
Staročeské  
zvyky

Štědrý den býval kdysi postním dnem, 
doprovázeným řadou lidových zvyků, od 
rozmanitých pověr až po poetické oby-
čeje. 
Štědrý den býval podle lidové víry nej-
vhodnějším dnem pro provádění různých 
lidových zvyků. Ty by se daly rozdělit do tří 
skupin: zákazy, věštění budoucnosti a po-
věry k zajištění plodnosti a hojnosti. Napří-
klad během dne se měl dodržovat přísný 
půst. Ráno se lidé chodili umýt k potoku či 
ke studni, aby byli celý rok zdraví.

 pokračování na str. 4

Silvestr
V tomto dni totiž ta nejmocnější energie 
ve vesmíru prochází všemi lidskými by-
tostmi a stimuluje jejich duchovní růst. 
Přeji Vám všem z celého srdce nekoneč-
nost lásky a dobra. Soustřeďme se v tento 
výjimečný den na svoji duši a na dobro, 
které je v každém z nás. Zkusme se na svět 
dívat pozitivně a s láskou. Pochopíme, že 
jsme jen nepatrnou součástí vesmíru, kte-
rý je nekonečný. Pochopíme, že veškeré 
naše malicherné problémy jsou jen zrn-
kem písku na poušti.

 pokračování na str. 6

Globální změny 
klimatu na Zemi

Jedním z nejdůležitějších mezinárodních 
problémů XXI. století je změna planetár-
ního klimatu. Obavy vyvolává obzvláště 
rychlý nárůst dynamiky katastrof, které 
lze pozorovat v posledních desetiletích. 
K dnešnímu dni existuje vysoké riziko ne-
pochopení a podceňování všech faktorů 
a rozsahu vlivu různých kosmických a ge-
ologických procesů na globální změny 
podnebí na Zemi. Globální změny klima-
tu na Zemi jsou způsobeny astronomic-
kými vlivy a jejich cykličností. 

 pokračování na str. 5

Porod doma – co 
o něm víme?

7. listopadu v hotelu Olšanka na Praze 3, 
se uskutečnila konference „Porod doma – 
co o něm víme?“, první mezinárodní udá-
lost svého druhu v Česku a ve střední 
a východní Evropě. Hlavním organizáto-
rem akce byla obecně prospěšná společ-
nost Porodní dům u Čápa. 
Do Prahy přijelo více než 200 účastníků 
a lektorů – porodní asistentky s dlouho-
letou praxí, profesorky porodní asistence, 
epidemiologové, lékaři z 19-ti států svě-
ta. Je tedy vidět, že o toto téma zájem 
stále trvá. 

pokračování na str. 3

12 (25) 2014 Volný prodej 8Kč/0,3€

prosinec 2014

Zimní přírodní 
medicína

Nejpříjemnějším způsobem léčby je 
prevence. Přitom u některých z nás 
převládá lenost ještě ve chvíli, kdy nás 
jen maličko bolí v krku, či pociťujeme 
nepatrný náznak rýmy. Jsou však i je-
dinci, kteří se tyto prvotní signály snaží 
nevnímat…
Především v těchto studených zimních 
měsících bychom měli dbát na něko-
lik zdravých pravidel. Nezaberou příliš 
času a budete se cítit před bacily bez-
pečněji. Je však nutné pravidelné opa-
kování, protože účinek se projeví až po 
určité době.

pokračování na str. 2

POZVÁNKA
Srdečně vás zveme na:

LITERÁRNÍ SETKÁNÍ SE ČTENÁŘI A KNIHAMI
AUTORKY ANASTASIE NOVYCH

Termín a místo konání:
BRNO – neděle 14. 12. 2014 ve 14.00 hodin

Masarykova univerzita, Komenského nám. 220/2, 662 43 Brno (místnost č. 201)
Co jsme pro vás připravili: volná diskuze, promítání, výroba vlastní mandaly, zvládnutí 
stresu a negativních myšlenek, globální klimatické změny na Zemi, rozšíření Znalostí 

z knihy AllatRa, sdílení vlastních zkušeností z duchovních praktik, 
dárky se znakem AllatRa a mnoho dalších zajímavostí…

Těšíme se na vás!
Pořadatelé: nakladatelství IBIS, info@ibisbooks.cz, tel. 774 689 512

Vážení a milí čtenáři!
Srdečně Vám děkujeme za krásnou a tvořivou spolupráci, za nápady, příspěvky a pomoc s šířením Polaho-

dy. Jsme velmi rádi, že máme možnost se s Vámi podělit o pozitivní zprávy.
My všichni máme vnitřní potřebu pomáhat, tvořit dobro a dělat radost pro ostatní. Stačí si vzpomenout na 

dětství, jak upřímně a nezištně jsme to dělali, …na radostí rozzářené oči rodičů, na šťastný úsměv. Nečekejme 
na zvláštní příležitost, dobro můžeme konat hned a kdekoli, třeba právě tady a ted´!

Nezapomínejme, že každý dobrý skutek nebo milé slovo znamená hodně nejen pro nás, pro jednotlivce, ale 
pro nás pro všechny, neboť tvoříme jeden celek! Jsme jako malé potůčky radosti a štěstí, které vytváří řeky 
a tyto pomyslné řeky radosti a lásky se vlévají do moří a vytváří tak obrovský oceán lásky, radosti a spokoje-
nosti. Každý může na svém místě udělat opravdu hodně! Stačí se jen podělit o krásu, hezkou myšlenku, radost, 
kterou nosíme v sobě.

Kéž Dobro, pozitivní myšlenky a laskavost v našich životech zaujmou přední místa, protože potom již ne-
bude prostoru na smutek. A to je to nejdůležitější – darovat budoucím pokolením šťastný svět, svět plný míru, 
přátelství a harmonie!

Z celého srdce Vám přejeme pohodové a krásné Vánoce  
a do nového roku pevné zdraví a spoustu splněných přání!

Krásné a pohodové vánoční svátky
Vám přeje redakce novin Polahoda

Čoby to ten zázrak mohol byt’?!
No predsa, že žijem a vidím ranný svit.

Kvety že kvitnú na lúkach všade,
vtáča si zaspieva v studenom chlade.

Voda žblnkotom ticho rozpráva, 

vietor sa s lístím v jeseň zahráva.
Cez deň aj v noci Zem rúcho svoje 

darúva l’uďom, kvitnú topole, 
a krásne ročné obdobia, 

sú tu, na Zemi, raj všetkým tvoria.

No tak, čo povieš, člověk neznámy,
sú to zázraky dennej oslavy?
Že žiješ, že si, miluješ, tvoříš,

aj padneš z výšok, s přítmím sa boříš, 
ale zas vstaneš, sila je tvoja,

nádej t ’a  zdvihla nútí do boja,
pracovat pre tých, čo prídu po nás,
nech je ich život plný běžných krás,

ktoré keď s citom mysel’ oslovia,
dobrotu v duši každej, podporia. 

Mária Miadoková, Snívaj pre seba

ČOBY TO TEN ZÁZRAK…

ZDRAVÍ

SPOLEČNOST

VE SPOJENÍ 
S PŘÍRODOU

ZAJÍMAVOSTI

CESTA 
ZA POZNÁNÍM

mailto:info@ibisbooks.cz
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Dlouhý, zdravý a šťastný život je výsledkem prospěšných činů, smysluplných projektů, které v nás samotných vzbuzují nadšení, a přitom jsou přínosem a požehnáním pro životy druhých. Hans Selye
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Základní návyky
Především v těchto studených zimních 

měsících bychom měli dbát na několik 
zdravých pravidel. Nezaberou příliš času 
a budete se cítit před bacily bezpečněji. Je 
však nutné pravidelné opakování, protože 
účinek se projeví až po určité době.

Vyplachování nosu (případně srká-
ní) a kloktání. 

V prevenci, tedy každý den, můžete 
použít jen čistou vodu, lépe však solný 
roztok. Při bolestech v krku je velmi účin-
né kloktat nálevem z řepíku či šalvěje. 
Při začínajícím škrábání také pomáhá na-
kapat asi pět kapek levandulové silice do 
malé skleničky vody a pravidelně a často 
kloktat. Kloktací proceduru opakujte až do 
odeznění nepříjemných příznaků. Při rýmě 
vám může poskytnout úlevu vyplachování 
nosu tradiční metodou pomocí konévky 

neti. Podrobně popsané postupy a přípravu 
roztoku najdete na internetu či v příslušné 

literatuře. Ve Sféře jsme již na toto téma 
také psali. Proceduru provádějte i preven-
tivně ihned po příchodu domů, obzvláště 
v případech, kdy jste se pohybovali mezi 
lidmi. Až poté začněte jíst a pít, zamezíte 
tak šíření případné infekce do organismu. 
Jestliže v nosních dutinách již infekci usa-
zenou máte, rýma se vám spustí, aby se 
oblast nosu pročistila.

Inhalování vonných esencí.
Při začínající rýmě či jako prevence 

je dobré vdechovat vůni levandule. Mů-
žete ji například zakoupit sušenou a před 
vdechováním protřít mezi prsty, aroma 
levandule se tak dobře uvolní. Vdechová-
ní vůně této byliny prospívá i při mírných 
bolestech hlavy. Pozor jen, máte-li nízký 

krevní tlak, protože levandule jej snižu-
je. Pro zmírnění ucpání dýchacích cest je 
vhodný eukalyptový olej. Kápněte asi 5 až 
6 kapek do hrnku vroucí vody a inhalujte 
páru. Před odchodem z domova si pečlivě 
vymažte nos, stačí kosmetickou vazelínou 
na popraskané rty, kterou běžně zakoupíte 
v lékárně. Bacily tak mají menší šanci usa-
dit se na nosní sliznici.

Masáž teplým olejem. 
Můžete provádět sami, pokud možno 

pravidelně, alespoň jedenkrát týdně. Potře-
te a promasírujte celé tělo teplým olejem 
a nechte 10 až 15 minut působit. Poté se 
může osprchovat. Tímto jednoduchým 

způsobem podpoříte činnost imunitního 
systému. Výběr oleje záleží na vás – uni-
verzální je sezamový, doporučuje se pře-
devším lidem se sklonem k suché pokožce. 
Výborným způsobem, jak posílit imunitu 
a odbourávat nahromaděný stres, jsou ma-

sáže všeobecně. Nepodstupujte však ma-
sáž během onemocnění! Lymfatická masáž 
rozproudí lymfu. Medová masáž odpomů-
že od usazených toxinů, shiatsu masáž má 
léčivé účinky na jednotlivé vnitřní orgá-
ny, aromaterapie navíc pracuje s vonnými 
olejíčky a oleji, reflexní terapie aktivuje 
plosky nohou a jejich prostřednictvím se 
regeneruje celé tělo.

Horká koupel s mořskou solí. 
Pro posílení organismu a ihned poté, 

co jste prochladli, je dobré si připravit kou-
pel. Její teplota by měla být taková, abyste 
se trochu zpotili, ale aby se vám zároveň 
z horké vody neudělalo nevolno. Vaše po-
kožka zůstane jemná a vláčná, nasypete-
-li do koupele trochu jedlé sody. Můžete 
také přidat aromaterapeutickou silici proti 
nachlazení, například levandulovou, euka-
lyptovou či mátovou. Asi 5 kapek zvolené 
silice rozmíchejte v 1 dl mléka a nalijte do 
koupele. Poté je důležité zůstat v teple, nej-
lépe do druhého dne.

Více informací na: http://www.celost-
nimedicina.cz/zimni-prirodni-medicina-ti-
py-pro-lepsi-zdravi.htm

CIVILIZAČNÍ CHOROBY

Slovo „autismus“ v překladu z latin-
ského „autos“ znamená „sám“, který pozdě-
ji získalo význam „pohroužení se do sebe". 
Takové dítě je plně ponořeno do svého 
vnitřního světa, který je jeho realitou. Při-
čemž vnější hmotný svět pro něj nezname-
ná nic jiného, než mimo něj proplouvající 
obrazy, události, které nemají vliv na jeho 
vnitřní svět. Tyto děti myslí v obrazech, 
ze kterých i vytváří celkový obraz toho, 
co se děje. Ale co je velmi zajímavé, často 
u těchto dětí pozorujeme vysokou úroveň 
inteligence. Odpovědi na složité otázky ži-
vota dávají s překvapivou lehkostí.

K dnešnímu dni, má medicína o au-
tismu více bílých skvrn, než znalostí. 
V některých případech jej zařazují k neu-
rologickým onemocněním, v jiných k psy-
chiatrickým, další považují autismus za 
zvláštní stav a ne za nemoc. Etiologie ne-
moci ještě není zcela známa. Teorie vzni-
ku se pohybuje od MMR očkování přes 
prenatální zvláštnosti vývoje až do for-
movaní autismu v prvních letech života. 
Jediná věc, kterou je možné jednoznačně 
stanovit při této diagnóze, jsou změny ve 
struktuře mozku. Ale ani to nám nepřiná-
ší zatím konkrétní závěry, neboť se dosud 
nepodařilo postižené oblasti přesně odha-
lit a ani pochopit, jaké změny to vyvolává.

