
Střípky 
ze života mravenců
Zatímco někteří mravenci pěstují houby, 
jiné druhy chovají domácí zvířata – mši-
ce, červce či housenky některých motý-
lů. Podobně jako v případě hub někdy 
dochází i k tomu, že si je královna bere 
s sebou při zakládání nového hnízda i do-
mácí zvířata. Několik druhů mravenců je 
na svém „dobytku“ zcela závislých a jinak 
se už ani nejsou schopní živit. Chovaný 
hmyz mravenci různě ochraňují, čistí, 
přenášejí z místa na místo a dokonce věší 
na správný druh rostliny...

 pokračování na str. 4

Kdo je Duch svatý?
Pokud jde o Ducha Svatého, existuje 
dnes velmi málo informací. Ve všech 
zdrojích jsou jen útržky a většinou končí 
u etymologie slova či definice významu 
a dále už se převádí v nekonečno pře-
různých náboženství, vyznání o tom, co 
je to Duch Svatý. Řeší se, jak On působí: 
skrze Syna nebo od Syna vychází, anebo 
skrze Syna od Boha vychází. A to se stává 
živnou půdou pro hádky mnohých nábo-
ženství a vlastně i různých konfesí.

 pokračování na str. 6

O éteru
V písemných pramenech z dávných dob 
nacházíme, spolu s koncepcí o základ-
ních nedělitelných částicích hmoty – ato-
mech, také zmínky o nevyčerpatelném 
zdroji volné energie, která je popsána 
jako všudypřítomná a všepronikající 
(„není místo ve hmotném světě, kde 
by nebyla“), jedna z prvotních základů 
hmotného světa. Ve starověkých indic-
kých pramenech dochovaných do našich 
časů ji nazývají „akaša“. Ākāsa – sanskrt-
ské slovo odvozené od ā + kāś, doslova 
„záření dále“, „nekončící záření“, „osvětle-
ný prostor“. 

pokračování na str. 5

Dítě je svátek...
Janusz Korczak byl vynikající polský 
dětský lékař a psycholog, autor dětské 
literatury i odborných pojednání, který 
dosáhl celosvětového uznání. Pracoval 
v dětské nemocnici a stal se vedoucím 
dětského domova, kde uplatňoval pe-
dagogické postupy, které sám rozvinul. 
Vytvořil do jisté míry autonomní dět-
skou společnost s vlastními instituce-
mi, přidělenými povinnostmi a prací. 
Chtěl pro děti zorganizovat společnost, 
založenou na principech spravedlnosti, 
rovnosti a odpovědnosti. Podporoval 
v nich nezávislost. V tomto smyslu Kor-
czak daleko předběhl svou dobu...

 pokračování na str. 3
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Byliny pro 
posílení imunity

Podívejme se, které byliny nám mohou 
podat pomocnou ruku při posilová-
ní naší imunity. Díky jejich příznivým 
účinkům se můžeme preventivně obr-
nit proti nemocem a zdravotním po-
tížím, nebo významně urychlit jejich 
léčení. 
Ženšen je další nepostradatelnou by-
linou asijského léčitelství. Ženšen je 
vhodné užívat ve formě občasné kúry, 
nebo během léčby nemocí. Dokáže 
obnovovat rovnováhu jak fyzickou, tak 
psychickou, navíc je považován za pří-
rodní afrodiziakum.

 pokračování na str. 2

POZVÁNKA
Srdečně vás zveme na cyklus seminářů

PSYCHOLOGIE ALLATRA
BRATISLAVA 14.–15.11, MNICHOV 19.11, 

DRÁŽĎANY 20.11, PRAHA 21.–22.11
Těšíme se na vás!

Pořadatelé: Mezinárodní společenské hnutí ALLATRA
podrobnější informace najdete na str. 3

Hudba pomáhá vyjadřovat prožitky a vy-
volat pocity, probouzí naše emoce. Již 
v dávné minulosti vyjadřovaly nejrůznější 
kmeny pomocí hudby své pocity a nálady 
a hudba v sobě často skrývala prvky spi-
rituality. Šamani dokázali pomocí hudby 
ovlivňovat lidskou energii, zbavit nemoci 
či potřebným způsobem formovat psy-
chiku svého nepřítele. Ačkoli je v dnešní 
době spíše zdrojem zábavy, mocná je stále. 
I jen pár tónů nás dokáže velmi rychle na-
ladit, a to buď pozitivně, nebo negativně.

Hudba uvolňuje stres a napětí, ovliv-
ňuje naše emoce a náladu. Pro každého 
člověka je příjemný jiný druh. V psycho-
logii a psychoterapii se hudba často vyu-
žívá v rámci tzv. muzikoterapie jakožto 
prostředku, který může pomoct změnit 
psychický stav. Jako léčebný prostředek 
se hudba často používá také ke zmírnění 
bolesti, úzkosti a strachu. V psychoterapii 
se pomocí hudby podporuje adaptabili-
ta, komunikace a další oblasti. Jednotlivé 
složky hudby mohou působit odlišně. Hu-
dební rytmus má vliv na náš fyzický stav 
(ovlivňuje srdeční činnost a naši aktivitu). 
Melodie působí na naše emoce a city. Har-
monie odráží harmonii naší duše. Dále na 
nás působí barva, síla, délka a výška.

Spíše než by hudba ovlivňovala lid-
skou psychiku z dlouhodobého hlediska, 
působí na naši momentální náladu a emoč-

ní stav. Výsledky řady výzkumů zaměře-
ných na vliv hudby na člověka ukazují, 
že druh hudby může působit na náladu 
a přístup k aktivitě. Pomalejší a tišší hud-
ba dokáže člověka uvolnit a povzbudit ho 
k relaxaci. Někdy však naopak pro relaxa-
ci a uvolnění můžeme potřebovat rychlou 
a svěží hudbu. Je tomu tak většinou poté, 
co jsme se museli dlouho soustředit na 
jednu věc a chceme se od toho odpoutat 
a odreagovat. Rychlejší a drsnější hudba 
podporuje naši aktivitu a chuť k interakci 
s dalšími lidmi. To je také důvodem, proč 
často slyšíme rychlejší a hlučnější hudbu 
v obchodech – aby zvýšila naši nákupní 
aktivitu.

V hudebních skladbách se obvykle 
střídá konsonance a disonance. Konsonan-
ce – jemné tóny a zvuky – převažuje napří-
klad u klasické hudby a měla by mít zklid-
ňující účinky na lidskou psychiku. Naproti 
tomu disonance – drsnější tóny, rychlejší 
tempo a disharmonické prvky – má za úkol 
zvýšit napětí a vzrušení a tím je typická 
například pro hardrockovou či heavymeta-
lovou hudbu. Proto si tento typ hudby ob-
vykle nepouštíme, pokud chceme relaxo-
vat. Disonance se vyskytuje i u té klasické 
hudby, avšak vždy je rychle střídána opět 
konsonancí a klidné a jemné prvky v ní 
převažují. Proto nás dokáže tento hudební 
styl zklidnit a povzbudit pozitivní emoce. 
Klasická hudba má mnoho prokazatelných 
pozitivních účinků. Povzbuzuje kreativitu, 
působí proti poruchám spánku apod.

Je otázkou, zda spolu souvisí typ hud-
by a osobnostní typ člověka. Dosud byla 
provedena řada výzkumů sledujících tuto 
souvislost. Ačkoli se přímá souvislost nedá 

jednoznačně stanovit, řada těchto výzku-
mů poukázala na to, že například energičtí 
lidé dávají přednost rytmické a drsnější 
hudbě, konvenční hudbu volí častěji lidé 
s konzervativním pohledem na život nebo 
například složitou hudbu upřednostňují 
právě složitější osobnosti.

Hudba jako emoční ventilátor
Mohlo by se zdát, že tvrdá, agresivní 

hudba (hard rock či heavy metal) má na 
psychiku negativní vliv. Je považována 
za hudební styl, který může v člověku vy-
volávat agresivitu. Ono se totiž nabízí, že 
agresivní obsahy, ať už v hudbě, filmu či 
v jiné oblasti, generují agresivní chová-
ní a postoje. Nemusí to tak ale být. Řada 
odborníků tvrdí, že agresivní hudba či jiný 
obsah právě pomáhají zbavit se agrese, pů-
sobí jako očišťující a ventilující prvek pro 
negativní emoce. Názory jsou na to různé, 
přímá souvislost dosud prokázána neby-
la. Upřednostňování určitého typu hudby 
může ovlivňovat i sociální subkultura, ve 
které se člověk vyskytuje. Dá se proto těž-
ko posoudit, zda člověka více ovlivňuje 
kultura, ve které žije, nebo samotná hudba.

Ať je to, jak chce, hudba každopádně 
na lidskou psychiku působí. Odpradávna. 
Záleží však na mnoha faktorech, které nás 
současně ovlivňují. Záleží na našem ci-
tovém založení, na našem momentálním 
psychickém rozpoložení a jak ho chceme 
změnit a zda vůbec. Je na nás, jakou hudbu 
si vybereme, když po nějaké zatoužíme. 
A je na nás, nakolik ji necháme vniknout 
do našeho nitra.
http://www.extra.cz/poustite-si-tu-spravnou-
-hudbu-vime-jakou-poslouchat-abyste-byli-

-stastnejsi

Pouštíte si tu správnou hudbu? 
Víme, jakou poslouchat, abyste byli šťastnější!
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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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„Paměť slábne, pokud ji necvičíš.“
Cicero

Paměť je jednou z nejzajímavějších 
a zároveň nejdůležitějších schopností moz-
ku. Zkuste si na chvíli představit, jaké by 
to bylo bez ní. Děsivé, viďte. Neuměli bys-
te číst ani psát, nevěděli byste nic o sobě 
ani o věcech a lidech kolem sebe. Museli 
byste poznávat všechno stále dokola...

 Jedna z mnoha definic paměť popisuje 
jako “neodmyslitelnou součást mysli, pod-
mínku vědění o světě a prostředek vědění 
sebe”.

Co je to paměť
Jak vlastně taková paměť vypadá? Jak 

je možné, že si věci pamatujeme? Neče-
kejte jednoznačnou odpověď. Na podsta-
tu paměti se snaží vědci přijít už dlouhou 
dobu. Dosud toho ale o paměti a fungování 
celého mozku víme jen velmi málo.

Klíčem k lidské paměti je pravděpo-
dobně zvláštní oblast mozku. Své jméno 
získala podle zahnutého tvaru připomí-
najícího mořského koníka – hipokampus 
(z latiny). Na běžném obrázku mozku hi-
pokampus nenajdete. Je dobře ukrytý pod 
vrstvou šedé mozkové kůry.

Paměťový systém je však daleko složi-
tější. Hipokampus všichni potřebujeme pro 
vytváření nových vzpomínek. Vzpomínky 
a zážitky uložené v paměti již delší dobu si 
vybavíme i bez něj. Jak je to možné? To je 
stále ještě tajemství.

Systém paměti mozku si zjednodušeně 
představujeme jako velké množství škatulek 
a programů pracujících s jejich obsahem. 

Rozlišujeme několik druhů paměti:
paměť deklarativní,
paměť procedurální.

Deklarativní paměť je důležitá pro 
zapamatování faktů nebo příběhů, které se 
odehrály. Nemůžete si ráno vzpomenout, 
kam jste večer položili klíče od domu? To 
pátráte právě v deklarativní paměti.

Díky fungující procedurální paměti 
zase už nikdy v životě nezapomenete na-

učené dovednosti, jako jízdu na kole, pla-
vání nebo vyšívání.

Pamětí je ještě daleko více druhů. 
Můžete se setkat s tím, jak někdo mluví 
o paměti sluchové, zrakové, mechanické, 
prostorové, významové nebo praktické. 
Existuje mnoho klasifikací lidské paměti. 
Nejčastěji se ale paměť dělí podle délky 
trvání zapamatovaného na krátkodobou 
a dlouhodobou:

Krátkodobá paměť – do krátkodo-
bé paměti si ukládáte události, na které se 
právě soustředíte. Pokud jste četli pozorně, 
tak jsou v ní i předcházející řádky. Díky 
krátkodobé paměti jste schopni orientovat 
se v přítomnosti. Je to taková „pracovní 
paměť“. Může v ní být to, co se stalo právě 
před okamžikem, nebo všechno to, co jste 
zažili za celý den.

