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CESTA 
ZA POZNÁNÍM

HISTORIE

SPOLEČNOST

ZDRAVÍ

VE SPOJENÍ 
S PŘÍRODOU

Pěstování vánoční 
hvězdy

Tato tradiční vánoční květina patří 
mezi nejdekorativnější pokojové rostliny. 
Husté, sametové listy tvoří pozadí záři-
vě barevných listenů. Můžete pěstovat 
hvězdu malou i velkou, různě zbarvenou. 
Původní formy vánoční hvězdy pocházejí 
z náhorních plošin Mexika, Střední a Jižní 
Ameriky. Tam se nalézá v podobě keře, 
vysoká až 5 metrů.

Při výběru si všímejte nenápadného, 
nazelenalého květu. Pokud teprve rozkvé-
tá, budou listeny krásné mnohem déle.

pokračování na str. 4

Otvorenie sa láske
Chcem sa poďakovať všetkým, ktorí 

tvoria, delia sa a prispievajú do novín, na-
koľko skúsenosti iných skutočne veľmi po-
máhajú uvidieť a odhaliť mnohé taktiež v 
sebe samej. Rada by som sa  podelila s niek-
torými svojimi pochopeniami a objavmi...

Nebývajú zlé situácie, a už vôbec ne-
bývajú zlí ľudia. Všetko, čo sa deje v ži-
vote,  je dar. Je to možnosť urobiť voľbu 
v prospech Lásky a ešte hlbšie, plnšie Ju 
pocítiť. Ako veľmi sa zmenilo moje vní-
manie sveta po tomto objave...

pokračování na str. 6

PANNA MARIE 
MAGDALENA 

Historie, ikonografie, chrámy, událos-
ti, pomoc lidem na duchovní cestě, pod-
stata Jejího duchovního hrdinského činu, 
Její Láska k lidem - to vše otevírá různé 
aspekty hluboké podstaty Pravé lásky 
Panny Marie Magdaleny, která je hlavní a 
výkonnou Boží sílou.

Více než dva tisíce let je Marie sym-
bolem jednoty, čistoty, utěšení, moud-
rosti a nekonečné lásky pro mnoho lidí 
po celém světě. Je tak blízko každému 
člověku, že nemůže patřit  žádnému ná-
boženství. Panna Marie je konání v Lásce.

pokračování na str. 5

Jednoduché 
riešenie všetkých 

problémov
Čím častejšie dostávam otázku ako 

postupovať v tej či onej situácii, tým 
jasnejšie chápem, že mám univerzálny 
recept, ako odpovedať na akúkoľvek 
otázku a požiadavku. Všetko je 
jednoduché a zložité zároveň. 

Problémy vo vzťahu s manželom? 
Dajte mu pokoj! Prestaňte ho meniť, 
prerábať, zápasiť s ním, hádať sa, hľadať 
spravodlivosť a argumentovať. Nemyslite 
si, že výmenou partnera problém 
vyriešite – to je ilúzia.

pokračování na str. 3

Smích - lék pro duši
Lékařská věda v řadě studií ukázala, 

že smích a humor mají velký vliv na tě-
lesné i duševní zdraví člověka. Jaké jsou 
účinky smíchu na tělesné zdraví člověka? 

Smích uvolňuje napětí, stres a hněv - 
tím je dobrou prevencí infarktu. Ulevuje 
při depresích a tím pomáhá předcházet 
rakovině. U pacientů s rakovinou zlepšu-
je jejich stav. Produkcí bílých krvinek, kte-
ré napadají a ničí buňky napadené viry, 
zlepšuje smích schopnost imunitního 
systému bojovat proti infekcím. Zvyšuje 
také aktivitu NK buněk, které bojují proti 
nádorům. Smích čistí plíce. Je lékem, kte-
rý je možno předepisovat stále znova.

 pokračování na str. 2

Často se setkávám s lidmi, kteří by se 
chtěli věnovat dobrým, smysluplným čin-
nostem, ale obávají se, že je to tzv. neuživí 
a jejich prvotní záměr na tom zkrachuje. 
Řada z nich si řekne, že nejdříve tedy bude 
dělat to, co je a jejich blízké zajistí finančně 
a teprve potom se vrhnou na něco smyslu-
plného, něco, co jim bude zároveň přinášet 
i radost. Bohužel řada z nich to už nestihne, 
neb život je příliš krátký… Ale, jak říkají 
Toltékové, a jak můžeme spatřit u malých 
dětí v jejich přístupu k životu – člověk zde 
má jedinou povinnost – být šťasten, být 
sám sebou! A to stále, v každém okamžiku 
dne, v každé činnosti v každé myšlence! 
Proto není na místě odkládat štěstí na dobu 
neurčitou a je třeba jej implementovat 
i tam, kde se to zdá být nemožné – tedy 
třeba i do našeho zaměstnání. 

Setkala jsem se s takovou zajímavou 
úvahou – že naší první firmou je naše ro-
dina. Rodiče jsou našimi zaměstnavateli, 
kteří nám v dětství a zejména v pubertě 
často připomínají, že dokud nás živí, tak 
je budeme poslouchat a respektovat jejich 
pravidla, naši sourozenci jsou našimi prv-
ními kolegy, se kterými musíme často držet 
za jeden provaz, abychom dosáhli určitých 
výhod, ale jsou i naší první konkurencí. 

Je proto do budoucna určitě velmi 
důležité, jakým prostředím jsme byli jako 

děti obklopeni – zda láskyplným, pod-
porujícím naše kvality, povzbuzujícím 
prostředím, kde se neuplatňují symboly 
moci a autorita je zde přirozená a vychá-
zí z obdivu k osobnímu příkladu rodičů 
i dalších členů…kde rodina funguje jako 

tým. Člověk z takového prostředí má vel-
ký předpoklad, že z něj v dospělosti bude 
zdravě sebevědomá osoba, která se naučí 
naslouchat druhým, pomáhat si navzájem, 
nebojovat, nýbrž spolupracovat. Naopak 
jedinec, který žil v despotické rodině bez 
lásky, podpory, porozumění, se v dospě-
losti bude zřejmě snažit dokázat okolí, 
že za něco stojí, aby byl konečně oceněn 
a přijat. Takoví jedinci jsou většinou vel-
mi cílevědomí a schopní (často čehokoli) 
a řada z nich to dotáhne skutečně daleko… 
Problém je ovšem v tom, že ten, kdo to 
tahá daleko, bývá často taky pěkně utaha-
ný! Naopak, když se práce dělá s radostí, 
člověk je na světě rád!

 Zde je několik převratných tipů jak se 
dá úspěšně a přitom s radostí dělat práce:

• kolektivní hodnocení – každý na kon-
ci měsíce anonymně ohodnotí své kolegy 

i sebe na papír. Lístečky se dají dohromady 
a z toho se udělá závěrečné hodnocení. 

• autonomie, sebeřízení – člověk si 
rozhoduje sám o tom, kdy co udělá, včetně 
toho, kdy si vezme dovolenou, kdy si vy-
bere osobní poštu, v jakém oblečení bude 
do práce chodit… 

• holokracie – společnost nemá žádné 
„ šéfy“, nedělají se žádné rozdíly mezi lid-
mi, neuplatňují se symboly moci (všichni 
sedí ve společné kanceláři, klidně v tenis-
kách a tričkách). Firma, která funguje v du-
chu tzv. holokracie podporuje organizaci, 
která se tvoří okolo práce nebo úkonů, kte-
ré je třeba udělat, a ne okolo lidí na svých 
pozicích. Toto uspořádání dává každému 
zaměstnanci možnost vyjádřit se k tomu, 
jak firma i jakákoli činnost funguje a váha 
hlasů si je vlastně rovna. Navíc málokdo 
pracuje jenom v jednom týmu, ale obvykle 
v několika současně, podle svých schop-
ností a předpokladů. Tím, že se pracovní 
skupiny neustále mění, role tradičních ma-
nažerů ztrácejí svůj význam. 

• angažovanost a tvořivost – nechá se 
poměrně velká svoboda v jednání a krea-
tivitě zaměstnanců (pokud je to prospěšné 
a pobaví to zákazníky). Zákazník je alfa 
a omega firmy a cílem je, že své zboží či 
službu obdrží rychleji než od konkurence, 
ale navíc s perfektním servisem a k tomu 
ještě s velkou dávkou pohody a zábavy. 
A tak tady příště znovu nakoupí, protože to 
tady má zkrátka rád! 

...pokračování na str. 3

RADOST Z PRÁCE A  NADŠENÝ ZÁKAZNÍK

POZVÁNKA
Srdečně vás zveme na cyklus seminářů 

PSYCHOLOGIE ALLATRA
♦ Moc nebo Svoboda? 

♦ Psychologické hry a manipulace 
v mezilidských vztazích

Termín a místo konání:
BRNO – sobota 19. 11. 2016 

od 10 do 17 hodin
Masarykova univerzita, 

Komenského nám. 220/2

♦ Syndrom emocionálního 
vyhoření. 

Příčiny jeho vzniku a řešení

Termín a místo konání:
PRAHA – sobota 26. 11. 2016 

od 10 do 17 hodin
Rezidence Ostrovní,

 Ostrovní 222/8

♦ Syndróm emocionálneho
vyhorenia. Príčiny jeho vzniku 

 a riešenia

Termín a místo konání:
BRATISLAVA 

 neděle 27. 11. 2016 
od 10 do 17 hodin

ZS VS, Koceľova 15

Rezervácia: tel: +421 903 922 889, 
email: info@allatra.sk

Kontaktní osoba pro registraci: Eva Hronová, 
tel.: +420 608 325 030, evahronova@email.cz, 

Pořadatelé: Mezinárodní společenské hnutí ALLATRA
více informace na: allatra.eu, https://www.facebook.com/PsychologieAllatRa/?fref=ts

Těšíme se na vás!

Poslední průzkumy ukazují alarmující výsledky – pouze 16 lidí ze 100 chodí do práce s radostí a ve své činnosti spatřují smysl! 
Vzhledem k tomu, že v práci trávíme až třetinu svého života, tak jsou to dost smutná čísla…Na druhé straně se ale ve světě najdou 
i výjimky, jakou je třeba společnost ZAPPOS. Vznikla na zelené louce a dnes, po více než deseti letech existence, dosahuje obratu přes 
miliardu dolarů ročně. O internetovém prodejci obuvi Zapposu hovoří mnozí jako o jedné z nejvíce „sexy“ firem dnešního business 
světa. Patří k rostoucímu počtu firem, které se začínají zaměřovat na štěstí svých zaměstnanců i zákazníků a jejich finanční výsledky 
údajně právě díky tomu ohromují svět. A tak se tato firma nejen chlubí ekonomickou prosperitou, ale i něčím jiným – mnohem cen-
nějším, a v dnešním podnikatelském světě už téměř zapomenutým….humorem a lidským přístupem! Výsledkem jsou nadšení zákaz-
níci, kteří se sem vrací ne proto, že by se firma pyšnila zvláštním sortimentem či mimořádnou kvalitou svých výrobků, ale protože zde 
najdou příjemný tým, který je vždy ochotný, vtipný, zkrátka lidi, které jejich práce baví! V čem tkví kouzlo této firmy? Jak docílit toho, 
abychom dělali práci, která nás baví, s lidmi, které máme rádi a ještě za to byli i dostatečně ohodnoceni? 
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Štěstí rádo navštěvuje dům, ve kterém vládne dobrá vůle. Japonské přísloví
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Na  náš  organismus  každý  den  pů-
sobí  nepřeberné  množství  negativních 
vlivů, bakterií a virů. Špatné  stravova-
cí  návyky,  stres,  nadměrná  konzumace 
léků,  drog,  alkoholu,  kouření,  infekce, 
toxická zátěž ve stravě, vzduchu a život-
ním prostředí zanášejí tělo toxiny, jedo-
vatými látkami. Tělo pak nemůže správ-
ně pracovat. Toxiny jsou považovány za 
příčinu  všech  civilizačních  chorob. Do-
přejte  vašemu  tělu  den  volna.  Zahajte 
detoxikaci!

 
Kdy detoxikaci můj 

organismus potřebuje?
Takzvanou očistnou kúru bychom měli 

praktikovat hlavně po zimě, kdy se tělo za-
náší toxiny a potřebuje se pročistit, pokud 
ale na sobě pozorujete následující příznaky 
zanesení organismu, neváhejte ani minutu.

•Únava
•Zácpa
•Potíže s vlasy, nehty a kůží
•Bolesti
•Zahlenění
•Nadměrné pocení
•Zhoršení stavu pleti

Voda, voda a zase voda
Pijte, to je základní pravidlo. Mini-

málně tři litry za tento den, vyhněte se 
kávě a ovocným šťávám a čajům. Jediný 
dovolený čaj je zelený, který obsahuje an-
tioxidanty, ale pozor detoxikace není půst! 
Začněte ráno jednou sklenicí horké vody 
s citronem. Po celý den se pak snažte jíst 
každé dvě hodiny v menších porcích a do-
držovat pitný režim založený na neperlivé 
vodě a bylinných čajích z důvodu preven-
ce dehydratace a faktoru ředění toxinů 
a jejich vylučování. Zakázány jsou samo-
zřejmě smažené, tučné a sladké pochoutky. 
O alkoholu se snad nemusím ani zmiňovat. 
Při detoxikaci se nekonzumuje ani maso 
a luštěniny. Držte se jednoho druhu ovoce, 
třeba jablek a ty si dávkujte ve dvouhodi-
novém intervalu.

Kouření přísně zakázáno!
Plíce jsou zprostředkovatelem výměny 

plynů. Při výdechu odstraňují z těla vodu, 
oxid uhličitý a další látky ze znečištěného 
ovzduší. Pomožte plicím tím, že se bude-
te hodně pohybovat na čerstvém vzduchu. 
Nekuřte. Síť lymfatických cév filtruje te-
kutinu v tělesných tkáních, v lymfatických 
uzlinách se jedovaté látky střetávají s imu-
nitními buňkami, které zabraňují vniknutí 
toxinů do krve.

Pohyb, nejlepší přítel
Rozhodně tím není myšleno, že se 

strhnete v tělocvičně pod taktovkou přísné-
ho trenéra. Vaše tělo nebude mít na takové 
křepčení dostatek energie. Stačí  když se 

budete procházet po parku, občas popo-
běhnete, prostě žádný stres. Pohyb a pobyt 
venku vám i usnadní dodržení denního 
režimu, nebudete mít takové chutě,jedno-
duše na chvilku zapomenete, že nějakou 
dietu držíte.