Existuje celá řada otázek, které se po-
kládají rodičům při stanovení diagnózy. 
Hlavním úkolem je odhalit zájem dítěte 
o vnější svět. Například, dívá-li se vaše 
dítě tím směrem nebo na předmět, o kte-
rém mu nadšeně vypravíte, nebo hraje-li si 
dítě s hračkami, které imitují dospělý život 
(dětské kuchyně, auta, kočárky).Je totiž 
velmi častým jevem, že děti s autismem 
právě neprojevují zájem o tyto věci a čin-
nosti z každodenního života. Pro rodiče je 
velmi obtížné upozornit na sebe. V životě 
takového dítěte, hrají jen pomocnou roli 
jako zdroj tepla, jídla, pohodlí. Je téměř 
nemožné takové dítě obejmout nebo po-
hladit. Ono se tomu bude vyhýbat všemi 
způsoby, což může vést v rodině k rozru-
šenosti a slzám…

I když ne všechny autistické děti jsou 
zavřené do sebe. MUDr. Lilie Molčan, od-
borník v této oblasti, s kterou jsme udělali 
rozhovor, se podělila o své osobní zkuše-
nosti: „Mám jednoho chlapce, který jde po 
ulici, seznamuje se a komunikuje se všemi 
kolemjdoucími. Možná s časem se přesou-
vá důraz na vnější svět.“

Tyto děti neznají klasický pocit 
strachu z nebezpečí, které může ohrozit 
jejich život. Nebojí se aut, vlaků, výšek…
Na druhou stranu je paradoxně může vyle-
kat hluk za oknem, hlasitý zvuk vysavače.

Jak vidíme, na tohle téma je více otá-
zek než odpovědí a také často chybí lo-
gická vysvětlení. Ale zkusme přijít na to, 
odkud se bere tato komplikovanost.

Všechna terapie autismu je zaměřena 
na symptomatickou léčbu. Od medika-
mentózních, včetně skupiny neuroleptik, 
psychotropních látek pro potlačení vzruši-
vosti, až po začlenění dítěte do společnosti 
prostřednictvím dlouhých sezení, často 
s malým výsled-
kem. Ale všechny 
tyto metody nahra-
zují vnitřní realitu 
dítěte za naši vněj-
ší. Takže kde se 
skrývá chyba?

Jak už víme, 
autismus je pono-
ření do sebe, do 
svého světa. To je 
pro ně jediná reali-
ta, zatímco všech-
no kolem je nic víc 
než iluze. Proto je 
jasné, proč tyto 
děti nekopírují 
dospělé ve svých 
hrách. Pro ně je 
očividná iluzorní 
povaha našeho světa a jeho dočasnost. 
Pak se nabízí otázka, proč kopírovat 
něco, co nemá smysl?  My dospělí strá-
víme velkou část našeho života ponořením 
do svých problémů a starostí. Od úspěšné 
kariéry po domácí práce. A jak často se za-
obíráme svým vnitřním světem, skutečným 
životem uvnitř nás, naší duchovní podsta-
tou? Autistické dítě tráví v tomto svém 
vnitřním světě většinu dne.

Pak je také pochopitelné vnímání ro-
dičů pouze jako nástroj pro jeho existenci. 
Vždyť celý jejich život probíhá uvnitř, 
a tělo i tenhle svět vnímají jako dočasné 

formy existence, obal, který jen potře-
buje být udržován. Z tohoto je zřejmá 
nechuť k objetím a dotykům, protože to 
jsou pouze zevní projevy. Nemají pocit 
spřízněnosti, pro ně je rodič pouhý objekt, 
který pomáhá jejich tělu existovat. Jediné 
spojení s lidmi, které si oni mohou uvě-
domovat - je spojení na hluboké pocito-
vé úrovni. O tom se snadno přesvědčíte, 
když si promluvíte s autistickým dítětem 
v nejprve ve svém obvyklém stavu a po-
tom, když najdete svůj vnitřní klid, napl-
níte se vnitřními pocity a s tím se obrátíte 
na dítě. Proto by měl rodič nejprve najít 
harmonii v sobě, objevit svůj vnitřní 
zdroj lásky. 

Absence strachu před ohrožujícím ži-
vot nebezpečím vychází z vnímaní skuteč-
ného života uvnitř a ne zevnějšku.  Realita 
začíná pro ně mimo tento svět. Žijí v ní. 
A život ohrožující vnější nebezpečí pro ně 
nepředstavuje hrozbu. Protože skutečný 
život zastavením vnějšího nepřestává.

Zůstává jedna otázka: je autismus 
nemoc nebo šance na skutečný život? 
A jen na nás záleží, jaký bude konečný 
výsledek pro takové dítě. Pokud nasmě-
rujeme terapie ne na vnější začlenění do 
společnosti, nýbrž skrze poznaní svého 
vnitřního světa začneme mluvit s těmito 

dětmi jazykem, kterému rozumí, jazykem 
hlubokých vnitřních pocitů, jazykem duší 
a skrze to pochopíme i tento svět!  Už jej 
ale budeme vnímat jako sekundární, pro-
tože pro každého opravdového člověka je 
hlavní svět duchovní. A každý z nás má 
duši, tu část, která nám dává šanci na sku-
tečný život.

Na otázky novináře odpovídá přední 
odbornice v léčbě dětí se syndromem auti-
smu a jejich následnou adaptací na spole-
čenský život, MUDr.  Lilie Molčan .

Jaké jsou problémy, kterým čelíte ve 
své každodenní práci?

Práce s těmi-
to dětmi je složitá, 
ale zároveň velmi 
zajímavá. Reagují 
na náš vnitřní stav, 
nálady a myšlen-
ky. Byl u mne je-
den typický případ 
při práci s jednou 
dívkou (směje se). 
Pracovali jsme 
s ko legy tehdy po-
dle jedné metody 
postavené právě na 
principu behaviori-
smu po dobu šesti 
měsíců. A výsled-
ky nebyly žádné, 
dítě nereagovalo, 
nemohlo opakovat 
naučené pohyby. 

Každé z našich dalších sezení bylo jako 
první - nebyla žádná dynamika. A tak jsem 
se na jednom takovém cítila zoufalá. Do-
slova jsem to vzdala. A zde, v tuto chvíli, 
se mi ona podívala přímo do očí. Takový 
pohled jsem nikdy předtím u ní nevidě-
la… trvalo to tak deset sekund. A pak po 
mně začala opakovat a dělat, co bylo třeba. 
O několik měsíců později přišly první sku-
tečné výsledky. Co to tehdy bylo, nevím. 
Náhoda? Těžko.

Často se setkáváme s neochotou mno-
ha rodičů s těmito dětmi vůbec pracovat, 
často se zde projevuje negativní dopad 
konzumního způsobu rodiny, společnosti. 

Už jste se snažila zlepšit stávající me-
tody léčení dětí? 

Ano. Právě na tom pracuji. Ale roz-
víjet tyto metody a dovést práci ke kva-
litním výsledkům se všemi potřebnými 
klinickými studiemi a pozorováními se 
jeví v současné spotřebitelské společnos-
ti, jako velmi obtížné, ale možné. Na další 
průzkum a hledání účinných metod mě na-
dchly informace obsažené v knize Sensei 
ze Šambaly od Anastasii Novych.

Jak vidíte další vývoj metod léčby.
Samozřejmě, že zde důležitou roli 

hrají rodiče dětí. Bohužel se dnes často se-
tkáváme s jevem, kdy je pro ně pohodlněj-
ší poslat své dítě ke specialistovi a na něja-
ký čas zapomenout na svůj „problém“, že 
jejich dítě je autista. Naše metoda samo-
zřejmě vyžaduje pozornost od příbuzných, 
blízkých, rodiny…,  ale výsledek stojí za 
to! Vždyť v sázce je osud a budoucnost pl-
nohodnotných osobností.

Takže říkáte, že autismus je vyléčitel-
ný?

Víte, popravdě po čtyřleté praxi s tě-
mito dětmi už pochybuji, že autismus je 
nemoc. Spíše se jedná o zvláštní stav, kte-
rý osoba zažívá. Mohu vám dát příklad 
ze života Temple Grandin, která žije pl-
nohodnotný život dospělé ženy a stala se 
předním vědcem v zemědělství. Na moti-
vy její biografie byl dokonce natočen film. 
Název filmu je „Temple Grandin“ .

Stav autismu je plné odpojení osob-
nosti od vědomí, to znamená, úplná svo-
boda od stereotypů a hodnot hmotného 
světa, proto je obtížné přilákat děti do 
společenských aktivit. Naopak ale třeba 
schizofrenie je úplná dominance vědomí 
nad osobností a její úplné podřízení vědo-
mím!

Přestože bylo uděláno spousta práce 
v oblasti hledaní příčiny nemoci, vědec-
ký svět stále nemá zcela jasnou odpověď 
na to, co to autismus je. Počet dětí s tímto 
syndromem je docela velký a existuje vel-
ký nedostatek specialistů. 

Vždyť co je hlavní pro nás všechny. 
Aby v naší společnosti bylo více dobra, 
lidskostí, vzájemné tolerance a pochope-
ní. Potom každý problém se stává příle-
žitosti.

Jekatěrina Tsygančuk 
překlad článku z ruského jazyka

Zraková 
kůra

1. Smyslové in-
formace směřují 
do amygdaly

2. Dítě projevuje 
adekvátní emo-
cionální reakci

Amygdala

1. Změna vztahu 
mezi amygdalou 
a zrakovou kůrou 
naruší emocionál-

ní reakci ditěte

2. Impulsy z 
amygdaly vzbuzují 
autonomní nervový 

systém, zvyšují 
srdeční frekvence

3. Dítě se vyhýbá 
očnímu kontaktu, 

aby zmírnilo neklid

Normální 
srdeční 

frekvence

Zvýšené
srdeční 

frekvence

AUTISMUS - rozsudek nebo šance na život? 
Co se doopravdy skrývá za na první pohled děsivou diagnózou autismus, kterou je tak obtížné definovat? 
Najít příčiny její vzniku, vypracovat účinné metody léčby je ještě těžší. Proč autismus je malo vyléčitelné, 
těžké onemocnění, v čem je složitost diagnostiky a výběru terapie? 

Ve dvacátých letech 20. století zača-
ly propukat mezi evropskou i americkou 
populací řada neznámých chorob. Ty 
měly nevysvětlitelný původ. 

 
Nebyly tak dokonalé laboratoře jako 

dnes a jediný prostředek pro zkoumání 
hodnot v krvi byl mikroskop. Ve dvacá-
tých letech minulého století byli lékaři 
zaskočeni neznámými nečistotami – těž-
kými kovy, deformací červených krvi-
nek, jejich shlukováním do geometric-
kých tvarů atd. 

 
Německý lékař Otto H. Warburg 

(1883–1970) tyto nečistoty přisuzoval 
době. Průmyslová revoluce byla v pl-
ném rozkvětu. Z komínů  obřích továren 
se do prostředí linul hutný toxický kouř. 
Základ jídelníčku tvořil chléb, který se 
začal dělat průmyslovou velkovýrobou. 
Nebyl čas na odpočinek těsta, kde kvá-
sek zlikvidoval sacharidy. Velkopekárny 
měly požadavky na mouku s velkým 
obsahem lepku, proto se obiloviny pře-
šlechťovaly do extrémních hodnot lep-
ku, které provází nebezpečné exorfiny.

 
Doktor Warburg zjistil, že krev za-

sažená těmito vlivy roznáší mnohem 
méně kyslíku a organizmus má tendenci 

se překyselit. Tělo si ovšem musí stále 
udržovat svoji acidobazickou rovnováhu 
a proto je vyrovnávání pro tělo velmi vy-
čerpávající. Tuto chvíli oslabení využí-
vají zárodky zákeřných chorob ke svému 
rozvoji. V tomto tzv. překyseleném pro-
středí si kromě rakoviny doslova lebedí 
i ostatní příznaky – únava, migréna, pále-
ní žáhy, alergie, atopické ekzémy, astma.

 
Dr. Otto H. Warburg za své obje-

vy v roce 1931 dostal Nobelovu cenu. 
V roce 1966 svoji práci rozsáhle pre-
zentoval v odborných časopisech pod 
názvem „The Prime Cause and Preven-
tion of Cancer“. Teprve až v roce 1999 
skupina vědců z univerzity v Salzburgu 
připustila, že je rakovina opravdu způ-
sobena tzv. překyselením organizmu. 
Warburgův objev využívají k úspěšnému 
vyléčení rakoviny instituty  OHI v San 
Diegu  v USA a na Euroklinice v České 
republice. Oba instituty rakovinu i ostatní 
civilizační choroby vyléčí jednoduše ře-
čeno pouhou stravou, bez použití chemie. 
O tento systém nemá ovšem naše společ-
nost zájem. Vládnou zde peníze a farma-
cie. MUDr. J. Hnízdil troufale pozname-
nal, že tato nemocná společnost potřebuje 
pacienty a sama si je proto vyrábí.

 Ing. Zilvar,  ing.zilvar@seznam.cz

Překyselení krve Krev rel. zdravá

Zimní přírodní medicína - tipy pro lepší zdraví
Nejpříjemnějším způsobem léčby je prevence. Přitom u některých z nás převládá lenost ještě ve chvíli, kdy nás jen 
maličko bolí v krku, či pociťujeme nepatrný náznak rýmy. Jsou však i jedinci, kteří se tyto prvotní signály snaží 
nevnímat, dokud je jejich vůle silnější než onemocnění samotné. 

Lidé obětují zdraví, aby vydělali peníze, 
potom obětují peníze, aby znovu získali zdraví. 