Dlouhodobá paměť – dlouhodobá 
paměť uchovává události, které se už sta-
ly. Přechází do ní některé situace a věci, 
které předtím byly ve Vaší pracovní (krát-
kodobé) paměti. Ukládáním prožitků do 
této paměti si změnami v síti nervových 
buněk vytváříte tzv. paměťové stopy. 
Díky nim si pamatujete jméno svého part-
nera (Pamatujete, viďte?) nebo vyjmeno-
vaná slova po „z“.

http://www.zdravi4u.cz

Mezi nejcitlivější části lidského těla patří 
rty. Mají velmi tenkou pokožku a navíc jim 
chybí ochranná vrstva kožního mazu. Sta-
čí vyjít do mrazu a důkaz je zde – přesušené 
popraskané rty, někdy až do krve. Zranění 
mrazem bývá nepříjemné a často poměrně 
bolestivé a je nám jasné, že léčba je ne-
zbytná. Ale kromě léčby je důležité znát 
i všechny příčiny praskání rtů a také způ-
soby prevence, kterými se můžeme chránit.

Důvody praskání rtů mohou být přeci 
jen různé. Asi nejobvyklejší je ona v úvodu 
zmíněná nedostatečná ochrana před pří-
rodními vlivy spojená 
s neustálým olizováním. 
Podvědomě máme sice 
pocit, že si je tím chrá-
níme, ale ve skutečnosti 
to rtům rozhodně nepro-
spívá. Většina lidí si sice 
dává ještě pozor venku, 
zvláště když hodně fou-
ká nebo udeří mráz, ale 
v uzavřených prostorách 
už tak opatrní nejsme. 
Přitom suché místnosti 
„prospívají“ našim rtům 
přibližně stejně jako 
velký chlad či fujavice. 
Vnější podmínky a naše 
reakce jsou jedna věc, ale 
někdy mezi příčiny patří 
například i jídelníček. Rtům mohou ublí-
žit i příliš slané či hodně pikantní jídla, 
velký pozor by si měli dát všichni, kteří 
milují zobání různých pamlsků u televize. 
Samozřejmě občas popraskané rty vznikají 
kombinací většího množství důvodů a také 
je způsobují některé vnitřní faktory. Asi 
nejvýznamnější bude nedostatek ribofla-
vinu neboli vitamínu B2, vliv mají také 
kvasinkové infekce nebo cukrovka.

Prevence je relativně jednoduchá 
a logická. Nejdříve musíme ustálit příčiny 
vzniku a podle toho reagovat. Obecně asi 
každému musí být jasné, že bychom měli 
přestat s návykem olizování rtů kdykoliv 
a kdekoliv. Doma navíc udržujme trochu 
vlhčí ovzduší, pomůže i obyčejná utěrka na 
topení. Před jakoukoliv cestou ven a nebo 
do suchého prostředí (což velmi často bý-
vají různé klimatizované kanceláře) si rty 
zabezpečíme oblíbenou pomádou a nebo 
i obyčejnou vazelínou. Je praktické mít 
náš ochranný prostředek neustále u sebe 
a co nějaký čas vrstvu obnovovat. Pokud 
máme popraskané rty a zároveň si libujeme 
v různých chipsech či přesolených oříšcích 
a nebo do všeho sypeme hromady chilli, 
tak jen mírně upravíme naše stravovací či 
mlsací návyky a škodlivé věci buď vyřa-
díme nebo alespoň výrazně omezíme. Ne-
dostatek riboflavinu by měl diagnostikovat 
lékař, mezi některé příznaky patří kromě 
praskajících rtů a koutků i světloplachost, 
častější záněty spojivek, vypadávání vlasů, 
nespavost či loupající se pokožka. Pilulky 
bereme pouze na doporučení odborníka, 

doma můžeme mírně upravit pravidelné 
menu a zařadit tam játra, mandle, divočinu, 
vejce, ryby, celozrnné pečivo, luštěniny, 
mléko, jogurt a ořechy. Pokud na nás útočí 
často kvasinková infekce, tak kromě ná-
vštěvy lékaře bychom obecně měli popra-
covat nad zlepšením imunity. Doporučuje 
se i úprava jídelníčku a redukce cukrů.

Domácí léčba také není nějak nároč-
ná. Na popraskané rty například dokonale 
působí med. Ten samozřejmě musí být co 
nejkvalitnější. Měli bychom ho kupovat 
z ověřených zdrojů, pokud možno přímo 

od včelaře. Při náku-
pu nějakých medů ze 
supermarketu totiž 
riskujeme, že si kou-
píme nějakou cukro-
vou vodu, ze které už 
byly odstraněny skoro 
všechny zdraví pro-
spěšné látky. Kvalitní 
medík má antibakte-
riální, protizánětlivé 
a regenerující účinky, 
které rtům budou jen 
ku prospěchu. Stačí na 
ně pětkrát denně naná-
šet tenkou vrstvičku, 
kterou necháme půso-
bit deset minut. 

Kromě medu je 
možné využívat stejným způsobem také 
kvalitní panenský olivový olej a výbor-
né může být i bambucké máslo, které je 
přeplněné vitamíny a jehož skvělé účin-
ky využívá i kosmetický průmysl. I když 
upřímně řečeno, dobrý med je nejlepší 
a ty dva vyjmenované tuky ho při léčbě 
úplně nenahradí. Na druhou stranu, docela 
dobře ho doplňují. Během léčby bychom 
měli pokud možno zůstávat doma a nevy-
stavovat naše rty nepříznivým přírodním 
podmínkám. Nesmíme také zapomínat na 
dostatečný přísun tekutin. A na konec si 

zkontrolujme kosmetika která používáme 
na rty či jejich okolí a vyřaďme ta, která 
obsahují alkohol.

http://www.prostezdravi.cz/popraska-
ne-rty-lecba-prevence/

Popraskané rty – léčba a prevencePAMĚŤ 

Tipy pro dobrou paměť
Pro lepší fungování mozku je důleži-

tá správná a vyvážená strava se správným 
poměrem bílkovin, sacharidů a tuků a do-
statkem vitaminů a minerálů. Bílkoviny 
mají přímé účinky na paměť, zpracování 
informace v mozku a uchování informa-
ce, jsou zdrojem neurotransmiterů (látek 
schopných přenášet vzruchy) v mozku.

Sacharidy jsou základní palivo pro 
mozek, mozek spotřebuje čtvrtinu ener-
gie získané z glukózy. Tuky jsou rovněž 
významným zdrojem energie a jsou též 
důležité pro vstřebávání vitaminů A, D, E 
a K (vitaminy rozpustné v tucích), které 
jsou také důležité pro mozek.

Neměli bychom zapomínat na dosta-
tek tekutin, ty nám zajišťují optimální 
prokrvení mozku a tím jeho lepší fungo-
vání. Z vitaminů jsou pro fungování moz-
ku nezbytné zejména vitaminy skupiny 
B. Potřebujeme je pro správné fungování 
nervového systému jako celku a pro kva-
litu duševní činnosti. Vitaminy skupiny 
B najdeme například v obilných klíčcích, 
kvasnicích, žloutku, vnitřnostech, listové 

zelenině, jogurtu, ořeších, sóje, 
luštěninách či rybách.

Dále je nezbytný vitamin C, 
který je důležitým antioxidan-
tem – chrání buňky před poško-
zením kyslíkovými radikály, také 
působí proti ateroskleróze. Nejvíce 
je ho například v čerstvé zelenině, 
ovoci nebo bramborách. Také vita-
min E je důležitým antioxidantem. Vysky-
tuje se v obilných klíčcích, rostlinných ole-
jích, žloutku, mase, vnitřnostech a mléce.

Z minerálů a stopových prvků potře-
bujeme pro dostatečnou činnost mozku 
zejména hořčík, který ovlivňuje výměnu 
energie v nervových buňkách, zlepšuje 
paměť a myšlení. Přijímáme jej do těla 
prostřednictvím ryb, rozinek a jiného su-
šeného ovoce, kakaa atd. Dále jód – jeho 
nedostatek způsobuje zpomalené psy-
chomotorické tempo, apatii a depresi. 
Najdeme ho hlavně v mořských rybách, 
vnitřnostech, citronu a špenátu. Měď je 
potřebná ke správnému fungování ner-
vového systému a získáme ji zejména 

z hub. Neméně podstatný je i selen (důle-
žitý antioxidant bránící působení volných 
radikálů), dostupný pro tělo například 
z vnitřností, mléčných výrobků, citruso-
vých plodů a avokáda nebo celozrnných 
obilovin. Také zinek je důležitý antioxi-
dant, jeho nedostatek způsobuje poruchy 
psychické činnosti. Nalezneme ho v oves-
ných vločkách, korýších a měkkýších, ve 
vejcích a mléčných výrobcích. V nepo-
slední řadě je pro mozek nezbytné železo. 
Má význam pro dostatečný přenos kyslíku 
k buňkám celého těla, tedy i mozkovým. 
Najdeme ho ve vnitřnostech, mase, žlout-
ku, luštěninách, zelí, květáku.

http://www.celostnimedicina.cz/tipy-
-pro-dobrou-pamet.htm#ixzz3r27JAE9b

Dýchání je nejjednodušší fyzické cvičení. 
Protože je provádíme neustále, můžeme 
také kdykoli začít vědomě využívat dýchá-
ní k ovlivňování fyzického i psychického 
stavu.

Každodenní lidské jednání významně 
ovlivňují emoce. Stavy jako nadšení, ra-
dost, strach, úzkost, zlost či hněv aktivují 
tzv. sympatickou část vegetativní nervové 
soustavy, která je nezávislá na naší vůli. 
Ta vyplavením adrenalinu připraví tělo na 
aktivní tělesnou či duševní činnost: zrychlí 
dechovou i srdeční činnost, zvýší krevní 
tlak, rozšíří dechové cesty. Organismus vy-
budí. Pokud nám emoce nepřerostou přes 
hlavu, může tento nabuzený stav pomo-
ci k výkonům či k hledání nových řešení 
v krizi. Nezvládnuté emoce ovšem ohrožu-
jí organismus stresem. Na fyzické úrovni 
se to projevuje stažením svalů, bušením 
srdce, nervovým a duševním přepětím. Při 
dlouhodobém působení pak stres zhoršuje 
i zažívání a na psychické úrovni může pů-
sobit až stavy úzkosti a deprese. Ve streso-
vé situaci se zapíná systém tlumicí – tzv. 
parasympatická část vegetativní nervové 
soustavy. Dochází ke snížení tepové frek-
vence, zužují se dechové cesty a naopak se 
rozšiřují žíly a jsou povzbuzovány střevní 
stahy (peristaltika).

Tento autonomní systém sice pracuje ne-
závisle na vůli, ale do vzájemného vzta-
hu mezi prvotními emocemi a jejich ná-
slednou odezvou v organismu je možno 
vstoupit také vědomě a využít toto spojení 

i v opačném směru. Zavřením očí a sou-
středěním pozornosti na tělo v okamžiku 
stresu je možné uvědomit si oblasti klidu 
a pohody v těle. Pak se pomocí klidného 
pravidelného dechu může vědomě rozšířit 
pocit klidu do celého těla, a působit tak 
jednak na zklidnění emocí, jednak na sní-
žení s tím spojené odezvy v organismu.

Vědomé sledování dechu a později jeho 
vědomé rozvíjení a řízení je třeba dlou-
hodobě trénovat – není to dovednost, kte-
rá se dá naučit ihned. Pokud se ji podaří 
kultivovat, z prostého fyzického cvičení 
cyklicky rozšiřujícího a stahujícího plíce 
a hrudník se stane cvičení psychofyzické, 
umožňující přes sebeuvědomění také ak-
tivně ovlivňovat to, co se s člověkem děje. 
Správně ovlivněné a zacílené dýchání pak 
má nezastupitelný ozdravný a regenerační 
účinek na tělo i mysl.

http://www.cvikyprozdravi.cz/clanek/dy-
chani-a-dechova-cviceni/

Proč mají dechová cvičení příznivý účinek

Znáte byliny pro posílení imunity?
Podívejme se, které byliny nám mohou 
podat pomocnou ruku při posilová-
ní naší imunity. Díky jejich příznivým 
účinkům se můžeme preventivně obrnit 
proti nemocem a zdravotním potížím, 
nebo významně urychlit jejich léčení.

Seznam takových rostlin by byl velice 
dlouhý, vybíráme tedy alespoň ty nejzná-
mější a nejdostupnější.

Echinacea neboli Třapatka nachová 
je proslulá právě svojí schopností posilovat 
imunitní systém. Jejího výrazného účinku 
se někdy využívá i při tak závažných one-
mocněních, jako je rakovina. Přípravky 
s výtažkem echinacei jsou ale úžasnou pre-
vencí i např. nemocí z nachlazení a skvě-
lým pomocníkem v době chřipkových 
epidemií. 

