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Agapit Pečerský:
první slovanský lékař 

z 11. století

Na konci 20.  století byly o  Agapitu Pe-
čerském zjištěny ohromující informace. 
Jako by sám čas chtěl odhalit lidem celou 
pravdu.

Vědci zjistili, že ostatky svatých vyzařují 
určitou energii, jejíž složení nebylo dodnes 
zjištěno. Představitelé vědy mohli jenom 
konstatovat, že Intenzita tohoto energe-
tického pole skutečně existuje a pozitivně 
ovlivňuje stav lidského těla. Intenzita to-
hoto pole je individuální a největší je prá-
vě u ostatků Agapita Pečerského. 

 pokračování na str. 5

Fenomén času
Lidstvo nahromadilo velké množství po-
jetí a defi nicí času, které člověk potřebuje 
jen proto, aby si usnadnil život a  mohl 
poznávat svět kolem něj. Ale všechny 
tyto představy jsou relativní, počínaje 
kalendářem a konče dělením na zlomky 
vteřiny s jejich relativními chybami.
 Obrovský rozdíl je mezi tím, jak měříme 
čas, a  tím, jak jej doopravdy vnímáme. 
V našem vědomí existuje několik způso-
bů vnímání času, které bojují o své hlaso-
vací právo. 

 pokračování na str. 6

Zdravá domácí 
zahrádka

Pokud chcete udělat něco pro své zdraví, 
ušetřit a ještě si pochutnat, zkuste konzu-
maci čerstvě naklíčených semen, které si 
můžete jednoduše připravit v  domácích 
podmínkách. Naklíčená semínka mů-
žeme konzumovat samotná, nebo jako 
součást různých zeleninových salátů. 

Při klíčení se probouzejí dřímající ži-
votní síly semen, zrno se jakoby oživuje 
a  produkuje celou řadu hodnotných 
látek, které náš organismus potřebuje 
zvláště v zimě, kdy obecně přijímá méně 
čerstvých potravin.

 pokračování na str. 4

Příběh naší 
lásky …

Jak často sníme o  lásce a  hledáme do-
konalého partnera? Ale život se našim 
snahám často vysmívá. Protože když ko-
nečně najdeme toho „pravého“, znovu 
se objeví někdo krásnější, chytřejší nebo 
laskavější… A  zase jsme o  krok blíže 
k dokonalosti … 

Podstata je ale někde jinde – jakmile se 
do někoho zamilujeme, ihned přestane-
me hledat! Znamená to, že žádnou „do-
konalost“ nepotřebujeme, ale toužíme 
po něčem jiném…

 pokračování na str. 3
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Léky neléčí 
osteochon drózu

Je důležité mít na paměti, že léky neléčí 
osteochondrózu, ale jen dočasně ulevují 
od bolesti. Užívají se především jako urči-
tá „první pomoc“ proti silným bolestem. 
Nenechte se nalákat na to, že když jed-
nou absolvujete medikamentózní léčbu, 
zbavíte se jednou provždy bolestí páteře. 
Na světě neexistují a existovat nemohou 
léky, které by zastavily degenerativní 
proces, a tím spíš vyléčit meziobratlovou 
ploténku, která trpí destruktivními změ-
nami! Proč? Jednoduše řečeno proto, že 
lék představuje chemický vliv…

pokračování na str. 2

SPOLEČNOST

Recept na štěstí pro každý den
Co je to štěstí a jaké cesty k němu ve-

dou? 
Jedním z nejčastějších vysvětlení je, 

že štěstí je pocit osobní spokojenosti, 
spokojenosti se svým životem. Ale tento 
pojem je velice relativní a každý si pod 
ním představuje něco jiného. Říká se, že 
štěstí má mnoho tváří. Každý člověk je 
unikátní a jedinečný, s vlastními hod-
notami a názory. A proto se snaží najít 
svoje štěstí na základě tisíce okolností 
a příležitostí, které mu život daruje.

Prožívat pocit štěstí je stejné, jako být 
zamilovaný – nádherný stav vnitřního kli-
du a harmonie. Hluboko uvnitř se vynoří 
hřejivý chvějící se pocit, který zaplní kaž-
dou buňku. A chce se vám obejmout celý 
svět! Každý má možnost se ponořit do svě-
ta vlastního štěstí, stačí jen málo – změnit 
způsob myšlení. Věřte, funguje to! Síla 
myšlenky má neskutečnou moc.

Pomáhají k tomu také univerzální re-
cepty, které řada psychologů považuje za 
optimální.

„Chcete-li být šťastní – dovolte si 
to!” takto zní rada odborníků. V praxi to 
znamená nahlédnout dovnitř a zamyslet se 
nad tím, co nám pomáhá k dobré náladě, 
co přináší optimismus a radost do života – 
a nezapomeňte se o to také snažit. Vypráví 
o tom i jedná stará legenda.

 Jeden mladý muž přišel k učiteli a ptá se:
„ Učiteli, abych mohl změnit svůj život, 

radil jsi mi opakovat v myšlenkách frázi: 
„Přináším radost do svého života”. Opa-
kuji to v duchu každý den několikrát, ale 
žádná radost do mého života nepřišla. Co 
mám dělat?“

Učitel před ním tiše položil předměty, 
které mu první přišly pod ruku – lžíci, svíč-
ku a hrnec – a zeptal se:

„Pojmenuj jeden z nich, který si vybe-
reš.“

„ Lžíce“, odpověděl učeň.
„ Opakuj to třikrát“, poprosil starý muž.
„Vybírám lžíci“, řekl mladý muž třikrát.

„Vidíš, opakovat můžeš stokrát denně, 
lžíce nebude tvoje, dokud jí neuchopíš.“

Je nutné pro to něco dělat!

Zkuste všechno, co děláte, dělat s ra-
dostí. Nezačínejte nic s negativním na-
laděním. Komplikuje to práci od samého 
začátku a dělá ji těžkou a nepříjemnou. 
V případě podobného přístupu ke kterékoli 
činnosti nás rychle ovládne fyzická a psy-
chická únava. A nejsme daleko od stresu 
a nespokojenosti nejen s konkrétní prací, 
ale i s celým životem.

Je důležité si pamatovat, že myšlenka je 
materiální. Proto naplňujte každou činnost 
radostí a vírou v úspěch. Kam nasměru-
jeme sílu svého myšlení, odtud to vzápětí 
taky dostaneme.

Přinášejte do života tvořivost, pestrost 
a různorodost. Od dětství jsme vystaveni 
přesvědčení, že je lepší žít rozvážný život. 
Samozřejmě, na jednu stranu je to dob-
ré v tom, že máme stabilní režim, zvyky, 
okruh přátel atd. Ale život je ve své pod-
statě neustálý pohyb. Pohyb, který přináší 
pokrok a inspiraci, vede vstříc novým vý-
zvám, kde každý člověk má touhu se roz-
víjet a růst. Proto nestůjte na jednom místě, 
poznávejte nové věci a nenechte si ujít pří-
ležitost, kdy můžete improvizovat a tvořit.

Odborníci doporučují periodicky vy-
zkoušet například nové hobby nebo jed-
noduše změnit cestu z domova do práce 
(školy) na novou a neobvyklou, atd.

Žijte svůj život. Zkuste se vyhýbat kri-
tice ostatních, i když to na první pohled vy-
padá, že je na místě. Každá kritika a před-
sudky jsou silným nábojem s negativní 
energií, která nás v důsledku rozruší a při-
vede do stavu vnitřní nepohody. Rozhodně 
na začátku tento stav není cítit, naopak při-
chází jakési „uspokojení“z procesu odha-
lení cizích chyb. Ale nakonec se negativa 
usazují do podvědomé úrovně především 
těch, které jiní rádi kritizují, a přitahuje tím 
do jejich života negativní události.

Proto žijte svůj život, naplňujte ho po-
moci druhým a radostí z jejich úspěchů. 
Psychologové už dávno prokázali, že po-
mocí druhým snižuje stres, zvyšuje sebe-
vědomí a pomáhá získat sebedůvěru.

Věřte ve svůj úspěch. I když v živo-
tě občas všechno nefunguje podle našich 

představ, nikdy se nevzdávejte! Toto pra-
vidlo je velmi důležité zvlášť pro ty, kteří 
chtějí nasměrovat životní události pozitiv-
ním směrem. Když se naučíme kontrolovat 
sebe a své myšlenky, všechno půjde mno-
hém snadněji.

Důležité je se nevracet k nepříjemným 
okamžikům v myšlenkách, které nás pak 
tlačí do kouta. Tyto myšlenky jsou schop-
né zcela pohltit pozitivní emoce – zdroj in-
spirace a optimálního řešení každé situace. 
Proto je tak podstatné se naučit „přepínat“ 
na pozitivní způsob myšlení. Život je vždy 
plný milých překvapení, nových cest a roz-
hodnutí.

Budeme-li si chtít vzpomenout na chvíle 
absolutního štěstí, většina z nás se vrátí do 
svého dětství. Proč? Možná proto, že jsme 
v dětství měli menší problémy a starosti, 
zato ale více odvahy a síly. Ano, s největší 
pravděpodobností je to tak. Ale pravý dů-
vod se ukrývá ve způsobu našeho myšle-
ní. Ve skutečnosti můžeme každý problém 
v našem životě proměnit na dobrou životní 
lekci a cenné zkušenosti, a starosti – na 
užitečné cvičení své síly vůle a ducha. 
Nakonec se ukazuje, že v podstatě žádný 
problém ani starosti neexistují, kromě těch, 
které jsme si sami vymysleli. Vzpomeňte 
si, že dítěti jsou cizí pokrytecké pocity, 
dítě rychle zapomíná na urážky a výčitky, 
nemá strach z budoucnosti, protože žije 
v přítomnosti. Je svobodné a otevřené svě-
tu, má harmonické vztahy s okolím a proto 
je také… svým způsobem šťastné.

Recept pro každý den
●  Vezměme dnešní den a očistíme ho 

od závisti, hořkosti, chamtivosti, tvr-
dohlavosti, sobectví a lhostejnosti.

●  Přidáme tři plné lžíce optimismu, 
lžíci trpělivosti, velkou hrst víry, 
několik zrnek tolerance a špetku 
slušnosti.

●  Nakonec všechno obalíme láskou.
●  Nyní, když je pochoutka připrave-

na, ozdobíme ji lístky z laskavosti 
a pozornosti.

●  Podáváme denně s přílohou z dob-
rých slov a milého úsměvu, který 
zahřeje na srdci a duši.

●  Vychutnejte si to! A užijte si hezký 
den!
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Nemoc dává poznat hodnotu zdraví, zlo hodnotu dobra, hlad nasycení, únava hodnotu klidu. Hérakleitos
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Medikamentózní léčba osteochondrózy: pro a proti

„Pro lepší pochopení dalších informací při-
pomenu některá základní fakta. Jak už víte, 
osteochondróza obvykle začíná degenerací 
meziobratlové ploténky, což vede k naruše-
ní biomechaniky. Je to tím, že když se rozví-
jí degenerativně-dystrofi cký proces v mezi-
obratlové ploténce, její odolnost vůči zátěži 
výrazně klesá, snižuje se její výška, zatížení 
meziobratlových kloubů roste a vzniká ne-
stabilita. Tyto změny ve svém součtu vedou 
k narušení axiálního zatížení páteře, což 
v ní přirozeně vyvolává odvetné reakce, 
které mění biomechaniku celé páteře. 

Co je tedy v první řadě nezbytné 
udělat pro to, aby byl rozvoj 
osteochondrózy zastaven? 
Odpověď je snadná – zastavit degeneraci 
v meziobratlové ploténce a obnovit biome-
chaniku páteře. Aby bylo možné degene-
raci v zasažené ploténce zastavit (a to tím 
spíš, pokud je zkomplikována výhřezem 
nebo ještě například sekvestrem), je nutné 
v první řadě výrazně snížit zatížení zasa-
žené ploténky a přitom nejen zachovat, ale 
ještě i zlepšit její výživu. 

Jak už víme, meziobratlová ploténka 
nemá vlastní cévy, které by ji vyživova-
ly, je totiž vyživována látkami putující-
mi z těla obratle prostřednictvím krycích 
chrupavčitých destiček. 

Připomínám, že nejintenzivněji a nej-
plnohodnotněji je výživa zajištěna během 
chůze. Jak už bylo napsáno, chůze je základ-
ní způsob lokomoce(!), jakýsi sled pozasta-
vených pádů. Každý náš krok je v podstatě 
pozastavený pád. V momentě, kdy je tento 
pád pozastaven, působí na meziobratlovou 

ploténku síla tíhy našeho těla, která ji stlaču-
je. Nicméně v následujícím okamžiku, kdy 
děláme další krok a nacházíme se v jakoby 
„zavěšené“ pozici, se ploténka uvolňuje. 
Tento pohybový děj nutí meziobratlovou 
ploténku „pracovat“ jako kovářský měch, 
jen s tím rozdílem, že místo vzduchu mezio-
bratlovou ploténkou prochází výživné látky.

Aby tedy bylo možné snížit patologické 
zatížení zasažené meziobratlové ploténky, 
je nezbytné obnovit biomechaniku jak celé 
páteře, tak i zasažené meziobratlové plotén-
ky. Nelze obnovit biomechaniku v jednom 
segmentu, pokud jsou přítomny poruchy 
v celé páteři, stejně jako není možné obno-
vit biomechaniku celé páteře, pokud jsou 
přítomny degenerativně-dystrofi cké změny 
byť jen v jednom meziobratlovém segmen-
tu. Na první pohled to vypadá jako bludný 
kruh, ve kterém se pohybují jak lékaři ver-
tebrologové (neuropatologové, manuální te-
rapeuti, chirurgové, rehabilitační pracovníci 
atd.), když se snaží řešit tento problém, tak 
i pacienti, když obchází tyto specialisty.

Podobný pohyb v kruhu mi připomíná 
súfi jskou fi lozofi i a etapy na cestě k sebe-
zdokonalování.

Po přípravné etapě přicházejí tři stupně 
poznání. První stupeň se označuje jako „jis-
tá znalost“ a lze ho vystihnout slovy „Jsem 
si pevně jist, že jed otravuje a že oheň 
pálí.“ Druhý stupeň se označuje jako „úpl-
né přesvědčení“ nebo „znalost založená na 
zkušenosti“ a lze ho vystihnout slovy: „Na 
vlastní oči jsem viděl, že jed otravuje a že 
oheň pálí.“ A třetí stupeň se označuje jako 
„opravdové přesvědčení“ a lze ho vystih-
nout slovy: „Já sám jsem požil jed a pocítil 
jeho účinky; sám jsem hořel a tím jsem se 
tedy přesvědčil o jeho schopnosti popálit.“ 
Tři stupně tedy obsahují stupně poznání – 
„znát, vidět, být“. Přičemž tato fi lozofi e 
počítá s tím, že dokonalý člověk vybavený 
znalostmi je povinen uvést do souladu s tě-
mito znalostmi v první řadě svůj mravní 
a potom také všední život. Jinak znalosti 
oddělené od osobní morálky jsou pro dané-
ho člověka nejen zbytečné, ale především 
škodlivé. Vede to k pokrytectví!

