl do zvláštního stavu zasnění, 
snad transu, ve kterém jsem jasně po-
chopil, že znaky na kamenech tvoří zápis 
zhruba v tomto znění: "Zapomeň na sebe. 
Servi svou masku a spal ji, osvoboď život 
v sobě." Vytrhl jsem se ze snění a zadí-
val se do plamenů. Ten oheň byl zvláštní, 
vždyť v ohništi nebylo nic, co by v něm 
hořelo. A on přesto planul a stravoval ne-
viditelné něco, co ho stále živilo.

Cítil jsem, jak mě oheň přitahuje. 
Chtěl, abych vstoupil. Rozhlédl jsem 
se, jako bych hledal odpověď  na svou 
vnitřní otázku, zda mohu, zda mám. Spal 
svou masku a osvoboď se... Nechtěl jsem 
snad vždycky právě tohle? Osvobodit se? 
Zjistit, co je život? Chvíli jsem váhal, ale 
věděl jsem, že buď vkročím do plamenů 
a něco se změní, anebo z hory budu muset 
odejít takový, jaký jsem přišel. A to jsem 
nechtěl. Po dlouhém váhání jsem vkročil.

Oheň nepálil, jen sálal, nevnímal 
jsem žádnou bolest. Cítil jsem, jak se ze 
mne odloupávají obrovské kusy, nánosy 
něčeho těžkého, mazlavého, nepříjemné-
ho. Zaradoval jsem se, neboť jsem pocítil 
úlevu. Všechno ze mě začalo odpadávat, 
všechno, co jsem si kdy myslel, že jsem. 
Všechna má Já, všechny masky, podoby, 
které jsem nosil v domnění, že mi pomo-
hou někým být, něco znamenat, ubránit 
se cizímu světu a sám sobě, ležely nyní 
v popelu u mých nohou. Když odpadly 
tyto tvary, rozpadlo se postupně i celé 
tělo. Oheň zachvátil mou kůži, pulzoval 
v mých kostech, které se nakonec rozsy-
paly, krev v žilách se vyvařila. Nezbylo 
nic. Namísto očekávané bolesti a žalu 
z vlastního zničení jsem pocítil radost, 
přímo extázi! Mé tělo se válelo v ohništi, 
rozpadlé a zničené - a já se radoval! Kdo 
jsem já? Kdo je ten, kdo se teď a tady ra-

duje?  Vždyť dýchám, cítím, vždyť jsem!
Vyběhnul jsem z ohniště a křičel ra-

dostí. Jako motýl, jako malé rozjívené 
dítě, jsem s lehkostí poletoval po jeskyni 
a dotýkal se ohněm ohřátých stěn. Cítil 
jsem neutuchající tepání síly a hřejivý po-
cit života v sobě. Byl jsem nyní skutečně 
živý! Došlo mi, že život nespočívá v mém 
těle a v tom, co prožívá, vždyť ono je jen 
skořápkou. Dočasným, přechodným úkry-
tem pro to, co je živé. A život nespočívá 
ani v mých myšlenkách, ve schopnosti 
myslet, ani v mých nevšedních zážitcích, 
v mé paměti. Život je mnohem víc, než 
moje tělo a mysl, vždyť život to všechno 
dalece přesahuje a přetrvává, i když tělo 
a mysl není! Život je věčný. Nekončí, 
přestože se formy, v nichž přebývá, roz-
padají. Je vlastně jedno, v jaké podobě 
On přebývá. Život je síla, obrovská síla, 
obývající rozličné formy. 

Zrovna tak, jako v této navenek mrtvé 
skále hoří tento zvláštní nic nestravující 
a přesto nepohasínající oheň, tak i v kaž-
dé lidské bytosti, přestože se jeví být jen 
kusem pohybující se hmoty, plane jasný 
oheň posvátného života! Ten tuto hmo-
tu oživuje, dává jí hlubší smysl, rozměr, 
který překračuje hranice chápání. Život je 
planoucí, oživující, nic neničící posvátná 
a živá esence, síla, která prostupuje vším. 
Je nehmotná, nepolapitelná, nepochopi-
telná a věčná. A my lidé jsme součástí této 
věčnosti, této síly! Něco takového může 
stvořit jedině Bůh! Užasl jsem nad tím 
zjištěním. Bůh! Být součástí něčeho tak 
velkolepého je vlastně Boží Dar!

