
Proč mám ráda 
podzim

Podzim je nádherné období, zejména 
pokud se povede jasný a slunečný den. 
Když mi někdo před několika lety řekl, 
že má rád podzim, tak jsem si myslela 
svoje. Jenže s odstupem času jsem si 
podzim oblíbila pro jeho důstojnost, 
krásné barvy, a v dnešní hektické době 
hlavně pro klid, který podzim symboli-
zuje. Dny jsou plné laskavého podzim-
ního sluníčka, které barví listy stromů 
do nepopsatelného barevného obra-
zu. 

pokračování na str. 4

Smysl života –  
NESMRTELNOST

Vnímať svet vnútornými hlbokými po-
citmi je niečo prekrásne, nakoľko člo-
vek zrazu vidí svet inými očami, uvedo-
muje si jednotu všetkých vecí a ľudí so 
sebou samým, uvedomuje si, že všetci 
sme jedno, nie sú medzi nami nijaké 
rozdiely, všetci sme rovnakí ľudia, tu-
žíme po tej istej slobode a láske. Keď 
sa všetci ľudia spoja v tejto úprimnej 
túžbe…

pokračování na str. 6

Příroda elektro-
magnetického pole
Naše planeta Země má vnější záporný 
náboj a vnitřní kladný potenciál, naopak 
Slunce má kladný vnější náboj a zápor-
ný vnitřní potenciál. Země a Slunce se 
pohybují ohromnou rychlostí v gravi-
tačním poli spolu s celou galaxií. Mů-
žeme to přirovnat k příkladu se dvěma 
činkami, které byly svrženy z paluby lodi 
do oceánu…
Stejně tak Slunce a Země, když prochá-
zejí skrze vrstvu gravitačního pole, vy-
volávají jeho čeření a víry a tímto způso-
bem vytvářejí elektromagnetické pole.

pokračování na str. 5

Dozvuky festivalu
Žijeme v době velkosériových výrob, 
elektronizace a počátků robotiza-
ce. Všimli jste si už, že naše chování 
a způsob života se také stává velkosé-
riovým, elektronizovaným a robotizo-
vaným? Často se ptáme, čím se člověk 
odlišuje od zvířat, ale nebudeme se 
zakrátko spíše ptát: „Čím se člověk od-
lišuje od robota?“ Patřím k lidem, kte-
ré děsí, co se kolem nich děje. K lidem, 
kteří moc nezapadnou mezi ostatní. 
A kteří z toho mají mindrák.
V průběhu poslední dekády svého ži-
vota jsem se proto snažila najít vzor…

pokračování na str. 3
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7 cviků,  
které vylepší… 

Potřebovali byste trochu popostrčit své 
hubnutí, anebo jen tak vylepšit fungo-
vání vašeho trávení? Přichystali jsme 
pro vás sedm cvičebních pozic, které 
vám s tím pomohou. Zkuste je!
„Na podporu metabolismu, a tedy 
zlepšení trávení dobře fungují jógové 
pozice v rotaci,“ uvádí lektorka Naďa 
Harenčáková z Energy studia v Praze. 
„Masírují vnitřní orgány i odstraňují 
zácpu.“ Zahřejte se nejdříve Pozdra-
vem slunci, jímž rozproudíte vodu, krev 
a lymfu v těle. 

pokračování na str. 2

POZVÁNKA
Srdečně vás zveme na cyklus seminářů

PSYCHOLOGIE ALLATRA
BRNO 7. – 8.11, BRATISLAVA 14. – 15.11
DRÁŽĎANY 20.11, PRAHA 21. – 22.11

Těšíme se na vás!
Pořadatelé: Mezinárodní společenské hnutí ALLATRA

podrobnější informace najdete na str. 3

Téměř každý se alespoň jednou ve 
svém životě potýkal s pocitem samoty, 
jako dírou ve zdi, přes kterou pronikají do 
vědomí člověka takoví nepřátelé, jako je 
smutek, hněv, nenávist…a vytváří uvnitř 
dotyčného chaos. U člověka tak vzniká 
potřeba zaplnit tuto vnitřní prázdnotu. 
Což následně i dělá na základě vlastního 
chápání světa, úrovně rozvoje Osobnosti 
a stávajících Znalostí o sobě samém. Ně-
kdo se zcela ponoří do práce, jiný skočí 
do dalšího vztahu, další se to snaží vyřešit 
alkoholem nebo drogami, ostatní se ponoří 
do virtuálních světů, jako jsou počítačové 
hry nebo sociální sítě. Ale postupem času 
si člověk uvědomí, že to není ono, že se nic 
nezměnilo, a že to všechno začíná znovu 
od začátku … Tyto pokusy svým účinkem 
připomínají spíše scénu z kreslené pohád-
ky dětství „Jen, počkej!“, kdy se vlk snažil, 
„zadní“ částí těla, ucpat díru v lodi. Ale co 
se ve skutečnosti skrývá za pocitem samo-
ty? Jak se dostat ven z tohoto bludného 

kruhu? Jak v sobě objevit vnitřní duchovní 
harmonii? 

Při hledání odpovědi na tuto otázky 
jsem si uvědomila, že pro to, abych mohla 
z této situace najít východisko ven, po-
třebuji především Znalosti o sobě samé, 
Znalosti o své duchovní podstatě. Toto 
mě vybízelo k hledání a přivedlo k uni-
kátnímu a bezednému dílu A.Novych. 
Když se dnes vracím a opět pročítám její 
knihy, nepřestávám žasnout nad jednodu-
chostí a moudrostí, kterou v sobě nesou. 
Ve svém hledání jsem přišla k závěru, že 
každý člověk cítí přirozenou vnitřní potře-
bu nalézt duševní harmonii, klid, pravou 
lásku a radost, ale snaží se to bohužel rea-
lizovat s pomocí něčeho hmatatelného. To 
znamená, že k vyřešení vnitřní duchovní 
potřeby používá hmotné prostředky, čímž 
tento postup odsuzuje k neúspěchu. Když 
si je ale člověk vědom své duchovní pod-
staty, cítí a chápe svoje pravé pocity, pak 
se vydává jinou cestou. Člověk začíná 
lépe chápat, co skutečně potřebuje a co 
pro to může udělat. Jak se říká: „Znalosti 
vybízejí k činům a konkrétní činy přinášejí 
Znalosti“.

A zde se objevuje druhá důležitá slož-
ka nutná ke změně situace k lepšímu, a tím 
je konání, vlastní reálné kroky, které po-

máhají seberozvoji a sebezdokonalování, 
vnitřní práci na sobě. Nástrojů pro duchov-
ní práci na sobě v moderním světě je vel-
ké množství (meditace, modlitby, mantry, 
atd..), které lidé mohou svobodně prozkou-
mat a vybrat si pro sebe ty nejvhodnější.

Na základě vlastních zkušeností mu-
sím říci, že praktická aplikace poznatků 
z knihy AllatRa mi pomohla dostat se ven 
z bludného kruhu osamělosti, uvědomit 
si, co je to skutečné štěstí, skutečný život, 
poznat zachovalá duchovní zrnka Pravdy, 
které nám zanechali předkové v sakrálních 
textech, mýtech a legendách různých náro-
dů světa. 

„Díky znalostem, obsažených v knize 
AllatRa roste vlna všeobecného duchov-
ního osvícení a sjednocení na celé Zemi. 
Na základě duchovních Znalostí se lidé po 
celém světě spojují, odbourávají nastavené 
systémy Živočišného rozumu, konvence 
o rozdílech mezi lidmi co do mentality, 
národnosti či zájmů. Svědčí to o tom, že 
všichni lidé jsou si ve své duchovní pod-
statě blízcí a jsou součástí jednoho celku. 
A skutečně – na každém dnes záleží bu-
doucnost celého lidstva a je velice důleži-
té, aby člověk, který se duchovně probudil, 
pomohl pomoci procitnout co největšímu 
počtu lidí kolem sebe." 

Život by měl přinášet jen radost, život nemůže být zklamáním. Jinak to není život. Život nemůže být špat-
ný, nemůže člověka rmoutit. Život je radost, láska. V tom je jeho smysl. Mám na mysli pravou lásku a sku-
tečný život. A existence? Ta má naopak vždy spoustu problémů, protože je to pouhá existence, je dočasná 
a omezená. Upřímný dialog o tom nejdůležitějším  

http://allatra.tv/dobro/dusha/o-samom-glavnom/462

ŽIVOT JE RADOST. ZAČNI KONEČNĚ ŽÍT!
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Nezáleží na tom, aby ses vyrovnal tomu nebo onomu člověku, ale jde o to, aby ses jednou stal samým sebou. Otto František Babler
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Náš život se stává přinejmenším zají-
mavějším, než byl kdykoliv předtím. 
Poslední století se vyznačuje takovým 
nebývalým rozmachem, že nad tím 
zůstává chvilkami stát rozum. Po-
mohla nám technika, vynálezy růz-
ných strojů a přístrojů, všechno je 
lehce dostupné, za peníze se dá koupit 
téměř vše. Kromě jediného. Tím jedi-
ným je a vždy bude – naše zdraví.

Poklad jediný a směrodatný ve všech 
sférách našeho života. Bez zdraví totiž 
není nic. Nemocnému člověku se nedaří 
v práci, pokud vůbec může pracovat, ne-
daří se mu v osobním životě, vždyť u věč-
ně nemocného člověka stojí u druhých na 
prvním místě především soucit. Nemůže 
být platným členem rodiny, nic nezvládá, 
nemůže pomoci, nemůže se s rodinou ra-
dovat při různých akcích a jeho život se 
smrskne na malinké záchvěvy pocitu, že 
snad na chvilinku by to mohlo být lepší. 
Není to život. Je to něco, co se životu pou-
ze zdánlivě podobá.

V naší moderní době využíváme pře-
vážně tzv. rychlé pomoci. Zajdeme za 
svým ošetřujícím lékařem, který nám pře-
depíše spoustu léků, pošle nás na mnoho 

příjemných i nepříjem-
ných vyšetření a jeho 
resumé je podpořeno 
další hordou tabletek 
a zázraky chemického 
průmyslu.

Náš organismus se 
začíná z našeho pohle-
du uzdravovat, tělo se 
cítí lépe, ale málokdo si 
uvědomuje, že jde vět-
šinou pouze o potlačení 

příznaků, důsledků, vzácně o léčení příči-
ny. Ve velké pokoře ke klasické medicíně, 
která hraje nezastupitelnou roli, musíme 
ale později uznat, že v podstatě všechny 
chemické léky mají dosti závažné vedlejší 
nepříznivé účinky.

Stává se to, že většina lidí začne kon-
zumovat léky ve velkých množstvích, 
přidá spoustu léků volně prodejných v lé-
kárnách – vlastně proč ne – přece mi tak 
pomáhají! Najednou se po čase cítíme 
o něco hůře, a opět nás začíná trápit sem-
tam něco, a najednou se přidá ještě něco 
dalšího a dostáváme se pomalinku, nená-
padně a plíživě ke hromadění toxických 
látek v našem těle, což způsobuje nemalé 
problémy. Jde vlastně o jakousi přiotráve-
nost, kterou si často neuvědomujeme.

Následuje celkem logický vývoj. 
Vzpomeneme si naše babičky, na lidi ko-
lem nás, kteří jakýmsi způsobem souznějí 
s přírodou a jsou zdraví, vždy dobře nala-
dění, netrpí depresemi, ani vysokým krev-
ním tlakem tak jako my a najednou jim 
začneme závidět.

Ruku v ruce se závistí jde i naše zví-
davost.

Uvědomíme si, že návrat k přírodě je 
zřejmě nezbytný.

Začneme hledat a pátrat. Vyhledáváme 
přírodní prostředky a zjišťujeme, že fun-
gují, obracíme se na různé osvědčené by-
linky, mastičky, bereme si k srdci různé 
fáze luny, najdeme si něco o detoxikaci 
našeho přiotráveného organismu a pojed-
nou si uvědomujeme, že se nám žije jaksi 
lehčeji, že k tabletkám od lékaře navodíme 
i zdravý životní styl, že se pohybujeme 
více v přírodě, pijeme bylinkové čaje, vě-
nujeme se pohybu, zdravěji se stravujeme 
a zůstaneme stát v němém úžasu – FUN-
GUJE TO!

Ano, ctěme klasické lékaře, studovali 
dostatečně dlouhou dobu na to, aby nás 
kvalifikovaně mohli léčit, ale nezanedbá-
vejte i druhý aspekt v životě – fyzické i du-
ševní souznění s přírodou.

To nás dělá člověkem. Příroda nás vy-
tváří a utváří, vše kolem nás nám předává 
bioenergetické informace. Pomáhá nám 
svojí energií a svými léčebnými účinky.