Je zajímavé, že súfi jští fi lozofové neod-
mítali význam logického poznání, nicméně 
tvrdili, že je omezeno, protože jsou mu do-
stupné jen atributy (kritéria, vlastnosti, kva-
lity), ale ne podstata. Súfi jci se domnívali, že 

za chápáním rozumu je jiná forma vnímání. 
Nazývali ji intuice. Problém popsaný výše 
má ke dnešku ve vertebrologii zcela úspěšné 
řešení, které je potvrzeno praktickou činnos-
tí i dokumentárním materiálem. Nicméně 
o tom budeme mluvit o něco později. 

Zatím se zaměříme na léčebné metody 
osteochondrózy, které jsou v současnosti 
nejrozšířenější. 

Medikamentózní léčba
Není tajemstvím, že hlavním postulátem 
medikamentózní léčby jakékoli nemoci je: 
„Lék nesmí být škodlivější než nemoc.“ 
Jednoduše řečeno, přínos léku musí být 
větší než riziko možných komplikací. Je 
nutné, aby právě lékař předepisoval pa-
cientovi nezbytné léky, jejich dávkování, 
užívací schéma a bral přitom ohledy na in-
dividuální výběr léků pro konkrétního člo-
věka v souladu s jeho věkem, zdravotním 
stavem, s ohledem na rizikové faktory a na 
dřívější snášenlivost léků. Takový přístup 
rozhodně alespoň v určité míře pomůže za-
bránit například závažným alergickým re-
akcím a jiným druhům možných vedlejších 
účinků, které můžeme označit jako neúmy-
slnou a škodlivou reakci pro lidský orga-
nizmus vzniklou v důsledku použití léku.

Podle statistik 30 – 70 % ze všech na 
světě užívaných léků má vedlejší účinky, 
přičemž nepříznivé vedlejší reakce léčivých 
preparátů se stále ještě nacházejí na celo-
světovém seznamu hlavních příčin nemoc-
nosti a úmrtí! Situace je prostě paradoxní. 
Množství léčiv celosvětově neustále roste, 
ale lidstvo se nějak nestává zdravějším. Na-
opak se objevují onemocnění, kterými lidé 
dříve netrpěli. Pokud ale podle ukazatelů 
něčeho přibývá, pak jedině množství ved-
lejších účinků vyvolaných neracionálním 
užíváním léčivých preparátů. Proto je tře-
ba k výběru léku, jeho kvalitě, efektivnosti 
a srozumitelnému příbalovému letáku při-
stupovat zodpovědně, prokonzultovat vše 
s poučeným a zkušeným specialistou, který 
má odpovídající znalosti včetně hodnověr-
ných informací o vedlejších účincích léčiv. 

Při osteochondróze páteře se medi-
kamentózní terapie užívá především 
jako určitá „první pomoc“ proti silným 
bolestem, tedy jako prostředek dočasné 
úlevy od bolesti. Pokud se u člověka ob-

jevují bolesti v prvních stadiích rozvoje 
osteochondrózy, pak je medikamentózní 
léčba pro organizmus určitě vhodnější me-
todou než trakce nebo manuální terapie, 
protože nevede k dalším mechanickým 
narušením, tedy dodatečně nedestabilizuje 
zasažené segmenty a nenarušuje adaptivní 
mechanizmy páteře. Pokud tedy člověk 
trpí bolestmi páteře v souvislosti s nesta-
bilitou segmentu, při protruzi disku nebo 
i nevýrazném výhřezu ploténky, je bezpeč-
nější (s ohledem na další možný vývoj ne-
moci) použít medikamentózní terapii jako 
konzervativní metody léčby. Pouze ve zce-
la krajních případech nebo v bezvýchodné 
situaci je možné využít chirurgický zásah, 
ale v žádném případě nevyužívejte manu-
ální terapii nebo trakci! Ostatně pokud se 
s těmito metodami blíže seznámíte, sami 
pochopíte, proč to není vhodné.

Je důležité mít na paměti, že léky osteo-
chondrózu neléčí, ale jen dočasně ulevu-
jí od bolesti. V počátečním stádiu rozvoje 
osteochondrózy léky ulevují pacientovi 
v období adaptace, tedy po dobu, kdy pro-
bíhají adaptivní reakce organizmu a tělo se 
snaží bojovat s touto nemocí samo. Aby 
bylo možné bezbolestně přežít toto časové 
období, aplikuje se medikamentózní tera-
pie do té doby, dokud se stav poškozeného 
segmentu alespoň částečně nestabilizuje. 

Pokud je ale osteochondróza v pokro-
čilém stádiu, například pokud je přítomen 
výhřez meziobratlové ploténky velkých 
rozměrů, jenž vede k hrubému utlačení du-
rálního vaku míchy nebo míšních kořenů, 
samotné léky nepomohou. 

Nemá cenu nechat se nalákat na to, že 
když jednou absolvujete medikamentózní 

léčbu, zbavíte se jednou pro vždy boles-
tí páteře. Na světě neexistují a existovat 
nemohou léky, které by zastavily degene-
rativní proces, a tím spíš vyléčit meziob-
ratlovou ploténku, která trpí destruktiv-
ními změnami! Proč? Jednoduše řečeno 
proto, že lék představuje chemický vliv. 
A proces degenerace (poškozování) me-
ziobratlové ploténky probíhá pomocí bio-
mechanických, konstrukčních změn, které 
mají za následek molekulární přestavbu 
buněk a buněčné hmoty zasažené ploténky. 
V tomto případě tedy primárně působí zá-
kony fyziky, přesněji prohloubené fyziky, 
jež jsou vlastní živým organizmům.

Osteochondrózu pomocí léků 
vyléčit nelze! 
Je to totéž, jako myslet si, že když budeme 
u auta s poškozeným motorem mýt karose-
rii chemickými prostředky (autošampóny), 
tak se motor sám od sebe spraví.

Nicméně vědci stále doufají, že tento 
problém jednou vyřeší. V současnosti se 
zkoumají různé směry v terapii degenera-
tivně-dystrofi ckých změn meziobratlové 
ploténky s ohledem na úspěchy dosažené 
moderní vědou. Jedním z takových smě-
rů je například buněčná terapie, kde se již 
mnohokrát vědci snažili stimulovat pro-
dukci mezibuněčné hmoty pomocí che-
mie, konkrétně pomocí zavedení takových 
látek do meziobratlové ploténky, které by 
podle výpočtů měly tuto hmotu obnovit. 
Tyto pokusy ovšem nedosahují žádoucích 
výsledků a snahy o obnovu mezibuněčné 
hmoty meziobratlové ploténky (mimořád-
ně složitého a zdaleka ještě neprobádaného 
biochemického komplexu, zcela organizo-
vané hmoty) zůstávají neúspěšnými. Nyní 
je snaha realizovat buněčnou terapii pomo-
cí genového inženýrství.

Celý tento proces mi připomíná jedno 
podobenství tradované na východě, ve 
kterém jeden žíznivý člověk hledal vodu. 
Mnohokrát zamířil k fata morgáně, kterou 
považoval za jezero. Poutníkova žízeň byla 
tak veliká, že když konečně našel oprav-
dové jezero, zdálo se mu, že by ho mohl 
vypít celé. Nicméně s překvapením zjistil, 
že nemůže vypít víc vody, než kolik se mu 
vejde do žaludku…“

přeloženo ze zdroje http://www.vertebrolog.com/

Věděli jste, že...
…slavní intelektuálové starověku, jako 
Cicero, Quintilian nebo Seneca starší, vy-
užívali a vyučovali paměťovou techniku, 
která úzce souvisela s jejich ohromnými 
rétorickými schopnostmi. Tato velmi roz-
šířená metoda pamatování si byla užitečná 
například při ukládání projevů, které pak 
rétor dokázal bezchybně přednést. Nároč-
ně vykonstruovaný a zapamatovaný projev 
pak posluchačům připadal jako spontánní 
přednes. Podobné proslovy neuvěřitelně 
působily na auditorium. (Cicero to popi-
suje ve svém velkém díle „De oratore“). 
Metoda loci (z lat. locus = místo) používa-
ná klasickými rétory byla tehdy natolik vý-
znamná, že se o ní hovořilo jako o metodě 
metod (memorica technica).

Seneca starší (55 př. Kr. – 40 po Kr.) ji 
využíval při svých proslovech, které byly 
známé po celé zemi. Dokonce prý jednou 
vyzval dvě stě studentů, aby mu každý 
přednesl libovolný verš své oblíbené bás-
ně. Když se tak stalo, zopakoval všechny 
verše v opačném pořadí a bez chyb. Na ji-
ném obřím shromáždění se měl najednou 
naučit 2000 jmen přítomných osob a pak je 
v daném pořadí zpaměti vyjmenovat. Šlo 
o neskutečný mentální výkon. Bez metody 
loci by ale byl absolutně nemyslitelný.

Zmiňme se o dvou hlavních znacích 
této metody:

Nejdříve je třeba si stanovit a vybavit lo-
cus (místo) a poté na tomto místě vytvořit 
mentální obraz za pomoci fantazie a ostat-
ních mentálních faktorů. 

Abyste dokázali úspěšně používat pama-
tovací metodu klasických rétorů, stanovte si 
nejprve přesnou trasu, tedy cestu, na které 
se nacházejí výrazná místa nebo větší objek-
ty (například cesta od vstupních dveří bytu 
přes kuchyň do obývacího pokoje apod.). Při 
druhém kroku si tato jednotlivá stanoviště 
spojte s daty, které chcete zapamatovat – sa-
mozřejmě v podobě zajímavého mentálního 
obrazu.Tato metoda se muže zdát neznámá 
a neobvyklá, ale v podstatě jste ji ve svém 
životě už mnohokrát použili. Jestliže jste 
v roztržitosti něco založili a pak to marně 
hledáte po celém bytě, nakonec se zamyslí-
te a v duchu projedete všechna místa, která 
připadají v úvahu – často si při tom velmi 
rychle vzpomenete. Přesně stejný efekt cíle-
ně využívá i paměťová metoda loci. 

Dobrá paměť je základem úspěchu. Po-
máhá zvládat nejenom každodenní záleži-
tosti, ale i v profesním životě, usnadňuje 
učení a zvládnutí cizích jazyků. Pravidel-
ným tréninkem předcházíme problémům 

s pamětí, které mohou přijít nejen v pokro-
čilém věku.

Ukázka z knihy Úspěšná paměť, autor: 
M. Buchvaldová a G. Karsten 

ZLATÝ ŘEZ
Jako zlatý řez (latinsky sectio aurea) se 
označuje poměr o hodnotě přibližně 1,618. 
V umění a fotografi i je pokládán za ideál-
ní proporci mezi různými délkami. 

Zlatý řez se vyskytuje v přírodě ve for-
mě Fibonacciho posloupnosti. Listy rost-
lin, pokud vyrůstají jednotlivě, jsou na vět-
vičkách rozloženy tak, že každý list vyrůstá 
nad předchozím listem více či méně posu-
nut o určitý úhel. V dolní části stonku jsou 
listy starší a větší, u vrcholu mladší a menší. 
Všechny listy jsou stejnoměrně osvětlovány 
sluncem, menší nestíní větším, které mají 
delší řapíky. Dalším projevem zlatého řezu 
je uspořádání semen slunečnice nebo smr-
kové šišky, ve kterých jsou šupiny rozmístě-
ny jako spirála, nebo točité schody. 

Na lidském těle lze zlatý řez pozorovat 
tehdy, jestliže se výška postavy (od temene 
hlavy) dělí vzdáleností pupku od země. Nor-
málně vyvinutá postava dospělého člověka 
udává číslo 1,618; mohou samozřejmě být 
i malé odchylky – záleží na přesnosti měření.

Schránka hlavonožce loděnky je ilustra-
cí logaritmické spirály. Nejlépe se o tom 
přesvědčíme na průřezu ulity. Přepážky, 
které ji rozdělují na komůrky, svědčí o tom, 
jak loděnka rostla. Logaritmická spirála je 
příznačná pro neživé části živého organis-
mu ulity plžů. Také hmyz se ke světlu blíží 
po logaritmické spirále. Pohybuje se tak, 
aby světlo viděl stále pod stejným úhlem.

cs.wikipedia.org/wiki/Zlatý_řez

Chtěli byste mít takovou sílu, energii 
a odvahu jako tato stařičká paní? Jejím 
tajemstvím je pohyb! Pohyb je oním elixí-
rem mládí, který ji udržuje stále vitální – 
a který může pomoci i vám zdolat nejednu 
„horu“, třeba i životních problémů. Pohyb 
je důležitý pro jasné myšlení, hezkou po-
stavu, dobré trávení – i pro to, abychom 
se zkrátka cítili dobře. Lékaři si dobře 
uvědomují, že pohyb léčí. Dostatečného 
množství pohybové aktivity se však dostá-
vá pouze asi každému padesátému z nás! 
Pohybové nároky v zaměstnání většinou 
nestačí, obtížný je i boj proti sedavému 
životnímu stylu naší společnosti jako cel-
ku. Moderní doba totiž poměrně důsledně 
odstraňuje používání svalů – místo chůze 
jezdíme autem, namísto zdolání schodů 
jedeme výtahem, prádlo pereme zmáčknu-
tím knofl íku atd. atp. – prostě na všechno 
máme nějaký ten přístroj. Naučili jsme 
se hledět na pohyb jako na zátěž, které je 
možno (a třeba) se vyhnout. Snad jen cestu 
od televizoru k chladničce a zpět zvládáme 
všichni brilantně… Proto je tak důležité 
vědět o významu pohybu a také – přede-
vším – si pro něj vyhradit ve svém životě 
pravidelné místo i čas. 

Jaký je konkrétní ozdravný přínos fy-
zické aktivity pro naše zdraví? 

V první řadě dochází ke zvýšení počtu 
krvinek. Jsme-li v pohybu, produkuje kost-
ní dřeň daleko rychleji červené krvinky, 
které jsou tak důležité pro přenos kyslíku 
do každé buňky lidského těla. Také leu-
kocyty, hlavní obranné buňky organis-
mu, mohou likvidovat infekční zárodky, 
baktérie a viry v daleko větším množství 
(pravidelným pohybem tedy trvale posilu-
jeme imunitní systém). Při pohybu dochází 
rovněž ke zvýšené produkci růstového hor-
monu, který není důležitý jenom v dětství, 
ale i v dospělosti, kdy umožňuje produkci 
červených krvinek a podílí se na syntéze 
bílkovin. Zároveň vznikají nová nervová 
spojení v mozku, a tak, spolu s hlubokým 
spánkem, je pohyb způsobem, jak ovlivnit 
i naši řídící mozkovou činnost. Tři měsí-
ce pravidelné pohybové aktivity dokáží 
zdvojnásobit počet mitochondrií (jakýchsi 
buněčných „elektráren“) ve svalech, čímž 

dochází ke zvýšenému svalovému výko-
nu. Jsme-li trénovaní, máme více energie 
a vyšší výkonnost. A naopak: pouhé dva 
dny nečinnosti stačí k poklesu svalové 
síly o celých 10%. Diabetikům umožňuje 
pohybová aktivita „otevírat“ inzulínové 
receptory, které jsou vzhledem k přemíře 
tuku v jejich stravě často (více nebo méně) 
nefunkční. Pohyb umožňuje glukóze, aby 
efektivněji vstupovala do buněk, čímž se 
snižuje potřeba inzulínu.

