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Lidé dekódovali 
delfíní řeč

„Když delfín skenuje předmět svým vy-
sokofrekvenčním zvukovým paprskem, 
vysílaným ve formě krátkých pulsů, tak 
každý puls zachycuje statický snímek, 
podobně, jako fotoaparát. Každý del-
fínem vyslaný zvukový puls je pulsem 
čistého zvuku, který je pak modulován 
tvarem předmětu. Odražený zvuk je sní-
mán dolní čelistí delfína, ve které putuje 
dvojitými tukem naplněnými „akustic-
kými trubkami“ do jeho vnitřního ucha, 
kde vytváří sono-obrazový obraz.“

 pokračování na str. 4

SKUTEČNÁ LÁSKA 
MÁ JEN ZAČÁTEK

Žijte každý den, jako by měl být tím 
posledním. Neodkládejte krásné věci 
na potom, neusínejte, aniž byste byli 
s někým ve sporu, mazlete se a hrajte si 
se svými dětmi a zvířecími miláčky, vo-
lejte svým rodičům a projevte jim svou 
lásku, podarujte úsměv náhodným ko-
lemjdoucím, smějte se, poslouchejte 
zpěv ptáčků, čichejte ke květinám, ra-
dujte se z obyčejných věcí…

 pokračování na str. 6 

Předpovědi 
budoucnosti

Fantastické proroctví, popsané v  kni-
hách spisovatelky A.Novych se napl-
ňují se 100% přesností. Čím více jsem 
studoval informace obsažené v těchto 
knihách, tím více jsem byl překvapen 
obrovskou důvěryhodností a globál-
ním charakterem těchto údajů. Prav-
děpodobně žádný věštec v celé historii 
lidstva nebyl schopen předvídat udá-
losti s takovou přesností.  A pro nás je 
důležité to vědět...

 pokračování na str. 5

Pro koho je 
výhodný světový 

konflikt  aneb  
MSH „ALLATRA“ 

о cti, svobodě 
a lidských právech
V  současné době jsou média nejmoc-
nějším nástrojem pro formování ko-
lektivního vědomí a  manipulaci s  ním. 
Bohužel se v  dnešní konzumní společ-
nosti stává běžným jevem, že na diváky 
proudí tok agresivní, NIKÝM NEOVĚŘE-
NÉ informace...

Jak přijít životu 
na chuť

Rytmus moderního života často způso-
buje, že na nic nemáme čas. Na oblíbe-
né koníčky, na procházku před spaním, 
na vyznání lásky. Nemáme čas žít.  
Příroda je zdrojem energie, harmonie 
a  krásy. V  souznění s  přírodou člověk 
zapomíná na problémy a učí se naslou-
chat svému srdci. Zkuste se alespoň 
někdy zadívat na hvězdy nebo přivítat 
úsvit. Pozorujte let ptáků. Takové chvíle 
zkrášlují život.
Možná se při čtení tohoto článku zamy-
slíte nad svými tvůrčími plány...

pokračování na str. 2

VE SPOJENÍ 
S PŘÍRODOU

SPOLEČNOST

PROČ NEBÝT ŠŤASTNÝ?
To je přeci jednoduché, pomyslí si řada z vás…

„Jak mohu být šťastný, když ne-
mám peníze, venku zase prší, bolí mě 
hlava a děti neposlouchají.“ Nebo při-
cházejí jiné myšlenky „Jak bych se 
mohl radovat, když někdo v mém okolí 
prožívá právě nějakou tragédii? Copak 
jsem nějaký bezcitný netvor? Zdá se, že 
každý má ke smutku své důvody.

Není se čemu divit, vždyť podobný 
vzor myšlení nám byl vštěpován po celá 
léta. Myšlenková šablona tvrdí, že důvody 
pro radost mohou přicházet pouze z vněj-
šího světa. Pokud chcete být šťastní, mu-
síte být úspěšní, bohatí, krásní a podobně. 

Pochopení jednoduché pravdy, že dů-
vod k radosti existuje výhradně uvnitř člo-
věka, otevírá zcela novou úroveň vnímání 
života. Úroveň, kde si člověk může v kaž-
dé situaci najít důvod k radosti. A kde sám 
si rozhodne radovat se nebo truchlit. 

Pochopení toho je pro člověka největ-
ší výzva! Je velmi těžké změnit svůj vzo-
rec myšlení a obvyklé vnímání života. Ale 
pokud se to podaří, pak je všechno ostatní 
jen technická záležitost. K potvrzení výše 
uvedeného vzpomeňme příklad jedné 
malé holčičky, která byla ve velmi ob-
tížné situaci, přesto se naučila radovat se 
z každého okamžiku. Absolutně ve všem, 
protože jinak se jí život zdál neúnosným 
břemenem. Natolik pochopila a procítila 
důležitost tohoto životního postoje v při-
cházejících událostech, že tento přístup 
ve svém životě aplikovala s mimořádnou 
houževnatostí. Zároveň tomu dokázala 
naučit své okolí – dospělé s již zcela zfor-
movaným pohledem na svět. Ukazovala 
svým příkladem, jak hledat a najít radost 
ve všem. Je to sice jen příklad z knihy Po-
llyanna (2003) a natočeného filmu o ní, ale 

já osobně znám mnoho takových příkladů 
ze života skutečných lidí, inspirovaných 
tímto nádherným příběhem k proměně 
ustáleného stereotypu chování, a následně 
i celého života. 

Neztrácejte čas pochybnostmi a raději 
zkuste i vy změnit svůj život! Zvyknout si 
nacházet radost ve všech životních oka-
mžicích není tak těžké. Zvlášť pokud jste 
pevně odhodláni. Pokud jste se rozhodli, že 
radost ve vašem životě má zaujmout místo 
smutku a depresi, pak to bude dle odbor-
níků trvat pouhých 21 dní. Za tuto dobu, 
podle názorů psychologů, se totiž formuje 
zvyk. V našem případě jde jenom o zvyk – 
nacházet kolem sebe důvod k radosti. 

Neočekávejte, že to bude fungovat 
hned. Ale když jasně vidíte cíl, výsledek 
na sebe nenechá dlouho čekat. Tento vý-
sledek může radikálně změnit celý váš 
život! Naučit se vidět dobré ve všem, zna-
mená věnovat svoji pozornost výhradně 
pozitivním okamžikům života.

 A co je to vlastně pozornost? Je to ta 
tajná síla, o které se vypráví v pohádkách 
a legendách ve spojení s hlubokou pod-
statou člověka. To je skrytá a mocná síla, 
která do značné míry utváří život člověka 
a znalosti, které jsou před lidmi ukryté pod 
rouškou jejich bezvýznamnosti a sekun-
dárnosti. 

Nevěříte, že je všechno tak jednodu-
ché? Pak si vzpomeňme na to, jak často 
lidé z vašeho okolí dostanou přesně to, 
čeho se bojí, v podstatě to, čemu věnují 
nejvíce svojí pozornosti. Určitě se ve va-
šem okolí najde nejeden obdobný příklad. 
Člověk nikomu nevěří, má strach, že bude 
podvedený a ke všemu a všem se chová 
podezíravě. Výsledek se dostaví záhy – 
člověka podvedou nebo zradí. Samozřej-
mě, že v této situaci zareaguje: „Já to vě-
děl, že se to stane!“ Ale takový pohled na 
věc je ve své podstatě klamný. Tato situa-
ce jen potvrzuje, že pozornost člověka má 
obrovskou sílu. A pokud je tato síla námi 
nekontrolovaná, začíná hospodařit s naším 

životem, jak se jí zachce. A člověk se za-
čne cítit smutný! A proč? Protože si sám 
zvolil tuto cestu. 

Každý máme volbu a jsme strůjci 
svého osudu. Jen my samotní můžeme 
ovládat své myšlenky a emoce, které bu-
dují náš zítřek. Je na nás, zda promarníme 
krásné okamžiky, které nám daroval život, 
zda zapomeneme na vděčnost za drobné 
radosti všedního dne, místo toho abychom 
vše co nám přichází do cesty, zúročili 
jako příležitost ke svému růstu a obráti-
li to v něco krásného, plnohodnotného, 
tvůrčího, co přinese radost nejen nám, ale 
i lidem kolem. Pokud pochybujete o výše 
uvedeném, zkuste si pro začátek pomocí 
jednoduchých nápadů svůj život udělat 
o trochu veselejším! Budete překvapeni, 
jak vám zdánlivé maličkosti, které nic ne-
stojí, mohou změnit život k lepšímu!

JEDNODUCHÉ NÁPADY 
PRO RADOST: 

Můžete-li se usmát teď – usmějte se. 
Nikdo neví, co se stane za minutu … 

Chcete-li někoho obejmout – obejměte. 
Není nic hezčího, než sdílet blízkost s mi-
lým člověkem… 

Rozhodli jste změnit život k lepší-
mu – začněte. Protože dnes je ten nejlepší 
den… Není v módě být sám sebou – buď-
te. A nastavte nový trend… 

Nedokážete obnažit svoji duši – ob-
lékněte ji do upřímnosti. 

