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SPOLEČNOST

ZDRAVÍ

VE SPOJENÍ 
S PŘÍRODOU

Znaky duchovního 
rozvoje

Mnohé národy, zejména na Výcho-
dě, uctívaly hady jako symbol, spojený 
s plodností, ženským principem, zemí, 
vodou a  také Moudrostí. Podíváme-li 
se na ty znalosti v duchovním kontex-
tu, všechno je na svém místě. Význam-
né symboly a znaky duchovního rozvo-
je: kruh, půlměsíc (se špičkami vzhůru), 
spirály, trojúhelníky (pyramidky), vlnití 
hadi (klikaté dělicí linie, spojení s  vo-
dou, tedy jiným světem), čtyřcípé kříže, 
„slunce a luna“, čtyři „slunce“...

pokračování na str. 4

Euforie… na cestě 
duchovního 

zdokonalování
Před časem, v  rozhovoru s  jedním 

dobrým člověkem, jsem uslyšela zají-
mavou větu: "Tři nástrahy zpomalují 
člověka na cestě duchovního sebezdo-
konalení  - strach, pochybnosti a  eufo-
rie“. Vyjasnit smysl těchto slov hned na 
místě se mi nepodařilo. Avšak tento ci-
tát zůstal v mém vědomí a pobízel mě 
k tomu, abych se zamyslela ... 

pokračování na str. 6

ČERNÁ MADONA 
Jak praví legenda, během jedné 

z  hlubokých modliteb před touto čer-
nou ikonou, tehdy ještě malého chlap-
ce Bernarda, po slovech "Ave Stella 
Maris» (Sláva Tobě, hvězdo Marie) na 
hrudi Panny vystoupily tři kapičky mlé-
ka, které malý Bernard vypil a naplnil se 
božskou moudrostí. Historici různými 
způsoby traktují takto tuto událost ze 
života Bernarda z Clairvaux. At‘ to bylo 
jakkoliv, od té chvíle se  Bernard  rozho-
dl zasvětit celý svůj život Bohu a zosob-
nění Jeho moudrosti - Marii.

pokračování na str. 5

Den Matek
Maminka…člověk, který nám, ať už 

chceme, či nikoli, ovlivní více či méně 
celý náš život, naše postoje, životní vol-
by, vztah k ostatním lidem…

Je to většinou první člověk, se kte-
rým máme první lidský kontakt, je to 
první slovo, které skloňujeme ve všech 
pádech. Je to osoba, která se o  nás 
dnem i  nocí strachuje, když jsme ne-
mocní nebo nás něco trápí. Je to člo-
věk, za kterým se jdeme poradit, když si 
nevíme s něčím rady a většinou i první 
člověk, kterému se rádi svěříme se svojí 
první láskou či životním úspěchem.

pokračování na str. 3

Laserová 
nukleotomie 

V současné době léčení výhřezu me-
ziobratlové ploténky za pomoci laseru 
neboli laserové nukleotomie je považo-
váno za jeden z  nejmodernějších a  nej-
šetrnějších způsobu léčby této nemoci. 
Ve skutečnosti problematika termolabi-
lity (nestálost látek při zvýšené teplotě) 
tkání meziobratlové ploténky se zkoumá 
už dlouho, a jak se říká, „je stará jako sám 
svět“. Laserová nukleotomie je jen další 
modifikací dané technologie s  využitím 
nového zařízení, ale také stejně starého, 
ne zcela probádaného způsobu řešení 
tohoto problému.

 pokračování na str. 2

DEN MATEK
svátek Lásky a Vděčnosti

IMHOTEP „Dobrý přítel chudých lidí“. 
Historie jednoho objevu

Chtěl jsem napsat článek na jedno 
téma, ale nakonec z toho byl úplně jiný 
článek…

Zní to směšně, ale je to opravdu tak. 
Původně jsem měl v úmyslu dokončit téma 
„Strážce počátků“ a na začátku závěreč-
né části uvést popis vzniku objevu, čímž 
vzdát hold jeho autorovi Robertu Bauva-
lovi, který odhalil shodu postavení hvězd 
pásu Oriona a pyramid v Gíze. Pak jsem se 
rozhodl o tomto objevu napsat v samostat-
ném krátkém článku, ale najednou, jak se 
říká, nebyl jsem k zastavení…

O tom, jak to dopadlo, si můžete 
přečíst níže. Když už mluvíme o daném 
objevu, nesmíme opomenout takovou 
významnou osobnost, jako byl Imho-
tep, který kromě svých mnohočetných 
zásluh v duchovním rozvoji lidí, nepo-
chybně byl i talentovaným inženýrem. 
Kež by bylo víc takových inženýrů na 
této planetě. Za zmínku také stojí, že sa-
motný Robert Bauval, stavební inženýr, 
když začal se studií starověkého Egypta 
a hvězdné oblohy, nejednou v rozhovo-

ru s některými egyptology slyšel: „Je ti 
to zapotřebí? Jsi stavitel, dobrý inženýr, 
máš dobrý plat, tak to dělej, a nelez do 
historie starověku“. Já osobně si myslím, 
že pro nás bylo velmi užitečné, že nedal 
na takové rady.

Robert  Bauval  „Souhvězdí  Orionu 
a tajemství pyramid“

Bylo to v listopadu 1983, v měsíci, kdy 
je nebe nad Saúdskou Arábii velmi jasné. 
O víkendech se většina obyvatel snaží od-
jet z Rijádu na zlaté písečné duny, které 
začínají asi dvacet kilometrů od okraje to-
hoto poklidného města.

Jako obvykle, moje žena Michelle 
sbalila zavazadla, ve kterých byly láhve 
nealkoholického piva, velké množství pit-
né vody, potravin a spací pytle. Mé dceři 
Candice byly jen čtyři roky, ale už se z ní 
stala zanícená cestovatelka po písečných 
dunách. Jely s námi i další dva páry s dětmi. 
Uvažovali jsme, že najdeme nějakou vyšší 
dunu, aby si děti mohly vyhrát, zatímco 
dospělí budou připravovat steaky a užívat 
si horkou kávu. Chtěli jsme na chvíli za-
pomenout na tvrdou práci a příliš vážnou 
atmosféru Er-Rijádu, čistě islámského 
města. Noci v poušti jsou prostě nádherné. 
Jakmile padne soumrak, oblohu rozzáří 
hvězdy, které se zdají být tak překvapivě 
blízko, jako kdyby byly na délku natažené 
ruky. Ležel jsem ve spacím pytli a počítal 
jsem hvězdy, dokud jsem neusnul.

Z nějakého důvodu jsem se probudil 
v jednu ráno a podíval se nahoru. Chvíli 
mi trvalo, než jsem si uvědomil, kde jsem. 
Vysoko nade mnou na jižní obloze se táh-
nul hvězdný pás. Byla to Mléčná dráha; 
vypadala jako velká řeka v oblacích. Na 
jejím západním „břehu“ se třpytily hvězdy.
Tyto hvězdy byly mnohem jasnější než 
ty, které ji obklopovaly. Okamžitě jsem 
poznal mezi nimi souhvězdí Orion a šel 
vzbudit mého přítele Jean-Pierre, který 
sdílel můj zájem o astronomii, protože byl 
vášnivým jachtařem a studoval navigaci 
podle hvězd.

Tiše jsme vylezli na vrchol duny. 
Dívali jsme se na oblohu, a Jean-Pierre 
mi začal vyprávět tajemství astronav-
igace. "Víš jak najít nejvyšší bod stoupání 

Siriuse, když je na obloze vidět souhvězdí 
Orionu?“ zeptal se. Pokrčil jsem rameny. 
„Na začátku - napřáhl prst směrem ke 
„břehu“ Mléčné dráhy - musíš najít tři 
hvězdy pásu Oriona. Hvězdy stojí v řadě 
a přes tuto řadu natáhni pomyslně přímku, 
až k horizontu. Když přímka vytvoří úhel 
dvacet stupňů (zhruba úhel mezi dvěma 
roztaženými prsty), tak v bodě u hori-
zontu, na něhož ukazuje, bude Sirius“. 
A ukázal na jasnou hvězdu, která byla 
vidět přímo u horizontu - Sirius. Hned 
na to dodal: "Ale tyto tři hvězdy - nejsou 
nejlepším orientačním bodem. Podíváš-li 
se pozorně, uvidíš, že nejmenší z nich se 
nenachází na přímce, ale je poněkud stra-
nou na východ. A všechny tři jsou k vidění 
jihozápadně od Mléčné dráhy. A podívej, 
jak…“ Rychle jsem ho přerušil. Díval se na 
mě nechápavě, když jsem začal nazpaměť 
citovat z "Textů pyramid": "Duat přitiskl 
ruce krále k místu, kde se nachází Orion… 
[Texty pyramid, 1717]. Oh, Usire-králi... 
Překonej vodní cestu… výstup k Duatu 
může být postaven tam, kde se nachází 
Orion…“ [Texty pyramid, 1717]. Do té 
doby, už všichni byli vzhůru a přidali se 
k nám. „Je tiens l'affaire!“(J.Lacouture 
„Champollion: Une Vie de Lumieres", 
Grasset a Fasquelle, Livre de Poche 1988, 
str. 428, 456. Toto řekl Champollion 14. 
září 1822 svému staršímu bratrovi, když 
si uvědomil, že našel metodu rozluštění 
egyptských hieroglyfů), zvolal jsem 
s nadšením a záměrně použil slova, která 
řekl Champollion, když odhalil tajemství 
egyptského hieroglyfického psaní. Chtěl 
jsem, aby aspoň někdo z těch, koho jsem 
zapojil do výzkumu pyramid v Gíze, 
pochopil mou radost. Ale podle výrazů 
tváře lidí kolem, jsem si uvědomil, že 
tomu tak není. Jean-Pierre nadále pozorně 
sledoval Orion.

"Co jsi uviděl?" zeptal se udiveně.
"Tři pyramidy Gízy," odpověděl jsem 

klidně. "Co?" přeptala se Michelle, která 
v posledních měsících slyšela ode mě 
nespočet příběhů o hvězdném náboženství 
Egypťanů.  "To je vtip?" "Ne, absolutně 
vážně – a ukázal jsem na pás Orionu."

A tak začal příběh, který trval deset let...

pokračování v příštím čísle...

„Všechny zmíněné Imhotepovy zásluhy byly jen viditelnou částí této obrovské 
práce, kterou zvládl udělat během svého života. Ale větší hodnotu a význam měla 
ta neviditelná práce, která byla důkladně skryta před nepovolanými. Vysoký post 
Imhotepovi umožňoval, aby přiložil ruku k realizaci globálního architektonického 
projektu světového měřítka, který mu osvětlil Sokrovennik a který mohl neoceni-
telně pomoct lidstvu v daleké budoucnosti.“ ( Sensei ze Šambaly. 4. díl, A. Novych) 
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Máte pocit, že vám život přerůstá přes 
hlavu? Jste zavaleni stresem a cítíte se 
v zajetí svých emocí, ať už žárlivosti, ne-
návisti, vzteku nebo jiných? Cítíte, jak to 
ve vás vře a jen a jen vybuchnout… Je na 
čase udělat si v sobě pořádek, dopřát své 
mysli naprostou duševní hygienu. K tomu 
vám stačí pár minut denně, během kterých 
dokonale vypnete. Umění meditace není 
úplně jednoduché, ale jestliže pochopíte 
její smysl a budete meditovat pravidelně 
nejlépe několik minut každý den, poznáte, 
jaké benefity vám meditace přinese.

Meditace podporuje pozitivní emoce, 
zvyšuje pocit štěstí

 zmírňuje depresivní stavy, 
    stres a úzkost
 zlepšuje funkci imunitního systému
 působí proti bolesti
 ulevuje při astmatu
 zvyšuje výkon sportovců
 zpomaluje stárnutí
 snižuje množství volných radikálů
 pomáhá nám lépe ovládat emoce,
    zlepšuje sebekontrolu
 zlepšuje paměť, soustředění se 
    a pozornost

 rozpouští fóbie a strachy
 zvyšuje sebedůvěru a citovou stálost
 pomáhá vzdát se závislostí ať již 
    na cigaretách, alkoholu nebo lécích
 a mnoho dalších.

Meditovat můžete v podstatě kdeko-
liv. Ze začátku je vhodné najít si co 
nejklidnější místo, nejlépe tichou míst-
nost doma, kde nebudete ničím a nikým 
rušeni. Postupem času se naučíte medi-
tovat i na jiných místech, například 
v přírodě. Je důležité naučit se zastavit 
tok myšlenek. Může vám k tomu po-
moci jednak pohodlí, včetně pohodlného 
oblečení, které vás nebude nikde tlačit, 

dále poslouchání relaxační hudby, deště 
nebo také sledování plamene svíčky – 
cokoliv monotónního, co vás utlumí. 
Velice důležité je soustředit se na dech, 
který by měl být hluboký a klidný a měl 
by směřovat do oblasti břicha. Pomoct při 
začátcích meditace vám může tak snění 
o něčem hezkém. Už jen to, že nebu-
dete mít na mysli negativní myšlenky je 
krokem k úspěchu. Důležité je nepodléhat 
počátečním nezdarům a nevzdávat to. 
Budete-li zkoušet provádět meditaci 
pravidelně, uvidíte že děláte pokroky. 
Svět kolem vás přestane postupně existo-
vat, dění kolem se vám bude zamlžovat. 
Meditovat může opravdu každý a zabere 
vám to pár minut času. Meditace dokáže 
nahradit až několik hodin spánku, celé 
naše Já si odpočine, zklidní a načerpá 
čerstvé síly. Dokonale si uvědomíte sebe 
sama a budete se cítit skvěle.

http://www.dobrazona.cz/proc-zacit-s-
meditaci-jeste-dnes/

Štěstí rádo navštěvuje dům, ve kterém vládne dobrá vůle. Japonské přísloví
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V současné době léčení výhřezu mezi-
obratlové ploténky za pomoci laseru nebo-
li laserové nukleotomie je považováno za 
jeden z nejmodernějších a nejšetrnějších 
způsobu léčby této nemoci. Ve skutečnosti 
problematika termolability (nestálost lá-
tek při zvýšené teplotě) tkání meziobratlo-
vé ploténky se zkoumá už dlouho, a jak se 
říká, „je stará jako sám svět“. Laserová 
nukleotomie je jen další modifikací dané 
technologie s využitím nového zařízení, 
ale také stejně starého, ne zcela probáda-
ného způsobu řešení tohoto problému.

 Podíváme se na konkrétní příklad 
pooperační recidivy, kdy pacient byl ope-
rován podle „nejmodernější a šetrné tech-
nologie“. Před několika lety u mladíka 
diagnostikovali výhřez meziobratlové plo-
ténky. Lékaři mu řekli, že je jednoznačně 
nezbytná rychlá operace, jinak může mít 
problémy nejen s nohama, ale i s pánevní-
mi orgány. Je přirozené, že taková zpráva 
vyvolala u mladíka obavy. Navíc ho pře-
svědčili, že výhřez meziobratlové plotén-
ky se konzervativním způsobem, tedy bez 
operace, neléčí. Mladík s operací souhlasil. 
Podle jeho slov se prakticky rok po operaci 
cítil docela dobře, 
„občas to trochu 
pobolívalo, ale nic 
neúnosného“. Stav 
byl docela uspo-
kojivý. Potom ale 
začaly bolesti zesi-
lovat a přešly i na 
nohy. Ještě rok se 
pacient léčil kon-
zervativně. Ležel 
na neurologickém 
oddělení a potom 
absolvoval rehabi-
litační léčbu v sa-
natoriu. Po operaci 

se nijak fyzicky nezatěžoval. V podstatě 
byl tedy použit medikamentózní způsob 
léčby a fyzioterapie. Trakce páteře ani ma-
nuální terapie aplikovány nebyly. A přesto, 
nehledě na tak šetrný způsob léčby, se bo-
lesti vrátily. Opakované vyšetření magne-
tickou rezonancí ukázalo recidivu výhřezu 
meziobratlové ploténky. Samozřejmě mu 
navrhli další operaci. V tomto případě to 
ale pacient odmítl. Dozvěděl se o metodě 
vertebrorevitologie a obrátil se na naši kli-
niku.

