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Divadlo koček
jediné na světě

Víte, že na planetě žije kolem sedmde-
sáti milionů koček?  Divadlo koček je 
ale jenom jedno. V tomto divadle „pra-
cuje“ celkem 120 koček, neobyčejně ta-
lentovaných srstnatých klubíček, které 
ukazují ohromující mistrovské kousky.

Show akrobatů, provazochodců, 
fakírů a ekvilibristů – to vše splyne do 
jednoho kouzelného pohádkového 
představení na které se díváte jedním 
dechem!

 pokračování na str. 4

Síla odpuštění
Krása odpuštění tkví v tom, že nás vy-
svobozuje ze vzorců, v nichž jsme uvíz-
li. Vysvobozuje nás z role oběti a ze si-
tuací, které se nám nezamlouvají.

Veškeré léčení v  podstatě spočí-
vá v  tom, že dojde ke změně našeho 
vnímání, takže věci vidíme v  novém 
světle. Odpuštění nám umožňuje žít 
způsobem, který nás nad danou situaci 
povznese, a proto se tato situace mění.

pokračování na str. 6

Tajná 
světová vláda

Nedávné události ve světě  – světo-
vá ekonomická krize a  geopolitické 
změny – nutí každého člověka, aby se 
zamyslel nad příčinami jejich vzniku. 
Pokud si poskládáme z  jednotlivých 
kousků celou mozaiku dění, pak může-
me dospět k závěru, že za všemi těmito 
problémy, prudkými změnami, které 
zasáhly život téměř každého z nás, se 
skrývají síly, konkrétní osoby, ovládající 
převážnou část světového bohatství, 
jejichž jména nejsou veřejně prezento-
vána.   pokračování na str. 5

Děti a hudba
Potřebují děti zpívat? Naslouchat hu-
debnímu projevu druhých? Poznávat 
svět tónů, akordů, stupnic?

Odpověď na všechny uvedené 
otázky zní jednoznačně ano. Hudbu, 
a  zvláště zpívání, potřebují všechny 
děti bez rozdílu, a to pokud možno ješ-
tě dříve než se narodí, a  pak i  po celý 
čas dětství. 

Obklopíme-li své dítě hudbou, 
vkládáme do něj semínko velkolepého 
potenciálu, který může růst a  našeho 
potomka všestranně obohacovat po 
celý jeho další život...

 pokračování na str. 3

Sedmero pro 
zdravý životní styl
Pevné zdraví je náš nejcennější poklad. 
Cítit se tělesně i duševně dobře je přro-
zená součást každodenního života.

Možná nejdůležitější, ale zároveň 
nejvíce opomíjenou součástí zdravé-
ho životního stylu, je duševní pohoda. 
Ráno vstát, usmát se na svět a s dobrou 
náladou vyrazit vstříc novým zážitkům. 
To je, zdá se, to nejlepší, co můžete 
udělat pro své zdraví. Je to ale také 
o lásce. Ne nadarmo se říká, že ve dvou 
se to lépe táhne a s dobrou náladou jde 
všechno líp...

 pokračování na str. 2

VE SPOJENÍ
S PŘÍRODOU

DEN MATEK
svátek lásky a vděčnosti

Koľko lásky, nehy skrýva, 
mamulienka, tvoja dlaň, 
V postieľočke keď ma hladí, 
s láskou na ňu pozerám. 
Prstíkom sa dotknem vrásky, 
pohladím ju, pobozkám, 
Pošeptám do dlane tíško, 
mamulienka, rada ťa mám. 

Na svete sú poklady, ktoré kde-kto 
hľadá. 
Ja však hľadať nemusím, to, 
čo mám tak rada. 
Netreba mi nádheru kráľovského 
zámku, 
stačí mi, že pri sebe mám vždy    
   svoju mamku. 

Do náručia, mamička, celá sa ti 
schúlim. 
Tichučko ti zašepkám, že ťa veľmi 
ľúbim. 
Do náručia, mamička, donesiem 
ti kvety, 
nech má tvoja láska chráni, 
nech mi stále svieti.

  

Za tvoje starosti, za tvoje vrásky, 
za lásku obětavou,
chci Ti dnes dát, maminko má, 
prostinkou píseň svou.
V ní zavzpomínám,

s ní spatřím Tě ve snách,
jak večer usedáš, maminko má, 
na náš starý práh.

Tvé vlasy kvetou, maminko,
tak jako jabloň z jara.
A když se usměješ malinko,
tak nejsi vůbec stará.

U tebe vždycky, maminko,
nejhezčí chvilka byla.
Buď ještě dlouho mezi námi,
maminko naše milá.

Tvé vlasy kvetou maminko,   
Bohuslav Nádvorník

pokračování na str. 3

POZVÁNKA
Srdečně vás zveme na besedu s promítáním :

Archeologické objevy semínského rodáka V. Č. Chvojky
Po stopách starých Slovanů

Termín a místo konání:  

sobota 11. května 2013 
v 17.00 hodin

Hostinec „U Sůrů“
Semín 24, 535 01 Přelouč

vstup: ZDARMA

Na návštěvníky čekají speciální dárky - tripolské suvenýry

Pořadatelé: kulturní komise obecního zastupitelstva obce Semín, Místní 
knihovna v Semíně, nakladatelství Gordia, nakladatelství IBIS.

Kontakty: miroslavsmolik.webhouse@gmail.com, tel. 721 015 943,
polahoda@centrum.cz, tel. 774 689 512.

pokračování na str. 5
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Zdraví není vším, ale bez zdraví je všechno ničím. Arthur Schopenhauer

ZDRAVÍ duben 2013 • Polahoda

Ne-kojení
Pro získání silné imunity je podle vě-

deckých důkazů velmi důležitá doba, po 
kterou je dítě kojeno. U  déle kojených 
dětí dochází prokazatelně méně k infekč-
ním onemocněním a alergie se u nich vy-
skytují v daleko menší míře. Dítě by mělo 
být kojeno minimálně do 6 měsíců věku.

Sterilita prostředí
Již nesčetněkrát bylo prokázáno, že 

úzkostlivá hygiena praktikovaná přede-
vším na kojencích a  nejmladších dětech 
je z hlediska správné funkčnosti imunitní-
ho systému minimálně rozporuplná. Neu-
stálé narušování pH ochranné kožní bari-
éry zásaditými mýdly, pěnami do koupele 
a dezinfekčními činidly přispívá paradox-
ně k tomu, že je tělo vůči cizorodým pa-
togenům daleko bezbrannější. Buněčný 
imunitní systém je tak zbytečně zavalen 
prací, se kterou by si za normálních okol-
ností poradila kůže a sliznice. Zároveň ale 
také může docházet k  opačnému extré-
mu. Při soustavném pobytu ve sterilním 
prostředí není imunitní systém vystaven 
dostatečné zátěži cizorodých patogenů, 
na kterou je přirozeně nastaven, nemá 
příležitost adekvátně dozrát a  obrátí své 
síly proti vlastnímu tělu.

Oslabování střevní mikroflóry
Nevyvážená strava a  opakované po-

dávání antibiotik může mít za následek 
nedostatečné osídlení střev prospěšnými 
bakteriemi, díky němuž se přes střevní 
sliznici do těla mohou dostávat cizoro-
dé patogeny. Při převaze patologických 
bakteriálních kmenů, které zatěžují orga-
nismus, hovoříme o  střevní dysmikrobii. 
Tento stav snižuje obranyschopnost or-
ganismu.

Stresová zátěž a životní styl
Chronický stres má za následek sní-

žení funkce imunitního systému a  vět-
ší náchylnost těla nejen k  infekcím, ale 
dlouhodobě může být nepřiměřené psy-
chické vypětí příčinou alergií, autoimunit-
ních chorob i  nádorových onemocnění. 
K dalším vlivům, které negativně ovlivňují 
imunitu člověka, patří nedostatek pohy-
bu, špatná strava, potravinářská aditiva, 
konzervanty, barviva a ochucovadla, kou-

ření a v neposlední řadě všeobecně rozší-
řená tendence k přecházení nemocí. Také 
bylo mnohokrát pozorováno a  následně 
vědecky prokázáno, že hluboký smutek 
(například nad ztrátou milované osoby) 
má za následek vyřazení části imunitních 
reakcí, což vede velmi rychle k nemoci.

Chemikálie, toxické zatížení 
a nadužívání léků

Není pochyb o  tom, že zvyšující se 
znečištění našeho životního prostředí 
neúměrným způsobem zatěžuje imunitní 
systém, který tomuto přetížení snadno 
podlehne. Jinak ovšem většinou chápe-
me problematiku nadužívání léků, zvláště 
pak antibiotik, antipyretik, antiflogistik 
apod. Nemoci, se kterými by si naše tělo 
mělo bez většího problému poradit samo, 
řešíme často užíváním léků, které nemoc 
vyřeší “za nás”, a nedochází tak k přiroze-
nému a tolik potřebnému posílení vlastní 
obranyschopnosti. Překotné snižování 
teploty znemožňuje reakci vlastního imu-
nitního systému (teplotu nižší než 38 °C je 
proto vhodné nesnižovat vůbec).

Dědičná zátěž
Přímou příčinou některých konkrét-

ních a  poměrně vzácných poruch imu-
nity jsou genetické mutace zděděné od 
rodičů. Většina těchto chorob vykazuje 
recesivní typ dědičnosti, což znamená, že 
ke vzniku onemocnění může dojít pouze 
za předpokladu, pokud jsou oba rodiče 
nositeli příslušného genu. Naneštěstí je 
ovšem řada genů, které jsou zodpověd-
né za imunodeficientní stavy, vázána na 
chromozom X, což vede v  praxi k  tomu, 
že chlapci bývají postiženi dvakrát častěji 
než dívky. Např. častější výskyt autoimu-
nitních chorob u  chlapců je dán vazbou 
genů zodpovědných za tato onemocnění 
na chromozom X.

autorka: Mgr. Tereza Viktorová
Více informací na: http://www.celostnime-

dicina.cz/civilizacni-priciny-imunitnich-po-
ruch.htm#ixzz2NXPvNjx9

Civilizační příčiny 
imunitních poruch

Sedmero pro zdravý životní Styl

 Lidové léčitelství na Slovensku má své 
hluboké tradice. Z historických dokladů se 
dozvídáme, že již od 16. století v hornatých 
částech Slovenska působili slovenští olej-
káři. Nejvíce jich bylo v Turci, ale známí 
byli i v Pováží, Oravě, Liptově či na Spiši. 
Obyvatelé těchto krajů znali velké množství 
léčivých rostlin. Věděli jak je využít k lé-
čení mnoha nemocí, ale znali také i různé 
způsoby jejich zpracování a konzervování. 
Když pak přišli v 17. století do Kláštora pod 
Znievem jezuité, kteří zde otevřeli jezuitskou 
lékárnu, tak se slovenské olejkářství ještě 
zintenzivnilo a svého vrcholu dosáhlo v 18. 
a 19. století. Slovenští olejkáři se svými oleji 
a mastičkami byli známí v 19. století v celé 
Evropě a na mnoha místech Asie. Ještě za-
čátkem 20. století  olejkáři prodávali své 
výrobky daleko za hranicemi Slovenska. 
V Turci bylo olejkářství rozšířeno asi ve 
40 obcích, například pouze v Kláštore pod 
Znievom působilo v 18. století až 113 rodin, 
které se tím zabývaly. Na mnoha místech se 
touto činností zabývaly celé obce.

OLEJKÁŘSKY  KUFŘÍK
Mezi nejoblíbenější léčiva olejkářů pa-

třil jalovcový olej (západoslovenský a čes-
ký jalovec, latinsky juniperus), kmínový 
olej, kosodřevinový olej a balzám, limbo-
vý olej. Také “šuškárový olej” (oleum stra-
bolorum pini). Kromě těchto léčiv olejkáři 
často dodávali rozmarýn, osladič, čistec, 

rebarboru, kořen hořce, bezový květ, tře-
zalku, heřmánek, mateřídoušku, ale i „ka-
menné mléko“ (vápencové), nebo napří-
klad krevelový (hematitový) prášek, který 
olejkáři prodávali zpracovaný na léčivo do 
Ruska pod názvem „Krev sedmi bratrů“. 
K výbavě patřilo medvědí a jezevčí sádlo, 
červený a černý kamenný olej (petrolej). 
O výrobě a použití některých z těchto do-
bově oblíbených léčiv bude vyprávět tiště-
ný časopis Rodná cesta.

HLAVATA LÉČIL 
NIZOZEMSKÝ DVŮR

Ve Francii znali slovenská léčiva tur-
ciánských olejkářů pod názvy „Vodička 
uherské královny“ nebo „Uherský bal-
zám“, což byla mast zhotovená z výhonků 
a mízy tatranské kosodřeviny. Slovenští 
olejkáři neléčili jenom pospolitý lid, ale 
i královské dvory. Zvlášť oblíbený byl 
jistý olejkář jménem Hlavata působící 
v Nizozemí . Hlavata z Turca byl osob-
ním lékařem, v dnešním jazyce léčitelem 
na dvoře nizozemské královské rodiny, 
kterou navštěvoval každý rok koňmi. Po 
vypuknutí francouzské revoluce odešel na 
několik let do ruských krajů a v Nizozemí 
se neukázal. Nešťastná královská rodina 
se prostřednictvím královské kanceláře 
obrátila přes Vídeňský dvůr na Turiecku 
župu s otázkou, co se stalo s „doktorem“ 
Hlavatou. Župní úředník zjistil, že Hla-
vata odešel nelegálně do Ruska. Tak se 
Vídeňská kancelář obrátila s žádostí do 
Petrohradu. Po několika týdnech pátrání 
objevila carská policie Hlavatu s přáteli 
v Charkovské gubernii. Odtud jej dopro-
vázeli až na uherské hranice. V Turanech 
ho posadili na koně a “odeslali” do Nizo-
zemska, kde ho netrpělivě očekávala krá-
lovská rodina. Dokumenty, které potvrzují 
tato fakta, jsou ve Slovenském národním 
muzeu v Martině.