Aloe vera má posilující i čistící půso-
bení na náš organismus. O způsobu jejího 
užití jsme si psali v jednom z předešlých 
článků. Preparáty s jejím obsahem čistí 
tělo od usazených toxinů, čímž ho zbavují 
zátěže a činí ho tak odolnějším. 

Česnek, cibule a křen jsou výborným 
zdrojem důležitých vitaminů a minerálů, 
zároveň jsou to ale i přírodní antibiotika. 
Můžeme je užívat jako doplněk léčby ne-
mocí, i jako prevenci, v obojím případě 
nám pomohou v boji s nežádoucími mik-
roorganismy (bakteriemi, viry i plísněmi), 
které se usídlily v našem těle. 

Šípek je známým zdrojem vitaminu 
C, který je nezbytný pro dostatečně sil-
nou imunitu. Vitamin C je zároveň an-
tioxidant, který nás zbavuje volných 
radikálů a zpomaluje stárnutí 
buněk. Šípek by neměl chybět 
např. v čaji pro léčbu nachlaze-
ní a chřipky, ještě účinnější jsou 
ale sirupy, kde se vitamin C neni-
čí tepelnou úpravou.

Kopřiva je důležitou součástí čistí-
cích čajů a často doporučovanou bylinou 
pro detoxikační kúry. Navíc obsahuje řadu 
minerálů a vitaminů. Výhodou kopřivy je, 
že z ní můžeme připravovat i pokrmy, jako 
např. polévku nebo kopřivový špenát, kte-
ré jsou chutné a zároveň léčivé.

Lichořeřišnice je jak zdrojem vitami-
nů a minerálů, tak velmi účinným antibio-
tikem. Užívat můžeme preparáty s jejím 
výtažkem jako léčbu i prevenci nemocí, zá-
roveň ji ale lze konzumovat čerstvou např. 
v salátech, které navíc příjemně ochutí. 

Šalvěj, tymián, máta a meduňka 
jsou příklady bylinek, které jsou v tomto 
ohledu významné svým šetrným antibio-
tickým účinkem. Čaj z nich urychlí léčení 
např. angíny nebo chřipky, při pravidel-
ném a umírněném užívání nám poslouží 
i jako prevence tím, že eliminuje hrozbu 
rozšíření případné nákazy už v zárodku, 
čímž brání oslabení našeho organismu.

Rakytník řešetlákový je u nás ještě 
ne úplně doceněným stimulantem imu-
nity. Jeho plody obsahují neuvěřitelné 
množství vitaminu C a spoustu 
antioxidantů a dalších látek, kte-
ré dovedou mohutně posílit náš 
ochranný štít. Nejjednodušší je 
ho užívat ve formě sirupu, který 
můžeme dávat i dětem.

Jinan dvoulaločný neboli Ginkgo 
biloba je tradičním lékem čínské medicí-
ny už po mnoho tisíciletí. Spektrum jeho 
účinků je neuvěřitelně široké a mimo jiné 
je považován právě za jednu z rostlin s po-
silujícím účinkem na imunitu. Prospívá 
nám též jako antioxidant a stimulant krev-
ního oběhu. O jeho užívání bychom se ale 
měli raději poradit se svým lékařem.

Ženšen je další nepostradatelnou byli-
nou asijského léčitelství. Jeho stimulační 
účinky na obranyschopnost lidského těla 
byly prokázány mnoha odbornými stu-
diemi. Ženšen je vhodné užívat ve formě 
občasné kúry, nebo během léčby nemocí. 
Dokáže obnovovat rovnováhu jak fyzic-
kou, tak psychickou, navíc je považován 
za přírodní afrodiziakum.

celý článek na: http://www.bylinky.eu/
znate-byliny-pro-posileni-imunity.html
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Způsob života je mnohem důležitější než množství prožitých let. Seneca

Co je to platforma Crowdfunding podle svědomí?
Dává příležitost realizovat projekty a nápady, a to prostřednictvím společného úsilí 
různých lidí, za účasti sponzorů a s možným zapojením odborníků v daném oboru.
Platforma v sobě spojuje možnosti jak crowdfundingu, tak crowdsourcingu. Ve výsled-
ku projekty ožívají díky kolektivní pomoci.
Naším generálním ředitelem je svědomí. Ano, správně jste pochopili:) Vaše Svědomí 
je sponzorem vašich dobrých skutků.
V současné době fungují stránky www.allatra.in v testovacím režimu.
Pro úspěšné zahájení projektu hledáme upřimné odborníky (volontéry) na tyto pozice: 
– účetní (nezisková sféra)
– právní poradce 
– koordinátor projektu. 
Kontaktujte nás, prosím, na tel.: Natalie 608 825 898, Dušan 737 124 037.

www.allatra.in

MEDITACE 
podle knih Anastasie NOVYCH

listopad 
11.11., 18.11., 25.11., každou středu od 18 hodin

Kde: Antonína Sovy 39, OPAVA
5.11. , 12.11., 19.11. 26.11.,každý čtvrtek od 18 hodin

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

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

http://ibisbooks.cz/index.php?nma=downloads&fla=podcat&ids=7 a v knize AllatRa

Meditácie podľa kníh Anastasie Novych 
v BRATISLAVE

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

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

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

V Brně jsem se zúčastnil dvoudenního 
psychologického semináře na téma „Se-
bekontrola“ a „Hrátky s mocí“. Předná-
šejícím byla doktorka psychiatrie Tatjana 
Zinchenko, členka Profesionální Psycho-
terapeutické Ligy Evropské asociace psy-
choterapeutů. 

Tato sympatická žena, která je vyni-
kajícím odborníkem v oblasti integračního 
vývoje osobnosti, mě okamžitě uchvátila. 
Čistota a opravdovost jejího projevu ihned 
zaujala všechny přítomné v sále. Paní Zin-
chenko sice hovořila rusky, 
ovšem během velice krátké 
doby jsem si uvědomil, že 
vůbec nepotřebuji simultán-
ní překlad jedné z účastnic 
Mezinárodního společenské-
ho hnutí AllatRa, kteří tuto 
akci připravili a zorganizo-
vali. Vše se začalo odehrá-
vat na mě dosud neznámé 
pocitové úrovni. V jednom 
okamžiku jsem se dokonce 
přistihl, že se nacházím ve 
stavu absolutního klidu.

 Díky erudovanému a procítěnému 
výkladu paní Zinchenko jsem dostal mož-
nost nahlédnout nejen do tajů psychologie, 
ale zároveň si vyzkoušet na „vlastní kůži“ 
práci na sobě. Výsledky byly ohromující. 
Uvědomil jsem si, že jsem neustále v za-
jetí svých myšlenek, svého okolí a hlavně 
svého ega. Převratné ovšem pro mě bylo 
zjištění, jak se daných ukazatelů zbavit. 
Jednoduchost samotných řešení je prostě 
neuvěřitelná. Brzy jsem pochopil, že se 
každý den nevědomky účastním velice 
zvláštní hry, která má svá neměnná pravi-
dla, a ve které nemohu nikdy zvítězit. Hor-
ší ale je, že si myslím, že je to přirozené, 
že to tak má být, že to jsem skutečně „JÁ“. 
Ovšem opak je pravdou. Pravdou, kterou 
mám někde hluboko uvnitř. A tato pravda 
mi byla odhalena. 

Proto chci paní Tatjaně Zinchenko vy-
jádřit svoji vděčnost a poděkovat jí za ne-
napodobitelný a nezapomenutelný víkend. 
Závěrem chci z celého srdce všem tyto 
unikátní semináře vřele doporučit. 

S úctou Karel Jarý

HRÁTKY Z MOCÍ 
Bratislava 14.11.2015
Psychologické hry a manipulace ve 
společnosti a každodenním životě. 

SEBEKONTROLA
Praha 21.11.2015
Kontrola nad svým vnitřním stavem.

HARMONICKÝ ROZVOJ 
DÍTĚTE
Bratislava 15.11.2015
Vytváření podmínek pro rozvoj 
svobodné osobnosti

HARMONICKÉ RODINNÉ 
VZTAHY
Mnichov 19.11, Drážďany 20.11, 
Praha 22.11.2015
Překonání krize v partnerství

Více na: www.facebook.com/Psycholo-
gieAllatRa

Svoji účast, prosím, potvrd´te na: 
garni* G HOTEL Bratislava, 
Košická 52, 821 08 Bratislava 2, 
miestnosť konania SEMINÁR
info@allatra.sk, +421 903 922 889

Praha 1, Ostrovní 222,  
evahronova@email.cz, +420 
608 325 030, +420 774 689 512

Německo-ruský institut kultury, 
Zittauer Straße 29,
Dresden, tel.: +420 774 689 512

Těšíme se na vás!

Psychologie ALLATRA

Syndrom odkládaného života
„Až vyrostu, to teprv bude pořádný ži-
vot“ – nejrůznější variace této naivní věty 
slýchám téměř denně od lidí, kteří se chys-
tají začít žít naplno až se dostaví vytoužené 
okolnosti. „Až zhubnu a vylepším si vzhled, 
budu tak šťastná!“, „Ze všeho nejdřív mu-
sím vydělat peníze, pak teprv se můžu cí-
tit jako pořádný člověk“, „Jak si založím 
rodinu, všechno se v životě usadí“, „V dů-
chodu budu mít konečně pokoj“, atp.

Rozvedu se, rozejdu se, seknu s prací, 
potkám lásku, najdu si milenku, koupím si 
dům-byt-auto, postavím chatu, přestěhuju 
se … a nastane veliké štěstí! Nenastane. 
Veliké štěstí není spojeno s vnějšími okol-
nostmi, ty mohou být jen pří-
jemným doplňkem (jen občas 
snad podstatným) toho, co 
už má člověk v sobě. Jestli-
že si neumí vážit toho, co už 
má, těžko si poradí s tím, co 
přijde. Jestliže nedokáže být 
šťastný s tím, co mu život až 
dosud nabídl, nedokáže to 
ani poté, co dosáhne toužené 
mety.

Syndrom odkládaného 
života je bolestí současné ci-
vilizace. Mysl mnoha lidí žije 
daleko v budoucnosti (nebo 
v minulosti, to však se týká životních lek-
cí, které nás minuly a táhnou nás zpět, tedy 
jiného tématu). Zbohatnout, postavit se na 
vlastní nohy, dobýt si štěstí, věnovat se péči 
o svoje tělo, navazovat vztahy… ale všech-
no to dělat někdy potom, teď na to není čas. 
Teď je život jenom tak nějak jako, chápete? 
Člověk by chtěl udělat něco, co fakt stojí za 
to, ale „práce-děti-závazky-určité životní 
podmínky-nevydařená rodina“…

Když člověk dvacet let jenom bez od-
dechu pracuje, když nevěnuje dohromady 
žádnou pozornost svému duševnímu roz-
voji, zdraví ani vztahům s blízkými lidmi, 
dopracuje se ve 40-50 letech nijak slavně 
fungujícího těla, ještě hůře fungujících 
vztahů a té nejhlubší vnitřní krize. Kvůli 
čemu a kam utíkaly všechny ty roky? Aby 
si koupil auto, byt nebo dům? Aby zajistil 
děti? Děti však mnohem víc potřebují rodi-
čovskou lásku a pozornost věnovanou je-
jich problémům, než tátu a mámu, co jsou 
čtyřiadvacet hodin denně v práci.

Děti potřebují mít přístup ke zku-
šenostem dospělých, k jejich moudros-

ti. Potřebují oporu, potřebují přítomnost 
rodičů ve svém životě. Ovšem adekvátní 
přítomnost, zdravou a adekvátní. Ne po-
matené hysterické matičky, nahrazující si 
na dětech svou vlastní nespokojenost, ne 
unavené a zdeptané otce, agresivně pro-
sazující svůj názor. Děti potřebují rodiče-
-rádce. Potřebují vedle sebe duševně zralé, 
úplně obyčejné dospělé lidi. Se zralými, 
dospělými reakcemi na události, které ži-
vot přináší. Rodina má být centrem opo-
ry pro všechny, kdo v ní žijí. Kde se mají 
vzít dospělí s patřičným sebevědomím, 
jestliže většina dětí vyrůstá v rodinách 
s rodiči, kteří nejsou zvyklí na sobě praco-
vat a rozvíjet se? Ohledně dětí to platí, to 

ano, ale mě dejte pokoj, já už jsem moudrý 
dost a vím, jak žít.