Rád  bych  vás  upozornil  na  jednu 
skutečnost. Tohoto pacienta operovali „po-
dle nových technologií“, kde mu po oby-
čejné miniinvazivní operaci, aby zabránili 
recidivě, aplikovali laserovou vaporizaci 
(odpařování) zbývající části meziobratlové 
ploténky. Bohužel jsem se už několikrát 
setkal s následky takového „odpařování“. 
Musím tedy říct, že pracovat s páteří tako-
vých pacientů a obnovovat její biomecha-
niku je velice složité. Problematické jsou 
zejména ty segmenty, v nichž byly mezio-
bratlové ploténky po chirurgickém zásahu 
poškozeny podobným způsobem. Dovolím 
si zopakovat, že se tento postup stále ještě 
zkoumá. Nemá cenu se nechat zlákat před-
běžnými výsledky výzkumů, které stále 
ještě probíhají. Vždyť tyto výzkumy jsou 
prováděny na zkušebních vzorcích tkání 
ploténky. To totiž zdaleka neznamená, že 
právě tak se budou chovat tkáně ploténky 
v podmínkách složitého systému fungo-
vání živé materie (kde není zdaleka vše 
prozkoumáno ani na úrovni molekulární 
biochemie) a především v případě vzniku 
biomechanického narušení v páteři. Vždyť 

meziobratlová ploténka je, obrazně řeče-
no, jen článkem v dlouhém řetězci. A po-
kud bude páteř (onen řetězec) vystavena 
biomechanickému narušení (deformaci), 
odrazí se to natrvalo na ploténce, ať už se 
někteří lékaři snaží tuto ploténku obnovit 
jakoukoli metodou (v budoucnu třeba ge-
netickou metodou, nyní laserovou, kryo- 
atd.). Problém je třeba řešit komplexně!

Teď bych ale rád uvedl ještě něko-
lik slov o laserové nukleotomii poškoze-
ných tkání meziobratlové ploténky. Proč 
v reklamách tolik chválí efektivnost této 
metody? Je to tím, že poté, co je meziob-
ratlová ploténka opracována laserem, jako 
odpověď na termoporanění tkání v ní do-
chází k hyperhydraci. Ona jakoby zevnitř 
otéká, nabobtnává. Celkově to zpočátku 
vede k pocitu, že se ploténka intenzivně 
uzdravuje (na čemž je i založena reklama). 
Ve skutečnosti, po relativně krátké době, 
se tkáně ploténky rozpadají (otok splaskne 
a zůstávají pouze mrtvé buňky). Dochází 
k recidivě nemoci, a proto se obvykle po 
půl roce doporučuje opracovat laserem 
zbylé živé buňky. Pak opět vzniká otok 
a iluze uzdravování se. Je zcela logické, že 
po určité době už obvykle v důsledku po-
dobných manipulací k recidivě nedochází, 
protože ploténka je nenávratně zničena. 
Jeden znamenitý neurochirurg, známý po 
celém světě, na adresu této metody pozna-
menal: „Jenom hlupák může čekat, že se 
vylíhnou kuřata, když bude slepice sedět na 
vařených vejcích“.

 Když dělají lékaři reklamu na tuto 
metodu a slibují mimo jiné „obnovení plo-
ténky“, tak v podstatě docela čestně mlu-
ví o tom, že po „odpaření“ laserem dojde 
v ploténce k fibrotizaci  a  vaskularizaci. 
Je ale pravda, že už nevysvětlí, co tyto poj-
my znamenají. A v podstatě to znamená, že 
tkáně ploténky odumírají a proces přechází 
do stádia srůstání těl obratlů. To má přiro-
zeně za následek biomechanické narušení 
v páteři a urychluje to proces degenerace 
v ostatních segmentech páteře.

 Nyní je laserová nukleotomie „mód-
ní záležitostí“ a označuje se jako „novin-
ka“. Až ale stoupne počet stížností na tuto 
metodu, tak ji určitě vymění za jinou „so-
fistikovanou“, „novou“, „módní“ metodu 

opracování poškozených tkání meziob-
ratlové ploténky pomocí kryodestrukce, 
tedy pomocí zmrazení poškozené části 
tkáně. Lepší by ale bylo říci nikoliv „no-
vou“, ale zapomenutou starou metodou, 
protože o podobných metodách působení 
na tkáň, o kryoterapii, se vědělo už dáv-
no. Kryochirurgická léčba je bezpochyby 
efektivní v mnoha oblastech neurochi-
rurgie, například při léčbě nemocných 
s epilepsií, s různými extrapyramidální-
mi hypokinezemi, k odstranění nádorů 
mozku a cévních malformací. Ovšem tato 
léčba, stejně jako laserová nukleotomie, 
bude neúčinná, pokud bude použita za 
účelem obnovy zasažené meziobratlové 
ploténky, protože zásadně neřeší stano-
vený úkol. Abyste lépe pochopili, jak 
vypadá páteř, když v některém segmentu 
už není ploténka a dochází k již zmíně-
né fibrotizaci (vztahuje se k poslednímu 
stádiu rozvoje degenerativně dystrofic-
kého procesu), uvedu ještě jeden snímek 
pacienta po opakovaných chirurgických 
zákrocích. 

Na MR č. 102 je dobře vidět, jak se 
po mnohačetných chirurgických zákro-
cích tvoří množství pooperačních jizev, 
srůstů a jiných problémů na páteři. To 
znamená, že jsou vytvořeny všechny 
podmínky pro fibrotizaci (pro přemě-
nu tkáně ploténky a tvorbu fibrózních 
vláken) a vaskularizaci (lat. vas – céva; 
tvorbu nových kapilár, v daném případě 
během procesu srůstání kostní tkáně). 
Toto všechno napomáhá srůstání dvou 
sousedních těl obratlů, mezi kterými už 
není ploténka.

Ve svém důsledku to vede k tomu, že 
takový segment je zbaven pohyblivosti, 
vede to ke stenóze foraminálních otvorů 
(jak si již určitě pamatujete, jde o otvory, 
jimiž procházejí nervové kořeny a cévy). 
Navíc k tomu všemu pooperační srůsty 
a jizvy v míšním kanálu mohou přispívat 
k rozvoji zánětlivých procesů, o nichž jsem 
se již zmiňoval. Narušení funkční schop-
nosti daného segmentu páteře vede k ještě 
větším biomechanickým narušením v páte-
ři, úměrně s tím také k částečné ztrátě jeho 
pružnosti, a tím tedy i ke značnému snížení 
odolnosti vůči nejrůznějším vertikálním 
zatížením. Obvykle v takových případech, 
kdy meziobratlová ploténka chybí nebo 
když dojde k „nevratným změnám v ana-
tomické struktuře meziobratlových plo-
tének“, navrhují chirurgové provést jinou 
operaci s využitím ortopedických metod 
operativní léčby (totální diskektomii s me-
zitělovou spondylodézou). Diskektomie 
(discectomia; discus intervertebralis – me-
ziobratlová ploténka; ectomia – z řec. ekto-
me – vyříznutí, odstranění) je chirurgická 
operace, při níž je odstraněna meziobratlo-
vá ploténka. Spondylodéza (spodylodesis; 
z řec. spodylos – obratel, desis – svazo-
vání) je operace zaměřená na znehybnění 
jakéhokoli segmentu nebo části páteře. 
Mezitělová spondylodéza tedy představuje 
chirurgické spojení těl obratlů typu fúze. 
Tato operace předpokládá úplné (totální) 
odstranění degenerující meziobratlové 
ploténky a její následnou záměnu implan-
tátem (nepohyblivou nebo pohyblivou 
konstrukcí, ačkoli rozdíl ve svém důsledku 
není velký). Je samozřejmé, že k recidivě 
výhřezu ploténky v takovém segmentu 
prostě dojít nemůže, protože tam ploténka 
není (to ovšem nevylučuje tvorbu výhřezu 
v jiných segmentech páteře, protože došlo 
k narušení její biomechaniky).

Základním cílem této operace je za-
chování výšky mezery mezi obratli a za-
chování rozměrů meziobratlových otvorů. 
Konec konců živou ploténku to nenahra-
dí a plnohodnotnou funkční pohyblivost 
v daném segmentu to nevrátí, dojde pouze 
k nepatrné stabilizaci narušené práce sva-
lů a vazů. Není pochyb o tom, že globálně 
to problémy páteře nevyřeší, protože bio-
mechanická narušení v páteři tam budou 
stejně jako dříve. Neboli jak se říká, když 
se přeruší jeden článek řetězu, přetrhne se 
řetěz celý.

S použitím materiálu z knihy Osteo-
chondróza pro profesionálního pacienta 

prof. Igora Danilova
Polahoda 5/2013

LASEROVÁ NUKLEOTOMIE
výhřezu meziobratlové ploténky

MR č.100 MR č.101

MR č.102

Ať už z lékařské nutnosti nebo z dů-
vodu osobní preference, se dnes mnoho 
lidí  rozhoduje vzdát mléka a mléčných 
výrobků ve své stravě. V tomto případě 
je  velmi  důležitá  konzumace  nemléč-
ných potravin, které vápník obsahují.

Listová 
zelenina
Jeden šálek 

listové zeleniny 
nabízí více než 
čtvrtinu naší den-
ní potřeby vápní-
ku, ale je třeba mít 
na paměti způsob 
její přípravy tzn. neupravovat zeleninu 
klasickým tepelným způsobem jako je 
vaření či smažení. Pro zachování všech 
vitamínů v potravině je lépe zvolit parní 
úpravu jídla.

Kapusta
Zhruba 3,5 šálků kapusty zajistí dosta-

tek denní potřeby vápníku. Množství váp-
níku v plné výši získáme přidáním kapusty 
do salátů, či do smoothies v syrové podobě.

Pomeranče

Pomeranče jsou známé svým vysokým 
obsahem vitamínu C, ale  také obsahuje 
60 mg vápníku (doporučené denní dávky 
vápníku pro dospělé ve věku 19 až 50 let je 
1000 mg denně).

Bílé fazole
Bílé fazole jsou 

nejen výbornou al-
ternativou masa, jsou 
i vynikajícím zdrojem 
vápníku. Už jen jedna 
polovina šálku této 
luštěniny vyplnění té-
měř 100 mg vápníku.

Sušené fíky
Pokud vás přepadne touha na něco 

sladkého, sáhněte po sušených fících. 
Kromě toho, že obsahují zdravou vlákni-
nu a jsou bohaté na železo, zkonzumování 
pouhých dvou kusů poskytuje tělu 55 mg 
vápníku.

Ostatní nemléčné zdroje vápníku jsou 
mandle, vodnice, slunečnicová semena 
a brokolice, tofu, mořské řasy, sezamová 
semínka.

Autor: Petra, www.dobrazona.cz

5 nemléčných zdrojů vápníku
PLAVÁNÍ PRO ZDRAVÍ

 
Slavný starověký filozof Platón tvr-

dil, že státní úřady by neměli zastávat 
lidé, kteří neumí číst a… plavat. Jeho vý-
rok v dnešní době můžeme brát s mírným 
přimhouřením oka, ale na druhou stranu 
se opravdu dá říct, že plavání rozvíjí tělo 
podobně dobře, jako čtení pomáhá v roz-
voji našeho mozku. Podívejme se na pět 
hlavních důvodů, proč bychom měli chodit 
pravidelně plavat.

Posiluje srdce
Podle vědeckých výzkumů díky kaž-

dodennímu plavání klesá o více než třicet 
procent riziko výskytu ischemické srdeční 
choroby a jiných nemocí oběhové sousta-
vy. Ve vodorovné poloze srdce pumpuje 
krev s mnohem menší námahou a při jed-
nom stahu jí dokáže dostat do těla o dvacet 
procent více. Při plavání nám navíc klesá 
tlak.

Zpomaluje řídnutí kostí
Asi každému je jasné, že plaváním 

posilujeme svalstvo celého těla. Navíc 
je to velmi výrazně vidět v zrcadle už po 
měsíci až dvou pravidelných návštěv bazé-

nu. Ale kromě toho se nám posilují kosti 
a celý skelet, i když ne až tak intenzivně, 
jako například díky běhání. Jenže vyváže-
ný rozvoj svalstva i lepší schopnost udržet 
rovnováhu tento mírný nedostatek dokáže 
vyrovnat. Obzvlášť by to měli ocenit lidé, 
kterým hrozí osteoporóza.

Pomáhá s bolestmi zad
Moderní doba a technologické vy-

moženosti mírně změnily náš styl života. 
Mnohem více sedíme, hrbíme se a mno-
hem méně chodíme ven. To vede mimo 
jiné k ochabnutí svalstva a postupně vy-
volává pravidelné problémy s bolestí zad. 
Plavání nám s těmito potížemi dokáže po-
moci. Jednak, jak už bylo zmíněno, celko-
vě posiluje a také uvolňuje svaly a navíc se 
snižuje tlak na páteř.

Spaluje kalorie
Každá fyzická aktivita nám pomáhá 

udržet kilogramy pod kontrolou. Ale někte-
ré činnosti jsou při spalování kalorií výraz-
ně výkonnější – zvláště pokud zohledníme 
vynaložené úsilí. Mezi ně jednoznačně patří 
i plavání. Jenom pro příklad uvedeme, že 
klasická prsa spálí během čtvrt hodinky ko-
lem sta kalorií a kraul více než sto padesát. 

Posiluje psychiku
Mezi negativní dopady na náš organi-

smus, které přinesla moderní doba, nepatří 
jen bolesti zad a oslabená fyzická kondi-
ce. Žijeme nyní mnohem rychleji a také 
jsme pod neustálým tlakem stresu.  U lidí 
se mnohem častěji než kdysi objevují de-
prese. Plavání nám s tím vším pomůže. 
Protahování svalů spojené s hlubokým ryt-
mickým dýcháním a jemným masírováním 
těla vlnkami vody mysl dostává do stavu 
podobného meditaci a krásně nás psychic-
ky uvolní.

A to není všechno…
Pět hlavních důvodů, proč bychom 

měli plavat, je jasných. Ale jsou tady 
i další. Plavání zlepšuje naše pohybové 
schopnosti a dobře se během něj prokrvuje 
mozek. Zdokonaluje dýchání a pomáhá li-
dem, kteří mívají astmatické záchvaty po 
každé větší fyzické aktivitě. Navíc podle 
některých výzkumů by mělo zpomalovat 
naše biologické hodiny. Lidé, kteří pravi-
delně plavou, mají organismus o patnáct 
až dvacet let mladší než jejich neplavající 
vrstevníci.

http://www.prostezdravi.cz/plavani-
pro-zdravi/

Proč začít s meditací ještě dnes
LÉKY A KOSMETIKA 
Z BOROVICOVÝCH 

PUPENŮ

Již od pradávných dob se borovice 
využívá k léčivým účelům. S mírnou nad-
sázkou se dá říci, že zpracovat můžeme 
téměř celý strom. Zdraví prospěšné látky 
najdeme v kůře, smůle, jehličí a samozřej-
mě také v pupenech. 