Přeje se stát profesionálem za každou 
cenu – zamyslete se. Noemova archa byla 
postavena amatéry. Odborníci postavili 
„Titanic“ … 

Vidíte, že lidé jsou ještě horší, než jste 
si mysleli – podívejte se pozorně. Vězte, 
že se právě díváte do zrcadla… 

Chcete-li změnit tento nedokonalý 
svět – začněte jednoduše u sebe. A můžete 
začít právě teď … 

Když je kolem vás tma – staňte se svě-
týlkem. A začnete vidět spoustu dalších …

Polahoda 5/2014

pokračování na str. 3
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Jak dlouho žiji, to nezávisí na mně. Ale jestli skutečně žiji, to na mně závisí. Seneca
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ČESNEK MEDVĚDÍ: nejsilnější jarní bylinka
Medvědí česnek (Allium ursinum) 

patří mezi rostliny z čeledi liliovitých 
(Liliaceae); jsou to vytrvalé byliny 
s podzemními cibulemi. Lodyhy jsou 
přímé, listy oblé. Květy drobné, skláda-
jí se do kulovitých květenství v podobě 
okolíku.

V podlužních lesích, v Polabí i jinde 
u nás roste planě medvědí česnek ve vel-
kém množství a je obyvateli od nepamě-
ti sbírán a konzumován.

Předmětem sběru je nať brzy na jaře 
jako zdroj vitamínů, minerálních lá-
tek a fytoncidů. Nať se sbírá do košů 
seřezáváním. Listy se spařují krátce 
horkou vodou a pomelou na masovém 
strojku a nebo rozmixují i s nálevem na 
kaši. Přidávají se do jarních polévek, do 
pomazánek a do jarních špenátů z kop-
řiv. Syrová, jemně pokrájená nať se sype 
na chléb s různými pomazánkami.

Silice půso-
bí baktericidně. 
Obsahuje glyko-
sidy, éterické ole-
je a velkou řadu 
účinných látek 
s antibiotickým 
efektem a působí 
jako vyzkouše-
ný prostředek 
na snižování 
krevního tlaku i na pročištění organi-
smu. Česnek je vhodný při nechuten-
ství a ateroskleroze. Působí proti dně 
i revmatismu. Je výborným preventiv-
ním prostředkem proti chřipce.

Je oproti běžnému kuchyňskému 
česneku ještě účinnější.

● Je to silné přírodní antibiotikum, 
má močopudné a projímavé účinky, je 
antibakteriální a protiplísňový.

● Využívá se při léčbě mykóz, zničí 
zlatého stafylokoka, nežádoucí střevní 
bakterie, parazity a nadýmání.

● Snižuje krevní tlak a brání procesu 
kornatění tepen.

● Chrání organismus před kardiovas-
kulárními chorobami, krevním sraženinám 
a před vznikem rakovinového bujení.

● Čerstvé nasekané listy mají čistící 
účinek na ledviny, močový měchýř a sti-
mulují odchod moči.

● Je silný přírodní antioxidant.

Naši předkové ho využívali při léč-
bě křečových žil, při návalech, závratích 
a potížích s dechem. Byl rovněž využí-
ván jako tonikum na oslabený nervový 
systém a jako utišující prostředek při 
revmatických bolestech.

V Medvědím česneku jsou křemi-
čité sloučeniny a další stopové prvky 
(mezi nimi i JÓD), které brání nemocem 
vyššího věku jako je vápenatění cévních 
stěn, snižují potíže krevního oběhu a ar-
teriosklerózu.

Také obsahuje sirné sloučeniny 
a kyselinu L-askorbovou a proto má 
velmi vysoký obsah vitamínu C. 100g 
této rostliny poskytne až 150 mg vitamí-
nu C, což je více než trojnásobná denní 

doporučená dávka.
Medvědí čes-

nek obsahuje zná-
mou sloučeninu 
aliin, ale té ob-
sahuje mnohem 
více, než česnek 
kuchyňský.

Čerstvé listy 
česneku medvě-
dího dodávají po-

lévkám, salátům, těstovinám a brambo-
rovým pokrmům zvláštní silnou chuť. 
Připomíná česnek, ale po jeho konzu-
maci není cítit nepříjemný česnekový 
dech. Příznivě působí na žaludek, trávicí 
systém a krevní oběh. Bylinka s osvěžu-
jícím účinkem podporující chuť k jídlu. 

Snižuje hladinu krevního cukru, léčí 
průjmy infekčního původu a čistí krev.

Medvědí česnek obsahuje také mno-
ho flavonoidů, které působí proti virům 
a bakteriím. Ještě jednou zdůrazním, že 
má  značné množství JÓDU, dále pak 
vinylsulfid, esenciální oleje, fruktózu, 
bílkoviny a chlorofyl.

Upozornění: Je skvělý pro vypuzení 
PARAZITŮ. A velmi účinný.

 pokračování na str. 4 

DESET RAD, JAK UNIKNOUT SHONU A PŘIJÍT ŽIVOTU NA CHUŤ
Rytmus moderního života často 

způsobuje, že na nic nemáme čas. Na 
oblíbené koníčky, na procházku před 
spaním, na vyznání lásky. Nemáme čas 
žít. Déle než čtvrt století existující hnutí 
Slow Life prosazuje životní styl bez sho-
nu. Co nám podle něj zajistí harmonic-
ké dny?

Sami s přírodou
Příroda je zdrojem energie, harmo-

nie a krásy. V souzvuku s přírodou člo-
věk zapomíná na problémy a učí se na-
slouchat svému srdci. Zkuste se alespoň 
někdy zadívat na hvězdy nebo přivítat 
úsvit. Pozorujte let ptáků. Takové chvíle 
zkrášlují život.

Milujme ticho
Je ho tak málo v ustavičném prou-

du městského hluku, reklam, vyzvánění 
telefonů, ba i vlastních neuspořádaných 
myšlenek! Ticho je tak vzácným hos-
tem, že jsme se ho pomalu naučili bát. 
Ale právě v tichu můžeme zcela novým 
způsobem vnímat sami sebe a cosi se 
o sobě dozvědět. To není tak málo. Udě-
lejte ten krok a pozvěte do svého života 
ticho, třeba jen na několik minut denně.

Rovnoměrné rozdělení práce
Hlavní je důsledné plnění povinnos-

tí, ať už jde o domácí záležitosti nebo 
pracovní úkoly. Je-li jich na vás příliš, 
soustřeďte se na jednu a dokud ji ne-
splníte, nerozptylujte se dalšími. Jinak 

nestihnete nic a ztratíte zájem o plnění 
povinností vůbec. Práce má přinášet ra-
dost. Navíc tímto přístupem šetříte čas 
i energii. 

Dělat, co nás baví
Možná se při čtení tohoto odstavce 

zamyslíte nad svými tvůrčími plány. Dar 
tvoření je dán každému, jenom že ne 
každý si ho je vědom a patřičně ho roz-
víjí. Abychom přesně pochopili, co nás 
vábí, je třeba vyzkoušet různé možnosti. 
Může to být cokoli – kreslení, pěstování 
kytek, lepení z papíru, psaní veršů nebo 
hry s dětmi. Není to snad opravdové 
štěstí, když člověk dělá to, co ho baví?

Nepřehánět to s aktivitou
V úsilí po pestrém životě a různo-

rodých zážitcích mnohdy sami sebe 
zahlcujeme dojmy: dopoledne výstava, 
odpoledne mořské akvárium a kino, ve-
čer divadlo. Dojmy se míchají a pletou. 
Naplno neprožijeme a nepochopíme nic. 
Pokud budeme akcentovat jednu jedi-
nou věc, bude kvalita získaných dojmů 
úplně jiná. Výstava nás může inspirovat 
k vlastní tvorbě, mořské akvárium k no-
vému koníčku nebo četbě, nad kinem 
nebo divadlem můžeme přemýšlet z po-
hledu vlastních životních zkušeností.

Stýkat se naživo
Živý společenský styk nic nenahra-

dí. Abychom si ho uchovali, musíme 
vědomě omezit styky vedené jiným způ-
sobem – po telefonu, cestou mailů nebo 
internetu. Jediné setkání s přítelem na-

hradí desítky telefonů i mailů. Věnujte 
pozornost svým blízkým, najděte si čas 
k důvěrnému rozhovoru.

Lehká nepředvídatelnost
Dovolme si někdy být zcela spon-

tánní, nic si neplánovat, nic nepředjímat, 
prostě následovat vlastní náladu!

Učme se od malých dětí
Všichni jsme původně byli dětmi. 

Dětství dál žije v každém z nás, nikam 
se nevytratilo. Když jsme s dětmi, když 
je chvíli sledujeme, můžeme na chví-
li spatřit svět jejich očima, pohledem 
neovlivněným zkušeností a předsudky. 
Děti nikam nespěchají, žijí přítomností. 
V jejich „tady a teď“ je veškerý smysl! 
Dovolte si být někdy dítětem. 