Považuji návrat k přírodě za nezbytnou 
součást života lidstva – jinak vymizí z této 
planety. Zahubí samo sebe. Udělejme pro 
to něco. Pro sebe, pro lidi kolem nás, pro 
naše děti i všechny budoucí generace.Je to 
naše povinnost, ale zároveň i naše právo. 
Přeji vám z celého srdce štěstí na této ces-
tě, věřte, že má šťastný cíl.

http://www.zdravi4u.cz

SOUZNĚNÍ S PŘÍRODOU JE NUTNÉ Křečové žíly: proč zrovna já?
Proč mám křečové žíly? Co se s tím dá 
dělat? Možná si kladete právě tyto otáz-
ky. Možná vás tyto zdravotní problémy 
nyní netrápí, ale znáte to: nikdy neříkej 
nikdy… Křečové žíly neboli varixy ne-
vzniknou jen tak ze dne na den. Předně 
bychom měli vědět, že v dolních končeti-
nách je dvojí žilní systém, a to hluboký, 
který je naším očím skryt, a povrchový.

Právě na povrchový žilní systém si 
můžeme sáhnout. V něm také varixy vzni-
kají. Toto onemocnění je vidět už na prv-
ní pohled a není to 
tedy problém ryze 
zdravotní, ale i kos-
metický a estetický.

Křečové žíly 
trápí obvykle ženy 
okolo padesátky, 
ale lékaři se v or-
dinacích setkávají 
i s mnohem mlad-
šími pacientkami. 
Příčinou tvorby kře-
čových žil je zvyšu-
jící se a narůstající 
žilní tlak, způsobe-
ný často zpětným 
tokem krve v ži-
lách. Tomuto zpětnému proudění krve by 
měly zabránit chlopně, ovšem pokud jsou 
žíly například rozšířené, tak chlopně svoji 
funkci „záklopky” neplní. Nebo ji neplní 
tak dobře, jak by měly.

Tenká žilní stěna si z dlouhodobého 
hlediska se zvýšeným průtokem krve ne-
poradí, není tak elastická, takže se vypouk-
ne. Křečová žíla je na světě.

K rizikovým faktorům vzniku varixů 
patří zejména vyšší věk, rodinná zátěž, 
nadváha, práce vestoje, nedostatek pohy-
bu. Varixy se ale mohou objevit i u mla-
dých žen v těhotenství.

Pokud se chcete křečovým žilám vy-
hnout (do určité míry je to těžké, zejména 
jestliže jde o dědičnou dispozici), poslech-
něte rady lékařů a snažte se omezit práci 
vestoje. Dopřejte si dostatek pohybu 
a sportovních aktivit, vhodná je zejmé-
na jízda na kole, plavání, indiánský běh 
či chůze.

Při sezení střídejte polohy a snažte 
se mít nohy tak, abyste netvořila pře-
kážky zdravému krevnímu oběhu. Jest-
liže máte nadváhu, snažte se zhubnout, 

aby nohy nemusely 
zvládat tak velkou 
zátěž.

Díváte se večer 
na televizi? Výbor-
ně, je to ideální pří-
ležitost, jak nohám 
ulevit. Stačí, když je 
dáte do zvýšené po-
lohy. Prospěje jim to. 
Podpůrným prostřed-
kem jsou elastické 
zdravotní punčochy, 
které vytvářejí po-
třebnou kompresi.

Jak se křečové 
žíly léčí? Jakmile lé-

kař potvrdí vaši domněnku, že se skutečně 
jedná o varixy, navrhne v zásadě dvojí typ 
léčby, a to konzervativní a chirurgickou.

Konzervativní léčba se nasadí obvykle 
tehdy, kdy nemoc ještě není plně rozvinutá. 
Neřeší příčiny, jen zmírňuje obtíže. Oproti 
tomu operace se doporučuje tehdy, když 
nohy často a intenzivně bolí, když hrozí 
další zdravotní komplikace nebo když pro 
vás křečové žíly představují nepříjemný 
estetický problém.

http://www.zdravi4u.cz

Věděli jste, že…
●  Na úsměv je potřeba 17 druhů svalů, na 

zamračení 43. Proto používejte smajlíky, 
tam to vyjde nastejno.

●  Ráno jsme asi o 1 cm vyšší než večer. 
Je to způsobeno chrupavkou mezi kost-
mi, která se stáním a sezením během dne 
stlačuje.

●  Lidé vydrží déle bez jídla než beze spán-
ku. S vodou, ale bez jídla dokáže člověk 
přežít i měsíc až dva. Zaznamenaný re-
kord v nespaní je jedenáct dní.

●  Lidské oči jsou prakticky stejně velké od 
narození až do konce života, zatímco nos 
a uši rostou celý život.

●  Med je jediná potravina, která se neka-
zí. Během vykopávek u egyptských py-

ramid bylo nalezeno několik soudků se 
zbytky medu, který bylo možné konzu-
movat.

●  Nervové impulzy se z mozku a zpět do 
mozku pohybují rychlostí 270 km/h. 

●  Nos si může zapamatovat až 50 000 růz-
ných vůní.

●  Lidské rty mají načervenalou barvu kvů-
li koncentraci malých kapilár těsně pod 
kůží. V zimě či při chudokrevnosti je 
krve málo a rty modrají.

●  Každý otisk jazyka je jedinečný stejně 
jako otisk prstu.

●  Pravá plíce člověka je větší než ta levá. 
Čím je to způsobeno? V levé polovině 
těla je totiž uloženo srdce, které zabírá 
část prostoru pro levou plíci.

●  Lidský vlas je prakticky nezničitelný. 
Pouze hoří, ale mráz, změna klimatu 
nebo voda mu nic neudělají, stejně jako 
mnoho kyselin a chemikálií.

●  Člověk neumí sám sebe polechtat. Mo-
zeček totiž včas varuje zbytek těla, že se 
člověk hodlá polechtat. Tím, že to tělo 
ví, ignoruje výsledné pocity.

●  Nejdelší vnitřní orgán je tenké střevo. Je 
čtyřikrát delší, než je vaše výška.

●  Žaludek denně vyprodukuje 2 litry kyse
liny chlorovodíkové a je každé 3 dny 
potažen novou výstelkou. Kdyby se tak 
nestalo, žaludek by během pár dní strávil 
sám sebe.

●  Díky jednomu odběru plné krve na trans
fuzní stanici můžete zachránit až 4 lidské 
životy.

Extrakt z hroznových jader je vyroben 
ze semen hroznů a je prospěšný pro řadu 
kardiovaskulárních chorob jako je špatná 
cirkulace a vysoká hladina cholesterolu. 
Extrakt je také užitečný při léčbě diabetic-
kých onemocnění očí, ztrátě zraku v dů-
sledku stárnutí a otoků spojených s úra-
zem. Byly publikovány úspěšné studie 
o jeho využití při léčbě rakoviny tlustého 
střeva.

V současné době je extrakt studován 
při léčbě leukémie a Alzheimerovy cho-
roby.

Pacienti s kolorektálním karcinomem 
mohou mít prospěch z extraktu z hrozno-
vých jader, který brzdí růst rakovinných 
buněk. Výzkumníci z University of Colo-
rado Cancer Center vydali zprávu, že čim 
více agresivní jsou rakovinné buňky, tím 
účinněji extrakt z hroznů pracuje na cílení 
a zastavení růstu. Extrakt z hroznových ja-

der je úžasný v tom, že útočí na rakovinné 
buňky, ale nechává zdravé buňky nedotče-
né.

Bioaktivní látky z hroznových jadérek 
selektivně cílí na mnoho typů nádorových 
buněk. S nárůstem výskytu rakoviny tlus-
tého střeva jsou závěry této studie aktuální. 
V současné době je většina lidí diagnosti-
kována již v pokročilém stádiu. Ale naštěs-
tí, jak již bylo uvedeno, vědci zjistili, že je 
potřeba méně extraktu z hroznových jader 
na zabití pokročilé rakovinné buňky, než 
by tomu bylo v rané fázi. 

http://vitaminy.doktorka.cz/

Extrakt z hroznových jader a jeho úžasné vlastnosti

„Na podporu metabolismu, a tedy zlep-
šení trávení dobře fungují jógové pozice 
v rotaci,“ uvádí lektorka Naďa Harenčáko-
vá z Energy studia v Praze. „Masírují vnitř-
ní orgány i odstraňují zácpu.“ Pokud vám 
jakýkoli druh jógy není cizí, zahřejte se nej-
dříve Pozdravem slunci, jímž rozproudíte 
vodu, krev a lymfu v těle. Ostatní mohou 
zvolit klasické protahovací cviky. „Pak po-
stupně zkuste ásany níže uvedené. Začínejte 
vždy vpravo s ohledem na peristaltiku a vy-
držte 3 až 5 dechů,“ doplňuje instruktorka, 
kterou vidíte na fotkách cvičit. Jdete na věc?

1. Podřep v rotaci
Ze stoje spojného podřepněte s mírným 
předklonem trupu (jako když si chcete 
sednout na židli). Dlaně spojte před hrud-
níkem a s výdechem založte levé nadloktí 

za pravé stehno. Otvírejte pravou stranu 
hrudníku vzhůru, pánev zůstává v ose 
těla. Pozici prodýchejte na 3 až 5 dechů. 
S nádechem se vraťte na střed a výdechem 
rotujte na druhou stranu. Po rotaci se uvol-
něte v předklonu a prodýchejte se.

2. Obrácený poloviční trojúhelník
Ze stoje spojného odkročte levých chodi-
dlem dlouhý krok vzad. Pravé koleno nad 
kotníkem, levé chodidlo na špičce chodi-
dla. 

S výdechem založte levý loket za pravé 
stehno, spojte dlaně proti sobě, otvírejte 
pravou stranu hrudníku vzhůru, pravé steh-
no tlačte proti levému nadloktí. Dýchejte 
do břicha 3–5 dechů. Totéž proveďte i na 
druhou stranu.

3. Rotace v sedu
Levá noha je v natažení, pravá v pokrče-
ní – chodidlo u kolena. Levou paží obejmě-
te pravé koleno, s nádechem prodlužte pá-
teř směrem za temenem hlavy. Pravá paže 

dlaň v podložce za bedry, s výdechem rota-
ce vpravo. Totéž proveďte vlevo. Hlídejte 
sedací kosti, aby měly kontakt s podložkou 
a správnou rotaci, která začíná od kyčle, 
přes žebra, ramena, případně krk a pohled 
očí ve směru rotace. Dýchejte do břicha, 
čímž promasírujete vnitřní orgány břicha.

4. Kleště – hluboký předklon
V pozici sedu s nádechem vzpažte a vytáh-
něte se do dalekého předklonu, kdy uchopí-
te dlaněmi malíkové hrany chodidel (nebo 

kdekoli v oblasti holeně), s výdechem při-
bližujte břicho, hrudník ke stehnům. Pokud 
cítíte velký tah v podkolení, krčte kolena 
a přibližujte břicho ke stehnům tímto způ-
sobem. Páteř je dlouhá, nevytahujte paže 
z ramen.

5. Kobylka
Leh na břicho, hlava opřená o čelo, dlaně 
spojte na bedrech, stáhněte lopatky a ra-
mena k sobě, s nádechem propněte paže, 
zvedněte trup a nohy od podložky, hlava 
v protažení páteře. Vnímejte, jak dýcháte 
do břicha, kde dochází k masírování vnitř-
ních orgánů.

6. Pluh
Leh na záda, paže podél trupu. Přes pokr-
čená kolena přeneste tahem nohy opatrně 
za hlavu, kdy opřete prsty chodidel do pod-
ložky a lehce zatlačíte, záda napínejte za 
kostrčí vzhůru.

7. Holub
Přeneste koleno mezi dlaně, pravá pata v le-
vém třísle, levá noha v protažení. Trupem 
klesněte směrem do podložky k pravému 
stehnu, předloktí v podložce nebo podložte 
pod čelo a pozici prodýchejte. Aktivujete 
tak lymfu, zlepšujete trávení…

Co vy na to? Zkusili jste? A jak se cítíte?

foto: Marie Bartošová
http://www.prozeny.cz/magazin/zdravi-a-

-zivotni-styl/novinky-ve-cviceni/35579-
-7-cviku-ktere-vam-vylepsi-traveni-

-a-zrychli-metabolismus
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7 CVIKŮ, KTERÉ VÁM VYLEPŠÍ  
TRÁVENÍ A ZRYCHLÍ METABOLISMUS

Potřebovali byste trochu popostrčit své hubnutí, anebo jen tak vylepšit fungování vašeho trávení?  
Přichystali jsme pro vás sedm cvičebních pozic, které vám s tím pomohou. Zkuste je!
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Žijeme v době velkosériových výrob, 
elektronizace a počátků robotizace. Všimli 
jste si už, ženaše chování a způsob života 
se také stává velkosériovým, elektronizo-
vaným a robotizovaným? Často se ptáme, 
čím se člověk odlišuje od zvířat, ale nebu-
deme se zakrátko spíše ptát: „Čím se člo-
věk odlišuje od robota?“

Patřím k lidem, které děsí, co se kolem 
nich děje. K lidem, kteří moc nezapadnou 
mezi ostatní. A kteří z toho mají mindrák.