Pohybová aktivita působí i na naši 
mysl: dochází k okysličení mozku, zlepšuje 
se logické myšlení, mění se postoje a narůs-
tá vědomí vlastní hodnoty. Několik vědců 
nedávno zjistilo, že pohybem se v mozku 
zvyšuje aktivita alfa vln, které navozují stav 
uvolnění, odstraňují strach a deprese. 

Mezi další pozitivní přínosy pohybu 
patří především ztráta škodlivé nadváhy, 
dobrá kvalita spánku, vyrovnání krevního 
tlaku (snížení vysokého a zvýšení nízké-
ho), zlepšení krevního oběhu, posílení sr-
dečního svalu (snížení klidového pulsu), 
usměrňování naší chuti, snížení hladiny 
cholesterolu a krevních tuků (prospěšné 
pro játra), zlepšení činnosti některých žláz 
(pohlavních, podvěsku mozkového, štít-
né žlázy, slinivky i nadledvinek), posílení 
trávení a metabolismu, odstranění zácpy, 
ale i zlepšení vstřebávání vápníku do kos-
tí (zvyšování jejich pevnosti a pružnosti 
a tím ochrana před osteoporózou).

Jak by měl vypadat dobrý pohybový 
program? 

Především by vás měl bavit, a to nato-
lik, že budete ochotni věnovat se mu každý 
den. Výzkum totiž ukázal, že pokud byli 
medici přinuceni věnovat se neoblíbené 
pohybové aktivitě, hladina cholesterolu 
u nich stoupala, mohli-li si však vybrat 
svůj oblíbený sport, docházelo k jasnému 
poklesu hladiny cholesterolu v krvi. Proto 
to, co děláte, dělejte rádi. Začněte pomalu 
a denně si trošku přidávejte. Není možné 
během dvou dní dohnat vše, co jsme za-
nedbali celými roky pasivity. Cílem není, 
aby nás po prvním cvičení všechno bolelo 
tak, že toho rychle zase necháme. Nenuťte 

Pohyb – elixír mladí
Chtěli byste si o pět let prodloužit život? Studie uvádějí, že takové prodlou-
žení života přinese prostá investice třiceti minut denně do pohybové aktivity. 
Potvrdila by nám to i známá maratónská běžkyně Hulda Crooksová, která 
ještě ve svých 91 letech zdolala nejvyšší horu Japonska Fujijamu (3 766 m) 
a každoročně vystupuje na nejvyšší horu USA Mt. Whitney (4 418 m).

se do náročných a drahých sportů, zvolte 
si raději nějaký jednoduchý druh pohybové 
aktivity (nebudete si muset kupovat drahé 
vybavení). Určete si vhodnou dobu. Ve 
městech bývá nejčistší vzduch ráno, něko-
mu ale vyhovuje cvičení spíše večer, např. 
po šesté hodině. Nezapomeňte, že neexis-
tuje špatné počasí, existuje jen nevhodné 
oblečení. Zkuste motivovat své přátele 
nebo členy rodiny, aby se k vám připoji-
li – pohyb vás bude více bavit a nevzdáte 
se. Prospěšné je dělat si každý den záznam 
o délce cvičení a stanovovat si reálné cíle. 

Jaký druh pohybu je nejlepší? 
Pohyb by měl být hlavně dostatečně in-

tenzivní (abychom zvýšili svůj tep téměř 
na dvojnásobek), nemělo by k němu do-
cházet hned po jídle a neměl by nás vysta-
vovat riziku zranění. Lepší než nárazový 
pohyb je pro svaly pohyb plynulý. Máte-
-li příliš vysoký tlak, poraďte se napřed 
s lékařem. Asi nejběžnějším (a současně 
zřejmě nejpřínosnějším) druhem pohybu 
je chůze. (Můžeme využívat např. cestu 
do práce nebo se vyhýbat výtahu!) Během 
chůze dochází k zapojení většiny svalů 
a tím i k masáži vnitřních orgánů (podob-
ně jako při plavání); procházíme-li se pod 
širým nebem, přidávají se současně léči-
vé účinky slunečního světla a čerstvého 
vzduchu. Odborníci tvrdí, že pohyb venku 
je až o deset procent prospěšnější než po-
hyb uvnitř. Stejně prospěšná je také práce 
venku, ať už je to na zahradě, při stavbě 
nebo jinde. Člověk nejenže zapojí nejrůz-
nější svaly, má i příjemný pocit z dobře 
vykonané práce a z dosaženého výsledku 
(což někdy u sportů chybí). Účelně se dá 
využít i jízda na kole či běh. Nezapomeňte 
na stretching (propínání svalů), který by 
měl po pohybové zátěži následovat. Za-
hřátý sval je třeba propnout minimálně na 
třicet vteřin – dojde tak k odstranění únavy 
a napětí a ke zvýšení pružnosti. Pohyb je 
lékem i na nejrůznější psychické potíže, 
zejména ve formě užitečné práce odvá-
dí pozornost od nás samých – jsme tak 
schopni reálnějšího pohledu na naše 
problémy.

Podobně jako pravidelný pohyb posi-
luje naše svaly, pozitivní přístup ke kaž-
dodenní zátěži upevňuje náš charakter. 
A tak, nevzdáme-li se v životních zkouš-
kách, porostou také naše vnitřní „svaly“ 
víry, naděje, odvahy, trpělivosti, pokoje 
i radosti…

Autor: Jana Konečná
Více informací na: http://www.celost-

nimedicina.cz/pohyb-elixir-mladi.htm#i-
xzz2I1E5aUBK hodn

Prof. Igor Danilov
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Nejkrásnější na světě nejsou věci, ale chvíle, okamžiky, vteřiny. Karel Čapek

Příběh naší lásky se píše tady a teď
Jak často sníme o lásce a hledáme do-
konalého partnera? Ale život se našim 
snahám často vysmívá. Protože když ko-
nečně najdeme toho „pravého“, znovu 
se objeví někdo krásnější, chytřejší nebo 
laskavější… A zase jsme o krok blíž k do-
konalosti. … Podstata je ale někde jin-
de – jakmile se do někoho zamilujeme, 
ihned přestaneme hledat! Znamená to, že 
žádnou „dokonalost“ nepotřebujeme, ale 
toužíme po něčem jiném…

Pravda se skrývá v lásce samotné a zna-
mená zcela jiný vztah k člověku: ne hod-
nocení kvalit a vlastností „objektu 
lásky“, ale porozumění, důvěru, 
schopnost vidět v milovaném to 
krásné, pravé a vzrušující. A jak 
se naučit milovat tímto způso-
bem? Je to vůbec možné? Zku-
šenosti velkých lidí ukazují, že 
se tomu dá učit a toto učení může 
trvat i celý život. Jenže každý má 
svoji vlastní cestu a vlastní život-
ní situace.

Práva láska je vnitřní stav. 
Když se v tomto stavu nachá-
zíme, ten, kdo je vedle nás, se 
ponoří do světla, které vyzařu-
jeme, a prožívá něco neskuteč-
ně nádherného. Milujeme opravdového 
člověka, milujeme ho takového, jakým 
je, a to bezpodmínečně. Dokážeme ho 
obejmout svojí láskou celého, nezůstane 
ani malá mezírka, ani vlásek, který by-
chom v tento okamžik nemilovali. Tako-
vá láska se podobá pohybu řasy ve vodě. 
Vodní řasa je natolik pružná, že se pohy-
buje v proudu vody tak, že s ním úplně 
splyne. Oddává se proudu v plné míře. 
Nemá žádnou touhu upravit nebo změnit 
jeho směr. Spojí se s ním a stane se jeho 
součástí. Odlišit ji můžeme jen tak, že 
má jinou barvu než voda. Pokud opravdu 

někoho milujete, přijímáte ho celého, se 
vším všudy. Protože láska je také přijetí. 
Přijetí bez touhy něco změnit nebo do-
stat něco na oplátku. Cítíme se šťastní, 
protože je s námi někdo, koho můžeme 
milovat.

Láska, která je velmi silná k jedné oso-
bě, ale již zároveň doprovází lhostejnost 
nebo nenávist k jiným – není láskou. Je 
to jen maska lásky, chorobná potřeba 
něco dokázat, překonat osamělost, domi-
novat atd. Pravá láska odhaluje v druhém 
tu vnitřní krásu – zdroj srdečnosti a dob-

nevzejde, dříve nebo později pramen 
vyschne. Láska je bohatství, které rozdá-
váním roste. Čím více dáváme, tím více 
nás naplňuje úžasnou silou a energií. Čím 
více milujeme, tím se cítíme svobodněj-
ší a povznesenější. „Děkuji za to, že jsi.“ 
To je příčinou lásky – existence člověka, 
kterého milujeme. A velká vděčnost za to, 
že můžeme prožívat tyto nádherné oka-
mžiky.

Láska je velký dar a není člověka, který 
by dar lásky neměl. A život nám dává to-
lik šancí tento talent rozvíjet a násobit. Je 

to skutečně talent, který můžeme 
udusit strachem a nepochopením, 
anebo ho můžeme pěstovat a roz-
víjet. Právě to nám přináší radost, 
když rozvíjeme sebe, když vítě-
zíme nad sebou a nástrahy ega 
(závist, žárlivost, pochyby atd.) 
se vzdávají svých pozicí. Jinak 
řečeno, odhazujeme všechny pře-
kážky, které brání lásce růst, aby 
se námi vypěstovaná květinka 
mohla bez překážek nechat hladit 
slunečními paprsky. 

Příběh naší lásky se píše právě 
tady a teď. Jaký ale bude – to zá-
leží jen na nás. Tento dar přichází 

do života každého a dává nám tolik vnitř-
ní síly a energie! Ale jak naložíme s touto 
energií a kam ji nasměrujeme? Můžeme 
si ji nechat pro sebe, rozdělit se a znáso-
bit – anebo ukojit potřeby ega, prostě ji 
promarnit – na tom všem bude záviset, jak 
se napíše náš příběh lásky. 

Říká se, že déšť čas od času pokropí 
každého, ale životadárná vláha se udrží 
jen v neporušené nádobě. Z děravé rych-
le uniká. 

Proto prostě milujte upřímně z celého 
srdce a bez podmínek.

ra, která žije v každém z nás. A naučit se 
ji vidět můžeme jen cestou upřímnosti 
a otevřenosti. Tento postoj mimochodem 
vůbec neznamená hovět rozmarům, sla-
bostem nebo sobectví lidí kolem.

Pokud někdo jen čeká na lásku a pozor-
nost od ostatních, žije tím, nikdy nebude 
spokojený a požadavky budou neustá-
le narůstat. Nakonec budeme jen plakat 
nad rozlitým mlékem. Takový člověk 
je vnitřně nesvobodný a závislý na tom, 
jak se k němu chovají. Pokud jenom po-
žadujeme a bereme, nic krásného z toho 

Láska je něco, co vám nikdo nemůže 
vzít, ale ani dát. Láska sama odchází 
a přichází. Objeví se takový zvláštní 
pocit, když vás láska potká. Chce se 
vám brečet i smát a nejlépe vám je 
s ním nebo s ní. Jestli právě teď ne-
jste zamilovaní, tak se o to ani nepo-
koušejte, mohlo by to dopadnout tak, 
že byste si našli někoho, koho ani ne-
milujete. Nechte lásce volný průběh 
a brzy se zamilujete. Ale ono nejde 
jenom o to, abyste někoho milovali, 
důležité je spíš mít člověka, se kterým 
můžete sdílet zážitky, prožívat s ním 
dobré, ale i špatné věci. Já jsem se 
v životě zatím dvakrát zamilovala a, 
i když mám ještě čas na opravdovou 
lásku, můžu vám říct, že je to výborný 
pocit a nedá se ničím nahradit. Nelí-
bí se mi, že se 14. února slaví Valen-
týn, svátek zamilovaných. Láska by 
se neměla slavit jen jeden den v roce, 
ale každý den, každou minutu. A jest-
li vás už láska potká, tak si ji užívejte.
Krásné dny plné lásky přeje 

Eliška Hronová (12)


Žena a muž jedno sú, 
keď láska ich má v náručí.
Jedným dychom život tvoria, bez tia-
že a obručí.
Trpezlivosť ruže stelie, 
múdrosť dáva dušiam vzlet,
dobrota sa v nich skrýva šepká tíško, 
k iným let.

úryvek básně ze sbírky „Počúvaj“ 
Mária Miadoková 


Teprve, když jsme lásku nalezli, víme, 
co jsme v životě skutečně postrádali.

John Ruskin


Láska jsou dveře, jimiž můžete opus-
tit čas.

Osho


Kdo čeká vděk za svou lásku, nemilu-
je doopravdy. 

Heinrich Wolfgang Seidel


Milovat znamená přát druhému 
to, co považujeme za dobré z lásky 
k němu, a nikoli k sobě. 

Aristoteles


Láska je jako sněhová vločka. Když 
si myslíš, že ji pevně držíš, roztaje…


Láska je duhový obláček, který tě 
obejme, když dostaneš strach, řek-
ne: „neboj,“ a začne hladit duši tak 
krásně, až začneš cítit, jak všechny 
buňky a všechna těla radostně kmi-
tají a světélkují.

Marie (43)


Zamilovaní zavírají při líbání oči, 
protože chtějí vidět srdcem.


Lásku nepoznáme v okamžiku, kdy 
nalezneme dokonalého člověka, ale 
v okamžiku, kdy ho jako takového za-
čneme vidět..


Tady je to mé tajemství, úplně pros-
tinké: správně vidíme jen srdcem. Co 
je důležité, je očím neviditelné.

Antoine De Saint-Exupéry

Co myslíte, že je láska?Co myslíte, že je láska?

Jak důležité je znát svoje poslání, svo-
ji životní cestu… Mnoho příležitostí nám 
daruje život, abychom otevřeli a rozvíjeli 
svůj vnitřní potenciál. A ještě více způsobů, 
jak to uplatnit v životě a naplnit ho pravým 
smyslem. Stačí si jen vybrat a začít jednat, je 
to jednoduché! Překonat pochyby a strach, 
udělat první krok životu naproti a on nás 
vždycky obdaruje vším, co potřebujeme. 
Snaha ale má být upřímná a úmysly čisté.

Každý jde cestou, kterou si vybere sám. 
Jeden rozhodne, že bude tvořit krásné za-
hrady, které potěší oko kolemjdoucích 
a naplní prostor harmonií živé přírody. 
Každý, kdo do ní vstoupí, zapomene na 
každodenní starosti, načerpá sílu a energii 
a ponese to dále.