Ve chvíli, kdy jsem si uvědomil, že 
tento oheň života, že život sám byl vždyc-
ky mou součástí, že já - skutečný já - jsem 
jeho součástí, pocítil jsem posvátnou úctu 
a nesmírnou vděčnost za to, že mohu, že 
smím - žít, vědět o tom, vnímat to. Stál 
jsem jako sloup v naprostém úžasu, je-
muž kralovalo živoucí ticho. Cítil jsem, 
jak mě celého prostupuje, jako elektrizu-
jící proud drobných částeček, a uvědomil 
si, že já sám jsem tímto živým tichem, že 
ono je mou podstatou. Jsem součástí Ži-

vota! On je ve mně! 
Když jsem vystoupil z hory, už jsem 

nebyl tím, kým jsem býval. Cítil jsem 
smíření, hluboké smíření se životem a se 
vším okolo. Má mysl byla prázdná, vlast-
ně nikdy v ní nebylo nic tak moc cenné-
ho. Nyní jsem již nepřemýšlel o životě, 
neplánoval další cesty, zážitky, honbu za 
pocitem života. Viděl jsem ho všude, cí-
til jsem ho v každém stvoření. Stál jsem 
venku před horou, osvětlený zapadajícím 
sluncem, celý užaslý. Vše, ale naprosto 
vše, bylo prodchnuté životem - motýli, 
skála, květiny, stromy v dáli, slunce... Jak 
to, že jsem to před tím neviděl? To jsem 
byl tolik zahleděný sám do sebe? Kráčel 
jsem lesní pěšinkou a cítil život v lese, 
kráčel jsem loukou a cítil tep života hlu-
boko v útrobách Země. V každém mém 
nádechu i výdechu byl tento život příto-
men. Do očí se mi tlačily slzy dojetí. Ještě 
nikdy jsem tak silně necítil život. Byl ce-
lou dobu ve mně, uvnitř mě, tady a teď! 
A já ho hledal všude okolo, zítra, někdy...

Když jsem stanul u vrátek svého 
domu, zastavil jsem se. Mé dvě malé děti 
si hrály na dvorku s červeným míčem 
a smály se na celé kolo. Jejich plavé vla-
sy byly prozářené zapadajícím sluncem 
a já se marně snažil potlačit slzy, které 
jsem měl na krajíčku. Hledal jsem život 
v cizích zemích, daleko od těch, kteří mě 
milovali, a přitom on byl celou dobu pří-
mo tady. Byl a je, teď a tady... S láskou 
jsem pohlédl na ta dvě stvoření. Už nikdy 
nic nebude tak, jako dřív. Bude to takové, 
jaké to ještě nikdy nebylo. Mnohem lepší!  
Zaradoval jsem se a ještě než jsem vzal za 
kliku, pohlédl jsem k Nebi: "Ach, dobrý 
Bože, děkuji ti!"  

Člověk je jako hora. Žije ve vnějším 
světě, hraje své role, a myslí, že to je ži-
vot. Přes všechny světské radosti a strasti 
však cítí, že mu uniká něco podstatného, 
nějaké důležité tajemství. Ví, že toto není 
všechno. A tak horečnatě pátrá po okolí, 
stojíce na úpatí sebe samého. Šplhajíce 
po svých stěnách rozhlíží se po světě, hle-
dá, ale nenachází. A přitom stále cítí blíz-
kost "toho něčeho důležitého, nepozna-
ného". Člověk hledá poklady ve vnějším 
světě a přitom se skrývají v jeho nitru. 
Hora je plná pokladů, vzácných a nepo-
znaných. A tyto poklady vydá jen tomu, 
kdo se odvážně pustí do jejího nitra, ne-
dbajíce na strach a pochybnosti.