V průběhu poslední dekády svého ži-
vota jsem se proto snažila najít vzor, jak se 
přizpůsobit.

Prošla jsem mnoha 
semináři, workshopy i in-
dividuálními terapiemi 
s lidmi, kteří prošli podob-
nou cestou. Nakonec jsem 
dospěla k závěru, že žádný 
vzor pro mne neexistuje.

Neumím do sebe na-
soukat program a řídit se 
jím. Nejsem robot. I když 
to bylo velmi přínosné 
poznání, zapadnout mezi 
ostatní mi nepomohlo. 

Spíše naopak. Svou dobrou snahou ukázat 
druhým, jak špatně se chovají, jsem rozví-
řila relativně klidné vody 
svého vnějšího bytí a vnes-
la do něho prvek pekla, což 
mě přinutilo zamyslet se 
nad tím, co jsem udělala 
špatně.

Letošní festival Zdraví 
a duše v Ostravě jsem na-
vštívila se záměrem zajít 
na tři přenášky.Nakonec 
mi stačila jedna. Na mou 
vnitřní otázku, zda to, kam 

se ubírají mé současné pocity a myšlenky, 
je to pravé, mi odpověděl mladý muž na 
své přednášce o letošním roku dřevěné 
kozy. Zjednodušeně vše, co se děje kolem 
nás, je tu proto, abychom si uvědomili, co 
je v nás a následovali to.

Nevěřím ve smysl revolucí, až na jedi-
nou. Tu, kdy si každý sám uvědomí, že je 
člověk, osobnost a síla, která tvoří náš svět. 
Nejtěžší krok v této individuální revoluci 
je uvědomit si a přijmout fakt, že žijeme 
v reálném světě a reálně opustit svůj svět 
iluzí a představ o tom, jak by to bylo krás-
né, kdyby ti druzí..

Věra Tkáčová, Opava

DOZVUKY FESTIVALU

www.allatra.in

V dnešním článku vám chci představit jednu ze 
zdánlivě největších banalit psychologie a zároveň 
jedinou účinnou cestu, jak dosáhnout v životě štěs-
tí, naplnění a smyslu. Ne, nebudu vám nutit ma-
gické kyvadélko ani supermetodu pro odblokování 
pravé hemisféry. Zůstaneme na zemi.

Právě zde si psychologové sledováním člověka, 
jeho úspěchů i pádů, všimli zásadní zákonitosti. Je tak 
samozřejmá, že se ji mnozí odborníci bojí vyslovit, ne-
boť se obávají, že jejich posluchači zakroutí hlavou, 
uchopí shnilé jablko a mezi metáním a pískotem bu-
dou volat: „A to má být vše?“

Ještě než tak učiníte i vy, milí čtenáři, a kliknete na 
další, více sexy článek, zamyslete se prosím nad touto 
radou. Čím déle se zabývám psychologií, tím více totiž 
přicházím na její univerzální platnost. Především se však 
každodenně setkávám s obrovskou rafinovaností, s jakou 
ji podceňujeme, zapomínáme na ni nebo se jí vyhýbáme.

Nebudu vás dále napínat. Tato zákonitost zní:
Člověk se stává tím, na co myslí, co prožívá, jaké 

jsou obsahy jeho uvědomění a čemu věnuje většinu 
svého času.

Člověk, který často zažívá radost, bude… člověkem 
radostným. Člověk, který se vzteká, bude… vztekloun. 
Člověk, který denně buduje vztah, bude… člověkem 
s naplněným vztahem.

S ČÍM SE RODÍME? CO ZÍSKÁVÁME?
Moderní psychologie (i prostý selský rozum) nám však 
ukazuje, že žádná taková lineární kauzalita (A vede 
k B) neexistuje. Ano, rodíme se s určitými předpokla-
dy, rozdíly v temperamentu a odlišnými vlohami, ale 
o většině našich životních preferencí, hodnot a zvyků 
rozhoduje – tušíte správně – naše zkušenost. Lépe ře-
čeno opakovaná zkušenost a opakovaný prožitek. Tím 
vzniká zvyk a později osobnostní vlastnost, která vy-
volává specifické chování nebo prožívání, čímž tuto 
vlastnost ještě více upevňujeme.

Dítě stokrát pochválené maminkou se mění na 
dítě se sebevědomím. Jeho sebevědomí mu umožňuje 
zkoušet nové aktivity, čímž dítě své sebevědomí dále 
zvyšuje. Dítě stokrát potrestané za projev samostat-
nosti se mění v dítě nesamostatné. Nesamostatné dítě 
nic nezkouší, proto vidí, že nic nezvládne, a proto se 
jeho pocit nesamostatnosti dále zvyšuje.

Všechny zvyky, vlastnosti (i zlozvyky a špatné 
vlastnosti) probíhají v podobném cyklu. Vdechneme 
jim život – a dále se už většinou o sebe a o své udr-
žování postarají samy. Jsou samy sebou posilovány, 
vedou k chování, které je udržuje.

JAK ZASEJEŠ, TAK SKLIDÍŠ
Staré přísloví říká: Zasej myšlenku, sklidíš čin. Zasej 
čin, sklidíš zvyk. Zasej zvyk, sklidíš charakter. Za-
sej charakter, sklidíš osud.

Pesimisté, škarohlídi, bručouni, lidé, kteří do ne-
konečna analyzují nepostřehnutelné strasti života, 
nemohou být šťastni a prožívat šťastný život z jed-
noduchého důvodu: neprožívají štěstí, pocity smyslu, 
hodnoty a užitečnosti.
●  Jak se stanu odvážným? Tím, že budu každodenně 

porážet strach.
●  Jak se stanu společenským? Tím, že budu denně při-

cházet do kontaktu s lidmi.
●  Jak vybuduji množství hodnotných vztahů? Tím, že 

jim budu každý den věnovat dostatek času.

Člověk se stává tím, čím žije, na co myslí, čemu 
věnuje většinu svého času a mentálního prostoru. 
Stává se tím, s kým a v jakém prostředí pobývá.

SMYSL NAJDEME DĚLÁNÍM SMYSLU-PLNÉHO
Všichni chápeme, že nenajdeme vnitřní klid, pokud 
se budeme 8, 10, 12 hodin denně hašteřit s lidmi, po-
křikovat po druhých, vytáčet se. Ale již daleko méně 
lidí chápe fakt, že se můžeme sebevíc snažit o naleze-
ní smyslu a hodnoty ve svém životě, ale pokud 8, 10 
nebo 12 hodin denně strávíme činěním bezesmyslných 
aktivit a prožíváním nehodnotných prožitků, tak smysl 
a hodnotu prostě nenajdeme.

A ruku na srdce: kolik hodin nám denně zabírá 
konzumace bezduchých televizních pořadů, sledování 
zpráv (ano, jak jsme všichni zjistili, za půl hodiny říka-
jí ve zprávách přesně totéž, jako před půlhodinou), tla-
chání s kamarádem, brouzdání po internetu (schválně 
se podívejte do historie, kolik webových stránek jste 
za den navštívili), neustálé sledování sociálních sítí, 
utloukání času posloucháním vycpávkové rozhlasové 
kulisy… Obávám se, že u mnoha lidí je součet tohoto 
času jen o málo menší než to, co zbývá po odečtení 
spánku a práce. Bohužel.

Netvrdím, že bychom se neměli bavit, relaxovat, 
vypnout. Ale tvrdím, že ve všem bychom měli nalézt 
správnou míru. Ta spočívá v přiměřeném množství 
i v přiměřené kvalitě. Je rozdíl sledovat dobrý pořad 
hodinu a prosedět u televize celý den. Je rozdíl mezi 
kvalitním divadelním představením a telenovelou, 
mezi brakem a dobrým románem, mezi výletem do 
hor a během na běžícím pásu v přeplněném fitcentru.

CO DĚLÁTE V PRÁCI?
V neposlední řadě zde pak máme svou práci. V ní 
trávíme osm i více hodin denně. Nebudeme se nyní 
zabývat tím, zda jsme či nejsme se svou prací celkově 
spokojeni. Všimneme si jenom toho, co můžeme udě-
lat pro zkvalitnění našich vztahů a našeho prožívání 
pracovního času tady a teď.

Je opravdu zapotřebí neustále drbat s kolegy, šířit 
fámy, podporovat atmosféru naštvanosti a demotiva-
ce? Co zkusit v každé hodině podpořit alespoň jed-
noho člověka?
●  V každém emailu klientovi napsat něco pěkného, 

alespoň jedno pěkné slovo?
●  Každý telefon brát s vnitřním úsměvem nebo s přá-

ním pokoje tomu, kdo volá?
●  Co zkusit být tajným psychologem a zvyšovat lidem 

náladu a udělat něco pro jejich dobrý den?
●  Usmát se na druhého?

To mohu dělat kdykoli – ať jsem čerpadlář, in-
stalatér nebo prodavačka v supermarketu. A platí zde 
všem známý zákon: pokud někomu zvednu náladu, 
velmi brzy se pravděpodobně zvedne i ta má.

Je třeba neustále vnímat, zda to, co prožíváme, je 
v souladu s tím, jaký život chceme vést.

CHIMÉRA NEDOSTATKU
Stěžujeme si na nedostatek času, energie, peněz… 
Žádná jiná generace v historii lidstva ale neměla k dis-
pozici tolik pomocníků jako my. Nemusíme orat od 
úsvitu do soumraku, nemusíme pracovat dvanáct ho-
din denně, abychom měli na chleba. Máme myčky, 
pračky, mikrovlnky, někteří dokonce i paní na úklid.

Pociťovaný nedostatek času jistě pramení z více 
propojených faktorů. Nemyslím si však, že by za něj 
ve většině případů mohla naše objektivní situace nebo 
neschopnost řídit vlastní aktivity. To bývá většinou až 
druhotnou příčinou.

Hlavními důvody našeho pociťovaného nedo-
statku (času, peněz, energie, nápadů) jsou:

Nepřiměřená představa o ideálních „standar-
dech“ – nás samých, rodiny a domácnosti. Snažíme 

se o dosažení neustále se zvyšujících ideálů v oblasti 
kvality, kvantity a perfektnosti. To zahrnuje mnohaho-
dinový úklid bez poskvrnky, drahé maso každý den, 
všechno prádlo vyžehlené, permanentky do špičko-
vých fitcenter, kam stejně nemáme čas chodit, dovo-
lená minimálně na Kanárech, děti ve značkových tep-
lákových soupravách, neustále nablýskané podlahy, 
nejnovější iPhone, třikrát denně jídlo jako z Hiltonu… 
pak budeme šťastni.

Neschopnost vymanit se z kolotoče umělých 
a zbytečných potřeb vytvářených marketingovými 
strategiemi konzumní společnosti a posilované sociál-
ním tlakem okolí. (Ne, maminko, vaše dítě opravdu 
nepotřebuje kostíky ani multiaktivní bifidoregularis, 
stačí mu jablko, banán a pohladit. Mimochodem, Ton-
do, co řekne soused na to, že si kupujete POUZE sta-
rou fábii?)

Neschopnost nahradit tyto umělé, avšak okolím 
uznávané hodnoty, potřeby a aktivity něčím vlast-
ním, odlišujícím se, skutečně užitečným. Výše uvede-
né představy jsou okolím schvalované, uznávané, vše-
obecně chápané. Umožňují nám někam patřit. Vymezit 
se. My máme škodu Octavia, proto oni jsou socky. 
My vysáváme každý den, proto oni jsou špindíry. Pro 
vlastní pocit identity jsou tyto pseudohodnoty velmi 
bezpečné. Pokud je uznáváme, patříme někam. Lidé se 
na nás nedívají úkosem. Snaha žít život hodnotně ale 
znamená vymanit se z tlaku našeho okolí. Znamená to 
být svůj a žít život podle svých talentů a specifik. A to 
není jednoduché.

…Pokud se vám ovšem do změny nechce, nezou-
fejte. Je vždy spousta jiných možností než pracovat na 
sobě:

Můžete si na břicho přikládat krystal a přesvěd-
čovat se, že se tím někam posouváte. Můžete si stěžo-
vat na okolí, na rodinu, na manželku. Nadávat na po-
litiku. Vynikající metodou je nadávat na nedostatek: 
času, peněz, pochopení, tolerance. Taky doba je zlá, 
individualistická, sobecká, závistivá; nejhorší, jaká 
kdy byla. Ekonomická krize je krásný důvod, proč 
něco nejde.