Uvědomělý odpočinek
Celý rok pracujete a náhle se nabí-

zí výhodná možnost: „Pět zemí v pěti 
dnech“, s návštěvou řady památek a mu-
zeí… Po takovém odpočinku ovšem 
budete potřebovat další měsíc volna na 
zotavenou. Proč se honit za množstvím 
nových dojmů? Radujte se raději z každé 
chvíle, dívejte se pozorně kolem sebe, se-
znamujte se s novými lidmi, buďte s nimi 
v živém styku. Člověk může být plný 
dojmů z obyčejné procházky po nábřeží 
nebo z výtečné kávy v malé cukrárně.

http://www.pronaladu.cz/deset-
-rad-jak-uniknout-shonu-a-prijit- 

zivotu-na-chut/

Rohovka je pravděpodobně nejcitli-
vější tkání. Když nám vletí něco do oka, 
převážně máme pocit, že to smítko je mno-
honásobně větší, než je tomu ve skutečnos-
ti. Dítě na takovou situaci převážně reaguje 
hlasitým brekem, který občas doprovází 
silný hysterický záchvat.

Když nám něco spadne do oka, pod-
vědomě se budeme snažit cizí tělísko 
mnutím vytlačit. Bohužel, tento postup, 
který automaticky začne provádět každé 
dítko, mu může mnohem více ublížit než 
pomoci. Drobnost, které bychom se mohli 
zbavit celkem jednoduše, může mírně po-
škodit rohovku a ještě k tomu vyvolat ně-
jaký závažnější zánět. Navíc nejčastěji do 
oka něco dítěti spadne venku (většinou na 
pískovišti), kde má prcek už velmi upatla-
né ručky, které by se do kontaktu s rohov-
kou rozhodně neměly dostat. Takže hned 
na začátku musíme zabránit dítěti, aby si 
pěstičkami třelo oči a odvedeme ho někam 
k umyvadlu. Jestliže se nevzteká a po-
slouchá, poradíme mu, aby co nejrychleji 
mrkalo. Jestliže pláče, chvilku ho neuklid-
ňujeme, zvýšíme tím šanci, že se smítko 
samo vyplaví.

U umyvadla sobě i dítěti pořádně 
omyjeme teplou vodou a mýdlem ruce 
(jestliže umyvadlo není po ruce, ideální 
je s sebou vždy mít nějakou desinfekci 
a láhev s vodou na mytí) a pokusíme se 

lokalizovat, kde se smítko nachází. Jestli-
že je pod horním víčkem, opatrně ho za 
řasy nadzdvihneme a stáhneme mírně přes 
dolní víčko. Je pravděpodobné, že slzy 
cizí tělísko vyplaví. Pokud je pod víčkem 
dolním, jemně ho odklopíme a snažíme se 
smítko odstranit namočeným neparfémo-
vaným kapesníkem nebo kouskem gázy 
(netřeme, nedloubeme, mělo by stačit se 
ho jen dotknout). Pak bychom měli oko 
pořádně vypláchnout, ideální je fyziolo-
gický roztok, ale postačí nám i převařená 
voda, vychlazená na pokojovou teplotu 
(studenější není moc dobrá, díky velké cit-
livosti rohovky chlad nebude dítěti příjem-
ný). Oko vypláchneme i v situaci, kdy se 
nám nic nepodařilo vytáhnout a nebo jsme 
vůbec smítko nenašli a přesto si dítě stěžu-
je na nepříjemný pocit v oku.

Následujících několik hodin prtě pozo-
rujeme. Jestliže naše ratolest cítí pečení, bo-
lest nebo škrábání a nebo když vidíme něja-
ké výrazné podráždění či dokonce se objeví 
hnisavý výtok, okamžitě navštívíme lékaře.

http://www.prostezdravi.cz/kdyz-dite-
ti-spadne-neco-oka/

Když dítěti 
spadne něco do oka

Rady, jak snížit krevní tlak

Současná medicína se tvrdošíjně roz-
víjí v duchu materialistického světonázoru. 
Důraz klade na doslova rozpitvání člově-
ka na jednotlivé buňky a atomy hmotného 
těla. Přesto skutečnou podstatu onemoc-
nění nenalézá, a touto cestou ani nemů-
že. Vždyť ani léky ani operacemi nebývá 
nemoc skutečně odstraněna. Její příčina 
zůstává totiž neoslovena a nemocný i po 
průchodu kolosem zdravotnictví není často 
vůbec zdravý a mocný.

Dokonce bývá i nabádán, aby se s ne-
mocí naučil žít – samozřejmě za podpory 
léků a pod monopolní kontrolou lékařů 
a farmaceutů (viz diabetici, epileptici, 
kardiaci, hypertonici …). Stává se tak 
zmanipulovaným – mnohdy doživotním – 
konzumentem produktů „průmyslu akade-
mické medicíny“. Zmanipulovaný proto, 
že je přesvědčený, že to tak je v pořádku, 
že odpovědnost za jeho zdraví převzali od-
borníci, které si platí, a má tak své zdraví 
pojištěno. Cui bono?! (komu ku prospě-
chu?).

Tak se stalo normálním  a samozřej-
mým, že čekárny zdravotnických praco-
višť a lékáren se denně plní opakovaně 
kontrolovanými, ale stále ne-mocnými 
nemocnými. Stalo se zvykem, že noví 
a noví ministři zdravotnictví konstatují 
krizi systému zdravotnictví a krizi jeho fi-
nancování, aniž by byla konstatována její 
skutečná příčina. Už se ani nepozastavuje-
me nad opakovanou informací, že na ob-
chodní stezce peněz za lidské zdraví mezi 
nemocným, lékařem a prodejcem či výrob-
cem léků zase došlo ke kolapsu. Prodejci 
či výrobci vyhrožují zastavením dodávek 
„zdraví“, nepodpoří-li stát jejich „spraved-
livé“ požadavky a nevyškrábe-li rezervy 
(rozuměj z kapes nemocných), aby zase 
chvíli mohl dotovat nesolventní zdravot-

ETIKOTERAPIE - 
hledání podstaty

nická zařízení. Přitom prá-
vě jejich lékaři pilně pře-
depisují další a další léky 
dnes již zjevně dle diktátu 
mocných farmaceutických 
koncernů. Tyto praktiky 
fungují jen díky nevědo-
mosti – mnohdy záměrně 

udržované – o pravé podstatě nemoci 
a léčby. A toto všechno si bezmocní pa-
cienti nechávají líbit. Takový zaujímají ke 
svému zdraví postoj. Oni se chtějí nechat 
léčit. Je to směšné, smutné, nedůstojné 
a trapné zároveň.

Znám nemocné ženy, které váhají, jest-
li předepsané léky vyhodit, protože ani po 
letech užívání necítí úlevu, nebo si je příště 
ani znovu nevyzvednou v lékárně. Ale na 
otázku, zda by tedy nebylo lepší k lékaři 
vůbec nejít, reagují zděšením – „To ne! 
Kdyby mi něco opravdu bylo, měla bych 
to těžké.“ „A to pokrytecké, alibistické, ne-
morální lhaní vám nevadí? – Co když se lé-
kař zeptá, jak užíváte …?“ „On se neptá.“

Tak vlastně nemocný kupuje od lé-
kaře přes lékárníka iluzi uzdravení a živí 
tím v lékaři iluzi o důležitosti jeho léčby 
i důležitosti jeho vlastní. Nehmotné příči-
ny způsobují nemoc a nehmotné iluze ji 
nemohou vyléčit. Je to uzavřený kruh.

Ale setkávám se i se zdravotními sest-
rami, které přestávají být schopné se dívat 
na to, jak nemocným medicína a bohorov-
ný postoj lékařů vůbec nepomáhá. Potká-
vám dokonce magistry farmacie, kteří už 
se nedokáží podílet na „prodeji iluzí“ těm, 
kteří pravidelně přicházejí s recepty a ode-
vzdaně odcházejí s igelitovými taškami 

plnými zásob léků, bez nichž si už život 
nedovedou představit. Jsou zdraví? Ne. Je 
to jen obchod s iluzemi.

Skutečnou moc nad sebou – tedy 
i svým zdravím – nemůžeme získat zvenčí 
od někoho jiného. Změnit svůj nemocný, 
bezmocný až beznadějný postoj na mocný 
a plný naděje můžeme jen my sami. Ten, 
kdo už tohle aspoň tuší, se dostává nut-
ně k myšlenkám etikoterapie. Ta nehledá 
venku a ve hmotě, ale uvnitř své duše.