Rusko nebylo nejvýchodnějším cípem 
olejkářů. Slovenští olejkáři se dostávali až 
do Číny. Zvlášť oblíbenými však byly také 
České kraje a Morava.

TURČIANŠTÍ OLEJKÁŘI 
NA CESTÁCH

Nelibost některých lékárníků a lékařů 
vůči olejkářům rostla. A tak jako dnes, lo-
bbovali u vládnoucích kruhů. Lékaři a lékár-
níci je neustále obviňovali z poškozování, 
nepředložili však žádný důkaz, ani vyšetřo-
vání neprokázalo žádnou újmu nemocnému. 
Zvlášť horliví byli bratislavští a trnavští lé-
kárníci, kterým vadily nízké ceny olejkářů, 
protože tím  je „obírali o zisky“. 24. 9. 1748 
bylo v Turci zatčeno pět olejkářů, protože 
však nezjistili nic špatného ani po rozboru 
léků, pustili je z vězení domů.

Marie Terezie na nátlak lékárníků vy-
dala několik nařízení, která olejkářům ztě-
žovala a mnohdy i znemožňovala práci. Jo-
sef II pokračoval v potlačování olejkářství, 
které směřovalo k jeho zničení. Od roku 
1754 do roku 1786 vyšlo několik přísných 
proti- olejkářských nařízení, která ztěžova-
la možnost svobodného cestování, pokud 
v té době o tom vůbec lze hovořit, ale hlav-
ně právo vykonávat tuto činnost. Od roku 
1871 bylo dovoleno udělovat olejkářům 
trest smrti (!). Olejkáři byli vystavováni za-
týkání, zabavení léčiv a lékařského nářadí, 

deportacím. Bylo rovněž zakázáno lékární-
kům brát zboží od olejkářů, což dokazuje, 
že měli mnozí lékárníci  olejkáře v úctě. 
Jelikož olejkáři byli stále žádaní a potřební, 
v roce 1754 se jich zastalo vedení Turcian-
ské župy a žádalo, aby jim bylo dovoleno 
vozit léky do krajů, ve kterých chyběly. 
Olejkáře podporovali i někteří zeměpáni 
(vlastníci půdy), například župan Révay, 
který jim vydával pasy a povolení pracovat 
v zahraničí. I když koncem 18. století byla 
proti olejkářská nařízení  méně přísná, úpa-
dek olejkářství již nešel zastavit.

 
ŠAFRANÍCI  ZA NÁROD

Mnoho olejkářů přibralo na své krosny 
(začlenilo do obchodu) jiné zboží potřeb-
né pro domácnosti a tak se stali šafraníky. 
Devatenácté století přálo rozvoji tohoto 
řemesla. Obchod už nebyl výsadou jen ur-
čité národnosti. Úspěšní slovenští šafraníci 
zakládali obchody nejen v Rakousko-Uher-
sku, ale i v jiných zemích. Hlavně ti, kteří 
podnikali v Čechách, Polsku, Rusku a také 
v jiných zemích upevňovali a šířili touto ces-
tou slovanské povědomí. Někteří z nich stáli 
při zakládání slovanských spolků. Zvlášť 
příslušníci šafranického rodu Országovců, 
podnikajících nejen v Uhersku, ale i v Pol-
sku a Rusku, usilovali za svržení nadvlády 
Rakušanů a Maďarů. Po vypuknutí 1. světo-
vé války jednali s ruským carem o záchranu 
Slováků a Čechů v Rusku před vyhnanstvím 
na Sibiř, pracovali na vytváření česko-slo-
venské legie a sjednocení Česka a Sloven-
ska. Takto se potomci pronásledovaných 
léčitelů a olejkářů přímo zasloužili o svržení 
monarchie, která jim v posledních dobách 
ztěžovala život. Ale o tom snad příště. 
překlad ze zdroje http://www.2012rok.sk/, 

článek  Olejkári z božej lekárne
dle knihy Jozefa Hrozienčika – Turčianski 

olejkári a Šafraníci, Bratislava 1981, 
Vydavateľstvo Tatran. 

Z historie medicíny: Olejkáři a šafraníci Věděli jste, že ...

Neustále něco dobíháme, něco mu-
síme, zkrátka povinnosti nás mají v hrs-
ti. Máme je jako rodiče, jako partneři či 
přátelé. Je však třeba najít si čas sám na 
sebe a postarat se o svou duši a tělo. Proto 
v dnešní uspěchané době se stále větší dů-
raz klade na zdravý životní styl.

SEDMERO PRO ZDRAVÝ 
ŽIVOTNÍ STYL

Pravidelnost 
Důležitým faktorem pro zdravý život 

člověka je pravidelnost, a to ve všem - 
v jídle, v pitném režimu, ve spánku, v po-
hybu i v odpočinku. Není na škodu se čas 
od času postit, ale jinak by člověk měl 
vše dělat raději pravidelně. Organismus 
má v sobě biologické hodiny, které se ná-
silným změnám brání. Výsledkem je pak 
nadměrná únava, hromadění tuků 
a dokonce i zdravotní problémy. 
Vstávejte a choďte spát v pravi-
delný čas, jezte častěji v menších 
dávkách a opět v pravidelných 
časech. Totéž platí o pitném reži-
mu, ale zároveň o mnoha dalších 
pravidelných lidských potřebách. 
Tělo se na své dávky těší, tak jej 
nenechávejte čekat.

Zdravá strava 
Není jen pouhou frází, že po-

trava, kterou přijímáme, je vkla-
dem do našeho zdraví, který se 
nám vrátí i s úroky. Nejsem sice 
žádnou specialistkou na stravu, 
ke všemu vím, že co je vhodné 
pro mé tělo, může být pro jiného 
nevhodné. Každý z nás je totiž 
něčím jedinečný a z toho důvo-
du tělo každého z nás vyžaduje 
odlišný přístup. Ze svých zkušeností mohu 
ovšem doporučit několik pravidel, která 
je vhodné mít při stravování na paměti. 
Důležitým aspektem správné stravy je 
především konzumace rozmanitých druhů 
potravin ve vyváženém poměru. Příjem 
energie by neměl výrazně překročit výdej. 
Jídla raději jezte méně, ale více chodů. 
Když si dopřejete „těžší“ jídlo, učiňte tak 
spíše k obědu, než k večeři. K večeři navíc 
neusedejte příliš pozdě, nebo alespoň ne 
později než dvě hodiny před spánkem

Překonejte lenost 
Dostatečný a pravidelný pohyb je 

další důležitou složkou zdravého životní-

ho stylu. Dokonce se říká, že dostatečný 
pohyb může zčásti kompenzovat špatné 
jídelní návyky! Pokud je pro někoho sport 
úhlavním nepřítelem, měl by na pravidelný 
pohyb myslet alespoň při každodenních ru-
tinních činnostech. Nikomu rozhodně neu-
škodí, když místo výtahu využije schodiště 
nebo když při přesunu na kratší vzdálenost 
zvolí chůzi místo pohodlné jízdy doprav-
ním prostředkem. Vím, že s leností je ně-
kdy těžké bojovat, občas bychom ale tento 
boj měli podstoupit. Ani zde nezapomeň-
te na pravidelnost! Vašemu tělu mnohem 
více prospěje každodenní procházka či jiná 
klidná pohybová aktivita, než hodinový 
dril v tělocvičně „jednou za čas“.

Každý stroj potřebuje palivo 
Lidské tělo musí mít k dobré funkčnos-

ti dostatečný přísun tekutin. Je to důležité 

pro celkovou kondici, ale i pro funkčnost 
vnitřních orgánů. Nejvhodnější tekutinou 
je zajisté voda, která hraje v organismu 
člověka nenahraditelnou roli. Nebojím se 
použít výrok, že voda je opravdu zázračná 
a opomíjením jejího pravidelného přísunu 
si velmi škodíme. Alkohol či kávu do se-
znamu přijatých tekutin nepočítejte. Na-
opak nás ještě více odvodňují. Kávu si tedy 
dopřávejte vždy se sklenicí vody. Bolí vás 
hlava, jste unavení či málo výkonní? Nej-
spíš málo pijete! A konec konců, dostateč-
ná hydratace se projevuje i na kvalitě vaší 
pleti. Já osobně považuji pravidelný příjem 
tekutin za jeden ze zaručených receptů pro 
krásu! Rozhodně to však nepřehánějte!

Spánek nad zlato 
O důležitosti spánku pro lidský organi-

smus není pochyb. Pro mě je to navíc jed-
na z nejoblíbenějších činností. Ne každý si 
ale může dopřát ten luxus spát osm hodin 
denně, málokdo má navíc spánek kvalitní. 
S nekvalitním spánkem ale bohužel souvisí 
únava a dokonce i různá onemocnění. Kaž-
dý by měl proto alespoň trochu pamatovat 
na tzv. spánkovou hygienu. Mezi základ-
ní pravidla kvalitního spánku patří napří-
klad vyvětraná, nehlučná a neosvětlená 
místnost. Od pozdních odpoledních hodin 
byste se měli vyvarovat pití kávy, černého 
či zeleného čaje a energetických nápojů. 
Kvalitní spánek si také pravděpodobně 
nedopřejete, pokud budete ve večerních 
hodinách pít alkohol a kouřit. Naopak vý-
borným receptem pro dobré spaní je krátká 
večerní procházka na čerstvém vzduchu či 

příjemná večerní relaxace.

Chvilka pro sebe 
Z vlastní zkušenosti vím, že re-

laxaci nelze považovat za ztracený 
čas. Relaxace má bezpochyby bla-
hodárné účinky na tělo i psychiku. 
Život ve stresu a jízdu „na doraz“ 
nám naše tělo jednou vrátí. Najít si 
v nabitém programu alespoň jednu 
dvě hodinky týdně jen pro sebe 
bych všem naordinovala jako po-
vinnost. A způsobů relaxace jsou 
stovky. Osobně nedám dopustit na 
thajské masáže, pro někoho může 
být ideální procházka parkem, jíz-
da na kole nebo prohlídka obrazové 
galerie. Cíl je ve všech případech 
jasný: takzvaně „vypnout“ a ales-
poň na chvíli zapomenout na kaž-
dodenní starosti a povinnosti.

Láska, optimismus, dobrá nálada 
Možná nejdůležitější, ale zároveň nej-

více opomíjenou součástí zdravého život-
ního stylu, je duševní pohoda. Ráno vstát, 
usmát se na svět a s dobrou náladou vyra-
zit vstříc novým zážitkům. To je, zdá se, to 
nejlepší, co můžete udělat pro své zdraví. 
Je to ale také o lásce. I ten největší in-
trovert potřebuje lásku někoho druhého. 
Lepší, nežli lásku brát, je ale lásku dávat. 
Ne nadarmo se říká, že ve dvou se to lépe 
táhne a s dobrou náladou jde všechno líp. 
Láska a dobrá nálada jsou jasné elixíry 
života a pilíře zdravého životního stylu.

http://zdravi.doktorka.cz

 Pevné zdraví je náš nejcennější poklad. Cítit se tělesně i duševně dobře  
je přirozená součást každodenního života.

... rezonanční  terapie je známá zhru-
ba 5000 let?

Masáže využívající znělý zvuk mís 
a šálků, jejichž obdoba je známá z bu-
ddhismu, vycházejí z předpokladu, že 
znělý zvuk a rezonance působí na tělo 
specifickým způsobem.

Tato metoda našla hojné využití v in-
dickém léčebném umění. Znějící mísy 
a šálky jsou známy i v Japonsku, Číně, na 
Tchaj-wanu, v Himálaji.

V současné době se tento druh tera-
pie používá při redukci stresu, znovuna-
stolení duševní a tělesné rovnováhy. 
Masáž prováděná za pomoci znějících 
misek představuje kombinaci terapie 
zvukem a masáže využívající drobné 
chvění. Tóny vyluzované miskami pro-
nikají až do nitra organismu, navozují 
v něm klid a pocit vyrovnanosti. Člověk 
si odpočine od stresu, uvolní se, přeladí 
se, organismus je veden k aktivaci sebe-
uzdravujících sil.

Tělo se vlastně stává jakousi rezo-
nanční deskou zvuků. Drobné vibrace se 
šiří organismem, pohybují se jako vlna, 
až najdou cíl - buňky.

Pro každý orgán je navíc příznač-
ný specifický druh oscilace. Nemocné 
orgány přestávají oscilovat v typickém 
rytmu. Znějící misky a šálky vedou or-
gány k tomu, aby znovu našly původní 
rytmus. Tento princip připomíná terapii 
barvami.

Masáže pomocí znějících misek se 
začínají rozšiřovat, uplatnění nacháze-
jí především ve sportovních centrech.
Tento přístup dokáže zmírnit určité typy 
bolesti, například bolesti zad, bolesti 
spojené s meziobratlovými ploténkami, 
tíseň na prsou a hrudi, deprese, vegeta-
tivní poruchy.

http://www.polahoda.cz
http://www.celostnimedicina.cz/civilizacni-priciny-imunitnich-poruch.htm#ixzz2NXPvNjx9
http://www.celostnimedicina.cz/civilizacni-priciny-imunitnich-poruch.htm#ixzz2NXPvNjx9
http://www.celostnimedicina.cz/civilizacni-priciny-imunitnich-poruch.htm#ixzz2NXPvNjx9
http://www.2012rok.sk
http://zdravi.doktorka.cz
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Život je posvátný a každá chvíle v něm je vzácná. Jack Kerouac

K nám matkám,
ženám,  hovor ím

Dítě je utvářeno tím, 
čím ho obklopíme

Člověk se, jak známo, rodí jako nezra-
lá bytost. V říši savců, s mláďaty schop-
nými samostatného života více méně od 
porodu, tím představujeme výjimku. Náš 
mozek je při příchodu na svět podoben 
polotovaru, jehož další způsob fungování 
silně směrují první životní vjemy a zkuše-
nosti, které navíc mají tendenci přetrvávat 
a spoluurčovat náš příští život.