Podle mého se tohle děje proto, že jsme 
si naprosto odvykli alespoň trochu se někdy 
zamyslet nad smyslem života. Honíme se, 
běháme jako veverky v otáčivém kole, do-
sahujeme pochybných výsledků, budujeme 
si přitažlivý vnější obal a příliš nepřemýš-
líme nad tím, co je uvnitř. Žijeme sněním 
o budoucnosti, ale neumíme si brát pouče-
ní z přítomnosti. Po škole na člověka čeká 
gymnázium a vysoká, to ale neznamená, že 
by od páté třídy měl osm-devět let čekat, až 
půjde na vysokou a mezitím tak nějak ten 
život přečkat… Je to osm či devět let života! 

Jestli se někde na obzoru rýsuje uni-
versita, neznamená to, že nebudeme žít 
tady a teď svůj život školáka, studenta. 
Je to doba, která už se nikdy v životě ne-
vrátí. Měli bychom ji prožít takovou, jaká 
je a snažit se z ní získat co možná nejvíc. 
V tom mají rádci a vzory být rodiče.

Že zrovna nemáte nikoho blízkého – 
a co? Budete sedět a plakat, že se chcete 

vdát nebo oženit? Najít si přítele či pří-
telkyni? Buďte rádi, že vám život poskytl 
šanci pořádně se na to důležité setkání při-
pravit. Dospívejte, rozvíjejte se, věnujte se 
mezilidským vztahům, zvyšujte své vzdě-
lání a možnosti – žijte teď, dnes, v přítom-
nosti. Stýkejte se víc s přáteli, seznamujte 
se s novými lidmi, zabývejte se svým zdra-
vím, pracujte, hledejte sami sebe – a ten 
„váš“ člověk se určitě objeví. Jaký by ale 
mělo smysl, aby k vám přišel, pokud jen 
sedíte na místě a donekonečna otravně 
opakujete, že postrádáte něčí blízkost?

Všechno má svůj čas, každý plod musí 
dozrát. Nebo jste snad ještě nedostavěli 

dům, nevydělali dost peněz 
a v životě se tak říkajíc za-
tím nenašli? Až za pár let, 
až na to budete mít, pak se 
do toho dáte? Dobře, ale co 
když váš život skončí dříve, 
než tohle všechno stihnete 
vůbec začít? Proč tak mrhá-
te drahocennými léty?

Pokud něco opravdu 
toužíte získat, musíte začít 
tím, že získáte maximál-
ní užitek z toho, jak žijete 
dnes. Neodkládejte život 
na zítřek, utíká příliš rych-
le. Přijmout svůj včerej-

šek, přemýšlet o zítřku, ale žít dnes. Žít 
natolik plným životem, jak jen to vaše 
dnešní realita umožňuje. Každý člověk 
v sobě skrývá celý vesmír a když se ho 
rozhodnete po svém uspořádat, pak 
všechno vnější vám s potěšením začne 
pomáhat. Jsou ti, kdo žijí a ti, kdo se žít 
teprve chystají. KDO JSTE VY?

Každým okamžikem umíráme a znovu 
se rodíme, každá chvilka v sobě tají velikou 
krásu života, každé setkání s sebou přináší 
podivuhodné objevy. Nahlížejte do sebe, 
ale rozhlížejte se také kolem. Nad hlavou 
máte krásnou oblohu, lidé kolem jsou dob-
ří, vaše tělo je živé a zdravé, díky životu 
za to vše. Berte s vděčností svou existenci 
a nepřenášejte vlastní zodpovědnost za své 
štěstí na jakési budoucí okolnosti.

„Tanči, jako když se nikdo nedívá, 
zpívej, jako když tě nikdo neslyší, miluj, 
jako by tě to nikdy nebolelo a žij, jako by 
už nastal ráj na Zemi…“

Dana Richards
http://www.pronaladu.cz/

Seznamte se s deseti pravidly výchovy 
dítěte, jak je uváděl tento skvělý, v pra-
vém slova smyslu ušlechtilý člověk.

1. Nečekejte, že vaše dítě bude tako-
vé, jako vy, nebo takové, jak vy si přejete. 
Pomozte mu stát se nikoli vámi, ale sebou.

2. Nečekejte od dítěte odměnu za vše, 
co jste pro ně udělali. Dali jste mu život – 
jak se za to má odvděčit? Dá život někomu 
dalšímu, ten ještě dalšímu – a to je nezvrat-
ný zákon vděčnosti.

3. Nevylévejte si na dítěti své hořkosti, 
abyste na stáří nejedli hořký chléb. Protože 
co zasejete, to sklidíte.

4. Nehleďte na dětské starosti zvysoka. 
Každému se od života dostává podle jeho 
sil a buďte si jisti, že pro dítě není život 
o nic snazší, než pro vás. Možná, že ještě 
těžší, protože dítě nemá žádné zkušenosti.

5. Neponižujte děti!

6. Nezapomínejte, že nejdůležitější 
setkání člověka jsou jeho setkání s dětmi. 
Věnujte jim více pozornosti – nikdy nemů-
žeme vědět, koho v dítěti potkáváme.

7. Netrapte se, pokud pro své dítě ne-
dokážete něco udělat. Pamatujte si: pro dítě 
dělá málo ten, kdo neudělá vše, co je možné.

8. Dítě není tyranem, který ovládne 
veškerý váš život, není to jen plod těla 
a krve. Je to drahocenný pohár, který vám 
život svěřil do ochrany, abyste v něm roz-
víjeli tvůrčí plamen. Je to vysvobozená lás-
ka matky a otce, u nichž bude vyrůstat ne 
„naše“ nebo „jejich“ dítě, ale duše, která 
jim byla svěřena do ochrany.

9. Umějte milovat cizí děti. Nikdy ne-
dělejte cizímu dítěti něco, co byste neudě-
lali svému.

10. Milujte své dítě jakékoli. Netalen-
tované, smolařské, dospělé. Když s dítě-
tem rozmlouváte, radujte se, protože dítě je 
svátek, který je zatím s vámi.

celý článek na: http://www.pronaladu.cz/ 
10-pravidel-pro-rodice-od-janusze-korczaka/

„Dítě je svátek, který je zatím s vámi…“
Janusz Korczak (1878-1942) byl vynikající polský dětský lékař 
a psycholog, autor dětské literatury i odborných pojednání, který 
dosáhl celosvětového uznání. Pracoval v dětské nemocnici a stal se 
vedoucím dětského domova, kde uplatňoval pedagogické postupy, 
které sám rozvinul. Vytvořil do jisté míry autonomní dětskou spo-
lečnost s vlastními institucemi (děti měly svůj parlament, soud či 
noviny), přidělenými povinnostmi a prací. Byl velkým zastáncem 
dětské emancipace a zasazoval se o respektování dětských práv. 
Chtěl pro děti zorganizovat společnost, založenou na principech 
spravedlnosti, rovnosti a odpovědnosti. Podporoval v nich nezávislost. V tomto smyslu 
Korczak daleko předběhl svou dobu a ta dnešní za jeho myšlenkami sotva pokulhává.

Třetí osnova
OVLÁDÁNÍ SEBE SAMA

Neexistuje pro člověka vyšší moci ve 
světě, než moc nad sebou samým, 

protože v duchu tkví vítězství 
nad materiálním světem.
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 Všechny knihy zežloutnou, ale kniha přírody má každý rok nové, nádherné vydání. Hans Christian Andersen

Lidová řemesla v Betlémské kapli 2015
od 28.11.2015 do 3.1.2016
www.vanocnivystava.cz

Na minulých výstavách se ukázalo, že 
naši návštěvníci mají veliký zájem o stará 
řemesla. Proto se letos na tuto tématiku 
více zaměříme. Rádi bychom vytvořili im-
provizované dílny, ve kterých budeme tato 
stará, mnohdy zapomenutá řemesla ukazo-
vat. Naší snahou bude, aby dílny vypadaly 
jako funkční pracovní prostory. Počítáme 
s tím, že se v nich budou příslušná řemesla 
alespoň v některých dnech také předvádět.

K vidění budou:
●  Dřevoobráběcí dílna – ukázky klasic-

kého truhlářství, kolářství, sekernictví, 
soustružení dřeva, bednářství, výroba 
šindelů, řezbářství, sekernictví (na vý-
stavě bude opět funkční mlýn), apod. 

●  Košíkářská dílna – klasické pletení koší-
ků z vrbových proutků, práce s orobin-
cem, pletení z kukuřičného šustí, pletení 
z loubků, pediku, apod. 

●  Keramická dílna – zde bude umístěn 
starý hrnčířský kruh s ukázkou tvorby 
keramiky a jejího zdobení. Vystavíme 
i netradiční zakuřovanou keramiku.

●  Textilní dílna – výroba modrotisku, před-
stavíme starý dřevěný tkalcovský stav 
a ukážeme i prastaré způsoby tkaní. Bu-
dou tu mít své místo i krajkářky. 

●  Černá kuchyně – ukážeme, jak se vařilo 
na otevřeném ohni. Bude zde i ukázka 
perníkářství včetně výroby forem na reli-
éfní perníky a různé ukázky zdobení. Vy-
stavíme i drůbeřky, figurky z kynutého 
těsta, slaného těsta a vizovické pečivo. 

●  Vytvoříme sklářskou dílnu, kde se bude 
předvádět výroba skleněných foukaných 
ozdob a tvorba figurek ze skla, vitráže 
a podmalby na skle. 

●  Dílna kovoobráběcí – kovařina, klasická 
dráteničina, kovotepectví, apod. 

●  Krejčovská a ševcovská dílna.
●  Knihařská

●  Provaznictví, výroba kartáčů 
●  Lesní řemesla – uhlířství, dehtářství, 

kolomaznictví, výroba potaše (salajka, 
draslo, flus – málo kvalitní potaš), výro-
ba sazí.

Pro všechna tato řemesla, a třeba i dal-
ší, hledáme různé předměty, které nám po-
mohou dílničky dotvořit. Zároveň hledáme 
řemeslníky, kteří by měli zájem příslušné 
řemeslo na výstavě předvádět. Dále hledá-
me zájemce, kteří by nám občas pomohli 
připravit různé staré vánoční pokrmy (pu-
čálku, muziku, kubu, hubník apod.), které 
bychom mohli v některých dnech návštěv-
níkům nabízet k ochutnání.

Na výstavě opět vystavíme nejrůzněj-
ší staré předměty, které kdysi lidé běžně 
používali a dnes je téměř neznají (brdo, 
díže, kramle, kopist, herdule, kadlub, onu-
ce, potěh, verpánek, krajáč, dědek, babka, 
apod.).

Propojovacím prvkem výstavy budou 
nejrůznější vánoční zvykoslovné před-
měty. Nejvíce prostoru dostanou betlémy. 
Opět chceme ukázat na to, jak je u nás 
tvorba betlémů nesmírně různorodá. A to 
jak způsobem tvorby, tak i výběrem pou-
žitého materiálu (dřevo, sklo, kov, papír, 
textil, různá těsta, dráty, provázky apod.). 
Uvítáme zejména ty betlémy, ve kterých 
jsou různá řemesla ztvárněna.

Pokud máte chuť tvořit, svrbí vás prs-
ty, poletuje kolem vás nápad, jak vytvořit 
něco originálního, chyťte tuto múzu dříve, 
než vám uteče. 

Přeji všem mnoho nápadů a inspi-
race!

více informace Polahoda 8/2015, str. 4., 
www.vanocnivystava.cz

PODZIMNÍ VERNISÁŽ

Ťuk a bác – kutálí se oříšky,
ptáci krouží, vše pozorují z výšky.
Neuvěřitelných barev je tu záhada,
jdi jen tak, slož ruce třeba za záda.

Lehce našlapuj si po mechu,
ten klid přináší radost i útěchu.
Pořádku řád, listí ze zahrádek 

vystěhuje,
kouzelný větřík do něj 

v přírodě duje.

S barvami točí a listy míchá,
pro bílou zimu – se vše chystá.

Stromy své větve obnažují,
úžasné symboly a tvary ukazují.

Vše odhalí podzimu slavnostní 
výstava,

zvána je slavnostně laděná nálada.
Kouzlí tu úžasná harmonie,

kéž v lidech nedřímá, ale žije.

Pro všechny jsou nebeská křídla,
tam všechno dění se střídá.
Pamatuj co tvé oči zachytí,

všechny smysly krásnem nasytí.

DOMOV

Náruč co teple objímá,
ať léto je či zima mrazivá.
Tam volnost dostávají city,

o nich se ví, i když jsou skryty.