Jiný zas najde sám sebe v umění a svět 
uvidí básně, po přečtení kterých žádný 
člověk nezůstane lhostejný. Verše jsou tak 
upřímné a plné citu, že rozezvučí každou 
tajnou strunku naší krásné duše, naplní ji 
láskou a touhou tvořit.

Mária Miadoková 
poetka

„Je to naša rodáčka a vzácny človek, 
ktorý pomáhal a pomáha všetkým ľuďom, 
ale hlavne Cinobančanom.“ Cinobanský 
občasník, VI. ročník.

„Stretnúť človeka s vnímavým srdcom, 
nevšedným talentom, láskavého, tolerant-
ného, plného pozitívnej energie, je v dneš-

nej dobe skôr výnimkou. Nám sa to podari-
lo – ďakujeme“. 

Mgr. Eva Kasanová, SOŠ Banská Bystrica

Mária Miadoková sa narodila 22. de-
cembra 1940 v Cinobani.

Od roku 1957 pôsobila ako zdravotná se-
stra v Lučenci, Dolnom Smokovci a v Ban-
skej Bystrici. Na poslednom pracovisku 
pôsobila od roku 1961, kde pracovala na 
infekčnom, chirurgickom a očnom oddele-
ní. V roku 1968 bola vymenovaná do funk-
cie vrchnej sestry Očnej kliniky Nemocnice 
s poliklinikou F. D. Roosevelta v Banskej 
Bystrici, odkiaľ v roku 1998 odišla na sta-
robný dôchodok. Sama vychovala svoju 
dcéru, má tri vnučky a jedného pravnuka. 
Žije na sídlisku Sásová v Banskej Bystrici.

Písať začala ešte v mladosti, kedy vznik-
lo pár malých prvotín, ktoré sú zaradené 
v prvej zbierke básní.

Jej myšlienky, pocity, skúsenosti, prehry 
aj víťazstvá sú viditeľné v slovách ulože-
ných do veršov, stavajú ju na nohy a umož-
ňujú ísť ďalej.

Každý v nich nájde niečo pre seba, či už 
pre potešenie, radosť, alebo poučenie. Po-
núka ich zo srdca všetkým na hodiny oddy-
chu.

Uzrely svetlo sveta zbierky básní Zastav 
sa trochu, Počúvaj, Len tak potichu, Prjmi 
dar, ktoré vyšli vlastným nákladom a s pod-
porou sponzora v rokoch 2009–2012, Há-
danky od Marienky s fi nančnou podporou 
mesta B. Bystrica a v spolupráci Občianske-
ho združenia NOI Náš domov Sasová, ako 
aj vo vlastnom náklade. A nie je to úplný 
zoznam tvorivéj práce poetky a spisovateľ-
ky, ktorá píše ako pre dospelých tak i pre deti. 
Veľa už bolo vydané, ale sú aj rozpracované 
zbierky, ktoré čakajú na fi nančnú podporu 
pre svoje zverejnenie. Každý má možnosť 
zanechať svetlú stopu v ľudských srdciach. 
Dobrých skutkov nie je nikdy dosť!

Tam, kde sa nebo laská 
s horami

Tam, kde sa nebo láska s horami, 
sen svoje čaro rozsieva, 

potok si spieva uspávanku, 
v tôni, kde štebot vtákov zaznieva.

Hlas sovy v nočnej hodine ticha,
nesie sa zvučne do polí, 

vietor tu hladká tiene noci, 
zvon hlasom úcty k Bohu hovorí.

Tam je môj krásny rodný kraj,
kolíska zrodu nádeje,

obrazy z detstva, storočné duby,
srdce sa úctou zachveje.

Najkrajšie hory, lúčne priestory,
dedinka ako na dlani,

aj Slnko z rána má inú farbu,
je oblečené v zlatom talári.

Vzduch vonia čisto, po daždi,
má silu tepla rodnej zeme,

duch ľudí s prácou spriaznený,
v dobrote svojej pokoj seje.

To je môj vzácny rodný kraj,
kolíska spiacich predkov v mieri,
často ten obraz v duši mám,

keď zbieram čriepky na tanieri…

úryvok básne zo zbierky „Počúvaj“

Čo bolo, bolo
Čo bolo, bolo. Už to nie je!

Nastal nový deň, je brieždenie.
Slnko lúčmi budí zem,
zapáli žitia pochodeň,

láskavo hladí naše čelo,
hovorí, čo bolo plané, uletelo.

Úsvit nastáva, to je zmena,
ten nám úrodu predstiera.
Na nás je ľudia obroda,

v myšlienke klíči sloboda,
taká, čo duši dýchať dá,
ktorá len dobro uznáva.
Pošli ju ďalej, je už čas,

nadchádza doba, svitá jas,
Boh ti ju núka na dlani,

ona nikoho nezraní.
Sprav denne jeden skutok dobra,

niekomu, čo ho smola ohla,
povedz mu, je to pre teba,

daruj aj ty svoj, vznikne štafeta.
Pomaly zrastie sila dobra,
ktorá postaví ľudí zo dna,

veď dobrý skutok lásku dáva,
vtedy je krásna, čistá, pravá.

Malý dobrý čin, možno maličkosť,
dokáže zrútiť zloby čierny post,

s pomocou Božou dielo bude rásť,
bo dobro kryje láskou Jeho plášť…

báseň zo zbierky „ZÁKUTIA“ str. 9

„ … Aby som prispela maličkou iskrou 
do novín, verím, že zaujme čitateľov aj vý-
zva, o ktorej hovorí moje slovo.“

Mária Miadoková, Banská Bystrica

„Ty jsi tak podobná babičce… Jsi tak 
chytrý jako tvůj praděda!“ říkáme svým 
dětem. A hned vystává otázka: „Jací byli 
vlastně naši prarodiče? A vždyť oni sami 
měli také své rodiče… Je to rodina!“

Rodina, ve které byla pěstovaná láska, 
vzájemná důvěra a podpora, dává pevný 
základ do života a pro mnohé zůstává jedi-
ným místem, kde stále nacházejí pochope-
ní a lásku, pocit bezpečí a jistoty, podporu 
a respekt jenom pro to, že jsou. A nezáleží 
na tom, kde se nacházejí, co se v životě při-
hodilo a co si o tom myslí ostatní. Je živo-
tadárným pramenem, který naplňuje srdce 
a mysl, žehná a posiluje. Rodina, která žije 
v lásce a harmonii dvě, tři nebo čtyři ge-
nerace, vytváří navíc sílu rodu a pevnou 
harmonii soužití.

Jeden z nejlepších darů, které můžete 
dát svým dětem, je seznámit je s rodin-
nou historií. Je důležité znát a pamatovat 
si svůj rod, předat vzpomínky o předcích 
svým potomkům, probouzet zájem o ro-
dinné tradice. Protože zapojení dětí do 
těchto znalostí formuje jejich historickou 
paměť, a to je jeden z předpokladů, že se 
už jako dospělí stanou pevným spojovacím 
článkem mezi generacemi.

Spojení mezi generacemi se stává vidi-
telným, když se spolu s dětmi díváme na 
rodinné fotoalbum, vyprávíme příběhy 
ze života, „rodinné příběhy“. Pamatuji si 
z dětství, jak jsem měla silnou touhu vidět 
fotografi e svých praprarodičů, dozvědět se 
o nich alespoň něco. Je smutné, že svou ro-
dinu většinou známe pouze po tři generace. 
V dnešní době ale máme spoustu příleži-
tostí jak situaci změnit. V současném světě 
se nabízí spousta technických možností 
a příležitost po malých krůčcích posbírat 
a uchovat v rodinných archivech historii 
svého rodu pro budoucí generace.

Tato činnost bude zajímavá a velmi důle-
žitá pro celou rodinu. A navíc, nic nestme-
luje líp než společné zájmy a úsilí. Už jste 
někdy zažili ten nádherný pocit, když se 
celá rodina sejde nikoli u televize, ale u vel-
kého rodinného stolu, kde si společně může 
prohlédnout rodinné album u šálku čaje, 
podělit se o zážitky uplynulého dne nebo 
vyzkoušet marmeládu, připravenou podle 
babiččina receptu. Zářivé dětské oči, širo-
ký úsměv na tvářích rodičů, kteří vypráví 
příběhy ze svého dětství. Tam, kde panuje 
domácí pohoda, mizí veškeré hranice a už 
není jasné, kdo je dospělý a kdo dítě!

Historie rodiny je jako učebnice života 
pro dítě: rodinné hodnoty, tradice, povo-
lání, koníčky… Nedávno jsem se přistihla 
při myšlence: „Proč vlastně ráda píšu?“ 
A pak jsem si vzpomněla, že můj dědeček 

také rád psal články, moc se mu to líbilo 
a dával to i do tisku! A hned bylo vše jasné: 
je to naše rodinné dědictví!

Pokud se dítě a následně i dospělý dobře 
orientuje ve svém rodokmenu, pak v životě 
rychleji nachází odpovědi na mnohé otázky.

Naše zkušenosti ukazují, že čím více děti 
ví o svých příbuzných a předcích, tím jis-
tější se cítí v reálném životě. Když člověk 
zná svůj rod, je zapojen do kolektivních 
zkušeností svých blízkých. To je spolehlivá 
a stabilní půda pod nohama, na které stojí 
jistě a beze strachu. „Jsem součástí celku, 
a nikoli jen smítko v toku času.“

Navíc, znalost rodokmenu a jasný ob-
raz výměny generací pomáhá dítěti svý-
mi pocity klidně prožívat všudypřítomný 
strach ze střídání života a smrti. Výměna 
generací je jako výměna ročních období, je 
nevyhnutelná a krásná: když v srdci ucho-
váváme vzpomínku na své blízké, cítíme 
se s nimi spojeni a jako by nám pomáhali, 
i když nejsou vedle nás.

Nejsilnější a nejodolnější národy jsou 
ty, které mají nejrozvinutější kulturu rodin-
ných vazeb, úctu k předkům a uchovávají 
tradice. Formování paměti o vlastním rodu 
a rodině je začátkem výchovy člověka, 
který si uvědomuje, jak úzce jsou spojeny 
události rodinné historie s životem národa, 
celé země, města a s životy druhých lidí. 

My, rodiče, bychom měli mít na pa-
měti, že naše děti jsou potomky a před-
ky zároveň. Vytvořit pozitivní citový 
vztah k minulosti teď, znamená pozitiv-
ně ovlivnit budoucnost nejenom rodu, 
ale i celé naší země!

H. Zápotocká, Zlín

V každom z nás raz poet žije…V každom z nás raz poet žije…
V každom z nás raz poet žije, len ho treba objaviť,

odvíjať sen pomaličky, jeho krásnu tkanú niť.

Vedieť s citom odhaľovať tajne tkané závity,

veď tam v hrudi každého z nás je poklad múz ukrytý.

Rodinné tradice a síla rodu
Lidová moudrost říká: „Když vychováváme děti, nezapomeňme 

na to, že zároveň vychováváme rodiče pro svá vnoučata.“
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Nechybíme, následujeme-li přírodu. Michel de Montaigne

Zdravá domácí zahrádka

Máte rádi vůni čerstvých bylinek a ne-
chcete se jí vzdát ani na konci vegetační 
sezóny? O kouzlo čerstvých bylin nemu-
síte přijít, s trochou péče se některé by-
linky dají vypěstovat i v domácích pod-
mínkách. Bylinky pěstované v místnosti 
sice rostou pomaleji než na zahrádce, 
ale úrodu budete mít dostatečnou.

Základním předpokladem úspěchu v pří-
padě pěstování bylinek v bytě nebo domě 
je výběr umístění. Je důležité, aby stano viš-
tě s bylinkami bylo dostatečně osvětleno. 
Z tohoto hlediska budou nejvhodnějšími 
místa nacházející se v blízkosti jižně nebo 
západně orientovaných oken, lépe však pří-
mo okenní parapety.

Pokud pěstujeme jakoukoliv rostlinu 
v květináči, musíme řešit, jakým substrá-
tem květináče naplnit. Obecně platí, že 
bylinkám prospívá nejlépe vzdušná, ne-
přemokřená a zásaditá zemina. Vyplatí 
se kvalitní substrát s příměsí rašeliny, který 
koupíme v každém obchodě se zahradnic-
kými potřebami. Bylinky nejsou náročné 
na hnojení, spíše než pravidelné hnojení je 

vhodné bylinky jednou za rok přesadit do 
květináčů s čerstvým substrátem.

Někteří pěstitelé mají potíže odhadnout 
správnou míru. Bylinky patří k těm rostli-
nám, kde, co se týče nároků na vodu, platí 
známé „méně je někdy více“. Rozhodně 
bychom se měli vyvarovat, aby rostliny 
stály ve vodě. Zároveň bychom substrát 
neměli dlouhodobě nechávat úplně vy-
schlý.

Jaké bylinky tedy doma pěstovat? Výběr 
bylinek, které můžeme zkusit pěstovat, je 
široký, měli bychom se proto zamyslet nad 
tím, které bylinky při přípravě pokrmů po-
užíváme nejčastěji. Na domácí pěstování 
jsou vhodné například bazalka, tymián, 
rozmarýn, kopr, majoránka, šalvěj nebo 
levandule.

Optimální období pro výsev bylinek 
je konec zimy a začátek jara. Bylinky 
obvykle vyséváme přímo do nádob, pří-
padně květináčů, které plníme kvalitním 
výsevným substrátem. Semena bylinek 
jsou většinou velmi drobná, přesto je třeba 
je vysévat řídce. Příliš husté výsevy totiž 
neposkytují rostlinkám dostatek místa. 
Malé rostlinky jsou následně řídce olis-
těné a mají křehké stonky. Zabránit tomu 
můžeme například tak, že velmi drobná se-
mínka, jako mají například máta či tymián, 
před výsevem smícháme s trochou písku. 
Rostliny přesazujeme až když vzešlé rost-
linky vytvoří první pár tzv. pravých listů.

Pěstování bylinek ze semen se sice zdá 
složitější než nákup sazenic v supermarke-
tu, má však řadu výhod. Nejvýznamnější 
výhodou je lepší zdravotní stav a výraz-

ně delší životnost rostlin pěstovaných ze 
semen. Sazenice bylinek v supermarketu 
jsou většinou rychlené a v důsledku toho 
jim chybí intenzivnější aroma. Protože jde 
o běžné spotřební zboží, v domácích pod-
mínkách vydrží nejvíc měsíc. Jinak teplo-
milné bylinky jsou v průběhu přepravy do 
obchodů vystaveny nevyhovujícím světel-
ným podmínkám a nízké teplotě chladicích 
boxů, a proto jsou náchylné k jakékoliv 
houbové chorobě. Pokud zkusíte pěstovat 
bylinky ze semen, nejen že ušetříte, ale 
hlavně získáte kvalitní rostliny a budete 
mít z pěstování velkou radost.

překlad ze zdroje www.osiva-semena.sk 
Text Zuzana Bednárová

Domácí klíčení semen
Pokud chcete udělat něco pro své zdraví, 
ušetřit a ještě si pochutnat, zkuste konzu-
maci čerstvě naklíčených semen, které si 
můžete jednoduše připravit v domácích 
podmínkách. Naklíčená semínka může-
me konzumovat samotná, nebo jako sou-
část různých zeleninových salátů. 