Jsou to zejména rodiče, kdo dítěti 
při utváření jeho konkrétních nervových 
spojů v mozku pomáhá. Čím dál více se 
ukazuje, že pro spokojenost a pocit sub-
jektivního úspěchu našich potomků není 
rozhodující jen podpora fyzického zdraví, 
kognitivních funkcí a intelektu, které jsou 
dnes obvykle v centru pozornosti. Neméně 
důležitý  je  i  rozvoj  toho,  co dává dítěti 
pocit  jistého a stabilního zakořenění ve 
funkčních mezilidských vztazích včetně 
zdravého vztahu k sobě samému. Jinými 
slovy, dítě potřebuje povzbudit také v roz-
voji své citovosti a prosociálnosti, tedy ve 
schopnostech, po kterých s prohlubující se 
krizí západní společnosti sice čím dál čas-
těji voláme, avšak v praxi z hlediska pod-
pory zůstávají na okraji zájmů.

Hudba jako vzduch, který dýcháme
Milující rodiče hledají všestranný pro-

středek optimálního rozvoje svých dětí, 
tedy něco, co by malého človíčka udržo-
valo při fyzickém zdraví, utvářelo ho ro-
zumově a zároveň ho i emočně spojovalo 
s jeho vlastním nitrem, s druhými lidmi, 
se vším, co ho obklopuje. Pokud by ten-
to prostředek navíc v mozku rozvíjel ještě 
senzoricko-motorické reakce, představi-
vost, paměť, fantazii a třeba i vůli, bylo by 
to přece skvělé! Ptáte se, zda podobný zá-
zračný prostředek skutečně existuje? Ano. 
Od nejstarších časů. Už nejspíš tušíte, že 
jeho jméno je hudba. Světoznámý hous-
lista Yehudi Menuhin o ní prohlásil, že je 
mateřštinou lidstva.

Ještě před půlstoletím se běžně zpí-
valo doma i venku při mnoha pracovních 

činnostech, při společenských událostech 
a také při přechodových rituálech typu sva-
teb, křtin a pohřbů. Co Čech to muzikant, 
říkávalo se dokonce o příslušnících na-
šeho národa.

Dnes se zpívat stydíme a hrát povět-
šinou na nic neumíme. Hlavní příčinou je 
hudebně málo pod-
nětné prostředí. Ob-
klopeni nadměrnou, 
často nevkusnou 
umělou hudební pro-
dukcí i všudypřítom-
ným hudebním smo-
gem, ať už z médií 
nebo ze zvukových 
kulis ve veřejném 
prostoru (restaurace, 
čekárny…), ztrácí-
me potřebu poku-
sit se o něco sami. 
U dětí pak souvisí 
zanikání přirozené-
ho smyslu pro zpěv 
a hudbu nejvíc s tím, 
že je s touto oblastí 
přestalo seznamovat 
jejich rodinné pro-
středí. Selhávají hlavně maminky. Většina 
těch současných už dětem nezpívá.

Mámo, táto, zpívejte mi nebo mi to 
s hudbou zařiďte jinak!

Jenže, jak už bylo řečeno, děti hudbu 
potřebují. Jsou schopny ji vnímat ještě 
dřív, než se narodí. Známy jsou výsledky 
výzkumů prenatálních psychologů Davida 
Chamberlaina a Thomase Vernyho, které 
prokázaly, že dítě v lůně se hudbou dokáže 
uklidnit (nenarozené děti milují třeba Mo-
zarta) nebo rozrušit (při hlučné agresivní 
hudbě stoupá jejich hladina stresového 
hormonu kortizolu). 

„Pozitivní vliv hudby na matky a je-
jich děti v období před i po porodu je jed-
noznačně prokázán. Společnost novoro-
zeneckého lékařství podporuje iniciativy, 
které zprostředkovávají hudební zážitky 
ještě nenarozeným dětem. Každý z nás 

v nějaké formě hudbu potřebuje. Na po-
čátku života lidská bytost prožívá nejdy-
namičtější období a její mozek prodělává 
bouřlivý rozvoj,“ vyjádřil se nedávno pro 
média primář olomoucké neonatologie Lu-
mír Kantor, aby podpořil projekt  České 
filharmonie  zahájit pravidelné koncer-

ty  pro  těhotné  ženy  a matky  s malými 
dětmi  (více na www.ceskafilharmonie.
cz - Česká filharmonie pravidelně připra-
vuje též speciální programy pro starší děti 
a mládež).

Zpívání rozradostňuje, posiluje, 
spojuje

Novodobé výzkumy prozrazují ná-
sledující: Zpívání prohlubuje dýchání 
a okysličuje organismus. Posiluje krevní 
oběh a harmonizuje vegetativní systém. 
Zlepšuje imunitu, protože propojováním 
melodie, rytmu a tempa synchronizuje tě-
lesné procesy. Zvyšuje fyzickou zdatnost 
a napravuje chybné držení těla. Při zpěvu 
dále dochází k aktivizaci mozkových čás-
tí účastných při vnímání a zpracovávání 
emocí. Při zpěvu zažíváme uvolnění a hlu-
bokou relaxaci. Zpívání je prevencí proti 
depresi, protože odbourává stres - vede 

k vyplavování serotoninu a oxytocinu, 
hormonů štěstí. Zpíváme-li s někým nebo 
ve skupině, dochází navíc k tzv. resonanč-
nímu fenoménu neboli k sociálnímu sou-
znění a k podpoře schopnosti vnímat druhé 
a snášet se s nimi.

Pro nejmenší děti spočívá přínos zpí-
vání také v osvojování řečových dovednos-
tí a v nenápadném přirozeném vrůstání do 
kulturního dědictví vlastního národa i ro-
diny. Mimořádná důležitost je připisována 
zpěvu lidových písniček, které - podobně 
jako pohádky - na nevědomé úrovni au-
tomaticky posilují archetypální prožívání 
a zprostředkovávají univerzální moudrost 
platnou od nejstarších dob. Muzicírování 
se tak jednoznačně připisuje efekt tzv. sa-
lutogeneze – základní podpory celkového 
zdraví a odolnosti ruku v ruce s posilová-
ním citovosti a empatie.

Rodiče se ptají: Co dělat, když k hudbě 
sami nemáme vztah?

Tak především, nejde jen o hudbu. 
Muzikálnost v dětech podporujeme také 
říkankami, hrami s prsty, tleskáním, bubno-
váním, podupáváním nebo tanečními akti-
vitami (včetně tance s miminkem v náručí).

Nejdosažitelnější,nejpřirozenější 
a u malých dětí nejoblíbenější formou hu-
debního projevu zůstává zpěv. Hudební 
pedagožka Alena Tichá v knize Učíme děti 
zpívat (Portál 2005) píše: „Jednohlasá pís-
nička je dětskému vnímání nejbližší, zvláš-
tě dochází-li k němu u maminky v náručí. 
Svůj první hudební dialog pak dítě prožívá 
v bezpečí a příjemném citovém souznění.“

Mimořádné je v tomto ohledu zpívá-
ní ukolébavek. Skutečně nejde o kvalitu 
hlasového projevu zpívajícího, nýbrž pře-
devším o atmosféru chvíle, kdy ukládáme 
dítě ke spánku a broukáme mu do ucha 
jemnou melodii. Neurologové nás ujišťují, 
že pobrukování a zpívání působí na dítě ji-
nak než obyčejná řeč, na rozdíl od ní uklid-
ňuje, odbourává neklid a napětí.

Pokud máte jako rodiče problém pře-
konat zábrany, nezbývá než zdůraznit: Jde 
hlavně o to prolomit bariéru vlastního stu-
du a pocitu nezvyklosti. Jakmile to jednou 
zkusíte, pocítíte účinek zpěvu sami na sobě 
a je velmi pravděpodobné, že při každove-
černím ukládání miminka postupně začne-
te dělat pokroky. Možná se nedopracujete 
k čisté melodii a školenému hlasu, ale ucítí-
te zvláštní uvolnění a radost ze sebepřeko-
nání a z intimní chvíle s vaším děťátkem.

Autenticky, nebo z reproduktorů 
či sluchátek?

Hodně se diskutuje o tom, nakolik 
mohou být živý zpěv či hudba nahrazeny 

reprodukovanými. Názory se různí, ale 
v jednom panuje shoda: Aspoň nějaká hud-
ba je lepší než žádná. V některých rodinách 
se při zvuku reprodukované hudby zpívá. 
Jinde se děti nechají přilákat na děj a vtip – 
oblíbené Hodiny zpěvu Zdeňka Svěráka 
a Jaroslava Uhlíře ledaskde téměř zlido-
věly. Existují i speciální CD s písničkami 
opakujícími jméno dítěte ve zhudebněných 
příbězích všedního dne a v pohádkách.

MojeChytreDite.cz doporučuje: http://
shop.mojechytredite.cz/pisnicky-pro-deti. 

Svého času byla populární také řada 
CD Klasika před školou, původní projekt 
Rádia Classic FM - cyklus patnáctiminuto-
vých pořadů, které děti formou hry, aktivní 
spoluúčastí i poslechem na míru ušitých 
pohádek seznamovaly s nejznámějšími hu-
debními díly, pojmy z hudební teorie i se 
životy světových a českých skladatelů.

Fantazii a činorodosti se meze nekla-
dou, jen zkusme dbát na to, aby reprodu-
kovaná hudba zachovala aspoň základní 
pravidla náročnosti a vkusu pro dětské 
vnímání, vhodnou hlasitost a samozřejmě 
i délku. Věk dětí je podstatnou okolností. 
Opravdu vnímat reprodukovanou hudbu 
vydrží malé děti jen v řádu několika minut.

Dopřávejme dětem se světem hudby 
pravidelný kontakt

Zpívejme jim sami. Vítejme prozpěvo-
vání babiček. Když hledáme pro své dítě 
babysittera, nestyďme se zeptat: „A umíte 
něco zazpívat?“

Když dítě povyroste, poohlédněme 
se, zda v našem okolí není dostupný dět-
ský sbor vedený laskavým sbormistrem či 
sbormistryní. Vypozorujeme-li u dítěte jen 
špetku hudebního zájmu a nadání, zvažme 
výuku na hudební nástroj. Průběžné osvo-
jování muzikálních dovedností výrazně na-
pomáhá žádoucímu formování osobnosti 
a charakteru. Je prevenci dětských depresí 
a patologického chování. Dítě se cvičením 
a hraním učí zvládat stres, překonává sebe 
sama. Při komorní či orchestrální hře a při 
sborovém zpěvu nabývá ohleduplnosti 
a pěstuje si smysl pro týmovou spoluprá-
ci i odpovědnost za společné dílo. Sezna-
mujme děti s kvalitní hudbou minulosti 
i současnosti. Pořizujme kvalitní nahrávky 
pro domácí přehrávání, choďme s dětmi na 
koncerty.

Obklopíme-li své dítě hudbou, vklá-
dáme do něj semínko velkolepého poten-
ciálu, který může růst a našeho potomka 
všestranně obohacovat po celý jeho další 
život, vlastně až do pozdního stáří. 

autor: PhDr. Eva Labusová

zdroj: http://magazin.mojechytredite.cz

Potřebují děti zpívat? Naslouchat hudebnímu projevu druhých? Nebo se dokonce učit samostatné hře na 
hudební nástroj? Poznávat svět tónů, akordů, stupnic? Je jim to k něčemu dobré? Má vůbec cenu vnucovat zá-
jem o zpívání a muzicírování dětem dnešní doby, které povětšinou mají (nechodí-li do hudební školy nebo zpívat 
do sboru) z vlastního hudebního projevu „hrůzu“? Odpověď na všechny uvedené otázky zní jednoznačně ano. 
Hudbu a zvláště zpívání potřebují všechny děti bez rozdílu, a to pokud možno ještě dříve než se narodí a pak i po 
celý čas dětství. Pokud v jejich životech hudba chybí, o něco velmi podstatného přicházejí.

pokračování ze str. 1

Mám rád(a), 
když moje máma ... 

„Mám rád, když moje maminka vaří, 
jde jí to skvěle! Rád se na ni koukám, když 
jídlo chystá na stůl. Kuchyň se rozzáří a je 
tu najednou děsná pohodička! Nejvíce ale 
mám rád víkendy, to může mámě pomáhat 
celá rodina. Je to prima, když si všichni 
potom sedneme ke stolu a máma nás chvá-
lí za pomoc a je ráda, že to nedělala sama, 
ale všichni společně. Ten oběd chutná tak 
báječně.“ 

Patrik (9)
* * *

„Mám ráda, když moje maminka ne-
musí pracovat a má chvíli volna. Občas je 
mi totiž smutno, když vidím její  ustaraný 
obličej a často dlouho do noci slyším tlu-
kot prstů do klávesnice počítače…

Když si ale udělá volnou chvíli, vyprá-
ví  mi dobrodružné historky ze svého mlá-
dí. Je bezvadná vypravěčka. Často i smut-
ný příběh dokáže říct tak, jako by na světě 
neexistovaly žádné překážky a neštěstí. 
Kdybych uměla psát rychle, zaznamená-
vala bych si to do deníčku. 

Někde jsem četla, že skořice obsahu-
je něco, co zlepšuje náladu. A tak mamce, 
když jí dělám kávu, potajmu přidám i tro-
chu skořice. Jsem moc šťastná, když ji vi-
dím veselou a spokojenou.“  

Aneta (11)
* * *

„Mám ráda, když si moje máma se 
mnou povídá. Během rozhovoru zapome-
nu, že je to moje maminka. Ona je moje 
nejlepší kámoška!“

 Lenka (14)
* * *

„Mám rád, když je moje mamka veselá. 
Hodně totiž pracuje a často bývá unavená.