Tak se znepokojují budoucností, že si neužívají přítomnost. 
A žijí tak, jako by nikdy neměli zemřít, 

a potom zemřou bez toho, aby předtím žili. 
Dalajláma

http://www.polahoda.cz
http://www.celostnimedicina.cz/zimni-prirodni-medicina-tipy-pro-lepsi-zdravi.htm
http://www.celostnimedicina.cz/zimni-prirodni-medicina-tipy-pro-lepsi-zdravi.htm
http://www.celostnimedicina.cz/zimni-prirodni-medicina-tipy-pro-lepsi-zdravi.htm
mailto:ing.zilvar@seznam.cz
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Způsob života je mnohem důležitější než množství prožitých let. Seneca

Tato slova vyvolávají v každém člo-
věku jiné emoce. Myslím, že má lidstvo 
v tomto ohledu dva úhly pohledu. Chci 
ovšem podotknout, že systém rozděluje 
ale lidé sjednocují. Nicméně se vraťme 
k předchozímu přirovnání. První úhel zau-
jímají lidé, kteří se domnívají, že se všech-
no dá vyčíslit v penězích, včetně lidského 
života. V druhém se nachází lidé, jejichž 
víra a láska k bližnímu je prvořadý impuls, 
kterým se řídí po celý život. Ruku na srdce. 
Jakým směrem se díváte Vy? 

Pokusíme se společně podívat na jed-
notlivé pohledy. Lidé, kteří se zaměřili 
prvním směrem, jsou přesným prototypem 
konzumního člověka, který je nezbytný pro 
fungování této materiální společnosti, za-
ložené na sobectví, klamu, mamonu, pýše, 
závisti a jiných „nádherných“ vlastnostech 
každého spořádaného občana. Mocní toho-
to světa si mnou ruce a s úsměvem kvitují 
všechny snahy o přepočítávání základních 
lidských hodnot na peníze. Všimněme si, 
že hlavním tahounem této početné skupiny 
je strach. Kdo se totiž bojí, je lehce mani-
pulovatelný. „Máš strach z nemoci, úrazu, 
ze smrti? Mysli na zadní vrátka. Zabezpeč 
sebe a svoji rodinu. Když už nic, tak alespoň 
z toho budou nějaké peníze!“ Těmto a jim 
podobným větám tato skupina připisuje pri-
oritní význam. Druhý úhel pohledu je přes-
ným opakem toho prvního. Vnitřní pocit, 
a z něho plynoucí síla nutí tyto lidi pomá-
hat všem bez rozdílu. Tito lidé chápou, že 
není vůbec podstatné, kolik má kdo peněz. 

Chápou, že jsme si všichni rovni a že hod-
nota lidského života se nedá vyčíslit penězi. 
Chápou, že strach je v lidech uměle vyvolá-
ván, jako všechny negace, které se dějí na 
této planetě, včetně válek. Všichni máme 
v sobě dobro. Ale záleží jen na nás, jakým 
směrem se budeme dívat. To je ten dar, 
který nám byl dán Bohem. Možnost volby. 
Nepodléhejme těmto iluzím materiálního 
světa. Poslouchejme hlas svého srdce. 

Co se stane, když zabráníme válce? Co 
se stane, když nebudeme zavírat oči nad 
bezprávím? Co se stane, když lidé konečně 
pochopí, že nejmocnější silou ve vesmíru 
je Láska? Co se stane, když obyčejný vo-
ják porozumí skutečnému významu slov 
„hodnota života“? Stane se to, co se mělo 
stát už dávno. Prezidenti, ministři, politici 
a kněží budou bez práce. Slovo „voják“ 
bude chápáno pouze v kontextu s pomocí 
při odstraňování škod po přírodních kata-
strofách. Bratr už nikdy nepozvedne ruku 
proti bratrovi. Lidský život a jeho ochra-
na bude na prvním místě celé společnosti. 
A co mocní tohoto světa? Bez naší podpory 
se rozplynou v prach a nic po nich nezbude.

Prosím, zamysleme se nad sebou 
a svým chováním vůči ostatním lidem. 
Pokusme se být k ostatním tolerantní. 
Uvědomme si, že život je to nejcenněj-
ší, co máme. Nedovolme, aby nám pýcha 
a nadřazenost bránily v konání dobra. Pod-
porujme ze všech sil mír a spolupráci mezi 
národy. Nečiňme druhým to, co nechceme, 
aby oni činili nám. Dušan Šafránek

HODNOTA ŽIVOTA

HODNOTA ŽIVOTA
První osnova AllatRa
Nejvyšší hodnota v tomto světě je lidský život. Život každého člověka je třeba chrá-
nit jako svůj vlastní. I když je život člověka rychle plynoucí a pomíjivý, dává každé-
mu šanci znásobit svou hlavní hodnotu – vnitřní duchovní bohatství. Je to jediná 
věc, která otevírá cestu Osobnosti ke skutečné duchovní nesmrtelnosti. 

Zvyšujme tuto hodnotu svého života každý den, protože smrt nás může náhle zasko-
čit kdykoli. Usilujme o dokonalost, o sjednocení osobní volby a své činnosti s hlav-
ním smyslem své existence – duchovní a morální přeměnou, službě vyšším všelid-
ským duchovním hodnotám. http://allatra-partner.org/cs/foundations

Pardubice 18. listopadu 2014
 
„Péče o osobu blízkou má ve společnos-
ti vysokou prestiž, ale tato prestiž není 
zohledněna v podpoře pečujících osob“, 
řekl dále Václav Krása a zmínil soubor 
opatření, který by měl ulehčit život peču-
jícím osobám. Patří mezi ně např. zajištění 
nezbytného času na odpočinek, změna po-
suzování míry závislosti, změna sociálního 

zajištění pečujících osob, odborná psy-
chologická pomoc aj. Záštitu a zajímavé 
příspěvky k tématu konference poskytly 
také další významné osobnosti - místo-
předsedkyně Senátu Parlamentu ČR Mgr. 
Miluše Horská a  Mgr. Jana Hanzlíková, 
náměstkyně ministryně práce a soc. věcí. 
Zejména přítomné dámy zaujal moderátor 
akce, kterým byl Martin Zach, vítěz soutě-
že Muž roku 2009. Zájem účastníků vzbu-
dila i  prezentace poskytovatelů sociálních 
služeb z Pardubic a bezplatná sociálně 
právní poradna.

 
„Výstupy z konference budeme nyní 

zpracovávat za pomoci studentů a ne-
pochybně je využijeme v našem úsilí o 
zlepšení situace pečujících“, informovala 
Radka Svatošová, koordinátorka Národní 
rady osob se zdravotním postižením ČR. 

„Velmi mě potěšilo, jak velký ohlas akce 
měla - zúčastnilo se téměř 280 účastníků 
z řad akademických pracovníků, studentů, 
zástupců veřejné správy a neziskových or-
ganizací, poskytovatelů sociálních služeb, 
ale i osob pečujících a lidí se zdravotním 
postižením,“ dodala Radka Svatošová.

Akci uspořádala Univerzita Pardubi-
ce ve spolupráci s Národní radou osob se 
zdravotním postižením ČR, Pardubickým 
krajem, statutárním městem Pardubice a 
Centrem pro zdravotně postižené a seniory 
Pardubického kraje.

v příštím čísle:
Výsledky ankety, která byla uspořádaná 
v rámci konference Podpora pečujících 
osob (Pardubice, 6. listopadu). Anketa se 
zabývala situací a problémy pečujících 
osob a jejich potřebami.

Péče o osobu blízkou 
znamená nikdy nekončící činnost

SOUTĚŽ
Láká vás dobrodružství? Chcete se stát na chvíli objevitelem něčeho nového? Chcete 
rozšířit znalosti o tomto světě pro sebe i ostatní? Tak jste na správné adrese! Připravili 
jsme pro vás soutěž o krásné ceny s motivem pradávného znaku AllatRa. Stačí jen se 
více rozhlížet kolem sebe – po domech, freskách, dlažbách, obrazech… a objevit výše 
zmíněný znak AllatRa (pracovní nebo symbolizovaný).
Znak AllatRa je jedním z 18 původních starobylých pracovních znaků, je neustále ak-
tivní a působí spolu s viditelným i neviditelným světem. Ovlivňuje energetickou kon-
strukci člověka, nezávisle na tom, zda to člověk chápe, či nikoli. Znak jakoby vstupuje 
do rezonance a zesiluje tvořivou, duchovní sílu člověka, vyvolává pozitivní emoce.
Fotografie znaku a místa, kde jste motiv nalezli, případně historické zmínky, legen-
dy nebo příběh, který se váže k autoru či dané lokalitě, prosím zasílejte na adresu: 
Nakladatelství IBIS s.r.o., P.O. Box 45, 251 70 Dobřejovice, polahoda@centrum.cz 
Vaše objevy zároveň otiskneme v některém z dalších čísel Polahody.

Těšíme se na vaše objevy! Redakce novin Polahoda

MÍR NA CELÉM SVĚTĚ

Pro dlouhodobý a pevný mír na celém 
světě je důležité si uvědomit, že jakékoli 
rozdělení a z jakéhokoli důvodu vždycky 
vede k různým názorům a následně i ke 
konfliktům. My lidé planety Země dýcháme 
stejný vzduch a jsme vystaveni různým kli-
matickým změnám na planetě. Lidstvo jako 
celek je jediným organismem, a protože my-
slíme, nacházíme se v jednotném informač-
ním prostoru. Naše myšlenky a emoce jsou 
energie, což dnes dokazuje i moderní věda.

Každý člověk je generátorem energie. 
Celkově vzato, 7 miliard generátorů vytvá-
ří silné myšlenkově energetické (mentální) 
pole, které se nachází ve vzájemné interakci 
s přírodními silami. A samozřejmě se vzá-
jemně ovlivňují. Jsme schopni nakazit svý-
mi myšlenkami a emocemi jiné lidí. A za 
emocí a myšlenkou následuje konkrétní čin. 
Jakou bude naše myšlenka mít povahu – de-
struktivní nebo konstruktivní, vybíráme my 
sami a to v případě, že je kontrolujeme.

Když se nestaráme (nekontrolujeme) 
o to, jaké máme myšlenky, jaké emoce 
v nás zuří a co dáváme do světa, v tuto 

chvíli můžeme být snadno manipulova-
telní (moderní psychologie zná způsoby 
a metody masového psychologického 
vlivu). A následně prostřednictvím mani-
pulace řeší své mocenské, finanční a geo-
politické zájmy. Svobodnému člověku se 
nedá vládnout, protože on ovládá sám 
sebe. Ale svobodným se můžete stát pouze 
prostřednictvím kontroly svých myšlenek, 
emocí a přání. Svobodnému člověku není 
možné vnutit myšlenku, že je třeba ničit 
prostředí, ve kterém žije, vyvraždit sobě 
podobné kvůli budoucímu štěstí a prospe-
ritě. Protože tato lež je v rozporu se zdra-
vým rozumem. Chce-li mocnář vládnout, 
potřebuje rozdělit lidi na válčící tábory 
a postavit je proti sobě, směřovat jejich po-
zornost na boj a mezi tím řešit své osobní 
zájmy.

Ale ve skutečnosti 

SVOJÍ VOLBU DĚLÁME MY SAMI 
A SAMI JSME ZODPOVĚDNI 

ZA DŮSLEDKY TÉTO VOLBY. 
VYBEREME-LI MÍR – 

NASTANE MÍR.

Vladmír Lesník

REPORTÁŽ Z KONFERENCE
Je páteční dopoledne 7. listopadu, blížím se k hotelu Olšanka na 
Praze 3, kde probíhá konference POROD DOMA – CO O NĚM 
VÍME?, první mezinárodní událost svého druhu v Česku a ve 
střední a východní Evropě. Patronát nad celou akcí převzala 
Markéta Šichtařová, přední česká ekonomka a matka tří dětí 
narozených doma. 

Jedu výtahem do druhého patra a registruji se. Jsem zvědavá, 
kolik novinářů na této akci bude. „Novináři jsou vítáni“, řekla mi 
před časem paní Zuzana Štromerová z obecně prospěšné společ-
nosti Porodní dům u Čápa, která je hlavním organizátorem akce. 
Vypadá to, že novinářský nátřesk tu nebude. Porod doma už není 
rozbuškové téma – vybaví se mi slova z rozhovoru, který jsem 
před časem dělala s paní Petrou Sovovou, ředitelkou Hnutí za ak-
tivní mateřství. 

Do Prahy přijelo více než 200 účastníků a lektorů – porod-
ní asistentky s dlouholetou praxí, profesorky porodní asistence, 
epidemiologové, lékaři z 19-ti států světa (Belgie, Brazílie, Bul-
harska, České republiky, Dánska, Francie, Ghany, Chorvatska, 
Holandska, Irska, Izraele, Litvy, Německa, Polska, Portugalska, 
Rumunska, Slovenska, Slovinska a Velké Británie), je tedy vidět, 
že o toto téma zájem stále trvá. 

První přednáška po oficiálním zahájení se týká porodů do 
vody. Lucia Rocca z velké Británie pouští svoji prezentaci. Ano, 
to je úžasný start, ideální na naladění se na toto téma. Přála bych 
všem ženám, které očekávají narození potomka, a nejen těm, které 
se rozhodnou pro tento způsob porodu, aby jejich výraz při po-
rodu byl stejně šťastný jako u žen z prezentačního videa. Voda 
totiž uvolňuje napětí, snižuje stres, který brzdí porod. Ženy mohou 
v bazénku zůstat po celou dobu porodu. V jedné italské vesnici 
se prý porod doma odehrál naposledy před šedesáti lety. Dívka, 
která tam porodila v bazénku doma, řekla: „Musela jsem svůj po-
rod obhájit před celou vesnicí, nikdo nevěřil, že je něco takového 
možné,“ popisuje příběh jedné ze svých klientek paní Lucia. 