Lidé nechávali semena nakličovat už 
před tisíciletími, tato metoda byla zná-
má Číňanům před 3000 lety před Kris-
tem. Znali ji také Aztékové, Navajové 
a Hunzové používali takto připravená 
zrna k přežití těžkých zim.

Proč je právě naklíčené semeno a zrno 
tolik zdraví prospěšné?

Při klíčení přijímá zrno vodu, čímž se 
aktivují enzymy a dochází ke štěpení or-
ganických látek. Škrob se štěpí na jedno-
duché cukry, bílkoviny na aminokyseliny 
a tuky na volné mastné kyseliny. Až něko-
likanásobně roste obsah vitaminů, zejména 

skupiny B, C, E, A. Zjednodušeně lze říci, 
že při klíčení se probouzejí dřímající život-
ní síly semen, zrno se jakoby oživuje a pro-
dukuje celou řadu hodnotných látek, které 
náš organismus potřebuje zvláště v zimě, 
kdy obecně přijímá méně čerstvých potra-
vin.

Jednoduchý způsob domácího klíčení
Nakličovat doma můžeme tak, že na 

misku položíme savý nebo fi ltrační papír 
a na ten pak semena. Jednou až dvakrát 
denně navlhčíme v takovém množství, aby 
semena ani nezaschla, ale ani v množství 
vody nebyla napadena mikroby, což se ob-
vykle projeví nepříjemným zápachem. 

Na klíčení lze také použít sklenici se 
širokým hrdlem, do které vložíme propra-
ná semena a zalijeme vodou. Po několika 

hodinách vodu slijeme a semena opět pro-
pláchneme. Délka namáčení závisí na tom, 
jak velká jsou semena. Čím větší semena, 
tím delší doba (obiloviny přibližně 12 ho-
din, luštěniny 15 hodin). Po vylití vody 
sklenici nahoře přikryjeme plátnem, posta-
víme ji dnem vzhůru a dáme na tmavé mís-
to. Dvakrát za den propláchneme vodou 
a ke konci klíčení postavíme na světlo tak, 
aby klíčky mohly zezelenat. Délka klíčení 
jednotlivých semínek je individuální a zá-
leží na podmínkách, které semínku ke klí-
čení vytvoříme. Obvykle trvá 4 až 6 dnů.

Použít můžete také speciální misky ur-
čené k domácímu klíčení semen. Nemusíte 
hned kupovat drahé automatické klíčidla, 
pro domácí klíčení vám bude bohatě stačit 
jakýkoli tác, květináč nebo miska.

Výběr semínek pro klíčení
Semínka k naklíčení vybírejte pečlivě. 

Čím kvalitnější budou, tím více z nich 
získáte. Pro klíčení doporučujeme využít 
semen v kvalitě BIO. 

Nejpoužívanější semínko pro klíčení 
je zelená fazole-Mungo. Z hrsti semen za 
6 dnů získáte salát pro 4 člennou rodinu. 

Z luskovin je dále populární hrách, cizr-
na, čočka hnědá i růžová, sója žlutá, fazole 
adzuki. 

Naklíčené brukvovité rostliny – např. 
ředkvička, zelí, brokolice, řeřicha se vy-
značují velmi pikantní a ostrou chutí. Při-
dávají se k ochucení sendvičů, salátů, polé-
vek a nejrůznějších příloh k jídlu. 

K oblíbeným patří také – pšenice, ječ-
men, oves, žito, špalda, pohanka, kukuřice, 
rýže, sladká rýže.

Výborná a velmi zdravá je také vojtěška, 
řeřicha, hořčice, slunečnicová semena, lně-
né semeno. Vyzkoušet můžete také zdařilé 
směsi pro domácí klíčení. 

Nikdy si ovšem nenechejte nakličovat 
jedovatá semena z čeledi lilkovitých či 
jakkoliv chemicky ošetřená semena.

http://www.prirodnicestou.cz/domaci-kli-
ceni-semen

Zkuste do pěstování rostlinek zapojit 
i své děti. Děti mohou pozorovat, jak klíčí 
a vyvíjí se nový život a vytvořit si dobrý 
vztah nejenom k rostlinám, které vypěs-
tují, ale k celé přírodě. Rostliny kromě 
dobrých podmínek pro růst potřebuji taky 
naši lásku a péči, jako každá živá bytost. 
S radosti obdaruji nás bohatou úrodou 
a hodnotnou sklizni.

Lidové tradice a zvyky: 

Masopus t
Masopust v dnešní době představuje období veselí, 

jídla, hodování a tancovaček. Jak tedy může souviset 
původ slova se slovem půst označujícím naopak ob-
dobí zdrženlivosti? Tato na první pohled zřejmá sou-
vislost je pouze zdánlivá. Podobnost vyplývá až z dneš-
ní formy obou slov – pust a půst. Slovo masopust je 
dokládáno v češtině již od 14. století a během vývoje do 
novočeštiny v něm nedošlo k žádným hláskovým změ-
nám.Slovo půst však ve staročeštině znělo póst nebo 
puost. Staročeskou podobu póst můžeme dát do souvis-
losti i s německým základem slova Fasten, které také 
označuje půst nebo postní dobu. Ve slově masopust pak 
druhá část slova nesouvisí s půstem, ale se slovesem 
pustit se něčeho – v našem případě pustit se masa. 

Původně tedy slovo masopust označovalo dobu, 
kdy se podle církevních zvyklostí nejedlo maso a jako 
masopust byla označována doba velikonočního či lépe 
předvelikonočního půstu – od Popeleční středy do 
Velikonoc. Tento původní význam se však kromě 
staroslověnštiny nedochoval v žádném ze součas-
ných slovanských jazyků, ani v češtině. Postupně 
se slovem masopust začal označovat jiný úsek roku – 
doba trvající od Tří králů – od 6. ledna, doba po Vá-
nocích až do Popeleční středy, která je začátkem veli-
konočního půstu. Postupně se ve shodě s liturgickým 
kalendářem zúžil časový význam na označení tří dnů 
před Popeleční středou – na označení neděle, pondělí 
a úterý před Popeleční středou. Tyto dny nabyly velké-
ho významu hlavně v lidovém prostředí, byly a často 
ještě jsou obdobím maškarních průvodů, bálů a vese-
lení. V lidovém prostředí byl přípravným dnem na ma-
sopust také tzv. tučný čtvrtek neboli tučňák – čtvrtek 
před masopustní nedělí. 

Dnes má ale slovo masopust význam jiný, ozna-
čuje spíše celé období po Vánocích, tedy celé období 
veselí před velikonočním půstem. V jiných evrop-
ských jazycích se masopust označuje také jako karne-
val. Karneval je slovo přejaté do češtiny z italštiny. Car-
nivale původně znamená dej vale masu, opusť maso, 

dej sbohem masu. I u tohoto dnes mezinárod-
ního slova došlo k podobnému vývoji jako 
u českého masopustu, z hlediska původního 
významu karneval je totéž co masopust. 

Období masopustu – fašanku byl čas 
poměrného hospodářského klidu, kdy se 
nemohlo ještě pracovat na polích nebo v sa-

rodiny upečený na sv. Pavla. Jinde do každého bochní-
ku zapíchli husí pero a podle toho, jak pero při pečení 
ztmavlo, usuzovali, jak se dotyčnému celý rok povede.

Z masitých pokrmů se v závěru masopustu jedlo 
hlavně vepřové. Bohatší sedláci uskutečňovali zabí-
jačky a vepřové hody, které symbolizovaly hojnost 
a jejich bohatství. Všeobecně se říkalo, že o masopustě 
se má každý do sytosti najíst, a to vydatnými pokrmy, 
protože kdo zůstane o hladu, bude o hladu celý rok.

Magický účinek se téměř v celé Evropě přikládal 
pohybu, především některým druhům pohybu jako 
klouzání na ledu, sáňkování, vyskakování při tanci 
a tak podobně. Někde přikládali magický účinek tahání 

a rozplétání dlou-
hých vlasů nebo jin-
de preferování vy-
sokých tanečníků. 
Všechny tyto úkony 
byly vázány vždy na 
konkrétní den nebo 
situaci. Charakteri-
stické tak bylo je-
jich zařazení nejen 
v masopustním ob-
dobí, ale současně 
i forma hry, kterou 
provozovali výlučně 
dospělí a které byl 
přikládán magický 
účinek.

Dalším pozoru-
hodným zvykem, později zaniklým, bylo vaření těs-
tovin na Hromnice, při kterém děti tancovaly a zpíva-
ly. Magický účinek se také přikládal masopustnímu 
koledování mládeže, které bylo považováno za určitý 
druh práce, proto byli koledníci při koledách odměňo-
váni.

Masopust vrcholil dlouho očekávaným průvodem. 
Složení masek se lišilo kraj od kraje. Masky představo-
valy zvířata, profese, národnosti nebo konkrétní osoby. 
Nejrozšířenější v českém i slovenském masopustě – 
fašanku byla maska medvěda, často ústřední posta-
va fašankových průvodů a obyčejů. Vyskytovala se 
vlastně ve dvou hlavních podobách. Jednak to byla po-
stava v kožešinovém převleku, jednak medvědí maska 
vyrobená ze slámy či hrachoviny. Obě formy však měly 
shodnou obřadní úlohu – medvědí masce byl přisuzo-
ván blahonosný a plodnostní význam. 

Povinností medvědí masky bylo většinou tančit 
s hospodyní a s domácími dcerami, což si v tradici 
udrželo určitý žertovný smysl. Medvědí maska pak 
natolik určovala charakter masopustních obchůzek ko-
ledníků, že od ní často odvozovali také své označení 
„chození s medvědem“. Medvěd býval často opentlen 
povřísly a u každého domu se zpívalo.

K nejčastějšímu masopustnímu maskování pa-
třily převleky mužů za ženy, s nimiž se setkáváme 
velmi často. Muži se převléknou za staré ženy, za dív-
ky, za matky s dětmi, za svatební družičky, za nevěsty, 
za masky svatebního páru nebo jim blízké fi guríny. 
Občas je možné potkat v masopustním průvodu i ženy 
maskované za muže.

Původně mívala každá maska v průvodu svůj vý-
znam, který byl obvykle spojován se zaručením pro-
sperity v nadcházejícím zemědělském roce. Dnes však 
tyto funkce takřka vymizely a masky slouží pouze k po-
bavení přihlížejících i svého nositele.

Masopustní zábava končila v úterý přesně o půl-
noci. Jakmile zatroubil ponocný na roh a nastala po-
peleční středa a s ní i předvelikonoční půst,všichni se 
rozcházeli domů. Věřilo se, že kdyby se tancovalo přes 
půlnoc, objevil by se mezi tanečníky ďábel.

Popeleční středou začínalo v křesťanské tradici již 
od 7. století čtyřicetidenní období půstu předcházející 
Velikonocům. Od 11. stol. při mších o popeleční stře-
dě žehnají kněží věřícím svěceným popelem, jímž jim 
dělají křížek na čele se slovy „prach jsi a v prach se ob-
rátíš“. Popel pochází z větviček svěcených o poslední 
(šesté) postní neděli řečené Květná předchozího roku, 
které byly následně spáleny.

Zdroj: Emilie Horvathová, Josef Tomeš: 
Masopustní tradice, http://m.rozhlas.cz/plzen/jazy-

kovykoutek/_zprava/219084

Během století se podstata – ochranný a prosperitní 
ráz těchto slavností a obchůzek – poněkud vytratila. 
Prvotní význam masopustu ale spočíval ve snaze při-
vodit a ochránit budoucí hojnou úrodu plodin, plod-
nost chovaných hospodářských zvířat a v neposlední 
řadě podpořit plodnost lidí. Toto období bylo pova-
žováno za výjimečně vhodné pro uzavírání sňatků. 
Důležitou byla myšlenka periodické obnovy a obrody 
společenství, povzbuzení a udržení plodivé síly příro-
dy a koloběhu života a v neposlední řadě zdůraznění 
úzkého vztahu mezi smrtí znovuzrozením.

dech, kdy se pouze dokončovaly práce minulého hos-
podářského roku, jako domlacování obilí cepy, zpra-
covávala se konopná nebo lněná příze na přástkách, 
nebo na dračkách se ještě někde dralo peří a zároveň se 
již konaly přípravy k nadcházejícímu hospodářskému 
období. Samotný masopust v širším pojetí umožňuje 
též plynulý přechod 
ze zimního do jar-
ního období. Byl to 
též čas, kdy se ve 
vesnickém prostře-
dí uzavíralo nejvíce 
sňatků, tedy i čas 
svateb.

Chápe-li tradice 
konec masopustu – 
fašanku jako přelo-
mové období, kdy se 
uzavírá jeden hospo-
dářský a životní běh 
a zároveň otevírá 
nový, je přirozené, 
že se v rámci ma-
sopustních zvyků 
objevují motivy symbolického pochovávání. Ve stře-
doevropském prostředí jsou více výrazné u jarního vy-
nášení Smrti, Morany a jejich mužských protějšků. Na 
Rokycansku na konci masopustních zábav pochovávali 
Bakcha – Dionýsa. Na Soběslavsku pochovávali Ma-
sopusta v podobě slaměného panáka, kterého mládež 
nesla v průvodu k potoku a tam ho se smutkem hodila 
do vody. Později se v českém a slovenském prostředí 
objevoval také zvyk na závěr masopustu pochovávat 
basu – konec muziky a konec masopustu. 

Období masopustu – fašanku v době předjaří se 
následně projevilo v různých magických úkonech 
a zákazech, jejichž dodržování se stalo tradicí. Tra-
dovalo se, že jejich dodržování přispěje k dobré úrodě 
obilí, ovoce nebo lnu a konopí. K běžným rituálům 
patřila příprava jídel z obilí ve stanovených dnech. 
Někde to byl malý bochník chleba pro každého člena 

Křišťálový potok (Caño Cristales) nebo řeka pěti 
barev, jak říkají místní, začíná svoji cestu na jihu 
pohoří La Macarena v Kolumbii a teče na východ 
k soutoku s řekou Guayabero. V křišťálové vodě 
Caño Cristales najdeme pět barev: žlutou, modrou, 
zelenou, černou a červenou, které jsou produktem 
činorodosti mnoha druhů řas. V závislosti na ročním 
období se paleta barev mění, sytost barev se zeslabu-
je a pak zase nabírá na síle.

Délka potoku je slabých 100 km a šířka nanejvýš 
20 m. Chceme-li vidět tuto nádheru, můžeme letět le-
tadlem do Macareny, pak plout lodí a nakonec jít pěš-
ky neotřelými cestami k tomuto přírodnímu zázraku.

Pohoří La Macarena má kolem 1,2 milionů let a je 
pokračováním tak zvaného Guyánského štítu Vene-
zuely a je považováno za jedno z nejstarších na světě.