Miluju, když si spolu někam zalezeme 
a povídáme si o životě, o všem. Máma mlu-
ví moc hezky a je s ní sranda. Úplně skvělé 
ale je, když spolu děláme nějaké práce, 
třeba pečeme koláč nebo věšíme obrázky 
a přitom si povídáme!

Když dělám něco užitečného, tak září 
štěstím a já mám zase pocit, že můžu hory 
přenášet.“ 

Jirka (13)

O mé milé mamince 
Co píší děti

„Maminka je na mě moc hodná. Mám 
ji moc rád.

Maminka se na mě krásně usmívá.
Maminku bych za nic nevyměnil, je to 

moje největší štěstí, co se lidí týče.
Jsem rád, že mám tak hodnou mamin-

ku. Mne a maminku nic nerozdělí.“
Tomáš Hron (9)

* * *
„Máma je v naší rodině nejdůležitěj-

ší. Můj brácha a já maminku milujeme! 
Je něžná, laskavá, pozorná. Ze všech ma-
minek je nejkrásnější! Máma má krásnou 
tvář, protože se vždy usmívá. 

Naše máma je naše štěstí. Hlas má 
jako pramínek a celá je jako déšť. Myslím, 
že se mámě podobám! Mám oči jako ona, 
vlasy taky a doufám, že i povahu!

Milá maminko, chtěla bych, abys žila 
dlouho předlouho a byla vždycky s námi.“ 

Terezka (8)
* * *

„Můj táta si vybral mou mámu, proto-
že je krásná, laskavá a chytrá. Můj táta se 
k ní chová hezky, protože ji má moc rád. 

Je to nejlepší maminka na světě! Je 
moc hodná a má dobré srdce.

Maminka si moc přála mít kluka. 
A když mě uviděla poprvé, hned se do mě 
prý zamilovala.

Je to moje nejlepší kamarádka, proto-
že si se mnou hraje a pomáhá mi v těžkých 
chvílích. 

Milá maminko, mám tě moc rád! Chtěl 
bych, abys žila věčně na této planetě. Jsi 
dobrá a laskavá. Chci, abys byla vždycky 
krásná a veselá.“

Lukáš (9)

* * *
„Maminka je hrozně prima. Drží se 

mnou v dobrém i zlém, když mám zlomené 
srdce, když mi někdo ubližuje, umí nejlépe 
vařit a prostě dalších spoustu věcí, které 
nikdo jiný než ona nedokáže. Nejlepší je, 
když jdu s mamkou nakupovat, když si spo-
lu povídáme, hrajeme hry a spoustu dal-
ších super věcí. Mamka se všemu směje, 
vypráví pořád vtipy, a i když už jsem ho 
slyšela milionkrát, tak chci, aby ho řekla, 
protože to dokonale vypráví. Nevím, co 
bych bez mamky dělala, je prostě dokona-
lá a nenahraditelná.“

Eliška Hronová (12)

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

ré srdce.
Jsi moc hodná na mé kamarády. Když 

ke mně přijdou na návštěvu, vždycky upe-
češ vynikající koláč.  

Když zestárneš, budu se o tebe starat, 
zvláště když onemocníš. Chci, abychom byli 
vždy spolu, abys milovala mě, tátu a kocou-
ra Alexe. Přál bych ti,  abys  byla šťastná, 
zdravá a stále veselá.“

Honza (11)

DEN  MATEK  
s v á t e k  l á s k y 
a vděčnosti 

K nám, matkám, ženám, 
hovorím,
čo krásnu dušu máme.
K nám, nežným láskam 
spanilým,
čo šťastie vytvárame.
V žiarivých očiach 
pokoj stelieme,
ten duši domov dáva,
s úsmevným šarmom 
vojny vedieme,
čo mierom rozvoniava.

Sme ako ruže voňavé, 
šľachtené v rôznych farbách,
bo ako lúčne kvety na stráni,
žiariace vo večných maľbách.
Každá sme iná v svojej nádhere
jednu však vlastnosť máme,
je to vždy láska prekrásna,
čo v žití rozdávame.

Drahokam ľudstva 
veky strážime,
potomstvo naše rozkvet stelie,
sme stálou lunou v orbite,
svetlonos šťastia, potešenie.
Taktika, múdrosť, krása, sila,
sú naše stále zbrane,
odvahu činom svojim dávame,
tasíme kordy na počkanie.

City, och city v nádhere,
rozličné formy tvoria,
lásku ach lásku, dávame všade,
kde slzy bolesť zlomia.
Sme krásne puky v rozkvete,
ktoré keď sajú vodu,
rozkvitnú nehou márnosti,
nehladiac na slobodu.
Aj otrokyne lásky bývame,
snívajúc sen svoj v oblakoch,
zázračné deti v rozprávky 

skryté,

ale aj draky na mrakoch.
Tajomné víly čo nosia šťastie,
keď radosť môžu dať,
ženy och ženy, matky a devy,
keď nehu môžu siať.

Rozličné formy ženskosti,
život nám spletá stále.
Sme mladé, krásne, starnúce,
šarm v duši stále máme.
Sila a láska, naše sú,
veľmi to vzácne klenoty,
každá má k žitiu recept 
osvedčený,
robí s ním svojské drahoty.
K dnešku si želať, môžeme veľa,
je to čas darov, pre radosť.
Máme vždy svoje tajné sníčky,
ktorých je zdá sa, stále dosť!
Zdravie a šťastie 
všetkým vinšujem,
nech sa nám dobre stále darí,
už vonku počuť vtáčí chór,
čujme znieť pieseň jari.

Čujme...

Posielam v básni pozdrav pre 
všetky ženy, ktoré si uvedomia, že 
byť ženou, matkou je najkrajšie 
povolanie na zemi.

Mária Miadoková

Dět i  a  hudba

http://www.polahoda.cz
http://www.ceskafilharmonie.cz
http://www.ceskafilharmonie.cz
http://shop.mojechytredite.cz/pisnicky-pro-deti
http://shop.mojechytredite.cz/pisnicky-pro-deti
http://magazin.mojechytredite.cz
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Den Země je celosvětově slaven 
22. dubna jako den naší planety. Po celém 
světě je vnímán jako příležitost ke konání 
ekologických akcí, snažících se všem vě-
kovým skupinám ukázat cestu k přírodě, 
propagovat pozitivní přístup k životnímu 
prostředí a seznamovat širokou veřejnost 
s problematikou negativních vlivů člověka 
na krajinu a přírodu.

Den věnovaný naší planetě
První kampaň pod názvem „Den 

Země“ proběhla v roce 1970 ve Spojených 
státech amerických a jejím mottem byl po-
žadavek na zvýšení energetické účinnos-
ti, hledání obnovitelných zdrojů energie 
a recyklace materiálů a odpadů, které ničí 
ozónovou vrstvu naší planety. K americké 
tradici se v roce 1990 připojil i zbytek svě-
ta, a to prostřednictvím soutěží, festivalů, 
koncertů, ekologických trhů, úklidových 
akcí a podobně. 

V České republice je světový svátek 
životního prostředí slaven taktéž, a to od 
roku 1990. V současné době slaví Den 
Země více jak miliarda lidí ve 175 státech 
celého světa, bez ohledu na původ, víru či 
národnost. Pro nás všechny by tento svátek 
měl být vhodnou příležitostí k zamyšlení 

se nad všemi negativními jevy souvisejí-
cími s působením člověka na planetu Zemi 
a zároveň výzvou k třeba i drobnému činu, 
pomáhajícímu ke zlepšení životního pro-
středí. Na území celé republiky se pravi-
delně konají stovky akcí, podporujících 
myšlenky moderního environmentálního 
hnutí.

Seznam akcí pořádaných na Den Země 
2013 najdete na:
http://www.denzeme.cz/ 
index.php?page=seznam_akci 
http://www.kalendarakci.atlasceska.cz/
ekologicke-akce/
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 Příroda je stále nekonečně populárnější než dějiny. Karel Čapek

Působivé růžové květy vytváří úchvat-
né scenérie a spolu s panoramatem hor, 
prudkých řek, uklidňujících svatyní a chrá-
mů nebo krásných čistých zahrad se stává 
skvělými kulisami pro důstojnou oslavu 
probuzení přírody. Na základě staletých 
tradic přijímají Japonci tuto dobu jako de-
finitivní a očekávaný příchod jara a užívají 
si jej s přáteli, kolegy i v kruhu rodinném. 

Svátky jara Dálného Východu 
Zkusme se nyní podívat daleko na 

východ  – za kulturou, která pohlíží na 
okolní svět poněkud odlišněji než my. 
Zamysleme se nad svátkem hanami, kte-
rý nemá žádný náboženský základ, ale 
demonstruje sepětí člověka s jeho okolím 
a probouzí v člověku touhu všemi smys-
ly vnímat krásu přírody měnící se v běhu 
ročních období. Hanami je jeden z nejob-
líbenějších japonských svátků. Během něj 
lidé pořádají spoustu zajímavých slavnos-

tí a celý tento svátek je vlastně jakýmsi 
festivalem květů. Je to proto, že se ode-
hrává v období, kdy začínají kvést saku-
ry  - stromy bez nichž by si žádný Japonec 
nedovedl jaro vůbec představit. 

Hanami znamená
 „dívání se na květy” 

Svátek hanami přišel do Japonska 
z Číny již velmi dávno a stal se oblíbe-
ným v období Heian (tady na západě 
bychom to období označili jako 9.  – 12. 
století po Kristu). Tehdy se hanami stalo 
označením pro pozorování a radování se 
z krásy květů sakur. Oslava jejich nádhery 
byla zábavou nejvyšších vrstev. Okázalé 
slavnosti květů byly každoročně pořádá-
ny v zahradách Císařského paláce v Kjótu 
a kromě posezení pod rozkvetlými stromy 
k nim neodmyslitelně patřila také hudba 
a poezie. Později se tento zvyk rozšířil 
i mezi prostý lid a lyrické básně se sezón-

ní tématikou byly postupně nahrazovány 
bohatě prostřenou tabulí. A tento obyčej 
Japonci udržují do současnosti. Dodnes 
jde o velmi oblíbený svátek, který sla-
ví Japonci ve všech oblastech své země. 
Lidé se navzájem navštěvují, setkávají se 
rodiny a přátelé, a to všechno se odehrává 
v rozkvetlých zahradách. V parcích se ko-
nají rozmanité oslavy, lidé se radují, zpí-
vají si, jedí různá tradiční jídla a vypráví 
si historky. 

Neužitečný požitek z krásy? 
Sakury jsou asi nejoblíbenější okras-

né stromy. Nedivte se označení okrasné - 
sakury totiž nemají třešně! Plody na nich 
sice rostou, ale sladkou lahodnou chuť, 
která je spojena s třešněmi, opravdu neče-
kejte. Jakýsi japonský ctitel sakur prý na 
zdvižené obočí kritika této vlastnosti rea-
goval poznámkou, že jde přece o skutečné 
aristokratky. Nemusejí být užitečné, ros-

tou jen pro čistý estetický požitek z krásy. 
Že by kromě „krásy“ neměly sakury jiný 
užitek, také není tak docela pravda. Jejich 
dřevo se využívá při výrobě nábytku, pro 
řezbářské výrobky a dokonce i na topení 
(pragmatický konec krásy). Okvětní líst-
ky se používají do čaje a do osvěžujících 
nápojů. Do zelených listů se balí rýžové 
cukroví plněné fazolovou pastou, které se 
servíruje při jiné slavnostní příležitosti. 
Variabilní jsou sakury také tvarem svého 
růstu. Některé mají podobu stromu, mo-
hou být převisle rostoucí nebo přísně slou-
povité. Některé ze stromovitých typů se 
vyznačují zcela typickým a mnohdy vel-
mi atraktivním tvarem koruny. Jsou proto 
nejen báječnými rostlinami historických 
a městských parků, ale i vyhledávaným 
zdrojem okrasy soukromých zahrad. 

Symbol dokonalosti, znovuzrození 
i nového školního roku 

V Japonsku patří informace o roz-
květu sakur dokonce do televizního a no-
vinového zpravodajství. Japonci jej peč-
livě sledují a vyrážejí s piknikovými koši 
do přírody, kde kvetou 
divoké sakury, do par-
ků nebo zahrad. Mnohé 
japonské školy mají sa-
kuru na školním pozem-
ku nebo před školou, 
a protože v Japonsku 
začíná nový školní rok 
již v dubnu, symbolizu-
je její rozkvět pro děti 
často také konec prázd-
nin… Ale jinak je sa-
mozřejmě sakura hlavně 
symbolem dokonalosti 

přírody, krásy i její pomíjivosti. Najdete 
ji na spoustě vzácných uměleckých děl, 
objevuje se na kimonech, na lakovaných 
užitkových i ozdobných předmětech 
nebo třeba na šatech nevěst. Ale květy 
sakur zdobily i méně ušlechtilé výrobky, 
o kterých se ani zdaleka nedá říci, že by 
sloužily k duševnímu obohacení člově-
ka. Pro piloty kamikadze představovaly 
zejména symbol znovuzrození v přírodě, 
a tak se sakury dostaly i na trupy jejich 
stíhaček. Letci věřili, že se hrdinové pad-
lí v boji vrátí na zem v podobě krásného 
růžového třešňového květu.

http://www.toyota-forklifts.cz

Doba kvetení sakury je velmi krát-
ká – jeden okamžik ... A každý Japonec ví, 
že i lidský život je také jeden překrásný 
okamžik - velkolepý a pomíjivý. Proto se 
snaží nežit ve spěchu, ale vážit a milovat 
každou minutu, naplnit duši jarním tep-
lem. Proto s takovým nadšením pozoruji 
na jarní zahradě tuto zemní krásu, napl-
něnou nektarem moudrosti a lásky…

Každý rok se miliony Japonců těší na příchod jara a na to, co 
se zdá být jen jeho prchavým okamžikem. Rozkvetlé květy ja-
ponské třešně sakura znamenají začátek jednoho z nejhezčích 
a nejvzácnějších období roku, kdy se japonské ostrovy na ně-
kolik krátkých dnů postupně ponoří do moře růžových květů.