A ono to možné je!! Vždyť, jak se rodilo v dávné minulosti? 
Vypouštím vodu ze své mysli a ladím se na další téma. Řízená 
imaginace v těhotenství a při porodu je i tématem workshopu, kte-
rého se rozhodnu zúčastnit po předchozí přednášce. Poslouchám 
instrukce, zavírám oči a nořím se do svého podvědomí, čekám, co 
přijde. Vybavují se mi nádherné obrazy – hory a květiny. „Když 
budete tvrdit, že neporodíte, tak opravdu neporodíte,“ říká zku-
šená porodní asistentka Eva-Maria Müller-Markfort z Německa. 

Bohužel odpadá přednáška na téma porod dvojčat, kvůli ne-
moci lektorky. „Nevadí, příště to třeba vyjde,“ řeknu si pro sebe.

Na přednášce právničky Zuzany Candiglioty se dozvídám, 
jaká jsou právní rizika porodu doma. Liga lidských práv, kterou 
zde paní Candigliota zastupuje, zřídila na internetu server Férová 
nemocnice, kde je možné získat více informací, popřípadě požádat 
zdarma o právní poradenství. 

Díky Bohu, že se ženy, které porodily doma, nezavírají do vě-
zení, aby nadšení ze svého krásného porodu nemohly šířit veřejně. 

Dále jen nahlédnu do sálu, kde zrovna končí přednáška, která 
běžela souběžně. „Přeji vám, abyste nemuseli resuscitaci nikdy 

potřebovat,“ říká na závěr pan Josef Hořešovský. Program je vel-
mi naplněný a nemůžu být současně na více místech. 

Zdá se mi, že čas nějak rychle ubíhá. Už je tu pauza na čaj, 
kávu, zákusek. Procházím chodbou a zahlédnu malého, asi půl-
ročního chlapce, s nápisem na tričku: „Happy born at home“ – 
Šťastně narozen doma.„Opravdu měl štěstí,“ řeknu si a slyším: 
„kap, kap“, vidím další maminku, jak i v tomto prostředí využívá 
bezplenkovou metodu a drží své mimčo nad mini nočníčkem. Je 
vidět, že se tady všichni cítí jako doma. 

Některé workshopy jsou velmi klidné, jinde je emocí trochu 
více. Emoce i porody jsou ženská témata, proto je tu mužů po-
skromnu. Tři lektoři a kromě techniků jen několik dalších mužů, 
kteří hlídají své potomky nebo doprovázejí partnerky. Každý lek-
tor má rozhodně co nabídnout, např. paní Judy Cohain z Izraele, 
která přednáší o tom, jak snížit poporodní krvácení. „Jednou to 
zkuste a uvidíte, placenta se odloučí velmi rychle do 6 minut po 
porodu“, popisuje paní Judy. „Ale co bonding, co dítě,“ volají ně-
které ženy. Metoda je jistě skvělá a rychlá, ale po porodu je fajn, 
když se dítě od matky nemusí oddělit. Je dobré vědět, že i během 
techniky, kterou popisuje paní Judy, může žena držet dítě v náručí. 
Emoce trochu gradují, ale pokud má někdo svojí metodu vyzkou-
šenou na pěti stovkách porodů, tak to už je velká studie. „Víte, 
lidi nechtějí nové věci. Vzpomeňte si třeba na televizi, také jí na 
počátku nikdo nechtěl a jak to vypadá dnes? Já používám třeba 
i Epino. Proč ne?,“ říká živě a s nadšením v hlase milá porodní 
asistentka z Izraele. 

Odpoledne začíná panelová diskuze. Zrovna mi přestal fun-
govat fotoaparát. „Zrovna teď, když tady jsou všichni pěkně po-
hromadě,“ zlobím se na přístroj, vyndávám baterku a znovu jej 
oživuji. „Sláva, už to funguje.“ 

Paní Zuzana Štromerová úžasně moderuje panelovou disku-
zi na téma Fakta o porodu doma. Na závěr se přihlásí o slovo 
jedna paní z publika: „Víte, chápu vaše nadšení, ale ne všechny 
případy končí šťastně, a když přijedete pozdě k porodu a už ne-
můžete nic dělat – je to velmi bolestné,“ líčí konkrétní případ 
z nedávné doby paní z moravské záchranné služby. Náhle jakoby 
atmosféra v sále ztěžkla, až potemněla. Uvědomuji se, že takové 
situace, kde už nemůže záchranář nic dělat, jsou velmi smutné 
i pro něj, protože soucítí s celou rodinou. „Je tedy porod doma 
opravdu bezpečný?“ ptám se sama pro sebe. Odpověď přichází 
z panelu: „Pokud má žena u sebe porodní asistentku, která ví, co 
dělat a je schopná rozpoznat, kdy je třeba odjet do nemocnice, 
tak je vše v pořádku. A žena, o níž mluvíte, byla při porodu sama, 
navíc si záchranku zavolala velmi pozdě. Ani u porodu doma se 
nic neděje překotně.“ Je docela možné, že paní nenašla ve svém 
okolí porodní asistentku, která by jí pomohla při porodu. Výsled-
ky studií potvrzují, že fyziologický porod v domácím prostředí 
je bezpečný, pokud je matka zdravá a u porodu má odborně vy-
školenou porodní asistentku a dále je k dispozici dobře fungující 
transportní systém a kvalitní systém sekundární porodnické péče. 
Rizika během domácího porodu jsou stejná, dokonce nižší než 
u porodu v nemocnici. 

pokračování na str. 4

POROD DOMA- 
CO O NĚM VÍME?

OVLÁDÁNÍ SEBE SAMA
Třetí osnova AllatRa
Neexistuje pro člověka vyšší moci 
ve světě, než moc nad sebou samým, 
protože v duchu tkví vítězství nad 
materiálním světem. Ovládání sebe 
sama je pro člověka mnohem cennější 
než vlastnictví jakéhokoli pozemského 
bohatství světa, neboť otevírá cestu k 
poznání skutečné Moudrosti, která po-
máhá osvobodit svou mysl od lidských 
strachů, pochyb, povznést se nad po-
zemské starosti, překonat tvrdost ma-
teriálního myšlení, otevřít pro sebe 
nekonečnou sféru poznání Pravdy.
Kde je pozornost člověka, tam jsou 
jeho myšlenky, slova a činy, tam je i ži-
vot člověka – jeho konec nebo začátek. 
Každý člověk, který ovládá sebe sama, 
velí svým myšlenkám a emocím, da-
ruje svou nevyčerpatelnou duchovní 
Lásku lidem, je nejbohatším a nej-
šťastnějším člověkem na tomto světě.
http://allatra-partner.org/cs/foundations

PROGRAM PROSINEC
9.12.2014

JAK ZVLÁDNOUT STRES
Řešení krizových situací „Art terapie“.

Z cyklu setkávání s AllatRou, knihou tisíciletí.
16.12.2014 

RODINA A VZTAHY
Jak vychovávat skutečného člověka. „Pohádková terapie“.

Z cyklu setkávání s AllatRou, knihou tisíciletí.
Celý program na prosinec na: http://www.eukalyptus.cz/prednasky/ 

Přejeme vám krásné prožití vánočních svátků
a vše nejlepší pro rok 2015!

Vegetariánský restaurant Eukalyptus, U letiště 4, Ostrava – Jih
Tel. 775 899 467 www.eukalyptus.cz

Nejkrásnější na světě nejsou věci, ale okamžiky. 
Karel Čapek

http://www.polahoda.cz
http://allatra-partner.org/cs/foundations
mailto:polahoda@centrum.cz
http://allatra-partner.org/cs/foundations
http://www.eukalyptus.cz/prednasky
http://www.eukalyptus.cz
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 Dobrotivá príroda sa postarala o to, aby si všade mohol niečo objaviť, z čoho by si sa mohol poučiť. Lev Nikolajevič Tolstoj

Koutek přírodní kosmetiky

n Před 4 tisíci lety n. l. používali Sumero-
vé, považovaní za kolébku civilizací a znal-
ci chemie, přípravek velmi podobný mýdlu. 
Žili na území Mezopotámie mezi řekami 
Eufrat a Tigris (dnešní území Iráku). Z ob-
dobí Babylonské říše pochází hliněná deska 
s návodem k přípravě mýdla z louhu, vody 
a kassiového (skořicového) oleje. Znalost 
mýdla se rozšířila z Mezopotámie do Egyp-
ta. Z Eberova papyrusu z doby kolem roku 
1550 př. n. l. vyplývá, že ve starověku se 
Egypťané oddávali pravidelným koupe-
lím a tělo nejen umývali, ale zároveň léčili 
směsí rostlinných a živočišných olejů s al-
kalickými solemi. Z Egypta se znalost mý-
dla dostala do Evropy, konkrétně do Řecka. 
Starověcí Řekové původně čistili svá těla 
kostkou hlíny, pemzy, písku a popela. Po 
této proceduře namazali tělo olejem a ten 
i se špínou oškrábali kovovým nástrojem. 
Mýdlo se nepoužívalo k hygieně nebo pra-
ní, ale bylo využíváno jako lék k rychlému 
hojení ran.  

 Římský aristokrat, vědec a histo-
rik Gaius Plinius Secundus ve svém spise 
Historia Naturalis zmiňuje, že vynálezcem 
mýdla byli Galové, příslušníci keltských 
kmenů v Galii (dnešní Belgie, Francie, 
Švýcarsko a severní Itálie). Měli jej vyrá-
bět z kozího mléka a popela a sloužilo jako 
pomáda na vlasy. Ve 2. století n. l. proslulý 
řecký lékař Claudius Galenus, známější 
jako Galenos, poukázal na mýdlo jako na 
očistný produkt a od té doby se stalo hygie-
nickým prostředkem. 

Arabové připravovali mýdlo hlavně 
z olivového oleje, ale i z oleje tymiánového, 
jejich mýdla byla voňavá a barevná. Objevi-
li k jeho výrobě dodnes používaný louh. Od 
počátku 7. století  vyráběli mýdlo v dnešní 
Palestině a Iráku s použitím barviv a par-
femace. Výrobu rozšířili o mýdlo tekuté a  
speciální mýdlo na holení. Mýdlo bylo vel-
mi ceněno hlavně v Orientu a jižní Evropě. 
Toto století je také považováno za klíčové 
pro vznik mydlářského řemesla v Evropě. 
Španělští mydláři používali k výrobě  oli-
vový olej a popel z mořských rostlin. Jejich 
mýdla s výrobky italských a francouzských 
mydlářů dosahovaly ve 14. století podstatně 
lepší kvality. V severní Francii, Anglii a Ni-
zozemsku používali k výrobě rybí tuk nebo 
hovězí lůj, hydroxid draselný a pryskyřici. 
Lůj nasekali na malé kousky a v kotli jej pak 
rozvařili. Po přidání dalších ingrediencí va-
řili mýdlo celý den. Pak jej nalili do forem 
a po třech dnech odležení vyklopili, nařezali 
drátem a prodávali na váhu. 

V 17. století v jihovýchodním fran-
couzském městě Toulon byla zprovozněna 
první továrna na mýdlo. Střediskem produk-
ce mýdla se stalo v roce 1668 francouzské 
město Marseille se svým známým „marseil-
leským mýdlem“, které znají hospodyňky 
dodnes v podobě dvou druhů; zelené mýdlo 
obsahuje vysoký podíl olivového oleje, mý-
dlo v barvě krémové pak má vyšší podíl ole-
je palmového a kokosového.  Fialové mýdlo 
obsahuje esenciální olej z levandule.

Na počátku 19. století začal s výrobou 
mýdla americký průmyslník William Col-
gate a v roce 1872 představil na trhu první 
parfémované mýdlo. V té době společně 
podnikali William Procter a James Gamble. 
Pod názvem B. J. Johnson Co vznikla na 
západě USA další společnost, která k vý-
robě mýdla používala směs oleje olivové-
ho a palmového, na základě toho se v roce 
1916 přejmenovala na Palmolive, později 
na Colgate-Palmolive Co.

Do českých zemí se dováželo mýdlo 
koncem 12. století ze saského města Pirna. 
V Čechách se mýdlo vyrábělo podomác-
ku, jeho výroba byla běžnou součástí práce 
hospodyněk až do konce 17. století, avšak 
řemeslo mydlářské vzniklo již v době lu-
cemburské. V roce 1464 byl založen cech 
mydlářů v Praze. V roce 1848 byla zahá-

jena výroba „Schichtova mýdla“ Georgem 
Schichtem v Rynolticích u Liberce, který 
v roce 1857 zásoboval celé severní Čechy. 
Jeho syn Johann zřídill v roce 1882 továrnu 
v Novosedlicích u Ústí nad Labem, před 1. 
světovou válkou byla největším zpracovate-
lem tuků evropského významu. 

Po 2. světové válce byl podnik zestát-
něný a je známý od roku 1951 jako Setuza, 
společnost na zpracování olejnin. 

Je patrné, že lidé od nepaměti věděli, že 
voda jako čisticí prostředek nepostačí a hle-
dali cesty k výrobě pěstících a čisticích pro-
středků, které by byly k pleti šetrné a přitom 
účinné, ba i hojivé. Suchá pleť může vysy-
chat, je tedy potřeba používat mírné čisticí 
prostředky s dodáním tuku a neoplachovat 
horkou vodou. Mastnou pleť lze umývat 
mýdlem bez obav. Normální pleť je ideální 
pro prakticky všechny produkty. 

Zkuste si mýdlo vyrobit podomácku, ať 
již pro sebe či pro někoho blízkého a staňte 
se na chvíli mydlářem, mydlářkou.  
Mycí „mýdlová“ emulze pro všechny typy pleti
100 g dětského mýdla, 250 ml destilované 
vody, 40 ml oleje z pšeničných klíčků, 30 ml 
mandlového oleje, 1 – 2 lžíce medu, 125 ml 
heřmánkového odvaru 

Mýdlo nastrouhejte, rozpusťte v desti-
lované vodě ve vodní lázni za stálého mí-
chání. Nechte lehce zchladit, přimíchejte 
oleje, tekutý med a posléze teplý heřmánko-
vý nálev. Naplňte obal a uložte do chladna.