Tolik lásky nepoznáš jinde,
radost i smích tam za tebou přijde.

Tam cítíš se nejjistější.
bolest odletí a náruč tě ukonejší.

Do světa jdi za svojí vidinou,
cestičku k domovu máš jednu 

jedinou.
Láska, cit, hřejivá slova,

ten přepych pod prostý šat se 
schová.

O domovu se píše i písně pějí,
jsou lidé, co dát ho neumějí.
Šťasten, kdo dostal ten dar,
v srdci ho nosí a předá dál.

Hana Jílková, Loštice 

Plody kustovnice čínská (Lycium chi-
nense) patří mezi jedny z nejvýživnějších 
na naší planetě a zaujímají přední pozici na 
žebříčku superpotravin. Obsahují 18 dru-
hů aminokyselin (včetně všech osmi nej-
důležitějších), 21 stopových prvků a mají 
vysoký podíl vitamínu C. Navíc je to silný 
a účinný antioxidant. V Číně jsou bobule 
kustovnice tradičně považovány za nejdů-
ležitější zdroj dlouhověkosti a síly. 

Plody goji rostou v chráněných údo-
lích v divokých oblastech vnitřního Mon-
golska a Tibetu. Svou sílu čerpají z milion 
let staré půdy a rostou podobně jako keře 
s vinnou révou. Lidská ruka se nesmí po-
sbíraných bobulí dotknout, jinak zoxidují 
a zčernají. Sklízí se setřesením na podlož-
ku a nechávají se volně uschnout ve stínu. 
V okolí 15 km se nevyskytují žádné jiné 
pěstované plodiny, které by keře mohly 
ohrozit potencionálními nákazami. Díky 
tomu jsou geneticky velmi silné, a proto 
nemusí být sířeny. 

Plody kustovnice mají červenou bar-
vu, sušené bobule jsou přibližně stejně 
velké jako rozinky. Chutnají podobně 
jako kombinace brusinek a třešní. A v čem 
jsou pro naše zdraví přínosem? Podporují 
správnou funkci ledvin a jater, snižují hla-

dinu cholesterolu a posilují kosti i svaly. 
Stimulují imunitní systém a snižují riziko 
zánětů. Rovněž dodávají energii, přispíva-
jí mladistvému vzhledu vaší pleti a navíc 
skvěle chutnají.

Zdroj: Vitalvibe.cz

RECEPT
Pohanková kaše s aktivním ječmenem / 
2 osoby
●  1/2 hrnku namočené a naklíčené 

pohanky
● 2 jablka
●  1 polévková lžíce Sunwarrior bioaktivní 

ječmen
● 1 lžička skořice
●  1 lžička yakon prášku (přírodní 

sladidlo)
● 3 polévkové lžíce rozinek
● 1 polévkové lžíce kustovnice čínské

Propláchnutou pohanku namočíme nej-
lépe přes noc. Vodu následně slijeme 
a pohanku zpracujeme pomocí food pro-
cesoru s nožem „S“, přidáme jablka, sko-
řici, rozinky, yakon a bioaktivní ječmen 
a opět směs promícháme. Na hotovou 
kaši nasypeme kustovnici čínskou, suše-
nou moruši nebo drcené kakaové boby, 
pro sladší chuť můžeme přelít kokosovo-
-palmovým nektarem.

Kustovnice čínská 
– významný antioxidant

Střípky ze života mravenců
Jak mravenci chovají domácí zvířata, používají nástroje, pořádají rit-
uální souboje, jak velké jsou největší kolonie, kolika let se může dožít 
královna, zdali mají opravdu hřbitovy, jaký je jejich evoluční původ...

■ Zatímco někteří mravenci pěstují houby 
(to je vcelku známé), jiné druhy chovají 
domácí zvířata – mšice, červce či hou-
senky některých motýlů. Podobně jako 
v případě hub někdy dochází i k tomu, že 
si je královna bere s sebou při zakládání 
nového hnízda i domácí zvířata. Několik 
druhů mravenců je na svém „dobytku“ 
zcela závislých a jinak se už ani nejsou 
schopní živit. Chovaný hmyz mravenci 
různě ochraňují, čistí, přenášejí z místa 
na místo a dokonce věší na správný druh 
rostliny, respektive ještě navíc na její stra-
vitelnou část. Někteří mravenci přechová-
vají vajíčka mšic spolu se svými a starají se 
i o larvy mšic. Jiní zase regulují populaci 
červců – pokud jich je více, než potřebují 
k zajištění přísunu medovice, nadbytečné 
červce zabíjejí a pojídají. Samičky někte-
rých motýlů kladou vajíčka na místo, kde 
objeví mravence, aby tak svým potomkům 
zajistily ochranu hned od narození.
■ Mravenci, kteří skladují v hnízdě seme-
na, jim často ukusují klíčky, aby tak zvýšili 
jejich trvanlivost.
■ Přesvědčení, že mravenci pohřbívají 
mrtvé jedince, je pověra. Vyhazují však 
mrtvoly ven z hnízd.
■ U některých druhů mravenců se králov-
ny po oplození vracejí zpět do rodného 
hnízda. Teritorium mraveniště je pak pře-
dáváno mezi mnoha generacemi.

■ U mravenců-faraonů se 
nově narozené královny 
páří se svými příbuznými 
z hnízda. Kolonie faraonů 
je tak potenciálně nesmr-
telná, na druhé straně jim 
však neustále hrozí inbre-
eding.
■ Pokud se kolonie mra-
venců tímto způsobem 
dělí, zůstává mezi „dceři-

nými“ mraveništi přátelský vztah, vyzna-
čené udržované cesty mezi hnízdy a vol-
ná výměna dělnic.Na japonském ostrově 
Hokaido byla u druhu černého mravence 
Formica yessensis zaznamenána super-
kolonie okolo 45 tisíc propojených mra-
venišť, v nichž žilo okolo 300 milionů 
jedinců.
■ Evropští loupeživí mravenci Solenopsis 
fugas zvládají jakousi obdobu podkopů. 
Do cizího hnízda pronikají vykutanými 
tunely, které se napojí na cizí systém cho-
deb.
■ Mravenci rodu Canomyrma ze seve-
roamerických pouští při svých válkách 
házejí do svislých šachet nepřátelských 
hnízd kaménky. Patří tak do skupiny ži-
vočichů, kteří v nějaké podobě používají 
nástroje.
■ U mravenců-medonošů se mezi kolo-
niemi vyskytují ritualizované souboje, 
v rámci kterých do sebe skupiny mravenců 
narážejí a buší tykadly. Přitom si nikterak 
neubližují. Vítězný tým obsadí území mezi 
dvěma teritorii, o které se vedl spor. Jakmi-
le ale jedna kolonie může postavit armádu 
asi desetkrát silnější než soupeř, veške-
rá hra, rituály a ohledy končí. Početnější 
mravenci nepřátelské mraveniště dobudou, 
královnu (a kohokoliv, kdo se postaví na 
odpor) zabijí a ukradnou kukly i mladší 
dělnice.

■ U některých druhů mravenců je hníz-
do zakládáno více královnami. Jakmile je 
však překonáno první kritické období (za-
jištění potravy a teritoria, dostatek dělnic), 
dochází mezi královnami k boji. Poražená 
královna je buď zabita nebo vyhnána nebo 
alespoň přestává klást vlastní vajíčka. Jsou 
zaznamenány i případy, kdy si konkurující 
královny navzájem ničí svá vajíčka.
■ Mravenci rodu Camponutus v případě, 
že se dostanou do úzkých, páchají sebe-
vraždu podobně jako živá bomba. Mraven-
covo tělo se doslova roztrhne a kolem se 
rozpráší jedovatý sekret.
■ Všichni žijící mravenci váží zhruba tak 
stejně jako všichni žijící lidé. V jednu chví-
li dnes na Zemi žije asi 10 na 16 mravenců.
■ Co se týče délky života, rekord drží 
královna evropského druhu Lasius niger – 
v laboratorních podmínkách se dožila až 
29 let.
■ Královny některých jihoamerických lis-
tových mravenců zplodí za život až 150 
milionů dělnic, z nichž 2 až 3 miliony žijí 
vždy současně.
■ Mravenci vznikli asi před 100 milio-
ny let ze samotářských vos. Termiti jim 
nejsou nijak příbuzní, objevili se už asi 
před 150 miliony let jako první společen-
ský hmyz vůbec. Termiti mají společného 
předka se šváby.

Zdroj: Bert Holldobler, Edward O. Wilson: 
Cesta k mravencům, Academia, Praha, 1997
Poznámka: termiti nejsou blanokřídlí. Je-
jich společenský život se nedá dávat do 
souvislosti se zvláštní genetikou/relativní 
genetickou příbuzností u blanokřídlého 
hmyzu. U něho socialita vznikala opakova-
ně u mravenců, včel i vos.

http://www.scienceworld.cz/biologie/ 
stripky-ze-zivota-mravencu-1917/

Pokud budete mít chuť cokoli udělat, 
je možná moudré to uskutečnit co nejdří-
ve, abyste neminuli ten správný okamžik, 
neboť se může stát, že se vám přání splní 
ve chvíli, kdy to budete nejméně čekat a ve 
formě, která se vám nebude úplně zamlou-
vat... 

Zde je jeden malý příklad ze života: 
Už dlouho jsem plánovala koupel nohou, 
jen tak pro osvěžení, ale i pro upevnění 
zdraví, stále jsem si říkala: „Zítra, zítra, zí-
tra, dnes je již pozdě.“ Minulo mnoho zítra 
vhodných ke koupeli, ať už podle nálady, 
volného času nebo třeba podle astrologic-
ké konstelace, kdy byla Luna postupně ve 
štíru, v rybách, v raku. 

Až jednoho dne se mi přání splnilo, 
zcela neplánovaně a nečekaně... kolem po-
ledne stojím po kotníky ve vodě, jen je to 
tak rychlé, že jsem si ani nestihla sundat 
ponožky. Tato koupel je tak nějak speciál-
ní – lehce chladná, což se před příchodem 

zimního období v rámci otužování může 
hodit (to, že jsem v rekonvalescenci po zá-
palu plic, raději nekomentuji). Co je na této 
koupeli nezvyklé, že ji absolvuji na podla-
ze koupelny, tedy ne ve vaně, ani v lavoru. 
Jsem z toho trochu v šoku, utíkám rychle 
vypnout přívod vody a poté již kolem sebe 

házím ručníky, hadry na podlahu, trika na 
vyprání, vše, co saje a je po ruce a přechá-
zím do fáze ždímání, ždímání a jak jinak, 
opět ždímání…. 

Naše pračka Aristonka je v tom tento-
krát nevinně (nemá důvod nám škodit, vel-

mi si ji hýčkáme, za dobu své služby lidu 
již dostala řadu nových součástek), bohu-
žel si dnes vyšla na výlet odpadová hadice, 
vypochodovala ze zdi a nikým nekontrolo-
vána vypustila obsah pračky do prostoru. 

Cítím, jak mne tato téměř dvouhodi-
nová záchranná akce zocelila. Pochopila 
jsem také, co dokáže Luna ve štíru. I co 
dokáže uvolněná hadice... 

V podvečer přichází můj muž s pugé-
tem květin, mám vážné podezření, že intu-
itivně vytušil, co se zde dnes dělo. 

Díky i za tuto zkušenost – máme umy-
tou koupelnu, sice možná půjdu k souse-
dům natírat strop, ale což. Alespoň vím, že 
příště musím svoje přání definovat přesněji 
nebo si je v rámci své osobní nepřesnosti 
budu plnit tak rychle, jak to bude možné, 
abych předešla situaci, kdy se přání samo 
nechá splnit v okamžik pro mě zcela ne-
vhodný. Doporučuji i Vám. 