SAKURA: 
symbol krásy 
a její pomíjivosti

Zahánějí jarní únavu a dodávají orga-
nismu účinné látky, které po dlouhé zimě 
nutně potřebuje. Z krásných žlutých květů 
si můžeme připravit výborný med. Léči-
vou drogou je i kořen, který je nejsilnější 
v podzimním období, ale i začátkem jara. 
Listy můžeme sbírat během celé sezóny. 
Jestliže nežijete zrovna v čistém prostře-
dí, listy i kořeny je možné koupit v každé 
lékárně či bylinkářství. Pampeliškové lis-
ty jsou velmi bohaté na vitamin C a mine-
rály. Odvar z nich léčí nemoci trávicího 
traktu, posiluje jaterní tkáň, žlučník, led-
viny, podporuje růst červených krvinek 
a tvorbu nové krve, kterou přitom silně 
čistí. Snižuje krevní tlak a podporuje cév-
ní oběh, čímž se zlepšuje činnost srdce. Je 
mírně močopudný a pomáhá při redukci 
váhy.

Pampeliškové kořeny obsahují insulin, 
který je výborný pro diabetiky. Také toni-
zují játra, žlučník a střeva.

Z pampelišek se kromě šťávy může 
vařit čaj či čerstvé listy přidávat do salá-
tů. Sbírejte však jen pampelišky, u kterých 
máte jistotu, že neprošly chemickým po-

střikem, nejsou pod vlivem výfukových 
plynů nebo jiných zdraví škodlivých látek.

 Lidé s „citlivým“ zažíváním mo-
hou pampeliškovou šťávu naředit šťávou 
mrkvovou. Pití takového nápoje, stačí 
několik doušků denně, by vám mělo, kro-
mě regenerace jater a minimálně zlepšení 
stavu přidružených nemocí, přinést více 
životní energie a vitality.

RECEPTY
ČAJ NA PODPORU 
JATER A ŽLUČNÍKU

1 díl kořene pampelišky, 1 díl kořene čekan-
ky, 1 díl meduňky, 1 díl kořene puškvorce, 
1 díl řepíku. Všechny tyto přísady smíchá-
me dohromady, 1 polévkovou lžíci pře-
lijeme 0,5 litrem vroucí vody a necháme 
dvacet minut louhovat. Poté scedíme a na-
lijeme do termosky, popíjíme po doušcích 
pravidelně během celého dne. Tato kúra by 
měla trvat po dobu čtyř týdnů

ČAJ NA ČIŠTĚNÍ KRVE 
1 díl listů pampelišky, 1 díl kopřiv, 1 díl 
měsíčku lékařského. Bylinky smícháme 

dohromady, 1 polévkovou lžíci zalijeme 
0,5 litrem vroucí vody a necháme dvacet 
minut louhovat. Pak scedíme, odvar nali-
jeme do termosky. Popíjíme během dne. 
Tato kůra by se měla dodržovat pravidelně 
po dobu čtyř týdnů.

ČERSTVĚ ODŠŤAVNĚNÁ ŠŤÁVA 
z pampeliškových listů a kopřivy je spo-
lehlivým silně detoxikačním prostředkem. 
Denně by se měly užívat 2 polévkové lžič-
ky. Tato kúra by měla trvat čtrnáct dní.

POSILUJÍCÍ KOKTEJL
1 hrst nasekaných listů pampelišky, šťá-
va z 1 pomeranče a 1 nastrouhané jabl-

ko, trošku medu, 0,5 litru mléka (nejlépe 
rostlinného – rýžové, sójové, vločkové). 
Všechny tyto přísady vložíme do mixé-
ru a ušleháme do pěny. Potom podáváme 
v ozdobené sklenici.

PAMPELIŠKOVÝ MED
Pětilitrový hrnec naplníme opranými květy 
pampelišky bez stopek a zalijeme vodou. 
Vaříme na mírném plameni asi 45 minut, 
potom odstavíme na hodinu a půl. Tekuti-
nu scedíme, květy důkladně vymačkáme. 
Zbude nám odvar, který necháme vypařit 
zhruba na 1 litr, přisypeme k němu 1 ki-
logram cukru (nejlépe přírodní třtinový) 
a šťávu ze 3 citronů a jemně povaříme, než 
se cukr rozpustí. Hustou směs naléváme 
do sklenic a dobře zavíčkujeme. Pampe-
liškový med je výborným prostředkem na 
doslazování nápojů, do mléka či na chleba 
s máslem.

PAMPELIŠKOVÝ LIKÉR
500 g květů, 160 g kořenů a 100g  listů 
přelijeme 500 ml převařené vody a 500 ml 
70–90% čistého lihu. Dobře uzavřeme 
a necháme 14 dní stát na teplém místě, 
denně musíme 3x protřepat. Pak přecedí-
me, přelijeme do menších skleněných lahví 
a dobře uzavřeme. Skladujeme na chlad-
ném a temném místě. Tento likér užíváme 
3x denně 1 čajovou lžičku po dobu dvou 
měsíců. Výborně posiluje žlučník a játra.

Smetánka lékařská je jednou z velmi 
cenných bylinek. Proto by asi neměla chy-
bět v žádné domácí přírodní lékárně.

autor: Simona Grygárková, Dis. 
droj: www.prodamy.cz

Několik upozornění 
při konzumaci: 

listy či kořeny pampelišky by neměli užívat 
lidé s žlučníkovými kameny a s obstrukcí 
žlučovodů bez dohledu lékaře. V případě 
žaludečních či dvanácterníkových vředů 
musí být pampeliška konzumována s opa-
trností, jelikož může zvýšit produkci žalu-
dečních šťáv. Pampeliška obsahuje 40% 
inulinu, vlákniny široce rozšířené v ovoci, 
zelenině a rostlinách. Lidé s vzácnou pře-
citlivělostí na inulin, by neměli pampelišku 
užívat.

Interakce s dalšími léčivy:
Pampeliška by neměla být užívána bez 
konzultace s lékařem společně s následu-
jícími léčivy: ciprofloxacin, spironolacton, 
thiazidová diuretika (hydrochlorthiazid), 
diuretika působící ve vzestupné Henleově 
kličce: furosemid, bumetanid, torsemid, 
ethakrynová kyselina, triamteren.

http://bylinky.doktorka.cz/ 
pampeliska-je-lehce-dostupna-lecivka/

Všude kvetou květy pro toho, 
kdo je chce vidět.   Matisse

Naše těla jsou zahrady, jež ošetřuje 
naše vůle - zahradník. Ta rozhoduje 

o tom, co z nich vyroste.   Shakespeare

Víte co musíte udělat, aby 
neuschla kapka vody? Vlít ji 
do moře.   Neznámý autor

Piješ-li vodu, mysli na 
pramen.   Čínské přísloví 

Smetánka lékařská (Taraxacum officinale) je typickou jarní bylinkou. Její 
krásné žluté květy tvoří koberce až do kilometrových vzdáleností. Dříve ji 
lidé nazývali elixírem života. Je totiž léčivá úplně celá od květů až po ko-
řeny. Pampeliška je jedním z nejúčinnějších čističů krve. Má obrovskou 
schopnost vytahovat toxiny z těla. Už první lístečky začátkem jara je dobré 
používat do salátů, polévek, pomazánek.

Pampeliškové recepty

DIVADLO KOČEK * jediné na světě
Víte, že na planetě žije kolem sedm-

desáti milionů koček? Divadlo koček je 
ale jenom jedno. V tomto divadle „pra-
cuje“ celkem 120 koček, neobyčejně ta-
lentovaných  srstnatých  klubíček,  které 
ukazují ohromující mistrovské kousky.

Existuje názor, že tato nezávislá, své-
volná zvířata nemohou být drezírována, ale 
Jurij Kuklačov dokáže najít přístup ke kaž-
dému domácímu mazlíčku, který pod jeho 
citlivým vedením dělá zajímavé a vynika-
jící herecké výkony! Show akrobatů, pro-
vazochodců, fakírů a ekvilibristů - všechno 
splyne do jednoho kouzelného pohádkové-
ho představení, na které se díváte jedním 
dechem!

Divadlo Koček, které ve světě nemá 
obdoby, bylo založeno v roce 1990 (Mos-
kva, Rusko). Jurij Kuklačov a jeho přátelé 
proměnili skromnou budovu bývalého kina 
na unikání tvůrčí ateliér a otevřeli publiku 
magické kočičí království. Na jevišti a v zá-
kulisí se kočky dobře snášejí se psy a dospě-
lí se během představení cítí jako děti.

Kočky-herci představují na jevišti 
neuvěřitelné kaskadérské kousky. Mimo 
J.Kuklačova to ještě nikdo na světě nedo-
kázal udělat. S velkou láskou, pozorností 
a trpělivostí Jurij Kuklačov dělá ze čtyř-
nohých kamarádů skutečné herecké hvěz-
dy, které ochotně komunikují s publikem 
a bezpodmínečně poslouchají svého pá-
níčka. Vzhledem k nezávislému charakteru 
koček to vypadá jako zázrak.

Divadlo ukazuje nejen jednotlivá cir-
kusová čísla, ale skutečné divadelní hry 
„Kočky-klauni a láska“, „Kocour v bo-
tách“, „Kočky z vesmíru“,  „Labutí jeze-
ro“, „Škola laskavosti.“ 

Divadlo je dobře známo nejen v Rus-
ku, ale také v zahraničí. Už mnohokrát 
vystupovalo v Japonsku, USA, Kanadě, 
Finsku, Číně a dalších zemích. Divadlo 
získalo řadu mezinárodních ocenění, bě-
hem turné v Paříži obdrželo Zlatý pohár 
a titul „Nejoriginálnější divadlo na světě“. 

Na každé představení divadla jsou po-
zvané děti z dětských domovů, zdravotně 
postižení a veteráni. Divadlo pravidelně 

pořádá charitativní představení pro dětské 
domovy, zdravotní střediska pro dlouhodo-
bě nemocné, dětské nemocnice.

V příštím čísle rozhovor s J. Kuklačovem 

přeloženo ze zdroje: http://koshlandiya.ru
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Jsme tu jen na omezenou dobu. Je na nás jak ten čas prožijeme. Miroslav Ilgner

 HISTORIE • ZÁHADY • ZAJÍMAVOSTI

Tajná světová vláda – 
ARCHÓNTI

Kdo jsou Archóntové?
„…Pokud jde o samotnou elitu, do-

mněnka, že ji můžete zničit prostřednic-
tvím vichřice revoluce je zcela mylná,“ 
pousmál se Ahriman shovívavě. „Často je 
právě ona objednatelem takové revoluce, 
jejíž vlna smete pouze loutky nepohodlné 
pro elitu, aby bylo možné dosadit na jejich 
místa loutky nové. Abyste lépe pochopili 
problematiku elity tohoto světa, budu vám 
vyprávět příběh, který ji předcházel.

Její předci byli v podstatě osobnostmi, 
které se snažily uchovat znalosti předcho-
zí civilizace, včetně tak zvaných nadpři-
rozených schopností. Avšak tyto znalosti 
předávali pouze jako dědictví, v krajním 
případě je odkazovali svým následovní-
kům. Tedy uchovávali a zdokonalovali tyto 
znalosti a zároveň je po generace udržova-
li v tajnosti před lidmi. Když se lidstvo 
značně rozrostlo co do počtu a postupně 
se rodily základy společenských a ekono-
mických útvarů, začali se objevovat také 
vůdci a leadeři. Jenže v pozadí jejich vidi-
telné vlády stáli ‚strážci znalostí‘ nebo, jak 
se sami s oblibou titulovali ‚vyvolení bohy 
a duchy‘, kteří nejenže byli poradci vůdců, 
ale v podstatě je šikovně ovládali a nutili 
plnit své příkazy. Tato zvláštní skupina lidí 
byla nazývána různě: šamani, léčitelé, ča-
rodějové, kněží apod. Ale jejich skutečné 
pojmenování je Archóntové.