Lenka
Inspirováno knihami AllatRa a Ptáci 

a kámen od Anastasie Novych

Granát – oheň v hoře

***
Držím na Dlaních Moje semena…

Hýčkám vás všechny a dávám vám jména…
Dávám vám možnost vyrůstat,
Sílu nabrat, dospět, rozkvétat

Za života v těle — hmotný svět poznat
A sebe v něm ne jako tělo, ale duši vnímat,
Abyste ke Mně zamířili a vrůstali do Mě…

A pak budu i Já skrz vás prorůstat —
Rozkvétat a plody dávat,
Aby byla znovu zaseta

Na Moje Dlaně — semena,
Ze kterých vzchází Láska!

O. Štěpanec,
preklad z rus. J. Broučková

Svěř se Mně

Ve Své Máje se projevuji,
Hýčkám tě a přebaluji,
A něžně ti šeptám: Jdi!

Jsi na Mé Dlani! Nespadni!
Svěř se Mně, Já tě povedu!
Neboj se: Já s tebou jdu!

Jen se Mé Ruky nepouštěj,
Splynout se Mnou vždy pospíchej!

Do Mého Domu nesmějí nezvaní hosté.
Ale ty — neboj se! Jsi na správné cestě!
V radosti, zármutku, stesku či úzkosti —
Na Boha pomysli, na Boha vzpomeň si!

Srdcem jen řekni: Já Tě MILUJI!
A hned v JEDNO se naše SRDCE spojí!

Rozplyneme se v Lásce Mojí!
Pak bude konec marných dní.. 

A. Tjoplyj

Dialog s Bohem začínajícího adepta:
Chtěl bych celý svět změnit! —
Ale ze začátku — začni od sebe:
Staň se — ty — úplně jiným —
A změní se všechno kolem tebe!

Chtěl bych se stát milovaným! —
Ale na začátku — si celý svět zamiluj!

Dávej! Dávej! Dávej! —
A svět kolem bude v lásce tonout!

Nikolaj Kvasnica

Slovo Geliar v řečtině 
znamená „bojovník Svět-
la“, „bojovník Slunce“, 
„stalý bojovník Slunce“. 
A chtěl bych dodat, „slu-
neční bojovník“, což zna-
mená, že on sám je jako 
slunce, vyzařuje světlo 
v neviditelném světe.

Jedno z posledních 
znovuzrození řádu Gelia-
rů se odehrálo na Athosu 
v 11. století díky člověku, 
kterého v politických kru-

zích nazývali Bílý Mnich. On vedl a za-
čal dále rozvíjet tuto strukturu.

Co je geliar-
stvo? Geliarstvo 
probíhá na různých 
úrovních: obyčej-
né šíření znalostí 
mezi lidmi, banál-
ní čelení systému 
cestou popularizace 
pravdy – to je jedna 
z forem geliarstva. 
Ano, to je první a ta 
nejjednodušší. Lidé 
cítí pravdu, rozumí 
jí a rozšiřují ji dál, 
učí se sami, a snaží 
se o tom mluvit s ji-
nými lidmi, aby na 
svě- tě bylo stále méně zla a více dobra. 
Ale existují i jiné formy, např. prostřed-
nictvím aktivit lidí tzv. třetí úrovně geli-
arstva – lidí, kteří ovládají pokročilé zna-
losti o struktuře tohoto světa, o světovém 
řádu, o jeho neviditelných strukturách, 
o tom co je skryto před zraky lidí.

Geliarové třetí úrovně, jsou ti, kteří 
mohou čelit takovým, jako jsou kanduko-
vé atd. O tom je napsáno v Ezoosmóse, 
kde se s tímto tématem můžete seznámit. 
Jsou to lidi, kteří důkladně ovládají tzv. 
extrasenzorní schopnosti, nebo nadpři-
rozené schopnosti. Ale pro ně je to po-
čáteční stupeň výuky, aby pochopili. 
Kdo jsou geliarové začátečníci (tj. třetí 
úrovně)? Jsou většinou o dvě hlavy vyšší 

než lidé, které po celá staletí považovali 
za svaté. Proč? Dotknu se zde církevních 
záležitostí, možná to někomu nebude po 
vůli, ale svatý nebo cesta svatého je cesta 
egoisty, člověka ve skutečnosti slabého, 
ale na druhou stranu je mnohem silnější 
než ostatní. Skuteční svatí jsou duchovně 
silnější, myslím tím skutečné svaté a ne 
vymyšlené. Vždyť u nás na jednoho sva-
tého připíšou sto dalších za pouhé záslu-
hy před církví a před národem.