Dr. Ctibor Bezděk, zakladatel etikote-
rapie, říká že … „Příčinou všech nemocí 
a běd jednotlivce i lidstva je jedna lidská 
vlastnost a tou je sobectví.“ Jedinou sku-
tečnou léčbou je tedy odstranění sobec-
tví ze života jedince a tím i společnosti. 
A jsme u základní problematiky etikotera-
pie, u zásadních etických postojů člověka. 
Nemáme právo sobecky potlačovat svo-
bodnou vůli druhého a nemáme právo ani 
sobecky potlačovat svoji svobodnou vůli. 
Pokud to děláme, způsobujeme nemoc 
druhému nebo sobě. Pokud se nám postoj 
utlačovatele nebo utlačovaného stal zvy-
kem, stáváme se eticky nemocní (od řec-
kého étos – obyčej, zvyk, dobrý mrav) – 
nežijeme mravně, tedy zdravě. 

Rozhlédněte se kolem – vidíte to hned. 
Rozhlédněte se v sobě, a chcete-li to vidět, 
vidíte to taky hned. No vidíte. Pro ty, kteří 
se už rozhodují to, co vidí nejen vidět, ale 
taky napravit – pro ty je tu etikoterapie. 
Pro ty, kteří už začali vyciťovat, jak se jim 
opakované nemocné postoje staly normou 
formující fyzické tělo a jeho vnitřní pocho-
dy, a kteří už se rozhodují si to nenechat 
líbit, protože se jim to nelíbí, pro ty je tu 
etikoterapie. Je to nejtěžší léčba – proto, 
že klient musí své nemocné zvyky změnit 
sám. Je to léčba nejtvrdší – proto, že v ní 
už nelze pohodlnými iluzemi nahrazovat 
pravdu o sobě. Terapeut je zde už jen pou-
hým zrcadlem ukazujícím na nedodělky na 
cestě k sobě i k druhým – na cestě k pravdě 
a lásce. Začíná proces uzdravování, sku-
tečná léčba podstaty.

z knihy MUDr. Vladimíra Volgeltanze  
Co s doktorem - cesta etikoterapie, 1. a 2. díl
Více informací na: www.etikoterapie.com

♦ Fyzická aktivita trvající 30 až 60 mi-
nut třikrát až čtyřikrát týdně.

♦ Nekuřáctví či zanechání kouření. 
Méně alkoholu. 

♦ V případě nadváhy či obezity reduk-
ce hmotnosti. Rozdělení stravy do pěti ma-
lých denních porcí jídla.

♦ Zvýšení konzumace ovoce a zele-
niny, ryb, netučného masa, sóji a jejích 
produktů, obilných vloček, cibule, čes-
neku, celeru a salátové okurky, jablek, 

banánů, grapefruitů a oliv.
♦ Snížení příjmu tuků (červeného 

masa, smetanových sýrů, tučných mléč-
ných výrobků) a příjmu soli (do 5 až 6 g/
den), omezení konzumace potravin obsa-
hujících konzervační soli (uzeniny, poloto-
vary, nakládaná zelenina, sáčkové polévky 
a některé kořenící směsi).

♦ Omezení konzumace kávy (maxi-
málně dva šálky denně).

zdroj: http://ona.idnes.cz/jak-snizit-vyso-
ky-krevni-tlak-dkx-/zdravi
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Zasej myšlenku, sklidíš čin. Zasej čin, sklidíš zvyk. Zasej zvyk, sklidíš charakter. Zasej charakter, sklidíš osud. Indické přísloví

V současné době jsou média nejmocnějším nástrojem pro formování kolektivního vědomí a manipulaci s ním. Bohužel se v dnešní konzumní společ-
nosti stává běžným jevem, že na diváky proudí tok agresivní, NIKÝM NEOVĚŘENÉ informace, která se prezentuje různými obaly, včetně „vyšetřová-
ní“. Ovšem, ve skutečnosti se jedná o nepravdivé informace „na objednávku“. Mezi novináři se to nazývá „fejk“ (z anglického slova „fake“ – „falešný“), 
jedná se o falešnou informaci, která se vydává za pravdu. Mediální „fejky“ jsou záměrně nepravdivé informace, které jsou sdělovány nebo zveřejňovány 
bezohlednými osobami za účelem zisku, touhy po slávě či realizace dalších zájmů.

PRO KOHO JE VÝHODNÝ SVĚTOVÝ KONFLIKT
  MSH „ALLATRA“ О CTI, SVOBODĚ A LIDSKÝCH PRÁVECH АNEB

Novináři ví, jak to chodí v praxi. „Zákazník“ za 
vytvoření fejkového programu či článku zaplatí přímo 
redaktorovi nebo řediteli kanálů, nebo jeho soukro-
mým vlastníkům. Samozřejmě, že se to všechno děje 
potichu v soukromí a příjem jde do kapsy. Poté násle-
duje pořad v rámci televizního programu nebo umístě-
ní článku v rubrice „vyšetřování“, „zvláštní zpráva“, 
apod. Podobné fejkové pořady je snadné rozpoznat, 
a to zejména v případě, že stejný „zákazník“ navští-
vil několik kanálů a zadal stejnou objednávku. V dů-
sledku toho vysílají naprosto jiné kanály s odlišnou 
programovou koncepcí vysílání a redakční politikou 
úplně stejné pořady, jakoby podle stejného scénáře, se 
stejným zdrojovým materiálem, video řadou, stejným 
negativním přízvukem a někdy dokonce i se stejnými 
„odbornými posudky”. Na tomto základě vznikají pro-
gramy „na objednávku“, který vlévají „fejkové infor-
mace do lidských mas“. Zraňující slova, že ano! My, 
jako členové mezinárodního společenství, jsme se stali 
„lidskou masou“. Lež, která je nám určena, se nazývá 
módním slovem „fake“. Takto se degraduje společnost 
kvůli něčí nenasytnosti a obžerství.

Obvykle tuto práci vykonávají bezohlední lidé 
kvůli osobnímu prospěchu, pochybné kariéře, slá-
vě, zisku a dalším merkantilním zájmům nebo tuto 
„špinavou práci” dělá ten, kdo je mladý, nezkušený 
a hloupý, který zatím nechápe, že postižená strana jej 
může za podobné pomluvy žalovat, a to nejen u soudů 
jeho země. A pokud dojde, například, na pomluvy me-
zinárodní organizace, tady se apeluje na mezinárodní 
soudy v oblasti lidských práv, na různé mezinárodní 
organizace (Komise OSN pro lidská práva, úřad OBSE 
pro svobodu médií, Rada Evropy, Mezinárodní federa-
ce novinářů IFJ), a mnoho dalších organizací na státní 
a regionální úrovni.

Porušování lidských práv, poškození dobrého 
jména, nepodložená obvinění, prohlášení o neexistu-
jících faktech, úmyslné vyvolávání agrese a posílení 
negativních stereotypů, porušení povinnosti z důvodu 
zabránění diskriminační rétoriky, skrývání pravdivých 
informací, a tak dále. To vše se stává předmětem k po-
souzení těchto stížností občanů a organizací ve výše 
uvedených institucích, ve vztahu k těm, kteří jsou han-
bou pro novináře. Ale hlavně, na základě takovýchto 
případů, se nebude žádný slušný novinář a tím spíše 
televizní kanál zajímat o další osud tohoto „sběratele“ 
pomluv a lží, neboť pro společenství novinářů bude 
podoben „malomocnému“. Takovým Jidášům, kteří za 
30 stříbrných prodávají své svědomí, při setkání nikdo 
ruku nepodá.

FAKTA A PŘIPOMÍNKY
Flagrantní precedens se nedávno odehrál na Ukra-

jině. Mezinárodní společenská organizace ALLATRA 
(jejíž členové žijí v mnoha zemích světa) byla veřejně 
pomlouvána a napadena lidmi, kteří jsou ostudou novi-
nářů. To způsobilo rozsáhlou veřejnou rezonanci po ce-
lém světě. Účastníci hnutí z různých zemí byli znechu-
ceni tímto činem. Mnozí z nich napsali dopisy, výzvy 
a zprávy příslušným orgánům své země, mezinárodním 
organizacím a známým osobnostem, aby věnovaly po-
zornost takovému bezpráví a nemorálnímu aktu.

Toto organizované pronásledování „novinářů na 
objednávku“ se uskutečnilo v předvečer 25. Úno-
ra, před začátkem veřejně-kulturních aktivit v MSH 
„ALLATRA“, kterých se zúčastnili účastnici hnutí 
z více než 50 zemí světa. Ovšem začátek této infor-
mační štvanice lze vysledovat mnohem dříve, po ve-
řejném projevu Igora Danilova, který je pro miliony 
lidí na celém světě inspirací mírových iniciativ a spo-
lečenských změn. Jako křesťan otevřeně hájil sku-
tečný islám a jednotu všech lidí na planetě. Veřejné 
hanobení novinářů vystavilo Igora Danilova, kterého 
lidé v mnoha zemích nazývají Člověkem Míru, smr-
telnému nebezpečí. To posloužilo jako zdroj pomluvy, 
poškozování dobrého jména, cti a důstojnosti tohoto 
člověka.