Z řečtiny se toto slovo překládá jako 
‚náčelníci‘, ‚vládci‘. Ale pokud se ponoříme 
hlouběji do historie, bude nám odhalen sku-
tečný význam tohoto slova, které znamená 
‚vládci světa‘. Archóntové v podstatě sami 
sebe zařadili do zvláštní kasty prostředníků 
mezi lidmi a vyšší mocí, později pojmeno-
vanou bohové. Vůdce kmene, osoba veřej-
ná a zodpovědná za svůj lid, byl ovládán 
Archóntem. Archónt reálně vládl kmenu 
prostřednictvím vůdce a zároveň vždy zů-
stával ve stínu. Toto utajení nabízelo více 
možností pro reálnou manipulaci s lidmi. 
Zatímco vůdce byl volen kmenem, Archónt 
předával své ‚magické umění‘ reálné moci 
pouze svému nástupci. Tak se postupně 
vytvářela zvláštní kasta, v jejíchž rukou 
se soustředila skutečná moc. A čím více si 
tato skupina svou moc upevňovala, tím více 
nutila ostatní členy společnosti, aby pro ni 
pracovali. Nutno podotknout, že později 
si toto seskupení uzurpovalo také základní 
znalosti a podrobilo si tak ostatní lidi. Právě 
oni byli první elitou této civilizace.“

„A takových lidí bylo hodně?“ 
„Ne. Jejich počet je stálý. Tehdy, stej-

ně jako dnes. Dvanáct osob plus jeden Nej-
vyšší Archónta, který stojí v jejich čele.“

„Proč právě dvanáct?“
„Protože tato civilizace se zrodila 

z dvanácti lidských rodů. Současní Ar-
chóntové jsou přímými následovníky prv-
ních dvanácti Archóntů. Zároveň s tím, jak 
se lidstvo rozrůstalo, Archóntové pokračo-
vali ve zdokonalování svého umění mani-
pulace a ovládání lidí. Jak se říká, kde je 
málo lidí, tam je málo vůdců. Mnoho lidí 
pak potřebuje mnoho vůdců. Vytvořili tak 
zvanou umělou elitu tím, že nastrčili všu-
de po světě své loutky, které vládly celým 
národům. Ba co víc, právě oni vypracovali 
a zavedli jednu z nejzajímavějších forem 
řízení a ovládání lidského vědomí – ná-
boženství. Tuto uměle vytvořenou formu 
transformace veřejného vědomí Archónto-
vé založili na dvou nejsilnějších lidských 
pohnutkách – na víře a strachu. Přidali 
k nim pár kapek skutečného vědění, pří-
slušně upravili pro větší servilnost davu 
a zvěčnili tuto závislost prostřednictvím 
monopolizace duchovní kultury…“

Jak funguje tento svět?
„…Podívejte se, jak funguje tento 

svět,“ pokračoval Ahriman. „Vládne mu 
pouze malá skupinka lidí, mocných tohoto 
světa, pro které pracují miliardy lidí. My-
slíte si, že věří tomu, co dávají v televizi 
a píšou v novinách? Samozřejmě, že ne. 
Vždyť oni sami jsou tvůrci těchto událostí, 
které vidíte, protože se všechno odehrává 
podle jejich scénáře s cílem udržet v neu-
stálém strachu a pokoře vás, své podřízené. 
Televize a tisk jsou pouze šiřitelé jejich 
‚královských nařízení‘. 

Zvěstovatelé rozehrají takovou frašku, 
že lidé pak nejenže nestojí o svobodu, ale 
naopak jsou ochotni líbat své okovy, jen 
aby všechno zůstalo jako dřív. Je to jako 
v tom pořekadle – abyste učinili člověka 
šťastným, musíte mu nejdříve všechno 
vzít a pak vrátit alespoň půlku. V globál-
ním měřítku jsou všechny války, revoluce, 
boje o svobodu a demokracii jen pouhá lež, 
krásná pohádka, kterou vymysleli moc-
ní tohoto světa a které jsou otroci nuceni 
věřit. Ve skutečnosti stojí za všemi těmito 
událostmi jen peníze, velké peníze.

Uvedu  jednoduchý  příklad 
toho, jak přední farmaceutické spo-
lečnosti vydělávají obrovské peníze 
pomocí manipulace s vědomím. 
Pouze vyprovokují v celosvětovém měřít-
ku spekulace kolem nějaké nemoci. A to je 
všechno. Toto je jejich počáteční investice, 
která se pak stokrát zúročí.“

„…Například vytvořili problém 
s AIDS a zajistili si tak stabilní finanční 
příjem z prodeje drahých léků, které v pod-
statě vůbec tento problém pacienta neřeší,“ 
řekl Ahriman. „Stačilo, aby do celého svě-
ta vytroubili zprávu o možné hrozící epi-

demii tuberkulózy a hned na tom vydělali 
slušné peníze. Nebyl bych překvapen, kdy-
by si vymysleli (až jim dojdou standardní 
nápady) nějaký zmutovaný virus chřipky, 
který se na člověka přenáší ze zvířat nebo 
ptáků.“

„Ale jak jej mohou vymyslet, když 
takový virus možná v přírodě ani neexis-
tuje?“

„Vidíte, dokonce i vy říkáte ‚možná‘. 
Tato nejistota je známkou otrocké psycho-
logie. Přidáte-li k uvedeným informacím 
zaplacený názor několika vědců z předních 
světových virologických laboratoří, pak 
zcela a bez výhrad tuto informaci přijme-
te. Pro ně je důležité, abyste tomu uvěřili. 
Následně strach a pud sebezáchovy uděla-
jí mnohem více, než všechny reklamy na 
léky dohromady. A co se týče viru, nemu-
síte se bát. Pokud výstřel naslepo nevyvolá 
patřičný rozruch a neovlivní davy, bude 
nahrazen ostrým nábojem. Pokud matka 
příroda takový virus ještě nevytvořila, lidé 
jí pomohou. A to vše jen proto, aby vyděla-
li miliardy na vakcínách proti tomuto viru.“

„…Zdaleka ne všechny informace, 
které se šíří mezi masy, se zakládají na 
pravdě,“ podotknul Ahriman. „Vždyť 
pro elitu lidstva, která celý tento proces 
tvorby mýtů platí, jsou lidé jen otroky. 
Pokud by byla lidem odhalena reál-
ná historická fakta, například o životě 
a učení Ježíše, Buddhy a jim podob-
ných, pak by došlo ke krachu mocné 
vlády těch, kteří tyto skutečnosti tají...“

Jak mi může elita něco vnucovat?
„…Jak mi může elita něco vnucovat, 

když si žiji sám podle sebe? Vždyť já si 
sám rozhoduji o tom, jak budu žít“.

Ahriman se pousmál.
„To si jen myslíte, mladý muži, pro-

tože jste se nezabýval seriózní analýzou 
vlastního života, tím, jak žijete a co vás 
nutí v životě dělat různá rozhodnutí. Ve 
skutečnosti ani nevidíte, že váš život, váš 
vkus, vnímání, vaši volbu někdo šikovně 
ovlivňuje a usměrňuje. A to proto, že eli-
ta potřebuje otroky, žádné svobodné lidi! 
Prostě vy si to představujete tak, že abyste 
byli ovládáni, musí existovat přinejmen-
ším nějaký dozorce s bičem, který nad 
vámi bude stát. To jsou předsudky. V mo-
derním světě s vyspělými technologiemi je 
vše mnohem jednodušší a účinnější. Elita 
ve vašem vědomí šikovně vytvořila tohoto 
dozorce, který vám říká, jak máte žít, koho 
a co máte v životě upřednostňovat. A po-
vedlo se jí to pomocí starého způsobu 
ovlivňování lidí, kterému dnes říká-
me reklama.“

„Ale copak je reklama starý způsob? 
Vždyť se v televizi objevila teprve nedávno“.

„To se vám jen zdá. Ve skutečnosti ten-
to jev existuje téměř stejně dlouho jako lid-
stvo samo,“ vysvětlil s úsměvem Ahriman. 

„Moderní slovo reklama pochází ze staro-
latinského ‚reclamare‘, což znamená ‚vy-
hlašovat‘, ‚požadovat‘, ‚vykřikovat‘. I dřív 
byla aktivně využívána v písemné podobě, 
a zejména pak v podobě ústní, jako veřejné 
vyhlašování požadované informace pro-
střednictvím příslušných lidí – vyvolávačů 
na tržištích, heroldů, zvěstovatelů a jiných. 
Je to prastarý způsob ovlivňování lidí. A je 
založen na nezpochybnitelné psychologic-
ké zvláštnosti člověka věřit právě tomu, 
čemu věřit chce, vydávat přání za skuteč-
nost. Chytrá reklama pouze oživuje v člo-
věku ‚spící‘ potřebu. Je nakažlivá a nutí 
člověka, aby ji napodoboval.“

„ ‚Spící‘ potřebu? Co to znamená?“
Ahriman to hned vysvětlil.
„Ty kupříkladu pociťuješ nejistotu, 

máš nízké sebevědomí a zároveň se v sobě 
snažíš potlačit tyto pocity. Jenže ony nikam 
nezmizí. Jen ‚dřímou‘ ve tvém podvědomí 
a čekají na kladné řešení tohoto osobního 
emočního problému, případně celého sou-
boru psychologických problémů. A najed-
nou se před tebou objevuje reklama, která 
tě přesvědčuje, že právě předmět reklamy 
ti poskytne to, po čem toužíš. Přičemž vše 
vypadá tak optimisticky, že ti to přiroze-
ně zvedne náladu, protože už podvědomě 
probíhá stimulace tvé ‚spící‘ nerealizované 
potřeby. 

Reklama využívá širokého spek-
tra speciálních technologií k tomu, 
aby emočně působila na spotřebite-
le. Apeluje na tvá přirozená přání. 
Například být zdravý, mít úspěch, bohat-
ství, štěstí, dobře vypadat; na tvou ctižá-
dost, vědomí vlastní důležitosti, mánii 
velikášství; na snahu zlepšit své postavení 
ve společnosti a tak dále. Čili v podstatě 
lidé jdou za uměle vytvořeným přá-
ním a ani netuší, že právě toto je ten 
bič, který šikovně používá elita.

***
Probuďte se a rozhlédněte se! Vždyť 

téměř vše, co považujete za nezrušitelné, 
ve skutečnosti vymýšlejí lidé, stejní jako 
vy. Jsou jen o trochu sebejistější a prů-
bojnější. Kdo píše zákony, jimiž se řídí 
život ve společnosti? Lidé. Kdo udává tón 
v módě? Lidé. Kdo stanovuje ideály? Opět 
ti, kdo umí šikovně vnutit svůj názor ostat-
ním. Chytří lidé vytvářejí idoly, hvězdy, 
hrdiny pro celé národy. A tak tomu bylo 
vždycky, v prvobytné společnosti stejně 
jako i dnes a také ve všem: preferencemi 
u jídla a zboží počínaje a výtvarným umě-
ním konče. Podívejte se kupříkladu na Pi-
cassa. Vždyť já bych to snad i nohou na-
kreslil lépe. A jeho práce jsou předkládány 
lidem s pochvalnými ódami, je vychvalo-
ván jako  zakladatel kubismu, jehož obrazy 
mají obrovský společenský význam. Nebo 
vezměme si Černý čtverec od Maleviče. 
Jednou měl asi mizernou náladu a jedno-
duše z nudy zamazal plátno černou bar-
vou. Lidé jsou z tohoto zašpiněného plátna 
nadšeni, nachází v něm hlubokou filozofii. 

A budou ji nacházet dál, dál budou věřit 
tomu, co se před nimi hlásá! Protože to 
bylo profiltrováno přes mechanizmy psy-
chologického ovládání davu.

***
...Rozhlédněte se kolem sebe, jak neu-

stále rostou ceny všeho – nemovitostí, zbo-
ží, potravin – podívejte se jak stoupá míra 
inflace. Jak je v tisku  tento proces zobra-
zován jako ‚proces živelný a nepředvída-
telný‘ a ospravedlňuje se ‚celosvětovým‘ 
zvyšováním cen. Jenže opravdu je tento 
proces ‚nepředvídatelný‘? Cožpak tento 
rok země neurodila stejné ovoce a zeleninu 
jako vloni? Cožpak stoupla kvalita zboží? 
A vůbec, kdo diktuje celosvětové zvyšo-
vání cen? Mezinárodní bankéři, kteří jsou 
ovládaní Archónty. A dochází k tomu umě-
le! Proč? Aby se člověk dostal do hmotné 
závislosti. Aby se jeho mysl zabývala neu-
stálou starostí o to, jak zvýšit svůj příjem 
tak, aby jeho rodina mohla nějak existovat 
na tomto světě. Pro příklad nemusíme cho-
dit daleko. Podívejte se na své známé, při 
každém setkání, u čeho končí každá de-
bata? Zpravidla u rozboru zvyšování cen, 
u stížností na neustálý nedostatek peněz 
a s tím souvisejících problémů. A tady 
máte odpověď na otázku, jak Archóntové 
zotročují člověka materiálnem.“

Člověk je vždy svobodný 
ve své osobní volbě

„...Pro Archónty je důležité formo-
vat lidi neschopné samostatně myslet, 
neschopné najít si souvislosti a konat. 
Mají zájem o otroky, kterými je možné 
manipulovat prostřednictvím sdělovacích 
prostředků, vnucovat jim normy Archón-
tů – jak mají vypadat, jak se mají chovat 
a myslet, jakých politických a hmotných 
zásad se mají držet. Udržují lidi v neustá-
lém strachu z chudoby, z hladu a hmotného 
strádání, v obavách o vlastní život a zdraví. 
Člověk začíná věřit, že toto je ten pravý ži-
vot, že toto je jeho osud. 

Ale tak to vůbec není! Člověk je vždy 
svobodný ve své osobní volbě! Veškeré 
obavy jsou výsledkem Materiální pod-
staty, jejího absolutního strachu ze smrti. 
Jenže každá hmota je smrtelná. To je zá-
kon. Avšak právě v tom spočívá kouzlo 
člověka, že není jen kouskem hmoty, není 
otrokem, že se v něm skrývá obrovská 
duchovní síla, která jej může přeměnit na 
Člověka Skutečného, na bytost, která je 
povznesena nad hmotný svět. Osvobodí-
-li se od lži, pak se osvobodí od hlouposti. 
Poznáním Pravdy se člověk stává silnějším 
a moudřejším. Čím více bude na světě lidí 
moudrých a svobodných duchem, tím hůře 
se bude Archóntům dařit realizovat jejich 
plány, tím slabší bude jejich vliv na lidi. 
A pokud budou znát Pravdu všichni a udě-
lají svou správnou volbu, pak Archóntové 
nebudou mít jednoduše komu diktovat své 
podmínky. Vždyť oni ve skutečnosti ne-
jsou nikým. Archóntů je jen žalostná sku-
pinka. Lidé mají rozhodnutí ve svých ru-
kou – buď se poddají provokaci Archóntů 
a rozpoutají globální válku nebo svrhnou 
vládu Archóntů a vytvoří zlatý věk této ci-
vilizace. V rukou lidí je budoucnost svě-
ta. Je  to  jednoduché. Je  třeba být  tím, 
koho  se Archóntové  bojí.  Je  třeba  být 
Člověkem!“

pokračování v příštím čísle...