Svatý je člověk, který je v neustá-
lém kontaktu se světem Boha, který Ho 
hledá intuitivně, nebo vyhledává v hlu-
binách sebe sama. Nakonec on ale najde 
ty stopy, které ho vedou, sbírá z různých 

zdrojů, včetně náboženských, vybírá tato 
malá zrna z pytlů s plevelem, aby mohl 
poznat, procítit, spojit se s duchovním 
světem. Samozřejmě, že pro obyčejného 
člověka cesta svatého znamená hodně, 
protože člověk, který poznal alespoň tro-
chu Boha, se podstatně změní. Ale geli-
arové, poznávají nejen slovy, ale přede-
vším konají, a používají tuto sílu v přímé 
konfrontaci se zlými silami neviditelného 
světa. Nicméně, oni zůstávají obyčejný-
mi lidmi, nechlubí se, nepředvádí se před 
zraky lidí, žijí jako obyčejní lidé. Ale 
v neviditelném světě, jsou to ti, kteří za-
chrání kojence, vypadlého z kolébky před 
samotnou zemí, kteří ničí ty, kdo vyvolá-
vá tyto situace, aby ukojili vlastní hlad. 

Jsou to ti, kteří v dnešním světě zachrání 
dítě, které vypadlo z okna, aby zabránili 
tragédii. Proč vlastně dítě vyskočí z okna 
a proč se dnes děje tolik podobných tra-
gédií? Myslíte, že dítě má pokušení vlézt 
do otevřeného okna a skočit? Určitě, ne! 
Kde je pud sebezáchovy? Když pak pro-
mluvíte s tímto dítětem, proč to udělalo, 
nedokáže vám na to dát rozumnou od-
pověď. Pud sebezáchovy má každé dítě. 
Zkuste ho posadit na stůl, myslíte, že po-
leze aby z něj skočilo? Ne. Ale jde skočit 
z okna. Náhoda? Náhody se nestávají, 
jsou to zákonitosti. Jde o práci kanduků 
a jím podobným organizací, které údajně 
neexistují. Ve snaze oslabit sílu Živočiš-

ného rozumu z té 
neviditelné stra-
ny stojí lidem za 
zády a chrání je 
právě geliarové.

G e l i a r o v é 
čelí těm, kteří se 
snaží brát lidské 
životy. Neméně 
důležitý je druhý 
stupeň geliarstva. 
Jsou to lidé, kteří 
svými duchovní 
činy a osobním 
duchovním roz-
vojem dosáhli 
více, oni skuteč-

ně slouží duchovnímu světu a čelí systé-
mu, čelí vážným organizacím, které, bo-
hužel, pro své účely často využívají různé 
náboženské organizace pro svůj prospěch 
a mnoho dalších. Existuje také první 
úroveň geliarství. O něm, bohužel, ne-
můžeme mluvit otevřeně. Jejich činnost 
se projevuje v globálním měřítku. Ale 
pokud se podíváme blíže, geliarové jsou 
všichni lidé, kteří si vybrali za hlavní 
životní cíl – duchovní svět a službu 
jemu. Službu ne slovy, ale skutečnými 
činy. Můžeme říct, že v podstatě každý 
člověk, který skutečně slouží Bohu je 
Geliarem.

Polahoda 7, 8, 9/2014

XXX 
POŘAD O GELIARECH

Co je to duchovní osvobození? 
Jak ho dosáhnout? 

Co je to systém živočišného rozumu? 
Kdo čelí systému živočišného rozumu? 

Kdo jsou Geliarové? 

Jaké mají cíle a úkoly? 
Jak se stát Geliarem? 

Co je to volba?
Co je to práce nad sebou?