Krátce o Mezinárodním společenském hnutí 
„ALLATRA“. V současné době se Koordinační cen-
trum Mezinárodního společenského hnutí „ALLAT-
RA“ nachází v Kyjevě (Ukrajina). Z tohoto důvodu, 
všechny mezinárodní akce prováděné MSH „ALLA-
TRA“ (konference, kongresy, kulaté stoly, semináře, 
kulturní setkání, mezinárodní, celostátní sociální pro-

jekty zaměřené na posílení všelidských duchovních 
a morálních hodnot ve světové společnosti) populari-
zují Ukrajinu z té nejlepší stránky v osobě jejich po-
ctivých občanů, kteří jsou účastníky Mezinárodního 
společenského hnutí „ALLATRA“. MSH „ALLAT-
RA“ se nachází mimo politiku a náboženství. Toto 
celosvětové hnutí je otevřeno všem lidem dobré vůle, 
bez ohledu na jejich místo bydliště, národnost, sociální 
postavení, náboženství či politickou příslušnost.

PRECEDENS
Vysíláním programů na ukrajinských televizních 

kanálech, byla v negativním světle podána nespráv-
ná informace diskreditující účastníky Mezinárodního 
společenského hnutí „ALLATRA“, která uráží jejich 
čest a důstojnost.

Fakta 1. 23. února 2016 na TV kanále „24“ byl 
odvysílán program s názvem „CIA“.

Redaktor a moderátor: Daria Kudimova. Pro-
gramu se zúčastnili: Danil Protas, Ivan Liberman, 
Dmitrij Snegirev, Alexey Ševcov

http://24tv.ua/tsru_organizatsiya_yaka_namagay-
etsya_vplivati_na_svidomist_ukrayintsiv_n661243

Fakta 2. 23. února 2016 na TV kanále „Espreso.
tv“ v rámci programu „Shustrova LIVE“ byl odvysílán 
pořád o Mezinárodním společenském hnutí ALLAT-
RA. 

Vedoucí programu: Tatiana Shustrova. Autor 
sužety: Ruslan Grishko. Programu se zúčastnili: Ana-
tolyj Kondratijev, Irina Moroz.

http://espreso.tv/video/40790
Fakta 3. 17. března 2016 na kanálu „2 + 2“ byl 

odvysílán pořád v rámci programu „Tajné materiály“.
Vedoucí programu: Carolina Ashion. Programu 

se zúčastnil: Dmitrij Snegirev
http://2plus2.ua/video/article/duhovniy-centr-se-

paratizmu-385329475.html

Dále předkládáme pouze část důkazů ukazující na 
difamaci (urážka na cti), šíření pomluv, které diskre-
ditují účastníky Mezinárodního společenského hnutí 
„ALLATRA“ (žijících v různých zemích světa) v těch-
to veřejných programech bezohledných novinářů.

O OCHRANĚ DŮSTOJNOSTI  A DOBRÉ 
POVĚSTI VEŘEJNĚ ZNÁMÝCH OSOBNOSTÍ 

Oficiální informace. S ukrajinskými herci 
a umělci byli v rámci projektu ALLATRA TV „Roz-
hovor s umělci“ udělány rozhovory, ve kterých ote-
vřeně sdělili své názory na duchovní a morální otázky 
ve společnosti, na laskavost, soucit a lidskost. Plné 
znění rozhovorů s umělci je možné shlédnout na inter-
netových stránkách mezinárodní internetové televize 
ALLATRA TV (http://allatra.tv/category/dobro).

Fakta k přezkoumání. Reportéři zpravodajského 
kanálu „24“ ve výše zmíněném pořadu ze dne 23. 02. 
2016 selektivně použili video materiál, aby dovedli 
diváky k jednoznačnému stanovisku, přičemž nebyly 
ukázány zdroje, odkud byly informace čerpány. Ale 
co je nejdůležitější, divákům nebyla předložena celá 
objektivní informace pro formování vlastního nezávis-
lého názoru. Neúplnost předložených informací a slov, 
které byly vytrženy z kontextu daných rozhovorů, 
představili image veřejně známých osobností reportéři 
kanálů tak, aby odpovídala formátu, ve kterém byl vy-
tvořen tento pořad „na objednávku“. 

***
Bezohlední novináři obviňují lidi ze čtení beletrií.
V programech daných televizních kanálů se hovo-

ří o populární knize Anastasie Novych „AllatRa“. Kni-
ha byla vydána v roce 2013. Mnozí lidé po celém světě 
si knihu přečetli a nazývají jí „encyklopedií znalostí 
o světě a člověku“, příručkou pro duchovního člověka 

a celé lidstvo. Je-li tomu tak či nikoliv, můžete posou-
dit sami po přečtení knihy „AllatRa“.

Oficiální informace. Anastasia Novych je autor-
kou knih: „Sensei ze Šambaly“ ve čtyřech svazcích, 
„Křižovatka“, „Ptáci a kámen“ a „Ezoosmóza“. Rov-
něž napsala populární knihu „AllatRa“. Její knihy jsou 
zdarma dostupné na internetu a přeloženy do různých 
jazyků světa.

Fakta k přezkoumání. Jedno z hlavních obvině-
ní, předložené bezohlednými novináři, je založeno na 
informacích z knihy Anastasie Novych „Na  Křižo-
vatce“, vydané v roce 2004. Na první stránce je jasně 
uvedeno:

„Všechny události a postavy jsou autorem vymy-
šlené. Jakákoliv shoda povolání, jmen či příjmení se 
jmény živých nebo mrtvých lidí a také životních udá-
lostí, jsou zcela náhodné a neúmyslné.“

Je zřejmé, že „experti“, jejichž názory jsou uve-
deny v daných pořadech, ani nevědí o těchto slovech 
umístěných na první stránce knihy „Křižovatka“. No-
vináři interpretují informace popsané v této knize jako 
realitu a veřejně obviňují lidi z celého světa, kteří četli 
tuto knihu. Ovšem stejně bezostyšně může být obviněn 
jakýkoli člověk jenom za to, že četl beletrii.

***

KDO A PROČ OBJEDNAL 
VE SDĚLOVACÍCH PROSTŘEDCÍCH 
„HON“ NA IGORA DANILOVA?
Zveřejnění tří senzačních pořadů s Igorem Dani-

lovem na kanálu ALLATRA TV („Upřímný dialog 
o tom nejdůležitějším“, „Smysl života – nesmrtel-
nost“, „Jednota“), které shlédli miliony lidí, způ-
sobil širokou veřejnou rezonanci. V těchto pořadech 
mluví I. Danilov o problémech lidské společnosti jako 
celku, o tom, co je důležité pro každého z nás. Kro-

mě toho, Igor Danilov, ač je křesťanem, otevřeně hájil 
pravý islám a vystoupil za jednotu všech lidí na plane-
tě. Mnozí lidé z různých zemí i představitelé různých 
kultur a náboženství podpořili tuto mírovou iniciativu 
a začali tyto pořady šířit a překládat do mnoha jazyků 
světa.

To v prvé řadě ukázalo, jak je dnes tato otázka ak-
tuální pro světovou společnost. Zvlášť v dnešní době, 
pokud vezmeme do úvahy, kolik špinavých a negativ-
ních informací se šíří pomocí sdělovacích prostředků. 
Při veřejném šíření faktů o světových událostech, čas-
té opakování slov „islám“ či „islámský“, v negativním 
kontextu, podporuje ve společnosti diskriminaci a for-
mování negativních stereotypů vůči poctivým lidem 
vyznávajícím islám a žijícím v různých zemích. Islám 
na světě vyznává více jak miliarda lidí. Tito lidé, stej-
ně jako Igor Danilov, jsou často očerňováni v mediích, 
což se může stát hrozbou pro jejich životy a zdraví. 
To jim znemožňuje plnohodnotně pracovat a působit 
v profesionálních, veřejných a sociálních sférách ži-
vota. 

Pro koho je to vše prospěšné? Problém je mno-
hem vážnější, než se na první pohled zdá. Nyní, ve 
světě mezinárodní žurnalistiky, pozorujeme snížení 
úrovně profesionality, časté používání informací, které 
nepochází z primárních zdrojů, fixování veřejnosti jen 
na vnitřní problémy země, posílení negativity a sou-
středění pozornosti na sporných případech zúžených 
do bodu konfliktu a jednostranné sdělení mezinárod-
ních informací.

OTÁZKY PRO 
MEZINÁRODNÍ SPOLEČENSTVÍ
Proč jsou v dnešním světě ostudně ignorovány 

a prakticky zamlčovány zprávy o příkladech laskavos-
ti, lidskosti, vzájemné pomoci a přátelství mezi národy 
a o pozitivním vývoji v různých zemích a regionech 
světa? Koneckonců, je v mezinárodních dokumentech, 
které regulují vztahy mezi zeměmi, vše předepsáno 
a podle nich se prosazují priority pro každý mírumi-
lovný národ. Fungují tyto zákony v praxi v globální 
společnosti? A co nám brání žít v míru jeden s druhým 
a sami se sebou?