Dále můžete přečíst knihovničku dobře prodej-
ných rad poppsychologů. Ochotná kartářka vám za 
přiměřený obolus ráda pomůže! Zaplaťte si psycholo-
ga a svůj neúspěch sveďte na nedostatek empatie nebo 
jeho neodbornost. A nebo víte co? Počkejte, až za rok, 
za deset let anebo v důchodu bude více času.

Čím se stanete, jaké zvyky v sobě nastolíte, jaké 
hodnoty a vztahy budete žít a jak hluboký bude váš 
život, pokud zvolíte tyto „cesty“, tuto úvahu už rád 
přenechám vám.

autor: Dalibor Špok
Psycholog

celý článek číst na http://psychologie.cz/clovek-se-
-stava-tim-co-dela/

pokračování ze str. 1

Přednáší Tatjana 
Zinchenko, doktorka 
psychiatrie, rehabili-
tační psychoterapeut, 
trenér, vedoucí Cent-
ra integračního vývo-
je, člen Profesionální 
Psychoterapeutické 
Ligy Evropské asoci-
ace psychoterapeutů. 
Má 15 let praktických 

zkušeností v oboru, a to 5 let v oboru psychiatrie 
a 10 let v oblasti psychoterapie. Má rovněž zkuše-
nosti s prací v oblasti rodinné systémové terapie, 
transakční analýzy, dechové terapie a tanatoterapie.

HRÁTKY Z MOCI 
Brno 8. 11., Bratislava 14. 11. 2015
Psychologické hry a manipulace ve společnosti 
a každodenním životě. 
●  Jaké jsou hlavní taktiky síly pro vytvoření moci 

a kontroly pro aplikaci lidí ve vztazích s ostatními?
●  Jak rozpoznat psychologické hry a manipulaci, 

jak se s nimi vypořádat a vytvořit si rovnocenné 
vztahy? 

●  Co získáme tím, že se zbavíme touhy po moci nad 
ostatními a kontrole okolí?

●  Jak spolupracovat ve světě plném konkurence? 
●  Co je to psychologická hra "dramatický trojúhel-

ník", proč je základem všech závislostí? 
●  Co můžeme udělat pro to, abychom se naučili 

svobodné tvůrčí komunikaci?

SEBEKONTROLA
Brno 7. 11., Praha 21. 11. 2015
Kontrola nad svým vnitřním stavem.
●  Co je základem naší touhy po rozvoji 
●  Co je to vnitřní svoboda a síla ducha 
●  Jak můžeme řídit své vědomí (myšlenky, emoce, 

touhy) 
●  Jak funguje lidský mozek v krizové situaci a v oka-

mžiku relaxace. 
●  Jaké jsou základní životní postoje a typické vzory 

reakcí a chování ve stresové situaci.
●  Jak přejít do alternativního stavu klidu, jasnosti 

a vnitřní rovnováhy.

V praktické části se naučíte: Techniky přesunu po-
zornosti na pozitivní myšlení a způsoby, jak být ve 
stavu rovnováhy v každé situaci; antistresové tech-
niky: dechová samoregulace a relaxace, autogenní 
techniky a meditace.

HARMONICKÝ ROZVOJ DÍTĚTE
Bratislava 15. 11. 2015
Vytváření podmínek pro rozvoj svobodné osobnosti
●  Co jsou kritické fáze vývoje: spojení (symbióza) 

a separace (oddělení), primární a sekundární hor-
monální přepětí. Jak pomoci dítěti zvládnout tyto 
etapy? 

●  Na co jsou zaměřené moderní vzdělávací techni-
ky? Proč je tak důležité, spolu s rozvojem intelek-
tu, naučit dítě intuitivnímu smyslovému vnímání 
a poznávání světa? Jakou vazbu to má k vývoji 
Osobnosti?

●  Jak my sami omezujeme vědomí dětí? Různé sta-
vy rodičů. Role destruktivní rodičovské kritiky 
při formování zákazů a pravidel. Role přehnané 
rodičovské starostlivosti v tvorbě závislosti, pasi-
vity a nesamostatnosti.

●  Jak zformovat základy kvalitní povahy, lidskosti 
a morálky? Pomocné metody: kreativita, pohád-
koterapie, filmy, příběhy, literatura, hry. 

HARMONICKÉ RODINNÉ VZTAHY
Drážďany 20. 11., Praha 22. 11. 2015
překonání krize v partnerství
Věděli jste, že při komunikaci s ostatními lidmi se 
pouze 30% vnímání realizuje na viditelné úrovni 
a 70% vnímání se děje na skryté úrovni?

●  Co ovlivňuje a určuje kvalitu komunikace? 
●  Jak pomoci sobě a partneru přejít na úroveň har-

monických vztahů?
●  Tři úrovně vztahů mezi lidmi: viditelná komunika-

ce, bezprostřední energetická a informační výměna, 
energie, od duše k duši na úrovni hlubokých pocitů.

●  Jak se naučit najít kompromisy v kritických situa-
cích a zůstat v rovnováze?

●  Co je potřebné pro obnovu ztracené harmonické 
jednoty? 

V praktické části školení pochopíte a pocítíte, že 
schopnost komunikovat na úrovni duchovní složky 
člověka otevírá neomezené možnosti!

Vstup volný
Více na: www.facebook.com/PsychologieAllatRa

Svoji účast, prosím, potvrd´te na: 
■ Brno, Budova Masarykovy Univerzity 
Komenského 2, zasedací místnost 3 NP č.300(201) 
allatra.brno@stnam.cz, +420 606 794 639
■ Bratislava 2, garni* G HOTEL Bratislava,  
Košická 52, 821 08 miestnosť konania SEMINÁR 
info@allatra.sk, +421 903 922 889
■ Praha 1, Ostrovní 222, eva.hronova@email.cz, 
+420 608 325 030, +420 774 689 512
■ Dresden, Německoruský institut kultury, 
Zittauer Straße 29, tel.: +420 774 689 512.

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

ČLOVĚK SE STÁVÁ TÍM, CO DĚLÁ
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Láska je největší léčivá síla v přírodě. Osho

Od narození nikdo z nás jistě nepochy-
buje o tom, že je voda životadárnou teku-
tinou. Voda je v nás a také všude kolem, 
a proto nám její vlastnosti připadají na prv-
ní pohled přirozené. Postupně však během 
života odkrýváme zvláštnosti, zajímavosti 
a záhady, které se na ni vážou. Pojďme se 
společně podívat na dva pojmy, které jsou 
s vodou úzce spjaty a o nichž jistě každý 
z vás již několikrát slyšel.

Krystalizace vody – nejběžnější metoda 
chemického čištění

Krystalizací vody se rozumí fázová 
přeměna, při které dochází k pravidelné-
mu uspořádání částic do krystalové mříže. 
V případě krystalické kapalné fáze jsou 
známé tzv. tekuté krystaly. Ke spontánní 
krystalizaci vody dochází v případě kapky 
v kapalném stavu při teplotě 42 °C. V re-
álných oblacích krystalizují vodní kapky 
při teplotách 15 °C, ve vysokém patru 
až 12 °C. K procesu krystalizace dochá-
zí v teplotách hluboko pod bodem mrazu 
proto, že je rozdíl vnitřní energie a vody 
příliš malý na to, aby se vytvořil povrch 
ledového krystalu.

Krystalizace je jednou z nejběžnějších 
chemických metod čištění. Dochází při ní 
k vylučování pevné fáze z roztoku. Opa-
kovanou krystalizací lze docílit dokonale 
čisté látky.

Paměť vody – vlastnost obestřená mno-
ha tajemstvími

Slyšeli jste již o tom, že má voda pa-
měť? Není žádnou novinkou, že je voda 
díky skladbě molekul ideálním nosičem 
informací, jenž umožňuje přijímat, ukládat 
a předávat. Pátrání po skutečných vlast-
nostech vody je v podstatě až detektivní 
činností a vědeckým bádáním současně. 

Prolínají se zde totiž faktické informace 
s tajemstvími přírody, přičemž domněnky 
dělí od objevů jen doslova několik malých 
“kapek”. Hlubší zamyšlení přináší pozna-
tek, že je voda plná fascinujících záhad 
a překvapení. Molekula vody má jednodu-
chou strukturu H20. Kyslík přitahuje elek-
trony vodíku, které se jeví jako elektrone-
gativní, zatímco atomy vodíku pro změnu 
jako elektropozitivní.

Molekuly vody jsou schopné se nej-
různějším způsobem spojovat a vytvářet 
rozvětvené útvary, tzv. klastry. A právě ty 
mají být ideálním místem k ukládání in-
formací, protože každý příliv energie způ-
sobí změnu v uspořádání molekul vody, 

což v klastrech vyvolá specifickou formu 
vibrací. Tuto vlastnost lze názorně prezen-
tovat díky pokusným snímkům Japonce 
Masaru Emoto, který zmrzlé krystaly vody 
ovlivňoval hudbou, barvami, hlasem, sym-
boly atd.

Paměť vody využívají i alternativní 
metody léčby. Jednou z nich je homeopa-
tie, v níž se zvyšuje účinnost výchozích 
látek právě díky „paměti“ vody.

Díky dostatečnému množství poznatků 
o paměti vody se lze dnes zabývat nejen 
chemickou, ale také energetickou čisto-
tou.

http://www.aquel.cz/cs/hp1/

ZAJÍMAVOSTI O VODĚ
Voda je v nás a také všude kolem, a proto nám její vlastnosti připadají na první 
pohled přirozené. Postupně však během života odkrýváme záhady, které se na 
ni vážou.

AHIMSÁ PARAMÓ DHARMA – 
Neubližování je nejvyšší zákon aneb kdo si počká, ten se dočká…

Ať žijeme kdekoli, jsme v neustálém 
kontaktu s okolním prostředím, což si ani 
nemusíme uvědomovat, dokud nejsme po-
ctěni návštěvou z přírodní říše.

Bydlíme v podkroví ve 3. patře a už 
jsme zažili návštěvu malého ptáčka, motý-
lů, včel, atd., návštěvu z podzemních sfér 
bychom ale nečekali. A přeci se tak stalo, 
svoji přítomností nás poctila myš, aby se 
stala součástí naší domácnosti na několik 
dní.

Jak to vlastně bylo?
Jednoho rána před rozbřeskem slyším 

divné škrábání a kousání. Manžel Karel je 
také vzhůru a s kyselým úsměvem podotk-
ne: „Ano, myš je tady“.

Jedna myš nás navštívila již před ča-
sem, ale návštěva byla krátká – přišla sama 
oknem, obhlídla terén a pak také oknem 
odešla. 

Zato druhá myška svou pouť bytem 
neskončila na okně, zalezla si rovnou do 
šuplíku u psacího stolu. Mysleli jsme, 
že ji snadno chytíme, ale marně. Dalších 
několik dní se nám vysmívala, někdy 
zpoza skříní, jindy bylo slyšet její chrou-
pání mezi gramofonovými deskami (to už 
skřípal zuby i manžel a stěhoval desky na 
bezpečnější místo). V průběhu pokusů za 
účelem odchytu myši jsme provedli záro-
veň domácí úklid a vyhodili jsme spousty 
nepotřebných věcí, ale myš byla stále na-
ším hostem. Vytvořila jsem velmi nápadité 
pasti, např. z kýblů s návnadou, předpoklá-
daje, že tam myš spadne, zatočí se jí z toho 
hlava a už nevyleze. Tyto dle mého názoru 

plně funkční pomůcky byly ale spíše pro 
pobavení návštěvníků, či mého manžela. 
Další večer myš usedla na strategické mís-
to (s nejlepším výhledem) – na trám mezi 
květiny a dívala se mi troufale do očí. Ná-
sledující den přichází návštěva, mimocho-
dem zmiňujeme, že máme doma myš. Poté 
jsme si vyslechli přednášku o destruktiv-
ním působení myši v domácnosti, zvláště 
v případě, že není na likvidaci čehokoliv 
v bytě sama, nebo když k tomu všemu ještě 
vypustí potomstvo. Dále následovaly rady, 
že jedině sklapovací past nebo čilý kocour 
nás může myši zbavit. Okamžitě jsem se 
ohradila:„V našem vegetariánském bytě 
žádné myší gilotiny používat nebudeme, 
nechceme tu myší mrtvoly!“ „A kdo ví, 
jestli by cizí kocour v bytě nebyl ještě větší 
katastrofou než samotná myš“, dodám na 
závěr.