D D D
Rozmanité ingredience pro výrobu do-

mácích mýdel naleznete v lékárnách nebo 
třeba na adrese: http://www.mydloteka.cz, 
http://www.trigonmedia.cz

Text: Dagmar Rea Zídková
Použitý zdroj: osobní archiv, internet

Z  H I S TO R I E  M ÝD L A

Prosím přírodo,
ukaž mi ještě jeden květ,
než se kapky vody promění v led
a vše se uloží k zimnímu spánku.
Potom i já budu mít 
sněhovou vločku na dlani
až do jarního svítání…

Alka Bazalka AAS

pokračování ze str. 3
Panelová diskuze končí. Je vidět, že 

se všichni vzájemně inspirují, předávají si 
své zkušenosti. Je krásné plout alespoň dva 
dny v jedné lodi s těmi, kteří si zvolili jako 
své povolání pomáhat ženám u porodu. Jo-
sef Mauerer řekl: „Povolání je cesta, která 
vzniká pomalu v rozhovoru Boha a člově-
ka.“ A mám pocit, že pro toto povolání to 
platí obzvlášť. Všichni do jednoho věří, že 
vše dobře dopadne. Balím fotoaparát, ode-
vzdávám sluchátka. 

Na závěr dne vstupuji do místnosti, 
která je osvícena svíčkami. Ikony a další 
obrázky svatých vnáší do tohoto prostoru 
klid. Je čas na krátké spočinutí. Zaposlou-
chávám se do modlitby Taizé. 

Ano, v takové atmosféře by měly na 
svět přicházet děti, v prostředí, které je 
teplé, vlídné a prosycené jemnou duchovní 
energií, kde pokora a úcta v něco vyššího 
není projevem slabosti, ale síly. Přidávám 
se ke společnému zpěvu a poté chvíli po-
slouchám. Jemné hlasy přítomných žen 
mnou prostupují. Celý den si pomaličku 
procházím ve své mysli. Cítím, že všechny 
ženy jsou spojené zlatou nitkou dobra, 

pokory, soucitu, lásky, péče, trpělivosti. 
Pokud tyto vlastnosti chybí těm, kteří asis-
tují při porodu, jsou pouhými nástroji ruti-
ny. A to je možná jeden z důvodů, proč se 
ženy raději rozhodnou pro porod v domá-
cím prostředí pouze s porodní asistentkou, 
než v neosobním prostředí nemocnice. 

Sobota začíná ruchem v předsálí. Je 
vidět, že se zde mnozí seznámili a navázali 
nové kontakty během večerní párty z před-
chozího dne. 

„Na jakou přednášku půjdu?“ ptám se 
sama sebe. Jak je to s porody doma u nás? 
Ano, to je dobrá volba. Už jsem nahlédla 
pod pokličky jiných států. Tak nyní si po-
slechnu, jak se rodí doma v srdci Evropy. 
Paní Martina Holubářová, maminka dvou 
dětí a zároveň porodní asistentka, líčí svůj 
příběh se slzami v očích. „Byla jsem již 
s miminkem v náručí na odchodu z or-
dinace pediatra, když jsem zjistila, že je 
zamčeno. Nechtěli mi otevřít, dokud nepo-
depíši informovaný nesouhlas. Volala jsem 
policii a po patnácti minutách mi sestřička 
konečně odemkla,“ popisuje svoji situaci 
3dny dny po porodu jemná žena, vyzařu-
jící vnitřní klid i sílu najednou. Je nutné 
používat násilí na matkách v lékařských 
ordinacích? Kde je lidskost a pochopení 
vůči jiným názorům? 

Tématem další přednášky jsou duly. 
Jejich činnost je legální i u nás. Jedná 
se o pomáhající nezdravotnické povolání. 
Dula je profesionální vyškolená průvod-
kyně ženy v průběhu těhotenství, porodu 
a šestinedělí, která poskytuje ženám pod-
poru a oporu. „Je dokázáno, že pokud dula 
pečuje o ženu v průběhu porodu, je sníženo 
užití analgetik, anestetik a intervencí, jako 
jsou porody císařským řezem, kleštěmi 
a vakuovou extrakcí a navíc se ještě zvyšu-
je porodní zážitek matky,“ říká paní Vlasta 
Jirásková. 

„Zpěv během porodu zbavuje boles-
tí,“ radí ženám milá paní Lucie Grove-

rová. „Můžete také malovat, je to velmi 
levné a nemusíte platit za terapii,“ doplňu-
je s úsměvem v hlase Lucie, která bosky 
prochází přednáškovým sálem.Během pře-
stávky na oběd si povídám s porodními asi-
stentkami z Bratislavy. „Víte, v nemocnici 
není čas, máte tolik pacientek, není tam 
možný individuální přístup, musíte jich to-
lik odbavit a pak ty postupy,“ povzdechne 
si milá žena středního věku. 

Děti také patří k účastníkům konference, 
některé chodí po sále, jiné spinkají v šátku. 

Další přednáška se zabývá studií „Jak 
zážitek z porodu ovlivňuje naši sexuali-
tu.“ Ženy neadekvátní zacházení ze strany 
zdravotnického personálu vnímají téměř 
jako znásilnění, nejen na úrovni těla, ale 
i psychiky.

 „Už si nenechám nikdy ublížit,“ říká 
jedna z žen, která se zúčastnila studie, a je-
jíž porod v nemocnici byl velmi trauma-
tický. Potřebujeme negativní zážitky, aby-
chom si toto uvědomily a začaly si samy 
sebe vážit? Myslím, že toto nutné není. Ci-
tát Iny May Gaskin na závěr tohoto bloku 
zní celým sálem: „Pokud se žena u porodu 
netváří jako bohyně, znamená to, že ji ně-
kdo ubližuje“, cituje paní Kristina Neuber-
tová-Zemánková ze svého příspěvku. 

O přestávce mi u stánku s pomůckami 
mladá žena sděluje: „I dříve využívaly do-
morodé kmeny pomůcky, které byly vyro-
beny např. z tykví, aby připravily děložní 
hrdlo k porodu. Teď vím, že já bych bez 
přípravy také neporodila.“ Dříve jsem byla 
k těmto pomůckám skeptická, ale na dru-
hou stranu si uvědomuji, jak narostl počet 
císařských řezů. Pokud to ženám pomůže, 
tak proč ne. Fotím paní Štromerovou s ko-
legyněmi. Nevidím ani menší náznak pře-
tížení nebo napětí. Probíhá tombola a ženy 
si odnášejí praktické dárky pro svá mimin-
ka. Před panelovou diskuzí ženy v sále 
diskutují o tom, že by nemocnice hodně 
ušetřily, kdyby víc žen rodilo doma. 

Začíná panelová diskuze na téma: 
Jakou podporu potřebuje porod doma? 
„Vzdělání, zákony, spolupráci porodních 
asistentek a nemocnic, vymezení kom-
petencí, jasné standardy, dobře fungující 
zdravotnický systém, legislativně zakotve-
né právo žen na možnost svobodné volby 
místa porodu,“ slyším od panelistů. Důle-
žité je také naslouchat potřebám žen. Vel-
mi mne inspirovala Kanada, kde porodní 
asistenty musí chodit i k porodům doma 
stejně jako terénní porodní asistentky do 
nemocnice. Což je velmi důležité pro tý-
movou spolupráci. 

Mají podporu státu stejně jako napří-
klad v Anglii. Ale třeba v Brazílii také není 
situace příliš růžová. „Když se rozhodnete 
rodit v porodnici, zeptejte se lékaře – po-
rodníka, zda věří, že je žena schopná po-
rodit sama? Pokud bude odpověď záporná, 
hledejte jiného lékaře a jinou porodnici, 
protože u toho, který toto tvrdí, skutečně 
neporodíte,“ říká gynekolog – porodník 
Ricardo Herbert Jones z Brazílie. 

A co potřebují české porodní asis-
tentky? Zejména podporu státu a zákony, 
aby mohly svobodně pracovat a bez sankcí 
poskytovat péči ženám, které chtějí rodit 
doma. Porodní asistentky by také uvítaly 
možnost uzavírat smlouvy se zdravotními 
pojišťovnami. Žena, která se nyní rozhod-
ne porodit v domácím prostředí, si vše 
musí hradit sama, přitom poctivě platí své 
zdravotní pojištění a nemá možnost tyto 
prostředky použít na porod. Proč to někde 
v Evropě jde a jinde ne? Věřím, že se ledy 
hnou k lepšímu, aby rodičky alespoň do-
staly objektivní informace. Sama sebe se 
ptám, proč v den konference vysílaly dvě 
veřejnoprávní rozhlasové stanice důrazné 
názory lékařů – porodníků, že porod doma 
je hazard. Zvláštní souhra náhod, že? 

Cituji z oficiální tiskové zprávy, kte-
rou napsala za o.p.s. paní Zuzana Štrome-

rová: „Dokud bude existovat jediná žena, 
která odmítne opustit během porodu svůj 
domov, musí mít v dobřefungujícím zdra-
votnickém systému možnost zavolat si po-
rodní asistentku, která jí v těhotenství, při 
porodu a po něm pomůže.“ 

Konference se pomalu chýlí ke konci. 
Jsem ráda, že jsem tady. Myslím, že kon-
ference obohatila jak odbornou veřejnost, 
tak i laiky, kteří byli vtaženi do děje kolem 
porodů a získali velmi cenné informace.

 Je úžasné, že v této době máme snad-
nější přístup k informacím a věřím, že se 
časem na základě těchto informací budeme 
moci svobodněji rozhodovat. 

Děkuji všem organizátorkám z Po-
rodního domu u Čápa o.p.s. za uspořádání 
kvalitní konference a velmi si vážím všech 
přednášejících z celého světa, kteří přijeli 
na své náklady, aby tímto konferenci pod-
pořili. 

Vracím sluchátka a z krabičky, kterou 
jsem od organizátorů dostala, vyndávám 
malého čápa. Jsem ráda, že všichni neod-
letěli. 

Čápi přinášejí nové životy, proto po-
třebujeme jejich přítomnost celoročně. Na-
štěstí mají v Praze svůj dům. 

Těším se na další ročník. 

Alena Stellnerová, 9.11.2014, Praha

POROD DOMA – CO O NĚM VÍME?

STAROČESKÉ ZVYKY

Štědrý den býval kdysi postním dnem, do-
provázeným řadou lidových zvyků, od roz-
manitých pověr až po poetické obyčeje. Na-
příklad během dne se měl dodržovat přísný 
půst. Rodiče slibovali dětem, že uvidí večer 
zlaté prasátko, pokud půst dodrží. Lidé také 
věřili, že počet sedících u štědrovečerního 
stolu nesmí být lichý, proto předem zvali 
hosty, aby se tomuto nebezpečí vyhnuli. 
Večeře byla vždy bohatá a měla obvykle 
několik chodů. Typickým pokrmem byl 
černý kuba (kroupy s houbami), hrachová 
nebo čočková polévka, ovoce, ořechy, jabl-
ka, pečené placky. Někdy se jedla také ryba, 
ale nebyla přiliš oblíbená, protože platila za 
postní jídlo. Kapr se stal pokrmem vánoč-
ních tabulí teprve v 19. století.

Lidové zvyky a pověry
Štědrý den býval podle lidové víry nej-
vhodnějším dnem pro provádění různých 
lidových zvyků. Ty by se daly rozdělit do 
tří skupin: zákazy, věštění budoucnosti 
a pověry k zajištění plodnosti a hojnosti.

Zákazy
Štědrý den byl vůbec velmi svázán nejrůz-
nějšími zákazy – nesmělo se nic kupovat, 
prodávat, půjčovat, kýchat nebo sedět na-
proti dvěřím. Nikdo na sebe nechtěl přivo-
lat neštěstí, pohromu, neúrodu nebo zlobu 
duchů.

Věštění osudu
Věštění osudu vždy lidi přitahovalo. Zdán-
livě mrtvá větvička v teple a vodě obrazila 

a nasadila květy. Větvičce se říká „barbor-
ka”, protože by měla být uříznuta v den 
svátku sv. Barbory. Většinou pochází 
z ovocného stromu. Někdy jich děvčata 
uřízla víc a pojmenovala je jmény chlapců 
a ta, která vykvetla nejdříve, měla symbo-
lizovat budoucího ženicha. Šance na vdá-
vání v sobě nesly i jiné pověry – třesení 
keřem či plotem mělo odhalit, ze kterého 
směru bude ženich pocházet. Říkalo se 
při tom: „Třesu, třesu tímto plotem, všeci 
svatí mým životem. Kde je můj milý dnes, 
ať mně tam zaštěkne pes.” Jiné věštby se 
týkaly jednotlivých členů rodiny. Ze sko-
řápkových lodiček  se svíčkami, které se 
pokládaly na vodu, se věštilo, jak se maji-
teli loďky povede příští rok – podle chová-
ní lodičky na vodě, podle zhasnutí svíčky 
a cesty k druhému břehu. Lití olova – do 
vody se lilo rozžhavené olovo a ze vznik-
lého ztuhlého tvaru se věštily události pro 
další rok. 

 Zajištění plodnosti a hojnosti
Ze štědrovečerní večeře se do země a pod 
stromy zakopávaly jako obětiny zbytky 
jídla. Nezapomínalo se ani na domácí zví-
řata – krávy dostávaly pečivo z mouky, pe-
tržele, šípkových plodů a zbytků z másel-
nice, aby dobře dojily. Na včelí úl hospodář 
zaklepal, aby se včely dožily jara. Drůběž 
nepřišla zkrátka – slepice dostávaly směs 
pšenice, hrachu a ječmene, aby dobře nes-
ly. Kohoutovi a houserovi se dával česnek, 
aby byli odvážní a zdraví.