Mohli bychom se přeci jen stát lidmi ve vztazích 
jeden k druhému? Zachováme a pozvedneme ducha 
bratrství, dobrých sousedských vztahů a vzájemného 
respektu mezi národy? Koneckonců, volba nezáleží 
na skupině lhářů, kteří pro svůj vlastní prospěch de-
stabilizují situaci ve světové společnosti financová-
ním podobných mediálních podněcování. Lháři, kteří 
pro sebe nastavují výhodná pravidla v redakční poli-
tice, mají pod kontrolou mediální zdroje a vytvářejí 
příznivé podmínky pro „pseudo-novináře“, kteří za 
pár zlaťáků prodávají svoji Čest, Svědomí, lidskou 
důstojnost a to nejlepší, co je v každém člověku.

V médiích po celém světě pracují různé typy 
lidí a většina z nich jsou slušní a čestní novináři, 
kteří objektivně, profesionálně a korektně předá-
vají informace, vyjadřují své názory, založené na 
čistotě svého lidského ducha, cti a svědomí. Faktem 
ovšem zůstává, že tito lidé jsou ve skutečnosti nuceni 
samostatně hájit nejen jejich profesionální pověst čest-
ného a slušného člověka, ale zároveň bránit čest a dů-
stojnost občanů jiných zemí, a za to všechno můžeme 
my, jakožto světové společenství. Jelikož na každém 
z nás (spotřebitel mediálních produktů) záleží, jak 
kvalitní bude námi zvolený výrobek, a to v případě, 
když zapínáme nějaký pořad nebo si přečteme noviny 
či zprávy na internetu. Jaké informace chceme „absor-
bovat“, zda zprávy o násilí, pomluvách a lidské neřesti 
nebo informaci o tvoření, laskavosti a triumfu lidského 
ducha nad obskurností spotřebitelského systému? Pro-
dukt jaké mediální kvality vyrábíme, pokud sami 
píšeme své ohlasy na internetu? Co ve světě brá-
níme a šíříme? Dobro nebo zlo? A jak to děláme! 
S hněvem, nenávistí nebo se soucitem, pochopením 
a zodpovědností před vlastním Svědomím za kaž-
dou svoji myšlenku a jednání? Vždyť vnitřní vy-
tváří vnější.

 „Všichni jsme lidé a všichni máme stejné bydli-
ště - Zemi, jednu národnost - lidstvo, jednu hodno-
tu - Život, jehož prostřednictvím můžeme adekvátně 
realizovat sebe a smysl své existence v nejvyšším du-
chovním a morálním aspektu“.

Ze zprávy Mezinárodního společenského 
hnutí „ALLATRA“ „O problémech a následcích 

globálních změn klimatu na Zemi. Efektivní
řešení těchto problémů“.

Pouze laskavost a lidskost lidí, ve vztahu jeden 
k druhému, může zachránit civilizaci před zniče-
ním. A to je to nejlepší, co je v každém z nás. Člověk 
by se jenom měl probudit z prázdných lží a iluzí 
strachu, povstat v čistotě ducha a v životě se řídit 
jen tím nejlepším, co člověk má - Čest, Svědomí, 
morální a duchovní čistota. Nesmíme přehlížet zlo, 
jelikož zlo se jen znásobí, když ho ponecháme bez 
potrestání!

Jak řekl Igor Danilov: „I jeden člověk může 
dokázat mnohé… Mudrc přistupoval každý večer 
k zrcadlu a ptal se sám sebe. „Kdo jsi a kým jsi 
dnes byl - otrokem nebo svobodným člověkem?“ 
Tímto se odlišuje svobodný člověk od otroka, 
neboť otrok, když vidí zlo a je k němu lhostejný, 
mlčí. Svobodný člověk vidící zlo a faleš, nepro-
jde pouze kolem, ale jedná podle Cti a Svědomí 
tady a teď, tak, jak to přísluší skutečně svobod-
nému člověku.“

OTEVŘENĚ APELUJEME NA SVĚTO-
VÉ SPOLEČENSTVÍ. S ohledem na předlože-
né materiály a prosíme o VEŘEJNÝ VLAST-
NÍ NEZÁVISLÝ NÁZOR a postoj k incidentu 
a jeho důsledkům pro světové společenství.

MEZINÁRODNÍ DOKUMENTY
Odvoláváme se na mezinárodní dokumenty, ve 

kterých jsou uvedeny principy a normy mezinárod-
ního práva všeobecně uznávané světovým spole-
čenstvím. Jak víte, mají prioritní význam pro zemi, 
která podepsala příslušný dokument. Vždyť mezi-
národní dokumenty utvrzují základní lidská práva. 

●  Všeobecná deklarace lidských práv
● Rezoluce 1003. Parlamentní shromáždění 

Rady Evropy „O etice a samoregulaci v žurnalis-
tice“

● DEKLARACE PRINCIPŮ 
NOVINÁŘSKÉHO CHOVÁNÍ
Novinář bude považovat za vážný profesionál-

ní přestupek: plagiátorství, zlovolné zkreslení sku-
tečnosti, pomluvu, urážku na cti, křivé obvinění, 
nepodložené obvinění, přijetí jakékoli formy úplat-
ku s ohledem na publikování nebo potlačení zpráv 
a informací.

A mnoho dalších...

prof. Igor Danilov

Co je to platforma Crowdfunding po-
dle svědomí?

Dává příležitost realizovat projekty 
a nápady, a to prostřednictvím společ-
ného úsilí různých lidí, za účasti spon-
zorů a s možným zapojením odborníků 
v daném oboru.

www.allatra.in

AllatRa TV Česko-Slovensko ne-
jsou jen pozitivní informace, ale také 
humor, přátelství, vzájemnost, krásné 
myšlenky, úvahy a tematické otázky, 
které trápí moderního člověka v každo-
denním životě, „tajemství“, která se ne-
odvážíme sdělit ani blízké osobě. Jde 
o pořady, které u nás nemají obdobu! 
Pořady, které vám otevou oči i duši díky 
převratným informacím. Jen díky oprav-
dovým znalostem můžeme pochopit 
mechanizmus fungování sebe sama, 
svých emocí i fyzických stavů a stát se 
režisérem svého šťastného života!

www.youtube.com

www.RadioHosting.cz/radio/AllatRa/
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Láska je největší léčivá síla v přírodě. Osho

Slovo tundra má své kořeny v lapon-
ském slově tunturi, což znamená holý ko-
pec. Odborníci spojují tundru s bezlesým 
územím, kde je celoroční průměr vzdušné 
teploty pod bodem mrazu a kde se udržuje 
trvale zmrzlá půda. To jsou základní kri-
téria charakterizující tundrovou krajinu.

Termín arkto-alpínská tundra nejlé-
pe vystihuje procesy, které se v prostoru 
střední Evropy odehrávaly na počátku 
čtvrtohor, kdy přišlo výrazné ochlazení kli-
matu a kdy se pak ze Skandinávie rozšířil 
mohutný kontinentální ledovec, který za-
sahoval až na úroveň dnešní polské Jelení 
Hory. Tyto procesy jsou nadále udržovány 
současným chladným a vlhkým podnebím 
nejvyšších poloh Krkonoš. Krkonošské 
hřebeny totiž vyčnívají jako 1 km vysoká 
bariéra nad okolní krajinou. Fičí na nich 
vítr od Severního moře. Celých 650 km od 
jeho břehů nestojí v cestě žádné hory, kte-
ré by vítr zbrzdily nebo dokonce zastavily. 
V Krkonoších je zima, protože jsou dost 
vysoké; vlhko, protože vítr fouká od moře 
a větrno, protože je nechrání žádné jiné 
hory. Srovnatelné podnebí je až ve Skan-
dinávii, severním Walesu nebo na Urale. 
Proto se zde zachovala nefalšovaná tundra, 
jakou ve střední Evropě v okruhu 1 000 km 
neuvidíte.

Jedinečné druhy flóry
Na relativně malé ploše arkto-alpínské 

tundry pokrývající jen 7,4 % z celkové roz-
lohy Krkonoš se nachází výjimečně pestrá 
galerie neživé i živé vysokohorské přírody. 
Krkonošská tundra je domovem původ-
ních druhů rostlin, jako jsou ostružiník mo-
ruška, všivec krkonošský, vytrvalá rostlina 
zvaná lomikámen sněžný nebo rašeliník 
prostřední. Na stanovištích ledovcových 

karů roste zajímavý keř zvaný jeřáb sudet-
ský či ostřice Bigelowowa.

V arkto-alpínské tundře Krkonoš se 
vyskytují malé, rozptýlené populace dru-
hů, které jsou zařazeny v Červeném sezna-
mu ohrožených cévnatých rostlin České 
republiky. Patří mezi ně řeřišnice rýtolistá, 
ostřice skalní nebo jinořadec kadeřavý, 
které rostou v Úpské jámě a v Kotelních 
jamách. V masivu Sněžky a Studniční hory 
je to zase bika klasnatá pravá, lipnice plihá 
nebo koniklec jarní alpinský.