Jednu past, prý velice účinnou, kte-
rá myš nezabije, jen polapí bez újmy na 
fyzickém zdraví (o psychické újmě jsme 
neuvažovali, anžto je to problém myší, ne 
náš), jsme si pořídili, ale myška z ní jen 
šikovně vytahala veškerou návnadu – sýr 
i oříšky, aniž by se pustila okraje pasti, 
takže zůstala nepolapena. Čtvrtý den ráno 
jsem se rozhodla, že se pokusím chytit myš 
sama. Před ranní meditací jsem nasypala 
do krabičky dýňová a slunečnicová semín-
ka. Medituji, sedím nehybně, když otevřu 
oči, spatřím jen šedivou šmouhu. Myš je 
rychlá jako blesk, není šance na ní něco 
hodit. Byla tak blízko mne, víko, kterým 
jsem ji chtěla přiklopit, bylo nadosah, ale 
byla jsem bez šance. Představa o tom, že 
myš bude snídat v krabici, se rozplynula. 
To se opakovalo i další dny. Až jednoho 
dne, když jdu do koupelny, slyším zvláštní 
zvuky – šoupání, škrábání, klouzání. Roz-
hlížím se a hledám původ těchto zvuků.
Tyto zvuky se totiž v naší koupelně běžně 
nevyskytují. Najednou spatřím něco velmi 
nečekaného. Myš je ve vaně a marně se 
snaží dostat ven, trošku povyleze a pokaž-

dé sklouzne dolů a pak zase další neúspěš-
ný pokus dostat se z pasti. Sláva, myš se 
chytila sama!

Když byla na dně vany, přikryli jsme ji 
víkem, a ze spodu dali karton. V tu chvíli 
se myš ocitla v transportním boxu. Myšku 
poté vypouštíme do přírody poblíž Botiče, 
kde si určitě najde své kamarády i rodinné 
příslušníky, aby jim mohla vyprávět o ži-
votě lidí. Měla štěstí, ale nebyla jedinou 
myší, která nezaplatila za své výletování 
do světa lidí svým životem. Vzpomínám 
na jednu paní sousedku z chalupy, která 
vynášela chycené myši na pole ve velké 
sklenici od okurek.

Škody v naší domácnosti byly naštěs-
tí jen minimální – pár okousaných mrkví, 
obalů od gramodesek (podle manžela to 
byla škoda velkého rozsahu) a tu a tam 
trochu myších hovínek. Mezi škody ne-
počítám psychickou újmu obyvatel bytu, 
naštěstí vyváženou rychlým vyřešením 
situace.

Jsem ráda, že to takto dopadlo – mí-
rumilovně a bez zákeřných pastí. I ve 
zdánlivě neřešitelných situacích se vyplatí 
počkat, než abychom provedli nějaký čin, 
jehož bychom museli v budoucnu litovat. 
Jako lidé máme paletu možností, jak se za-
chovat a to nás odlišuje od ostatních tvorů. 
A pokud nejsme schopní darovat život, ne-
máme právo ho ani brát a je jedno, jestli je 
to myš nebo jakýkoli jiný živý tvor…

Text: Alena Stellnerová
Foto: Karel Stellner

Podzim je nádherné období, zejména 
pokud se povede jasný a slunečný den. 
Když mi někdo před několika lety řekl, že 
má rád podzim, tak jsem si myslela svoje. 
Přece léto, dovolená, koupání, to je to pra-
vé. Jenže s odstupem času jsem si podzim 
oblíbila pro jeho důstojnost, krásné barvy, 
a v dnešní hektické době hlavně pro klid, 
který podzim symbolizuje. Dny jsou plné 
laskavého podzimního sluníčka, které bar-
ví listy stromů do nepopsatelného barev-
ného obrazu. Podzimní slunce už nepálí 
tak jako to letní, ale potěšit dokáže úplně 
stejně, možná ještě víc. 

Podzimní vyhasínání má v sobě cosi 
posvátného. Snad je to ta pokora, se kte-
rou se příroda odevzdá zimě. Lesy se barví 
do krásných podzimních barev, kontrastně 
se vyjímají zelené smrky a borovice (ales-
poň u nás na chalupě to tak je). Podzim se 
pozná nejen podle barev, ale také z hlubo-
kého ticha, které nepřeruší ani ptačí zpěv. 
Energie okolo nás jsou jiné – všude je cítit 
klid a hluboká podzimní nostalgie, příroda 
se chystá na dlouhé měsíce spánku.

Podzim je také doba, kdy většina ptá-
ků odlétá do teplejších krajin, dny se krátí, 
příroda se chystá k zimnímu spánku. Snad 
nejkrásnější podzim býval na venkově, kde 
se na polích opékaly na suché bramborové 
nati brambory. Ten, kdo jednou ochutnal 

bramboru z ohýnku, ví, 
že je to pochoutka.

Podzimem také zača-
lo bujaré veselí – posví-
cení, které bylo pro ce-
lou vesnici společenskou 
událostí. Byla to vlastně 

oslava ukončení zemědělských prací. Pek-
ly se koláče a zkrátka hodně se jedlo, pilo, 
hodovalo, tancovalo, lidé měli k sobě blí-
že, měli se rádi. Všimli jste si, že používám 
minulý čas? Zkuste mi vyvrátit, že to není 
minulost…

Toto roční období bylo nejen vyhledá-
vaným tématem básníků, ale i dobou pro 
různá dětská skotačení. Vzpomínáte jak 
jsme si pouštěli papírové draky, vlastno-
ručně vyrobené? Všechny kopce, kopečky, 
ale i rovinky byly námi obsazeny a nad 
námi se vznášeli, jak hejna ptáků naši dra-
ci. Kdo by odolal nezavzpomínat si na bez-
starostná léta mládí?!

Jestliže ve vás také podzim budí sen-
timent, podpořte jej. Brzké západy slunce 
a dny, které jsou ještě 
teplé, ale už jinak voní, 
je příjemné trávit rozjí-
máním o životě – tře-
ba i při procházkách 
ztichlou přírodou…

„…Nedávno se mi 
stala podivná věc. Vra-
cela jsem se z vesnice 
domů do pěkného údo-
líčka, na jehož konci 
bydlíme. A jak jsem tak 
sestupovala z kopce, 

měla jsem najednou velmi intenzivní pocit, 
že někam zmizel rok mého života, respekti-
ve, že jsem ho vůbec neprožila. 

… loňského roku jsem stála přesně 
na tom samém místě jako letos a fotila 
krásně zbarvené stromy v údolí. Dole po 
cestě tehdy projížděl traktor, den byl jak 
vymalovaný, nádherný. To samé se mi 
stalo letos. Den jak vymalovaný, stejně 
barevné stromy, já na stejném místě jako 
loni, traktor na stejném místě… A já se 
najednou zarazila, měla jsem pocit, že 
jsem ten rok vůbec neprožila, že je stále 
ten stejný podzim jako před rokem, stále 
ten stejný okamžik zastavení. Nebyl to vů-
bec! …příjemný pocit. A tak se už týden 
ptám, co se za ten rok vlastně stalo v mém 
životě zvláštního a odpovídám si, že nic 
a kdybych ho neprožila vůbec o nic bych 
nepřišla, takže je vlastně úplně jedno, jak 
dlouho ještě budu žít a že je fakt, že nezá-
leží na délce života, ale na jeho náplni, 
jak praví klasik K. Čapek. 

http://www.seniortip.cz/

Proč mám ráda 
PODZIM

Svatojánský chléb neboli karob – 
mlsejte zdravě

Všestranný, zdravý, sladký karob
Rozemletím vnitřní dužniny pražených 
lusků svatojánského chleba se získá tak-
zvaný karob, který má široké použití.
●  Ve směsi s fíky slouží jako kávovinová 

náhrada
●  Slouží jako chutné přírodní sladidlo (ob-

sahuje až 50 % cukru)
●  Obarví a aromatizuje nejrůznější sladké 

i slané pokrmy a nápoje. Míchá se s me-
dem, přidává se do čokoládových tyči-
nek, pečiva, koktejlů, omáček pro grilo-
vaná masa či k pečeným fazolím

●  V receptech lze karobem nahradit kakao 
v poměru 1:1, při přípravě čokolády je 
poměr 3:1 ve prospěch karobu.

Čerstvý karob vůní připomíná datle. Za-
koupit jej lze především v prodejnách zdra-
vé výživy. Karobová mouka je zdrojem 
hodnotných bílkovin a po poradě s dět-
ským lékařem ji můžete podávat i malým 
dětem, které trpí alergií na kravské mléko, 
sóju nebo nesnášejí lepek.

autor: Jarmila Teplíková

KAROBOVÁ KOLEČKA
Potřebujeme: 300 g hladké mouky, 60 g másla, 2 lžíce mléka, 1/2 prášku do pečiva, 1 
lžíci karobu

Jak na to:
Ze surovin vypracujeme těsto, které necháme přes noc uležet. Po vyválení z něj vykrájíme 
kolečka, která na vymaštěném plechu pečeme 5 až 10 minut při teplotě 175 °C. Kolečka 
namáčíme v polevě a slepujeme krémem.

PERNÍK
Potřebujeme: 2 hrnky kukuřičné mouky, 1 hrnek cukru, 1/2 hrnku slunečnicového oleje, 
1 hrnek mléka nebo vody, 1 1/2 polévkové lžíce karobové mouky nebo mletého karobu, 
1 prášek do pečiva, vanilkový cukr

Jak na to:
V míse smísíme suché komponenty, přimícháme olej, 
mléko nebo vodu a dobře promícháme. Vzniklou směs
nalijeme do moukou vysypané formy a pečeme 
20 až 25 minut při teplotě 175 °C. Po vychladnutí 
vyklopíme z formy a posypeme práškovým cukrem. 
Do perníkového těsta můžeme přidat mleté ořechy, 
sušené ovoce nebo podle chuti koření (badyán, 
kardamom, anýz, hřebíček, skořici, fenykl).

MEDVĚDÍ TLAPKY
Potřebujeme: 350 g kukuřičné mouky, 150 g másla, 250 g cukru, 120 g strouhaných 
vlašských ořechů, 50 g karobové mouky nebo mletého karobu, mletý hřebíček a skořici 
podle chuti

Jak na to:
Dobře vyhnětené těsto necháme v chladu asi den odpočinout. Vykrájené kousky klademe 
na plech a pečeme asi 140 minut při teplotě 175 °C.

http://www.ireceptar.cz

Vltavín, nádherná přírodní skla vzniklá dopadem meteoritu, název dostala podle místa 
nálezu v okolí řeky Vltavy.

Pyrop – český granát, historická naleziště českého granátu byla od pravěku až do konce 19. století pouze v Čechách, ponejvíce v ma-
sivu Českého středohoří, méně kvalitní granáty pocházejí z okolí Kolína nad Labem a z Podkrkonoší.

Vinařské oblasti na Moravě, produkují nejkvalitnější česká vína. Oblastmi vedou vinařské stezky a navštěvník tak nepozná jen víno 
a vinné sklepy, ale i památky, tradice a pohostinnost zdejších lidí.  http://zpravy.aktualne.cz/top-100-prirodni-zajimavosti/

Zajímavostí z přírody

Jako potravinu lidé využívají zralá 
semena rohovníku odedávna. Lusky 
pak sloužily jako krmivo pro hospo-
dářská zvířata. Semena měla však 
ještě další zajímavé využití. vyloup-
nutá z rohovníkových lusků mají 
všechna zhruba stejnou váhu (asi 
0,25 gramu), proto je také k jemné-
mu vážení používali lékárníci a kle-
notníci. Jedno semeno představovalo 
jeden karát (z řeckého karátion – 
malý roh, jemuž se rohovníkový lusk 
podobá). Od roku 1907 mezinárodně 
používaný metrický karát odpovídá 
hmotnosti 0,2 gramu.
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Každý velký čin se zdá být zpočátku nemožný. Thomas Carlyle

HISTORIE • ZÁHADY • ZAJÍMAVOSTI

ALLATRA VĚDA
VŠECHNY ODPOVĚDI 

V JEDNOM ZDROJI

http://allatra-science.org/cs

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

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

Globální změny klimatu na Zemi

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

více na: http://allatra.org/cs/reports/
oproblemah-i-posledstvijah-globalno-
goizmenenija-klimata-na-zemle

PŘÍRODA ELEKTROMAGNETICKÉHO POLE

Po přečtení zprávy «PRAPŮVODNÍ FY-
ZIKA ALLATRA» [1], která obsahuje je-
dinečné údaje o magnetických a elektro-
magnetických polích hmotných objektů, 
bylo docela zajímavé prozkoumat jejich 
vlastnosti, povahu a vliv na život člověka.

Prvním krokem bylo detailní obe-
známení s informacemi opublikovanými 
v knihách Anastasie Novych a ve zprávě 
„PRAPŮVODNÍ FYZIKA ALLATRA” 

a porovnat je s moderními studiemi v ob-
lasti fyziky. Každého člověka obklopuje 
elektromagnetické záření různých vlno-
vých délek, elektrické pole, magnetické 
pole, akustická oscilace (tj. zvuky vychá-
zející z těla), chemické vylučování (nazvě-

me to hypoteticky chemické pole) a ještě 
mnoho dalších polí [2].