Lymfatická masáž snadno a rychle
Cílem této techniky je zlepšit odtok 

lymfy a tím pádem zlepšit odvod toxic-
kých látek z těla. Lymfa totiž nemá svojí 
vlastní pumpu, proto ji rozpohybuje pouze 
pohyb nebo masáž. Lymfatická masáž je 
také vhodná pro ošetření unavených kon-
četin a zlepšuje nejenom celulitidu, ale po-
kožku celého těla vůbec. Zvyšuje imunitu 
a detoxikaci organismu. Používá se k ošet-
ření otokových stavů, při těžkých nohách, 
prevence proti nádorovým onemocněním 
a migrénám. Masér provádí masáž malým 
tlakem, většinou v tomto pořadí- nejprve 
reflexně na chodidle ošetří ledviny a lym-
fatické uzliny, pak vyprázdní uzliny poma-
lým krouživým pohybem, dále je na řadě 
vyprázdnění tříselných uzlin a následují 
velkoplošné hmaty, které jsou pomalé, 
kruhovité, jemné a směřující vždy do uz-
lin. Lymfatická masáž se nesmí provádět 
při akutních virových nebo bakteriálních 
onemocněních, otocích způsobených one-
mocněním srdce, jater, ledvin a při akut-
ních žilních onemocněních. Tato masáž se 
provádí na celém těle nebo jen na vybra-
ných částech (nohy, ruce, hlava a krk).

http://www.hobbystranky.cz/hobby/
uleva-pro-vase-telo-detoxikacni-den

Úleva pro vaše tělo? Detoxikační den!

Čerství rodiče většinou chtějí mít své-
ho potomka pokud možno neustále u sebe. 
To znamená i spaní v jedné posteli. Ale 
s postupem času v naprosté většině pří-
padů zjišťují, že to rozhodně není ideální 
řešení a mnohem víc by jim vyhovovalo, 
kdyby dítko začalo spát samo ve vlastní 
postýlce. Pokud ke změně přistoupí brzo, 
většinou s ní není nějaký větší problém, 
nemluvně si na nové místo zvykne velmi 
rychle, ale čím je dítě starší, tím těžší je 
ho spaní s rodiči v jedné posteli odnaučit.

Na začátku bychom měli dítěti po-
stupně vysvětlit, že pomalu přichází čas, 
bude muset začít spinkat samo. Rozhod-
ně  bychom  to měli  udělat  s  citem, aby 
nezískalo dojem, že ho vyhazujeme nebo 
opouštíme. Dobré je neustále zdůrazňovat 
výrazně větší pohodlí, které ho ve vlastní 
posteli čeká. U mnoha dětí navíc zabírá 
(zvláště pokud mají staršího sourozence), 
když jim řekneme, že v posteli s rodiči 
spí jen malá mimina a velký kluk nebo 
holka by už měli být samostatní. A spaní 
ve vlastní postýlce k tomu rozhodně patří. 

Začneme tím, že ho do jeho lůžka dáváme 
na odpolední odpočinek a teprve potom to 
vyzkoušíme i v noci.

V  první  fázi  samostatného  uspává-
ní bychom měli být s dítětem co nejblíž 
jeho postýlky, dokud neusne. Držíme mu 
ruku, občas ho pohladíme, přečteme mu 
nebo odvyprávíme nějakou pohádku. Je 
velmi  důležité,  aby  se  cítilo  bezpečně 
a pochopilo, že i když je samo ve vlast-
ní  posteli,  rodiče  jsou  stále  nablízku. 
Při uspávání mluvíme tišším a klidným 
hlasem, vyhýbáme se zábavám (šimrá-
ní, pošťuchování, vyhazování etc.), které 
by ho mohly rozdovádět. Rozrušené dítě 
mnohem hůře usíná a také se v noci častěji 
budí. Většinou se doporučuje na začátku 
mu nechávat rozsvícenou malou lampičku 
a pootevřené dveře.

Samozřejmě je jen velmi málo prav-
děpodobné, že dítě v prvních dnech a týd-
nech prospí tvrdě celou noc. Většinou se 
probudí a buď začne plakat a nebo přiťa-
pe za rodiči do jejich postele. V takové 

situaci musíme být důslední, i když nás 
to bude stát trochu více úsilí. Nedovolí-
me mu ulehnout, vezmeme ho za ručičku 
a odvedeme zpátky do jeho postýlky, kde 
zopakujeme uspávací rituály (pohádka, 
povídání, hlazení). Čekáme dokud nezabe-
re a teprve potom se vrátíme k sobě do po-
stele. Nesmíme povolit, protože pak celá 
naše námaha by byla zbytečná. Pozor, děti 
jsou velmi vynalézavé, velmi často na ro-
dičích zkoušejí trik s nějakou nemocí (bolí 
mě bříško, hlavička nebo například krk). 
I kdyby to byla pravda, není nutné, aby 
leželo u rodičů. Musíme mu jednoznačně 
vysvětlit, že stejně dobře na něj dohlédne-
me v jeho vlastní posteli.

http://www.prostezdravi.cz/jak-odnau-
cit-dite-spat-s-rodici/

Jak odnaučit dítě spát s rodiči

● zbystřit bychom měli v situaci, že 
dítě najednou začne projevovat obrovský 
zájem o zdravý životní styl. Samozřejmě 
je v pořádku, když se snaží mít vyváže-
ný jídelníček, dostatečný přísun vlákniny 
a vitamínů, ale problém může nastat, když 
najednou začne počítat kalorie, obsah tuku  
a gramáž, připravuje si velmi drobné por-
ce jídla rovnou na váze atd. Dítě, kterému 
začíná anorexie, také s námi rádo o těchto 
věcech mluví.

● mezi časté příznaky patří i to, že dítě 
najednou prohlásí, že nejí to či ono, pří-
padně se z něj stává vegetarián či vegan. 
Samozřejmě nejíst maso lze, ale když to 
doprovází odůvodnění, že nejde o etickou 
záležitost, ale jen to, že se cítí příliš tlusté, 
tak pravděpodobně někde máme problém.

● dítě, které už trpí anorexií se také 
často chová hodně zvláštně. Obvykle 
s námi vůbec nejí a vždy to vysvětluje tím, 
že už snědlo něco dříve než jsme přišli 
a nebo je přejedené ze školy.

● mezi příznaky anorexie může patřit 
i to, že dítko radikálně začne měnit šatník. 
Ale pozor, obvykle si nekupuje štíhlejší 
věci, ale spíše sahá po volnějším oblečení, 
které může zamaskovat vystupující kosti 
a také „potvrzuje“ jeho teorii, že je příliš 
tlusté.

● lidé, kteří mají problémy s anorexií 
většinou často sahají po různých projíma-
dlech a dávidlech. Zvláště poté, co byli do-
nuceni z nějakého důvodu něco sníst.

● nemocné dítě bývá bledé, u dospí-
vajících dívek mezi příznaky anorexie pa-

tří i nepravidelnost a nebo i nepřítomnost 
menstruace. Samozřejmě dochází i k úbyt-
ku na váze. Vlasy jsou přesušené nebo 
vypadávají. Objevují se problémy s nehty 
a pokožkou.

● můžeme také vypozorovat nad-
měrnou fascinaci velmi hubenými lidmi, 
pokud dítě často používá počítač, je dosti 
pravděpodobné, že se účastní různých fór, 
skupin a diskusí, kde se anorexie vychva-
luje.

● mezi relativně časté příznaky ano-
rexie patří i láska k cvičení. Zvlášť oblíbe-
né jsou různé „hubnoucí sestavy“. Samo-
zřejmě, většina lásky k fyzické aktivitě je 
naprosto v pořádku, ale jestliže pozoruje-
me další symptomy, tak i v tomto případě 
bychom měli zbystřit.

● anorektik může mít i problémy s ne-
spavostí a z ní následně vyplývá neustálá 
únava a také poruchy koncentrace.

● člověk s potížemi často rád připra-
vuje jiným lidem různé pokrmy, ale pak 
sám nejí a tvrdí, že uzobával již při vaření 
a nebo se „nadýchal par a to ho zasytilo“.

http://www.prostezdravi.cz/prvni-pri-
znaky-anorexie/

Každý člověk v podstatě nežije svůj skutečný život. Vybírá si takový ži-
votní styl, který se mu líbí a hraje svou roli, většinou ne jednu. A natolik se 
s ní sžije, až si začne myslet, že je to ve skutečnosti jeho pravý život. Člověk, 
stejně jako každý umělec, zůstává nespokojen se svojí rolí a sní o nové, ve 

které by měl mnohem důležitější úlohu. Ale ať člověk dosáhne čehokoli, zdá se mu, že tu 
hlavní roli ve svém životě zatím nesehrál. A po celou dobu pouze jen sní, utěšuje se těmito 
pohádkami.

Nebylo by  lepší přestat snít a zvolit si roli, hodnou jména Člověk? A stát se tím, kým 
máš být. Když budeš usínat, abys byl klidný, že je tvoje svědomí čisté. A když budeš umí-
rat, aby ses nemusel stydět za své myšlenky a činy. Když pak předstoupíš před Boha, jak 
říkají křesťané, před Boží Soud, abys měl co říct. Aby miska vah s dobrými skutky byla 
plná a se špatnými skutky prázdná. To je to, co znamená být Člověkem. Protože život je 
příliš krátký. A je nám dán pro to, abychom dokázali Bohu, že jsme hodni jména Člověk...

První příznaky anorexie

Lékařská věda v řadě studií ukázala, že 
smích a humor mají velký vliv na tělesné 
i duševní zdraví člověka. Jaké jsou účinky 
smíchu na tělesné zdraví člověka?

♦ Smích uvolňuje svaly, zvyšuje tepo-
vou frekvenci a zásobení krve kyslíkem, 
což podporuje krevní oběh (čímž se sni-
žuje riziko mrtvice). Smích zvyšuje práh 
bolesti, posiluje svaly bránice a břicha, 
současně pálí kalorie (100krát se zasmát = 
10 minutám veslování na trenažéru anebo 
15 minutám jízdy na kole). Když se směje-
te, provozujete aerobní pohyb - po kterém 
cítíte uvolnění. Při smíchu se procvičují 
i dýchací svaly a svaly obličeje (nejlepší 
"facelift" jaký si můžeme dopřát). Dochází 
k uvolnění svalů po celém těle.

♦ Smích uvolňuje napětí, stres a hněv - 
tím je dobrou prevencí infarktu. Ulevuje 
při depresích a tím pomáhá předcházet 
rakovině. U pacientů s rakovinou zlepšuje 
jejich stav. Produkcí bílých krvinek, které 
napadají a ničí buňky napadené viry, zlep-
šuje smích schopnost imunitního systému 
bojovat proti infekcím. Zvyšuje také akti-
vitu NK buněk, které bojují proti nádorům. 
Smích čistí plíce. Je lékem, který je možno 
předepisovat stále znova. Humor snižuje 
krevní tlak.

♦ Smích je univerzálním vyjádřením 
radosti. Když se smějeme, vylučuje mozek 
endorfiny, což jsou hormony, které způso-
bují, že se cítíme dobře a v pohodě. Endor-
finy ulevují při bolestech.

♦ Byla vypracována dvanáctiměsíční 
studie na 48 pacientech po infarktu. Polo-
vina z nich se dívala každý den 30 minut 
na komedii podle svého výběru. Druhé po-

lovině pacientů nebylo umožněno sledovat 
žádnou komedii. Pouze dva pacienti z prv-
ní skupiny, v porovnání s deseti pacienty 
z druhé skupiny, utrpěli během doby trvání 
studie další infarkt (Men's Health Nov. 99 
Vol. 14 Issue 9, p 46).

♦ Podle některých studií, vypracova-
ných v nemocnicích, zvyšuje smích práh 
bolesti. Smích pomáhá pacientům s rako-
vinou a uvolňuje svaly, které jsou stažené, 
když má pacient bolesti.

♦ Smích snižuje hladinu stresového 
hormonu kortizolu, který je vylučován 
nadledvinkami během stresu. Obnovuje 
neurotransmitery, které pomáhají vyrovná-
vat se se stresem.

♦ Smích zvyšuje hladinu interferonu-
-gamma, který hraje aktivní roli při boji 
s viry a růstu buněk. Předpokládá se, že 
schopnost interferonu-gamma regulo-
vat a ovlivňovat imunitní odezvu je jeho 
nejdůležitější vlastností. Hladina interfe-
ronu-gamma zůstává zvýšena až dvanáct 
hodin poté, co člověk sledoval filmovou 
komedii.

♦ Smích vyvolává mozkové vlny, kte-
ré se šíří celou mozkovou kúrou. Někteří 
vědci se domnívají, že lidé v depresi jsou 
náchylnější k onemocnění rakovinou.

♦ Ve studii vypracované v Japonsku 
vystavili šestadvacet alergiků alergenům 
jako je prach a kočičí chlupy, zatímco se 
dívali na video s Charlie Chaplinem. Poté 
se stejní lidé vystavení stejným alergenům 
dívali na video o počasí. Vědci zjistili, že 
smích snížil výskyt alergických reakcí o 75 
procent (Loma Linda's Vegetarian Nutriti-
on & Health Letter, September 2001, Volu-
me 4, Number 8).

♦ Smích způsobuje,  že  se v  těle vy-
tvářejí  imunoglobuliny  A,  G  a  M.  Ve 
studii vypracované na Arkansas Tech Uni-
versity bylo zjištěno, že koncentrace imu-
noglobulinu A, což je antibiotikum, které 
bojuje proti nemocem dýchacího traktu, se 
zvýšila poté, co se jedenadvacet studentů 
pátého ročníku zúčastnilo zábavného ko-
mediálního programu. Hladina této látky 
zůstala nezměněna u těch, kteří se dívali na 
výchovný program (The American Fitness 
May/June 1997 Vol. 15 Issue 3).

♦ Interleukin-6 je bílkovina imunitní-
ho systému, která je ve vztahu k některým 
autoimunitnímu onemocněním, jako je ra-
kovina a srdeční onemocnění. U lidí, kteří 
chodili aspoň jednou týdně do kostela, byly 
zjištěny nižší hladiny interleukinu-6 (Inter-
national Journal of Psychiatry in Medicine, 
Oct. 1997 and Duke University Medical 
Center in Durham, NC).