V hlubších místech tvoří nerovnosti dna přírodní 
prohlubeniny: hluboké a barevné studny. Vykoupat 
se v nich je něco jako se znovu narodit. Prožíváte 
pocit neskutečného míru a klidu, jen lehkost a žádné 
myšlenky. 
Říční tok je v několika místech dost prudký, je 

možné vidět i malé vodopády. Po několika kilome-
trech se tok uklidní natolik, že se tvoří malé tůňky, 
na jejichž dně se nacházejí různé nerosty, které op-
ticky zbarvují vodu pěti barvami. Ale co tam určitě 
nenajdete, jsou ryby a jiní živočichové. Chaluhy jim 
nechutnají a nejsou tam žádné usazeniny, které by 
jim sloužily k obživě.

Zajímavé je vědět, že pohoří La Macarena podle 
Smithsonova Institutu ve Washingtonu, je nejbohat-
ší oblast na světě, co se týká druhů zvířat a rostlin. 

Nachází se tam přes 450 druhů ptáků, 1 200 druhů 
hmyzu,8 druhů opic, 100 druhů hadů, a z větších 
zvířat tam můžeme vidět tygry, pumy, jeleny a další. 
Z rostlin je tam 48 druhů orchidejí a přes 2 000 ji-
ných květin a rostlin. V roce 1948 bylo pohoří uzná-
no vládou jako národní přírodní rezervace a od roku 
1971 je státním parkem.
Řeky, jezera byly pro indiány, kteří zde žili dlouho 

před Španěly, symbolem ženského principu, mateř-
ského lůna, tajemství spojeného s narozením.

Horská oblast Macarena je považována vědci svě-
ta za „semeno biodiverzity“.

Caño Cristales je považována za jednu z nejkrás-
nějších řek na světě. Když ji jednou spatříme, pře-
svědčíme se opět, že schopnosti přírody tvořit zázra-
ky jsou skutečně neomezené.

s použitím materiálu a fotografi e ze zdroje 
http://www.seniortip.cz

K Ř I Š ŤÁ L OV Ý  P O T O K
Příroda nám nejednou připraví překva-
pení, nad kterými nestačíme žasnout. 
Přesto, že jsme toho už jistě hodně viděli 
nebo víme z vlastních zkušeností, neustále 
nám přidává další silné dojmy, které nám 
jen potvrzují její impozantní sílu a cit pro 
dokonalost.
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Dějiny jsou svědky času, světlem pravdy, živou pamětí, učitelkou života a poslem minulosti. Marcus Tullius Cicero

 HISTORIE • ZÁHADY • ZAJÍMAVOSTI

Na konci 20. století byly o Agapitu Pe-
čerském zjištěny ohromující informace. 
Jako by sám čas chtěl lidem odhalit celou 
pravdu. V roce 1984 se vedle Trojického 
chrámu Kyjevo-pečerské lávry propadla 
půda. Pro zjištění příčin byl sestaven tým 
vědců. Tuto příležitost využila správa Ky-
jevo-pečerské lávry, aby mohla komplex-
ně prozkoumat teritorium celé rezervace 
s cílem nalézt dosud neznámé podzemní 
jeskyně, hrobky, zjistit zvláštností projevu 
biolokačního efektu relikvií v Blízkých 
a Dalních jeskyních.

Co říkají vědci
Výsledky výzkumů byly překvapující 

a působivé. Vědci zjistili, že ostatky sva-
tých vyzařují určitou energii, jejíž složení 
nebylo dodnes zjištěno. Představitelé vědy 
mohli jenom konstatovat, že tato energie 
skutečně existuje a pozitivně ovlivňuje stav 
lidského těla. Zahájili tedy podrobnější vý-
zkum. Ukázalo se, že intenzita tohoto ener-
getického pole je individuální a největší je 
právě u ostatků Agapita Pečerského. V je-
jich blízkosti rostliny zrychlovaly svůj růst 
a časem se stávaly odolnější a „zdravější“.

Zajímavé studie prováděla T. Reshetniko-
va, CSc. se semínky pšenice, během kterých 
prokázala, že v blízkosti relikvií mají semín-
ka zvýšenou klíčivost a zrychlený růst. 

Dále objevili jakési obranné prvky proti 
účinkům radiace. A dokonce i v místnosti, 
kde se ostatky nacházely, bylo odhaleno 
cosi, co velmi silně bakteriologicky ovliv-
ňuje vzduch. Obyčejná voda, která určitou 

Agapit Pečerský, Lékař Nezištný

AGAPIT PEČERSKÝ:
první slovanský lékař z 11.století
Agapit Pečerský byl prvním slovanským lékařem z 11. století, mnichem Kyjevo-pečerské lávry. Měl mimo-
řádnou duchovní sílu a výjimečný dar uzdravování. Středověké jméno Agapit je odvozeno od slova „agapé“, 
což v překladu z řečtiny znamená nezištná láska, oddanost, láska k bližnímu. Za nesobeckou pomoc, kterou 
Agapit dával lidem, dostal označení Lékař nezištný. Jeho zázračné a léčivé ostatky jsou stále uloženy v Blíz-
kých jeskyních Kyjevo-pečerské lávry, v podzemním chrámu Uvedení do chrámu Přesvaté Bohorodice. Do-
dnes mají léčivé účinky a uzdravují lidi.

dobu stála vedle Agapitových ostatků, mě-
nila své vlastnosti. A při dalších experimen-
tech na zvířatech a lidech měla tato voda 
léčebný účinek, lidem se rychleji hojily 
rány, lépe zdolávali různé nemoci a nemoc-
ná zvířata se rychle uzdravila. To nejdůleži-
tější ale je, že byla objevena jakási zvláštní 
cykličnost ve „vyzařování“ ostatků. V urči-
tých dnech (od 25.2.) se toto „pole“ ostře 
zesilovalo, a to mnohonásobně. Dá se říct, 
že se chovalo tak, jako by patřilo živému 
organizmu!

Starověcí kronikáři nepopisovali rysy 
obličeje a vnější vzhled hrdinů svých kro-
nik. Proto každý umělec, který maloval ob-
razy historických osobnosti dle kronik, je 
zobrazoval podle své představivosti. 

V současné době s vývojem vědy se ob-
jevila možnost s využitím výsledku antro-
pologického výzkumu kosterních ostatků 
rekonstruovat skutečný vzhled člověka.

V roce 1986 díky profesionální práci 
vědce Sergeje Nikitina, světově známého 
experta na antropologickou rekonstrukci 
podoby člověka pomocí Gerasimovy me-
tody, známe pravou tvář prvního slovan-
ského lékaře, který žil před tisíci lety. 

Fenomény portrétu Agapita 
Pečerského

O pár let později se objevil unikátní 
obraz Portrét Agapita Pečerského od vý-
tvarnice a spisovatelky Anastasie Novych, 
který zobrazuje pravou podobu lékaře. Je 
to skutečné umění, které dokáže vyvolat ce-
lou škálu lidských pocitů, a to právě „tady 
a teď“. Při pohledu na něj překvapivě zjistí-
te, že vidíte veškeré své pocity v daný mo-
ment – nadšení, smutek, radost, blaženost. 

Pro mnohé zůstává tajemstvím úsměv 
Mony Lisy od Leonarda da Vinciho. Na 
obrazu Anastasie Novych Portrét Agapita 
Pečerského jsou záhadou jeho neskutečně 
živé oči a pohled, který proniká až do samé 
hlubiny vás samotných. Vždyť oči jsou 

naše zrcadla, ve kterých se odráží sám člo-
věk a krásná lidská duše. 

Obraz přenáší cosi skrytého a nevysvět-
litelného a vyvolává tento úžasný efekt. 
Mnoho lidí tvrdí, že se Agapitův výraz ne-
vysvětlitelně proměňuje, jako by předvídal 
události, upozorňoval na úmysly lidí a dá-

val klíč k řešení složitých životních otázek. 
Zdá se, že pohled Agapita proniká do nej-
hlubších zákoutí duše.

Jednou se na vás dívá prošedivělý sta-
řec, podruhé mladý muž, jindy pak obličej 
na portrétu vyzařuje jasně světlo. 

Někteří tvrdí, že je jeho pohled pronika-
vý a přísný. Jiní, že že sv. Agapit má po-
hled teplý, milý, přívětivý. Ale všichni se 
shodují na tom, že je opravdu živý!

Portrét Agapita Pečerského udivuje pro-
fesionální fotografy, kameramany, poly-
grafi sty. Ne každému člověku totiž dovolí, 
aby jej zachytil tak, jak vypadá na portré-
tu. Všichni jsou ale za jedno v tom, že má 
mnoho tváří ve svém projevu. Kupodivu 
i kopie tohoto obrazu ve formě fotografi í, 

pohlednic a kalendářů neztrácejí tento mi-
mořádný účinek.

Portrét Agapita Pečerského je považo-
ván za unikátní dílo moderního umění. 
Nevysvětlitelným způsobem posiluje 
to, co dominuje v člověku. Portrét byl 
namalován pomocí prastarých technik, 
které jedinečným způsobem oživují ob-
raz a probouzí podstatu ukrytou kdesi 
hluboko uvnitř.

Co odhaluji historická fakta
Historické prameny uvádějí, že Agapit 

Pečerský byl jako lékař velice známý mezi 
obyvateli Kyjevské Rusi a taky daleko za 
jejími hranicemi. O jeho unikátních zna-
lostech v oblasti medicíny hovoří mnohé 
historické prameny, důkazem je například 
úspěšná léčba Vladimíra Monomacha, 
vnuka Jaroslava Moudrého, kterého ne-
mohli vyléčit ani nejlepší lékaři té doby. 

V léčitelství Agapit konal skutečné zá-
zraky. Ve značné míře to souviselo s vnitřní 
vírou lidí, kteří k němu přicházeli, s jejich 
pozitivními snahami. Ti, kteří věřili, se sku-
tečně rychle uzdravovali, bez ohledu na to, 
jak těžká byla jejich nemoc. Kdežto ty, kteří 
přišli zatrpklí, jednoduše odmítal léčit, a to 
i v případě, že nemoc byla snadno léčitelná.

Agapit konal mnoho zázraků. A také měl 
vynikající smysl pro humor. Poměrně čas-
to si dělal legraci z těch, v nichž zcela jas-
ně převládali lidské neřesti. Jednou k němu 
přivedli významného kupce z Kyjeva, kte-
rého velmi trápila jeho nemoc. Kupec za-
čal nabízet Agapitovi velké peníze za to, že 
ho nemoci zbaví. A po celou dobu potřásal 
dvěma měšci zlatých mincí.

Agapit kupce vyléčil. Jenže toho ovlád-
la lakomost. Na druhou stranu ale všichni 
viděli, jak on sám osobně sliboval, že se 
Agapitovi odmění. A tak se kupec rozhodl, 
že světce oklame. Napadlo ho, že místo zla-
tých mincí nasype do měšců drobné měďá-
ky, vždyť přece nikdo neviděl, co v nich 
tehdy bylo. Když tak učinil, pro uklidnění 
svědomí vložil ještě do každého měšce 

jednu zlatou minci. A zaradoval se, že je 
uzdraven a že díky vlastní chytrosti ještě 
ušetří tolik zlata. V doprovodu své druži-
ny se vypravil za Agapitem podruhé, aby 
dostál kupeckému slovu a vyrovnal dluh. 
Při pohledu na měšce v jeho hrdě napřaže-
né ruce se Agapit pouze pousmál a pravil: 
„Od nikoho jsem peníze nevzal, ani od tebe 
nevezmu. Avšak slovu svému dostojíš. Běž 
a rozdej toto zlato chudým.“ Kupec se ještě 
více zaradoval a v doprovodu své družiny 
odešel splnit přání světce. Jenže když měš-
ce otevřel a začal vytahovat mince, ukázalo 
se, že všechny jsou zlaté až na jednu.

Kupec se rozčílil v domnění, že si zřejmě 
doma popletl měšce. Avšak pokyn světce, 
který obdržel za přítomnosti své družiny, 
splnil. Jenže po příchodu domů byl skuteč-
ně zděšen – všechno jeho zlato se proměni-
lo v drobné měďáky. A mezi touto hroma-
dou měďáků byl pouze jeden jediný zlatý. 

Současnost 
Vezměme si například současnost. Mno-

zí lidé z různých zemí světa, vyznávající 
různá náboženství nebo dokonce i ti, kteří 
se považují za „ateisty“, se během návštěvy 
Pečerské jeskyně, kde jsou uloženy ostatky 
svatých, nejdéle zdrží právě u Agapitových 
ostatků. Proč? Protože člověk intuitivně 
cítí skutečnou Svatost, vždyť duši nejde 
oklamat. Jenže kdyby tito lidé věděli, že 
mají možnost nejen žádat o uzdravení těla, 
ale také, což je mnohem důležitější, prosit 
o spasení své duše, zejména ve dnech, kdy 
Duch Svatý přebývá v Agapitových relik-
viích, k čemuž dochází každoročně po celý 
týden počínaje od 25. února, jejich duším 
by to prospělo nesrovnatelně víc.

Protože v těchto dnech na Zemi neexis-
tuje posvátnější místo, kde by člověk, bez 
ohledu na své vyznání, mohl být se svou 
prosbou tak blízko Bohu. Tuto šanci má 
každý člověk a může ji využít po dobu 
sedmi dnů v roce. Vždyť není jisté, že se 
dočká roku následujícího. Pomíjivé jsou 
dny lidské na rozcestí časů. Žalostné jsou 
činy lidské před tváří Hospodina. Již dnes 
je každý okamžik na misce vah. A není pro 
duši důležitějšího úkolu než touha po spa-
sení. Nikoli ve víře vnější, ale ve víře vnitř-
ní je ukryt klíč k Bráně. Pouze ten, kdo je 
zaslepený prachem, to neuvidí. 

„Není vhodné znepokojovat Pána z ja-
kéhokoli jiného důvodu než kvůli spáse 
duše své. Neproste o tělo, o zdraví, ne-
strachujte se o život – to vše je jen prach 
a touhy nenasytné. Není důstojnější pros-
by než prosba o spasení své duše.“ 

Agapit Pečerský

s použitím materiálu z knihy A. Novych 
Sensei ze Šambaly, 2. díl

ZÁZRAČNÉ UZDRAVOVÁNÍ 
TRVÁ UŽ TISÍCE LET!

Teotihuacán
místo, kde se 
zrodilo

Jedna z největších archeologických pa-
mátek Mexika se nachází asi 40 km od 
hlavního města. Její jméno v jazyce nahua-
tl znamená „místo, kde se rodí bohové”. 
Největší předkolumbovské město Teoti-
huacán bylo založeno kolem roku 200 n.l. 
a Aztékové byli přesvědčeni, že právě tam 
došlo ke zrození tzv. „Pátého Slunce“ ne-
boli „pátého světa”. Tedy aktuální epocha. 