Magnetické pole Země a kosmické zá-
ření ovlivňuje lidské tělo s jeho informační 
sítí, která spolu s nervovou a krevní sou-
stavou, a také endokrinním systémem řídí 
fyziologické procesy. To znamená, že člo-
věk je jakoby prostoupen vlnovody, po kte-
rých, za pomoci biozáření o délce mikro-
vlny, je přenášena důležitá informace [2].

Důležitým faktem je, že lidský orga-
nismus je náchylný k chorobným stavům; 
hodně ovlivněn klimatickými faktory; růz-
nými magnetickými a fyzikálními polemi, 
Měsícem a Sluncem, jinými bytostmi a tak 
dále.[2]. Všechna tato pole působí na lid-
ský organismus s různou intenzitou, ale 
informační funkce pro organismus mají 
pouze slabá pole, v opačném případě se 
v buňkách jednoduše spouští obranný me-
chanizmus a buňky nepřijímají informace, 
které nesou silné vybuzení pole[2]. Důleži-
té poznamenat, že gravitační a magnetické 
pole Země chrání astronauty před vysokou 

radiací (proudy fotonů, elementárních 
částic), která brání moderním kosmickým 
strojům dostat se za hranice působení těch-
to polí. Proto astronauti létají pouze v blíz-
kém okolí Země, v přípustných mezích od 
zemského povrchu a atd.

Odpovědi na základní otázky týkající 
se povahy elektromagnetického pole a pří-
čin jeho vzniku, pomůžou čtenářům lépe 
pochopit tento fyzikální jev.

Co je vlastně elektromagnetické pole?
Ve skutečnosti je základem všech známých 
a také ještě oficiální vědě neznámých polí, 
základních interakcí, organických a anor-
ganických sloučenin a hmotných objektů 
je septonové pole, které je hlavní složkou 
celého hmotného vesmíru. Toto pole je 
všude [1]. Septonové pole může být v růz-
ných stavech a tím ovlivňuje vnější projev 
různých fyzikálních jevů (fyzikální a che-
mické vlastnosti látek, fyzikální a chemic-
ké jevy).

Z čeho se doopravdy skládá 
septonové pole?
Ve zprávě „PRAPŮVODNÍ FYZIKA 
ALLATRA“ se píše o tom, že nejmenší 
unikátní součástí septonového pole je sep-
ton. «Septon nelze přiřadit ani k nejmenší 
nedělitelné „částečce“ Po, neboť on je tím, 
co tuto částečku tvoří (reálnou i fantomo-
vou), ale nejeví se tak ve své podstatě» 
(str. 49 zprávy «PRAPŮVODNÍ FYZIKA 
ALLATRA») [1].

Jak se elektromagnetické pole 
projevuje?
V knize „Ezoosmóza“ je uveden podrob-
nější asociativní příklad projevu elek-
tromagnetického pole: «…naše planeta 
Země má vnější záporný náboj a vnitřní 
kladný potenciál, naopak Slunce má klad-
ný vnější náboj a záporný vnitřní potenci-
ál. Země a Slunce se pohybují ohromnou 
rychlostí v gravitačním poli spolu s celou 
galaxií. Aby to pro vás bylo pochopitel-
nější, můžeme to přirovnat k příkladu se 
dvěma činkami, které byly svrženy z pa-
luby lodi do oceánu. Když činky prochá-
zejí skrze vrstvu vod oceánu, navzájem 
na sebe působí s molekulami vody a vy-
tváří různá čeření a víry. Stejně tak Slun-
ce a Země, když procházejí skrze vrstvu 

gravitačního pole, vyvolávají jeho čeření 
a víry a tímto způsobem vytvářejí elektro-
magnetické pole, které ve svém důsledku 
vytváří vnější náboj podle vnitřního po-
tenciálu pohybujících se těles. Takže když 
je vnitřní potenciál kladný, tak tím pádem 
bude vnější náboj záporný, jako je tomu 
u elektronu a Země. Právě rozdíl ve vnitř-
ním potenciálu a vnějším náboji také tvoří 
„stacionární“ orbity jak pro planety oko-
lo Slunce, tak i pro elektrony okolo jádra. 
Jinak by se objekty jednoduše slepily nebo 
by se rozletěly a nikdy by neměly „stacio-
nární“ orbity.» [4].

Již jsme si řekli, že každé hmotné tělo, 
ať už „živé“ či „neživé“ má své vlastní sep-
tonové pole (str. 52 zprávy «PRAPŮVOD-
NÍ FYZIKA ALLATRA») [1], [6].

Z výše uvedených informací je jasné, 
proč rozdíl mezi vnějším nábojem a vnitř-
ním potenciálem vytváří elektronové orbi-
taly a kvalita vnitřní energie (potenciálu) 
charakterizuje hmotný objekt. Proto elekt-
ronové vrstvy (orbitaly) atomů, v závislos-
ti na počtu a poloze elektronů v nich, určují 
elektrické, optické, magnetické a chemic-
ké vlastnosti atomů a molekul, stejně tak 
i vlastnosti pevných látek [5].

To je důvod, proč je tak těžké za po-
moci moderního výzkumného zařízení de-
tekovat záhadné neutrino, které může mít 
nebo nemít hmotnost; může interagovat 

s gravitačním, magnetickým nebo elek-
tromagnetickým polem nebo také ne. [4] 
A existence částic a antičástic neporušuje 
zákony hmoty, nakolik existují ve stejném 
čase. Proto mají antičástice a částice stej-
nou hmotnost i další fyzikální vlastnosti, 
ovšem některé jejich vlastnosti, jako napří-
klad elektrický náboj (vnější náboj) a mag-
netický moment, mají protikladné náboje. 
[4].

Asociativní příklad se dvěma čin-
kami ukazuje, že pro to, aby vzniklo 
elektromagnetické pole, jsou zapotřebí 
minimálně dva hmotné objekty, s pro-
tikladnými vnitřními potenciály a vnější-
mi náboji (jako je Země a Slunce, proton 
a elektron, které se liší podle počtu fanto-
mových částeček Po; vnitřních potenciálů 
a vnějších nábojů). Je to podobné projevu 
mužské a ženské podstaty, jejich neustálé 
interakci.

Je nutné také poznamenat, že spirá-
lovité trajektorie pohybu fantomových 
částeček Po v ezoosmické mřížce, mohou 
být jak pravotočivé, tak i levotočivé v zá-
vislosti na vnitřním potenciálu, což se od-
ráží na tvorbě vírových vybuzení. Povaha 
vírů, vznikajících v ezoosmickém prostoru 
závisí na geometrických charakteristikách 
spirální struktury elementárních částic, 
atd. (Viz článek na webových stránkách 
„ALLATRA SCIENCE“: „Sumární vektor 
posunutí geometrického středu fantomo-
vých částeček Po ve spirálních strukturách 
elementárních částic“ [7]).

Závěr: projev elektromagnetického 
pole (v chápání formování vnějšího klad-
ného nebo záporného náboje hmotných 
předmětů) vzniká vybuzením gravitačního 
pole, způsobené pohybem materiálních 
objektů (elementárních částic, atd.) skrze 
pole. Důležitou roli hraje náboj vnitřního 
potenciálu, který je vlastní všem materi-
álním objektům, podle něhož se i vytváří 
protikladný vnější náboj.

Gennadij Vasiljev
http://allatra-science.org/cs/publication/

priroda-elekromagnitnogo-polja

Marie Magdalena byla čistá duší i tělem 
jako kapka ranní rosy v záři slunce Krista. 
Ale jak se ukázalo, příliš silně ji nenáviděli 
ti, kteří velebili pýchu Petra samolibého 
a zvyšovali moc Pavla samozvance. Jedem 
tímto otrávili Pravdu u samotného jejího 
Zdroje. Marie Magdalena byla a dodnes 
zůstává Pochodní na oltáři Lásky Krista.

Ženská podstata v sobě skrývá 
mocný zdroj životní síly. A pokud 
bude odhalen, a je možné jej odhalit pouze 
v duchovním aspektu, ve vyjádření vyššího 
stupně Lásky, pak se ukáže obrovská síla, 
kterou je možné používat na blahé skutky 
a která také umožňuje dotknout se Nirvá-
ny. Proč byl v dávných pověstech různých 
světových národů tento zdroj životní síly 
spojován s nesmrtelností? Protože se tady 
projevuje tvořící síla Allat! Zdroj této ži-
votní síly se nachází také v původním stvo-
ření světa a stvoření bytostí, které osidlují 
Vesmír, ve stvoření Země a její hlavní tvo-
řivé síly – vody.

Právě díky tomuto zdroji životní síly 
byla stvořena žena jako první zástup-
ce lidského rodu. A až mnohem později 
se z ženy narodil první muž. A to je plně 
prokazatelné. S rozvojem vědy genetiky 
vědci dříve či později přijdou na fakt, že 
ženské chromozomy jsou mnohem a zdů-
razňuji mnohem starší než mužské chro-
mozomy. A následně v souvislosti s tím 
bude udělána ještě řada důležitých objevů 
v genetice a v chápání lidské evoluce. Víc 
než to, dokonce už teď není tajemstvím to, 
že lidské embryo (nezávisle na budoucím 
mužském nebo ženském pohlaví, které se 
formuje v souladu s genetickým kódem) se 
v prvních týdnech po početí rozvíjí jako 
ženský jedinec!

Takže ženská podstata v sobě skrývá 
velmi mocný zdroj životní síly.

Panna Marie nebo Marie Mag-
dalena „Takže panna Marie je považová-
na za matku Ježíše?“ „Ano. Protože když 
se Marie Magdalena začala hromadně 
zjevovat lidem, církevní činitelé to museli 
nějak vysvětlit. Tím spíše, že byla Marie 
Magdalena zcela považována za zbloudi-
lou, kající se hříšnici, aby byla ponížena 
a rozdupána její pověst v očích věřících. 
Ale protože se panna Marie stále zjevova-
la věřícím, rozšířilo se povědomí o panně 
Marii jako o matce Ježíše, uctívání panny 
Marie jako Bohorodičky, Matky Boží. Ale 
to už je výklad lidí, lidé rádi překrucují 
všechno podle sebe. Ačkoli to, že Marii 
Magdalenu označují za pannu Marii, mat-
ku Ježíše, na skutečnosti nic nemění. Po-
moc Marie se tím nezmenšuje. Vždyť celá 
podstata se zde skrývá v její získané bož-
ské síle a v ženském principu.“

Duchovní hrdinský čin Marie
Ve skutečnosti zůstal Svatý Grál u Ma-

rie Magdaleny. S jeho pomocí našla nejen 
skrytou sílu, která jí kdykoli umožňovala 
odejít do světa Božího. Ale nesmíme opo-
menout vznešenost a čistotu Mariiny 
duše, neboť na sebe vzala obrovskou 
zodpovědnost a odkryla vnější sílu kvůli 
pomoci trpícím. Volba Marie Magda-
leny je velkým duchovním hrdinským 
skutkem. Neboť když poznala vyšší svět, 
stala se Bytostí vyšší než je Člověk, zů-
stala na Zemi, v tomto pekle, v podstatě 
uvázla mezi světy, aby pomáhala milio-

nům trpících. A díky tomu přichází ob-
rovská duchovní síla skrze pannu Marii 
na pomoc trpícím. Právě ona se už dva 
tisíce let zjevuje lidem. Pokud se pozorně 
podíváte na tuto otázku, pak v samotném 
křesťanství najdete řadu důkazů o tom, že 
na modlitby a pomoc věřícím se nejčastě-
ji zjevuje panna Marie, přičemž mnozí ji 
vidí, a to jak individuálně tak i hromadně, 
zcela reálně. Dokonce dosud se zachovala 
pověst, že když jeden ze svatých zemřel 
a dostal se do Království Nebeského, začal 
hledat mezi svatými pannu Marii, aby se 
jí poklonil a poděkoval za pomoc, kterou 
jemu i lidem poskytla za jeho života. Ale 
když ji nenašel v Království Nebeském, 
zeptal se svatých, kde je. Na to svatí od-
pověděli, že ji nenajde v Království Nebes-
kém, protože ona je dosud na Zemi a po-
máhá trpícím.“

Anastasia: Ano, to je opravdu skuteč-
ný hrdinský čin – dosáhnout duchovního 
osvobození, ale mít dostatek odvahy a zů-
stat zde, v tom hrubém materiálním světě, 
a šířit dále síly Allat… Ještě je tu jeden 
zajímavý okamžik, spojený s uvedenými 
symboly. Symbol AllatRa byl zpravidla 
atributem ženských bohyní. Z těch nejzná-
mějších můžeme jmenovat například znak 
bohyně AlLat („Matky Bohů“), kterou 
kdysi uctívali Arabové, ještě v době před 
islámem. Tehdy se nad její symbolické 
zobrazení umísťoval půlměsíc se špičkami 
nahoru, znamenající spojení s duchovním 
světem, a kruh (který lidé interpretova-
li jako měsíční symbol). Bývávalo tomu 
i tak, že samotný půlměsíc malovali se slu-
nečními paprsky jako symbol dynamiky, 
pohybu duchovním směrem.