Humor je dobrým způsobem, jak se 
vyrovnávat s problémy, pomáhá nahléd-
nout na věci z jiného úhlu. Jeho prostřed-
nictvím lze uvolnit pocity hněvu a frustra-
ce sociálně přijatelným způsobem.

http://www.magazinzdravi.cz/ 
smich-lek-pro-dusi

SMÍCH - LÉK PRO DUŠI IBIŠKOVÝ ČAJ

Většina z nás, zná ibišek jako pokojo-
vou rostlinu, ovšem tím jeho využití zda-
leka nekončí. Z květů odrůdy ibišku zvané 
Hibiscus sabdariffa připravují mnohé náro-
dy světa osvěžující nápoj, který se pije buď 
teplý, nebo chlazený. Ibiškový čaj má sytě 
červené zbarvení a nakyslou chuť, proto se 
zpravidla pije s medem nebo cukrem. Pití 
ibiškového čaje přispívá ke snížení krev-
ního tlaku a snížení hladiny cholesterolu. 
Obsahuje velké množství minerálů a vita-
mínů, včetně vitamínu C, má antioxidační, 
dezinfekční a protizánětlivé účinky. Ibišek 
také snižuje pocení, zamezuje ukládání 
tuku v tepnách, pomáhá redukovat nadvá-
hu či stimuluje paměť. Velmi dobře posi-
luje imunitu.

Do hrnce s vodou (asi 500 ml), která 
se začíná vařit, vhoďte přibližně hrst suše-
ných květů ibišku, krátce povařte a nechte 
asi 10 minut louhovat. Pak sceďte, doslaď-
te podle chuti medem či cukrem (dobrý je 
i neslazený) a konzumujte. 

ČAJ Z PLODU HLOHU

Hloh je přírodní léčivý prostředek, po-
mocí kterého teprve delším a pravidelným 
podáváním je možno dosáhnout pozoru-
hodných úspěchů hlavně v oblasti léčby 
srdce. Příznivě ovlivňuje činnost srdce 
a tepen, dokáže rozšiřovat věnčité cévy, 
zvyšovat zásobu srdeční energie, u lidí se 
srdečními nemocemi zlepšuje výkonnost 
srdečního svalu a upravuje srdeční arytmii. 

Snižuje krevní tlak, působí proti sklerotic-
ky a zklidňuje srdeční neurózu. Užívá se 
na doléčení infarktu myokardu, v prevenci 
ischemické choroby srdeční, při otocích sr-
dečního původu, migrénách nebo klimak-
terických potížích. Také podporuje trávení, 
zmirňuje průjem a nechutenství.

Asi 1 čajovou lžičku drogy přelijeme 
250 ml vroucí vody a louhujeme 15 minut. 
Pijeme chladný ráno a večer po jednom 
šálku.

JEŘABINOVÝ ČAJ

Jeřáb obecný je zdrojem vitamínu C, 
má mírně projímavé a močopudné účin-
ky. Je vhodný jako pomocný detoxikační 

prostředek na podporu jaterních a ledvino-
vých funkcí. Kromě toho zlepšuje metabo-
lismus a tlumí bolestivost. Je vhodný pro 
diabetiky, používá se také jako prostředek 
snižující vysoký krevní tlak, při sklerotic-
kých obtížích a při poruchách štítné žlázy. 
Ale pozor, za syrova jsou jeřabiny ne-
stravitelné. Pití jeřabinového čaje velmi 
příznivě ovlivňuje zánět močových cest.

Dvě lžíce jeřabin dáme do hrnku 
a s cukrem nebo medem je rozmačkáme 
vidličkou. Přidáme jeden nebo dva hře-
bíčky, kousek celé skořice nebo na špičku 
nože mleté skořice a kolečko očištěného 
citronu nebo pomeranče. Vše zalijeme 
vroucí vodou (250 ml) a necháme asi 
5 minut zakryté louhovat, pak přecedíme 
přes jemné sítko a podáváme.

V dnešní době je velmi silně propagován kult nepřirozeně štíhlého těla. Může za 
to módní průmysl, televize, časopisy, noviny i filmy, prostě velká část světa kolem nás. 
Jedním z důsledků propagace hubenosti je i postupný nárůst počtu lidí, které trápí 
anorexie. Velmi často se tento problém objevuje už u náctiletých. Měli bychom umět 
rozeznat první příznaky této psychické poruchy, abychom ji mohli co nejdříve začít řešit.
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Je zhola zbytečné se ptát, má-li život smysl či ne. Má takový smysl, jaký mu dáme. Seneca

Čím častejšie dostávam otázku ako 
postupovať v tej či onej situácii, tým jas-
nejšie chápem, že mám univerzálny re-
cept, ako odpovedať na akúkoľvek otáz-
ku a požiadavku. Všetko je jednoduché 
a zložité zároveň. 

Problémy vo  vzťahu  s  manželom? 
Dajte mu pokoj! Prestaňte ho meniť, pre-
rábať, zápasiť s ním, hádať sa, hľadať 
spravodlivosť a argumentovať. Nemyslite 
si, že výmenou partnera problém vyrieši-
te – to je ilúzia.

Starajte sa o seba! Lepšie sa spoznajte, 
priblížte sa k sebe, aby ste sa lepšie cítili 
aj osamote, naučte sa nevyžadovať šťas-
tie od svojho manžela, ale sami sa staňte 
zdrojom šťastia pre svojich blízkych. Učte 
sa, rozvíjajte sa, vykonávajte duchovné 
praktiky, aby ste necítili nedostatok lás-
ky a nechodili s natiahnutou rukou. 

Problémy vo  vzťahoch  s  rodičmi? 
Dajte im pokoj! Prestaňte sa na nich hne-
vať, zachraňovať ich, učiť ich žiť, zlostiť 
sa, alebo im niečo dokazovať. Prestaňte 
stále znova a znova prežívať staré krivdy, 
vytvárať očakávania, bojovať s nimi  a ich 
zasahovaním. Starajte sa o seba! Nájdite 
si v tomto svete svoju cestu a choďte  po 
nej. Nie napriek, nie na zlosť všetkým, nie 
niekomu pre radosť ale proste preto, že 
chcete. A podľa toho si treba vyjasniť, čo 
presne chcete, kde sa skrýva duša a čo je 
na tomto svete vaše. Lepšie  je  zaoberať 
sa sebapoznávaním, ako sa viazať na ro-
dičov a ich názory. 

Problémy vo vzťahoch s deťmi? Daj-
te im pokoj. Prestaňte ich postrkovať, upo-
zorňovať, vychovávať, ťahať, robiť z nich 
ľudí, vytvárať ich budúcnosť. Prestaňte 
ich porovnávať s ostatnými, merať vlastnú 
úspešnosť ich úspechmi. Prestaňte realizo-
vať svoje sny prostredníctvom nich. Uve-
domte si, že vám nepatria. Vy ste len ich 
dočasnou oporou. Starajte sa o seba! Staň-

te sa takým človekom, akým by ste chce-
li  vidieť  svoje  deti  o  20  rokov. Aby  ste 
sa nemuseli hanbiť sami za seba a svoj 
život. Plňte si svoje sny a ak je už neskoro, 
nepresúvajte to  na ramená detí. Dovoľte 
im rásť tak, ako im je predurčené, ísť ich 
vlastnou cestou. 

Problémy s manželstvom? Zbavte sa 
posadnutosti o svadobných šatách a prste-
ni. Dajte pokoj mužom, nápadníkom – po-
tenciálnym aj neperspektívnym. Starajte 
sa o seba! Staňte sa tou ženou, ktorou sa 
môžete stať len vy. Naučte sa byť šťast-
nou teraz – aj bez prsteňa na ruke. Začnite 
si románik sama zo sebou, aby vám bolo 
tak dobre, že si ani nevšimnete, ako čas 
letí. Neuspokojte  sa  s  polovičatosťou, 
buďte celistvá a plná života. Skutočná 
a úprimná. 

Problémy so svokrou? Dajte jej pokoj! 
Prestaňte s ňou súťažiť kto je lepší, dôleži-
tejší, koho má radšej. Nedokazujte jej, aká 
ste dobrá. Nečakajte od nej lásku. Starajte 
sa o seba! Preukážte svoju vnútornú zre-
losť – vďaku tej, ktorá vychovala vášho 
drahého,  samostatnosť, aby ste sa neu-
rážali, nečakali nič mimoriadne, odvahu 
zostať sama sebou. 

Problém s  hľadaním  poslania,  prá-
ce? Vzdajte sa myšlienky nájsť si ju čo 
najrýchlejšie a za každú cenu, aby bola 
prestížna a čo najlepšie platená. Starajte 
sa o seba! Nasledujte svoje srdce. Nie pe-

niaze, ale srdce. Majte znova odvahu byť 
sami sebou bez ohľadu na názory ostat-
ných a spoločenské pravidlá. Robte to, čo 
vás baví. Skúšajte, hľadajte to čo sa vám 
páči, čo je blízke vašej duši, to, čo sa vám 
darí. To, na čo máte talent a sklony. 

Problémy so vzťahom so sebou? O to 
viac sa starajte o seba, konečne! Nehádžte 
zodpovednosť za svoj život na muža, rodi-
čov, okolnosti alebo karmu. 

Naberte  odvahu  nahliadnuť  do 
vlastného srdca a uvidíte tam obrovský  
poklad  pokrytý hrubou vrstvou prachu 
a bahna. Začnite krok za krokom všetko 
čistiť, odstraňovať trosky, aby vaše pokla-
dy znovu nadobudli stratený lesk. 

Radhanatha Swami na jednej z pred-
nášok povedal: „Vy všetci ste v skutočnosti 
prekrásni ale ani o tom netušíte. Ak po-
chopíte, akí ste krásni od toho okamihu 
budete už navždy šťastní“.

Je to tak. Všetko čo potrebujete je už 
vo vás. Vo vašom srdci.  Pravda, leží tam 
nikomu nepotrebné, nežiadané a všetkými 
zabudnuté. A kým sa vy ženiete za prelu-
dom vonkajšieho „šťastia“ vaša prítom-
nosť zapadá prachom. Kým vy prerábate 
všetkých okolo, najdôležitejší človek vo 
vašom živote je opustený a všetkými za-
budnutý. 

Kým sa vy snažíte zmeniť realitu, 
hoci nemáte žiadnu možnosť ju ovplyvniť, 
vzdávate sa najdôležitejšej šance zmeniť 
vlastný  život. Zmeniť vlastné srdce. Len 
taká zmena môže vyvolať  zmenu okolo 
vás. 

Venujte pozornosť sebe. Spomeňte si 
na svoju duchovnú podstatu, naše duše sú 
večné a napriek tomu stále mladé, krásne, 
plné znalostí a skutočného šťastia, ktoré sa 
stále zväčšuje. 

Všetko, čo potrebujeme, je už v nás. 
Stačí si len spomenúť!

Olga Valjaeva

Jednoduché riešenie všetkých problémov

Setkání

Jak laskavé je slovo,
když na pěšině proti sobě potkáš 

člověka,
jak běžný pozdrav srdce hladí,

když ho právě nečekáš.
Jak úsměv člověka celého rozzáří,

a ti, co na okamžik setkali se,
 uvnitř cítí, že Láska nás stále 

provází.
Alena Chamrádová, Ostrava

Ty nejkrásnější věci se často 
zdají být ve vnějším naprosto 
banální a nevýznamné. Nedá 
se ani o nich pořádně mluvit 

slovy... ale v člověku zůstane po 
nich už navždy ten nezaměnitel-
ný závan čistoty, lásky a jednoty.

Meditácie podľa kníh Anastasie Novych 
v BRATISLAVE

● Autogénny tréning na uvoľnenie tela ● Ako kontrolovať  myseľ 
● Meditačné techniky ● Zdielanie skúseností ● Dobrá nálada

S praktikami a meditáciami sa môžete zoznámiť v kihách Allatra a Sensei  
zo Šambaly, ktoré sú zdarma k stiahnutiu na www.allatra.sk

Radi Vám poskytneme viac informácií na tejto emailovej adrese: 
allatra.tv.world@gmail.com, info@allatra.sk , Katarína tel: +4210903922889

www.RadioHosting.cz/radio/AllatRa/

PRAHA
Kdy: každý pátek od 19 hodin

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

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

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

..říká o výchově psycholog Jan Híreš

Podle psychoterapeuta a vedoucího 
rodinné a manželské poradny Jana 
Híreše, který sám vychoval čtyři syny, je 
důležité dětem nic příliš neulehčovat, být 
k nim otevřený a hlavně mít je rád, ať už 
jsou vlastní nebo ne.

Máte dlouholeté zkušenosti z práce 
s dětmi i s dospělými. Jaká témata se vás 
nejvíce dotýkají?

Mé profesionální počátky jsou spojené 
s klinickou psychologií, kde jsem působil 
4 roky. Stěžejně působím v poradenství. 
Nejprve 18 let v pedagogicko-psycho-
logické poradně, nyní 19. rokem v poraden-
ství rodinném a manželském. Jako první se 
mi vybaví dětská bezbrannost a závislost 
dětí na rodičích, na dospělých. V peda-
gogicko-psychologické poradně, kde jsem 
pracoval, se asi třetina případů týkala tzv. 
výchovných problémů. Nenaplněnost 
dušičky dítěte a jeho zvídavost začaly hle-
dat náhradní formy. Dítě se orientovalo 
„ve světě“ podle svých zkušeností. A tak se 
objevovalo někdy chození za školu, jindy 
lákaly bonbóny v obchodě nebo nějaké 
drobnosti, které měl spolužák, a dítě to 
chtělo mít také. Objevovaly se přestupky. 
Rodiče to často zjistili, až když si je za-

volali do školy, a nechtěli uvěřit, že jejich 
hodné dítě může mít vroubek. Chtěli s cho-
váním svého dítěte něco udělat, a tak se 
obrátili na psychologa, aby jim řekl, kde 
je u dítěte problém. Ale ten jim řekl něco 
jiného, než čekali: že problémy  dítěte 
jsou  odrazem  nedostatku  pozornosti, 
kterou  dítěti  věnují. Že drobná krádež 
většinou byla „klukovina“. Z tohoto 
úhlu pohledu pak lze na výchovné obtíže 
pohlížet jako na zástupné problémy. U vní-
mavých rodičů stačilo, aby získali náhled, 
a dokázali poskytnout to, co mu chybělo – 
blízkost, pochopení při starostech, které 
ho potkaly ve škole nebo s kamarádem. 
Někteří rodiče ale svalovali vinu na školu. 
A to je jiná písnička. 