Jaký je skutečný smysl života?

video s českými titulky
https://www.youtube.com/watch?v=61r4jmlA8OI

To, co se děje, je jediné, co se mohlo a muselo stát, aby nás tato lekce něco naučila 
a my se mohli posunout dál -všechno, každičká jednotlivá situace, která v našem životě 
vyvstane, i když se jí náš rozum i Ego vzpouzí a nechce ji akceptovat.

Zákon č.1 
"Člověk, kterého potkáš, je ten pravý" 
To znamená, pokud se nám náhodou někdo objeví v našem životě, lidé, kteří nás 

obklopují, se kterými sdílíme, jsou tady buď proto, aby nás něčemu naučili, nebo nás 
popostrčili dál v situaci, ve které se nacházíme. 

Zákon č.2 
"To, co se děje, je to jediné, co se mohlo stát" 
Nic, ale absolutně nic z toho, co se nám děje, se nemohlo dít jinak. Ani v nejmenším 

detailu. Jednoduše neexistuje "Kdybych to byl býval udělal jinak…, pak by to mohlo 
dopadnout jinak…" 

Zákon č.3 
"Každičký moment, ve kterém něco začíná, je tím správným okamžikem." 
Všechno začíná v tom správném okamžiku, ne později, ne moc brzy.
Pokud jsme připraveni vnést do života něco nového, je to ten správný okamžik. 

Zákon č.4 
"Co má svůj konec, má skončit" 
Tak je to jednoduché. Když v našem životě něco končí, slouží to našemu rozvoji. Proto 

je lepší to pustit a jít dál, s tímto darem prožité zkušenosti.

Dovol si jít dobrou cestou…
Každý den je dar, šťastný den!

přeložila Mgr. Pavla Štěpničková
 http://www.zdravi4u.cz/ezoterika/7312-4-indianske-zakony-spirituality

Držel jsem v rukách maličké semínko a přemýšlel jsem: «Může se zdát, že to se-
mínko je mrtvé a neživé. Ale stačí, aby ho zvlhčila voda, stačí, aby ho zahřály paprsky 
slunce – a ono se probouzí do nového života, do nového růstu, do výše, ke Slunci!

A právě tak i lidská duše. Ona odpočívá, "spí", dokud ji konečně Božské Vody 
neomyjí a neprovlhčí, dokud ji konečně nezahřeje Božské Světlo Lásky.

A pak – začíná růst ke Světlu, k Lásce, ke Slunci a teplu! A tehdy začíná duše-
-semínko prorážet skrz "zemskou kůru"

Tak se výhonek každým dnem zpevňuje a stává se stále silnějším! A potom se 
možná může stát Vesmírným Stromem!

Niekedy naše svetlo oslabne, pomaly 

uhasína...ale potom príde niekto, kto 

znova rozdúcha ten plameň v nás.

Každý z nás je dlžný obrovské ďakujem 

tým, ktorí to svetlo v nás obnovili...

"...Neospravedlňujte se tím, že dodržujete přikázání.  Byli dané pro nevěřící, kte-
ří Slovo Boží nevnímají, aby se odradili od zločinů, dokud nedosáhnou správného 
chápání. Přikázání jsou dány pro ty, kteří ušima poslouchají, ale neslyší, očima se dí-
vají, ale nevidí. Protože vykonání zákonu není životodárné, nepřináší milost a neděla 
z člověka svatého. Toho je schopná jen skutečná víra, zažhnutá láskou. Dávám vám 
jediné přikázání LÁSKA. ... všechny ostatní přikázání jsou její děti, a ona je jejích 
matkou. A pokud je „matka“ v tobě, tak budou v tobě i všechny její děti, a nemusíš 
znát všechna jejích jména, jestliže žijí ve tvém nitru. Říkám vám, miluj Otce svého 
celým svým srdcem, celou svou duší a rozumem svým.

Miluj bližního svého, jak samého sebe. Protože jestli říkáš, že miluješ Boha, 
a přitom nemiluješ bližního, pak lžeš...

Jste děti Lásky, Láskou jste zrození, a Láskou se musíte stát. A stát se Láskou 
znamená stát se Bohem, neboť Bůh i je Láska."

úryvek z knihy Ztracené stránky Evangelia D. Sokolov