Rigden: Není s podivem, že se sym-
bolem AllatRa spojovali právě ženské bo-
hyně. To proto, že za celou historii lidstva 
se podobnými duchovními Průvodci zatím 
stávaly pouze ženy, možná proto, že mají 
mateřský instinkt ve smyslu duchovní péče 
a Lásky k lidem. I když se Průvodci mohou 
stát jak ženy, tak muži. Muži jednoduše, 
jakmile dosáhli duchovního osvobození 
a odkryly se jim vyšší duchovní sféry, vel-
mi rychle opouštěli tento materiální svět, 
bez zastavení a zamyšlení se nad osudem 
lidí, kteří zde zůstávali.

BohoRodička je Průvodce Boží síly 
pro každého člověka, kráčejícího po du-
chovní cestě, je to síla Boží Lásky, s jejíž 
pomocí se osvobozuje Duše člověka od 

Obr. 1 Spektrum elektromagnetického záření

Obr.2 Magnetické pole Slunce

pozemských převtělení. Ježíš jako Du-
chovní Bytost z jiného světa obnovil sku-
tečné Znalosti, které se postupně během 
staletí vytratily, a poskytl lidem duchovní 

nástroje pro duchovní spasení. Tedy jinými 
slovy, předal lidem klíče. Pracovalli člo-
věk nad sebou s pomocí daných nástrojů, 

získával, obrazně řečeno, klíč ke znaku. 
BohoRodičce jako Průvodci síly Boží, jako 
duchovně svobodné Bytosti, nacházející se 
mezi světy kvůli duchovnímu osvobození 
lidských duší, dal sílu a znaky samotné. 
Pouze spojením usilovné práce duchovně 
hledajícího na sobě s cíli BohoRodičky 
(Allatu) docházelo ke spojení Osobnosti 
s Duší, člověk tedy dosahoval osvoboze-
ní své Duše, sedmé dimenze, nebo, jak se 
říká v křesťanství, „ráje“, „království Otce 
a Syna“. Pouze na volbě člověka závise-
lo, zda bude znak aktivní, zda bude člověk 
Hoden získat tu božskou sílu, která jej při-
vede k Bohu. Klíč jim byl dán kvůli tomu, 
aby ho používali. A aby mohli klíč použít, 
bylo nutné do toho vložit své úsilí. Právě ta-
ková je cesta duchovního člověka – cesta 
neopalimé duchovní vyrovnanosti, která 
vede pouze vkupě (spolu) s tvořivou si-
lou Boha k osvobození.

s použitím úryvků z knih A.Novych  
Sendei ze Sambaly. 4. díl a AllatRa

BohoRodička: síla Boží Lásky
Pannu Marii nazývají „duchovně oživující sílou“, „ztělesněním pravých znalostí“. Nazývají ji „Boží Moudrostí“, „tvůrcem 
všeho“, „Matkou tvoření“, o níž se v Bibli říká, že „Ona je dechem síly Boží a čistým projevem slávy Jeho“, „Ona je odleskem 
věčného světla a čistým zrcadlem jednání Božího“, „Ona je jediná, ale může všechno, přebývá-li sama v sobě, všechno se ob-
novuje, přechází-li z generace na generaci do svatých duší, připravuje přátele Boží a proroky“. Duchovní sílu Panny Marie 
srovnávají s „Branou Nebeskou“! Nazývají ji „Nositelka Božstva“, „Duší světa“, „Prozřetelností Boží“, „Ztělesněním Logosu“…
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Pojďme spolu tvořit POZITIVNÍ NOVINY!

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

ky, zajímavosti, nápady, postřehy, o které se chcete podělit s ostatními, básničky, 
veselá vyprávění, zápisky cestovatele… prostě všechno, co přináší dobrou nála-
du, optimizmus, prospěje ostatním lidem, pomůže na cestě k poznání. Kontakt: 
polahoda@centrum.cz; Nakladatelství IBIS s.r.o., P.O.BOX 45, 251 70 Dobřejovice

Ahoj kamaráde,
tak zítra tě zas čeká ten velký den. Jdeš 

do třetí, to není tak zlé!

Když jsem já byl ve třetí třídě, cho-
dil tam se mnou jeden kluk, jmenoval se 
Adam. Byl trochu jiný než ostatní. Nosil 
docela legrační oblečení, které neměl ni-
kdy čisté. Někdy byl dokonce trochu cítit. 
Nikdy se neusmíval. Vždycky chodil po 
škole se sklopenou hlavou. Snažil se na 
nikoho se nedívat.

Nikdy neměl domácí úkol. Nemyslím, 
že mu to rodiče připomínali, jako maminka 
tobě.

Jiné děti se Adamovi posmívaly. Já 
jsem se mu neposmíval, ale nikdy jsem 
ostatním nic neřekl. Nepokoušel jsem se 
je zastavit.

Nikdy jsem s Adamem nějak kama-
rádsky nepromluvil. I když jsme několik 
let chodili do stejné třídy. Nevolal jsem na 
něj v jídelně, ať si sedne vedle mě. Nehrál 
jsem si s ním o přestávkách. Byl sám se 
sebou. Hrál si sám. Myslím, že byl velmi 
osamělý.

Pořád ještě na Adama myslím, každý 
den. Zajímalo by mě, jestli si mě pamatuje. 
Nejspíš ne. Vsadím se, že už nemá ponětí, 
kdo jsem.

Dneska už vím, že Bůh nám lidi sesílá 
jako dar. Děti v tvé třídě, všichni vrstev-
níci, které tenhle rok potkáš, jsou Božím 
darem. Proto tě prosím, chovej se ke kaž-
dému z nich jako k daru od Boha. Ke kaž-
dému. Když uvidíš, že si někdo dělá blázny 
ze spolužáka, trápí ho, nebo bije, mělo by 
tě to taky trochu bolet. Jsem tvůj táta a byl 
bych proto rád, kdybys věřil svým vnitř-
ním pocitům. Kdybys věřil svému srdci.

Celý tvůj život se změní, když budeš 
věřit sám sobě a svému srdci.
Když tě kvůli někomu jinému bolí duše, 
říká se tomu soucit. To je signál od Boha: 
musíš něco udělat. Bůh ti říká: Vstaň, Mar-
ku! Jedno z mých dětí má bolest! Udělej 
něco, pomoz mu!

Pokaždé, když pocítíš soucit, bude tvůj 
život o něco lepší. Když někomu pomůžeš, 
budeš nějaký čas žít naplněný velkou ra-
dostí. Tak probíhá rozhovor Boha s člově-
kem. Tak se dějí zázraky. Možná se ti tomu 
nechce věřit, ale podobné situace zname-
nají jen jediné: Bůh ti věří a potřebuje tě.

Soucit, to je, když nedovolíš silným, 
aby ubližovali slabšímu. Když zavoláš na 
kluka, kterého všichni jen urážejí, aby se 
posadil vedle tebe. Když si vybereš do 
družstva při tělocviku toho, koho si ne-
vybere nikdo. Je to těžké udělat. Jsou to 
důležitá rozhodnutí. Ale jenom když se 
k tomu odhodláš, mohu říci, že jsi o něco 
zralejší.

Někdy budeš cítit soucit, ale nedoká-
žeš (možná ze strachu) pomoci. To je nor-
mální. Někdy je opravdu lepší se do rvač-
ky neplést. A nežalovat učiteli. Ale můžeš 
alespoň „nebrat do svého družstva“ ty, kdo 
pomlouvají, ubližují nebo nadávají jiným, 
nebo si berou to, co jim nepatří. A kdyby ti 
bylo opravdu těžko a nevěděl jsi, co máš 
dělat, vždycky to můžeš říct mě. Společně 
dokážeme vymyslet plán, jak to vyřešit.

Když si chce Bůh s tebou promluvit, 
našeptá tvému srdci, aby tě bolelo pro 
někoho jiného. Prosím tě, nikdy nenech 
tenhle boží šepot bez povšimnutí. Já jsem 
tenkrát na šepot Boha nedbal, s tím Ada-

mem. Ještě dnes si pamatuju, jak líto mi ho 
bylo, ale strach tenkrát zvítězil nad mým 
soucitem. Adam se možná mohl stát mým 
kamarádem, ale nestal. Protože jsem neměl 
dost odvahy.

Marku, nezáleží ani tolik na tom, jest-
li budeš první ve třídě. Nebo nejrychlejší, 
nejvíc bezva nebo ten nejvtipnější. Budete 
mít ještě spoustu soutěží a testů. Pro nás 
s maminkou není rozhodující, jestli v nich 
vyhraješ, nebo ne.

Ani nám moc nezáleží na tom, jestli 
tě holky mají za zábavného a milého klu-
ka. Nevadí nám, jestli sedíš v první lavici, 
nebo snad v té poslední. A už vůbec nelpí-
me na tom, aby si tě oblíbili učitelé.

Nechceme přemýšlet nad tím, jestli 
máš nejlepší oblečení ve třídě. Ten nejvíc 
super telefon (nebo jiné nádobíčko). To nás 
prostě nezajímá.

Neposíláme tě do školy, abys tam byl 
v čemkoli nejlepší. My tě máme rádi UŽ 
TEĎ. Takového, jaký jsi. Nemusíš si ve 
škole odpracovávat naši lásku nebo naši pý-
chu na tebe. Ty nemůžeš nikdy ztratit.

Posíláme tě do školy, aby ses v praxi 
naučil toleranci, vytrvalosti, odvaze a las-
kavosti.

Dobří lidé jsou lidé stateční. Protože 
odvaha, to není jen tak nějaká vlastnost. To 
je rozhodnutí. A tvoje rozhodnutí být sou-
citný je důležitější než jakýkoli strach ze 
zavedených zvyků nebo ze spousty kluků. 
Věř mi, je to tak. Je důležitější.

Neusiluj v tomhle roce být nejlepší ze 
všech. To není tak důležité. Důležité je být 
lepším klukem, než jsi byl v loňském roce.

Buď prostě vděčný za to, co máš. Buď 
laskavý a odvážný. Uč se soustředěné prá-
ci. To je všechno, co budeš letos potřebo-
vat. A v životě taky.

Snaž se pomoct těm spolužákům, kte-
rým pomáhat nikdo nechce. Děti jsou ve 
škole ponechány samy sobě. To také zna-
mená, že jeden ke druhému patříte. Udělej 
v tomhle roce alespoň jednou někomu ra-
dost. Aby byl šťastný. Je to moc důležité.

Mám tě tak moc rád, že by mi mohlo 
z toho každou chvíli prasknout srdce. Dě-
kuju, že jsi na světě. Jsi pro nás s mamin-
kou ten nejlepší dárek pro všechny časy.

Táta

http://www.pronaladu.cz/prectete-
-si-nez-pujde-zitra-do-skoly/

Dopis otce synovi 
o životních hodnotách a mezilidských vztazích

Píšu Ti, posílám andělský vzkaz,
Láska je všude a tedy i v nás. 
Láska je největší skutečná síla,
máme ji v sobě a vždycky v nás byla.
Láska je v nebi, v zemi i v moři.
Láska vše staví, to jen strach boří.

Ze srdce ji proto posílejme do světa,
ať jsme jí všichni plní a s námi 
i naše planeta.
Ať vládu převezme do svých dlaní,
ať vyléčí spory a dá klid zbraním.

Až každý najdeme zpět zase sebe,
pak nekonečně bude nás hřát,
to jen strach zebe.

* * *
Ticho a klid, láska a cit
chytit tu nit a už ji nepustit.

Ticho a klid, láska a cit
po špičkách pomalu, jít k sobě po stálu

najít ten poklad, co v hloubce si spí.

Pro nás je ukrytý,
mám ho já, máš ho i Ty

pro každého je připraven,
bez nás však nemůže ven.

Alena Chamrádová

Vnímať svet vnútornými hlbokými po-
citmi je niečo prekrásne, nakoľko človek 
zrazu vidí svet inými očami, uvedomuje si 
jednotu všetkých vecí a ľudí so sebou sa-
mým, uvedomuje si, že všetci sme jedno, 
nie sú medzi nami nijaké rozdiely, všetci 
sme rovnakí ľudia, tužíme po tej istej slo-
bode a láske. Programy s Igorem Michaj-
lovičem Danilovem sú v tomto veľmi ná-
pomocné, pretože keď si ich človek pustí, 
dostáva sa akoby do inej reality a začína 
vnímať a prijímať to, čo sa tam rozpráva 
cez úplne inú úroveň vo svojom 
vnútri, začína cítiť ľudí, ktorí roz-
právajú v programe a prestáva za-
pájať rozum. 