Jako rodič vím, že dítě je bezbranné, 
že potřebuje blízkost dospělého, rodiče, 
který ho umí vést i nechat mu volno pro 
hru, přesto v realitě tento fakt rodičům uni-
kal. 

A jak to je v manželském a rodinném 
poradenství? Hodně zjednodušeně řečeno 
„je to nemlich stejné“. Dospělí hledají 
původ problémů u dětí, v okolí, na škole, 
ale pohled do vlastních řad uniká, nebo 
říkají, že dělají pro dítě vše. Při hledání 
zdrojů potíží se velmi často dostáváme 
opět do rodiny. Jeden z rodičů „nefunguje“ 
nebo se nejednou objevují skryté nebo 
otevřené vztahové problémy, které rodič 
nerad připouští. Měli bychom mít stále na 
paměti, že dětská „dušička“ je dušičkou 
křehkou,  i  když  už  jde  o  puberťáka 
nebo adolescenta. Nezapomínat, že dítě 
se  těžko  vyrovnává  s  problémy  mezi 
rodiči. V praxi často pomáháme rodičům, 
kteří se rozcházejí nebo se už rozvedli, aby 
měli pochopení pro potřeby svého dítěte. 
Pokud se nám podaří s rodiči posunout 
hranice vzájemného boje do fáze většího 

klidu a postupné spolupráce, pak jsme 
rádi za jejich děti. Rodičům nabízíme po-
moc řešit situace v poradně formou me-
diace, terapie, doprovázení, asistovaných 
kontaktů. Naší radostí je, že dítě je spoko-
jené a rodiče začínají lépe spolupracovat, 
více se začínají domlouvat a respektovat 
v opodstatněných požadavcích.

Sám jste vychovával čtyři syny. Co 
vám osobně pomáhalo ve výchově?

Měl jsem je a stále je mám rád. Byl 
jsem k nim otevřený, dával jsem jim na-
jevo hranice – co bylo pěkné, i co se mi 
nelíbilo. Hovořili jsme spolu s manželkou 
se syny o všech situacích, na které se dot-
azovali, co se dělo kolem nich, je to stále 
o otevřenosti. Co funguje, i když jsou už 
velcí? Dát jim najevo, že jsme s nimi rádi, 
že je milujeme, ale taktéž jim dát najevo, 
že nedělají všechny kroky z našeho pohle-
du zcela správně. A co se týče kritiky? Tu 
volíme jako krok č. 2 – tzn. nejdřív ukázat 
na to dobré, až pak vyjádřit svůj kritický 
názor. Děti to obecně snesou – což je signál 
jejich zralosti a schopnosti umět jednat 
konstruktivně i v nepříjemné situaci.

Co byste popřál rodičům – čtenářům 
na závěr?

Aby měli stále pozitivně laděného du-
cha, aby se jim dařilo být dobrým vzorem 
pro dítě, aby vnímali, že dětský úsměv 
a dětská „záře v očích“ dává rodičům 
zpětnou vazbu zase pro jejich laskavou 
a otevřenou náruč a také jim přeji, aby 
měli pro dítě milující oči a milující náruč. 
Zkrátka aby se jim dařilo a když jsou ve 
stresu, aby dokázali nejdřív „vychladnout“ 
a pak teprve začali situaci řešit. Aby pak 
někdy za nimi děti přišly a poděkovaly jim, 
že je vedli s láskou.

celý rozhovor na http://www.rodina.cz/
clanek9420.htm

Neumetejme dětem cestičky...

Dnes se vytvořily takové jedinečné podmínky, díky nimž může lidstvo využít svoji šanci, obrátit monádu směrem duchov-
ního rozvoje civilizace. Může vytvořit absolutně nové společenské světové zřízení, využít při tom nástroje informačního 
působení Živočišného rozumu na lidi, ale s naprosto protikladnými cíli a v naprosto protikladném směru – rozvoji lidstva 
duchovně-tvořivým směrem. Osobní vklad každého člověka do společné záležitosti duchovní a mravní přeměny lidstva je 
velmi důležitý. Můžu říci, že každý, dokonce i, zdálo by se, nejjednodušší a „bezvýznamný“ čin, vykonaný s cílem šíření 
Pravdy, se v konečném důsledku, ať tak či onak, projevuje na globální situaci ve společnosti a formuje její budoucnost. 
Jako se moře utváří z množství potůčků a řek, tak se i globální tvořivé informační pole formuje z myšlenek a činů množ-
ství lidí, kteří pochopili Pravdu a stali se jejími aktivními průvodci. Bude-li si člověk, který všemi těmito informacemi 
bude disponovat, přát je šířit, pak je pro něj nezbytné: 1) poskytnout lidem celý objem Znalostí, vyložených v těchto kni-
hách, a přitom se snažit šířit je mezi maximální množství lidí na celé planetě; 2) na základě dané informace napomáhat 
procesům sjednocení lidí, které bude mít za následek změnu chování, mechanismů, formování nových hodnot, samo-
statné duchovní vzdělávání společnosti. Při splnění podmínek realizace těchto úkolů se nevyhnutelně vytvoří soběstačná 
světová společnost, která bude schopná se sama řídit, řešit závažné otázky, realizovat přijatá řešení. Aktivní komunikace 
každého jejího účastníka bude pouze posilovat, podporovat a šířit působení dané informace, předávat určitý emocio-
nálně-psychický tonus druhým lidem, nakazí je příkladem chování, obecnou ideou a činy. Když se to vezme obecně, nic 
složitého na tom není. Co je hlavní, donést lidem informace v čisté podobě, být aktivním účastníkem procesu formování 
nové společnosti a neustále na sobě pracovat.

z knihy AllatRa od A.Novych

AllatRa TV Česko-Slovensko nejsou 
jen pozitivní informace, ale také humor, 
přátelství, vzájemnost, krásné myšlen-
ky, úvahy a tematické otázky, které trápí 
moderního člověka v každodenním ži-
votě, „tajemství“, která se neodvážíme 
sdělit ani blízké osobě. Jde o pořady, 
které u nás nemají obdobu! Pořady, kte-
ré vám otevrou oči i duši díky převrat-
ným informacím. Jen díky opravdovým 
znalostem můžeme pochopit mechaniz-
mus fungování sebe sama, svých emo-
cí i fyzických stavů a stát se režisérem 
svého šťastného života!

Srdečně vás zveme na:

Literární setkání a besedu o znacích kolem nás 
a znalostech z knihy AllatRa Anastasie Novych

Kniha AllatRa je nazývána knihou tisíciletí! Za tří roky od 
svého vydání sjednotily informace uvedené v této knize statisíce 
lidí na celé planetě ke konání dobra a duchovní obrodě.

úterý 13.12.  od 17:00 hodin
Ostrožná č. 33, Opava

Vstup zdarma

Co jsme pro vás připravili: volná diskuze, promítání, rozšíření Znalostí z knihy 
AllatRa, dárky se znakem AllatRa a mnoho dalších zajímavostí.
Kniha je ZDARMA ke stažení na www.ibisbooks.cz

 Těšíme se na vás! 
Kontakty: Renáta 606794639, renata.valeckova@seznam.cz

Dušan 737124037, dusan.valecek@atlas.cz

MEDITACE 
podle knih Anastasie NOVYCH
LISTOPAD, PROSINEC 2016

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

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

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

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

... pokračování ze str. 1 
Zappos a jemu podobné společnosti nemají většinou nijak unikátní zboží a ani sklad-

bou se nikterak zvlášť neliší od konkurence. To, na čem stojí jejich veleúspěch, je právě 
lidský vztah mezi firmou a zákazníkem. Když se pak spojí unikátní firemní kultura, zalo-
žená na pohodě a radosti a konkurenční výhoda, postavena na tomtéž, je úspěch zaručen! 

Vzájemný respekt, možnost rozvíjení svých schopností a vloh, podpora indivi-
duální kreativity a zároveň uvědomění si toho, že jsem součást celku, je dle mého 
tajemství  úspěchu  šťastného  a  zároveň  úspěšného  pracovního  kolektivu!  Pokud 
budeme do osobního života a práce vnášet respekt k druhým, lásku, jednotu, klid 
a mír a půjdeme více po smyslu svých činností než po jejich ocenění, pak budeme 
prožívat kvalitně a smysluplně každý okamžik našeho života! 

Eva Svobodová

RADOST Z PRÁCE A  NADŠENÝ ZÁKAZNÍK



4 www.polahoda.cz

Odpradávna  sloužila  hvězda  za 
symbol  vítězství  duchovního  principu 
nad  tím  materiálním.  V mytologii ji 
označovali za spojení Nebe a Země. Tento 
znak byl oblíbený u národů starověké Ev-
ropy, Asie (zejména u Sumerů, Peršanů), 
Ameriky (u původních obyvatel – 
Indiánů) a dalších. Soudě podle magick-
ých rituálů toho, či onoho národa to byl 
jeden z nejčastěji používaných symbolů. 
Znak pěticípé hvězdy se objevoval na 
amuletech kvůli ochraně před zlými si-
lami. Díky řeckému jazyku je ta hvězda 
dnes známá jako „pentagram“. V dnešním 
světě je pěticípá hvězda symbolem mno-
hých států.

Znak  pěticípé  hvězdy  aktivuje 
v  člověku (na  úrovni  podvědomí)  vní-
mání spravedlnosti, naděje na budouc-
nost  a  také  napomáhá  spojování  lidí. 

Ale unikátní vlastnosti tohoto znaku, 
bohužel, často používali a stále použí-
vají lidé, sloužící Živočišnému rozumu. 
Ve srovnání se znakem AllatRa je to sice 
slabá síla, nicméně při jeho masovém po-
užívání přináší výsledek, spojený s urči-
tým vlivem na lidi a se změnou událostí 
v trojrozměrném světě. Co se týká pěti-
cípé hvězdy, ať by ji člověk otočil, jak by 
chtěl, třeba vrškem nahoru, třeba i vrškem 
dolů, je to jedno, stejně to stále bude znak 
jedné z tvořivých sil Allat. Otázka pouze 
zůstává, na co se čerpá, přesněji, kam lidé, 
kteří ji získali, tuto doplňující sílu směru-
jí.

***
... během života a aktivního působení 

Agapita Pečerského, a sice v létě roku 
1054, na nebi objevila jasná hvězda, která 
byla vidět dokonce i ve dne. Tehdy jste 
ještě upřesnil, že to bylo světlo, které na 
Zem dorazilo od exploze supernovy, jež 
se nachází v souhvězdí Býka v naší Gal-
axii. Dočetla jsem se, že pozůstatky vý-
buchu této supernovy můžeme dnes vidět 
ve formě rozpínající se Krabí mlhoviny 
nacházející se v jejím centru neutronové 
hvězdy (pulzaru), v niž se explodovaná 
hvězda proměnila. Je zajímavé, že pa-
prsek radiových vln právě tohoto pulzaru 
se i nyní pohybuje po Zemi, jako by to 

byl paprsek otáčejícího se majáku na moři 
a vydával signál pro lodě.

Je to zajímavé, že to byla první neu-
tronová hvězda ve Vesmíru, kterou vědci 
začali ztotožňovat s pozůstatky super-
novy. Překvapilo mne, že, jak se dom-
nívají, je velká asi pouhých 25 km, to zna-
mená, že je velká asi jako nějaké město. 
A přitom svojí energií zásobuje obrovsk-
ou Krabí mlhovinu. Hustota neutronové 
hvězdy je velmi vysoká. Ale pozoruhodné 
je, že v poslední době vědci zachytili 
nečekaně mohutné záblesky gama záření 
tohoto pulzaru z Krabí mlhoviny.

Rigden: V poslední době se toho 
odehrává více zajímavého a to nejen na 
naší planetě, ale i ve Vesmíru.

z knihy AllatRa od A.Novych

listopad 2016 • Polahoda VE SPOJENÍ S PŘÍRODOU

Láska je největší léčivá síla v přírodě. Osho

Jednoho dne jsem při úklidu ve skří-
ni našla něco, na co jsem už dávno zapo-
mněla. Tento objev, malý bavlněný sáček 
s barevnými skleněnými kuličkami, mi 
připomněl doby mého dětství a v podsta-
tě mě přivedl na jedno z nejzásadnějších 
pochopení. Vysypala jsem barevné kuličky 
z pytlíku a sledovala, jak putují po koberci. 
Je to tak dávno...

Je to tak dávno, co jsem jako malá se-
dávala v jasmínovém keři, který byl mým 
nejoblíbenějším útočištěm, úkrytem před 
zvědavci. Kolem mě byly rozprostřeny 
zelené listy, skrze něž prosvítalo žhnoucí 
slunce. A  ta vůně, ta silná opojná vůně 
bílých květů mě tolik fascinovala, že jsem 
zde trávila i dlouhé hodiny. Vdechova-
la jsem ji, zavírala oči a představovala si 
daleké neznámé světy, krajiny, které jsem 
ještě neviděla, rozlehlá pohoří, louky plné 
pestrobarevných květin, hluboké lesy a ta-
jemné tvory, se kterými se v nich mohu 
setkat... Když přišel déšť, tento keř mi 
poskytoval chráněné stanoviště, ze které-
ho jsem pozorovala kapky dopadající do 
kaluží a vytvářející na nich kola, mlžné 
opary nad lesem, páru, stoupající nad sil-
ničkou, barevnou duhu, zkrátka celý ten 
voňavý deštivý svět... Jasmínový keř byl 
mým druhým domovem a také bezpečným 
úkrytem pro mou největší cennost - sáček 
s kuličkami. Pod jedním kořenem jsem vy-
hloubila jamku, do které jsem tento pytlík 

uložila. Tam byl v bezpečí. Tam by nikdo 
můj poklad nehledal. Byl to právě tento 
pytlík s těmito několika kuličkami.