Aztécká legenda vypráví o Pěti Slun-
cích. Občas se neshoduje následnost jed-
notlivých Sluncí a jejich zaměření, ale 
v podstatě jde vždy o čtyři, která symboli-
zují Vodu, Zemi, Vítr a Oheň.

První z pěti Sluncí – 4 atl – se jmenovalo 
Atonatiuh –Vodní Slunce. Jeho vláda byla 
završena obrovskou povodní, která vše 
zničila a lidi proměnila v ryby. Druhým 
Sluncem – 4 ocelotl – byl Ocelotonatiuh – 
Jaguáří Slunce. Během tohoto období byl 
svět obydlen obry, kteří když upadli, už se 
nikdy nemohli zvednout. Lidé byli jejich 
potravou. Nakonec jaguáři roztrhali i tyto 
nemotorné obry. Třetí Slunce – 4 auiyahui-
tl – se jmenovalo Quiyauhtonatiuh – Deš-
tivé Slunce. Během jeho vlády trpěl svět 
ohnivým deštěm, který často obsahoval 
i kameny. Tento žhavý déšť svět Třetího 
Slunce úplně zničil. Čtvrté Slunce – 4 eca-
tl – bylo Ecatonatiuh –Větrné Slunce. Ale 
ani během vlády tohoto Slunce nefungoval 
svět o moc lépe. Lidé se proměnili v opi-
ce a nakonec byli zahubeni hurikány. Při-
šel tedy čas na zrození Pátého Slunce – 4 
ollin – pojmenovaný Olintonatiuh (Pohyb-
livé Slunce). Během vlády tohoto „našeho“ 
nebo lépe řečeno „dnešního“ slunce bylo 
předpovězeno zemětřesení a hlad.

Páté Slunce vzniklo na Teotihuacánu, 
kde se po nezdařilém čtvrtém pokusu se-
šli všichni bohové a rokovali, jak udělat 
tentokrát mnohem funkčnější Slunce. Do-
šli k názoru, že je potřeba oběti jednoho 
z nich. Vyzvali Tecuciztécatla, který ale 
nebyl schopen překonat strach, a tak se 
místo něj vrhl do ohně jako oběť nemocný 
bůh Nanahuatzin. Tecuciztécatl byl zahan-
ben a skočil do ohně o chvilku později. Na-
nahuatzin se na nebi proměnil v ono Páté 
Slunce a Tecuciztécatl pak v Měsíc.

 
Historici jsou přesvědčeni, že v těchto 

místech nežili předchůdci ani Toltéků ani 
Olméků (dvou největších předkolumbov-
ských civilizací), ale že to bylo multiet-
nické sdružení několika odlišných kmenů 
jako Zapotekové, Mixtekové a Mayové. 

Počátkem našeho letopočtu mělo měs-
to už kolem 200 000 obyvatel a několik 
chrámových pyramid, zasvěcených růz-
ným bohům. Hlavní třída, která měří čtyři 
kilometry a která se jmenuje „Calzada de 
los muertos” (ulice mrtvých), rozdělova-
la město na dvě části – na ceremoniální 
a obytnou. Ceremoniální část začíná na 
severu, kde se tyčí menší pyramida zasvě-
cená Měsíci (pirámide de la Luna). Něko-
lik metrů od ní se nachází druhá největší 
pyramida v Americe, pyramida Slunce (pi-
rámide del Sol). Rozdíl mezi egyptskými 
a aztéckými pyramidami spočívá v tom, že 
aztécké pyramidy se většinou nepoužívaly 
jako sarkofágy, ale jako chrámy. Nedale-
ko pyramid Měsíce a Slunce je chrám, kde 
byl uctíván jeden z největších aztéckých 
bohů – Quetzalcoatl (Opeřený had). 

Podle objevu a názoru francouzské et-
noložky Laurette Sejourneové byla tato 
metropole svého času zbudována k poctě 
boha Quetzalcoatla – Opeřeného hada. Na 
pyramidě přímo v centru města se nachá-
zelo 365 soch této bytosti, tvořené ptáky 
a hady – každému dni příslušela jiná socha. 
Tento bůh ztělesňoval jitřenku i večernici. 
Byl strážcem veškerého vědění mezi ne-
bem a zemí. Častá byla zobrazení Velké 
bohyně, která musela být spolu s Opeře-
ným a Válečným hadem hlavním božstvem 
Teotihuacánu. Její portréty jsou hojné i na 
unikátní malované teotihuacánské kerami-
ce se štukovým povrchem. Jak se mezitím 
podařilo zjistit, celé město bylo vlastně 
jedno obrovské planetárium. 

S výjimkou Sluneční pyramidy v centru 
města jsou všechny stavby orientovány zá-
padovýchodním směrem. Pouze zmíněná 
pyramida, postavená na ploše o rozměrech 
220 x 225 metrů, se od této osy odchyluje 
o 17 stupňů. Tím ovšem přesně zaměřuje 
oba body, kde slunce vychází a zapadá při 
průchodu zenitem. 

Sluneční pyramida je opravdu mistrov-
ským stavebním dílem. Dennodenně po 
celých třicet let muselo 3 000 lidí vršit 
miliony cihel do výšky 63 metrů, omítat 
je maltou a nakonec vše barevně pomalo-
vat. Od pyramidy vedla nádherná ulice ke 
čtvercovému kultovnímu centru o délce 
strany 400 metrů s menšími pyramidami 
v jednotlivých rozích.

Vedle skvostně zdobeného chrámu stály 
domy kněží. Ti v první řadě organizovali 
procesí k poctě Opeřeného hada, jichž se 
zúčastňovaly úctyhodné počty poutníků. 
Přespolní účastníci měli k dispozici poho-
dlné hotely, jejichž všechny pokoje byly 
standardně vybaveny tekoucí vodou. Ten-
to vysoký životní standard byl všeobecně 
rozšířený. Na kanalizaci byly napojeny 
nejen byty, ale i řemeslnické dílny tkalců, 
hrnčířů, brusičů diamantů, sochařů, barví-
řů nebo výrobců nástrojů. Žádné poloroz-
padlé domy ve městě neexistovaly. 

 
Profesor René Milion z univerzity v Ro-

chesteru zjistil, že pod každým dosud vy-
kopaným obytným sídlem se nacházejí 
zbytky předchozích staveb. Každých 52 let 
byly obytné domy strženy a znovu posta-
veny. Ve Střední Americe dříve tento časo-
vý úsek odpovídal jednomu století. 

 Další senzační nález je možné odvodit 
z tehdy používané míry – teotihuacanské-
ho metru (1,059 
m). Když ame-
rický archeolog 
Hugh Harleston 
změřil všechny 
vykopané stavby, 
vložil veškeré 
získané údaje do 
počítače. K jeho 
údivu se ukázalo, 
že nejdůležitější 

budovy města jsou směrem od městského 
centra postaveny tak, že naprosto přesně 
označují vzdálenost Země od ostatních 
planet našeho slunečního systému. Někdej-
ší architekti tedy naplánovali a postavili 
toto město jako kamenný model sluneční 
soustavy. Avšak nejen to – znali i planety, 
které jsme my sami objevili teprve „nedáv-
no“. Uran byl objeven roku 1781, Neptun 
1846 a malé Pluto teprve před 69 lety, tedy 
roku 1930. 

Neprůhledný závoj historie skrývá od-
pověď na otázku, proč 200 000 obyvatel 
najednou opustilo své město a zdánlivě 
beze stopy zmizelo. Nenašly se dosud žád-
né indicie válečných událostí nebo stopy 
po nakažlivé chorobě, které by podobný 
jev mohly vyvolat. Vykopávky pokračují. 
Badatelé musí zvládnout ještě devět dese-
tin svého úkolu. Kdo ví, jaké objevy na ně 
ještě čekají. V každém případě to, co po 
sobě tato civilizace zanechala, je obdivu-
hodné a Teotihuacán byl roku 1987 právem 
zařazen roku 1987 do seznamu světového 
dědicví UNESCO.

Vzpomeňme na Tripolskou kulturu, zá-
hadnou civilizaci z oblasti Arkaim, Atlanti-
du a další civilizace, které nás udivují svojí 
vyspělostí… Nezdá se vám, že se historie 
opakuje a my se stále vracíme na začátek? 
Mění se jen vnější dekorace a názvy, le-
gendy, které vypráví o dobách minulých, 
získávají modernější podobu, ale podstata 
zůstává vždy stejná. 

S použitím zdrojů: 
http://www.seniortip.cz/, 

autor: Jana de Galindo, Kolumbie, 
www.cestovatel.cz

Více informace na www.cestovatel.cz 

Páté Slunce
Páté Slunce

Pirámide de la Luna, Teotihuacán
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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

FENOMÉN ČASU
„…Lidstvo nahromadilo velké množ-
ství pojetí a defi nicí času, které člověk 
potřebuje jen proto, aby si usnadnil ži-
vot a mohl poznávat svět kolem něj. Ale 
všechny tyto představy jsou relativní, 
počínaje kalendářem a konče dělením 
na zlomky vteřiny s jejich relativními 
chybami.

Podle mého názoru je obrovský rozdíl 
mezi tím, jak měříme čas, a tím, jak jej do-
opravdy vnímáme. Mám takový dojem, že 
v našem vědomí existuje několik způsobů 
vnímání času, které bojují o své hlasova-
cí právo. První – vědecké, které se snaží 
odůvodnit přesnost a kvantifi kační vyjád-
ření „časových“ pravidel. Druhé – sociální, 
které chce tyto pravidla porušovat. Třetí je 
spojeno se subjektivním vnímáním času, 
například při meditacích. Čtvrté – fenomén 
času, který se projevuje ve stresových situ-
acích. Rád bych věděl, co představuje čas 
ve skutečnosti?

„Čas je v podstatě docela relativní po-
jem,“ odpověděl Sensei, a hodně závisí na 
tom, kdo a jak pozoruje tento jev. Podívá-
me-li se na to, jak se projevuje ve skuteč-
nosti, můžeme si ho rozdělit na:
1)  reálný (skutečný) čas, který závisí 

na síle Allatu. Pokud si vzpomeneme, 
všechno na tomto světě (ať už je to ma-
térie nebo energie), a to včetně času, 
existuje jenom díky Allatu, o kterém 
jsem vám už vyprávěl;

2)  globální čas (nebo absolutní čas) – ča-
sový úsek, který trvá od vzniku a úpl-
ného vymizení matérie v měřítku Abso-
lutna;

3)  objektivní čas – pro nás normální vní-
mání času – sekundy, hodiny, měsíce, 
roky, které jsou podmíněné otáčením 
Země kolem své osy a Slunce, jinak ře-
čeno jsou podmíněné stále se opakující-
mi fyzikálními procesy v pravidelných 
intervalech;

4)  subjektivní čas – individuální vnímání 
času každým jednotlivcem.

Abyste lépe pochopili tato pojetí času, 
uvedu konkrétní příklad. Sensei poprosil 
chlapce o krabičku zápalek a vytáhl jednu 
sirku. Představte si, že oheň na této zápalce 
představuje od momentu svého vzplanutí 
až do konce shoření dřívka proces vzniku 
a zániku veškeré matérie. Moment pohy-
bu, kdy vezmu do ruky zápalku, přiblížím 
ji ke krabičce, budu se snažit zapálit oheň, 
kdy vzplane sirka až do jejího úplného 
shoření – toto všechno je obrazně řečeno 
průběh reálného (skutečného) času. Jinak 
řečeno vznik, působení a zmizení síly Alla-
tu v procesu vzniku a zániku matérie. Pro 
naše lidské vnímání v tomto čase neexis-
tuje přítomnost, ale pouze minulost a bu-
doucnost.

Globální čas – moment pohybu času od 
vzniku první jiskry až do úplného shoře-
ní zápalky. Přičemž celý proces budeme 
správně pozorovat, nikoli když je zápalka 
obrácena hlavičkou nahoru, ale právě když 
se nachází ve svislé poloze hlavičkou dolů. 
Všimněte si rozdílu v rychlosti šíření pla-
mene.

Sensei zapálil sirku a ukázal nám po-
malý a rovnoměrný plamen v pozici sirky 
hlavičkou nahoru a pak ji obrátil hlavičkou 
dolů. Plamen rychle stoupal nahoru a za-
chvátil celé dřívko. Sensei hned uhasil zá-
palku, aby se nepopálil.

„Zastavíme si tento okamžik,“ 
řekl s úsměvem. „Pozorně si 
prohlédněte místa, která zachvá-
til plamen, když byla sirka obrá-
cena hlavičkou dolů. Sensei pře-
dal zhasnutou zápalku ostatním. 
Ke stejnému procesu dochází, 
obrazně řečeno, i v globálním 
měřítku. Vesmír, který se rozši-
řuje s narůstající rychlostí, nevy-
hnutelně urychluje globální čas, 
ale nemá vliv na reálný (skuteč-
ný) čas. V současné fyzice existuje takový 
axiom o čase: jevy, stejné ve všech ohle-
dech, se dějí ve stejném čase. Globální čas 
je vzhledem k lidskému chápání relativní, 
protože k logickému vyhodnocení tohoto 
procesu dochází prostřednictvím materiál-
ních struktur mozku, které jsou omezené. 
Proto současná věda tvrdí, že v přírodě 
neexistuje žádný skutečný fyzický proces, 
pomocí kterého by se dal globální (abso-
lutní) čas změřit. Z toho důvodu vznikl 
postulát, že běh času závisí na rychlosti 
pohybu měřící soustavy.“

„Co to znamená?“ 
„No, jak už jsem říkal, velké množství 

názorů o běhu času závisí na tom, z jakého 
bodu ve vztažné soustavě pozorujeme ten-
to proces. Představte si například, že naše 
experimentální sirka má obrovskou veli-
kost, řekněme, že je skoro kilometr dlouhá. 
Vy jste pozorovatelé (tj. v našem případě 
bod ve vztažné soustavě), nacházející se na 
obřím jeřábu, který je paralelní se zápal-
kou, a chcete zkoumat proces spalování.

Teď si představte, že zápalka začala ho-
řet a plamen (což v tomto srovnání předsta-
vuje zrozený a stále se rozšiřující vesmír) 
se pohybuje odzdola nahoru. Pokud se 
rychlost zvedání vašeho jeřábu rovná rych-
losti postupujícího plamene, pak budete 
vnímat čas relativně neměnně. Budete-li 
se pohybovat rychleji než plamen, bude se 
zdát, že se doba hoření zpomaluje. A po-
kud se budete hýbat pomaleji než plamen, 
uvidíte, že se čas zrychlil.

Objektivní čas na příkladu hořící zápal-
ky je doba trvání fyzikálních a chemických 
procesů, které se objevují v průběhu spalo-
vání. No a subjektivní čas je individuální 
časové vnímání daného procesu.