úryvek z brožury Předpovědi budoucnosti 
a pravda o minulosti a současnosti 

A. Novych  

TAJNÁ SVĚTOVÁ VLÁDA 
Zákulisí světové politiky a historie

Nedávné události ve světě – světová ekonomická krize a geopolitické změny – nutí každého člově-
ka, aby se zamyslel nad příčinami jejich vzniku. Pokud si poskládáme z jednotlivých kousků celou 
mozaiku dění, pak můžeme dospět k závěru, že za všemi těmito problémy, prudkými změnami, které 
zasáhly život téměř každého z nás, se skrývají síly, konkrétní osoby, ovládající převážnou část světo-
vého bohatství, jejichž jména nejsou veřejně prezentována. 

pokračování ze str. 1
Tento vynikající vědec a archeolog  

nejenom že ohromil svým objevem celý 
učený archeologický svět, ale hlavně 
přinesl současným i budoucím genera-
cím pravdu o historii našich předků. Už 
více než 100 let jsou archeologické prá-
ce a nálezy V. Č. Chvojky aktuálním té-
matem ve světových vědeckých kruzích 
a nevyčerpatelným zdrojem poznatků 
a inspirací.

Ve zkratce si připomeneme, že v le-
tech 1893–1894 objevil na teritoriu 
Rus kého impéria archeolog V. Chvojka 
prastarou civilizaci (5500–2750 př.n.l.), 
kterou pojmenoval podle místa naleziště 
Tri polská.

Archeologové byli překvapeni, že lidé 
této kultury byli schopni vybudovat met-
ropole, zpracovávali kovy, měli unikátní 
technologii na výrobu keramiky a žili cel-
kem pohodlně a bezpečně. Byl to velice 

mírumilovný a přátelský národ. Nepro-
zkoumanou záhadou byl dokonce i je-
jich neobvyklý myšlenkový svět, který se 
promítal i do takových maličkostí, jako je 
například elegantně zdobené keramické ná-
dobí nebo terakotové sošky. Tento národ ve 
svém umění vyjadřoval slova symboly, kte-
ré později nacházíme ve vzdálených oblas-
tech po celém světě, například v dávných 
kulturách Číny, Indie a Egypta. Jedná se 
o symbol „jin-jang“, svastiky, strom světa 
nebo neobvyklé „pruhované“ obrázky, kte-
ré jsou charakteristickým prvkem oblečení 
starých Egypťanů.

Ale nejzajímavější je to, k čemu se 
moderní archeologové stále ještě „nedo-
kopali“. Tento národ disponoval znalostmi 
o pyramidových stavbách a duchovních 
praktikách, které byly s nimi spojovány. 
Budoval tyto „ kopce –svatyně“ v určitých 
místech podle hvězdné orientace. A tato 
„stavení“ stojí dodnes.

Známe Vincence Č. Chvojku nejenom 
jako vynikajícího vědce a archeologa, ale 
i jako člověka předobrého srdce.

„Obracíme se k jeho rodinné kore-
spondenci, nejsoukromější oblasti člověka, 
s úctou a taktem. Ponechali jsme v tomto 
výběru staré slovanské tvary, syntaxi i pra-
vopis, zvláště pak četné rusismy, abychom 
neporušili svéráznou atmosféru pisatelova 

myšlenkového světa. Chvojka psal svá díla 
pouze ruským jazykem, ale jeho stesk po 
domově a dětství zůstává stále tou osno-
vou, v níž vplétá všechna vlákna svého 
života. Přesto a právě proto bylo slovan-
ské češství prozářeno vzácným přátelstvím 
ruských lidí, jemu upřímně oddaných pro 
jeho milou a nezištnou povahu.“

Úryvek z dopisu sestře Marii
„Roztomilá sestřičko,
velmi potěšil mně Tvůj dopis, který 

dýše teplou, příjemnou láskou – dobré, 
upřímné sestry.

Prosím odpustiti mně, jest-li že mé 
stálé odkládání, které přivlastnil jsem sobě 
zde od dobrodružných rusů a snad jich již 
v tomto ohledu i předstihl, jest příčinou 
toho, že teprve dnes beru se za péro, abych 
Tobě předobrá sestřičko odpověděl na tvůj 
laskavý dopis. 

Připomínáš mně mnohá-mnohá léta, 
která prošla od doby mého posledního 
k Tobě dopisu. Ano vskutku tomu tak, leč 
nyní když již tato doba námi přežita, jak 
milé vzpomenu  o této, zdá se mně, že to 
bylo tak nedlouho. Jest to k udivení, jak 
naše myšlenkové představy umějí skraco-
vati  dlouhost doby a jak velice sbližovati 
vzdálenost toho neb druhého místa. Vůbec 
velikou minulost bezčíslných věků a bez-

konečnou vzdálenost prostranstva všeho-
míra člověk přelétá jedním okamžikem.

Mně velmi těší Tvé upřímné mně po-
zvání a vyslovené přání bych k Vám přijel 
se podívati na Váš šťastný rodinný kruh. 
Můžeš býti ubezpečená, že jest to i mojim 
přáním navštiviti svoji vlastní rodinu, svoji 
vlast, uviděti všech Vás nejdražších a nej-
milejších a pohovořiti o všem tom, co vše 
bylo námi přežíti , i o tom co by nás vzá-
jemně mohlo těšiti.

…Buďte zdraví, šťastní a veselí a ne-
zapomínejte mně, přijmete můj srdečný 
pozdrav od Tvého Tě líbajícího Častoslava.

Srdečný pozdrav všem sestrám, brat-
rům a našemu přátelskému kruhu.“

„Výběrem úryvků z rodinné korespon-
dence chtěli jsme vyrovnat alespoň malou 
splátkou velký dluh našemu krajanovi. Jis-
tě by tyto dopisy, naplněné dramatickým 
lidským osudem a promlouvající k nám 
z dávné minulosti zasloužily odborné pro-
studování a kritické posouzení. Ale nám 
šlo především o to, ukázat osobnost české-
ho vědce jako člověka předobrého a čisté-
ho srdce.“

S použitím materiálu z brožury 
„Ze života ukrajinského archeologa V. Č. 

Chvojky, našeho krajana“  / Z rodinné 
korespondence/ Vlastimil Vokolek 1958/

Z dávné historie našich předků:
český archeolog Vincenc Č. Chvojka – 
objevitel 7 000 let staré civilizace Protoslovanů 
V říjnovém zvláštním vydání novin, v článku „Unikátní objev českého archeologa“ 
jsme  psali o prastaré civilizaci Protoslovanů a jejím objeviteli Vincenci Č. Chvojkovi.

http://www.polahoda.cz
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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

…Kolikrát se lidstvu dávaly Znalosti 
v různých dobách. Lidé ale mají tendenci 
to s časem poztrácet. Proč? Protože lidský 
mozek dokáže jednoduché věci přeměnit 
na složité a to tak dokonale, že pak sám 
není schopen rozpoznat Pravdu. Mimo-
chodem, existuje o tom jedna starověká 
indická legenda, která se odkazuje na 
dobu, kdy žena měla rovná práva s muži 
a její duchovní moudrost byla velmi vá-
žená…

Kdysi dávno žila na světě žena Mistr-
-Vidya (v překladu ze sanskrtu znamená  
„Znalosti“). Měla žáka se jménem Amrit 
(„nesmrtelný“). Když žák vyrostl, Mi-
str-Vidya mu řekla: „Ty jsi zmužněl, 
umíš kontrolovat své myšlenky, víš 
jak zvládat svůj hněv a ovládat emoce. 
Můžeš vyrazit do světa. Jsi připravený 
na to, abys mohl najít a poznat jediné 
zrno Pravdy“. Na to Amrit odpověděl: 
„Mistr-Vidya děkuji vám za moudrá 
slova a dobré skutky, které mě naučily 
mnohému. Ale můžete mi alespoň na-
povědět, kde mám hledat jediné zrno 
Pravdy?“ Mistr-Vidya se jen usmála 
a řekla: „Poslouchej svou duši, ona ti 
ukáže správný směr.“

Jakmile vešel Amrit do velkého 
města, uslyšel zprávu, že král země 
pořádá velké shromáždění mudrců, 
kteří povedou diskusi o smyslu života. Ví-
těze čeká imperátorská odměna - sto krav, 
jejichž rohy budou ověšeny zlatem. Amrit 
se rozhodl jít na shromáždění, doufal, že 
tam se dozví, kde má hledat to jediné zrno 
Pravdy. Ale stalo se něco neočekávaného.

Když zazněla otázka: „Co je smyslem 
života?“,  každý mudrc na to měl svoji od-
pověď.  Jedna žena z mudrců řekla: „Ten-
to svět je pro člověka dočasný přístřešek. 
Člověk se rodí se zaťatými pěstmi a snaží 
se dobýt svět. Ale odchází ze života s ote-

vřenými dlaněmi, a nemůže vzít s sebou 
ani smítko. Smysl života je v přáních člo-
věka,  která se rodí během života a tvoří 
pak jeho posmrtný osud.“

Muž z moudrých pokračoval v disku-
si: „Člověk má velké množství přání, jako 
písku u moře. Ale skutky člověka jsou 
ojedinělé jako žulové kameny, ze kterých 
se i skládá jeho život. Jeho dobré nebo 
špatné skutky se stávají jeho dobrým nebo 
špatným osudem. Smysl života se skládá 
z toho, co on pokaždé dělá tady a teď.“ 

Další žena z mudrců mu odpověděla: 
„Činy jsou důsledkem myšlenek člověka. 

Pokud člověk jedná se zlými myšlenka-
mi, bolest a utrpení ho následují jako kolo 
vlečky následuje nohy vola, který ji táhne. 
Pokud jedná s dobrými myšlenkami, ra-
dost ho následuje jako stín jasného slunce. 
Smysl života spočívá v jeho myšlenkách.“

Tak debata pokračovala až do odpole-
dne. Nakonec  jeden z nejznámějších uči-
telů té doby, který se proslavil  svou uče-
ností, řekl: „Z emocí vzplanou myšlenky 
jako požár od blesku. Kým člověk byl vče-
ra, tím zítra už nebude. Naučit se získávat 

zkušenosti ze života znamená žít dvakrát. 
Smysl života je v životních změnách, které 
se rodí tvrdou prací a prožitky naší duše“.

Mezi mudrci nastalo ticho. A protože 
nikdo z nich neodpovídal, Amrit, který stál 
mezi obyčejnými lidmi, se rozhodl zúčast-
nit diskuse a řekl: „Život člověka plyne 
jako sen. Abychom pochopili jeho smysl, 
je třeba se probudit. Změny ve vnějším ži-
votě jsou užitečné pouze v případě, že vy-
cházejí z vnitřního světa člověka. Vše, co 
je a co není na tomto světě, můžeme najít 
v naší duši. Poznání této pravdy je i smy-
slem života.“

Po těchto slovech se obyčejní 
lidé radovali a mudrci souhlasně 
kývali hlavami, souhlasili s moud-
rostí neznámého mladíka. Imperá-
torskou odměnu dostal Amrit. A tak 
jeden den nečekaně získal bohat-
ství a slávu.

Po velkém shromáždění mu-
drců za Amritem přišel slavný uči-
tel, který skoro zvítězil nad svými 
oponenty a  kterému mladý muž 
tak nečekaně vzal vítězství. Zeptal 
se Amrita, co ho přivedlo do těch-
to krajů. A když se dozvěděl, že 
mladík hledá jediné zrno Pravdy, 
radostně vykřikl: „Oh, chlapče! Vy 
máte velké štěstí. Dnes jste získal 

nejen bohatství a slávu, ale opravdového 
přítele a moudrého učitele. V těchto krajích 
mě každý zná. Vyučuji různé vědy, ve kte-
rých se skrývá mnoho zrnek Pravdy.“ Po 
rozhovoru se slavným učitelem Amrit utra-
til všechny peníze, aby se naučil různým 
světským vědám. Brzy se proslavil jako je-
den z nejlepších učňů, který ovládl mnohé  
jazyky a všechny  nauky  tohoto času.

Plný pýchy z dosažených úspěchů 
Amrit se vrátil do domu Moudrosti. Mistr- 
Vidya v této době byla na zahradě. Potěšen 

setkáním, začal vyprávět o svých cestách. 
„Když jsem vyšel z domu Moudrosti, stala 
se neočekávaná událost. V tento den král 
země uspořádal velké shromáždění mudr-
ců. Šel jsem tam v naději, že najdu odpo-
věď na hledanou otázku. Na shromáždění 
se vedly debaty o smyslu života. Řekl 
jsem svůj názor. A nečekaně jsem dostal 
císařské ocenění. Tak jsem v jeden den 
získal bohatství a slávu. Rozhodl jsem, že 
utratím peníze za studium u slavného uči-
tele, abych poznal zrno Pravdy. Ovládám 
spoustu znalostí v různých naukách a do-
kážu vyprávět o mnohých zrnech Pravdy 
v každé z těchto věd ...“ Tak Amrit začal 
vyprávět všechno, co poznal. Mistr-Vidya 
pozorně vyslechla o jeho úspěších a získa-
ných poznatcích, jen se usmála a řekla:

„Ukázal jsi svoji učenost. Všechno, 
čemu ses naučil ve světě,  jsou znalosti 
od rozumu. Ale to neznamená, že jsi našel  
jediné zrno Pravdy. Abys mohl proniknout 
do podstaty Posvátného, potřebuješ cito-
vost (vnímat na úrovni pocitů), uvědomě-
lost a porozumění (pochopení podstaty).“

Mistr-Vidya zvedla ze země plod nej-
bližšího stromu a ukázala jej Amritovi. „Po-
znal jsi to, z čeho je utkán viditelný svět, ale 
uniklo ti to, z čeho se skládá a  kvůli čemu 
to všechno existuje.“ Mistr-Vidya rozpůlila 
plod na dvě poloviny. Vyndala odtud semín-
ka, která také rozdělila a ukázala Amritovi-
jaderník uvnitř semene.