Borovicový nálev a odvar
Pokud si chceme připravit nálev, sta-

čí zalít půl lžíce sušených pupenů skle-
nicí vroucí vody a nechat pod pokličkou 
deset až patnáct minut louhovat. Odvar 
zase děláme tak, že do sklenice vařící se 
vody nasypeme stejné množství nadrce-
ných pupenů jako do nálevu, povaříme 
dvě minuty, odstavíme a necháme částečně 
vychladnout. Obě tekutiny před podáním 
přecedíme. Používají se při nachlazení, 
chřipce a nejeden léčitel je doporučuje při 
očistných kúrách. Lze je také využít jako 
obklad na bolavé klouby a hnisající a špat-
ně se hojící rány. Pokud nemáme problémy 

s laktózou, velmi kvalitní odvar lze připra-
vit i z mléka. Při chřipkách by se měl pít 
hodně teplý. Je o něco účinnější než klasi-
ka připravená z vody, protože díky obsahu 
tuku se uvolní více léčivých látek.

Borovice pro krásu
Borovicové pupeny se nám také hodí, 

pokud máme problémy s příliš lesklou 
pletí. Hrstku pupenů (je jedno, jestli jsou 
čerstvé nebo sušené) zalijeme půl druhou 
sklenicí vody, uvedeme do varu a na plném 
ohni necháme deset minut vařit. Teku-
tinu velmi pečlivě přecedíme přes pláté-
nko a nalijeme do lahve. Používáme při 
omývání obličeje. V lednici nám vydrží 
několik dní. Pro revitalizaci a očistu ple-
ti můžeme obličej také napařovat. Půl 
skleničky pupenů zalijeme v širší misce 
vařící vodou, opatrně nad ní nakloníme 
hlavu, přikryjeme ji ručníkem a necháme 
léčivé páry několik minut působit. Na-
konec tvář opláchneme studenou vodou, 
osušíme a ošetříme. Napařování se dá také 
využít jako léčivá inhalace při rýmě a kašli.

http://www.prostezdravi.cz/domaci-
leky-kosmetika-borovicovych-pupenu/
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Lidé netuší, že tvoří svět kolem sebe, tak jako nic netušící hvězdy tvoří souhvězdí.

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

PRAHA
Kdy: každý pátek od 19 hodin

Milí přátelé, od pátku 11.11. 2016 budou pravidelně probíhat meditační setkání v Praze. 
Radi Vám poskytneme více informace na: 

tel.: 608 325 030, eva.hronova@damus.cz, 
S meditacemi a duchovními praktikami se můžete seznámit na: 

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

MEDITACE 
podle knih Anastasie NOVYCH

KVĚTEN, ČERVEN 2017
OPAVA

Kde: Antonína Sovy 39, Opava
 Kdy: každou středu od 18 hodin

Kontakty: Renáta 606794639, renata.valeckova@seznam.cz
Dušan 737124037, dusan.valecek@atlas.cz

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

Kdy: každý čtvrtek od 18 hodin
registrace předem : michal.krawiec@volny.cz, Michal 733111676, 

SEDM OSNOV ALLATRA
1. HODNOTA ŽIVOTA
2. SVOBODA VOLBY
3. OVLÁDÁNÍ SEBE SAMA
4. DUCHOVNÍ A MORÁLNÍ 
SEBEZDOKONALOVÁNÍ
5. JEDNOTA
6. TVOŘENÍ 
7. DUCHOVNÍ DĚDICTVÍ

Globální dohoda o partnerství ALLATRA iniciuje sjednocení tvůrčích sil lidstva, spolu-
práci poctivých lidí, kteří usilují o začlenění nového formátu partnerských (obchodních) 
vztahů založených na Cti a Důstojnosti do praxe, což významně přispívá ke stálému 
duchovnímu, morálnímu, sociálnímu a ekonomickému vývoji světové společnosti.

http://allatra-partner.org/cs

Anton Pavlovič Čechov v povídce 
„Kvas intelektu“ dokonale zachycuje 
chová ní davu, který vznikl jen proto, že 
se dva muži zadívali stejným směrem. Ná-
hodní kolemjdoucí se začali zastavovat, 
přidávat do skupinky a společně se dívali 
stejným směrem. Dav neustále narůs-
tal a nikdo nechápal, proč tam stojí, ale 
i přesto zůstával stát. A kdo ví, jak by se 
všechno dopadlo, kdyby nenastala situa-
ce, která přinutila lidi rozejít se tak rychle, 
jak přišli.

Američtí sociální psychologové v po-
slední době prováděli studii, která ukázala, 
jak na počtu lidí, kteří se chovali určitým 
způsobem, závisí formování lidské masy, 
a jak se zvyšuje jeho progrese. Bylo vy-
tvořeno pět různých skupin lidí, které měli 
jednu, tři, pět, deset a patnáct osob. Tyto 
skupiny se zastavovaly na určitém místě 
na ulici a začínali provádět stejnou čin-
nost (například se dívat stejným směrem). 
Bylo zjištěno, že ve skupinách s počtem 
1–5 osob se počet kolemjdoucích zvyšo-
val úměrně k počtu „experimentální sku-
piny“. Stejné výsledky byly získány ve 
skupinách, které měly pět, deset a patnáct 
osob. Rozdíl byl jen v progresi zvýšení 
celkového množství lidí. U jednoho člově-
ka zastavilo kolem 4 % z kolemjdoucích, 
a ve skupině 15 lidí – téměř 40 % ze všech 
kolemjdoucích. Psychologové, provádějí-
cí výzkum, vyvinuli klasifikaci davů, kde 
konkrétní případ, popsaný v této studii 
zařadili do spontánního davu. V následují- 
cích výzkumných studiích bylo charakteri-
zováno dalších 11 druhů davu. 

„Vezměme si například agresivní dav 
vedený jedinou emocí hněvu, vzteku a sle-
pé nenávisti. Tato Vůle, která je natolik 
vzdálená duchovní povaze člověka, směru-
je všechny činy lidí v davu na ničení a za-
bíjení sobě podobných. Panického davu 
se zmocňuje jediná emoce – strach. Lidé, 
vystaveni této emoci, stejně jako jakéko-
liv stádo zvířat prchají, a v panice mohou 
pošlapat své bližní. Lidé v tomto momen-
tě ztrácejí lidskost, stávají se bytostmi se 
zvířecími instinkty, jak se říká ze strachu 

a touhy zachránit jen sebe, „ztrácí hlavu“. 
Převládající emoce tzv. nenasytného davu 
mají vlastnosti Materiální podstaty jako 
chamtivost, touha vlastnit velké materiální 
bohatství. Nebo například, dav vzbouřen-
ců, který je stálým atributem všech revo-
lucí či změn vládních režimů. Je to typický 
průvodce Vůle Živočišného rozumu, po-
kud vezmeme v úvahu,co za skutky koná 
ve svém „šílenství“: zhubení lidí, pogro-
my, žhářství, úsilí zmocnit se zbraní, sklon 
ke svévoli, násilí, zuřivosti a tak dále. 

„Vědomá osobnost se zde vytrácí. City 
a myšlenky všech jednotek, které tvoří ce-
lek nadiktovaný davem, jsou zaměřeny jed-
ním směrem. Člověk v davu na žebříčku ci-
vilizace klesá o několik příček dolů a stává 
se lehce manipulovatelným.“ 

Gustave Le Bon, francouzský psycho-
log, zakladatel sociální psychologie (Mezi 
jeho nejznámější práce patří kniha Psy-
chologie davu, která poprvé vyšla v roce 
1895 ve francouzštině a o dva roky později 
byla přeložena do češtiny. Svoji koncepci 
vypracoval v souvislosti s chováním davu 
během francouzské revoluce). 

Například je již dávno známo, že ba-
nální nehoda na ulici, vezměme například 
dopravní nehodu, shromažďuje náhodný 
dav zvědavých kolemjdoucích. Tento dav 
se nakazí stejnorodými emocemi, týka-
jícími se toho, co se událo. To znamená, 
že dochází k v psychologii známé „cirku-
lační reakci“ (narůstající emoční nákaza 
v davu). Začíná to jako obvykle z diskusí 
o tom, co všichni viděli, kdo řídil auto, jak 
a kdo zatáčel a kdo z řidičů za to může. Ale 
vyvrcholení těchto vášnivých emocí může 
rychlou transformací proměnit okasionál-
ní dav (nahodilý, příležitostný, z latinské-
ho slova „occasio» – „náhoda“) v expre-
sivní, přičemž se změní téma projednávání 
situace na hledání viníka hrozného stavu 
silnice, špatného života a nedostatku po-
řádku ve společnosti. Při vyhrocení těchto 
emocí už není daleko k tomu, transformo-
vat takový dav do davu konajícího. 

Pro lepší pochopení toho, jak to fungu-
je, uvedu klasické schéma používané spe-
ciálními službami technologií pro změny 
vládního režimu na základě podobných 
efektů  nakažení  davu.  Přičemž  se  tyto 
metody  praktikují  jak  konkurenčními 
státy, tak i vlastními speciálními služba-
mi v různých zemích. 

Například přibližně ve stejnou dobu 
se v různých částech hlavního města 
„náhle“ stávají dopravní nehody. Samo-
zřejmě, že se na těchto místech shro-
mažďují náhodné davy „diváků“, mezi 
nimiž jsou specialisté, kteří jsou schopni 
prostřednictvím mluveného slova změnit 
okasionální (náhodný) dav v konající, 
a nasměrovat jej na pohromy, nepokoje, 
ke svrhnutí jednoho režimu a k nastole-
ní druhého. Takové podobné nakažení 
davu, jenom jinými způsoby a s použitím 
různých schémat, která u mas vyvolávají 
projevy Živočišného rozumu, můžeme 
sledovat na příkladu uměle vytvořených 
„barevných“ revolucí v různých zemích 
po celém světě. 

Kdyby  o  nich  lidé  věděli,  pak  by 
nebyli  poslušnými  figurkami  v  cizích 
rukou.  Ale je možné, že k tomu také 
dochází kvůli lidskému zvyku žít tak, že 
se v každodenním životě upřednostňují 
myšlenky a emoce Živočišného principu 
(ega). Navíc je člověk náchylný k tomu, 
aby kopíroval chování lidí ve svém oko-
lí. Mnozí dnes vůbec neusilují o čistotu 
vlastních myšlenek. Možná proto se „ži-
vočišná nálada“ ve společnosti předává 
častěji a rychleji, než cokoli dobrého, du-
chovního a pozitivního. Přičemž se mezi 
obyvatelstvem šíří s takovou rychlostí, 
jako oheň po Bikfordově zápalné šňůře. 
Mnozí lidé se s takovými jevy často po-
týkají, ale bohužel si toho nejsou vědomi. 
Například třeba potkávají své známé nebo 
příbuzné a ty jim obvykle začínají vyprá-
vět o někom, s kým se dnes nebo v po-
sledních dnech setkali, s kým si povídali, 
kdo na ně silně zapůsobil svými negativ-
ními skutky nebo slovy. A je zajímavé, 
že člověk toto „hrozné chování a vyprá-
vění“ nejenom předává, ale snaží se ho 
přesně kopírovat, i jeho hněv, důraz těch 
či oněch slov, ukázat mu táž gesta. Jiný-
mi slovy, při předávání těchto informací 
je zachvácen stejnými emocemi a silou 
Živočišného rozumu. A kromě toho, aniž 
by si to uvědomoval, se je jako průvod-
ce snaží předat dále, negativum násilně 
vnucuje svým známým, přátelům, spolu-
pracovníkům, členům domácnosti. Vzhle-
dem k tomu, kolikrát za den to různí lidé 
udělají, a jak je to ve světové společnosti 
v měřítkách lidstva rozšířeno, rýsuje se 
nám tu velmi smutná situace.

s použitím materiálů z knihy AllatRa

Co se s námi děje v lidském davu

O mé milé mamince
„Mám ráda, když moje maminka ne-

musí pracovat a má chvíli volna. Občas je 
mi totiž smutno, když vidím její ustaraný 
obličej a často dlouho do noci slyším tlukot 
prstů do klávesnice počítače… Když si ale 
udělá volnou chvíli, vypráví mi dobrodruž-
né historky ze svého mládí. Je bezvadná 
vypravěčka. Často i smutný příběh doká-
že říct tak, jako by na světě neexistovaly 
žádné překážky a neštěstí. Kdybych uměla 
psát rychle, zaznamenávala bych si to do 
deníčku. Někde jsem četla, že skořice obsa-
huje něco, co zlepšuje náladu. A tak mam-
ce, když jí dělám kávu, potajmu přidám 
i trochu skořice. Jsem moc šťastná, když 
ji vidím veselou a spokojenou.“Aneta (11)

* * * 
„Mám ráda, když si moje máma se 

mnou povídá. Během rozhovoru zapome-
nu, že je to moje maminka. Ona je moje 
nejlepší kámoška!“  Lenka (14)

* * * 
„Mám rád, když je moje mamka vese-

lá. Hodně totiž pracuje a často bývá unave-
ná. Miluju, když si spolu někam zalezeme 
a povídáme si o životě, o všem. Máma 
mluví moc hezky a je s ní sranda. Úplně 
skvělé ale je, když spolu děláme nějaké 
práce, třeba pečeme koláč nebo věšíme 

obrázky a přitom si povídáme! Když dě-
lám něco užitečného, tak září štěstím a já 
mám zase pocit, že můžu hory přenášet.“ 
Jirka (13)

* * * 
„Maminka je na mě moc hodná. Mám 

ji moc rád. Maminka se na mě krásně usmí-
vá. Maminku bych za nic nevyměnil, je to 
moje největší štěstí, co se lidí týče. Jsem 
rád, že mám tak hodnou maminku. Mne 
a maminku nic nerozdělí.“ Tomáš Hron (9)

* * * 
„Máma je v naší rodině nejdůležitěj- 

ší. Můj brácha a já maminku milujeme! 
Je něžná, laskavá, pozorná. Ze všech ma-
minek je nejkrásnější! Máma má krásnou 
tvář, protože se vždy usmívá. Naše máma 
je naše štěstí. Hlas má jako pramínek a celá 
je jako déšť. Myslím, že se mámě podo-
bám! Mám oči jako ona, vlasy taky a dou-
fám, že i povahu! Milá maminko, chtěla 
bych, abys žila dlouho předlouho a byla 
vždycky s námi.“ Terezka (8)

* * *
„Můj táta si vybral mou mámu, proto- že 
je krásná, laskavá a chytrá. Můj táta se 
k ní chová hezky, protože ji má moc rád. 
Je to nejlepší maminka na světě! Je moc 
hodná a má dobré srdce. Maminka si moc 
přála mít kluka. A když mě uviděla poprvé, 
hned se do mě prý zamilovala. Je to moje 

nejlepší kamarádka, proto- že si se mnou 
hraje a pomáhá mi v těžkých chvílích. Milá 
maminko, mám tě moc rád! Chtěl bych, 
abys žila věčně na této planetě. Jsi dobrá 
a laskavá. Chci, abys byla vždycky krásná 
a veselá.“ Lukáš (9)

* * *
„Maminka je hrozně prima. Drží se 

mnou v dobrém i zlém, když mám zlo-
mené srdce, když mi někdo ubližuje, umí 
nejlépe vařit a prostě dalších spoustu 
věcí, které nikdo jiný než ona nedokáže. 
Nejlepší je, když jdu s mamkou naku-
povat, když si spolu povídáme, hrajeme 
hry a spoustu dal- ších super věcí. Mam-
ka se všemu směje, vypráví pořád vtipy, 
a i když už jsem ho slyšela milionkrát, tak 
chci, aby ho řekla, protože to dokonale 
vypráví. Nevím, co bych bez mamky dě-
lala, je prostě dokonalá a nenahraditelná.“ 
Eliška Hronová (12)

* * *
„Milá maminko, děkuji ti, že máš dob-

ré srdce. Jsi moc hodná na mé kamarády. 
Když ke mně přijdou na návštěvu, vždycky 
upečeš vynikající koláč. Když zestárneš, 
budu se o tebe starat, zvláště když one-
mocníš. 