Na sever orientovaných náhorních plo-

šinách kolem Labské a Luční boudy rostou 
kleče s podrostem ostružiníku morušky. 
V Krkonoších se nalézá nejsevernější hra-
nice evropského rozšíření borovice kleče, 
která je v severněji položených pohořích 
nahrazena buď jalovcem obecným nebo 
zástupci vrb a bříz.

Lidé a tundra
Mnoho generací starých horalů se 

nevyhýbalo kontaktu s nehostinným pro-
středím tundry, dokonce se v ní usídlili 
a hospodařili. První zmínky o proniknutí 
lidí do vrcholových částí Krkonoš souvi-
sí s existencí dvou zemských obchodních 
stezek, tedy české v západních Krkonoších 
a slezské ve východních. Založení Luční 
boudy v 17. stol. odstartovalo hospodaření 
v jejím okolí, což se neobešlo bez zásahů 
do porostů kleče.

Situace se rychle změnila s nástupem 
intenzivního rozvoje turistiky a pozdě-
ji rekreace. Území nad alpínskou hranicí 
lesa v Krkonoších totiž nabízí množství 
prožitků, které v nižších polohách návštěv-
ník hor nemá. Jak přibývalo horských bud 
na hřebenech, stoupal počet turistů, cest, 
množství odpadků, intenzita hluku, zimní 
i letní aktivity, sešlap horských svahů, ero-
ze půdy, rušení citlivých živočichů a po-
škozování populací vzácných rostlin.

I když Krkonoše získaly v r. 1963 
statut národního parku, bylo zřejmé, že 
zákonné normy zdaleka nejsou dostačují-
cí zárukou, aby nedocházelo k překročení 
ekologické únosnosti krajiny národního 
parku. Není pochyb o tom, že je třeba, aby 
veřejnost vnímala integritu složitého živé-
ho i neživého prostředí horské krajiny, pro-
pojeného jemným předivem vztahů a pro-
cesů, jejichž narušení může rychle vést ke 
zhroucení fungujícího systému. Právě to 
chce Správa KRNAP připomenout české 
veřejnosti prostřednictvím kampaně s ná-
zvem Krkonoše – tundra v srdci Evropy, 
která právě probíhá. Potrvá celý měsíc 
a byla podpořena grantem z fondů zemí 
EHS - Islandu, Lichtenštejnska a Norska. 
Zde se můžete podívat na video, které nám 
unikátní faunu a flóru krkonošské tundry 
představuje pomocí podivuhodných až 
magických názvů.

http://www.lideazeme.cz/aktualita/ve-
deli-jste-ze-v-cechach-existuje-tundra

Věděli jste, že v Čechách existuje tundra?

Kyhanka sivolistá

Ostružiník moruška

Borovice kleč

Lidé dekódovali delfíní řeč a užasli. 
Nejsme sami! 

Vědci ze Spojených států a Velké Bri-
tánie dosáhli průlomového úspěchu při 
luštění jazyka, kterým se dorozumívají 
delfíni. Získali sérii osmi objektů, které 
delfíni zvukově identifikují. Vedoucí vý-
zkumného týmu, Jack Kassewitz ze Spe-
akDolphin.com, "promluvil" k delfínům 
způsobem, který z vlastních slov vytváří 
zvukový obraz. Delfíni ze dvou samostat-
ných výzkumných center nezávisle na sobě 
dokázali tato slova chápat. Tím byl přine-
sen přesvědčivý důkaz toho, že delfíni se 
dorozumívají jakýmsi univerzálním "sono-
-obrazovým" jazykem.

Tým byl schopen učit delfíny jednodu-
ché i složité věty obsahující nejen podstat-
ná jména, ale i slovesa. Tím se prokázalo, 
že delfíni jsou schopni pochopit prvky lid-
ského jazyka, stejně jako vnímají vlastní 
komplexní vizuální jazyk. 

Britský člen výzkumného týmu, John 
StuartReid, používá přístroj nazvaný Cy-
maScope; ten umožňuje zviditelnit zvuk 
a tudíž lépe pochopit, jak delfíni "zvukově 
vidí". Téměř všechny slyšitelné zvuky jsou 
jako bubliny. CymaScope je přístroj, který 
umožňuje zvuky nebo hudbu zviditelnit, 
ve 3D zobrazení. Odhaluje krásné a složité 
struktury představující bohatou harmonic-
kou povahu hudby.

Podařilo se mu zobrazit sérii zkušeb-
ních předmětů, jako sono-obrazy vytvoře-
né jedním z delfínů účastnících se výzku-
mu. 

Při svém pokusu „mluvit delfínsky“ 
Jack Kassewitz ze SpeakDolphin.com, 
sídlící v Miami na Floridě, navrhl experi-
ment, při kterém nahrával zvuky vytvářené 
delfíny a odražené od ponořených před-
mětů - například plastové krychle, kačera 
a květináče. Objevil, že odražené zvuky 
vlastně obsahují obrazy zašifrované ve 
zvuku. Když pak v rámci hry přehrál tyto 
zvuky delfínům, byli schopni identifikovat 
předměty s 86% přesností, což dokazuje, 
že delfíní chápou echolokační zvuky vlast-
ně jako obrázky. Kassewitz pak odjel na 
jiné pracoviště a přehrál tam zvukové ob-
razy delfínovi, který s nimi neměl dřívější 

zkušenost. Tento delfín identifikoval před-
měty s podobně vysokou měrou úspěšnosti 
a potvrdil tak, že delfíni opravdu používají 
zvukově-obrazovou formu komunikace. 
Někteří výzkumníci předpokládají, že del-
fíni používají sono-vizuální smysl k „fo-
tografování“ (zvukovému) blížícího se 
predátora a odeslání jeho obrázku ostatním 
členům hejna, aby je uvědomili o nebezpe-
čí. Tento mechanismus předpokládá zobra-
zení přímo v mysli ostatních delfínů. 

Když Reid zobrazil odražené echolo-
kační zvuky na CymaScope, bylo možné 
poprvé vidět zvukově-obrazové obrazy, 
které delfín vytvořil. Výsledné obrázky 
připomínají typické zobrazení z ultrazvu-

ku používaného v nemocnicích. Reid vy-
světlil: 

„Když delfín skenuje předmět svým 
vysokofrekvenčním zvukovým paprskem, 
vysílaným ve formě krátkých pulsů, tak 
každý puls zachycuje statický snímek, po-
dobně, jako fotoaparát. Každý delfínem 
vyslaný zvukový puls je pulsem čistého 
zvuku, který je pak modulován tvarem 
předmětu. Jinými slovy, puls odražené-
ho zvuku obsahuje částečné holografické 
znázornění předmětu. Odražený zvuk je 
snímán dolní čelistí delfína, ve které putuje 
dvojitými tukem naplněnými „akustickými 
trubkami“ do jeho vnitřního ucha, kde vy-
tváří sono-obrazový obraz.“ 

 
Protože delfíni vydávají dlouhé sady 

krátkých zvukových pulsů, věří se, že mají 
trvalé zvukově-obrazové vnímání, podob-
né přehrávání videa, kde je řada nehyb-
ných obrázků viděna jako pohybující se 
obrázky. 

Označení “exo-holografický“ vyjadřu-
je skutečnost, že delfíní obrazový jazyk je 
v podstatě šířen všude kolem delfína, kdy-
koliv jeden nebo více delfínů z hejna vyšle 
nebo přijme zvukové obrazy. Náš nový 
model delfíního jazyka říká, že delfíni mo-
hou nejen vysílat a přijímat obrázky před-
mětů kolem sebe, ale mohou také vytvářet 
zcela nové zvukově-obrazové informace 
prostě tak, že si představí, co chtějí sdělit. 

Pro nás jako lidi je možná znepokojivé vy-
stoupit mimo náš symbolický myšlenkový 
proces a skutečně ocenit delfíní svět, ve 
kterém, jak se zřejmě ukazuje, kralují spíše 
obrazové, než symbolické myšlenky. 

Zdá se tedy, že delfíni lidský symbo-
lický jazyk překonali a místo něj si vyvi-
nuli formu komunikace mimo lidskou vý-
vojovou cestu. V jistém smyslu máme nyní 
„Rosettskou desku“, která nám umožní 
napojit se na jejich svět způsobem, který 
jsme si před rokem neuměli ani představit. 
Staré pořekadlo říkající: „jeden obrázek 
řekne víc, než tisíc slov“ náhle nabývá 
zcela nového významu.“ 

K lidské schopnosti vnímat určitý 
jazyk patří získávání a využití komplex-
ního systému zvuků vytvářených hlasem, 
kterým přisuzujeme specifický význam. 
Jazyk, vztah mezi zvuky a významy, se 
vyvíjel u každého kmene a národa jinak. 
Obecně se má za to, že schopnost lidské-
ho jazyka je zásadně jiná, než u ostatních 
druhů, a že je mnohem komplexnější. Vý-
voj hlasem interpretovaného jazyka údajně 
souvisel se zvětšováním objemu mozku. 