Jasmínový keř už dávno není, ustou-
pil nově budované silnici. Mé dětství 
ustoupilo dospělosti, a v rodném domě 
již roky nebydlím. Ale něco mi přeci jen 
zůstalo. Vzpomínky na vůni, lehkost bytí, 
bezstarostnost, vzpomínky na ty nádher-
né pocity krásy, fantazie a radosti i z těch 
nejmenších věcí. To není málo! Ačkoliv 
se podmínky mého života zcela změnily, 
uvnitř mě je někdo, kdo toto všechno kdy-
si vnímal, někdo, komu tyto pocity patří, 
a kdo je dokáže znovu oživit. Vždyť tyto 
pocity jsou zde stále,  jsou ve mně,  jsou 
živé! Proč vlastně se nepokusím znovu 
takto vnímat svět, krásu, život? Dívat se 
na svět s lehkostí, bez předpojatosti, bez 
posuzování jaké to je, jaké by to mělo být, 
bez pojmenovávání? Co mi brání vnímat, 
dívat se nově, jinak, jakoby to bylo poprvé, 
nechat se aspoň chvíli unášet na křídlech 
své fantazie? Co mi brání? Prožitá léta? 
A v čem jsem jiná? Mé zaměstnání, povin-
nosti, úkoly? Ne, nic mi nebrání, je to jisté. 
Pocity  jsou pocity, mají  je děti  i  starci, 
bez ohledu na to, v jakých podmínkách 
se  nacházejí.  Pocity  žijí  v  okamžicích 
a mohou být stále nové, mohou být hlu-
boké,  štěstí  přinášející,  duši  osvěžující 
a povznášející. Proč si to nedopřát třeba 
právě dnes?

Vyhlédla jsem z okna. Slunce ještě sví-
tí, večer je daleko, vyrazím.

Za půl hodiny na to už jsem kráčela 
po úzké silničce vedoucí k lesu. Na jeho 
okraji jsem se zastavila a nasála vůni, jež 
je mi už od dětství tak milá. Vůně lesa. 
Sotva jsem vkročila do lesního království, 
už mě vítaly mávající zelené lístky javoru. 
Usmála jsem se. Skutečně, jako by mě les 
vítal! Dál jsem šla bosa. Je příjemné nechat 
si masírovat chodidla spadanými šiškami, 
jehličím, kamínky a klacíky... Na lesní 
pěšinku skrze stromy prosvítalo slunce 
a vzduch voněl borovicovou smůlou. Jak 
krásné, jak příjemné!

Kráčejíc lesem, jasně jsem pocítila, 
jak se mé myšlenky zastavují, jak mě vů-
bec nic nenapadá. Je tak úžasné mít čistou 
hlavu a jen vdechovat vůně, vnímat krásu 
a sílu přírody, snít, jít, být, žít v tuto kon-
krétní chvíli a ničím jiným se nezabývat. 
Šla jsem dál a jen dýchala, bylo mi tak 
dobře, jak už dlouho ne. Jak málo stačí... 
Tu mi zrak padnul na zajímavé, sluncem 
částečně osvětlené místo, u velké boro-
vice. Usadila jsem se a opřela se o kmen. 
Jen být. Nic než dech, jen já a les. Pocí-
tila jsem, jako bych vědomím sklouzávala 
hlouběji a hlouběji po páteři až do břišní 
dutiny. Tam jsem zůstala a odtud jsem po-
zorovala svět. Cítila jsem příjemné teplo 
a zvláštní radostné chvění. Ano, takové 
jsem v dětství cítila také! 

Bylo to, jako bych se dívala očima své 
duše. Tu odsud byl svět zcela jiný, i když 
navenek se vlastně vůbec nic nezměnilo. 
Byl čerstvý, jakoby nový, barevnější, pes-
třejší, voňavější, živější. Zaposlouchala 
jsem se do zvuků lesa a zjistila, že zvuky 
mohu vnímat mnohem hlouběji, než jsem 
zvyklá. S úsměvem jsem naslouchala bzu-
kotu včelek a hmyzu, a cítila se jako jedna 
z nich. Šustot křídel prolétajících ptáků nad 
hlavou mi zase dával pocit, že také létám, 
že jsem to já sama, kdo se vznáší. Úplně 
jsem cítila tu lehkost a ladnost letu a uží-
vala si pohled na les z ptačí perspektivy. 
Taková nádhera na jednom jediném místě 
v jedinou chvíli! Taková krása uprostřed 
shonu světa! Ano, tohle je ono. To jsou ty 
pocity, to vnímání, ta nádherná lehkost, ta 
živost. Jsem toho stále schopna!

Usmála jsem se radostně a rozhlédla 
se novýma očima po okolí. Heleďme se - 
špendlíky! Jak krásně se lesknou ty malé 
načervenalé plody, když na ně dopadají 
sluneční paprsky právě tohoto dne, právě 
této chvíle! Vstala jsem a šla blíž. V mysli 
se mi náhle mihl stín, vzpomínka na ne-
příjemný zážitek, který jsem kdysi proži-
la, a který byl úzce spojen právě s těmito 
malými plody. Tolik let jsem se od nich 
odvracela, jen kvůli... Teď už však ne, nyní 
je Dnešní Velký den Nového - nic býva-
lého v něm neexistuje, minulost je pryč. 
Zahnala jsem stín a podívala se do slunce. 
Pak se můj zrak stočil na ty malé, nádherně 
barevné plody. Jaká krása! Jak sympatic-
ky se vyjímají v zeleném listoví, tyto malé 
oranžovo červené kuličky.... 

Natáhla jsem ruku a jeden utrhla. Natá-
čela jsem jej a sledovala povrch plodu. Byl 
vskutku krásný, byly na něm snad všechny 
odstíny teplých barev. Od žluté, přes oran-
žovou, červenou až k vínové... Vložila jsem 
jej do úst. Jak neskutečně šťavnatý, jak 

chutný ten plod byl! Vychutnávala jsem 
si ho, jako by to bylo poprvé. A skutečně, 
vždyť tento okamžik je poprvé, nikdy před-
tím nebyl a nikdy poté už nebude. Každý 
okamžik je nový! Proč se tedy nezbavit 
harampádí minulosti a hukotu myšlenek 
ve své mysli? K čemu mi to je? Myšlení je 
jako břemeno, které mě svazuje, omezuje 
mé vnímání, brání mi vidět, slyšet, cítit víc. 
Utrhla jsem ještě jeden plod a vychutnala si 
jeho vynikající chuť. Špendlík chutnal úpl-
ně jinak než ten první. Samozřejmě, vždyť 
předchozí okamžik už uběhl, je minulostí 
a tento okamžik je nový, takže i vjem je 
nový. Navíc, nic není stejné, žádný špendlík 
se nepodobá jinému. Ani  jeden  kamínek 
není stejný jako druhý. Jak je to na světě 
geniálně zařízené...

Ještě dlouho jsem pobývala v lesním 
tichu, procházela se travou, vdechovala 
rozličné vůně, očima hladila krajinu. Když 
jsem vyšla z lesa, cítila jsem se tak čerstvě, 
jako bych se právě narodila. Jak málo sta-
čí, aby člověk pocítil plnost života. Jak 
málo stačí k radosti. Jedno rozhodnutí, 
cesta  lesem,  dva  chutné  plody  a  tolik 
krásných pocitů! Člověk toho ke spoko-
jenosti  a  radosti  skutečně  nepotřebuje 
zase tak moc. Tisíckrát viděné se znovu 
a znovu stává novým, když člověk vní-
má svým nitrem a ne hlavou. Stačí  jen 
chtít a udělat to.

Lenka

JEN BÝT

Bydlíme v domě, kde je možné kom-
postovat. Na malé zahrádce pod borovicí 
stojí klasický kompost. Vyprodukujeme 
spousty biologického odpadu, proto jsme 
rádi, že jej můžeme takto recyklovat. Ško-
da, že to ještě neumíme s plasty. Kdyby se 
nám podařilo nějakým zázrakem přeměnit 
plasty na bioodpad, to by bylo něco. Ige-
litky se u nás moc nenosí a pokud mi to 
vyjde, v obchodech nakupuji do vlastních 
látkových pytlíků. 

Zahrádka je opravdu malinká a na pěs-
tování velkoobjemové zeleniny zde není 
příliš prostor. Ale i na tak malém prostoru 
se nám podařilo vypěstovat cuketky, které 
jsme ubránili před nájezdy slimáků. 

Místem zvláštního úkazu se stal právě 
zmiňovaný kompost. Po delším dešťovém 

období se zde začala probouzet k životu 
vyhozená semínka dýní. Vůbec jsem jim 
nevěnovala pozornost a ponechala je své-
mu osudu, ať se snaží, když mají chuť. Po 
určité době koukám, jak pěkně sílí mezi 
bio odpadky a vypadají velmi životaschop-
ně. Vzpomínám si na hodiny zelinářství 
ve škole, kde nás učili, že tykev je žrout 
a rváč. A tyto kompostové krasavice toho 
byly důkazem - pěkně se vyplazily na bo-
rovici, z borovice na klepadlo, které něko-
lika kotrmelci obkroužily. Teď na borovici 
visí několik dýní a jedna, ta z větších, visí 
z klepadla jako lampión.

Je to další důkaz, že na Zemi žijí in-
teligentní tvorové, kteří přijdou, aby nám 
ukázali, že každá zahrada má svoje rezervy 
a že se do ní vždy ještě něco vejde, když 
my si myslíme pravý opak. Děkuji milé 
dýni za tento dar.

Je to pro mne inspirace, protože díky 
tomu vím, že mohu hledat i rezervy sama 
v sobě, když už si říkám, že něco nezvlád-
nu, že něco nejde, atd.

Prostor má neuvěřitelnou vlastnost - 
může se neustále zvětšovat, ačkoliv to na 
první pohled není zřejmé a je jedno, jestli je 
to prostor zahrady, nebo prostor uvnitř nás.

Alena Stellnerová, AAS

Chytrá dýně

ČERVÁNKY 
TO NADPOZEMSKÉ KRÁSNO

Krásno  je – když s láskou si 
barvy hrají,

růžová s modrou se míjí,
zlatý vodopád slunce se 

do fialové vpíjí,
úžas a krása barev, s tvým 

dechem se mísí.

Pěstování vánoční hvězdy: Aby kvetla po mnoho let

Tato tradiční vánoční květina patří 
mezi nejdekorativnější pokojové rostliny. 
Husté, sametové listy tvoří pozadí zářivě 
barevných listenů. Můžete pěstovat hvěz-
du malou i velkou, různě zbarvenou.

Vánoční hvězda (Euphorbia (Poin-
settia) pulcherrima) je nepřehlédnutelná, 
pestrá a slavnostně vyhlížející rostlina, 
ačkoli jsou její květy drobné a nenápadné. 
Zrak však přitahují nádherně vybarvené 
listeny pod kvítky. Nejčastěji jsou jasně 
červené, což v kontrastu s tmavou zelení 
listů působí slavnostně. Ale vyšlechtěny 
jsou i odlišně vybarvené odrůdy. Něžněji 
působí varieta s růžovými, broskvovými 
či krémovými listy, krásné jsou i listeny 
sněhově bílé. Vyšlechtěny jsou dokonce 
i odrůdy pestrobarevné, listeny jsou 
i různorodě tvarované.

Péče o vánoční hvězdu
Vánoční hvězdy se pěstují v různých 

velikostech. Můžete si vybrat i půvabnou 
miniaturní, i půl metru vysokou rostlinu. 
Raritou je hvězda zapěstovaná na kmínku.

Vánoční hvězda pochází z Mexika, 
proto jí vyhovuje jí stálá teplota nad 20°C. 
Květináč by neměl stát přímo na studeném 
parapetu, zvláště od okna táhne studený 
vzduch.

Na citlivost vůči chladu myslete i při 
přenosu z květinářství – tuto teplomilnou 
rostlinu by vám rozhodně měli důkladně 
zabalit do papíru.

Potřebuje i dostatek  světla,  ale  ro-
zptýleného, nežli přímé sluneční papr-
sky (podobně jako orchideje). Zalévejte 

odstátou,  nejlépe  vlažnou  vodou, která 
je měkká (ideální je dešťová). Substrát 
by  měl  být  stále  mírně  vlhký. Hvězdu 
pravidelně rostě a v její blízkosti umístěte 

odpařovače – vlhčí vzduch jí svědčí. 
Přihnojujte hnojivem pro kvetoucí poko-
jové rostliny.

Vánoční hvězda jako trvalka
Vánoční hvězda vám může vydržet 

po mnoho let. Potřebuje však speciální 
zacházení: po odkvětu ji přemístěte ji na 
chladnější místo, snižte zálivku i vzdušnou 
vlhkost.

V předjaří hvězdu seřízněte (u středně 
velké zkraťte výhony i o 10 cm). Prýštící 
mléko lze zastavit ponořením řezné rány 
do teplé vody. Pozor, mléko je jedovaté 
a může popálit i pokožku!). Na jaře rost-
linu přesaďte.

Autor Jana Bucharová
 http://www.ireceptar.cz/

Při výběru si všímejte nenápadného, na-
zelenalého květu. Pokud teprve rozkvétá, 
budou listeny krásné mnohem déle.

zajímavosti
Původní formy vánoční hvězdy 

pocházejí z náhorních plošin Mexika, 
Střední a Jižní Ameriky. Tam se nalézá 
v podobě keře, vysoká až 5 metrů.

V letech 1825 - 1829 žil Dr. Joel 
Roberts Poinsett jako americký vel-
vyslanec v Mexiku. Keře pryšců s ná-
padně červenými listy ho nadchly do té 
míry, že si jeden odvezl s sebou do své 
vlasti Jižní Karolíny (USA). Odtamtud 
pak rozesílal odnože do botanických 
zahrad a přátelům. A úspěch vánoční 
hvězdy byl na světě. Dodnes je vánoč-
ní hvězda také nazývána poinsettie po 
jejím objeviteli Dr.Poinsettovi.

Červánky to nadpozemské krásno,
náhle si myslíš, že ve všem je jasno.

U srdíčka je něžně milo, vše se rozzáří,
barevná harmonie vykouzlí úsměv ve tváři.

Děkuji, že mohu zažívat stav opojení,
to úžasné spojení s krásnem, které se stále mění.

Jílková Hana, Loštice

Život, to je řada událostí, kde každý okamžik je jako článek řetězce, jako 
záběr z filmu, na kterém jsou zaznamenány všechny myšlenky a činy člověka. 