Chci, abychom byli vždy spolu, abys 
milovala mě, tátu a kocoura Alexe. Přál 
bych ti, abys byla šťastná, zdravá a stále 
veselá.“ Honza (11)

DEN MATEK
svátek Lásky a Vděčnosti

Maminka…člověk, který nám, ať už chceme, či nikoli, ovlivní více 
či méně celý náš život, naše postoje, životní volby, vztah k ostatním 
lidem…

Je to většinou první člověk, se kterým máme první lidský kontakt, 
je to první slovo, které skloňujeme ve všech pádech. Je to osoba, která 
se o nás dnem i nocí strachuje, když jsme nemocní nebo nás něco trápí. 
Je to člověk, za kterým se jdeme poradit, když si nevíme s něčím rady 
a většinou i první člověk, kterému se rádi svěříme se svojí první láskou 
či životním úspěchem.

Možná někteří z vás namítnou, že s mámou si tolik nerozuměli, 
že byla jiná, nebyla žádným vzorem dokonalé mámy, spíše naopak….
Vězte, že ať to vidíte jakkoli, byla pro vás přesně tou mámou, kterou 
jste měli mít a dávala vám tolik lásky a péče, co bylo v jejich silách. 

Možná to neměla v životě lehké, možná ani ji nikdo nenaučil milovat, pečovat o druhé s láskou…. Možná právě proto byla vaší 
mámou, možná proto, že vy to umíte – dávat bezpodmínečnou lásku, pocítit vděčnost za vše, co vám v životě vaše maminka dala. 

Co takhle si s vaší maminkou udělat sváteční den, a nejen v Den matek, ale kdykoli! Vezměte ji na dobrý oběd, na procházku 
parkem, do divadla…Věnujte ji svůj čas, energii, lásku. Uvidíte, jak moc to pro ni bude znamenat! Zavzpomínejte nad fotkami 
na své dětství a možná budete mile překvapeni, jak moc vás maminka vždy milovala. Možná to jen nedokázala dát najevo podle 
vašich představ. A pokud tady už vaše maminka není? Nevadí! Pamatujte, že duše, které se milovaly, nic nerozdělí!

Matičko moje! Sedím u okénka 
a hledím, hledím do dálky... 

Tam u Vás doma vstala prvosenka 
a rozkvítají fialky. 

Na mladé květy napadala rosa 
a snů jim hlídá tisíce, 

a z doubravy si výská píseň kosa 
a z háje píseň pěnice. 

Nad lesem pluje ranní bílá pára 
a nad ní hoří červánek, 

a ze stínu jak plaché oči jara 
se lesknou květy sasanek.  

Tak vidím všecko, matičko má zlatá, 
jak u Vás plno zázraků, 

jak vlaštovička pod starý krov chvátá 
a skřivan k svému oblaku. 

A zdá se mi, že náhle anděl rusý 
i duši křídla připíná, 

a s vlaštovkami že k Vám letět musí, 
Vy matičko má jediná, 

by řekla Vám, že po Vás touží sirá 

a ráda Vás má tolika, 
že vzpomínkám se denně otevírá 

a do snů si Vás zamyká. 

A zdá se mi, že všechna láska svatá, 
co má ji duše dítěte, 

jak čistá rosa padla na poupata, 
kam oči své jen zvednete, 

a zdá se mi, že se skřivanem prosí 
a k Bohu touhou zalétá, 

by tolik štěstí, co dal květům rosy, 
Vám s nebe poslal do světa. 

Matičko má, jak holubice krotká 
buď štěstí u Vás domovem, 

a pod nebem kdo ve světě Vás potká, 
měj tolik lásky v srdci svém, 
jak dítě Vaše, které u okénka 
vždy hledí, hledí do dálky, 

když u Vás doma 
vstane prvosenka a probudí se fialky.  

Josef Kožíšek

Řekni mi, jednoduchá otázka, chtěla bys žít ve světě, ve kterém je čest, 
slušnost, klid, kde můžeš v noci chodit kam chceš a kromě pomoci od 
druhých lidí, nic špatného nedostaneš, kde ti nikdo neublíží, neurází, 
neokrade tě?

Olga: Samozřejmě.
IM: Kde není válka, kde nejsou hranice, kde je vše čestné a pravdivé? Chtěla bys žít 

v takovém světě?
Olga: Samozřejmě.
IM: Kdo by nechtěl žít v takovém světě?
Olga: Všichni chtějí, ve skutečnosti.
IM: A proč tedy žijeme v jiném světě? Vždyť takový svět by měl patřit lidem a právě 

oni jsou tvůrci svého osudu, je to tak?
Olga: Ano.
IM: A proč jednají úplně jinak? Proč jeden druhého okrádají, jeden nad druhým se 

povyšuje? Chápu, pýcha, chápu, démoni, toto všechno chápu. Ale kde jste Vy – lidé? 
Copak je to až tak složité?

Olga: Není.
IM: Je to velmi lehké, je to nádherné. Jako je na nebesích, mělo by být i zde, pak se 

svět stane úplně jiným. Není toto v lidských rukou? A kdo může být proti tomu? Jestli 
je někdo proti tomu, znamená to, že není člověk, je to vzteklý pes. Nemám pravdu?

Olga: Máte pravdu, samozřejmě.
IM: Který kouše druhé lidi a infikuje je, zabíjí. Lidstvo by se mělo od takovýchto chrá-

nit, toto nejsou lidé. Normální, jakýkoliv zdravě myslící člověk, usiluje o mír, pořádek, 
klid a pokoj. Není to tak? Je. Tak proč to neděláme? Jednoduchá otázka. Ani v sobě 
nevyřešeno, ani ve světě. 
... Ale ve skutečnosti je to nejhlubší vysvětlení toho, kdo je On. Toto srovnání je 

možné uvést jako (no, když si třeba představíme) naše ruce, ano? A každý prst je 
svého druhu… no, náboženské hnutí (směr, vyznání) a každý se pře, čí krev je lep-
ší. Představ si to. A oni jsou rozděleni. A každý sám je slabý a co se stane, jestliže se 
spojí? Prostě se vezmou a spojí se do jediného? Získají sílu… A krev v nich je jedna 
a podstata jedna. Je to tak? Je to opět to, že svět může být silný, duchovně silný. Ale 
jen tehdy, když lidé přestanou poslouchat ty, kteří je rozdělují.

úryvek z pořadu JEDNOTA: https://www.youtube.com/watch?v=JdgpMvT2R0Y
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Rigden: Abychom to trochu přiblížili, dva 
hadi, propletení do klubka, byly u starověkých 
národů jedním z prvotních symbolů umírání 
a vzkříšení přírody, její obnovy. Hadi (napří-
klad užovky) se na podzim ukrývají pod zem, 
stáčejí se v norách do velkého klubka, upadají 
do zimního spánku a na jaře se probouzí a vy-
lézají z nor (ze země). Proto sloužili jako aso-
ciativní příklad lidem, toužícím pochopit, co 
je to reinkarnace, umírání a vzkříšení člověka 
v cyklu přerodu jeho Duše.

Anastasia: Ano, mnohé  národy,  zejmé-
na na Východě, uctívaly hady jako symbol, 
spojený  s  plodností,  ženským  principem, 
zemí, vodou a také Moudrostí. Podíváme-li 
se na ty znalosti v duchovním kontextu, všech-
no je na svém místě. Co se týká Tripolské civi-
lizace, je zajímavé, že právě keramické džbá-
ny s posvátnou symbolikou byly především 
rombického tvaru. Podíváme-li se pozorně na 
archeologické nálezy, můžeme zjistit, že se na 
takových džbánech znázorňovaly významné 
symboly a znaky duchovního rozvoje: kruh, 
půlměsíc (se špičkami vzhůru), spirály, troj-
úhelníky (pyramidky), vlnití hadi (klikaté dě-
licí linie, spojení s vodou, tedy jiným světem), 
čtyřcípé kříže, „slunce a luna“, čtyři „slunce“. 
Navíc, podle údajů archeologických vykopá-
vek měli v každém tripolském domě posvátný 
„oltář“ křížového tvaru (ve tvaru kosého kří-
že), kde zapalovali první oheň pro pec. Je to 
tentýž symbol ohně - Duše a čtyř Bytostí!

Rigden: S tvarem kosočtverce se ve starověkých ornamen-
tech setkáváme často. Nazývali ho symbolem Jednoty Země 
a Nebe, spojovali jej s lilií, lotosem... úryvek z knihy AllatRa

***

„Chtěl jsem se ještě na něco zeptat. Proč 
jsou tam zobrazeni dva propletení hadi, ovi-
nutí kolem žezla?“ „Tak za prvé, poukazuje 
to na specifické okamžiky stimulace epifýzy 
v duchovní praxi. Za druhé, dva hadi podle 
východní  symboliky  patří  k  jednomu  ze 
ztvárnění  znaku Šambaly  a překládají  se 
jako  Předdveří. A za třetí, před obdobím 
úplného antropomorfismu“

„Nechápu, čeho?“ zajímal se Max.„Zob-
razování lidské podoby. Protože v dávných 
dobách bohy znázorňovali v podobě zvířat. 
Jedním z hlavních symbolů byl had. Dva 
spárovaní hadi znamenali ,přinášející hojné 
ovoce‘, tedy ztělesňovali nejplodnější formu 
života. Ptáci a kámen

***
Proto byl Imhotep, jakožto hlavní vezír 

státu, nejen mezi lidmi uctívaný, ale také 
zcela přístupný pro komunikaci s nimi... 
Takže, co jsem chtěl říct ohledně jeho berle. 
V každodenním životě se Imhotep neobešel 
bez své berly. Ale na tajných setkáních Svo-
bodných kameníků míval berlu zcela jinou, 
právě tu, která v dávných časech patřila 
Bódhisattvům Ptahovi a Osirisovi. Tato berla 
vypadala jako dva propletení hadi, zvedající 
se vzhůru a byla zakončena kulatým diskem 
se sokolími křídly. Dva hadi znázorňovali 
současně Stráže duchovní cesty a fungov-
ání prapůvodních struktur lidského mozku, 
okřídlený disk symbolizoval ty, kteří přinesli 
tyto duchovní znalosti na Zem a odhalili je 

lidem. Na disku byl zobrazen symbol Šambaly, v němž se nachá-
zel zvláštní krystal.“ Sensei ze Šambaly, 4.díl

XXX. Pořad o Geliarech:
 https://www.youtube.com/watch?v=61r4jmlA8OI

květen 2017 • Polahoda VE SPOJENÍ S PŘÍRODOU

Láska je největší léčivá síla v přírodě. Osho

Je jaro, začíná květen, jsme obklope-
ni nádhernými barvami různých odstínů 
a s každým dnem rozkvétají postupně další 
květinky a také stromy a keře.

Barvy nás obklopují nejen venku, ale 
také v interiéru, na oblečení se nás přímo 
dotýkají a díky jídlu různých barev vstu-
pují přímo do našeho těla. Když nějakou 
barvu potřebujeme doplnit, sáhneme po 
šperku nebo si jen tak vezmeme kamínek 
dané barvy do kapsy.

A co duha? Má nádherné šaty, díky 
kterým spojuje nebe se zemí a vždy je pro 
nás velkou inspirací.

Barvy vnímají děti již od malič-
ka a mohou mít své oblíbené. Při jedné 
procházce s neteří, které bylo v tu dobu 
2,5 roku, najednou od ní slyším důrazné 
prohlášení: „Černý kočárek se mi nelíbí, 
hnědý je trochu lepší, ale červený je lep-
ší než hnědý a ten červený kočár je vážně 
pěkný“. Magdalenka přitom ukazuje prstí-
ky na jednotlivá dětská vozítka. Lehce se 
pousměji a vzpomenu si na babičku, kte-
rá milovala červené bramboříky. V duchu 
jí poděkuji, protože díky ní jsem začala 
o barvách přemýšlet již před mnoha, mno-
ha lety.

Například nechápu, proč jsou moder-
ní právě černé kočárky. Je to možná díky 
tomu, že černá je v kurzu, bohužel převlá-
dá i v oblečení, které se běžně nosí. Často 
vídám spoustu lidí v černém oblečení - jed-
ná se například o zaměstnance firem, kteří 
jdou společně na oběd, ale ve skutečnosti 
nevíte, jestli nepřicházejí z pohřbu. Nedáv-
no jsem navštívila Indii, která je nádherně 
barevná, díky ženám a jejich sárí je Indie 
jako jedna velká rozkvetlá horská louka.

Každá barva má svůj význam a i černá 
je třeba, najdeme ji v černém sezamu nebo 
v černé ředkvi. Ale černý kočárek prostě 
není můj šálek kávy. Jeho černá barva je 
v příliš velkém kontrastu s pozitivní ener-
gií dětí, které v sobě mají světlo a radost. 
Každý den v týdnu má svoji barvu podle 
planety, která danému dni vládne. Pondělí 
je den Měsíce a k němu je přiřazena barva 
bílá až bledě modrá, úterý je červené pod 
vlivem bojovného Marsu, ve středu nás 
pozdraví Merkur a přinese světle zelenou 
inspiraci, ve čtvrtek vládne žlutý Jupiter, 
v pátek Venuše, která nám opět přiblíží bí-
lou barvu a také barvy duhy. V sobotu nám 
dá Saturn nový řád v podobě černé a fialo-
vé. A nedělní slunce přinese zlatou barvu 
nejen na náš talíř. 

Jaká barva přináší radost vám? Jaké 
barvy převládají ve vašem šatníku? Mož-
ná je čas na změnu, každá barva má totiž 
mnoho odstínů, tónů a podtónů. Zkuste se 
rozhlédnout a možná objevíte takovou, 
které jste si dříve nevšimli.

Přeji Vám nádherný barevný květen, 
ať Vám jsou barvy inspirací nejen v šatní-
ku, ale i třeba na talíři.

 Alena Stellnerová, AAS

Barvy – inspirace pro veselejší život 

Den Matek 8. 5.
Den matek je velmi krásný svátek, 

který je rozšířen po celém světě. Oficiálně 
připadá den matek na druhou květnou ně-
dělí. V ČR je tento svátek ustanoven na 8. 
května, a začal se slavit roku 1923 a to díky 
propagátorce Alici Masarykové. 