Ale protože se globální čas neustále 
zrychluje, zrychluje se následně i ob-
jektivní čas. Ačkoli z hlediska individu-
álního vnímání se nic nemění – den měl 
24 hodin a tak to i zůstalo. Takto vzniká 
paradox času: na jednu stranu se čas 
zrychluje a člověk to cítí. Jak se říká, ani 
se v pondělí neotočíme a už je tu sobota. 
Na stranu druhou zůstává objektivní čas 
z hlediska fyziky (rok, měsíc, den, hodi-
ny a sekundy) stabilní. Tento fenomén 
času je podmíněn v první řadě tím, že 
čas je stejně jako prostor neoddělitelnou 
charakteristikou matérie. Kdyby nebyla 
matérie, nebyl by čas ani prostor.

…To, že je čas relativní pojem, je vidět 
zejména v biologických systémech. Všich-
ni lidé, rostliny, zvířata a hmyz žijí různě 
dlouhou dobu a stárnou různou rychlostí. 
Každý z nich má zkrátka vlastní zásobu 
prány, proto jejich biologické hodiny tikají 
různou rychlostí. V důsledku toho se naše 
časové vnímání objektů matérie velice liší.“

„Co to znamená, že biologické hodiny 
tikají různou rychlostí?“

„No, vezměme si například takový re-
liktní strom, jakým je tis obecný, který 
může žít dva až čtyři tisíce let. Stejně jako 
ostatní dlouhověké stromy roste poma-
lu, ale na druhou stranu žije déle. Nebo si 
vzpomeňme na želvy. Mnoho zástupců to-
hoto druhu se dožívá sta let. Rychlost reak-
ce je například u želvy na pevnině dvakrát 
až třikrát nižší než naše. Pokud kolem nich 
projdeme pěšky, bude to pro ně stejné, jako 
by kolem nás projel motorkář pohybující se 
rychlostí přibližně 50 km/h… Nebo se po-
dívejte na mouchu. Vnímáme ji jako tvora 
s vlastním časovým cyklem, zcela odliš-
ným od našeho. Podle odhadů trvá jeden 
světelný den mouchy stejnou dobu jako 
jeden náš kalendářní měsíc. My jsme pro ni 
neuvěřitelně pomalé bytosti. A proč? Proto-
že životní tempo mouchy je mnohem rych-
lejší než tempo lidského života. Respektive 
rychlost její reakce je mnohem vyšší… Tak 
například, pokud se ji budeme snažit chytit 
a začneme opatrně zvedat ruku, ona už si 
stihne vyčistit všechny končetiny i s křídly, 
určit, odkud pochází hrozba, udělat desítky 
mávnutí křídly za vteřinu a odletět.

… Člověk může dokázat hodně. Během 
života prakticky nevyužívá schopnosti, 
které jsou v něj vloženy. I když v extrém-
ních situacích můžeme jejich projevy po-
zorovat. Zejména se to týká času, kdy se 
jeho individuální vnímání značně zrychlu-
je a vnější běžný čas se naopak zpomalí. 
S tímto fenoménem času se často setkávají 
lidé nebezpečných profesí: piloti, závod-
níci, kaskadéři a podobně. Když se dostá-
váme do velmi extrémních situací, mnozí 
opravdu mají pocit, že se čas skutečně zpo-
maluje, a v tomto okamžiku se snaží udělat 
všechno, co je v jejich silách, aby situaci 
zachránili. A když se z takové situace do-
stanou, zjistí, že udělali v pouhém zlom-
ku vteřiny desetkrát více práce, než by to 
mohli dokázat v reálném životě. Podobné 
pocity prožívají i obyčejní lidé, když se 
ocitnou tváří v tvář krizové situaci. Takže 
výraz „život mu proletěl přímo před oči-
ma“ nejsou pouze prázdná slova.

Tady v časovém intervalu, ve kterém 
se teď nacházíme, existuje společná vlna 
času… Neboli, aby to bylo srozumitelněj-
ší, jedeme na určitém životním dopravním 
prostředku, který se pohybuje určitou rych-
lostí. A my vidíme pouze to, co vidíme. 
Proč? Protože i naše atomy se pohybují 
určitou rychlostí. Pokud by se začaly hýbat 
několikanásobně rychleji, neznamená to, 
že bychom brzy zemřeli. Pouze to, co vidí-
me, by zmizelo a objevilo se jiné zobrazení 
nebo obraz. Dimenzí je spousta, je to zcela 
reálné a není na tom nic nemožného.

Přeloženo z knihy Ezoosmosa A. Novych

D a r  pr or o c t v í
Dar proroctví je jedním z nejtajemnějších projevů lidských schopností, 
které může ovládat nadaná osobnost. Tento vzácný fenomén můžeme 
pozorovat v různých oblastech poznání: ve vědě, náboženství, umění. 
Dodnes nikdo pořádně neví, co tento fenomén doprovází a co je jeho 
podstatou. To však ale nebrání tomu, aby lidé od pradávna používali 
tento dar k odhalení tajů budoucnosti. 

Často jsou tímto neobvyklým zdrojem 
předpovědí budoucnosti knihy. Autoři 
těchto knih vždycky byli a také stále jsou 
mimořádnými lidmi. Když čteme jejich 
díla, máme dojem, že se díváme do ote-
vřené knihy budoucích událostí. S tímto 
fenoménem se setkáváme od dávné mi-
nulosti, kdy ve většině případů měli tento 
jedinečný dar náboženští vůdci. Ne vždy 
jim ale dar proroctví přinášel slávu a štěstí. 
Spíše naopak. Například v druhé polovině 
18. století napsal ruský mnich Abel knihu 
obsahující proroctví o budoucnosti ca-
revny Kateřiny II., kde také předpověděl 
její smrt. Na příkaz carevny byl uvězněn 
v Schlusselburské pevnosti na doživotí. 
Když carevna zemřela přesně v den, který 
označil prorok, nastoupil na trůn její syn – 
Pavel I. Byl informován o existenci Abela 
a o jeho předpovědích. Car nařídil, aby byl 
mnich převezen do 
Petrohradu. Ale 
poté, co Abel před-
pověděl datum 
carovi smrti, byl 
mnich znovu uvěz-
něn v Petropavlov-
ské pevnosti a pak 
vykázán do klášte-
ra na Solovětském 
souostroví. Abel se 
za 84 let svého ži-
vota mnoho nacho-
dil po světě kvůli předpovědím o osudech 
ruských carů, svržení monarchie v Rusku, 
občanských a světových válkách, které po-
pisoval ve svých knihách. 

Bouřlivá éra vědecko-technického po-
kroku nám zase přinesla jiné předpovědi 
budoucnosti – předpovědi „vědeckého“ 
charakteru, které byly stejně výjimečné 
jako jejich předchůdkyně z minulosti. Jako 
průvodci geniality těchto lidí sloužily zase 
knihy! Připomeňme například tajemné 
svitky Michaila Lomonosova. Nebo ješ-
tě známější knihy Heberta George Well-
se, které připravovaly lidstvo na budoucí 
vědecký a technický pokrok. Nebo knihy 
Alexandra Běljajeva, které byly skutečným 
proroctvím o dalším vývoji kosmonautiky. 

A kolik zrnek pravdy a daru předvída-
vosti obsahují díla takových spisovatelů, 
jako byli Arthur C. Clark, Isaac Asimov, 
Raymond D. Bradbury, Ivan Efremov, Ale-
xandr Kazancev, Stanislav Lem. Život nám 
neustále přináší nové důkazy o existenci 
mimořádných tvůrčích osobností, které 
mají tento neuvěřitelný dar. Vezměme si 
například knihy známé spisovatelky Ana-

stasie Novych. Poprvé byla její díla publi-
kována v roce 2003. 

Vznik a podstatu neobvyklého fenomé-
nu prozřetelnosti se snažilo objasnit mno-
ho vědců. Vždyť faktů o tomto neobvyk-
lém jevu bylo shromážděno víc než dost. 
Někteří vědci, zabývající se tímto problé-
mem, tomu byli sami svědky. Například 
N. P. Běchtěrevová, vědkyně se světově 
proslulým jménem, která celý život zasvě-
tila studiu mozku, se ve své knize Magie 
mozku a bludiště života snažila dostat blíž 
k odhalení fenoménu prozřetelnosti, se 
kterým se přímo setkala. Sama totiž zažila 
prorocké sny o smrti svých rodičů.

Světoznámý francouzský historik a fi lo-
zof dvacátého století Fernand Braudel, kte-
rý se zabýval detailním studiem historic-
kých fenoménů ve společenských vědách, 

vytvořil zajímavý 
koncept o jevu 
p ř e d v í d a v o s t i . 
Podle jeho teorie, 
jejímž základem 
byla teorie relati-
vity času Henriho 
Bergsona, existuje 
„dlouhé trvání“ 
(longue durée), 
tedy určitý časový 
bod, ve kterém se 
soustředuje veš-

kerá smyslová historická perspektiva. Ta 
zahrnuje minulost, současnost a budouc-
nost. Fenomén předvídavosti představuje 
unikátní schopnost nadaných osobností 
dostat se do tohoto zvláštního časového 
bodu potenciálních smyslů a myšlenek, 
kde se právě projevuje dar prozřetelnosti. 
Během tohoto období se spisovatel nachází 
na vrcholu tvůrčí činnosti a výsledkem je 
mimořádná kniha, plná reálných proroctví. 

Ale tady vyvstává další otázka: budou 
lidé schopni vyslyšet a pochopit varování 
proroka, a to nejen ve své vlastní zemi? 
V tomto smyslu se přesně vyjádřila věd-
kyně N. P. Bechtěrevová: „Člověk si žije 
svůj obyčejný život a osud mu jakoby 
náhodou pošle do cesty nějaký ‚výherní 
los‘, který může změnit jeho budoucnost. 
Moudrý to pochopí, začne toho využívat 
a realizovat své plány. Jiný to nechá bez 
povšimnutí. A kvůli tomu pak mají lidé 
odlišné osudy. Jeden vykročí jedním 
směrem a druhý zase jiným. Ale v pod-
statě se všichni nacházejí ve stejné situa-
ci. Život oběma něco dává. Je jen důleži-
té to včas pochopit a přijmout.“ 

Tento příběh se odehrál velmi dávno. Je 
to tak dávno, že se z něj už stala legenda. 
Ale je aktuální i dnes.

„Kdysi dávno v jedné osadě se na-
rodili dva bratři – dvojčata. A i když 
rozdíl mezi nimi byl sotva několik 
minut, prvorozený se celý život po-
važoval za staršího, a tedy i chytřej-
šího. Když bratři vyrostli, odehrála 
se jedna událost. Do jejich domu 
přišel poutník, který procházel jejich 
osadou a zůstal přes noc. Byl to člo-
věk duchovně založený a moudrý. 
V té době lidé z této osady bojovali 
s lidmi ze sousedství. Tahle válka už 
lidem přinesla mnoho trápení. Ale 
nikdo nevěděl, jak se válce a smrti 
vyhnout. A tak bratři poprosili Mudrce 
o radu.

Duchovní člověk si je vyslechl a pověděl 
jim pravdu o podstatě života a smrti. Po-

vyprávěl jim o tom, co se děje ve světě lidí, 
o principu dvojakosti člověka, o tom, co jej 

udržuje ve spárech nevědomosti a jak se od 
nich osvobodit. Prozradil, jak najít pravou 
cestu, zachránit svou duši a dojít až k tomu, 
co leží za hranicí života a smrti. A nakonec 
řekl: ‚Svobodnými vůči smrti se můžeme 

stát jen tehdy, když poznáme Pravdu. Prav-
da je vnitřním bohatstvím. A až zdoláte tuto 

Cestu, poznáte Pravdu a stanete se svo-
bodnými vůči smrti.‘ 

Ale každý z bratrů pochopil slova 
Duchovního člověka jinak. A každý 
si vybral vlastní Cestu, aby zachránil 
svou duši. 

Starší bratr se rozhodl, že se zdoko-
nalí v duchovních znalostech. Opustil 
své rodiště, aby se vyhnul účasti ve 
válce. Prošel spoustu zemí, kde stu-
doval náboženství místních národů 
a vybral si z nich to, co považoval za 
nejlepší, to, díky čemuž co nejrychleji 
získá vnitřní bohatství. A nakonec na-
byl nejrůznějších znalostí a zkušeností 

a byl tak úspěšný ve svém úsilí, že se začal 
považovat za člověka Osvíceného, který se 
těší přízni Vyvoleného. Sám se o tom tolik 
ujišťoval, že mu mnozí také uvěřili a začali 
se od něj učit.

Mladší bratr zamířil k lidem a začal jim 
vyprávět o jednoduchých pravdách, které 
slyšel od moudrého člověka. Někdo se do 
jeho slov zaposlouchal, jiní se smáli. My-
sleli si, že o všem na tomto světě rozho-
dují vladaři, kteří se řídí radami bohů. Ale 
i ti, kteří se smáli, brzy začali poslouchat. 
Vždyť slova chlapce byla upřímná – byla 
v nich pravda. Lidé mu říkali, že válku 
nechtějí, nechtějí nikoho zabíjet a nechtějí 
ani sami umírat. Ale co mají dělat, když je 
k boji nutí jejich vladaři? Na to jim chlapec 
odpověděl: ‚Pokud mohou vladaři ničit, 
ale nemohou tvořit, v čem je potom je-
jich zásluha? Pokud nemají moc vzkřísit 
mrtvé, tak jak pak mohou odsoudit živé 
ke smrti?

Odřezat větvičku ze stromu umí kaž-
dý, ale připevnit ji ke stromu umí pouze 
Mistr. Vladař je jen člověk. On se také 
bojí smrti, stejně jako každý z vás, proto 
se také schovává za životy svých vojáků 
a vydává nařízení. Ale tato jeho naříze-
ní plníte vy. Vladař je jeden, ale vás je 
spousta. On vás podvádí, když říká, že 
je silný. Protože tato síla – to jste vy. Vy, 
kteří plníte jeho vůli navzdory té své. 

Pokud lidé složí zbraně, nebude mít kdo 
bojovat. Síla hory nespočívá v kameni, 
který leží na vrcholku, ale v její celist-
vosti.‘ Lidé pochopili tuto moudrost. Prav-
da byla vyslyšena. Složili zbraně. A tak 
na tomto místě díky obyčejnému chlapci, 
který předal lidem pravá slova Mudrce, 
skončila válka a nastoupil mír. Pravda za-
chránila mnoho životů a mnozí se vydali 
na Cestu k ní.

Ale čas běží rychle. Pozemská léta brat-
rů byla pryč. A jak se v jeden den narodili, 
tak také zemřeli. Díky ustavičné horlivosti 
dosáhl starší bratr takových výšek ve svém 
duchovním zdokonalování, že mohl před-
stoupit před samotného Strážce, za kterým 
se klenul most Chinvat. A musel na vlastní 
oči pozorovat, jak jeho mladší bratr přešel 
přes tento most a jak před ním samotný 
Strážce brány otevřel Bránu do ráje. A to, 
co vysoce duchovní starší bratr viděl, jej 
tolik překvapilo, že ve všech svých ná-
sledujících devíti reinkarnacích důsledně 
následoval duchovní cestu mladšího bra-
tra, vzpomínal na to, co viděl, a vyprávěl 
o tom lidem.“

Legenda o dvou bratrech