Stává se, že se díváš na dobrý film, který v tobě vyvolává pozitivní dojmy, 
protože většina jeho záběrů je světlá a jasná. A stává se, že se díváš na jiný 

film a ten v tobě vyvolává negativní náladu, protože většina jeho záběrů 
je temná a pochmurná. Takže je důležité, aby film tvého života byl světlý 

a jasný, aby v něm bylo co možná nejvíce dobrých záběrů. A každý záběr je 
ten okamžik tady a teď. Kvalita každého záběru tvého životního filmu závisí 
výlučně na tobě, neboť jsi to ty, kdo činí tvůj život světlým nebo temným svý-
mi myšlenkami a činy. Okamžik, který jsi prožil, už nesmažeš, nevystřihneš, 
a podruhé už se opakovat nebude. Duchovní život to je tehdy, kdy je každý 

záběr nasycen Dobrotou, Láskou, dobrými úmysly a činy. 
Rigden Djappo

Žádný den není obyčejný. Žádná 
chvíle není obyčejná. Proč se vlastně 
na všechno díváme tak nudně? To my 
sami způsobujeme onu obyčejnost. Při-
tom stačí tak málo, a vše ožije, dostane 
barvy.
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...pokračování z minulého čísla 
(9/2016)

Takže takto se provádějí experimen-
tální výzkumy v oblasti vědy s krás-
ným jménem „fyzika vysokých energií“. 
Budeme-li  upřímní,  musíme  konstato-
vat, že k dnešnímu dni neexistuje žádný 
jasný vědecký důkaz o existenci kvarků. 
Tyto částice jednoduše v přírodě neexis-
tují. Chápe alespoň někdo ze specialistů, 
co se doopravdy děje při srážce dvou 
svazků nabitých částic v urychlovačích? 
To, že na základě této „kvarkové“ teorie 
byl vytvořen tzv. Standardní model, který 
je jakoby nejvíce přesný a správný, samo 
o sobě ještě nic nedokazuje. Vědci dobře 
vědí o slabých místech této teorie, ovšem 
z nějakého důvodu se o nich jednoduše 
mlčí. Ale proč? „Největší kritika Standard-
ního modelu se týká gravitace a nabývání 
hmotnosti. Standardní model nepopisuje 
gravitaci a vyžaduje, aby se hmotnost, 
náboj a některé další vlastnosti částic 
měřily experimentálně a až poté se zapiso-
valy do rovnic"[2].

Nehledě na všechny nesrovnalosti se na 
tyto studie uvolňují obrovské prostředky. 
Ale v podstatě na co? Na pouhé potvrzení 
Standardního modelu, nikoliv na hledání 
Pravdy. Postavili Velký Hadronový Col-
lider (CERN) ve Švýcarsku, stovky dalších 
urychlovačů po celém světě, vydávají pré-
mie, granty, udržují obrovský personál 
technických specialistů! A to vše je jen 
banální podvod, nic víc než „Hollywood“. 
Zeptejte se kohokoliv, jaký skutečný užitek 
pro společnost přináší tyto výzkumy? 
Žádnou odpověď nedostanete, protože pro 
vědu je to „slepá ulička“. Od roku 2012 
se začalo mluvit o objevení Higgsova bo-
sonu na urychlovači v CERN [3, 4]. Histo-
rie tohoto výzkumu je hotová detektivka, 
založená na stejném oklamání světové 
veřejnosti. Zajímavé je, že byl údajně tento 
boson objeven poté, co se začalo mluvit 
o zastavení financování tak nákladného 
projektu. A s cílem dokázat veřejnosti 
význam daných studií, ospravedlnit svoji 
činnost a získat nové tranše pro výstavbu 
ještě výkonnějších komplexů, byli pra-
covníci CERN provádějící tyto studie nu-
ceni jednat proti svému svědomí a vydávat 
vymyšlené za skutečnost.

Ve zprávě „PRAPŮVODNÍ FYZIKA 
ALLATRA“ najdeme na toto téma zají-
mavé informace: „Vědci objevili částici, 
pravděpodobně podobnou Higgsovu bo-
sonu (boson předpo věděl britský fyzik 
Peter Higgs (1929) - teoreticky by měl mít 
ko nečnou hmotnost a nemít žádný spin). 
Ve skutečnosti to, co vědci objevili, není 
žádný Higgsův bo son. Tito lidé nevědomky 
oprav du učinili důležitý objev a nejen to. 
Experimentálně totiž objevili jev, který 
je podrobně popsán v knize „AllatRa“ 
(poznámka: kni ha „AllatRa“, str. 34, po-
slední odstavec) [5-6].

Jaká je doopravdy struktura mikro-
světa materie? Zpráva „PRAPŮVODNÍ 
FYZIKA ALLATRA“ obsahuje spolehlivé 
informace o skutečné struktuře elemen-
tárních částic. Kdysi dávné civilizace tyto 
znalosti měly, o čemž svědčí nezvratné 
důkazy v podobě artefaktů. Elementární 
částice se skládají z různého počtu fan-
tomových částeček Po. „Fantomová 
částečka Po, je shluk septonů, kolem něhož 
se nachází malé rozředěné septo nové pole. 
Fantomová částečka Po, má vnitřní poten-

ciál (je jeho no sičem), který se obnovuje 
v pro cesu ezoosmózy. Podle vnitřního 
potenciálu má fantomová částečka Po 
svoji souměrnost. Nejmenší fan tomovou 
částečkou Po, je unikátní silová fantomová 
částečka Po - Allat (po známka: viz podrob-
nosti dále ve zprávě.). Fantomová částečka 
Po, je uspořádaná struktura, která se ne-
ustále spirálovitě pohybuje. Může existovat 
pouze ve spojení s ostat ními fantomovými 
částečkami Po, což utváří konglomeráty, 
které jsou primárními projevy hmoty. Díky 
svým unikátním vlastnostem je fantomem 
(přízrakem) pro hmotný svět. Vzhledem 
k tomu, že se veš kerá hmota skládá z fan-
tomových částeček Po, zadává jí to chara-
kteristiky iluzorní konstrukce a formy bytí, 
která je závislá na procesu ezoos mózy 
(naplnění vnitřního potenci álu).

Fantomové  částečky  Po jsou ne-
hmotný útvar. Avšak pokud jsou spojeny 
(po stupně seřazeny) podle informačního 
programu v určitém množství, pořadí a na 
určitou vzdálenost od sebe, tvo ří  základ 
struktury  veškeré  hmoty,  zadávají  její 
různorodost  a  vlastnos ti  díky  svému 
vnitřnímu  potenciálu  (energii  a  infor-
maci). Fantomová částečka Po, je to, 
z čeho se ve své podsta tě skládají elemen-
tární částice (foton, elektron, neutrino 
atd.) a také částice zprostředkovávající 
interakce. Je to primární projev hmoty 
v tomto světě“. [5]

Po přečtení zprávy a po přezkoumání 
historie vývoje teorie kvarků, jakož 
i fyziky vysokých energií, bylo jasné, jak 
málo ví člověk, který je omezený rámcem 
materialistického pohledu na svět. Samé 
předpoklady, teorie pravděpodobnosti, 
podmíněné statistiky, domluvy 
a nedostatek spolehlivých znalostí. Vždyť 
lidé na tyto studie utrácí své životy. Jsem si 
jist, že mezi vědci pracujícími v této oblasti 
fyziky existuje mnoho lidí, kteří skutečně 
přišli do vědy ne pro slávu, moc a peníze, 
ale za jediným účelem - poznání Pravdy. 
Když budou mít k dispozici znalosti 
obsažené ve zprávě „PRAPŮVODNÍ 
FYZIKY ALLATRA“, vše sami napraví 
a učiní skutečně epochální objevy, které 
budou přínosem pro společnost. Tato 
jedinečná zpráva dnes otevřela novou 
stránku světové vědy. Znalosti jsou, vyvs-
tává otázka jejich kreativního a humán-
ního využití. Dnes, v době nadcháze-
jících globálních katastrof na Zemi, by 
měl každý člověk udělat vše pro to, aby 
překonal nám vnucený spotřebitelský for-
mát myšlení a pochopil nutnost vytvoření 
základů duchovní a kreativní společnosti.

Valerij Vershyhora
http://allatra-science.org/cs/publica-

tion/kvarki-ili-iz-chego-sostojat-elementa-
rnye-chasticy

Noemova Archa byla nalezena, pohřbena ve výšce 1900 m nad mořem
Letecké snímky a podpovrchový radar 

odhalily masivní loď v horách.
Roku 1959, při pravidelné prohlídce 

leteckých snímků, turecký armádní kapi-
tán Llhan Durupinar identifikoval útvar, 
zobrazený na obrázku vpravo (reportáž 
z Dogubayazetu, východní Turecko. Nález 
Noemovy archy).

V horách oblasti Ararat, byl ve výšce 
1900 m nad mořem objeven předmět tva-
ru lodi, delší než fotbalové hřiště, o roz-
měrech bitevní lodě. Dr. Brandenburger, 
odborník ve fotogrammetrii, ze státní uni-
versity v Ohio, USA, o něj projevil zájem. 
Brandenburger odhalil raketové základny 
na Kubě během éry prezidenta Kennedy-
ho. Po důkladném studiu fotografie došel 
k závěru: „Nemám žádné pochyby o tom, 
že tento předmět je loď. Během celé mé 
kariéry jsem nikdy na stereografii neviděl 
předmět, jako je tento.“

V září 1960 byla fotografie zveřejněna 
v časopise LIFE pod titulkem: „Noemo-
va archa?“ Téhož roku skupina Američa-
nů doprovázela kapitána Durupinara na 
toto naleziště po jeden a půl dne. Avšak 
povrchní výzkumy nenašly nic slibného. 
Skupina provedla nějaké vykopávky, ale 
nakonec došla k závěru, že naleziště ne-
obsahuje „z archeologického hlediska nic 
zajímavého“. Jejich názor ale nebyl jed-
nomyslný. O 17 let později, roku 1977, 
Ron Wyatt toto naleziště navštívil. Poté, co 
obdržel oficiální povolení, Ron a Jonathan 
Gray i další jiní během období několika let 

prováděli důkladnější výzkumy. Za použití 
detektorů kovů, podpovrchového snímání 
radarem, chemických rozborů a zkoušek 
v laboratoři apod., byly jejich nálezy pře-
kvapující. Svědectví bylo nepopíratelné.

V prosinci 1986, po vyšetřování pro-
vedeném jejich vlastními vědci, členové 
ministerstva zahraničí, ministerstva vnitra 
a výzkumníci z Atatűrk university se se-
šli a dospěli k závěru, že to jsou vskutku 
pozůstatky legendární archy. Jako ocenění 
jeho práce byl Ron čestným hostem při 
slavnostním otevření nové přírodní rezer-
vace 20. 6. 1987. V květnu 1989 bylo ote-
vřeno i návštěvní středisko.

Stavitelé archy použili 
ke konstrukci kovové nýty

Během výzkumů tři různé druhy de-
tektoru kovů odhalily souvislý vzorek 
železa vyskytujících se v pravidelných in-
tervalech.

Časem bylo provedeno radarové 
snímání celé struktury – podél celé délky, 
šířky a horizontálně ze stran. Půdou pro-
nikající radar ukázal ještě podrobněji týž 
vzorek, který odhalily detektory kovů. 
Radar odhalil další informaci, která byla 
ohromující. Na radarových záznamech se 
objevily stěny, dutiny, dveře blízko jižního 
konce („předku“) a rampy. Blízko přídě 
byly dvě válcové nádrže 4,2 m vysoké 
a 7,2 m napříč, s kovovými obručemi 
kolem obvodu.

Jak na to reagovali jiní? David Fa-
sold, expert v námořní záchraně, který na 
nalezišti pracoval, řekl: „V horách Araratu 
je předmět tvaru lodi, 300 loket (15697 

cm) dlouhý a průměrně 50 loket (2615 cm) 
široký. Pokud to někdo označí jako náho-
du, podle mého názoru by tím podpořil 
skepsi.“

Zkamenělé palubní dřevo 
objevené na nalezišti se ukázalo 

být vrstveným dřevem
Zkoušky provedené v laboratoři Gal-

braith v Knoxville, Tennessee (USA) 
ukázaly, že vzorek obsahuje přes 0,7 % 
organického uhlíku, což odpovídá 
zkamenělému dřevu. Vzorek byl kdysi 
živou látkou. Tenké plástky ze vzorku 
odhalily, že dřevo se skládá ze tří vrstev. 
Bylo to ve skutečnosti vrstvené dřevo!

Nikdy předtím nebylo nalezeno 
zkamenělé dřevo, které by bylo vrstvené. 
Tento vzorek je naprosto unikátní na 
celém světě a je důkazem, že konstrukční 
metody používané budovateli archy byly 
velmi dokonalé a nadčasové. Tento typ 
kompozice dřeva je možná asi „goferové 
dřevo“, o kterém mluví kniha Genesis 
v Bibli.

Radar a jiné zkoušky odhalují 
pokročilý stav zhroucení a destrukce.

Jeví se známky toho, že dvě vrchní pa-
luby se zhroutily a jejich trosky spočívají 
na spodní palubě, tak jak je ukázáno na 
náčrtku. Radar prokázal, že trup lodi 
a spodní paluba jsou lépe zachovány 
a stále ještě obsahují prázdné komory!

http://www.b-a-n.cz/noemova-archa/
noemova-archa-byla-nalezena-pohrbena-

-ve-vysce-1900-m-nad-morem.html

Obraz Panny Marie z Guadalupe – je 
znám po celém světě. Je 142 cm vysoký 
a sama postava Panny Marie je 122 cm. 
Obličej je mírně skloněn a pootočen, jako-
by se dívala na prosebníky. 

V posledních letech bylo obraz podro-
ben řadě výzkumů vědeckých odborníků. 
Jejich nálezy jsou senzační a závěr je jed-
noznačný. Zázrak Mariin, zcela neuvěřitel-
né skutečnosti, přesahující možnosti lidské 
techniky provedení obrazu. 

Zkoumali experti jako je člen vědec-
ké skupiny laboratoří NASA Prof. Philips 
Callahan, Dr. Richard Kuhn. (nositel No-
belovy ceny za chemii) Je zde celá řada 
vědců a odborníků, kteří provedli analýzu. 
Jejich závěry jsou následující:

Obraz se do dnešního dne nerozpa-
dl, i když tilma, ze které je zhotoven je 
z materiálu, je to hrubý produkt z agáve, 

z rostliny vláken Maguey. Tilma má ži-
votnost nanejvýš dvacet roků. Profesor 
Callahan považuje za nemožné, aby si 
nějaký malíř vybral za podklad pro mal-
bu z takového hrubého materiálu jako 
je tilma. Malíři vytváří podklad z klihu 
nebo jiných látek. Zde tomu tak není. 
Dále udržení látky a barev na ní je po 
tak dlouhou dobu v tak dobrém stavu na-
prosto nevysvětlitelné.