Mezinárodní den rodiny 15. 5.
Mezinárodní den rodiny je velice vý-

znamným dnem pro společnost. Rodina je 
důležitým faktorem základu celé společ-
nosti a je velice důležitým prvkem pro vý-
chovu budoucích generací. Měli bychom si 
z ní odnést příjemný, naplňující a nenahra-
ditelný pocit, který by nám v tento den měl 
být připomenut. 

Evropský den parků 24. 5.
Evropský den parků slaví hlavně 

ochránci přírody po celé Evropě, čímž si 
připomínají důležitost národních parků, 
zeleně, chráněných krajinných oblastí 
(CHKO). Samozřejmě se k nim každoroč-
ně přidávájí i milovníci přírody.

Svátek sousedů 30. 5.
Svátek sousedů je krásným nápadem, 

dotaženým k realizaci. Tento svátek si 
prosadil roku 1999 Atanase Périfan a Den 
sousedů má sloužit k utužování vztahů se 
spolubydlícími a sousedy. V České repub-
lice se svátek sousedů začal slavit od roku 
2001.

kalendář svátků  na ://svatky.centrum.cz
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Zkuste polarizační filtr
Jarní krajina je velmi barevná a všech-

no to pučení vypadá skvěle na pozadí mod-
ré oblohy. Chcete-li dosáhnout opravdu sy-
tých barev - především u oblohy - použijte 
polarizační filtr.  Hledejte symetrické tvary 
a neobvyklé úhly pohledu, jako třeba řady 
husté zelené vegetace nebo pohled mezi 
květy stromu, hustou trávu a podobně.

Polarizační filtr ztmaví modř oblohy 
a zvýrazní zelenou barvu trávy.

 
 Začleňte do obrazu popředí
Pokud máte k dispozici širokoúhlý 

objektiv, proberte jej ze zimního spánku, 
abyste mohli do obrazu krajiny v dálce za-
členit i popředí.

Orámování
Zkuste své snímky orámovat větvemi, 

dveřními rámy, viadukty, okenicemi apod., 
jako je vidět na fotografii kozy za plotem.

Nízké  slunce  je  lepší  ze  strany  než 
zezadu

Přestože dny se prodlužují, slunce je 
stále na obloze nízko, což může způsobit 
silné protisvětlo. Proto v tomto období 
raději nefotografujte lidi se sluncem v zá-

dech, ale spíše se sluncem ze strany, i když 
stále mírně v pozadí. Nebo můžete využít 
hry stínů v slunečním světle dopadajícím 
na focenou osobu zepředu. Vyzkoušejte 
také úplné protisvětlo, rozehrajte efekt roz-
zářených vlasů a zalití snímků teplým, zla-
tým závojem, zejména ve večerním světle. 
Nezapomeňte použít korekci expozice do 
plusu např. +1EV.

Hrajte si s hloubkou ostrosti
Nezapomeňte pracovat také s hloub-

kou ostrosti (na zrcadlovkách použijte 
režim A - aperture neboli priorita clony). 
Aby bylo vše na fotce krajiny ostré, použij-
te vyšší clonové číslo jako f/11 nebo f/16.

Správná práce s hloubkou ostrosti od-
straní rušivé prvky v pozadí a nechá vynik-
nout fotografovanému objektu.

Použijte stativ
Pamatujte na to, že mlha se chová jako 

softbox, takže může snížit kontrast okolí. 
Bude také potřeba použít delší čas, proto 
můžete potřebovat stativ, aby byl fotoapa-
rát po dobu expozice nehybný a obraz se 
nerozmazal.

Foťte ráno a večer
Dny se konečně prodlužují, využijte 

toho! Při východu slunce je vzduch čistší 
a díky tomu, že se v tomto období velmi 
liší noční a denní teploty, fotoaparát zachy-
cuje barvy velmi odlišně brzy ráno a poz-
dě odpoledne oproti zbytku dne. Ráno 
a v podvečer jsou podmínky pro focení 
obvykle ideální.

Kouzlo mlhy a rosy 
Mlha a rosa mohou být velmi zajíma-

vé. Zkuste se dostat do vyšších poloh - vr-
cholky hor a kopců jsou perfektním mís-
tem, poskytnou vám úžasný pohled na 

údolí, ve kterých se může ranní mlha držet 
jako v misce. Také zde může pomoci pola-
rizační filtr.

Portrétům sluší malá hloubka ostrosti
Nebojte se občas porušit konvence 

a zkuste neostřit na obličej, ale na motiv 
v popředí či v pozadí.

U portrétů využijte malou hloubku os-
trosti, tedy nízké clonové číslo (hodnota f, 
například f/2,8) abyste docílili rozostření 
pozadí (efekt zvaný bokeh), díky čemuž 
vynikne důležitý objekt v popředí focené 
scény. 

V režimu priority clony navíc díky 
tomu zrcadlovka automaticky zvolí vyšší 
rychlost závěrky a předejde tak roztřesení 
obrazu, pokud je světla méně. Nebojte se 
ale porušit portrétní konvence a například 
zaostřit právě na jiný objekt v popředí 
a figuru člověka využít jako rozostřené 
pozadí.

Není potřeba mít drahou zrcadlovku
Mobil je na efekt bokeh (rozmazané 

pozadí) krátký, ale zároveň nepotřebujete 

fotoaparát za desetitisíce. Stačí základní 
zrcadlovky (nebo bez zrcadlovky - tzv. 
systémové kompakty s výměnnými objek-
tivy), které se prodávají za 10 až 15 tisíc 
korun. Podobné přístroje nabízejí všichni 
významní výrobci. Přístroje určené amaté-
rům mívají k dispozici různé režimy, které 
začínajícímu fotografovi pomáhají najít 
správné nastavení a přístup k fotografova-
né scéně.

Použijte blesk k prosvětlení stínů
Zkuste fotit portrét ve stínu stromu 

a použijte k prosvětlení scény blesk. Ten 
se sice používá spíše v interiéru, ale i při 
venkovním focení může být skvělým po-
mocníkem. Vyzkoušejte, zda vám stačí ve-
stavěný blesk, a pokud ne, volte pro začá-
tek některý cenově dostupný externí blesk.

Na zvířata s "prioritou času"
Zvířata jsou většinou v pohybu, proto 

jednoznačně volíme režim priority času 
(u Nikonu, Sony, Olympusu či Panasonicu 
se označuje jako S - shutter neboli závěr-
ka; u Canonu a Pentaxu bývá označen Tv). 
Hodnotu času nastavujeme podle toho, 
zda chceme pohyb "zmrazit" (například 
1/1000s), nebo naopak dosáhnout rozma-
zání pohybujícího se objektu (například 
1/30s). Čím blíže se dostanete, tím lépe, 
ale u většiny zvířat ve volné přírodě se 
neobejdete bez kvalitního zoomového ob-
jektivu. 

Nezoomujte příliš
Foťte se zoomem nastaveným na šir-

ší ohnisko, tedy s menším přiblížením. 
U rychle se pohybujících objektů se scéna 
mění rychle a není většího zklamání než 
správně exponovaný záběr s perfektní os-
trostí letícího ptáka, kterému chybí v obra-
ze část křídla, nohy, či dokonce hlavy.

Vždy je lépe provést dodatečný výřez 
v počítači a tím zvíře zvětšit než smazat ji-
nak dobrý snímek. Snažte se zvíře fotoapa-
rátem sledovat v určitém úseku a pomocí 
sériového snímání pořídit více záběrů pro 
následný výběr toho nejlepšího. V případě 
fotografování přes hledáček se doporuču-
je nezavírat druhé oko a bedlivě sledovat 
scénu v okolí.

U květů hledejte vzory a abstrakci
Při focení rostlin a květů zkuste hledat 

rytmicky se opakující vzory a pohrajte si 
s abstrakcí. Nebojte se také zakleknout 
a snížit foťák na úroveň foceného objek-
tu a můžete také vyzkoušet širokoúhlý 
objektiv a velmi nízkou hloubku ostrosti. 
Zajímavých fotografií však můžete dosáh-
nout také s objektivy s pevným ohniskem. 
Například fotografie drobných modrých 
sasanek v listí byla pořízena objektivem 
Nikkor 50 mm, který se běžněji používá 
pro portréty. Fotograf použil velmi malou 
clonu f/1,8 a čas 1/640s. 

Prozáření sluncem
Květiny i jiné průsvitné objekty vy-

padají skvěle také se slunečním světlem 
v pozadí, když jsou jemné části prozářeny 
procházejícím sluncem. Dávejte ale pozor 
na podexponování objektu v popředí (kdy 
je příliš tmavý). V takovém případě budete 
možná potřebovat použít kompenzaci ex-
pozice +1 nebo +2.

Text: Michael Jurák, profesionální 
fotograf a lektor Nikon školy
https://magazin.aktualne.cz/

15 tipů, jak fotit jaro. Velký průvodce pro začínající fotoamatéry
Jaro a podzim jsou tím nejlepším obdobím pro focení. Obzvláště na jaře se cítíme plní energie a chce se nám ven 
do přírody a trávit v ní co nejvíce času. Podívejte se na několik fotografických tipů fotografa a lektora fotografické 
Nikon školy Michaela Juráka, jak zachytit ty největší i skryté krásy probouzející se přírody.

Billboard v Limě vyrábí pitnou vodu přímo ze vzdušné vlhkosti
Spolupráce univerzitních vědců spolu s tvůrci z reklamní agentury dala vzniknout unikátnímu projektu. Spo-

lečně vytvořili billboard, který generuje vodu ze vzdušné vlhkosti. Za tři měsíce jí vytvořil již 9 450 litrů.

Unikátní billboard v Limě ukrývá 
technologie, které vyrábějí vodu ze vzduš-
né vlhkosti. Místo ze znečištěných studní 
si tak místní mohou denně načepovat čis-
tou pitnou vodu. Díky vysoké vzdušné vlh-
kosti je jí téměř 100 litrů za den.

Billboard nejen jako místo pro 
reklamu. V Peru vznikl neobvyklý bill-
board, který kromě plnění role místa 
pro reklamu umí ještě něco mnohem 
zajímavějšího. Vědci z místní univerzity 
inženýrství a technologií (UTEC) ve spo-
lupráci s reklamní agenturou Mayo Pub-

licidad vytvořili billboard, který generuje 
pitnou vodu přímo ze vzduchu. Systém 
dokáže vyprodukovat 96 litrů vody za den.

„Billboard dokáže vyrobit 96 litrů 
pitné vody denně.“

Billboard láká na studium inženýrství 
na univerzitě v Limě. A právě v tomto 
případě se ukázalo jako velmi dobrý ná-
pad spojit reklamu s něčím „užitečným“. 
S pitnou vodou je to totiž v hlavním městě 
Peru velmi prob-
lematické. Lima 
leží v poušti a roční 
srážky jsou tu tedy 
velmi nízké (méně 
než 15 mm ročně). 
Většina lidí získává 
pitnou vodu z míst-
ních studní, které 
jsou však často 
znečištěné.

Na druhou stranu má zdejší vzduch 
asi 98% vlhkost, čehož se rozhodli místní 
vědci využít. Alternativní zdroj pitné 
vody vznikl díky pěti přístrojům, které 
jsou ukryty uvnitř panelu. Ty převádějí 
vlhkost přes vzduchové a uhlíkové filtry 
a chladič. Voda se pak ukládá v nádržích 
(každá zhruba o 20 litrech vody) v horní 
části konstrukce. Po filtraci proudí voda 
do potrubí v dolní části panelu, kde si 
ji místní mohou načepovat. A o vodu je 
velký zájem. Za tři měsíce od zprovoznění 

jí panel vyrobil již 
9 450 litrů.

h t t p : / / w w w.
n a z e l e n o . c z /
n a z e l e n o p l u s /
billboard-v-lime-
vyrabi-pitnou-vo-
du-pr imo-ze-vz -
dusne-vlhkosti.aspx
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Poznání je jako zahrada, pokud se o ni nepečuje, neplodí. Africké přísloví

 HISTORIE • ZÁHADY • ZAJÍMAVOSTI

pokračování z minulého čísla... 
Nejde si nevšimnout, jak se z hlediska 

lidí, žijících v těchto dávných dobách, pro-
líná chování a kosmické funkce  Orionu 
a  Draka. To je mimochodem potvrzeno 
vědeckými pozorováními, jenž konstatu-
jí jejich spojitost prostřednictvím velkých 
kosmických houpaček (změn) precesního 
cyklu, které se houpají nahoru a dolů jako 
kyvadlo Času.  Počítačová simulace, zachy-
cující období, trvající tisíce let, nám ukazu-
je, jak při vzestupu Orionu na jižním meri-
diánu se neustále snižuje Drak na severním 
meridiánu. Když Drak dosáhne nejnižší 
polohy, Orion dosáhne nejvyšší. Pak začí-
ná druhá polovina cyklu, kdy Drak stoupá 
a Orion klesá. Pohyb "nahoru" trvá o něco 
méně než 13.000 let, stejně trvá i pohyb 
"dolů". A tak to jde dál - nahoru a dolů, 13 
000 let – tam, 13 000 – zpět, v souladu s je-
jich vlastními věčnými cíli a zákony.

Zvlášť zajímavé je to, že „nebesko-
-pozemské“ rozložení Angkoru a Gízy fi-
xuje nejvyšší bod trajektorie Draka, a nej-
nižší Orionu, jinými slovy, konec jedné 
poloviny cyklu precese a začátek druhé. 
Jak víme, to bylo pozorováno okolo roku 
10.500 před n. l.; v této době severní pól 
ekliptiky byl zaměřen přesně na sever od 
nebeského severního pólu při východu 
slunce v den jarní rovnodennosti. Toto 
postavení hvězd bylo přijato jako vzorec 
pro umístění památek Angkoru a Gízy na 
Zemi.

Ten zlatý věk už dávno skončil. Od 
té doby „míchadlo“ precese stihlo otočit 
nebeský pól o polovinu obvodu vztažmo 
k pólu ekliptiky. Kyvadlo Orion – Drak se 
zhouplo téměř do krajní polohy v opačném 
směru, a dnes se Drak blíží k nejnižšímu 
bodu, a Orion – k nejvyššímu.

Jinými slovy, stejně jako v roce 10 500 
před n. l., hodiny nebeského času, stojící 
u brány nesmrtelnosti, jsou připraveny 
zahájit odpočítávání. Každý, kdo zná her-
metický vzorec „ jak nahoře, tak i dole“, 
by měl brát tuto skutečnost jako znamení 
velkých změn; budou-li lepší nebo horší, 
do značné míry závisí na volbách a činech 
lidstva.

Hezká slova řekl autor v posledním 
odstavci, že? Intuice je dobrá věc.

 ZÁVĚREM můžeme shrnout vše na-
psané:

• V Egyptě na plošině v Gíze je ozna-
čená hvězdná mapa části oblohy se sou-
hvězdím Orionu;

• O 72 stupňů na východ se nacházejí 
chrámy Angkoru, které také odráží část ob-
lohy, ale se souhvězdím Draka (hada);

• Na jihu stoupá Orion a na severu 
sestupuje Drak. Cyklus kolem 13 tisíc let. 
Pak se Orion snižuje a Drak stoupá. Tento 
cyklus je věčný, a věděli o něm tisíce let 
zpátky;

• Vědcem bylo zjištěno, že v průběhu 
tohoto cyklu tři hvězdy pásu Orionu po 
celou dobu „klouzají“ podél poledníku: 
bud‘ jsou umístěny v horní části a nabírají 
výšku nad obzorem, anebo ve spodní části 
a ztrácí výšku nad obzorem v okamžiku, 
kdy prochází meridián. V tomto cyklu nej-

nižší bod odpovídá roku 10 500 před n. l., 
a nejvyšší bod je možné pozorovat po roce 
2000 n. l. 