Ráno se lidé chodili umýt k potoku či 
ke studni, aby byli celý rok zdraví. Také 
vykuřování kadidlem v kostele a následné 
pálení františků doma jsou očistné rituály. 
Zvyků, pověr a pranostik je tolik, že ani 
není možné, je zde všechny zmínit.

http://www.drevenevanoce.cz/tradice/ 
staroceske-zvyky-54.html

Kdysi dávno lidé věřili, že existuje Pohár hojnosti, který splní každé naše přání. Stačí 
jen přitisknout ústa k jeho okraji, přát si něco a náš domov naplní láska, štěstí, ra-
dost, a spokojenost – tedy bohatství, které se nedá koupit a nad kterým ani čas nemá 
moc. Každý z Poháru čerpal, kolik chtěl, a přitom nebyl Pohár nikdy prázdný. Právě 
naopak, přebýval hojností. Proč tomu tak bylo? Možná proto, že se každý snažil o toto 
bohatství podělit s ostatními a přidat kapku radosti do života druhých.

Krásné a pohodové vánoční svátky!

http://www.polahoda.cz
http://www.mydloteka.cz
http://www.trigonmedia.cz
http://www.drevenevanoce.cz/tradice
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Nejsme zodpovědní jen za to, co děláme, nýbrž i za to, co neděláme. Molliére

 HISTORIE • ZÁHADY • ZAJÍMAVOSTI

Italové učinili objev, který zcela mění 
názor na to, co stojí za schopností ptáků 
vracet se zpět do svého rodiště. Rozhodují-
cí pro famózní neomylnou navigaci holubů 
není vnímání elektromagnetického pole 
Země, ale obyčejný čich. Holubi prostě lé-
tají „za nosem“.

Historie poznatků orientace ptáků je 
plná záhad a zvratů. Už, už to vypadá, že 
máme ve všem jasno a pak se najde někdo, 
kdo udělá jednoduchý pokus a slibnou te-
orii zboří.

Zpočátku se lidi domnívali, že se ptá-
ci na svých poutích řídí zrakem. Jenže oni 
létají i za bez měsíčních nocí a tak se usou-
dilo, že se navigují podle hvězd. Pak se 
zjistilo, že jim nevadí ani létat pod mraky, 
odkud hvězdy vůbec nevidí. Začali jsme 
tušit, že mají nějaký vnitřní kompas. To 
ostatně potvrdilo i ptačí chování. Jakmile 
začne období migrace, mají ptáci takovou 
„chuť“ odstartovat správným směrem, že 
se v klecích shromažďují na té straně, kam 
chtějí letět. Pokud vědci magnetické pole 
uměle změnili a kýžený jih přesunuli do ji-
ného směru, než je ve skutečnosti, ptáci se 
rázem usadili v „nové“ části klece.

Rozhodující pokusy v tomto směru 
provedl doktor Wolfgang Wiltschko z uni-
verzity ve Frankfurtu nad Mohanem. Bylo 
to okolo roku 1966.  Později vědci nalezli 
v tkáni z horní části zobáku částečky ne-
rostu magnetit. Bylo nám hned „jasné“, že  
zobák, díky magnetitovým krystalům, fun-
guje podobně jako střelka kompasu. 

Co ukázaly pokusy v Německu
Červenky reagují na elektromagne-

tické pole. Dokonce i na takové, jaké by 
jejich orgán na principu krystalů magnetitu 
neměl registrovat.

Pokusy, které tak pěkně postavenou 
teorii o orientaci ptáků pomocí magne-
titového kompasu nabouraly, proběhly v 

zařízení, které umožňuje měnit podle po-
třeb magnetické pole nad klecemi ve kte-
rých se ptáci volně pohybují. Jak jsme si 
již řekli, tak z chování ptáků lze snadno 
usoudit, kterým směrem by se ptáci vydali, 
kdyby jim v tom nebránilo mřížoví klece. 
Pokus, který máme na mysli se uskutečnil 
s červenkami. Jsou to stěhovaví ptáci, kteří 
létají v noci a jsou tedy na dokonale fungu-
jící navigaci ve tmě odkázáni. Celkem dva-
náct červenek bylo v období počátku jejich 
tahu do teplých krajů vystaveno změnám 
magnetického pole. Ovšem pozor, tady 
je to překvapení. Magnetické pole, které 
vědci tentokrát použili, mělo frekvenci 
7 megahertz. To znamená, že se měnilo 
příliš rychle, než aby mohlo mít vliv na 
magnetitové částečky. Orgán založený na 
magnetitu byl, jinak řečeno, červenkám 
na nic. Stalo se ale něco co nikdo nečekal. 
Pokud bylo toto extrémně rychle kmita-
jící magnetické pole orientováno shodně 
s magnetickým polem Země, snažily se 
červenky vyrazit správným směrem k jihu. 
Pokud bylo pole odkloněno, nechali se ptá-
ci zmást a zamířili špatným směrem – tam, 
kam je vedlo umělé magnetické pole.

 
Pokus ukázal, že ptáci se sice orientují 

podle magnetického pole, ale magnetitové 
částečky k tomu nepoužívají. Snad jimi 
měří sílu magnetického pole, ale jeho ori-
entaci rozhodně ne. 

Existuje ještě jedna teorie, ta tvrdí, že 
k orientaci nepoužívají ptáci orgán v zo-

báku, nýbrž oči. V očních buňkách ptáků 
vědci také objevili přítomnost mikrokrys-
talů magnetitu. Pokud by tato teorie byla 
správná, tak by ptáci siločáry magnetické-
ho pole „viděli“. Některé úvahy vedly až 
k představám jakéhosi barevného vidění 
magnetických polí, které se ptákům vtis-
kává do paměti jako jakási barevná mapa. 
Lákavá představa, ale i tato teorie naráží na 
stejný problém, který se vyskytnul při po-

kusu s červenkami a rychle se seměnícím 
magnetickým polem.

Co ukázaly nejnovější pokusy v Itálii
V srpnových vydání vědeckých časo-

pisů se objevily informace o poznatcích 
z oblasti navigace ptáků, které pochází z 
evropské laboratoře doktorky Anny Gagli-
ardo. Ta se svými kolegy z University of 

Pisa  uskutečnila experiment, který ze 
všech zatím provedených pokusů se nejví-
ce přiblížil realitě. Pokusnými ptáky byli v 
tomto případě také holubi. Pokus spočíval 
v tom, že vědci sledovali instinktivní let 
holubů zpět do hnízda.Test měl odpovědět 
na otázku, zda se ptáci řídí vnímáním mag-
netismu, případně zda používají jiný způ-
sob orientace, který jim umožňuje přesnou 
navigaci a návrat domů.

Z nových pokusů vyplynulo, že hlavo-
vé oblasti inervované trojklaným nervem 
při své noční navigaci holubi nepotřebují. 
Pokud ale holuby zbavíte čichu, zabloudí.

Podle italské vědkyně je to jasný dů-
kaz toho, že holubi se neřídili magnetis-
mem ale  pachovou stopou. Ptáci si zřejmě 
při svých cestách vytvářejí jakousi pacho-
vou mapu, podle které se pak orientují. Te-
rén vnímají pomocí pachových stop a tyto 
stopy si vytvoří i tehdy, když je od jejich 
domova odvážíte autem. Mapa vytvořená 
z čichových vjemů je pro jejich noční ori-
entaci rozhodující.

Ptáci budou zřejmě při své navigaci 
využívat každý vjemový podnět, který v 
daném okamžiku mají k dispozici. Před-
stava, že pro jejich noční orientace je roz-
hodující vnímání magnetických polí, však 
vzala za své, alespoň u holubů.

 
Pramen: Journal of Experimental Biology

Autor: Josef Pazdera
celý članek na: http://www.osel.cz/

index.php?clanek=2065

Holubi cestu domů cítí

...V křesťanství plní právě tvořivá božská síla ženského principu hlavní úlohu 
reálného Průvodce ze světa lidí do duchovního světa. Jde skrze základní ženské obrazy 
křesťanství – skrze Pannu Marii, Marii Magdalenu... Lidé rozdělují obrazy, ale jejich 
podstata je pouze jediná – božská Láska, Boho Rodička – to, co prostřednictvím Lásky 
znovuzrozuje v člověku dialog s Bohem, prostřednictvím Duše s Ním obnovujeme 
bývalé spojení. Právě duchovní, blahá síla Lásky a Tvoření Bohorodičky je základní, 
provázející, výkonnou silou Boha! Ve výjevech Zvěstování se Panna Marie často vy-
obrazuje s lotosem, přesněji s lilií v ruce, jako symbolem duchovní čistoty. Zobrazují 
ji s nohama stojícíma na drakovi – Živočišný princip člověka. Vždyť přihlédneme-li k 
duchovním znalostem o člověku a k jeho duchovní cestě, všechno získává jiný, mno-
hem hlubší smysl!

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 obnovuje, 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“...

Rigden: Kdysi řekl Ježíš Marii: „Blahoslavená jsi, Marie, protože ne tělo a ne krev 
ti to zjevily, ale Můj Otec, který je na nebesích. A pravím ti: ty jsi Magdala Církve Mé 
a brány pekelné ji nepřemohou.“ „A dám ti klíče království nebeského: a cokoli svážeš 
na zemi, bude svázáno v nebi; a cokoli rozvážeš na zemi, bude rozvázáno v nebi.“

BohoRodička je Průvodce Boží síly pro každého člověka, kráčejícího po duchovní 
cestě, je to síla Boží Lásky, s jejíž pomocí se osvobozuje Duše člověka od pozemských 
převtělení. Ježíš jako Duchovní Bytost z jiného světa obnovil skutečné Znalosti, které 
se postupně během staletí vytratily, a poskytl lidem duchovní nástroje pro duchovní 
spasení. Tedy jinými slovy, předal lidem klíče. Pracoval-li člověk nad sebou s pomocí 
daných nástrojů, získával, obrazně řečeno, klíč ke znaku. A 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 se sílou BohoRodičky (Allatu) docházelo ke spojení 
Osobnosti s Duší, člověk tedy dosahoval osvobození své Duše, sedmé dimenze, nebo, 
jak se říká v křesťanství, „ráje“, „království Otce a Syna“. Pouze na volbě člověka zá-
viselo, zda bude znak aktivní, zda bude člověk Hoden získat tu božskou sílu, která jej 
přivede k Bohu. Klíč jim byl dán kvůli tomu, aby ho používali. A aby mohli klíč použít, 
bylo nutné do toho vložit své úsilí. Právě taková je cesta duchovního člověka – cesta 
neopalimé duchovní vyrovnanosti, která vede pouze vkupě (spolu) s tvořivou silou 
Boha k osvobození.

úryvek z knihy AllatRa od A.Novych

O problémech a důsledcích globálních změn 
klimatu na Zemi. Účinné způsoby řešení daných problémů

MEZINÁRODNÍ SPOLEČENSTVÍ VĚDCŮ 
INFORMUJE O HROZÍCÍCH GLOBÁLNÍCH 
KATASTROFÁCH:
•  maximálně za18 let Japonské souostroví může být 

zcela zničené v důsledku řady katastrofických země-
třesení a tsunami;

•  aktivace supervulkánů Airy (Japonsko) a Yellowsto-
ne (USA);

•  zlom Severoamerické litosférické desky;
•  katastrofální následky pro všechny obyvatele země;
•  miliony klimatických uprchlíků;
•  jsou objeveny způsoby, jak sjednotit lidi pro přežití 

celého lidstva;

Tato informace je převzatá z dokumentu „O problé-
mech a důsledcích globálních změn klimatu na Zemi. 
Účinné způsoby řešení daných problémů“, na základě 
vědeckých studií skupiny vědců mezinárodního spole-
čenského hnutí ALLATRA. 
Tyto informace jsou získané prostřednictvím vědec-
kých průzkumů v oblasti klimatologie, klimatického 
geoinženýrství, geofyziky, neutrinové geofyziky, neu-
trinové astrofyziky. 

JAPONSKO
...V oblasti vulkanologie a seismologie vědci mezi-
národního společenkého hnutí ALLATRA pozorovali 
atypické chování neutrina a septonového pole, což 
umožňuje vyvodit následující závěry. Pravděpodob-
nost, že v průběhu dalších 10 let, v důsledku vel-
kých erupcí a zemětřesení, může dojít ke zničení 
japonského souostroví je 70 %. A pravděpodob-
nost, že se to stane během příštích 18 let je 99%. 
Vzhledem k vysoké seizmické a vulkanické aktivitě 
v regionu a také v důsledku vlivu kosmických fak-
torů, by mohla globální katastrofa vypuknout ka-
ždým okamžikem. To vyvolává velké obavy o lidi 
žijící v těchto oblastech a dává jasnou představu 
o důležitosti konsolidace celé světové společnosti 
pro záchranu životů více než 127 milionů lidí a je-

jich včasné přemístění na evropský kontinent do 
bezpečnějších regionů. 

SEVERNÍ AMERIKA
Zaobíraje se novým směrem geoinženýrství, vědci při-
šli na některé nesrovnalosti mezi údaji, prezentované 
veřejné společnosti, a reálnými data... Stejný problém 
se týká i moderních tektonických map. Zejména, Seve-
roamerická litosférická deska není tak celistvá, jak se 
domnívalo. Poslední údaje ukazují, že v kontinentál-
ní kůře dochází k intenzivnímu formování praskli-
ny, přerůstající ve zlom, který prakticky rozděluje 
území současného amerického státu na dvě polovi-
ny. Napětí v této oblasti se zvyšuje s každým dnem...