„Rigden: Hluboké pocity 
jsou zvláštním jazykem, odliš-
ným od obyčejného lidského. 
Když v sobě člověk překonává to 
nízké, každý den na sobě pracuje, 
vyvíjí se, duchovně se jako lidská 
bytost mění, stává se osvíceným. 
Když člověk duchovně roste, čelí 
otázkám svého rozumu. Zkušenosti s du-
chovními praktikami mu dávají pochopit, 
že materiální mozek je ve svém chápání 
omezen a váže se k tělu, ale tělo je pomí-
jivé a smrtelné. Ovšem Duše, která v něm 
přebývá, je neviditelná ale věčná. Rozumí, 
že smyslovou zkušenost nelze hodnověr-
ně předat slovy rozumu. Vždyť duchovní 
praktiky jsou pouze nástroje, které pomá-
hají odhalit, poznat a rozvíjet hluboké po-
city člověka, s jejichž pomocí komunikuje 
s Vyššími silami v jejich jazyce – v jazyce 
hlubokých pocitů. O božském se proto 
přímo mluvit nedá, protože jakákoli 
myšlenka bude jen pouhou alegorií. Ne-
boť božské – to je jiný jazyk, jazyk ne 

rozumu, ale hlubokých pocitů, takový, 
kterému rozumí Duše každého. Je to 
společný jazyk lidských Duší. A je to ja-
zyk Pravdy.“

Pri počúvaní programu mi to pomáha 
nemať toľko m yšlienok materiálnej pod-
staty, jasne ich rozlišovať a namiesto toho 
sa hlbšie zamýšľam nad slovami Igora Mi-
chajloviče, vynárajú sa mi v mysli jednot-
livé vety, kde sa snažím pochopiť podstatu 
a primäť aj rozum, aby spolupracoval. 

Napriek tomu, že nie všetkému rozu-
miem, veľa prijímam a cítim intuitívne, 
len sa jednoducho započúvam do toho čo 
rozprávajú a nechám sa unášať na krásnej 
vlne pocitov, ktoré z týchto programov cí-
tiť. Tieto pocity sú natoľko človeku blízke 
a príjemné, že v nich chce zotrvávať dlhšie 
a dlhšie a cíti obrovskú potrebu byť v nich 
stále. Ako náhle ich stráca, tak hľadá spô-
sob, ako ich znovu nájsť, objaviť ich vo 
svojom vnútri. 

Jedným z najľahších spôsobov je pus-
tiť si tieto videá a človek zrazu začína chá-
pať, že to čo ho predtým z pocitov vytrhlo, 
bolo len dočasné, iluzórne, mŕtve. Uve-
domí si, že prehral malú bitku so svojim 

rozumom, ale vstáva a ide ďalej, nakoľko 
hlboko cíti, že sa chce úplne oslobodiť od 
nadvlády svojho rozumu, chce sa naplno 
oddať tej kráse, čo cíti vo svojom vnútri, 
pretože vie, že to jediné je naozajstné 
a skutočné, a tak jeho duši milé, že to ne-
chce opustiť, chce v tom prebývať navždy. 
Človek začína jasne cítiť prítomnosť Boha 
v sebe, Jeho prítomnosť vo všetkom čo ho 
obklopuje, Jeho prítomnosť v každom člo-
veku. Nezávisle na tom, akej je farby pleti, 
toho čo má na sebe, chápe, že to všetko sú 

ľudia s dušou, deti Božie, ktoré 
majú v sebe tu nádhernú čiastočku 
večnosti, ktorá má ten obrovský 
potenciál dostať ich domov, dostať 
ich späť k Tomu, Kto ich stvoril, 
Kto je ich Otcom. 

Keď sa všetci ľudia spoja v te-
jto úprimnej túžbe, nebude viac 
na svete zla, nenávisti, pretože 
skutočná láska zvíťazí nad všet-
kým zlom a vytvorí nový domov 
pre všetkých, pre naše deti, ktoré 

budú mať jedinečnú príležitosť žiť a rozví-
jať sa v absolútne novej, duchovne tvorivej 
spoločnosti. To by bol ten najkrajší dar od 
Boha pre celé ľudstvo.

Série pořadu STŘÍBRNÁ NIT  
na allatra.tv:
Upřímný dialog o tom nejdůležitějším
http://allatra.tv/dobro/dusha/o-samom-glavnom/462
Smysl života – nesmrtelnost
http://allatra.tv/dobro/dusha/smysl-zhyzni-bessmer-
tie/464
JEDNOTA
http://allatra.tv/dobro/dusha/edinenie/470

(české titulky se připravují)
Katarína, Bratislava

… pokračování z minulého čísla

Myslet či nemyslet?
Myšlenky si dělají, co chtějí, stále bombar-
dují mozek, často se tam uhnízdí a vytvoří 
fiktivní problém. Týkají se většinou bu-
doucnosti, která neexistuje – jde o speku-
lace typu „co se stane, když…“, „co mám 
udělat, aby…“. V myšlenkách se objevuje 
i minulost, tou nemá smysl se trápit, plyne 
z ní zkušenost a poznání, které nám měla 
zprostředkovat nějaká osoba nebo událost 
(nic není náhoda). Neustálé přemýšlení 
nám ubírá energii. Je obtížné se naučit my-
šlenek hned zbavovat.

Lapač myšlenek: ve všech místnos-
tech mám nenápadně ukryty malé papírky 
a tužku. Když přijde myšlenka, o které se 
domnívám, že je důležitá, zapíšu ji. Na 
psacím stole jsem si udělal minipořadač 
s úkoly a povinnostmi členěný po dnech 
a týdnech (měsíce mám zvlášť v šupleti), 
papírek zasunu k nějakému dni. Uznávám, 
jsou i inteligentnější metody…

„…Myšlenka není vidět. Nelze ji zvážit 
ani ohmatat, ale přesto existuje, když už se 
jednou v našem vědomí objevila. Myšlenka 
má objem (přinejmenším informační). Její 
existence trvá jen krátkou dobu, protože 
ji rychle střídají jiné myšlenky. Myšlenka 
nemá hmotnost, ale v materiálním světě 
může mít kolosální následky. V podstatě je 
to Nic." Rigden

Několik triků, jak se uvolnit a získat 
energii. Mnozí z nás bývají často zane-
prázdněni a mají nedostatek času. Každý 
nemusí hluboce meditovat, stačí využít 
běžných činností a situací. Během dne 
občas máme chvíli, kdy na něco čekáme, 

nebo jedeme v dopravním prostředku. 
Toho se dá využít k tréninku dýchání. 
Většina lidí dýchá mělce, jednou z metod 
je postupně naplňovat břicho, dolní část 
hrudníku a horní část, prodloužit délku 
nádechů a výdechů. Nácvik správného 
dýchání posiluje koncentraci mysli a jeho 
zvládnutím dojde zvýšeným okysličová-
ním ke zlepšení funkce různých orgánů. 
Jíst bychom měli pomalu a soustředit se 
na strukturu jídla, různé chutě v něm ob-
sažené, vůně, teplotu. Při chůzi se kon-
centrujme na detailní pohyby, které dělají 
jednotlivé části končetin, a dýchejme při-
tom dobře. Když se myjeme a koupeme, 
ať naše smysly řeknou, co všechno zachytí 
a cítí. A při tom všem nemyslet, když při-
letí myšlenka, nechme ji odplout. Raději 
prociťujme přítomnost.

Neberme život tak vážně
Neumím běžně komunikovat s universem 
a vyššími bytostmi, neumím léčit, neumím 
opouštět tělo, řadu věcí neumím. Přestože 
jsou techniky a postupy, jak všeho dosáh-
nout, asi jim nechci plně zasvětit zbytek 
života. Myslím si, že jsou užitečné i dílčí, 
malé pokroky. Věřím duchovním poznat-
kům, jak je to s lidmi, se Zemí, vesmírem, 
univerzálním vědomím, uklidňuje mě, že 
naše existence nekončí smrtí. Není dobré 
někoho, ani sám sebe, do něčeho nutit, co 
má přijít, to přijde. Pravděpodobně zůstanu 
nedokonalý.

Když jsem byl před pár lety nadšen, 
pro mě tehdy novým, duchovním pozná-
ním, zkoušel jsem to sdělit i přátelům 
a známým. Neuvědomil jsem si, že jsme 
v této společnosti od dětství až do stáří 
ovlivňováni ze všech stran a v různých po-

dobách jakousi oficiální doktrínou západní 
civilizace, proto podobné informace muse-
li zákonitě odmítnout. Byl jsem rozčaro-
ván, brali mě jako cvoka. Nyní už s přáteli 
a známými duchovní řeči nevedu. Problém 
ale je, že mě přestala zajímat obvyklá té-
mata, jako politika, řeči o zaměstnání, spo-
lečenský život celebrit, vrcholné sportovní 
výkony, mám na to jiný pohled.

Na druhou stranu, hodně lidí, které 
jsem potkal na meditačních seminářích 
a jinde, jsou často plně pohlceni duchov-
ním učením a technikami sebezdokonalo-
vání. Chtějí se posunout někam dále, žijí 
tím a stále o tom mluví. 

Rigden: Každý z nás, kdo se nachá-
zí v těle, je hercem v divadle hmoty. Hra 
je šokující, ale velice poučná. Jedněm se 
otevírá Pravda, zatímco jiní jsou uchvá-
ceni vlastní licoměrností. Jediný rozdíl je 
v tom, na které straně, v této iluzorní podí-
vané, stojí tvoje vědomí. (z knihy AllatRa)

A co humor, legrace? Připadá mi, 
že je ho málo. Dost lidí bere vše až příliš 
vážně. Nevědí, že v tomto životě hrajeme 
určité role, že je to hra. Karel Čapek řekl: 
„Humor je sůl země a kdo je jím dobře 
prosolen, uchová se dlouho čerstvý.“ Cho-
vejme se tak, ať jsme stále čerství. Naslou-
chejme našemu srdci a intuici. 

Jiří Orlický

Setkání s duchovnem ve starším věku

Posielam dve básničky pre potešenie 
duše. Myslím si, že každý po pozeraní 
posledných troch videí s Igorem Michaj-
lovičem Danilovem, precítil tie nádherné 
pocity lásky, dobra, svetla a jednoty, kto-
ré na nás prechádzajú od Boha cez Ducha 
Svätého. Tieto pocity sú tak krásne, hlboké 
a inšpirujúce, že dali vzniknúť dvom bás-
ničkám, s ktorými som sa s vami chcela 
podeliť. Prajem všetkým nádherný, PO-
CITMI naplnený deň. 

Naberaj čašou z prameňa Ducha Svätého,
odovzdaj túto lásku do sveta celého. 
Boh predsa miluje všetky svoje deti,
pre každého z nás rovnaké Slnko svieti.

Tým Slnkom je Duša naša, 
ktorá ako portál do sveta Boha otvára sa.

Ak si pripravený za Dobro bojovať,
žiaden mrak nemôže ju zakrývať.
Tvoj duch je ako dúha krásny,
hrá odtieňmi farieb lásky 
Archanjela Gabriela.
Roztvor svoje srdce tomu, 
kto ťa na krídlach lásky môže doviesť 
domov.

***
Duch Svätý na Zemi je prítomný v tomto 
čase,
otvor oči a uši svoje jeho láske a kráse.
Roztvor sa mu ako jarný kvet Slnku
a domov sa povezieš v Jeho člnku.

***
Keď sa Bohu úprimne otvoríš,
lístky svojho lotosu pohladíš.
Vibráciou lásky a vďačnosti,
pocitom jednoty a svornosti.
Celý svet sa zrazu zmení, 
úprimná detská radosť z neho pramení.

***
Keď sa v Svätom Duchu nachádzaš,
nádherný úsvit čistoty mysle poznávaš.
Len čistotou mysle a láskou v srdci,
pochopiť Jeho veľkosť si súci.

Gabriela z Bratislavy

Milá Mlho, co skrýváš pod svým šatem?

Zakrýváš stromy, z nich voní jehličí.

Halíš stromy zelené i ty, co jsou oděné zlatem.

Jen si dej pozor, ať Tě vítr nezničí.

Alka Bazalka, AAS 

Právě duchovní svět je zdrojem života ducha. Začínáš rozumět, že bez něho jsi nikdo 
a nic, jediné, co ti zbývá je stát se subosobností. Zvolíšli si svět Boha, otevírají se 
před tebou úplně jiné možnosti. Je to rozšíření tvých obzorů, poznání Pravdy a co 
je nejdůležitější – VĚČNÝ ŽIVOT. Nic cennějšího pro člověka není. Tento život je 
v každém okamžiku „tady a teď“, prostě se mu musíte otevřít a pocítit ho v sobě. 
Není třeba nikam chodit, jen se otevřít a přijmout toto světlo. Eva Svobodová

SMYSL ŽIVOTA – 
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