Alena Stellnerová, AAS

Co můžeš udělat hned, raději neodkládej aneb přání se plní…
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 Kousíček pravdivé historie je tak vzácná věc, že si jí musíme velice vážit. Thomas Jefferson

 HISTORIE • ZÁHADY • ZAJÍMAVOSTI

Lidské mozky, se svým přibližně jed-
ním kilogramem buněk a nervových me-
diátorů, mají ve srovnání s mozky našich 
nejbližších – primátů, přibližně trojná-
sobnou hmotnost. Po milióny let evoluce 
se mozek pomalu vyvíjel odzdola nahoru: 
vyšší centra vznikala zdokonalováním niž-
ších, vývojově starších částí. Nejprimi-
tivnější částí mozku, kterou nalezneme 
u všech živočišných druhů s rozvinutějším 
nervovým systémem, je mozkový kmen, 
jenž obklopuje horní konec míchy. Tento 
prapůvodní mozek ovládá a koordi-
nuje základní životní funkce, jako 
je dýchání, srdeční frekvence a me-
tabolismus prakticky všech těles-
ných orgánů; také však řídí některé 
stereotypní reakce a pohyby. O této 
primitivní části mozku nelze říci, že 
myslí nebo že se učí. Je to spíše sou-
bor předem naprogramovaných re-
gulátorů, které udržují tělo v činnosti 
a reagují způsobem, jenž zajišťuje 
přežití. Má na starosti ty nejpri-
mitivnější pudy a je zodpovědná 
za tzv. fight or flight reflex – tj. bo-
jovat nebo utéct. Tato část mozku 
byla ve věku plazů nejrozvinutějším 
centrem: představte si hada, jak syčí 
na znamení nadcházejícího útoku. 
Nejstarší část lidského mozku, je 
starý cca 500 milionů let – vznikl 
již s prvními plazy, proto se mu také 
někdy říká plazí mozek. 

Evolučně mladší částí mozku 
je limbický systém, který se vy-
vinul z čichových laloků prvních 
savců přibližně před 200 miliony 

let. Tato část mozku se stará 
o emoce a projevuje se v po-
době impulzivního chování, 
chtíče, násilí či radosti. Evo-
lučně nejmladší částí mozku 
je neokortex (zvaný také kon-

cový mozek, šedá kůra mozková – starý 
jen asi 100 tis. let), který je zodpovědný za 
vědomé rozhodování a vnímání. Projevuje 
se rozumem, inteligencí a morálkou. Neo-
kortex umožňuje každému z nás potlačovat 
a ovládat emoce, ovládat primitivní pudy.

Emoční mozek, obklopující mozko-
vý kmen připomíná svým tvarem koblihu 
nakousnutou na dolním konci – v místě, 
kde do ní vstupuje mozkový kmen. Proto-
že tato část mozku obkružuje a ohraničuje 

mozkový kmen, byla nazvána limbickým 
systémem. Když se cítíme v zajetí vzteku 
nebo touhy, když jsme až po uši zamilova-
ní nebo, když se svíjíme hrůzou, může za 
to právě náš limbický systém.

V průběhu vývoje došlo v limbickém 
systému k diferenciaci dvou důležitých 
funkcí: učení a paměti. Tento evoluční 
pokrok umožnil zvířeti jednat daleko in-
teligentněji. Pokud vedla určitá potrava 
k nevolnosti, příště už se jí živočich vy-
hnul. Rozhodnutí o tom, co pozřít a co ne, 
byla dosud určována především čichem. 
Nyní převzala úlohu rozlišovat a poznávat 
pachy nervová spojení mezi čichovou ků-
rou mozku a limbickým systémem; srov-
návala pach s minulými vjemy, a tímto 

způsobem se učila rozlišovat dobré 
od špatného.

Neokortex – velká zvrásněná 
hmota tkáně, která vytváří horní vrst-
vy mozku. Skutečnost, že „myslící“ 
mozek vyrostl z emočního, nám od-
haluje vzájemný vztah mezi myšlen-
kou a pocitem: emoční centra exis-
tovala dlouho před vznikem center 
racionálních.

Tento nový přírůstek mozku 
umožnil i rozšíření emočního života. 
Například láska – centra limbického 
systému vytvářejí pocity rozkoše 
a pohlavní touhy – tedy emocí, které 
živí pohlavní vášeň. Rozvoj mozko-
vé kůry a jejího nervového propoje-
ní s limbickým systémem umožnil 
například i prohloubení pouta mezi 
matkou a dítětem. U živočišných 
druhů bez šedé mozkové kůry, kam 
patří například plazi, se mateřské 
city nevyskytují. Po vylíhnutí se je-
jich potomci musí okamžitě skrýt, 
aby nebyli pozřeni vlastním rodičem.

http://nevsedni-svet.cz

ALLATRA VĚDA
VŠECHNY ODPOVĚDI 

V JEDNOM ZDROJI

http://allatra-science.org/cs

ALLATRA Věda je mezinárodní společenství učenců, kteří nejsou lhostejní ke glo-
bálním problémům lidstva. Jsou to lidé Cti a Svědomí, kteří přišli k vědě ne pro peníze 
nebo slávu, ale pro rozvoj vědy samotné ve prospěch společnosti, v zájmu vyšších 
humánních cílů. 

ALLATRA Věda se zabývá komplexní, všestrannou podporou vynálezců, kteří 
chtějí, aby byly jejich vědecké objevy skutečně prospěšné lidem, a kteří se snaží přispět 
k vytvoření společnosti s kreativním vektorem rozvoje. Mezinárodní společenství je 
připravené poskytnout ideologickou podporu, posoudit vědecké a technologické inova-
tivní nápady, poradit s experimentálními konstruktérskými pracemi, pomoct při přípra-
vě podkladů a dokumentů. Nabízí také vědeckou, průmyslovou, právní a finanční pod-
poru nadaným vědcům, jejichž práce vědecko-technická rada vědců ALLATRA Vědy 
považuje za slibné a užitečné pro lidstvo. Důvěrnost informací je zaručena. Posílejte 
své návrhy na e-mailovou adresu: science@allatra.org nebo využijte online formulář.

Globální změny klimatu na Zemi

Zpráva „O problémech a dů-
sledcích globálních změn klimatu 
na zemi. Účinné způsoby řešení 
daných problémů“

více na: http://allatra.org/cs/re-
ports/oproblemah-i-posledstvijah-glo-
balnogoizmenenija-klimata-na-zemle

Kniha se skládá ze tří příběhů: Služba, Vše je 
tak jednoduché a Ptáci a kámen, ať tak či tak spo-
jených s legendární osobností Senseie. Neobyčejné 
situace ze života různých lidí, přehodnocení jejich 
životních hodnot. Zábavné údaje o člověku ve světle 
vědeckých znalostí i v chápání předků. Pozoruhodné 
podrobnosti o tom, odkud se berou myšlenky a jak je 
kontrolovat. Poutavé pojednání o Motlitbě Ježíšově, 
ctihodném Agapitovi, o současném duchovním star-
ci Antonijovi. 

A také hodně užitečných informací pro ty, kte-
ří jsou na cestě duchovního rozvoje a snaží se stát 
Člověkem!

Jak rostl mozek

V písemných pramenech z dávných 
dob nacházíme, spolu s koncepcí o zá-
kladních nedělitelných částicích hmoty – 
atomech, také zmínky o nevyčerpatelném 
zdroji volné energie, která je popsána jako 
všudypřítomná a všepronikající („není 
místo ve hmotném světě, kde by nebyla“), 
jedna z prvotních základů hmotného světa. 
Ve starověkých indických pramenech do-
chovaných do našich časů ji nazývají „aka-
ša. Ākāsa – sanskrtské slovo odvozené od 
ā + kāś, doslova „záření dále“, „nekončící 
záření“, „osvětlený prostor“. 

Dešifrování samotného názvu ukazuje 
na fakt, že naši předkové věděli o vlast-
nostech tohoto nevyčerpatelného zdroje 
energie, který po mnoha staletích následně 
objevil i srbský fyzik a vynálezce Nikola 
Tesla (1856-1943). Ale o tom později.

V překladech starého textu do evrop-
ských jazyků je význam pojetí akaša in-
terpretován jako „to, co leží v základu“. 
V řeckém jazyce to doslova zní jako „pod-
stata“ (ousia, tedy základní), v latinském 
překladu řecké slovo „podstata“ se zase 
spojovalo s pojmem „substance“ (substan-
tia), který byl vnímán jako „základní začá-
tek jevu“, hmota z hlediska jednoty všech 
forem jejího pohybu, všech rozdílů a pro-
tikladů, vznikajících v tomto pohybu. Mo-
derní slovníky uvádí definici slova „akaša“ 
jako prostorové substance, z nichž vychází 
„začátek projevu“, „počáteční impuls“.

Dochovaly se dokonce starověké zmín-
ky o tom, že akaša má pouze jedinou cha-
rakteristickou vlastnost – Zvuk (poznámka: 
viz kniha AllatRa, str.50). Přičemž Zvuk 
v podobě neslyšitelných, velmi jemných 
vibrací neprojeveného Zvuku (ve starých 
zdrojích je zmiňován jako Prvotní Zvuk), 
který je příčinou všech následných nevi-
ditelných a viditelných projevů, jemných 
a hrubých prvků Vesmíru. Akaša – nosič 
kvality právě takového Zvuku a je popisován 
jako nekonečná, všudypřítomná podstata 
Vesmíru, která prostupuje vše, nemá hmot-
nou podobu, ale poskytuje základ pro mno-
hotvárnost věcí. Všechny objekty na světě 
jsou prostorové a od sebe oddělené právě 
proto, že jsou obklopeny akašou a vzájem-
ně s ní působí. Projevem akaši je vše, co 
představuje kombinaci prvků, působí jako 
hmatatelné, slyšitelné a viditelné. Přičemž 
samotná akaša je tak tenká, že není vnímána 
lidskými smysly. V překladech starých in-
dických učení se píše o tom, že při projeve-
ní světa byla jen tato substance, a když se 
globální cyklus ukončí, vše se přemění na 
akašu a další cyklus se začne zase s ní. 

Zmínky o akaši můžeme nalézt v do-
chované literatuře, která vypráví o učení 
starých indických filosofických škol jako 
je Vaisheshika, Njája Sánkhja a dalších, 
ve kterých se filosofové snažili čerpat 
ze starých znalostí, které se zachovaly 
z předešlých dob. Například v Sánkhja se 
akaša vykládala jako „způsobující“ akaša 
a „způsobená“ akaša a byly popsány dů-
vody této transformace. Tyto znalosti jsou 
velmi zajímavé, pokud je člověk seznámen 
se znalostmi o prvotních procesech, které 
probíhají v ezoosmické mřížce.

Staří Řekové přebírali znalosti z Vý-
chodu, zejména ze starověké Indie. Ne-
vyčerpatelný zdroj volné energie po-
jmenovali jako „éter“ (řec. zářivý). Aby 
zachovali smysl při překladu z indického 
jazyka u pojmu akaša, použili termín „ne-
končící záření“, osvětlený prostor. V dáv-
ných dobách použil Aristoteles tento ter-
mín pro označení hmoty, která tvoří vše, 
včetně „toho, z čeho se skládá nebe a to, 
co je v nebi“. Je nutné ale objasnit, jak sta-
ří Řekově chápali pojem „nebe“. V řecké 
mytologii byl znám pojem „horní, čistá, 
průsvitná, zářivá vrstva vzduchu, stano-
viště bohů“, na rozdíl od „spodní vrstvy 
vzduchu, kde je vše dočasné a konečné“. 
Proto pojetí éteru jako vzduchu nad mraky 
(horní vrstva vzduchu) mělo poněkud jiný 
význam. V souladu s tím znamenal éter, 
stejně jako akaša, všepronikající prostředí, 
jeden z kosmických prvků, který tvoří bez-
tížnou substanci nebe a hvězd, nejjemnější 
prvotní látku, která není uchopitelná smys-
lovým pozorováním. Slavní řečtí starověcí 
filosofové a přírodovědci popisovali staro-
bylé znalosti každý po svém a často vydá-
vali za svoji, na Východě již dobře známou 
starověkou informaci, jako perlu „svého 
učení“ o neviditelném světě.

Zmínky o éteru jako o nejjemnější 
prvotní látce nalezneme v učeních sta-
rověkých řeckých filozofů Anaxagorá-
sa – matematika, astronoma a zakladatele 
aténské školy; mocnáře, politika a filosofa 
Empedoclesa; řeckých filosofů Platóna 
a Aristotela (žák Platóna byl vychovatelem 
Alexandra Makedonského), kteří nazývali 
éter „pátým elementem“ (quintessence), 
nehmotnou substancí nebeské klenby a ne-
beských těles zaplňující nebeský prostor. 
U Aristotela byl „pátý element“ (quinte-
ssence) – éter základním kamenem jeho 
kosmologie, substancí všeho „nebeského 
světa“ (nebeských těles a jejich „sfér“). 
Dále bylo uvedeno, že pro éter je typický 
pouze jeden druh pohybu – prostorový 

pohyb v kruhu (poznámka: viz ve zprávě 
pohyb ve spirále) na rozdíl od čtyř živlů 
(země, oheň, vzduch, voda) „pozemského 
světa“, které podléhají „vzniku a zničení“ 
(cyklické vzájemné přeměně) a je pro ně 
naopak typickou vlastností přímočarý po-
hyb. 