Technika „malby“ je podivuhodná. Na 
látce nejsou nasvícením zjištěny žádné před-
běžné kresby, jak to činí mistři. Obraz je zho-
tovený přímo a bez oprav. Nejsou zde žádné 
tahy štětcem. Technika kladení barev je v dě-
jinách malířství neznámá. Na obraze není 
barvivo rostlinné, živočišného nerostného 
původu. Celý známý vědecký svět takovýto 
systém barvení nezná. Barvy jsou stále živé.

Američan Coley Taylor uvádí: „Když 
obraz pozorujete z blízka, těžko se dají 
hvězdy na plášti pozorovat, když z dálky, 
jsou to zářící hvězdy. Při pozorování z blíz-
ka má oděv zelenomodrou barvu, z daleka 
je tmavomodrý. Růžová barva šatů pozo-
rována z blízka je bledá, z daleka je sytě 
růžová. Když se na obraz díváte z blízka 
má normální velikost, když se od obrazu 
vzdalujete, obraz se opticky zvětšuje.

Nejpodivuhodnější je oko. Známý 
oční specialista de Tria Laugoignet zkou-
mal oko silným oftalmoskopem a zjistil, že 
se na něm objevuje obraz postavy člověka. 
To bylo důvodem prozkoumat duhovku 
pomocí moderní techniky. Používá se při 
studiu fotografií pořízených z umělých 
družic. Tento výzkum provedl Ing. Tons-
man. Při digitalizaci obrazu rozdělil foto-
grafii na plošky 1 m2 a zvětšit 2500 x. To 
znamená 2500 světelných bodů. 

Obrázek v oku je sestavený tak, že čím 
byly podstavy blíž k oku, tím jsou větší, 
a čím byly dál, tím jsou menší. Labora-

torním výzkumem se zjistilo, že se oko 
chová jako živé. Když světlo oftalmos-
kopu dopadne na zorničku oka Panny Ma-
rie, zornička se v difúzním světle rozsvítí 
a vzbudí dojem dutého reliéfu. Tento reflex 
není možné docílit na rovné ploše a zvláště 
ne na nepřehledné ploše.

Podle úsudku odborníků tato miniaturní 
malba v zorničce je naprosto nevysvětlitelná, 
protože namalovat takovou miniaturu je lid-
sky nemožné. Je to jednoduše laboratorně, 
experimentálně, vědecky zjištěný a doká-
zaný zázrak Panny Marie.

Tikot Ježíšova srdce
Na originálu zázračného obrazu má 

Panna Maria na svém lůně sedm pásků. 
V roce 1995 udělal tedy Mario Rojas, 
profesor papežské university v Mexiku 
vyšetření a zjistil neuvěřitelný jev: Na 
obrazu bylo v části lůna P.Marie zřetelně 
slyšet údery srdce. K tomu ukázaly 
videozáběry režiséra Johna Birda na tom 
samém místě pohyby, jaké bývají u ženy 
v posledním měsíci těhotenství.  

www.kunhuta.cz/texty/GUADALUPE.pdf

Komplet 4ks
Sensei ze Šambaly

637,-Kč

www.ibisbooks.cz

PANNA MARIE MAGDALENA - NEJVĚTŠÍ OSOBNOST HISTORIE

Historie, ikonografie, chrámy, události, pomoc lidem na duchovní cestě, podstata Jejího du-
chovního hrdinského činu, Její Láska k lidem - to vše otevírá různé aspekty hluboké podstaty 
Pravé lásky Panny Marie Magdaleny, která je hlavní a výkonnou Boží sílou.

O Ní je napsáno a řečeno mnoho krásných slov, vytvořeno mnoho nádherných obrazů. Pannu 
Marii nazývají „duchovně oživující sílou“, „ztělesněním pravých znalostí“. Nazývají Ji „Boží 
Moudrostí“, „tvůrcem všeho“, „Matkou tvoření“... 

Více než dva tisíce let je Marie symbolem jednoty, čistoty, utěšení, moudrosti a nekonečné 
lásky pro mnoho lidí po celém světě. Je tak blízko každému člověku, že nemůže patřit  žád-
nému náboženství. Panna Marie je konání v Lásce.

Nikdy nejsme sami. Na druhém břehu života na nás stalé čekají a volají. Mezi prvními, kdo 
trpělivě čeká a vítá, je Bohorodička. Pro Její Lásku k nám, pro všechny Její zázraky, pro 
všechna Její slova, vložená v našem srdci – čest Jí a sláva.
Když se otevíráš v čistotě a Lásce k Panně Marii Magdaleně, dostáváš se ještě blíže k Do-
movu. Ona nás dělá  živými.

Existují vůbec kvarky, 
neboli z čeho se skládají elementární částice?

PANNA MARIA GUADALUPSKÁ

Obr. 1. Prostorové uspořádání 13 fan-
tomových částeček Po, které tvoří elektron. 
Dodatečná křivka ukazuje trajektorii pohy-
bu fantomové částečky Po v prostoru.

Elektron.  
Pohled ze strany

Elektron.  
Pohled seshora
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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

Urážka – to je hněv nebo nespoko-
jenost s tím, že některá z našich očekává-
ní  ohledně jiného člověka se nenaplnila. 
Překonat  to  je  velmi  snadné,  pokud  si 
člověk přizná, že ve skutečnosti cítí zlost 
a projeví pochopení a soucit k pocitům 
a stavu druhého. Kořen urážky je v sou-
středění se na sebe, v egocentrizmu, proto 
když myslíme i na druhého člověka, uráž-
ka mizí. Kromě toho urážka je manipulace, 
pokus přinutit člověka udělat to, co chce-
me, tím že v něm vyvoláme pocit viny.

Závist – to je hněv na jiného člověka, 
Boha nebo osud za to, že někdo má to, co 
já chci také mít. Je založená na mechanis-
mu srovnávání. Pro člověka by mělo být 
důležité ne sledovat to, co mají druzí, a  
rozvíjet a odhalovat nekonečný potenciál, 
založený v jeho nitru, protože každý člo-
věk je jedinečný, a když někomu závidí-
me, v tom okamžiku zrazujeme sebe. Je 
důležité  naučit  se  mít  radost  a  nechat 
se inspirovat úspěchy druhých lidí, a ne 
zlobit se a ospravedlňovat svoji pasivitu 
způsobenou závistí. Toto  je  však možné 
pouze  tehdy,  když  se  obnovuje  spoje-
ní s hlubokými pocity Duše, a skrze ně 
i pocit jednoty s ostatními lidmi.

Pravá Láska jsou hluboké pocity člo-
věka, které nelze slovy vyjádřit. Je to síla 

Duše, její stav Lásky k Bohu. Pravá láska 
mezi lidmi se začíná, kdy jedna osoba za-
žívá hluboké pocity Lásky k Duši jiného 
člověka, jak se říká, vidí jeho podstatu, 
vidí jej pravého, když dochází k „nevyslo-
vitelnému úžasu“.

Pravá Láska, to je štědrý vnitřní dar, 
který jeden člověk daruje druhému ho-
jností hlubokých pocitů. Takovou Lásku 
můžeme dát, když na sebe zapomen-
eme. O této Lásce se říká, že je trpělivá, 
odpouští, není závistivá, není hrdá, není 
sobecká, a nepřeje nic zlého.

Pravá  Láska, to je znovuobnovení 
jednoty Duší. Milující člověk vidí v jiném 
spřízněnou krásu jeho Duše. Když člověk 
opravdu miluje, nevidí povrchní krásu, tím 
myslím, rozumovou a fyzickou krásu ji-
ného člověka, jeho talenty, schopnosti, ale 
vnitřní krásu jeho Duchovní podstaty.

(z knihy AllatRa od A.Novych)

OTVORENIE SA LÁSKE

Chcem sa poďakovať všetkým, ktorí 
tvoria, delia sa a prispievajú do novín, 
nakoľko skúsenosti iných skutočne veľmi 
pomáhajú uvidieť a odhaliť mnohé taktiež 
v sebe samej. Rada by som sa  podelila 
s niektorými svojimi pochopeniami a ob-
javmi. 

Stáva sa, že cez druhého človeka (blíz-
kych, priateľov, alebo aj situácie) prichád-
za nejaký "program". Napríklad, niekto je 
v niečom so mnou nespokojný, alebo chce, 
aby som niečo urobila tak a tak. Alebo na-
opak, niekto ma vychvaľuje atď. V určitom 
okamihu som bola schopná vidieť, ako sa 
tento pre mňa cudzí program pokúša do mňa 
vniknúť  v zmysle - ponúka šablóna. (Šabló-
na - stereotypné spôsoby správania sa, jed-
nania, reakcie ako uraziť sa, nahnevať sa, 
ospravedlňovať sa, chovať sa tak, ako sme 
naučení a zvyknutí atď.). Moje vedomie sa 
do nej okamžite zachytáva a všetko to začí-
na vo mne pracovať. Napríklad obviňujúc 
ale ty nie si taká, a taká. A tak som sa snažila 
pod tlakom vedomia niečo navonok spraviť 
so situáciou, akosi to riešiť, voľačo napra-
viť, nejako človeku vyhovieť. V prípade, 
keď je program "dobrý": ale aká si ty dobrá, 
niečo sa ti podarilo, niekto ťa chváli, snažila 
som sa všetkými silami tento obraz "seba" 
podporovať.  Vedomie mi celý čas hovorilo: 
„nevieš ľúbiť, nič sa ti nedarí atď.“ 

Vďaka Bohu, nakoniec som pochopila 
mechanizmus. V istom momente som po-
cítila, že v tomto všetkom mňa niet.  Ale 
kde som ja? A keď som toto pocítila - seba  
uprostred takej situácie - všetko sa uľahčilo 
a zjednodušilo. Mnohokrát dochádza k ta-
kýmto situáciám, a tak vediac čo prebieha, 
vracala som sa do stavu Pozorovateľa Du-
chovnej podstaty. Všetko bolo v poriadku, 
zostávala som pokojná a nedovoľovala som 
vedomiu spúšťať tieto rôzne programy. Cíti-
la som Dušu. No stále mi niečo chýbalo. Cí-
tila som to, keď som si zrazu spomenula na 
výrok jedného človeka: "Jeden z indikáto-
rov toho, že naozaj  duchovne rastieš je, keď 
sa ti upravujú vzťahy so všetkými ľuďmi."

Moje vzťahy s ľuďmi neboli zlé, ale 
stále chýbalo niečo dôležité. A hľa, v jed-
nej z týchto situácií, v určitom momente 
prišlo osvietenie: LÁSKA. Odkedy som 
pochopila mechanizmus, videla som prácu 
svojho vedomia, no napriek tomu bola celá 
moja pozornosť sústredená na mňa. Ako 
to povedať. Vracala som sa do stavu po-
koja, cítila som Dušu, Lásku. Voči človeku 
a situácii neboli pripomienky, ALE nešla 
som ďalej. Do hĺbky, k druhému človeku. 
A tento pocit čohosi ... akéhosi nedostatku, 
akoby som ešte všetko neodhalila ... teraz 

môžem opísať ako LÁSKU. Ona nemôže 
byť ničím obmedzená, jej podstata je vše 
objímajúca a tu, akoby táto Láska čaka-
la odo mňa nejakú voľbu. Akoby nemala 
dostatok priestoru v tomto mojom na seba 
obmedzenom stave.

A tak sa stalo, že v jednej z týchto situ-
ácií som urobila voľbu a šla ďalej. Jedno-
ducho ľudsky som sa vynвasnažila precítiť 
a pochopiť človeka. Prečo teraz takto koná? 
Jednoducho úprimne ho pochopiť a prijať, 
prosto ako človeka úplne so všetkým čo je 
v ňom. Bez úvah, hodnotenia a analyzova-
nia. Úplne som sa odstránila a celou svojou 
pozornosťou som sa ponorila do druhého 
človeka. A len čo som urobila tento krok, 
jasne som uvidela svoje ego, ktoré, aj keď 
sa schovalo hlbšie, aj tak pracovalo, zame-
riavajúc celú moju pozornosť na mňa sa-
motnú. A zatieňujúc Lásku. Nenútene som 
ho odsunula a povedala: "Nie!" Bože, aký 
oceán Lásky som objavila! 

V  tejto  Láske  nezáleží  na  tom,  kto 
a ako funguje, aké programy sú spuste-
né vo mne i v tom druhom, nie je dôle-
žitý  ani  samotný  mechanizmus.  Vôbec 
nič nie je dôležité, pretože všetko dýcha 
a  je  naplnené  láskou. Nie  je  jasné  ako 
a odkiaľ vzniká v srdci taká neha, taká 
láska  k  človeku. Vôbec nevnímam jeho 
vedomie, nechápem ako, ale nachádzam 
potrebné slová, odhaľuje sa schopnosť 
prejavovať starostlivosť i lásku, aké som 
v sebe nikdy nemala a za čo ma vedomie 
neustále obviňovalo. Zacláňalo a obviňo-
valo. A Láska vždy je. Len Ju ego zacláňa-
lo. Zacláňalo jednotu s druhým človekom. 

Keď som to pocítila, vo vedomí sa udia-
lo niečo ako "Ach, beda!", lenže nemalo už 
žiadnu silu. Spravila som voľbu v prospech 
Lásky. V každej novej podobnej situácii mi 
táto voľba pomáha zakaždým ju znovu po-
tvrdiť. Akoby som sa vo vnútri rozširovala, 
akoby moje srdce s každým takýmto novým 
krokom pojímalo stále viac a viac všetkých 
a všetko. A ako to povedať, to nie ja ľúbim. 
Ja  jednoducho  robím  voľbu,  ale  pôsobí 
samotná Láska... 

Tým sa upravujú vzťahy s ľuďmi, 
tým sa prejavujú i neha, i láska, i dobrota, 
i schopnosť v  každej  situácii  podporiť 
človeka,  prejaviť mu v tej chvíli potreb-
nú  starostlivosť  a  veľa  iného.  Vzniká 
obyčajná schopnosť cítiť, čo druhý člo-
vek  teraz  potrebuje  a  jednoducho  mu 
dávať  to,  čo  môžem  v  tejto  chvíli. Ale 
najdôležitejšia vec je - len dávať Lásku. 
Presnejšie,  neprekážať  Jej  prirodzené-
mu prejavu. Aké  jednoduché  to  všetko 
bolo - jednoducho odstrániť seba.