„Pomocí rozumu jsi poznal jádro, ze 
kterého vyroste velký strom. Ale jen s po-
mocí citovosti můžeš poznat neviditelné, 
tu životadárnou prázdnotu, díky které 
tento strom poroste. Semínka jsou jenom 
schránkou tvůrčí prázdnoty. Životadárná 
prázdnota je utkána z jediného zrna Prav-
dy, ze kterého všechno vzešlo a ve kterém 
se opět rozpustí.

Když jsi začal svoji Cestu, tyto Zna-
losti byly v tobě. Díky nim jsi získal bo-
hatství a slávu. Ale své bohatství jsi použil 
v zájmu rozumu. Bohatství se dává, abys 
postihnul zodpovědnost. Bohatství svě-
ta náleží jen tomuto světu, ve kterém je 

všechno pomíjivé a podléhá smrti. Pokud 
bys použil bohatství pro blaho lidí, pak bys 
našel a poznal jediné zrno Pravdy, jehož 
částečka je v tobě.“

„Ale co mám teď dělat?“  znepokoje-
ně  řekl Amrit. „Nemám bývalé bohatství, 
abych mohl opravit svoji chybu.“

Na to Mistr-Vidya řekla:„Pokračuj na 
své cestě tam, kde ses zastavil. Pokračuj na 
své cestě se zkušenostmi, které máš. Zís-
kal jsi učené znalosti, které cení lidé, aby 
se naučili poznat viditelný svět. Jdi a nauč 
lidi těmto znalostem, avšak ukaž jim nejen 
to, z čeho je utkán viditelný svět, ale i to, 
z čeho se skládá a  kvůli čemu to všechno 
existuje.

Amrit byl překvapen: „Jak mohu uká-
zat lidem to, co nevím sám?“

Mistr-Vidya se usmála a řekla: „Staň 
tím, o kom nevíš. Staň sám sebou, vždyť 
ty v sobě máš zrno Pravdy. Tělo člověka je 
jen schránkou pro duši – zdroj jeho Podsta-
ty. Najdi to Jediné a poznej Jeho. To je to 
nejdůležitější. Když poznáš zrno Pravdy, 
poznáš  i sebe.“ Amrit  se zeptal: „Ale jak 
to mám udělat?”

Mistr-Vidya odpověděla: „Použij svůj 
rozum pro dobro lidí a získej zkušenosti. 
Když počet skutků pro dobro kvůli pozná-
ní Pravdy bude mnohem větší, než počet 
slov od rozumu v zájmu ega, pak poznáš to 
jediné zrno Pravdy. “ 

úryvek z dosud nepublikované knihy  
AllatRa, A. Novych

Legenda o hledání Pravdy

Již v dávné minulosti se vědělo, že 
každý nosíme kolem sebe určitý světelný 
obal, což bylo dokumentováno např. na 
skalních kresbách, křesťanských obrazech 
atd. Vlastní energii vyzařují nejen lidé, ale 
i zvířata, rostliny i věci. Tato energie nás 
ovlivňuje víc, nežli si většina z nás uvědo-
muje. Vychází z jednotlivých energetických 
center v našem těle zvaných čakry, které 
ovlivňují stav orgánů. Ideální stav je, když 
všechna centra pracují v harmonii a rovno-
měrně tělu dodávají energii. 
Každá čakra přitom vyza-
řuje svou barvu a všech-
ny dohromady tvoří auru. 
Aura je tedy chápána jako 
energetické pole kolem 
lidského těla. Využívali 
ji léčitelé v praktické me-
dicíně již ve staré Indii 
a Číně, především pomo-
cí přikládání rukou. 

První důkaz o její 
existenci přinesl N.Tesla 
svou černobílou fotografií 
v roce 1891 a manželé Kirlianovi objevi-
li nový způsob její dokumentace pomocí 
vysokofrekvenční fotografie. Kirlianova 
fotografie umožňuje zachytit tvar, velikost 
i barvu aury, jejím vyhodnocením odhalit 
mentální a tělesné poruchy lidí dřív, než se 
projeví viditelně na fyzickém těle a podle 
toho určit potřebnou terapii.

Semjon Kirlian (1898-1978), ruský 
fyzioterapeut, vynálezce a průzkumník 
učinil tento objev v roce 1939. A jak to 
často u významných objevů bývá,  docela 
náhodně. Všiml si totiž slabých světelných 
výbojů, k nimž docházelo mezi kůží pacien-
ta a elektrodou, kterou mu na tělo přikládali 
lékaři při léčbě elektrickými šoky. Spolu 
se svou ženou Valentinou se po dvacet let 
snažil proces fotografování aury ve vyso-
kofrekvenčním elektrickém poli přivést 
k dokonalosti. Jejich snaha byla nakonec 
korunována úspěchem. Unikátní fotografie 
dokazovaly, že organismy jsou obklopeny 
zářivým obalem. Postupem doby se poda-

řilo odhalit a dokázat, že se záření zdravých 
rostlin liší od záření rostlin nemocných. 
U lidí se aura různí podle duševního stavu. 

Po mnoha experimentech došli man-
želé Kirlianovi k závěru, že energetické 
vyzařování není závislé na elektrocharak-
teristikách fotografovaného objektu, ale 
zcela jiných vlastnostech, které souvisejí 
s tzv. životní energií.

Energetické vyzařování je souborem 
mnoha polí a emanací, z nichž pouze ně-

které v současné době dokážeme 
změřit (el.magnetické pole, 

el.pole, optické projevy 
atd.). Ostatní pole jsou 
jakési vyšší součásti polí, 
které neumíme měřit 
přímou metodou. Tyto 
vyšší součásti jsou veli-
ce jemnými vibracemi, 
kterými disponuje každá 
hmota na úrovni mezi-
molekulárních sil (Hideki 

Yukawa- Nobelova cena za 
fyziku – matematické proká-

zání těchto částic).
Tyto částice nesou specifickou infor-

maci o hmotě – jakési DNA hmoty. Díky 
této informaci, kterou nesou, vytvářejí 
energetický prostorový model předmětu. 
To znamená, že můžeme vyfotografovat 
auru celého listu stromu, i když z něho 
byla část odstřižena. Tentýž „prostorový 
model“ je pravděpodobně zodpovědný za 
fantomové bolesti pacientů, jimž byla am-
putována část těla.

Kirlianův efekt se dnes využívá v me-
dicíně, kosmetice, v průmyslových odvět-
vích, zemědělství a mnoha dalších oblas-
tech poznání a činnosti.

s použitím materiálu ze zdroje:  
http://terapie.as4u.cz/

K i r l i a n ů v  e fe k t
Krása odpuštění tkví v tom, že nás vy-

svobozuje ze vzorců, v nichž jsme uvízli. 
Vysvobozuje nás z role obětí a ze situací, 
které se nám nezamlouvají.

Díky odpuštění se mění náš způsob 
vnímání. Když vidíme určitou situaci jinak, 
věci jsou pro nás opravdu jiné. Veškeré lé-
čení v podstatě spočívá v tom, že dojde ke 
změně našeho vnímání, takže věci vidíme 
v novém světle. Odpuštění nám umožňuje 
žít způsobem, který nás nad danou situaci 
povznese, a proto se tato situace mění.

Někteří lidé mají strach, že 
odpuštění je vmanipuluje do 
pozice oběti, kde budou i na-
dále zneužíváni. To ovšem není 
pravda, protože odpuštění ve 
skutečnosti posune jejich vzta-
hový vzorec a promění nás i náš 
protějšek. Každá oblast, kde se 
cítíme jako ve slepé uličce nebo 
prostor, v němž nás někdo zne-
pokojuje, je místem volajícím po 
odpuštění. Všechny  trampoty, 
pokušení,  neshody  a  námaha, 
jejichž  prostřednictvím  před 
něčím  uhýbáme,  vznikají  pro-
to,  že  se  bojíme  něco  změnit. 
Pod příkrovem viny se skrývá 
místo plné strachu, a jelikož jsme 
v něm uvízli a máme špatný po-
cit, neuznáváme, že odpuštění by 
nám přineslo uzdravení a změnu. 
Ale vinu a strach nám pomůže překonat 
právě odpuštění.

Cvičení
Dnes se podívej na svůj život. Podívej 

se, v jakém ohledu prožíváš nedostatek 
a na to, kde zakoušíš konflikty: právě zde 
leží místa, kde jsi uvázl a bojíš se pohnout 
kupředu. Prozkoumej všechny choroby či 
zranění, které tě postihly, protože v nich se 
skrývá situace, v níž ses rozhodl někomu 
neodpustit. A nyní chvilku uvažuj o tom, 
jaká je to nemoc. Měj na paměti, že veš-
keré problémy jsou problémy se vztahy, 
takže každá situace, která zdánlivě souvisí 
s něčím jiným, se nakonec vrátí do inter-
personální roviny.

Každou hodinu dnes trénuj odpuštění 
v určité oblasti, ať už souvisí s nějakou 

osobou či situací. Říkej si: „Za těchto 
okolností ti odpouštím (zde dotyčnou oso-
bu jmenuj), takže jsem svobodný. Za těch-
to okolností odpouštím (jmenuj konkrétní 
situaci), takže jsem svobodný.“ Pokud tato 
slova proneseš v okamžiku ryzí upřímnos-
ti, mohou tě osvobodit. Určitě ti stojí za to 
vynaložit na toto cvičení trochu času!

Zdroj: Chuck Spezzano - Jestli to bolí, 
není to láska, nakladatelství Eminent, 

http://psychologie.doktorka.cz/diky-od-
pusteni-se-meni-zpusob-vnimani/

Učeň přišel za učitelem a pravil:
„Učiteli, ty jsi tak moudrý. S každým 

vycházíš v dobrém a na nikoho se nezlo-
bíš. Nauč mě žít moudře a bez problémů.“

Učitel souhlasil s pomocí a poprosil 
učně přinést brambory a pytel. 

„Pokud se na někoho urazíš nebo se 
rozzlobíš, vezmi brambor, na jednu stranu 
napiš svoje jméno a na druhou jméno člo-
věka, se kterým jsi se dostal do konfliktu 
a polož tento brambor do pytle.“

„A to je všechno?“ zeptal se učeň.
„Ne. Tento pytel musíš nosit všude s se-

bou a pokaždé, když se rozzlobíš nebo se 
urazíš, přidej do pytle nový brambor“, od-
pověděl učitel. 

Čas ubíhal a pytel se postupně plnil. 
Bylo těžké ho všude nosit s sebou. Navíc 
se na bramborách začaly objevovat rašící 

výhonky a hnilobný zápach. Učeň přišel 
za učitelem a říká: „Učiteli, to už se nedá 
nosit, pytel je moc těžký a navíc brambory 
začaly hnít. Navrhni mi něco jiného.“

„Stejné věci se odehrávají ve tvé 
duši,“ odpověděl učitel. „Když jsi na něko-
ho naštvaný nebo uražený, je to jako těžký 
kámen, ležící na prsou, kterého si hned tak 
nevšimneš. S časem kamenů přibývá. Činy 
se proměňuji ve zvyky a zvyky tvoří tvou 
povahu, která plodí nepříjemné neřesti. 
Měl jsi teď možnost ze strany pozorovat 
všechno, co se děje uvnitř tebe.

Pokaždé, když se rozhodneš 
někoho urazit nebo někomu ublí-
žit, zapřemýšlej, potřebuješ-li tento 
těžký pytel zapáchajících brambor 
nosit uvnitř.“

Zamýšlíme-li se hlouběji nad 
tím, co je vlastně kořenem mnoha 
našich rozporů a hádek, je to naše 
vnitřní nezralost, vnitřní konflikt 
mezi Materiální a Duchovní pod-
statou. Jak se lidově říká, na levém 
rameni sedí člověku ,ďábel‘ a na 
pravém ,anděl‘ a pořád mu něco 
našeptávají. Jenom ten ,ďábel‘ 
občas našeptává nějak hlasitěji, 
provokuje a navádí na negativní 
chování – to je projev naší mate-
riální podstaty. Když se ho roz-
hodneme poslechnout (volba je 
vždy na nás), hned se chytíme do 

zručně nastražené pastičky našeho ega. 
Prožíváme pocit rozhořčení, zloby, nená-
visti, chceme někoho urazit nebo někomu 
ublížit, projevujeme agresivní chování. 
Možná se na první pohled zdá, že je to na 
místě. Ale podívejme se pozorně na toho, 
komu chceme ublížit. Vždyť je to stejný 
člověk, jako jsme my, ve kterém žije stejně 
nádherná duše, která chce jenom lásku, 
dobro a mír. Stane se, že člověk udělá 
chybu, poddá se provokacím své materi-
ální podstaty a projeví vlnu vnější agrese. 
Ale proč my reagujeme stejným hrubým 
způsobem? Vždyť všechno je v našich ru-
kou, my sami rozhodujeme, jakým směrem 
se bude ubírat tato situace. Za okamžik 
všechno bude minulostí. Důležité ale je, 
aby vzpomínky na tuto minulost byly pří-
jemné a hřály u srdce.

SÍLA ODPUŠTĚNÍ:
Díky odpuštění se mění způsob vnímání

„ Odpuštění je vlastností silných.“  
Mahatma Ghandí

http://www.polahoda.cz
http://www.polahoda.cz
mailto:polahoda@centrum.cz
http://www.periodik.cz
mailto:postabo.prstc@cpost.cz
https://webmail.web4u.cz/horde/imp/message.php?mailbox=INBOX&index=152
https://webmail.web4u.cz/horde/imp/message.php?mailbox=INBOX&index=152
mailto:polahoda@centrum.cz
http://terapie.as4u.cz
http://psychologie.doktorka.cz/diky-odpusteni-se-meni-zpusob-vnimani
http://psychologie.doktorka.cz/diky-odpusteni-se-meni-zpusob-vnimani