• Sfinga také poukazuje na rok 10 450 
před n. l. (Edgar Cayce tvrdil, že Sfinga 
byla postavena mezi r. 10 490 až 10 390 let 
před naším letopočtem);

• (!!!) Stavby na plošině v Gízy a Ang-
koru ukazují na jeden datum nebo na inter-
val 10.500-10.450 r. před n. l. Co je to za 
zvláštní datum a proč se ho snažili zvýraz-
nit? Je možné, že zhruba každých 13 tisíc 
let na zemi probíhají určité změny v celo-
světovém měřítku - pohromy, zemětřesení, 
povodně, sopečné výbuchy. Jsou nějakým 
způsobem spojené s kyvadlem Orion - 
Drak. Takže pro nás byl označen nulový 
bod, čas posledních kataklyzmat. Ukáza-
li nám cyklus v podobě staveb v Egyptě 
a Kambodži, abychom se podívali na ob-
lohu a identifikovali nulový bod. A když 
víme o cyklu, můžeme udělat předpoklad, 
kdy máme očekávat další takové globální 
změny. Dějiny lidstva mohou být přepsané 
i sto, i dvěstěkrát, avšak hvězdy na obloze 
Archóntům nepodléhají, na to jsou jejich 
ruce krátké.

• (!!!) Máme bod „0“, máme časový 
interval, je i instrukce, s pomocí které se 
můžeme  vyhnout  globální  katastrofě… 
co ještě potřebujete?!

 Uvedu ještě úryvek z knihy „Sensei 
ze Šambaly“:

„… pokud bylo lidstvo celkově ohod-
noceno jako duchovně se rozvíjející spo-
lečnost, pak bude zachováno. A pokud 
v něm převládá více toho zvířecího, tedy 
materiální podstata, pak se zopakuje stej-
ná historie ‚globálních katastrof‘, která 
se odehrála s některými předchozími ci-

vilizacemi. A na ‚rozmnožení‘ matérie pro 
duše příští civilizace stačí ponechat jednu 
desetinu z celkového počtu lidí…Lidstvo 
si samo volí cestu a činy Šambaly jsou jen 
následkem této volby.“

Panorama Angkoru, nádherné mís-
to:  http://www.airpano.ru/files/Angkor-
-Wat-Cambodia/2-2

 Dále předložím zajímavé video s au-
torem. Jsou zde i staré mapy, i pyramidy 
v Gíze a Angkoru. Je zajímavé, že na konci 
cituje z textu "Asklépios", jsou to velmi za-
jímavé řádky. A pak člověk, který po celá 
desetiletí zkoumal historii, obeznámený 
s mnoha dávnými texty a starobylými stav-
bami, jehož výzkumy zavádí akademické 
učence do slepé uličky, začíná mluvit o vý-
běru, rozcestí (křižovatce) a lásce. Protože 
je to člověk, jemuž to není jedno. Velmi 
dobrá slova, řekl, opravdu si poslechněte:

https://www.youtube.com/watch?v=k-
FjPrxrzQZQ  

Další video s autorem knih, nejenom 
o pyramidách Gízy a Angkoru, ale i o ji-
ných kultovních stavbách po celém světě. 
Autor se rovněž zmiňuje o kometě, která 
spadla na Zemi přibližně před 13 000 lety.

https://www.youtube.com/watch?v=-
tEber1G3GzM

  Několik informací o této kometě:
• Výzkumníci z Harvardu, pod vede-

ním Michaela Petaeva, předložili důkazy 
toho, že před 13.000 lety na Zemi spadla 
kometa, což způsobilo smrt dávných oby-
vatel Severní Ameriky.

• Ve vzorcích ledu extrahovaných 
v Grónsku vědci objevili platinový prach, 
velmi husté usazeniny, která se vytvořila 
13.000 let zpátky. Platina je kosmického 
původu, a toto vedlo k závěru, že jeho 
zdrojem byla kometa.

• Kromě toho některé studie ukazují, 
že přibližně 13 000 let zpátky na Severní 
polokouli začalo prudké ochlazení, což by 
mohlo být způsobeno pádem nebeského 
tělesa – komety a jejím průletem v atmo-
sféře, při němž se vytvořilo miliony tun 
prachu a výparů.

• V roce 2007 výzkumníci, pod vede-
ním James Kennetta z Kalifornské Uni-
verzity v Santa Barbaře, nalezli ložiska 
mikroskopických kuliček, které se vytváří 
rychlým ohřevem hornin až do 2000 stup-
ňů. Takový rychlý ohřev je možný v dů-
sledku dopadu nebeského tělesa na zemský 
povrch. 

• Později ve Spojených státech Kennett 
nalezl v tenké vrstvě sedimentární horniny 
materiál podobný tavenému sklu. Odhadu-
je se, že byl vytvořen asi před 13.000 lety 
při teplotě nejméně 2000 stupňů. Ovšem 
kometa samotná spadla na území dnešního 
Íránu. Ale kometární materiál byl vyhozen 
až na sousední kontinent.

• Ochlazení trvalo asi 500 let. Možná 
právě to zabilo americké domorodce. Zmi-
zeli asi před 13.000 lety spolu s velkými 
zvířaty, které lovili…

Autor: Igor

cely článek na : http://polahoda.cz/
tajemstvi_ankgor_vatu_a_plosiny_v_gize_je_
odhaleno__kyvadlo_orionu_a_draka._apoka-

lypsa_dnes

Tajemství Ankgor Vatu a plošiny v Gíze je odhaleno  – 
kyvadlo Orionu a Draka.  Apokalypsa dnes?

pokračování z minulého čísla... 
V knize Sensei 4. Se uvádí následující 

zmínka o těchto událostech: 
„V Jeruzalémě,“ vysvětlil chlapci Ni-

kolaj Andrejevič. „Kdysi na ní stál chrám 
Šalamouna, v němž se podle židovských 
pověstí uchovávala archa úmluvy.“

„No, ve své podstatě, mluvíme-li  již 
o té hoře a její neobyčejné přitažlivos-
ti pro lidi, mnohem důležitější je to, co se 
nacházelo a dlouhou dobu bylo Egypťany 
uschováno na jejím východním svahu ve IV. 
tisíciletí před naším letopočtem, tedy dlou-
ho před tím, než tyto země dobyli Židé,“ 
poznamenal Sensei. „Ale o tom teď mluvit 
nebudeme. Arabové získali tato území roku 
637 našeho letopočtu,“ zodpověděl Stasovu 
otázku. „Na příkaz kalifa Omara vybudova-
li na Chrámové hoře (jak ještě tu horu nazý-
vají) mešitu Skály na ruinách Šalamounova 
chrámu.  Také ji nazývají Skalní dóm, což 
arabsky zní „Masdžid Qubbat as-Sachra“. 
Po Mekce a Medině je to třetí nejdůležitější 
svatyně. Vedle této mešity zrekonstruovali 
napůl zbořenou křesťanskou baziliku za-
svěcenou Panně Marii a udělali z ní mešitu 
al-Aksá. Podle muslimské věrouky přemístil 
právě z tohoto místa archanděl Gabriel Mo-
hameda na nebe při jeho nočním putování.“

„Tam byla bazilika zasvěcená Panně 
Marii?!“ divil se Nikolaj Andrejevič. „To 
jsem tedy nevěděl.“

„Ano. Ta bazilika byla postavena v VI. 
století našeho letopočtu díky byzantskému 
imperátorovi Justiniánovi I. Vybudovali ji 
na starém kamenném zdivu podzemních 
místností. Pravda, plocha chrámu byla 
díky mohutné dodatečné platformě z ka-
menných balvanů značně rozšířena.“

 O tom, jak se dál rozvíjely událos-
ti kolem vykopaného Grálu, lze přečíst 
v knize "Sensei 4".

Co se týká našeho tématu- v roce 
1126 (po aktivaci Grálu) správce hrabě-
te Hugaze Champagne - Hugo de Payne, 
odjíždí spolu s hlavní sestavou Řádu na 
sever Francie, do Troyese. V té době hra-
bě z Champagne, kterému se dostalo dě-
dictví tohoto malého městečka, odešel do 
stínu od činností Řádu. Ve skutečnosti to 
byl právě on, kdo byl jeho aktivním koor-
dinátorem. V lednu 1128 byla ve Troyes 
svolána církevní Rada, na které se vznesla 
otázka o legalizaci Řádu "chudých templá-

řů". O svolání Rady, jakož i o brzkém ofi-
ciálním přiznání templářů usiloval nějaký 
Bernard z Clairvaux.

Bernard je velmi, velmi zajímavá 
Osobnost. Pocházel ze starého burgund-
ského rodu, pokrevně spojeného se slavnou 
rodinou "Rex Deus". Je to jedna z nejvíce 
"vysoce postavených" osobností ve vývoji 
křesťanství v Evropě. K jeho názoru se při-
kláněli králové a papeži. Být horlivý stou-
penec raných křesťanských hnutí, Bernard 
vyzval k "zduchovnění" náboženského 
dogmatu. Hlavním smyslem života každé-
ho lidského myšlení je splynout s Bohem.

Bernard z Clairvaux se narodil neda-
leko Dijonu, na zámku ve Fontaine (kde je 
i dnes kult Černé Matky Boží).

Podle legendy ze XIV století jeho sku-
tečné narození bylo spojené se zcela jinou 
událostí ...

...V církvi Saint - Vorl, v blízkosti zám-
ku Le Fonten, se nacházela  "ikona Boho-
rodičky, která byla zčernalá spíše časem,  
než sluncem. Měla podlouhlý obličej, mír-
ně velké oči a líce, ani příliš zapadlé, ani 
příliš kulaté. Barvu měla hnědou – v dů-
sledku svého stáří a umělecké dovednosti 
malíře. Je zobrazena vsedě s přitisknutým 
k ní malým Ježíškem… „

Takže, jak praví legenda, během jedné 
z hlubokých modliteb před touto černou 
ikonou, tehdy ještě malého chlapce Ber-
narda, po slovech "Ave Stella Maris» (Slá-
va Tobě, hvězdo Marie) na hrudi Panny 
vystoupily tři kapičky mléka, které malý 
Bernard vypil a naplnil se božskou moud-
rostí. Historici různými způsoby traktu-
jí takto tuto událost ze života Bernarda 
z Clairvaux. Někteří z nich se domnívají, 
že tento příběh je symbolický obraz jeho 
zasvěcení do tajů okultního řádu a jeho 
iniciace do řádu rytířů kultu Madony. At‘ 
to bylo jakkoliv, od té chvíle se  Bernard  
rozhodl zasvětit celý svůj život Bohu a zo-
sobnění Jeho moudrosti  - Marii.

Napsal dvě stovky unikátních kázání, 
tykajících se "Písně písní" Solomona, kterou 
Židé považovali za jeden z nejdůležitějších 
textů. Tato "Píseň" začíná slovy: "Jeruza-
lémské dcery, jsem černá a překrásná". 
Rovněž pobízel poutníky na cestu do San-
tiaga de Compostela, kterou nazýval "Cesta 
Mléčné dráhy". Tato cesta spojovala různé 
svatyně Černé Matky Boží a byla doslova 
posetá místy, jež se vážou k benediktinské-
mu, cisterciáckému a templářskému řádu.

Pozoruhodným faktem je, že jako 
předseda na Truasské Radě, 31. ledna, 
1128, Bernard z Clairvaux dal Řádu tem-
plářů listinu obsahující 72 článků… Nej-
důležitější stať listiny, kterou měli dodržo-
vat všichni rytíři řádu, byla:

"Poslouchat Bethany a sloužit domu 
Marie a Marty."

Ano, domu Máří Magdalény.
U někoho může vzniknout logická 

otázka: jak se mohla pod nosem katolické 
církve, v období krutosti středověku, roz-
víjet organizace, která téměř neskrývala 
respekt k ženskému principu, zatímco dog-
mata Petra a Pavla na nejvyšší místo po-
stavily mužský princip a samotnou Marii 
Magdalénu představili jako "padlou hříšní-
ci"? A to bude správná otázka, odpověď, 
která osvětlí podstatu náboženského sys-
tému a pootevře roušku tajemství zahale-
nou staletími, kterou se dodnes představi-
telé církve snaží všemi možnými způsoby 
skrývat: kdo je Máří Magdaléna a jakou 

roli hraje v historii Ježíše Krista a zároveň 
v dějinách celého lidstva?

Nejenom Máří Magdaléna byla v neli-
bosti duchovenstva. Pokud budeme sledo-
vat ideu, proti níž bojuje církev, narazíme 
na zjevně opakující se motivy, které se 
mocnáři snaží potlačit a nepohrdají přitom 
žádnými způsoby. V tomto článku se ne-
budeme zabývat všemi "obavami" kněží, 
dotkneme se pouze panického odepření 
takového pojetí, jako je ženský princip.

Po celá staletí, ne-li tisíciletí, od počát-
ku zrodu politického a náboženského sys-
tému, Původní Znalosti o velké tvůrčí síle, 
která je počátek všeho, byly překrucovány 
a ničeny. Dnes tyto znalosti jsou zachovány 
prakticky jen v mýtech a legendách, někdy 
tak zkreslené, že člověk nezajímající se hlu-
boko o symboliku, těžko v nich najde zrnko 
pravdy. Čisté zdroje, nezaslepené předpoja-
tým materialismem, jako je například kniha 
"AllatRa", jsou cenné, podobné doušku vody 
pro umírajícího žízní v poušti. Metafora? 
Někdy, když na své vlastní oči vidím koli-
ka lidem Znalosti, které obsahuje tato kniha, 
změnily život, chápu, že slova uznání jsou 
tím nejmenším, co mohu udělat proto, abych 
vyjádřila ten všeobjímající pocit vděčnosti za 
Znalosti o Životě, jež nám byly předané.

Není divu, že Ian Begg ve své knize 
"Kult černých madon" jasně naráží na ne-
skrývané nepřátelství vůči jeho osobě jen 
díky tomu, že se pokusil odhalit informace 
o uctívání Panny Marie a to konkrétně - 
Černé Panny a její pro církev nežádoucí 
popularity mezi lidmi. Možná v tom se-
hrála roli i historie jejího původu. Vždyť 
původně nebyla ani jedna socha vytvoře-
na a s určitostí nalezena v blízkosti, nebo 
bezprostředně na místě dřívější svatyně. 

Nicméně faktem zůstává, že do dnešního 
dne jen asi 2% černých soch Panny Marie 
jsou originály. Zbytek jsou jen kopie dříve 
spálených, ukradených, utopených soch.