Tento najdôležitejší objav vyvolal vo 
mne nesmiernu Vďačnosť Bohu za to, ako 
je usporiadaný tento svet. Nebývajú zlé situ-
ácie, a už vôbec nebývajú zlí ľudia. Všetko, 
čo sa deje v živote,  je dar. Je to možnosť 
urobiť voľbu v prospech Lásky a ešte hlb-
šie, plnšie Ju pocítiť. Ako veľmi sa zmenilo 
moje vnímanie sveta po tomto objave. Celý 
svet je utkaný Láskou. Akákoľvek situá-
cia sa deje preto, aby sme sa otvorili Lás-
ke. Ako jednoducho a geniálne je všetko 
usporiadané.  A aké ľahké je teraz robiť 
voľbu každý deň.  Vďaka Bohu.

Maria Martynova

Z VLASTNÍ ZKUŠENOSTI

CESTA
Bůh nikam nešel, je stále s námi,

dává nám pořád svobodně na výběr,
zvolit si sami své cesty směr.

Můžeme se o iluzorní vládu nad druhými přestat prát,
můžeme žít ve světě, kde člověk má člověka rád,

můžeme v radosti a v klidu společně tvořit,
vzájemně si pomáhat, nesmyslné hranice bořit.

Vše už jsme dostali,
vše už tady máme,

naučme se znovu cítit,
ať skutečné štěstí a Lásku poznáme.

Alena Chamrádová, Ostrava

Z rozhovoru mistra Farina s poutní-
kem. „Co ti chybí?“ Poutníka zarazila pří-
most otázky, ani se nad tím nemusel dlouze 
rozmýšlet a vyhrkl „Všechno mistře! Nic 
nemám, nic se mi nedaří. Jsem asi prokle-
tý, tak jsem přišel sem do kláštera světla 
abyste ze mě to prokletí sejmuli.“ Mistr se 
na poutníka laskavě usmál a mírně zavrtěl 
hlavou. „Ne, nikdo tě neproklel, jediný 
kdo je tak mocný aby tě proklel jsi ty sám. 
Každý z nás si tvoří svou vlastní realitu.“ 
Když mistr uviděl na obličeji muže nechá-
pavý výraz, tak jej vyzval, aby se šli projít 
do klášterních zahrad. Našli si lavičku pod 
rozkvetlým stromem, usadili se a Farin se 
zeptal znovu: „Co ti chybí?“

Hledáš krásu? Tu najdeš všude oko-
lo. Pohleď na zlaté sluneční paprsky, jak 
jemně hladí čehokoliv se dotknou, pohleď 
na rozkvetlou zahradu plnou vonících 
květin, zvedni hlavu a vnímej let ptáku 
na obloze. Zři lesknoucí se hladiny jezer, 
peřeje rozbouřených řek valících se k vy-
sokým vodopádům nebo rybníky plné ryb. 
Stůj v úctě před prastarými horami, jejichž 
vrcholky se tyčí do nebes. Kochej se po-
hledem na stáda koní na nekonečných plá-
ních, nebo na chvíli postůj v hlubokém lese 
a vnímej všechen ten život a krásu okolo. 
Vůbec přeci nepotřebuješ honosné domy, 
luxusní šperky nebo nejmodernější obleče-
ní. Všechna ta krása tu je, odpradávna, jen 
ji konečně uvidět.

Hledáš lásku? Tu najdeš v sobě. Ne-
věř tomu, že láska je něco co nemáš, do-
kud to do tebe někdo jiný nevloží. Láska je 
v tobě, ve mně, všude okolo. Je to stále ta 
jedna láska a my jí můžeme zakoušet kdy-
koliv budeme chtít, když přijmeme sebe, 
když přijmeme Boha v sobě. My jsme 
Bůh, jsme tvořeni láskou. Tvoje duše, stej-
ně jako moje, je původem z téhož zdroje. 
Pochop, jsme jedno!

Hledáš jistotu? Zkus  na  chvíli  při-
jmout, že se věci dějí přesně  tak jak se 
mají  dít  a  že  nikdy  nebudeš  vystaven 
takové  zkoušce,  kterou  bys  nezvládl. 
V tom měj jistotu a také v sobě, ujisti se, 
že vždy myslíš, říkáš a konáš v souladu se 
svou duší. Nejen z popudu zareagovat, říci 
to co říkáváš vždy nebo opakovat to co ří-
kají jiní. Jednoduše buď sám sebou bratře, 
rozumíš? To bude tvá nová jistota. Vždyť 
když konáš v souladu se sebou samým pak 
svých činů nelituješ, udělal jsi to, co jsi po-
važoval za správné.

Nebo hledáš radost a štěstí? Dovol si 
být  šťastný a raduj se z  toho krásného 
pocitu  být  naživu,  dýchat,  cítit  a  vidět 
všechnu  tu  krásu  okolo. Raduj se z té 
možnosti, že můžeš někomu pomoci, v ně-
kom probudit lásku, nebo třeba jen vidět 

ranní slunce. Pochop, nešťastným tě nečiní 
okolnosti ale to jak je přijímáš.

Chybí ti partner? Myslíš, že by jsi byl 
s někým šťastný když to nedokážeš ani 
sám se sebou? Nehledej si nikoho ze stra-
chu ze samoty, byla by to jen iluze lásky 
a vytvořil by sis na něm závislost. Lépe 
řečeno závislost na tom že jej máš, takže 
by jsi v onom vztahu jen trpěl. Až nalez-
neš harmonii ve své duši a bude ti dobře 
i  o  samotě,  zjistíš  zda  někoho  opravdu 
chceš.

Třeba ti chybí bohatství, koupit si 
všechno to co chceš. Myslíš, že když si to 
všechno koupíš, budeš uspokojen? Na jak 
dlouho? Co pak? Pak přijde strach abys 
o to nepřišel a ten tě bude pronásledovat do 
smrti, nebo do té doby než o své bohatství 
přijdeš. Často se to rovná.

Je možné, že ti chybí dobré jméno 
a uznání společnosti. Vím, od mala ti ří-
kali jak je to důležité někým být, někam 
to přece dotáhnout. Jenže tahle společnost, 
u které hledáš uznání, je přesně ta společ-
nost která uvěřila tomu, že někdo může být 
víc než někdo jiný. Je to jenom hra, hra 
nato že třeba já jsem velmistr a ty poutník. 
Požadavek abys něčím byl v sobě nese 
hořkou pachuť nevědomí, říká ti vlastně, 
že teď ničím nejsi a máš život strávit hon-
bou za přidělením nějaké falešné identity. 
Až přijdeš nato, že už chceš být jen sám 
sebou,  tak  už  tě  vůbec  nebude  zajímat 
co si kdokoliv jiný o tobě myslí, věř mi. 
Budeš svobodný. To je ta pozice ze které 
se teprve začnou sny stávat skutečností.

Hledáš bezpečí? Bojíš se zlých lidí, že 
ti ublíží? Kde jsou ti zlí lidé? V tvé hlavě. 
Až pochopíš, že neexistuje nic jako souboj 
dobra a zla, nebudeš se bát. Je jen jeden 
zdroj,  zdroj  světla  a  lásky  a  stejně  tak 
jako z něj každý z nás původně pochází, 
tak je každý z nás od něj různě vzdálen. 
Když budeš plně vědomý, budeš i pozorný 
a vyvaruješ se situacím, kdy by jsi se setkal 
s hluboce nevědomým člověkem. Vždy ale 
měj na paměti, ten člověk není zlý, je ne-
vědomý. Podstatou nikoho z nás není agre-

se nebo jiná forma konfliktu. Jsou to rány 
z minulosti, které si lidé nosí v sobě klidně 
i celý život a ona agrese či konflikt je jen 
jejich obranou aby zase nezažili tu bolest. 
Jednoduše nic jiného než tuto reakci zatím 
neznají. Můj mistr mi jednou řekl, lidé se 
dělí na zralé a ještě ne zralé.

Hledáš únik před stresem? Řekni mi 
bratře, co ten stres vyvolává? Ta osoba? 
Událost? Ta věta? Ne, ten stres vyvoláváš 
ty! To je tvoje práce, tvá mysl se rozhodla 
na daný podnět zareagovat stresem. Něco se 
prostě stane a ty se rozhodneš jak to přijmeš. 
Stejně jako mysl, tak i tělo někdy automa-
ticky reaguje. Lidé krčí rameny když ne-
znají odpověď, založí ruce když jsou nejistí, 
nebo přimhouří oči když přemýšlejí. Stejně 
tak mysl reaguje na situace, reaguje tak jak 
se naučila nebo tak jak to odkoukala u ji-
ných. Je jen na tobě jestli to přijmeš, když 
dokážeš odstoupit od své mysli a přestat 
se s ní ztotožňovat pak pochopíš, že jedi-
ným pánem tvého vnitřního prostoru jsi ty 
a jen ty rozhoduješ o tom jak se budeš cítit. 
Dokud svou mysl neovládneš, nech ji tedy 
brebentit a reagovat na cokoliv, ale zaujmi 
od ní odstup. Mysl se bude snažit aby ses 
cítil špatně a bude tě stále s někým a něčím 
srovnávat, bude vyvolávat stres. Pokud po-
chopíš že nejsi svou myslí, dokážeš od ní 
odstoupit do role posluchače a pak je jen na 
tobě jestli se ti tohle přestavení líbí nebo ne. 
Největším nepřítelem člověka je on sám.

Trápí tě nějaký problém a budí tě 
v noci ze snu? Zkus někdy rozevřít okenice 
a pohledět do nočního nebe plného milionů 
hvězd a na nic nemysli, prostě jen vnímej 
tu nekonečnost a krásu vesmíru, jehož jsi 
součástí. Až pak se znovu zamysli nad tím 
malicherným pozemským problémem.

........................................................
Den pomalu přešel v noc a ti dva tam 

seděli na lavičce pod starým stromem. Ani 
jeden z nich na nic nemyslel, oba vnímali 
své bytí a všechnu tu nádheru okolo a nad 
nimi jen tiše zářil oceán hvězd.

Ráno vyšlo zlatavé slunce a ozářilo za-
hradu plnou života. Něco se v ní ale změ-
nilo, už v ní neseděl mistr a poutník, ale 
dvě krásné bytosti, které věděly že pochází 
z jednoho zdroje a jsou si bratry.

Navzájem se objali a poděkovali si. 
Poutník měl oči plné slz, jak najednou vi-
děl všechnu tu nádheru okolo, svět už vů-
bec nebyl tím škaredým místem jako před-
tím. Byl plný života a lásky, stejně jako on.

Vydal se tedy na svou cestu, napsat dal-
ší kapitolu života. Zbytek svého pozemské-
ho života prožil tak jak mu tenkrát poradil 
velmistr Farin: Vždy měj na paměti že po-
zitivní přitahuje pozitivní a negativní zase 
negativní. To co vysíláš, to se ti vrací. Dávej 
lásku a dostaneš ji. Buď šťastný bratře….

celý článek na: www.seberizeni.cz

Podobenství o dvojčatech 
v maminčině lůně

V bříšku těhotné ženy spolu rozmlou-
vají dvojčata. Jedno je věřící a druhé, z ně-
jakého důvodu, nevěřící. „Věříš v život po 
porodu“, ptá se nevěřící bratr. „Samozřej-
mě“, odpověděl mu ten věřící. „Je jasné, že 
život po porodu existuje. Jsme tu jen proto, 
abychom získali sílu a byli připraveni na 
to, co nás čeká potom.“ „Hloupost“, opo-
noval mu bratr. „Žádný život po porodu 
není. Můžeš mi tedy říct, jak to tam bude 
vypadat?“ „Neznám všechny detaily“, řekl 
věřící chlapec, „ale věřím, že tam bude více 
světla. Možná, že tam dokonce budeme 
sami chodit a jíst ústy.“ „To je nesmysl“, 
oponoval mu bratr. „To není možné, aby-
chom sami chodili a jedli pusou. Je směšné 
o tom dokonce i mluvit! Máme přece pu-
peční šňůru, která nás živí. Naším životem 
je pupeční šňůra a i ta je příliš krátká na to, 
abychom ještě přemýšleli o něčem jiném.“ 
„Všechno tam bude trochu jiné“, odpově-

děl věřící chlapec, „ale v každém případě 
tam uvidíme Mámu a ta se o nás postará.“ 
„Mámu? Ty věříš na Mámu? A kde má 
jako být?“ „Je všude kolem nás. Přebývá-
me v Ní. Díky Ní se pohybujeme a žijeme. 
Bez Ní bychom prostě nemohli existovat.“ 
„Absolutní nesmysl. Nikdy jsem žádnou 
Mámu neviděl a proto je jasné, že neexis-
tuje“, vykřikl nevěřící bratr. „Ale já vím, 
že ona je“, řekl ten věřící. „Někdy, když 
všechno kolem utichne, můžeme dokonce 
slyšet, jak Máma zpívá, a cítit, jak nás hla-
dí. Uvidíš, že náš skutečný život začne až 
tehdy, když se narodíme.“ 

JÁ MILUJI JEN TEBE!
Sulija

Jediný! Já miluji jen Tebe!
Miluji jaro, modravé nebe,

Miluji slunce svit nad Zemí,
Stromy s kvetoucími větvemi!

Milovaný! Překrásný je Tvůj šat!

V modrou znáš nebe odívat!
Potůčky v něžné zurčení!

Lesy v lákavé ztišení!

Jsem zamilovaná do Tebe! 
Ve všem jsi jen Ty!

Láskou dýchají i vonící květy,
Svítání nad tichými vodami,

Průzračnost vod, laskajících vlnami…

Ó můj Milovaný! Jenom Tebe vidím
V úsměvu jitra i ve všem shonu denním,

V chladu večera i v tichu nočním —
Ve všem jsi, Milý můj! O Tobě sním!

Otevři dveře ve svém Pokoji!
Chci se stát částečkou Lásky Tvojí!
Dovol mi poznat Tvůj blažený Klid!
Dovol mi navěky Jedno s Tebou být!

Zapsáno Annou Zubkovou, srpen 2005

Lékař vidí u člověka 
všechny jeho slabosti.

Kněz – všechny jeho hlouposti.
A Bůh vidí ve Svém stvoření 

celou jeho krásu.

Příběh o naplnění: Co ti chybí?