 A blízkost k této lince Yellowstonské Kaldery 
(Wyoming , USA ), a Long Valley kaldery (Kalifornie, 
USA) a Valles Kaldery ( Nové Mexiko, Spojené státy 
americké) je obzvlášť alarmující. “

Podle nejskromnější předpovědi mnoha vědců, 
výbuch Yellowstonské Kaldery může vést k náhlé 
změně klimatu na celé planetě. Ale nejhorší na tom 
je, že je schopen okamžitě zničit život téměř na celém 
kontinentu. Vědci simulovali situaci a dospěli k závě-
ru, že v prvních minutách po erupci bude zničen 
veškerý život v okruhu 1200 km, tak jak oblasti při-
léhající k sopce budou pod vlivem pyroklastických 
toků, skládajících se z rozžhaveného plynu a po-
pela. Rozšíří se s rychlostí, blízké rychlosti zvuku 
a zničí vše kolem. Druhá zóna, která se vztahuje na 
celé území Spojených států a Kanady, bude pokry-
ta popelem, což povede ke smrti lidí udušením a ná-
sledkem zřícení budov. A to daleko nejsou všechny 
smrtící a ničivé účinky... 

PRAPŮVODNÍ FYZIKA ALLATRA 
Tyto dlouhodobé klimatické předpovědi bylo možné 
provést pouze prostřednictvím rozvoje ultramoderní 
oblasti vědy – PRAPŮVODNÍ FYZIKY ALLATRA .

Rozvoj teoretické a aplikované FYZIKY ALLA-
TRA, která formuje zásadně nové chápání fyzikálních 
procesů a jevů živé i neživé přírody, dává lidstvu šanci 
na evoluční pokrok v různých oblastech vědy, neboť 
vše začíná fyzikou. To se týká i takové oblasti vědy, ja-
kou je geofyzika. Na základě obecných zákonů PRA-
PŮVODNÍ FYZIKY ALLATRA je možné provádět 
výpočty, které umožňují nejen vypočítat průběh fyzi-
kálních procesů a jevů v blízké budoucnosti, ale také 

s přesností předvídat chování přírody. V praxi to zna-
mená možnost předem přijmout opatření pro úplnou 
nebo alespoň částečnou prevenci přírodních katastrof 
a možnost včasné evakuace obyvatel. 

V souvislosti s rozvojem PRAPŮVODNÍ FY-
ZIKY ALLATRA se otevírají takové perspektivy, 
které by mohly zásadně změnit život celého lidstva. 
Za prvé, tyto znalosti dovolují zcela zdarma získat 
tak zvané „volné energie“ v neomezeném množství, 
které nejsou závislé na produkci fosilních paliv, 
jako je ropa, zemní plyn, uhlí a tak dále. Za druhé, 
znalosti PRAPŮVODNÍ FYZIKY ALLATRA, a to 
bylo již prokázáno,  umožnují získat jakýkoli druh 
organických a anorganických sloučenin, jakož i re-
produkovat po typu matrice živé a neživé objekty 
v hotové podobě. Koneckonců, fyzika je základem 
chemie, protože se všechno skládá z elementárních 
částic. Přesněji řečeno, všechno v tomto světě je 
tvořeno z toho, z čeho se skládají elementární čás-
tice, a manipulace s nimi umožní vytvořit cokoliv 
a v požadovaném množství. V současné době díky 
znalostem PRAPŮVODNÍ FYZIKY ALLATRA 
jsou k dispozici již první experimentální důkazy... 

To znamená, že se veškeré potraviny mohou vy-
tvářet ve vysoké kvalitě a již připravené k použití. Dá 
se vylepšovat cokoliv. V konečném důsledku, nepo-
třebujeme ani strom, ani podmínky nutné pro jeho 
růst, abychom dostali hotové jablko s nezbytnou sa-
dou chemických prvků. Není třeba pěstovat pšenici 
a stavět celý výrobní cyklus, pro získání hotového 
výrobku ve formě horkého, čerstvě pečeného chle-
ba. Nepotřebujeme krávu, abychom získali absolut-
ně kvalitní čerstvé mléko. Nebo kuře, pro konečný 
produkt – vejce. Není třeba zabíjet zvířata, z důvodů 
přípravy nějakého masového pokrmu. Koneckonců 
mléko, vejce, maso – to je jen soubor elementárních 
částic. Vše je možné vytvářet již hotové k použití, po-
kud znáte zákony umožňující správně zacházet s tím, 
z čeho se skládají elementární částice. A to se díky 
znalostem PRAPŮVODNÍ FYZIKY ALLATRA již 
dnes stává realitou. To znamená, že vývoj těchto evo-
lučních technologií založených na nových znalostech, 
umožní celé populaci na Zemi svobodně a bezplatně 
užívat vše, co je potřebné k zajištění běžného života: 
dobrý zdravotní stav, energie, potraviny a vše ostatní. 
Samozřejmě vše musí být pro všechny obyvatele pla-
nety zdarma.  

Ale tady ostře vyvstává otázka, do čích rukou se 
mohou dostat tyto pokročilé vědecké poznatky? Jaký 
je současný stav moderní světové společnosti, která se 
více a více propadá do bažiny spotřebitelského způso-
bu myšlení? 

ZPŮSOBY ŘEŠENÍ SITUACE
Všechny výše uvedené údaje ukazují, že předvídání 
změn v určitém regionu Země nebo sledování vývoje 
klimatického systému planety je dnes mnohem jedno-
dušší, než připravit lidi na klidný život v blízké bu-
doucnosti.

V souvislosti s globálními pohromami zůstanou 
lidé sami se svými problémy.  Proto se již dnes na to 
musí myslet. Nyní je pro lidi ještě obtížné pochopit, 
že stát se skládá z nich samotných, a ne z těch, kte-
rým sami lidé delegovali svoji moc, a kteří v případě 
nebezpečí budou v první řadě zachraňovat své životy. 
Koneckonců, na tom, jak se lidi zachovají dnes, jak 
dokážou sjednotit svá úsilí, závisí, zda pro ně bude ně-
jaký zítřek, tedy zda budou schopni zachránit životy 
svých dětí a vnuků, prodloužit existenci lidstva.

Jsou potřebná naléhavá mimořádná opatření, která 
spojí úsilí všech národů, protože samostatně se nikdo 
nedokáže vypořádat s globálními výzvami v nadchá-
zejících letech, ať už je to člověk, rodina, firma, město 
nebo stát. Pro tento účel bylo vytvořeno mezinárod-
ní veřejné hnutí „ALLATRA“ – světové hnutí sto-
jící mimo politiku a náboženství, které k dnešnímu 
dni čítá již stovky tisíc lidí ve více než 200 zemích 
po celém světě. Celá jeho činnost je zaměřena na 
přátelství a sjednocení lidí z různých zemí pro-
střednictvím společných projektů, vzájemné pomo-
ci, konsolidaci úsilí při řešení problémů. Mělo by 
být vyloučeno vše, co lidi rozděluje a podporováno to, 
co je spojuje a dělá lidštější ve všech ohledech. Pouze 
ti, kdo ve svém srdci chovají nenávist k celému lid-
skému rodu, se postaví proti takovému všenárodnímu 
sjednocení. 

Více informací naleznete v dokumentu „O problé-
mech a důsledcích globální klimatické změny na Zemi. 
Účinné způsoby řešení daných problémů“.

Dokument skupiny vědců Mezinárodního veřejné-
ho hnutí „ALLATRA“

zdroj http://allatra.org/cs/
Dokument v češtině bude zveřejněn 12.12.2014

ZNAKY KOLEM NÁS: OPAVA
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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

Opět je tady konec roku a s ním ob-
vyklé přípravy na silvestrovský večer. 
Někdo bude doma v rodinném kruhu, jiný 
sám, spousta lidí bude na Silvestra s přá-
teli v nějaké restauraci... V drtivé většině 
se tyto oslavy neobejdou bez alkoholu. 
Známé přísloví praví, že alkohol podávaný 
s mírou neškodí v jakémkoliv množství. 

Takže v reálu to vypadá tak, že pijí 
skoro všichni, a někteří silní jedinci do-
konce oslavují příchod nového roku již od 
rána a tak se s velkou pravděpodobností 
půlnoci vůbec nedočkají. Pokud se tako-
vého hrdiny zeptáte, zda mu není líto, že 
nový rok zaspal, většinou odpoví: „Důle-
žité je ho pořádně zapít a nečekat na půl-
noc.“ Pokud si vzpomenu na svá mladá 
léta, tak jsem nebyl daleko od takového 
„hrdiny“. Vlastně jsem popsal sám sebe. 
V konečném důsledku bylo jedno, zda 
jsem začal pít od rána nebo až k večeru. 
Výsledek byl pokaždé stejný. Z té magic-
ké hodiny, která rozděluje starý a nový 
rok, jsem ve své podstatě nikdy nic ne-
měl. A už vůbec se nebavím o ranní ne-
volnosti, výčitkách svědomí a studu, když 
mi moji známí vyprávěli, co jsem všechno 
vyváděl.

 Pochopitelně jsem sám sebe chlá-
cholil tím, že takto se chovají všichni a já 
nemohu být výjimkou. Ale někde hluboko 
v duši jsem cítil nepopsatelný pocit, který 
ve mně vyvolával stále jednu a tutéž otáz-

ku. „Proč vlastně všichni 
pijeme právě v tento den?“ 
Rozum se mi snažil namlu-
vit, že je to taková celosvě-
tová tradice, ale ten vnitřní 
pocit mi nedal spát. Proto 
jsem- zapátral na interne-
tu a zjistil jsem podivnou 
věc. Tato takzvaná tradice 

není starší než 200 let a to ještě ne v celém 
globálním měřítku. Východní národy, Aus-
tralané, Jižní Amerika a v podstatě celá Af-
rika se naučily oslavovat alkoholem nový 
rok až po druhé světové válce. Ovšem ten-
to historický milník je hlavním odrazovým 
můstkem. Od té doby pijeme vlastně všich-
ni na celém světě. Dotčený čtenář může 
namítnout, že dávám všechny do jednoho 
pytle. Je přece mnoho těch, kteří téměř 
nepijí nebo jen příležitostně a to ještě, aby 
jak se říká „neurazili“. A na Silvestra si dají 
jen jednu sklenku sektu a tu ještě nedopijí. 
Zkusím to tedy vysvětlit. 

Bylo mi záhadou, proč se právě na 
tento den soustřeďuje pozornost veške-
rých světových médií a proč nás už s před-
stihem upozorňují na to, abychom hlavně 
nezapomněli na slavnostní přípitek? Proč 
veškeré světové likérky soustředí svoji 
produkci právě k tomuto datu? Proč právě 
alkohol? Odpověď je nasnadě. Při požití 
jakéhokoli množství (to podotýkám) se 
totiž naše energetické tělo uzavře a veške-
ré vysokofrekvenční energie (včetně těch 
vesmírných) se k nám nemohou dostat. 
Mají prostě smůlu. Kdo ale může mít zá-
jem na tom, aby se k lidem tyto energie 
nedostaly? Jak je možné, že hrstka „vyvo-
lených“ o těchto energiích ví, a ostatní po-
pulace nikoli? Je to jednoduché. Tito lidé 
dobře znají energetickou strukturu lidské-
ho těla a moc dobře vědí, co se děje vždy 

na přelomu roku. V tomto dni totiž ta nej-
mocnější energie ve vesmíru prochází 
všemi lidskými bytostmi a stimuluje je-
jich duchovní růst. To znamená, že tato 
Bohem daná energie odvrací pozornost 
člověka od materiálních potřeb a smě-
řuje ji k dobru a lásce. Z této jednoduché 
rovnice mi vychází jednoznačný závěr. 
Pokud v tyto slavnostní dny se vyhneme 
alkoholu, bude moci tato životodárná ener-
gie každým prostoupit a zanechat v nás ne-
smazatelnou stopu. Pokud se ale rozhod-
nete si přece jen tu skleničku dát, protože 
na žádné vědecky (zatím) nedokazatelné 
energie nevěříte, je to jen a jen Vaše vol-
ba. Chci Vás jen poprosit, než tak učiníte, 
abyste se zamysleli a prostudovali veškerá 
dostupná fakta. Jeden příklad za všechny. 
„Metanolová aféra“. Proč myslíte, že ač 
zemřela spousta lidí a bylo uděláno kolem 
toho mnoho mediálního povyku, ve vý-
sledku se vlastně nic nezměnilo? Protože 
by bohatí toho světa přišli o jednoho z po-
myslných psů, kteří drží toto „materiální 
stádo ovcí“ na uzdě. V českém měřítku si 
likérky musely pouze koupit kolky, aby 
mohly své výtečné výrobky prodávat dále 
a materiální konzument si tak opět může 
přijít na své. 

Přeji Vám všem z celého srdce ne-
konečně lásky a dobra. Soustřeďme se 
v tento výjimečný den na svoji duši a na 
dobro, které je v každém z nás. Zkusme se 
na svět dívat pozitivně a s láskou. Potom 
pochopíme, že Bůh je v každém z nás a je 
naší nedílnou součástí. Pochopíme, že 
jsme jen nepatrnou součástí vesmíru, kte-
rý je nekonečný. Pochopíme, že veškeré 
naše malicherné problémy jsou jen zrnko 
v písku na poušti.