 Otázky vznikají i kvůli absolutně ne-
skryvanému přebarvování soch z černé na 
bílou "tradiční" barvu. Bonvin Paul zmi-
ňuje mezi těmito případy přebarvování 
Madon Chaps (Allier), Limoks (Oude), 
Laura (Cantal), Aviot (Meus) Chaylou 
(Puy-de-Dome), Tournus (Sana'a-a Lau-
ra). Německý autor Ursula Kroll popisuje 
obraz před restaurováním Černé Madonny 
z Tongerenu (Belgie), která byla přetřena 
bílou barvou až v roce 1990. Když se ze-
ptala, proč změnili barvu sochy, dostala 
odpověď, že "Madonna je v této podobě 
prostě krásnější."

pokračování v příštím čísle...

ČERNÁ 
MADONA

„Tamga Vladyky?“ znovu se zeptal 
Sensei a pokračoval ve vysvětlování: 
„No, v podstatě tamga Prav se jí v ně-
kterých rysech podobá. V tamze Vlady-
ky je stejný lotosový květ s pyramidou 
a okem uvnitř. Pouze je do rámu oka 
zasazen kámen větších rozměrů než 
u Prav a Nav dohromady. To je symbol 
„vševidoucího Oka“, který symbolizuje 
Šambalu. Nad pyramidou, v prostřed-
ním lístku lotosu, se nachází menší oko, 
do něhož je zasazen ještě zajímavější 
kamínek. Jeho hustota je mnohem vyšší 
než hustota diamantu. Jeho malé rozmě-
ry vzhledem k ostatním velkým kame-
nům nikterak nesnižují jeho význam. Je 
jako částečka Po. A síla, kterou v sobě 
má, je nevyčerpatelná. Tento kamínek 
symbolizuje absolutní Boží moc včet-
ně moci nad „vševidoucím Okem“… 
V tamze Vladyky Šambaly je lotosový 
květ připevněn ke zlaté kulaté monádě, 
na které jsou tři 
velké kameny 
uspořádané do 
trojúhelníku. 
Ty symbolizují 
souhvězdí Ori-
on, odkud byl 
tento kamínek 
přivezen a ne-
jenom to… 
Tyto kameny 
poukazují na 
boží trojje-
dinost, sílu 
a moc nad ži-
votem a smrtí. 
Tomuto znaku 
se ve světě 
říká znak Grá-
lu… Prakticky 
veškerá vyobrazení na monádě, včetně 
lotosového květu, jsou symboly všech 
světových náboženství, jako potvrze-
ní toho, že všechno duchovní v tomto 
lidském světě pramení z Šambaly… 
Po obou stranách je monáda ozdobena 
egyptskými motivy, které byly zhotove-
ny při poslední obnově tamgy.“

„Tak to je tamga Vladyky Šamba-
ly docela masivní,“ promluvil Sergej 
a s hraným sarkasmem dodal: „A celá je 
z ryzího zlata.“

„Ještě aby ne, vždyť to není jen tak, 
je samotného Vladyky,“ odpověděl mu 
ve stejném duchu s úsměvem Sensei 
a potom bodře vysvětlil, „zlato se vůbec 
v tomto případě využívalo jako vhodný 
materiál, který nepodléhá korozi jako 
například železo, nebo oxidaci jako stří-
bro. Takže zlato je jen a pouze příhodný 
materiál. Ale znaky…“ A s pousmáním 
promluvil: „To jenom v naší době zna-
kům sotva kdo věnuje pozornost. V lep-
ším případě, když je uvidí, si budou lidé 
myslet, že se nějaký nový rus vytahuje.“

„A kde je uložena tamga Vladyky?“ 
se zajímal Nikolaj Andrejevič.

„V současné době je uložena ve 
stejné kapsli v chrámu Lotosu,“ odpo-
věděl Sensei, nečekal na další otázku 
Sergeje, který právě otevřel ústa, dopl-

nil, „který se nachází v oblasti třetího 
oka hlavy Osirise.“

Sergej se poškrábal na hlavě a řekl 
s úsměvem:

„Ten Osiris má tak velkou hlavu 
nebo si z nás zase děláš legraci?“ Pro-
sebným pohledem se podíval na Sen-
seie: „Sensei, prosím tě, dnes už nám 
nefunguje mozek, nemáme dost energie 
na ty tvoje hádanky. Řekni rovnou, jak 
to je.“

„Žádnou legraci si nedělám,“ dob-
romyslně odpověděl Sensei. „Chrám 
Lotosu opravdu leží na hlavě Osirise.“

„No, doufám, že je to myšleno 
v přeneseném slova smyslu. Nebo to 
myslíš doslovně?“

„Naopak, téměř doslova,“ usmál se 
Sensei. „Abych byl přesnější, ve smyslu 
reliéfu a geografie.“

Tázavě jsme se na něj podívali. Po 
krátké pauze řekl: „Teď se na tomto 

místě nachází 
hlavní měs-
to Kyjevské 
Rusi - Kyjev.“

„Kyjev?!“ 
podivil se Ni-
kolaj Andreje-
vič.

„A kde 
je teda třetí 
oko?“ zeptal 
se Sergej.

„ T o t o 
místo se na-
chází přes-
ně tam, kde 
Ondřej první 
Povolaný na 
žádost Ježíše 
položil seme-

na lotosu. Teď se tam nachází Kyjevo-
-Pečerská lávra,“ upřesnil Sensei.

„No podívejme se, tolikrát jsem byl 
v Kyjevě a vůbec jsem o tom nevěděl,“ 
podivil se sám pro sebe Nikolaj Andre-
jevič.

„Kdo by si mohl pomyslet, že Ky-
jev je hlava Usira?“ přemýšlel Sergej 
po svém. „Toto město se mi spíš vybaví 
v souvislosti s událostmi Černobylské 
katastrofy…“

„Ano, ten Černobyl div nezamíchal 
všemi kartami,“ pronesl zádumčivě 
Sensei.

„Jakými kartami?“ nepochopil 
Sergej.

„No jakými? Proroctví o hlavě Usi-
ra… Věc spočívá v tom, že po výbuchu 
se začal reaktor rychle rozehřívat. Žádní 
hasiči by ho přirozeně neuhasili. Situa-
ce se stala natolik kritickou, že Šambala 
byla donucena zasáhnout. A tento pro-
ces byl bohužel zaznamenán specialisty, 
neboť navzdory fyzikálním zákonům 
jaderná reakce místo toho, aby narůstala, 
začala intenzivně utichat…“ Chvíli ml-
čel, očividně o něčem přemýšlel, a pak 
Sensei dodal: „Na druhé straně ale, kdy-
by nebylo Šambaly… už by nebylo Ky-
jeva… A proroctví se nenaplnila.“ 

Ezoosmóza od A. Novych
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Pojďme spolu tvořit POZITIVNÍ NOVINY!

Každý z nás je jedinečným zdrojem znalostí a životních zkušenos-
tí, nositelem obrovského dosud nevyužitého tvůrčího potenciálu. 

Rádi uvítáme Vaše články, zajímavosti, nápady, postřehy, o které se chce-
te podělit s ostatními, básničky, veselá vyprávění, zápisky cestovatele… 
prostě všechno, co přináší dobrou náladu, optimizmus, prospěje ostat-
ním lidem, pomůže na cestě k poznání. Kontakt: polahoda@centrum.cz; 

Nehledej na Zemi zvláštní místa,
to v tobě se nachází voda, křišťálově čistá

to nejvzácnější místo ze všech míst
jen v sobě se nauč opět číst.

Bránu uzamčenou strachem otevři dokořán,
směle vejdi do světa, kde necítí se nikdo 

sám, 
když znovu objevíš ten pramen nekonečný,

můžeš s ním splynout v jedno, v jeden 
život věčný. 

Alena Chamrádová, Ostrava

HLEDÁNÍ

Květen
Nabízí záplavu barev,

vůní z květů budeš omámen.
V náruči matky Země 

dostaneš něžné pohlazení 
a možná se budeš cítit 

jako v první den tvého života.
Máj je totiž lásky čas….

Alka Bazalka, AAS

Tři nástrahy zpomalují člověka na 
cestě duchovního sebezdokonalení - 
strach, pochybnosti a euforie 

"Zbavíš-li se řítící se vpřed povýše-
necké postavy na přídi tvé lodi, začneš se 
konečně pohybovat dovnitř, a někdy i do 
výšin". F. Lepešinskaja

Před časem, v rozhovoru s jedním 
dobrým člověkem, jsem uslyšela zajíma-
vou větu: "Tři nástrahy zpomalují člověka 
na cestě duchovního sebezdokonalení - 
strach, pochybnosti a euforie“.

Vyjasnit smysl těchto slov hned na 
místě se mi nepodařilo. Avšak tento citát 
zůstal v mém vědomí a v určité okamžiky 
života vynořoval se a pobízel mě k tomu, 
abych se zamyslela nad ním hlouběji a po-
chopila, co přesně znamenal. Jde o to, že 
co se týká strachu a pochybností, ty jsem 
jakž takž chápala, ale euforie – zde jsem 
měla samé otazníky a mnoho nejasností. 
Příliš abstraktní a bezpředmětný se mi zdál 
tento pojem. 

Ale vezmeme to jedno po druhém. Jak 
už jsem řekla, co se týče strachu a pochyb-
ností, měla jsem v hlavě téměř od začátku 
jasno. Pro názorný popis a pro lepší pocho-
pení, zkusme si představit naši Cestu (pro-
ces sebezdokonalení, stříbrnou nit, dosaže-
ní duchovní transformace) v podobě jakési 
pomyslné úsečky. Zkrátka si představíme, 
že jsme nasedli do auta a snažíme se dostat 
z bodu A do bodu B.

Jak se budou z takového hlediska naše 
stavy projevovat?

Strach
 Jeho hlavní úlohou je brzdit nás, 

zastavit na cestě. Takový neviditelný in-
spektor (vědomí) nám na cestě začíná 
podsouvat zastrašující obrázky, až do úpl-
ného zákazu dalšího pohybu. Pokud dáme 
pozornost těmto obrázkům, začneme být 
nervózní a budeme zpomalovat, pohyb se 
zastaví. 

Emoce agrese, skleslosti, strachu 
jsou základní emocionální charakteristi-
ky projevu Pravé bytosti naší energetické 
konstrukce při dominanci v člověku jeho 
živočišné podstaty. Na fyzické úrovni se to 
nejčastěji projevuje jako pocit horka. 

Pokud se trochu odchýlíme a provede-
me paralelu s národním folklorem, nápo-

vědou nám bude, když si vzpomeneme, co 
nejčastěji brání hrdinovi, aby přešel přes 
most? Ve rčeních a příslovích je to oheň 
nebo voda a „měděné trubky“(poznámka 
k překladu: z ruského přísloví: „Prošel 
Řím, Krym a měděné trubky, anebo - 
„oheň, vodu a měděné trubky“, má se na 
mysli „různé překážky“).  V pohádkách, 
pověstech – tříhlavý drak: jedna hlava 
chrlí oheň, druhá pouští kouř, třetí omámí, 
začaruje. 

Tudíž v našem případě strach - to je 
oheň anebo hlava pohádkového draka chr-
lící oheň. 

Pochybnosti
Když se jim poddáme, pohybujeme se 

po cestě, ale s velkou opatrností, jakoby na 
omak, a při tom se pořád ohlížíme kolem, 
zpomalujeme tempo, anebo uděláme jeden 
krok dopředu a vzápětí hned několik do-
zadu. Takže ve výsledku stojíme na místě, 
proklouzáváme.

Ale s čím srovnat euforii (ty měděné 
trubky, omámení), jaký vytvořit asocia-
tivní řád? Odpověď na tuto otázku jsem 
neměla. Nevznikal žádný obrázek v hlavě. 
Místo toho se postupně objevovaly různé 
části puzzle, které ještě bylo třeba složit do 
jednoho obrazu. 

Obrátila jsem se na slovníky a našla 
následující definici slova „euforie“ z hle-
diska moderní vědy: 

„Euforie – řecký euphoria – uspokoje-
ní, potěšení - je stav veselé, dobré nálady, 
spokojenosti, neodpovídající objektivním 
podmínkám“. 

„Blahostná, radostná nálada, v kom-
binaci s bezstarostností a nedostatečným 
kritickým posouzením svého stavu." 

„Radostná veselá nálada, která nemá 
objektivní důvod svého vzniku a je cha-
rakterizována určitou trvanlivostí. V cho-
vání se objevuje zvýšení pohybové aktivi-
ty, upovídanost, někdy psychomotorické 
vybuzení.“

A je to… Radost bez důvodu, bez kri-
tického hodnocení… Při prvním pohledu, 
co na tom může být špatného? Jak to může 
překážet člověku, jdoucímu po duchovní 
cestě? Vždyť konec konců my se právě 
snažíme dosáhnout pocitu radosti a všeob-
jímajícího štěstí. Anebo za tím se skrývá 
ještě něco dalšího? 

Toto „něco dalšího“ mi pomohli ob-
jevit přátele, stejně hledající a jdoucí po 
Cestě, jako já. Zejména podle výsledků 
„dotazníku oblíbenosti“, podařilo se nám 
společně vypracovat takový obecný ob-
raz – souhrn příznaků, podle nichž může-
me říct, že naše Osobnost podlehla euforii.

Lidem se pokládaly stejné otázky:
Jak rozumíš této větě – „euforie, to 

je nástraha, zpomalující Osobnost na du-
chovní cestě? 

Podle jakých příznaků můžeme pocho-
pit, že člověk se nachází pod jejím vlivem?

Měl jsi osobní zkušenost s projevem to-
hoto stavu? Pokud ano, jak ses z něj dostal?

Jak už jsem řekla, ve výsledku dota-
zování jsme udělali takový obraz euforie. 
Zapomněla jsem se však zmínit, že tyto 
obrazy jsme dostali hned dva (vůbec jsem 
to nečekala). Tady jsou:

Varianta 1.
• Silný emocionální vzestup.
• Pocit, nabádající nás někam jít a něco 

dělat, co nejdříve všem říct o svém uvědo-
mění a o prožitcích ("vykonat nad někým 
dobro" a „donutit cítit lásku“).

• Zúžení vědomí na příčinu, která na-
vodila tento stav.

• "Nikdo nic neumí, jenom já všechno 
dokážu, všechny zachráním a vše vysvětlím!"

• Na fyzické úrovni - silné vzrušení, 
napětí, pocit nátlaku, jako bys byl zahnaný 
do kouta ...

• Často doprovázen pocitem únavy 
a prázdnoty.

Varianta 2.
• Navenek poměrně stabilní, emoci-

onální stav, doprovázený občasným hod-
nocením ve prospěch své vlastní význam-
nosti, převahy, a také stranění se těm, kteří 
nejsou v podobném stavu, jako jsem já. 
"Jsem ale dobrá!", „Problémy tohoto svě-
ta se mě netýkají!", "Už jsem pochopila 
všechno".

• „Proč bych měla mluvit o něčem 
„materiálním“, ztrácet čas a úsilí?“

• Soustředění pozornosti na poslouchá-
ní vlastního hlasu (libování si ve svém hla-
su) a na způsob jak vypadám před ostatními.

• "Já samozřejmě všechno umím, ale 
nejsem povinna něco dělat, zachraňovat, 
vysvětlovat, nechci a tečka" anebo "Udě-
lám, aby všichni uviděli, jak jsem dobrá".

• Na fyzické úrovní jsou rovněž pří-
tomny vybuzení a napětí, ale jsou spíš skry-
té, neuvědomované. Kromě toho – pocit 
odstranění, oddělení, „nikdo mě nechápe“.