„Zdá se, že název [prvního tělesa], 
který se dochoval z dob našich předků až 
do současnosti vypovídá o tom, že se i oni 
drželi [v tomto ohledu] stejné hypotézy 
jako my. Z toho je možné vyvodit závěr, že 
stejné podněty k nám přicházejí opakova-
ně, ne jednou, ne dvakrát, ale nekonečně 
mnohokrát. To je také důvod domnívat se, 
že první těleso je odlišné od země, ohně, 
vzduchu a vody a je označeno jako horní 
místo, „éter“ (aithsr). Tedy název, který mu 
stanovili s ohledem na skutečnost, že „vždy 
běží“ (aei thein ) v pokračování věčného 
času.“ Literatura: Aristoteles. O nebi. Kniha 
1. Překlad A. V. Lebedeva.

Jednou z nejvlivnějších antických filo-
sofických škol byla škola stoicismu, která 
se později stala populární i v Římě. Hlavní 
zaměření dané školy byla fyzika (filozofie 
přírody), logika a etika (filosofie ducha). 
Fyzika se zakládala na filozofických dílech 
Aristotela a kosmologii Hérakleita. Stoi-
ci pojmenovali nejjemnější prapůvodní 
substanci pneuma, ze které se skládá vše, 
a která ve všem působí. Podle jejich uče-
ní se po „světovém požáru“ všechno stává 
touto substancí. Pneuma byla považována 
za nejjemnější substanci, „dech života“, 
životní sílu, která prostupuje vesmírem 
a spojuje ho v jeden celistvý organismus. 
Podle jejich učení má pneumatický systém 
své vlastní řídící centrum „vedoucí úsek“, 
které je v éteru (poznámka: viz dále o reál-
ných (stacionárních) částicích Po).

Zajímavé je, že pneuma původně 
v řečtině znamená „vanutí“, tj. prvotní 
impuls (poznámka: viz dále o prvotním im-
pulsu – proces ezoosmózy). V kosmologii 
starověku z prvotního impulsu jako proce-
su se zrodí pohyblivá substance, tj. začíná 
první pohyb. Proto se slovo „pneuma“ také 
překládalo jako „hořící éter“, tedy energie 
éteru. Později se pojem „pneuma“ překlá-
dal jako „dech“, potom – „duch“ odvoze-
ný od „vanout“, „dýchat“. Nyní je pojem 
„pneuma“ například v náboženství spojo-
ván se sférou ducha. V křesťanské teolo-
gii lze nalézt takové pojmy jako „pneuma 
hagion“, což znamená Duch Svatý a také 
učení o Svatém Duchu – pneumatologie.

více na: http://allatra-science.org/cs/
category/physics-reports

Starověký Egypt. V nejstarších předsta-
vách Egypťanů „velikou matkou hvězd“, 
která „rodí bohy,” byla bohyně jménem 
Nut. Za děti Nut se považovaly hvězdy, 
které jí obklopovaly. Byla spojována s kos-
mickým prostorem. Zpočátku ji zobrazova-
ly jako Nebeskou (kosmickou) Krávu, poté 
jako ženu oceánu Nut a dokonce jako kupo-
li střechy – symbol toho, že za viditelným 
obrazem se skrývá něco jiného, do značné 
míry pro člověka nepochopitelného. 

Zobrazení bohyně Nut, které se nachá-
zí na vnitřním povrchu víka egyptské-
ho sarkofágu nalezeného v roce 1857 
v Thébách (Veset) egyptologem Hein-
richem Brugschem.

Oddělovala neviditelnou a nepoznatelnou 
část vesmíru od viditelné, přechodné a do-
časné části, svět věčného života od světa 
dočasného a pomíjivého. Někdy ji znázor-
ňovali na vnitřní straně víka sarkofágu dí-
vající se na mumii. Zobrazení bohyně Nut 
lze nalézt také v malbách, které zdobí vnit-
řek pyramid či posvátné texty. Tento obraz 
ženy – bohyně kosmu zakřivené ve tvaru 
čtverce, obdélníku nebo kopule se táhne 
napříč horizontem. Její tělo nebo oděv je 
ve formě mřížky nebo kosočtvercového 
vzoru (někdy s bodem v každém čtverci).

Hathor a Ra – Garahuti. Výzdoba 
hrobky královny Nefertari v Thébách. 
ХІХ. dynastie. Přibližně 1250 př. n. l.

http://allatra.eu/reports/iskonnaja- 
fizika-allatra

◄

◄
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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

My lidé jsme zvyklí v této době vnímat 
vše kolem nás jen pomocí našich 5 lid-
ských smyslů (sluch, čich, hmat, zrak, 
chuť)...ale naši předci uměli běžně pou-
žívat i 6.smysl – intuici. 

V historických pramenech, v nábo-
ženských písmech se o tom také mluví. 
Tam se to nazývá ale hlasem duše, která je 
částečkou Boha, je to antihmota, pochází 
z duchovního světa a pokud ji člověk „ak-
tivuje”, začne ji naslouchat, tak se jakoby 
napojuje na duchovní „portál“, který jej 
dokáže vždy správně směřovat životem. 
Je to takový náš bezvadný kompas, který 
nám vždy správně poradí. Tak cca 200 let 
zpátky se dají ještě dohledat zmínky o tzv. 
„stříbrné niti“, kterou se osobnost vždy 
snažila spojit s duší a stát se tak duchovní 
bytostí... 

Problém je, že jsme tak zahlceni mate-
riálnem kolem sebe, technikou, prací, vě-
domostmi, že jsme tuto schopnost v sobě 
téměř zcela potlačili. Je to legrační, ale 
kdyby nás někdo vysadil ve volné přírodě, 
tak nepřežijeme...tak jsme závislí na všem 
vnějším kolem nás. 

Jestli se někdo na nás z Vesmíru dívá, 
tak si musí myslet, že jsme se úplně po-
mátli. Při dnešní technické vyspělosti, zna-
lostech a bohatství...se dřeme jako šílení, 
abychom hromadili majetek, který si stejně 
do hrobu nevezmeme, zabíjíme se navzá-
jem kvůli kusu země, která v podstatě patří 
všem, část světa hladoví, trpí nedostatkem 
vody a druhá část obezitou, alkoholismem, 
depresemi...,nenávidíme se kvůli barvě 
pleti, rozdělujeme se na různá nábožen-
ství a stanovujeme si různé Bohy...Přitom 
z Vesmíru žádné hranice na Zemi nejsou 
vidět, lidé se zdají být stejní a Bůh je jen 
jeden a mluví s námi (pokud jsme schopni 
a ochotni mu naslouchat) jen jednou řečí – 
živou a hlavně přímo, bez jakýchkoli pro-
středníků...

A my lidé? Hromadíme hmotu (to 
mrtvé), necháme se médii manipulovat 
k nesmyslným bojům a nenávisti, žijeme 
konzumní život a to i v soukromí (nelíbí se 
mi už tento model, nudí mě tato žena ... šup 

a vyměním za jiný, novější typ), do kostelů 
si chodíme jako do supermarketů (prosíme 
o zdraví, bohatství, náklonost... – vše po-
míjivé). Přitom ve světě Boha chrámy (to 
hmotné) není vidět...Za to člověka, který 
je na pocitech lásky ke všemu a všem, žije 
v souladu se svědomím, pomáhá druhým...
to je jiná. A to je to skutečné štěstí, štěstí, 
které není závislé na ničem vnějším a tedy 
je stálé. A život by měl být radost a štěstí, 
jinak je to jen pouhá existence.

Těžko se o tom mluví, těžko se to po-
pisuje...Já sama, jako bývalý ateista, bych 
ještě nedávno nevěřícně kroutila hlavu, 
pokud by mi někdo něco takového říkal. 
Ale stalo se. Potkala jsem pár lidí, ověři-
la v pramenech znalosti, o kterých jsem si 
přečetla v knihách od Anastasie Novych 
a hlavně jsem to pocítila. Takže nyní vím, 
že vše kolem nás, co lze vnímat našimi 
5 lidskými smysly, je vlastně iluze. 

A nyní pár faktů k iluzornosti světa 
kolem nás. Pro lidské oči viditelnou částí 
spektra je elektromagnetická vlnová dél-
ka od 400 do 760 nanometrů. Všechno, 
co leží mimo tento rozměr, člověk nevidí, 
a proto se v jeho mozku neodráží skuteč-
nost, která leží mimo tento rozsah vlnových 
délek. Totéž platí i pro zvuk, který člověk 
slyší pouze v rozsahu 16 až 20 kHz (pro 
srovnání, sluch některých zvířat pokrývá 
rozsah až do 200 kHz, u hmyzu – až do 500 
kHz). Orgány vnímání poskytují jen vel-
mi málo informací o okolním světě, skr-
ze které člověk dostává mylnou představu, 
a to nejen o prostorovém uspořádání vnější 
reality, ale i o statice (neměnnosti) mnoha 
viditelných objektů, čímž se u něj následně 
vytváří jakási iluze vnímání.

Nebo když si vezmeme samotný mo-
zek, který zpracovává mimo jiné infor-
mace od 5 smyslů. Nachází se v lebeční 
schránce, tedy je zcela izolován od vněj-
šího prostředí. Nemá bezprostřední kon-
takt se světlem fyzického prostoru, jež nás 
obklopuje. Světlo, které vstupuje do očí, se 
jednoduše přeměňuje na elektrický signál. 
A právě tento signál mozek analyzuje a de-
šifruje, obrazně řečeno, ve své „temnotě“. 
Jinými slovy náš mozek nevidí „reálný 
obraz“ (přesněji iluzi geometrie daného 
prostoru), ale pouze přetvořený signál 
zvnějšku – „elektrickou kopii“ obrázku, 
který je viditelný v omezeném rozsahu 
vnímání. Takže nejen že tato „elektrická 
kopie“ stavu pozorovaných objektů zachy-
cuje už uběhlý okamžik, ale navíc ji ani ne-
může označit za malý kousíček informace 
z různorodosti viditelného a tím spíše nám 

neviditelného světa. A člověk se přitom 
ještě iluzorně domnívá, že tento svět zná 
a vyzná se v něm…

Nebo je zajímavé si všimnout stav-
by (tvaru) samotné lidské lebky z vnitřní 
strany a tkání, které ji obepínají. Zvláštní 
pozornost si zaslouží čelní, temenní a tylní 
kost a jejich zvláštní reliéf. Je to originální 
biologický prototyp vydutých zrcadel, jež 
je schopen soustředit, pohlcovat a odrá-
žet vlny různých frekvencí. Tato konstruk-
ce slouží jako dobrý rezonátor, je tedy 
schopna shromažďovat a soustředit energii 
vibrací a zesilovat ji. Takže mozek je ve své 
podstatě unikátním biologickým zařízením, 
jež plní mnoho funkcí, slouží jako přijímač 
a vysílač informací nejen z vnějšího viditel-
ného ale také z neviditelného světa. 

V hlubších meditacích dochází k do-
cela zajímavému procesu: meditující prak-
ticky provádí „zastavení myšlenek“. A in-
formace v čisté podobě získává díky síle, 
kterou lidé už od pradávna nazývají šestým 
smyslem, intuicí (intuitivními Znalostmi). 
A takové znalosti jsou mnohem hlubší, bo-
hatší a různorodější, než obvyklé viditelné 
vnímání světa. Nebo amygdaly, které od-
povídají za schopnost snímat informace 
od jiných lidí. Tak člověk podvědomě ro-
zumí, jak se tito lidé v daný okamžik cítí. 
I když mechanismus tohoto snímání infor-
mací ještě není vědcům zcela znám...

Je toho spousta, co o sobě ještě neví-
me...lítáme do Vesmíru, ale pořádně ne-
známe sami sebe. Možná ani nechceme 
znát. Člověk se bojí podívat se dovnitř, být 
k sobě upřímný, být upřímný k lidem ko-
lem sebe, zbořit šablony, podle kterých žije 
celý život...protože tak přece žijí všichni:-) 
Ale to, co člověk v sobě může uvnitř pro-
budit je moc krásné, skutečné a ničemu se 
to nevyrovná... 