Dušan Šafránek 

SILVESTR

„Mami, prosím, nejeď tak rychle, ty to 
tady znáš?“ 

„Jasně, vždyť jsme tudy jezdily za tať-
kou, když byl v nemocnici, vzpomínáš?“ 

„ Mami, pozor, tady je nějaká nádrž…“
Auto s námi najednou letí vzdu-

chem…pod námi obrovská propast a před 
námi zeď? Nevím, je už šero…Hlavou mi 
prolítne jen – takže teď mám zemřít?! Tady 
a tak divně,…zbytečně?! Ale vždyť já toho 
tolik ještě nestihla!!! Konec…Bude bolet? 
Co bude následovat? Odejdeme s mamkou 
spolu…někam…? Bože, kdybych věděla, 
že mám tak málo času, určitě bych vše 
dělala jinak! Míň bych pracovala, neřešila 
bych tak úzkostlivě domácí práce a starost 
o rodinu…Víc bych dělala věci, které mě 
baví, dokáží mě rozesmát, potěšit mě nebo 
ostatní lidi. Zkrátka bych se víc zaměřila 
na RAdost! 

Ale já přeci nemůžu ještě odejít, má 
duše není ještě připravena, není zralá! 
Meditace a práce nad sebou jsem stále 
odkládala na nějaké potom…a nyní už 
žádné potom nebude!... Co se děje, všude 
kolem je tolik světla a v něm probleskují 
černé spirály a obrazce ve tvaru mřížek…

Najednou se slyším, že křičím a tu proci-
tám, sedím na posteli…srdce mi buší, celá 
se třesu…a potom to pokračuje – zase to 
světlo a spirály…a najednou klid, zvláštní 
pocit smíření a odevzdání se…Potom se 
skutečně probouzím, srdce mi už nebuší, 
cítím se klidná…na budíku jsou tři hodi-
ny ráno. Byl to sen nebo skutečnost? Ne, 
já žiju! Díky, že žiju, díky, že mám ještě 
šanci všechno změnit…k lepšímu! Copak 
jsem ale musela ve snu zemřít, abych si 
uvědomila tu dočasnost bytí zde?! To, že 
nikdo z nás neví, kolik času zde má vy-
měřeno! 

Žijme každý den, jako by už nemělo 
přijít žádné potom – smějme se, dělejme 
práci, která nás baví, malujme, zpívejme, 
tancujme, brouzdejme se přírodou, dívej-
me se do slunce, mazleme se s dětmi i do-
mácími zvířaty, užívejme si blízkost milo-
vaných osob, pomáhejme druhým, volejme 
častěji rodičům, setkávejme se s přáteli... 
jedině tak v sobě probudíme tu naši vnitřní 
krásu, naši duši! A až jednou přijde smrt…
tak to, čemu housenky budou říkat konec, 
my nazveme motýlem…

Eva Svobodová

Musela jsem zemřít, abych pochopila…!

7 PRAVIDEL ČISTOTY

Čisté ruce: To znamená – neberte příliš 
mnoho.
Čisté uši: To znamená neposlouchat lidi, 
kteří jsou vystrašení, nazlobení, neposed-
ní, a podobně, a také ignorovat sprostá slo-
va, pomluvy a plané řeči.
Čisté oči: To znamená chránit oči před zá-
vistí, zlobou, nenávistí a chtíčem. 
Čistá ústa: To znamená chránit svá ústa 
od přílišných mnohoslovností a sprosťác-
tví. Mlčeti - zlato. 
Čistota těla a oblečení: To znamená udr-
žovat tělo a oblečení v čistotě.  
Čistota mysli: To znamená vyčistit hlavu od negativních myšlenek a zlých úmyslů. Také 
to znamená nelitovat se. Není lepší místo sebelitovaní povzbudit se dobrými myšlenkami 
na nový světlý začátek? 
Čistota duše a srdce: To znamená ochraňovat své duševní poryvy a neignorovat je. Mi-
lujte a neočekávejte nic na oplátku. Láska je sama o sobě štěstí!

1) DUŠE je pravou antihmotou; čás-
ticí zvenčí – z duchovního světa, ze světa 
Boha. Duše je součástí jenom lidské bytos-
ti. Je to její hlavní potenciál, portál, přímé 
spojení každého člověka s duchovním 
světem. Není přítomna v rostlinách nebo 
zvířatech ani v žádné jiné materii včetně té 
rozumné. Duše je zaváděna do formující se 
energetické konstrukce člověka osmý den 
po narození fyzického těla (novorozence). 
Pokud se podíváme na strukturu fyzické-
ho těla, tak přibližným umístěním Duše 
je oblast solar plexu, jinak řečeno, 
faktický střed člověka. Ale není to 
ani solar plexus, ani srdce a ani ja-
kýkoliv jiný orgán nebo systém or-
gánů. Není to mozek, ani rozum, ani 
vědomí, ani myšlení, ani rozumové 
schopnosti. Všechno výše uvedené 
se nejeví být žádným produktem 
a ani kvalitou duše. Toto všechno 
patří k hmotnému světu. Chirurgic-
ké odstranění, transplantace různých 
orgánů fyzického těla (např. srdce) 
nebo krevní transfúze nemají s Duší 
nic společného. Chtěl bych zdůraz-
nit, že Duše se nachází v energetické 
struktuře člověka, a ne ve fyzické 
části této struktury. Duši má člověk 
jenom jednu. Je jediná a nedělitelná. 
Není žádný rozdíl mezi Duší muže 
nebo ženy, protože Duše nemá po-
hlaví. Duše všech lidí jsou ve své 
podstatě stejné. A v tomto smyslu lze říci, 
že lidé jsou si velmi blízcí a spříznění. 
Duše není hmota, a proto se neopotřebová-
vá, nestárne, neonemocní. Duše má jediný 
cíl – vrátit se domu do Duchovního světa.

2) OSOBNOST – to je to, jak se kaž-
dý člověk vnímá, ten kdo dělá volbu mezi 
Duchovní a Materiální podstatou, ana-
lyzuje, dělá závěry, shromažďuje osobní 
zásobu pocitových a emočních dominant. 
Osobnost – energo-informativní struk-
tura, což může být jako hmota (dočasná) 
a antihmota (věčná), v závislosti na její 
zásadní volbě mezi duchovním a mate-
riálním. Dojde-li v životě člověka v dů-

sledku duchovního vývoje ke spojení 
jeho Osobnosti s Duší, pak vzniká zcela 
nová, vyspělá Bytost, odlišná od člově-
ka, která odchází do duchovního světa. 
To je ve skutečnosti to, čemu říkáme 
„osvobození duše ze zajetí hmotného 
světa“, „odchod do Nirvány“, „dosažení 
svatosti“ atd. Pokud během života člově-
ka nedojde ke spojení Osobnosti a Duše, 
pak po smrti fyzického těla a zničení 
energetické konstrukce, odchází rozumná 
Osobnost spolu s Duší na znovuzrození 
(reinkarnaci) a přeměňuje se, pro lepší po-
chopení řekněme hypoteticky, v sub-osob-
nost. Po smrti fyzického těla život lidské 
bytosti nadále přetrvává...

3) VĚDOMÍ – nástroj osobnosti, 
součást hmotného světa, kterým osobnost 
je spojena s mozkem a tělem. Proud my-
šlenek, emocí, pocity jsou obsazeny ve 
vědomí. Ego-struktura člověka se všemi 
hodnotami, šablony chování, vnímání 
a chápání reality, názorů a úsudků o sobě – 
to vše je struktura vědomí. Vědomí často 
mylně označují za skutečné „já“ člověka. 
Srovnání, hodnocení, posudek, analýza, 

rozlišování odůvodnění – všechny se pro-
vádí ve vědomí. Vědomí má nesčetné přá-
ní a potřeby týkající se života a úspěchu 
v hmotném světě.

OPRAVDOVÉ A FALEŠNÉ 
POCITY

Když člověk přebývá na duchovní 
vlně a pracuje na sobě, tak se nachází 
v rozšířeném stavu vědomí. Zažívá po-
city radosti, štěstí, svobody, harmonie, 
nekonečného klidu, lásky a jednoty se 
světem a lidmi. Vědomí je jasné a čisté.

Tyto pocity vycházejí z duše směrem 
ven, jako by z pocitové hlubiny do okolní-

ho světa. Člověk je čilý, má nadhled a cítí 
v sobě sílu.

Útok materiální podstaty člověk po-
ciťuje jako vnější tlak. Za velmi krátkou 
dobu se člověk mění z aktivního jedince na 
pasivního, je dezorientovaný, jakoby ztrácí 
oporu.

V mysli se náhle objeví negativní 
myšlenky, vymyšlené problémy, na které 
člověk soustřeďuje svou pozornost. Lidské 
vědomí je zúžené do malého bodu dané-
ho problému a nic kromě toho už nevidí.

Člověk je ve stavu nespokojenosti, 
zaplavují ho různé emoce, je mu špatně, 
nepohodlně a objevují se negativní citové 
záměny – „duševní bolest“, trápení, zášť, 
sebebičování, sebeobviňování, závist, žár-
livost, zoufalství, deprese atd.

Smyslem útoku živočišné podstaty je 
blokovat spojení mezi Osobností a Duší.

Když víme o těchto nástrahách, lze je 
snadno předvídat a zabránit dalšímu útoku, 
obejít umístěné pasti. Nejběžnější progra-
my materiální podstaty vychází z pýchy, 
egocentrizmu a strachu. Z těchto nega-
tivních pocitů se rodí závist, žárlivost, fru-

strace, vztek, sebelítost, smutek, tou-
ha ovládat druhé, touha pomlouvat, 
někoho obviňovat, strach ze změny, 
strach z nemoci, strach ze ztráty něko-
ho blízkého, strach ze samoty (že se 
blíží stáří), strach ze smrti a tak dále.

„Život bere od každého podle 
jeho schopností a dává každému 
podle jeho zásluh, přičemž nikoliv 
podle vnějších, ale vnitřních. Čím 
více měníš svůj vnitřní svět, pracu-
ješ na sobě, zlepšuješ svoje kvality, 
tím více se tyto změny promítají do 
vnějšího světa. Pokud se člověk na-
chází ve stavu dominující Duchovní 
podstaty, pak se v sobě vyzná, ana-
lyzuje svoje myšlenky a činy v klid-
ném a jasném stavu vědomí. Jakákoli 
vnější situace, provokace negativ 
ze strany jiných lidí, jsou pro něj 

signálem k osobní práci na sobě samém 
a možnost získat tak určitou zkušenost 
v sebezdokonalování. Vždyť k provokaci 
obvykle dochází na základě odpovídající-
ho impulzu, který vychází ze samotného 
člověka, a proto je třeba mít myšlenky, slo-
va i činy pod kontrolou. Vnitřní pochyby 
vytvářejí vnější chaos. Pevné znalosti – 
klid a pořádek. Když se člověk naučí sám 
sebe kontrolovat, nebude čekat na vnější 
podnět, aby se pohnul z místa, půjde samo-
statně po cestě sebezdokonalování. Je tře-
ba si pamatovat, že moudrý se učí dokonce 
i od nepřátel.“

S použitím materiálu 
z knihy AllatRa od A. Novych

…Na Východě v minulosti zobra-
zovali Duši v kokonu v podobě perly 
ve škebli. Byla symbolem vnitřního du-
chovního rozvoje člověka uvnitř jeho 
konstrukce, zázrakem Zrození. Její per-
leťová běloba byla symbolem duchovní 
čistoty, moudrosti, dokonalosti a tajné-
ho vědění. Je třeba 
poznamenat, že toto 
asociativní srovnání 
Duše s perlou se dá 
vysledovat ve všech 
světových nábožen-
stvích. U indiánů 
a buddhistů je perla 
symbolem duchovní-
ho osvícení. Křesťané 
spojují „drahocennou 
perlu z vod křtu“ s představami Duše 
a Bohorodičky, Její duchovní čistoty. 
V islámu existuje pověra, že perla je 
jedním ze jmen Boha, že v posmrtném 
světě právě perly vytváří sféry kolem 
ctnostných duší. Podobné asociace jsou 
částečně spojeny s duchovním viděním, 
jelikož meditující člověk během vyko-
návání určitých duchovních praktik ně-
kdy vidí procesy, k nimž dochází v ob-
lasti umístění Duše, procesy, které se 

mu asociují se zářením, s hrou ostrého 
světla, vycházejícího od Duše, připomí-
najícího lesk a světelnou hru perleti na 
slunci.

Podle výroku Proroka Mohameda 
byl například svět stvořen z Bílé Per-
ly. Podle muslimských představ stvořil 

Všemohoucí Bílou 
Perlu, jejíž tloušťka 
byla jako sedm nebes 
a sedm zemí dohro-
mady. Když k Sobě 
Bůh přizval Perlu, 
Jeho výzvou se celá 
zachvěla, a tak se 
změnila na proudící 
Vodu. Ze všech vý-
tvorů, které v nějakou 

noční či denní dobu tak či onak přeru-
šují své chvalozpěvy Nejvyššímu, pouze 
ona jediná, když již byla Vodou, ani na 
okamžik nepřestávala slavit Stvořitele, 
neustále se čeřila a pěnila. Proto jí i Bůh 
dal výhodu nad ostatními, udělal ji zdro-
jem a počátkem života všeho živého. Tak 
bylo z Vody stvořeno vše živé. Aby byla 
tato drahocenná voda unášena, Nejvyšší 
stvořil Vítr (Vzduch), obdaroval ho „ne-
konečným množstvím“ křídel.

ENERGETICKÁ STRUKTURA ČLOVĚKA V 6ti DIMENZÍCH
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Má-li problém řešení, 

nemá smysl dělat si starosti, 

když řešení nemá, 

starosti nepomohou
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