• Také vede k prázdnotě a ztrátě energie. 
Je třeba říct, že tyto stavy se vzájemně 

nevylučují. Mohou jeden druhého doplňo-
vat, střídat se. Dostali jsme v podstatě ta-
kový dvojitý nejednoznačný popis jednoho 
a téhož jevu. Ovšem musí být v tom všem 
něco společné, jediný základ, který definu-
je a charakterizuje námi zkoumaný jev...

pokračování v příštím čísle...

Euforie… na cestě duchovního zdokonalování

Žil byl v malé vesničce pod horami 
jeden starý dobrý muž. Jeho jméno nikdo 
neznal, ale říkali mu sadař. To kvůli jeho 
ovocnému sadu, jehož plody byly vyhlá-
šeny na kilometry daleko. Stařík svůj sad 
miloval. Každé ráno chodil mezi stromy 
a promlouval k nim, aby jim, jak sám 
říkal, bylo dobře. A bylo dobře. Stro-
my rostly, kvetly a dávaly své šťavnaté 
barevné plody každý rok, jakoby samy 
chtěly svého milovaného staříka potěšit, 
odměnit se mu za jeho laskavou každo-
denní péči. Pokaždé, když stařík skli-
dil ovoce, naložil jej na vlečku a svezl 
dolů do vesnice, kde je rozdával. Když 
lidé slyšeli, že přijel sadař, sbíhali se ze 
všech stran, a to nejen kvůli ovoci, ale 
také kvůli příběhům, které často vyprá-
věl. Jednou to byl příběh o vysokém 
ořechu, jak jej sázel, tu zase příběh o ko-
šaté jablůňce, jaká nádherná jablka letos 

vydala...A lidé jedli plody a naslouchali 
jeho milému vyprávění.

Mnoho lidí zajímalo, co způsobuje, 
že jeho sad tak prospívá. Tak navštěvova-
li jej mnozí, chodili s ním kolem stromů, 
naslouchali jeho příběhům, a vyptávali se 
ho, čím to je, že jsou stromy tak zdravé 
a krásné. Ale stařík se jen usmíval a odpo-
vídal vždycky stejně: "Sázel jsem je z lás-
ky, láskou je zalévám, láskou o ně pečuji 
a s láskou k nim promlouvám dobrá slova, 
a oni odpovídají stejně, je to jednoduché. 
Oboustranná láska zajišťuje ty nejlepší 
podmínky pro život, růst, rozkvět i dobré 
plody". Jenže nikdo z lidí tomu vlastně ne-
rozuměl, jeho odpověď zůstala nepochope-
na. Sadař byl pro lidi záhadný muž.

Jednoho krásného dne, když stařík 
přijel na náměstí se svým ovocem, posa-
dil se na lavičku pod lípou a snad poprvé 
v životě se neusmíval. Lidé si všimli jeho 
zachmuřeného výrazu a vyptávali se, co 
se stalo. "Ale", mávnul rukou. "Tu jablůň-
ku prostě budu muset porazit. Kdybyste 
jen věděli, jak já nerad..." , otřel si zpo-
cené čelo. Jak je to možné? zajímali se 
lidé. "Víte, některé stromy, ač zasazeny 
a opečovávány s láskou, vyžadují naproti 
ostatním zvláštní péči. Ony mají takový 
nepochopitelný příklon ke slabosti a uva-
dání. Takové stromy samozřejmě přitahu-
jí škůdce a nemoci. Tuto jablůňku jsem 
vysadil a dělala mi radost jen pár let, než 
se na ní škůdce objevil. Ačkoliv jsem jí 
dával svou lásku a dělal vše, aby se uzdra-
vila, nic jí nepomohlo. Tato jablůňka ros-

te mezi vzrostlými jedinci téhož druhu 
a někdy jsem měl dojem, že nechce být 
jako ostatní, že chce být jiná a dělat si vše 
po svém. Když ostatní stromy plodí, ona 
nebude. Tato jablůňka vyrostla křivě, ne-
chtěla nasazovat pupeny, odháněla včelky 
od svých květů a ovoce, vždy malé, z ní 
opadávalo zásadně nedozrálé. Takový 
stromeček samozřejmě vyžaduje více po-
zornosti, a tu jsem jí dával, ale ona ji pro-
stě nechtěla přijmout. Já ji několikrát upo-
zornil na to, co se stane, když se nebude 
chtít uzdravit, jak to pak dopadá s tako-
vými stromy, ale neposlouchala. Nemoc 
ji zcela zachvátila a nebohý stromeček 
umírá. Nedá se nic dělat. Budu ji muset 
vytnout a spálit, než se nemoc rozšíří na 
ostatní stromy, to bych pak přišel o celý 
sad!" Staříkovy ruce se zachvěly a v očích 
se mu leskly slzy.  "Je to škoda, měl jsem 
ji rád," povzdechl, nasedl na traktůrek 
a odjel s prázdnou vlečkou.

Jak stařík řekl, tak učinil. Ještě té-
hož večera hořel na malém políčku vedle 
sadu velký oheň, který stravoval nemocný 
strom. Muž upřeně hleděl do plamenů.

Co se mu asi honilo hlavou? Na co 
asi myslel, když musel jedno ze svých 
milovaných dětí vlastníma rukama zničit? 
Jak bychom se asi cítili my na jeho mís-
tě? Co bychom udělali s výtvorem, který 
na lásku odpovídá zlobou, který záměrně 
ničí sám sebe i své okolí, neuznává fakt, 
že je nemocný, nechce se léčit, odmítá po-
moc, nepomáhá a neslouží druhým, nenese 
dobré ovoce, je škodolibý a svévolný? Co 
bychom my udělali s výtvorem, který je 

hrozbou pro ostatní? Z lásky a úcty k živo-
tu bychom jej museli zničit.

Svět lidí
Náš svět, svět lidí, je jako jeden velký 

sad. Krásný, barevný, plný života a roz-
manitosti. Naše civilizace, my lidé, jsme 
jako stromy v tomto sadu Velkého Sadaře 
Tvůrce. Každý jednotlivý strom On vy-
sázel s velkou Láskou. Vložil do něj kus 
sebe sama, svou lásku a naději, vdechnul 
svého Ducha. Každý strom vyrostl ze se-
mínka, které obsahuje Jeho maličký kou-
sek - to aby dobře prospíval, dobře žil, 
v souladu s ostatními, dával plody a pa-
matoval na Toho, kdo jej stvořil. Takto byl 
"vysazen" každý jednotlivý člověk, který 
se tu dnes nachází. Uvnitř každého z nás 
je stále přítomno to malé semínko Tvůr-
ce - duše, a díky ní si pamatujeme, proč 
tu jsme a jak máme žít. Ve spojení se svou 
duší a prostřednictvím Ducha společně 
tvoříme živý, krásný zdravý svět, který 
svými plody těší našeho Boha Tvůrce. On 
se raduje a my také.

Nebo ne?
Duše je částečka samotného Boha, 

každý živý člověk ji má. Ona zná Prav-
du, která pochází od Něj a proto všichni 
v hloubi duše víme, co je správné a co ne, 
a jak na tom jsme. Všichni vnitřně víme, 
že nežijeme dobře, ale destruktivně. Cítí-
me, že se jako civilizace řítíme do propasti. 
To, co se děje v nás i kolem nás vykazuje 
všechny příznaky nakažení smrtelnou ne-
mocí. Proč tak žijeme? Proč tento svět není 
krásným místem, kterým by mohl být?

Svět dobrých lidí
Představme si, že jsme sem přišli kvů-

li tomu, abychom společně tvořili krásný 
svět, kde se každému tvoru dobře žije. 
Svět, který prospívá a kvete. Svět dobra, 
lásky, přátelství, míru, svět, v němž do-
minuje dobro, laskavost a spravedlnost. 
Svět dobrých lidí. Zcela jistě každý z nás 
by chtěl v tak krásném světě žít, ve světě, 
ve kterém je čest, slušnost a klid, ve světě 
bez násilí, bojů o moc, bez válek, kráde-
ží, nebezpečí, nepravostí a lží. Ale proč 
v takovém světě nežijeme, když to všichni 
chceme? Vždyť tento náš svět je nemocný! 
Mnozí dokonce tvrdí, že dobro, láska a mír 
je utopie, že jiní být nemůžeme a jinak než 
takto (silný bere slabšího, urvi si, co můžeš, 
když ostatní lžou, já také budu, na ničem 
nezáleží, žijeme jen jednou, tak ať si užije-
me...) se tady žít nedá. Opravdu? A kdo nám 
něco takového nakukal? Odkud se bere toto 
přesvědčení a proč jej posloucháme, když 
nám naše svědomí, hlas duše, říká pravý 
opak? Opravdu jsme tak bezmocní a vydá-
ni napospas zlu, které je všude kolem nás, 
musíme jej následovat, jako všichni? Jsme 
skutečně pouhými oběťmi, otroky Systému, 
který určuje, jak budeme žít? A nám nezbý-
vá, než jej poslouchat, jít jak tupé stádo tím-
to směrem, protože "to tak prostě je, každý 
tak žije a je to normální"? Ale co je tento 
Systém zač a kdo jej vytvořil?

pokračování v příštím čísle
Článek je inspirován videopořadem 

Jednota a znalostmi z knihy AllatRa, kde 
se dozvíte vše potřebné k tomu, abyste i vy 
rozsvítili lampičku své duše.

Lenka 

DOBRÁ SKLIZEŇ

Roman: Dnes by som chcel hovoriť, 
nakoniec o tom najdôležitejšom. Totiž ke-
dysi, bolo zámerom týchto stretnutí predis-
kutovanie  jedinej otázky - čo je to spása 
Duše, rovnako ako aj dôležitosť tohoto 
okamihu a pochopenie toho, ako k nemu 
dôjsť? Možno sa na začiatku rozhovoru, 
môžeme opýtať: Prečo žije človek? Aký je 
zmysel ľudského života? Zdá sa, že jeho 
zmysel spočíva v spáse Duše, ale prečo to 
ľudia v dnešnej dobe neberú do úvahy?

Imám: Je taký pojem - svetonázor, to 
je keď sa človeku poskytne informácia,  ale 
nie úplná. Preto človek vidí svet, uvedo-
muje si seba v ňom, ale len v tomto úzkom 
rámci. Takže nevie, ako skutočne vyzerá 
svet, a na čo mu bol daný život. Všetko 
to začína na začiatku, v detstve. Hneď od 
začiatku, keď sa človek narodí, čomu ho 
učia?

Roman : Ako sa uchytiť v tomto svete? 
Ako sa do neho kvalitne integrovať?

Oleg : Ako prežiť?
Imám : Vidí predovšetkým príklad ro-

dičov. Spočiatku (človek - dieťa) cíti a po-
tom ho učia vidieť a analyzovať, začínajú 
ho učiť ako prežiť, ako dominovať a tak 
ďalej. Nie priamo, ale príkladom. Keď 
sa narodí človek, ešte cíti duchovný svet, 
z ktorého prišiel do tohoto materiálneho. 
Tento pocit prenáša na vzťah s matkou, 
a prvé tri roky chápe seba ako jeden ce-
lok s ňou. Prečo deti plačú, trucujú, keď 
zostanú samé? 

Oleg : Ešte nechápu seba ako indivi-
dualitu?

Imám : Dieťa si nie je vedomé seba ako 
samostatnej bytosti, zostávajú mu všetky 

pocitové väzby. Keď ho matka opúšťa na 
nejaký čas, vníma to ako ťažké pretrhnutie. 

Roman : To hovorí o tom, že osobnosť 
je ešte nerozvinutá? 

Imám : Áno. Osobnosť je ešte slabo vy-
vinutá a vedomie tiež. Veď čo je to vedomie 
? Súbor šablón, programov, informácií .

Oleg: Dôležitý moment, uvedomuje si 
seba ako jedno s matkou?

Imám: Ako jedno telo, ich spojenie je 
na pocitovej úrovni, majú priamy kontakt 
skrz dušu. Preto sa vlastne hovorí a je to 
nutné, aby matka bola vždy s dieťaťom, ne-
dávala ho od narodenia tetám, ale sama sa 
starala. Preto sama potrebuje informácie, 
musí vedieť, ako to robiť. Aspoň milovať 
to dieťa. Ono nie je hračkou v jej rukách, 
a neporodila ho preto, aby ho manipulova-
la a naplnila svoje ambície. Dieťa sa má 
narodiť a nie pritrafiť sa. (Narodiť sa po 
rusky Raždať,  ždať(rusky)= čakať) Ra-
-ždať tj. svetlo čakať, teda čakať Dušu.

Maxim : Vypadá to tak, že keď sa dieťa 
narodí, nemá žiadne znalosti? 

Imám : Samozrejme, je to čistý list. 
Vec sa má tak, že ono má ešte pocit jedno-
ty – ešte si  pamätá Boha. Ten pocit, ktorý 
nemôže vyjadriť, lebo nemá slovnú zásobu, 
lebo nevie rozprávať. 

Roman : Hovorí sa, že deti sú bližšie 
k Bohu. 

Imám : Absolútna  pravda .
Maxim: Prečo "tam" neodídu?
Imám: Lebo nemajú skúsenosti...

úryvek z 3. Rozhovoru s Imámem na: 
http://znalosti-osvobozuji.webnode.cz/

news/rozhovory-s-imamom-cast-3/

Meditace  DŽBÁN
(očistění mysli od všeho negativního)

Dnes budeme provádět stejnou medi-
taci jako na minulých cvičeních – k očis-
tění mysli od všeho negativního.

„Je nezbytné, abyste se uvolnili, za-
hnali všechny myšlenky a soustředili se 
pouze na normální dýchání. Pak, když už 
dosáhnete stavu plného uvolnění ve všech 
končetinách a pocitu vnitřního pokoje, za-
čínáte si představovat, že jste džbán. Tedy, 
vrchní část vaší hlavy je jakoby seříznu-
ta, tak jak je to u džbánu... Místem, kde 
pramení voda, je duše. Tato voda zaplňuje 

celé tělo a nakonec jej přeplní, vylévá se 
přes okraj džbánu, stéká po těle a vchází 
do země. Jak voda zaplňuje tělo a vytéká 
do země, spolu s ní vytékají také všech-
ny špatné myšlenky, všechny problémy, 
celá ta špína a neklid, které jsou v lid-
ském rozumu přítomny. Člověk se jakoby 
vnitřně očišťuje od toho všeho. A když se 
takovýmto způsobem očistí, pak začíná 
pociťovat přesné rozdělení duše a mysli. 
Přičemž se jedná o duši, která se nachá-
zí uvnitř něj, a o duši, která se nachází 
nad džbánem, která sleduje tento proces. 
V konečném důsledku, když budete ka-
ždodenně  cvičit  tuto  meditaci,  očistíte 

své myšlenky od negativního a dále se je 
naučíte kontrolovat, stále udržovat váš 
rozum v ‚čistém‘ stavu...“

 „Nejlepší je provádět meditace ve-
čer před spaním a ráno, když se probudíš. 
Jsou to ty nejjednodušší meditace ke kon-
centraci pozornosti, rozvinutí vnitřního 
vidění a kontroly myšlenek. Jsou zcela 
neškodné, proto se je může naučit každý 
člověk, dokonce i ten, který se nikdy nese-
tkal s duchovními praktikami. A současně 
jsou tyto meditace, kromě jednoduchosti 
a dostupnosti, také nejúčinnější.“

úryvek z knihy Sensei ze Šambaly. 
díl 1.