Co ušlechtilejšího může člověk na 
tomto světě udělat, než se probudit, stát se 
člověkem s velkým „Č“ a pomoci se probu-
dit ostatním. Vždyť všichni tvoříme jeden 
krásný celek a i zdánlivě bezvýznamný čin 
každého z nás se odrazí v celé společnosti. 
Sejměme klapky z očí a spatřeme pravdu, 
odložme masky a buďme k sobě upřímní, 
nemysleme jen na sebe a pomáhejme si 
navzájem, chovejme se k druhým tak, jak 
bychom chtěli, aby se oni chovali k nám, 
místo bojů a živení konfliktů obracejme 
svou pozornost na lásku, radost, štěstí 
a mír. Vytvořme si společnost, ve které 
bude radost žít. Vše záleží na nás!

Eva Hronová 
(s použitím informací z knih AllatRa, 

Ezoosmóza a Prapůvodní fyzika AllatRa)

Iluzornost tohoto světa

Tak jako oblaka si v klidu plují oblohou, květina rozkvétá v bezpečné důvěře, semeno 
klíčí, tlačí se půdou a stéblo trávy stoupá k nebi, stejně tak člověk ví, že má svůj božský 
úkol. Ale jen člověk váhá, hledá, ztrácí a znovu nalézá v sobě lásku, pokoru a odvahu ten 
svůj úkol plnit. Nechat se vést a s důvěrou následovat ten božský hlas uvnitř sebe. Obdi-
vuji oblaka, květiny i trávu… 

***
Vždycky jsem chtěla pomáhat lidem. Trvalo mi několik desítek let, než jsem pocho-

pila, že jediný člověk, kterému mohu skutečně pomoci, jsem já. A tak jsem na sobě začala 
pracovat. Nejprve párkrát za rok, pak několikrát za měsíc, za týden. Ani nevím, jak se to 
stalo, ale nyní si svůj den bez této zajímavé dobrodružné práce ani nedovedu představit. 
Pomáhám sobě, jak nejlépe dokážu a s úžasem pozoruji, jak to pomáhá ostatním. 

Alena Chamrádová

Všude kolem sebe dobro hledáme,
když vykročíme opačným směrem, 

brzičko ho poznáme.

Z objevené jiskřičky se srdce rozhoří,
dobro jak jasné slunce se z hlubin opět 

vynoří,
láskou nás obejme a do světa se vydá,
ten, kdo to uvidí, velmi rád se přidá.

***
Soulad a souznění,

všichni jsme spojeni,
nádherně svítíme,
i když to nevíme.

Hledejme lidičky podstatu spojení,
ať můžeme všichni domů,

ne se jen stále učit na zemi.
Alena Chamrádová

Keď sa do Ducha Svätého ponoríš,
dušu svoju pohladíš,

v láske a čistote,
v úprimnosti a dobrote.

Tvoj duch sa stáva slobodný,
cez striebornú niť spojený,

hlbokými pocitmi
so svetom duchovným.

***

On žiari pre nás ako Slnko
na púti našej duchovnej.

Otvor svojho ducha Jemu,
naplň svoju dušu láskou,

a On ťa ako jasná hviezda
povedie domov.

***
Ponor sa do úsvitu mesačného,
načri čašou z potôčika čistého.

Naplň sa tým, kto pri tebe večne stojí,
pri bráne do toho sveta pripravený,

prijať každú bytosť čistú, ktorá
lotos v duši svojej prebudila

a ducha svojho od ilúzie oslobodila.

Prebuď lotos v srdci svojom
a zaleť ako slobodný vták tam, 
kde iba láska a svetlo prebýva,
kde sme všetci jedna rodina.

Kde svornosť, láska a jednota,
je jediná večná hodnota.

Gabriela z Bratislavy

Pokud bychom chtěli v Bibli hledat 
systematické pojednání o Duchu svatém, 
byli bychom asi poměrně brzy zklamáni, 
protože se v ní, zvláště ve Starém zákoně, 
nevyskytuje. Tato skutečnost může vyvolat 
otázku, zda je vůbec na místě zabývat se 
tímto tématem. Odpověď samozřejmě bude 
kladná, protože Písmo, ačkoli nepodává 
systematickou nauku, poskytuje potřebná 
východiska pro teologickou reflexi. S po-
jmem duch se lze v Písmu setkat poměrně 
často, ale ne vždy se jedná o ducha Božího. 
Proto je zajímavé prozkoumat, jak k Duchu 
svatému přistupují starozákonní a novozá-
konní texty a v jaké souvislosti o něm mluví.

Boží duch ve Starém zákoně. Termín 
Duch svatý, tak jak ho známe z křesťanské-
ho prostředí, se ve Starém zákoně nevy-
skytuje. Pojem duch či duch Boží se samo-
zřejmě objevuje, ale v různých významech. 
Nejčastěji používaným termínem je ve 
Starém zákoně slovo rûah, které se obvykle 
překládá jako duch a s tímto významem je 
také nejvíce spojováno. Situace je pocho-
pitelně poněkud složitější, protože stejně 
jako české slovo duch má i hebrejské rûah 
poměrně velkou významovou šíři. Základní 
význam slova rûah je vítr nebo dech. 

Původně tento termín znamenal prázd-
ný vzdušný prostor, teprve později pohy-
bující se vzduch či vítr. Srovnání ducha 
s větrem či dechem nám už navozuje před-
stavu něčeho neuchopitelného a námi ne-
ovlivnitelného. Přesně to se později v No-
vém zákoně říká o Duchu, že vane kam 
chce, jeho hlas je slyšet, ale nevíme, odkud 
a kam směřuje ( J 3,8). 

Už na začátku Bible je zmínka o Božím 
duchu. Boží Duch, rûah elohîm, se vznáší 
nad propastí, nad vodami, ještě před stvoře-
ním (Gn 1,2), podobně vyjadřuje vládu nad 
chaosem také v knize Jób (Jb 26,13). 

Kromě ducha Božího, který se vznáší 
nad vodami, znamená termín rûah také dech 
života, který Bůh vkládá do svého stvoření 
(Gn 6,17), tedy životní sílu v člověku. 

I v prorockých spisech je užití poj-
mu duch vyhraněnější. Zejména v případě 
nejznámějších proroků Izajáše, Jeremiá-
še a Ezechiela. Povolání proroka se děje 
skrze ducha Božího, který prorokovi dává 
sílu jednat podle Božího povolání. Jde tedy 
o povolání člověka prostřednictvím Ducha 
svatého. Tato linie se samozřejmě vyskytuje 
už v historických knihách či Pentateuchu, 
ale zde je výrazněji rozvinuta. Prorocké po-
volání s sebou vždy neslo vybavení Božím 
duchem, které se obvykle projevovalo na 
rovině psychické a fyzické, jinými slovy, 
Boží duch se zmocnil celého člověka a pro-
rokování mělo často extatické projevy.

„Pokud jde o Ducha Svatého, existuje 
dnes velmi málo informací. Ve všech zdro-
jích jsou jen útržky a většinou končí u ety-
mologie slova či definice významu a dále 
už se převádí v nekonečno přerůzných 
náboženství, vyznání o tom, co je to Duch 
Svatý. Řeší se, jak On působí: skrze Syna 
nebo od Syna vychází, anebo skrze Syna od 
Boha vychází. A to se stává živnou půdou 
pro hádky mnohých náboženství a vlastně 
i různých konfesí.

IM: Je to jen záminka pro to, aby někte-
ří jedinci mohli někomu vládnout. Pokud se 
podíváme na to, co lidé udělají jako první – 
vytvoří pro sebe podmínky moci. Na Sku-
tečných Znalostech, které přinesli Proroci, 
začínají vytvářet pohodlný život pro sebe. 
Proto se upínají na zádrhely a háčky, které 
sami vymysleli, rozumíš? Pro Proroka, jenž 
předává a pronáší, je velice složité v mrtvém 
jazyce hovořit o živém. Mluví obrazně, vidi-
telnými a známými obrazy pro to, aby lidé 

alespoň něco pochopili. Pokud neumí proci-
ťovat, pokud jsou jejich vnitřní oči zavřené, 
jak je možné lidem ukázat něco víc? Proto to 
Proroci říkají tak, aby alespoň trošičku člo-
věk, prostřednictvím svého démona, přes vě-
domí, trochu to zažil, procítil to. A vždycky 
dávají lidem takové důkazy, jež staví vědomí 
do slepé uličky. Chápeš, vzhledem k tomu, 
že démon je mazaný, prohnaný – on začíná 
kličkovat, všechno překrucovat a podobně. 
Ale když je člověk obdařen Duchem, pro-
bouzí se v něm vnitřní síla...“

U proroka Izajáše se působení Božího 
ducha projevuje i na rovině mravní jako 
zdroj mravního života. Izajášovo poselství 
má mesiánský charakter: Hospodin posvě-
cuje a zachraňuje svůj lid. Tato jeho úloha 
je součástí dějin spásy a projevem napl-
ňování mesiánského Božího království. 
Mesiáš jakožto ideální král je poslán Hos-
podinovým duchem, aby založil království 
spravedlnosti a míru, a proměna člověka 
je zde postupným procesem založeným na 
zachovávání předpisů Zákona a správném 
jednání. 

Zajímavé je povolání proroka Jere-
miáše, jež působí zásadní změnu v jeho 
životě, který se stává znamením pro Boží 
lid, například zůstává sám bez vlastní ro-
diny (Jr 16,2). Boží duch ho uschopňuje 
hlásat Boží slovo, ale dostává ho také do 
velmi náročných situací. Prorok prožívá 
s Hospodinem jeho vztah k Božímu lidu 
i trápení nevěrného lidu, které si působí 
svou hříšností. Pokus proroka vyhnout se 
této službě mu způsobí velké utrpení (Jr 
20,9). V knize proroka Ezechiela se setká-
me s dalším rozměrem působení Božího 
ducha. Kromě povolání a hlásání Božího 
slova prorok na základě svého jednání vy-
stupuje jako znamení od Hospodina (srov. 
např. Ez 4). Prorok je rovněž Božím du-
chem uváděn do vytržení či přenášen na 
různá místa. Téma posvěcení, které je také 
rozvedeno u Izajáše, má zde jiný rozměr. 

KDO JE DUCH SVATÝ?

Hospodinův duch působí proměnu svých 
vyvolených, ale nejde o postupný proces, 
nýbrž o tvůrčí zásah Boha, který dává nové 
srdce. Boží duch je ten, kdo oživuje a vy-
tváří Bohu nový lid. 

Z uvedeného přehledu je zjevné, že 
pojem duch je ve starozákonních textech 
používán poměrně hojně a ve velké význa-
mové šíři. Hebrejský termín rûah je často 
zastoupen ve svém původním významu, 
totiž jako vítr. Starozákonní duch se může 
týkat přímo Hospodina, kdy se jedná o Bo-
žího ducha, který působí na lidi. Králové či 
proroci jsou pomazáni a přijímají Božího 
ducha. Boží duch byl také přítomen na za-
čátku při stvoření. Bůh dává člověku du-
cha či dech života, dává svého ducha, který 
působí prorocké vytržení. 

Je tedy důležité pro nás zjištění, že 
Starý zákon nepojednává o Duchu svatém 
jako o osobě Trojice. Ačkoli se na několi-
ka místech vyskytuje označení svatý duch 
Boží, je i zde chápán jako Boží síla, ten 
kdo působí, mluví, zvěstuje. 

„Igore Mychajloviči, řekl jste, že An-
děl a Duch Svatý – jsou jakoby totožní, 

jako jedna Osobnost, ano? Toto u mno-
hých vyvolá otázky…

IM: To je jedna z Osobností Ducha 
svatého, abych tak řekl. Chápu, co máš na 
mysli, pro mnohé to bude nedorozuměním, 
že? Jak to? Vždyť je psáno, že Duch svatý – 
to je Duch svatý, a Angel – to je Anděl, že 
jo? Ale to mohou říct pouze ti lidé, kteří 
čtou jen to, co pro ně napsali. A těm li-
dem, kteří hledají, bych poradil, ať hledají, 
avšak ne rozumem, ne svým vědomím, 
protože, jak jsme již řekli, vědomí je lživé, 
je to tak? Přes vnitřní porozumění, přes 
hluboké pocity a v každém Písmu. Vždyť 
proroci, kteří sem přicházeli, přinášeli 
Pravdu od Boha, viďte? A vezmeme-li 
například Korán – súra 5, verš 110, vidíme, 
že Duch Svatý a Anděl Džabrail, nebo jak 
u nás v křesťanství říkají – Archanděl Ga-
briel – je ta jedna a ta samá tvář.“

Michal Krawiec

byly použity materiály z 
videorozhovoru JEDNOTA: 

http://allatra.tv/dobro/dusha/edinenie/470
(české titulky se připravují)

pokračování v přištím čísle...
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