Mnoho výzkumníků se divilo, proč mají 
delfíni mozek srovnatelný velikostí s lid-
ským, když příroda vytváří orgány odpoví-
dající dané potřebě. Nálezy Kassewitzova 
týmu naznačují, že delfín potřebuje velký 
mozek, protože je to nezbytné pro použití 
zvukově-obrazového jazyka, který vyža-
duje značnou mozkovou kapacitu. 

Kassewitz řekl: „Náš výzkum poskytl 
odpověď na starou otázku – „Jsme sami?“. 
Nyní můžeme jednoznačně odpovědět-  
„Ne“. Jiná než lidská inteligence, kterou 
hledají ve vesmíru, byla nalezena přímo 
zde na Zemi - v podobě elegantních del-
fínů.“

http://druidova.mysteria.cz/zvirata-
_a_rostliny/delfini_rec.htm

„Historie Dne Země se začala psát 
roku 1970 v USA, kdy senátor Gaylord 
Nelson pověřil studenta Harvardovy uni-
verzity Denise Hayesa organizací série 
environmentálních protestních setkání 
a výukových programů s cílem podpořit 
environmentální hnutí po celých Spojených 
státech. První Den Země slavil úspěch a ve 
Spojených státech vedl mimo jiné k založe-
ní Americké agentury pro ochranu život-
ního prostředí a k přijetí Zákona o čistotě 
ovzduší, Zákona o čistotě vody a Zákona 
o ohrožených druzích.

V následujících letech se iniciativa 
Dne Země postupně šířila také do zahra-
ničí. V roce 1990 byl Denis Hayes opět 
požádán o zorganizování environmentální 
kampaně, tentokrát na globální úrovni. Na 
celém světe se podařilo zmobilizovat asi 
200 miliónů lidí ve 141 zemích. 

Dnes slaví Den Země víc jak miliarda 
lidí ve 175 státech světa. Den Země se tak 
stal největším svátkem, který slaví lidé spo-
lečně na celé planetě bez ohledu na původ, 
víru či národnost."

http://www.denzeme.cz/index.php?-
page=seznam_akci

Od této doby uteklo již mnoho vody. 
Dnes otázka zní, jak v současných podmín-
kách operativně řešit globální výzvy, hroz-
by a rizika naší doby?  Odpovědí může být 
ALLATRA VĚDA.

ALLATRA Věda je mezinárodní spo-
lečenství učenců, kteří nejsou lhostejní ke 
globálním problémům lidstva, sjednocující 
slušné a talentované vědecké pracovníky. 
Jsou to lidé Cti a Svědomí, kteří přišli 
k vědě ne pro peníze nebo slávu, ale pro 
rozvoj vědy samotné ve prospěch společ-
nosti, v zájmu vyšších humánních cílů. 
ALLATRA Věda je duchovním a intelek-
tuálním základem pro nezávislou světovou 
vědu, který v současných podmínkách 
umožňuje operativně řešit globální vý-
zvy, hrozby a rizika naší doby. ALLATRA 

VĚDA výhradně na dobrovolné bázi sdru-
žuje vědce, nezištně pracující ve prospěch 
celého lidstva. 

ALLATRA Věda je jedinečnou kom-
binací teorie a praxe. Na stránkách http://
allatra-science.org/cs může kdokoliv 
sledovat aktuální stav klimatu na Zemi. 
Sluneční aktivitu, vítr, ozónovou vrtstvu 
a hlavně činnost supervulkánů, o kterých 
se v poslední době objevila spousta článků, 
ale žádný z nich nenabízel řešení. Po pře-
čtení Zprávy „O problémech a důsledcích 
globálních změn klimatu na zemi. Účinné 
způsoby řešení daných problémů“ řešení 
existuje.

Všichni lidé dobré vůle jsou schopni 
se na změně současné situace aktivně po-
dílet - změně ideologie světové společnosti 
ze spotřebitelského myšlení na duchovní 
a tvůrčí, na uplatňování priorit vzájemného 
přátelství, duchovních a morálních vztahů 
mezi lidmi, a to ne na papíře, ale ve skuteč-
nosti. Lidé se potřebují zbavit konvenčních 
omezení a spojit své úsilí tady a teď. Příro-
da se nedívá na tituly a sociální postavení, 
když vypouští svůj, tisíci lety nahromadě-
ný, hněv. Jen skutečná spolupráce a přá-
telství mezi lidmi, založená na lidskosti, 
může dát lidstvu šanci na přežití…

http://allatra.eu/reports/o-problemah-i-posled-
stvijah-globalnogo-izmenenija-klimata-na-zemle

pokračování ze str. 2

Pěstování na zahrádce
Množení medvědího česneku je mož-

né vyrytím shluku rostlin i s balem, kte-
rý přesadíme na stinné místo, s hlubokou 
zeminou a s kyselým pH. Rostlina vy-
žaduje dostatek vláhy. Lépe je vysazení 
dceřinných cibulek na stinný záhon nebo 
do polyetylénového pytle s rašelinovým 
substrátem nebo si najděte stinné nebo 
polostinné místo 
s vlhkou, humóz-
ní půdou. Půdu 
nepřihnojujte.

Sází se cibul-
ky v trsech po cca 
10 kusech a to asi 
20 cm od sebe. 
Doba výsadby ci-
bulek : od začát-
ku března až do 
konce listopadu.

Medvědí česnek a jeho uchování pro 
potřeby v kuchyni

Medvědí česnek je nejlepší čerstvý, 
sušením ztrácí na chuti, vůni i vitaminech, 
jestli jste si ho ale přinesli nůši a nechcete 
se jej vzdát, nasekejte listy do mrazáku po-
dobně jako petrželku. Pár dní vydrží i ve 
skleničce s vodou nebo v lednici, zabalený 
do vlhké utěrky.

Příprava oleje
Pokud chcete zachovat léčivou sílu 

česneku medvědího po celý rok, můžete si 
připravit tinkturu, víno nebo olej.

Zkusit můžeme výborný univerzální 
česnekový olej.

Co ptřebujeme: listy nebo cibulky 
medvědího česneku, dobrý olivový olej. 

Jak na to:  Listy nebo cibulky medvě-
dího česneku nasekáme nadrobno  a dáme 
do menších sklenic. Pak zalijeme olivo-
vým olejem. Uložíme do lednice. Behem 

roku používáme na dochucování, napří-
klad na brambory, do polévek, na dušenou 
zeleninu, dělat pomazánky nebo na chleba 
s čerstvým sýrem apod.

PESTO Z MEDVĚDÍHO ČESNEKU
Pesto z medvědího a obyčejného čes-

neku s oříšky a parmazánem
Asi pět deka listů medvědího česne-

ku, 2 lžíce sekaných piniových oříšků, 
3 stroužky česneku, 100 ml olivového ole-

je, sůl, pepř, 50 
g parmezánu.

Vše, kro-
mě parmezánu, 
nejprve pro-
mícháme. Poté 
důkladně roz-
mixujeme, oso-
líme, opepříme 
a nakonec při-
dáme strouha-
ný parmezán.

Tip: Pesto 
používáme na 

špagety, nebo můžeme přidat lžičku pesta 
do pánve, kde opékáme chlebové kostky 
do polévky.

PESTO Z MEDVĚDÍHO 
ČESNEKU SE SOLÍ A OLEJEM 

120g medvědího česneku
15g soli
100ml kvalitního rostlinného oleje

Postup přípravy receptu:
lístky česneku omyjeme, osušíme 

a natrháme na kousky. Tyčovým mixérem 
v misce rozmixujeme nebo můžeme jen 
nožem nasekat nadrobno. Přidáme sůl, olej 
a zamícháme. Dáme do skleničky a uza-
vřeme. Uchováváme v lednici, kde vydrží 
do příští sezony medvěda.

http://www.moje-pravdy.cz/zdravi/
rady-a-recepty/zdravi/1710-cesnek-med-

vedi-informace-recepty

DUBEN

22
Den Země

Těším se na vůni květů levandule
pak náhle budu uvolněná a 
s lehkým vánkem kolem těla 
protančím celou noc i den, 
protože život je jako sen….

Alka Bazalka, AAS

Zevně se levandule lékařská užívá jako součást mastí při zánětech nervů, revmatismu 
nebo dně (její silice podporuje prokrvení pokožky), v koupelích ji lze použít na špatně 
se hojící rány. V lidovém  léčitelství  se  uplatňuje  zejména  jako  prostředek  mírně  
uklidňující  nervy,  při neurastenii, bušení srdce, předrážděnosti, migrénách, závratích 
či nespavosti. Plátěný sáček se sušenou levandulí vložený pod polštář údajně podporuje 
klidný spánek. Nejčastěji se však užívá ve formě nálevu nebo tinktury. 

http://www.spektrumzdravi.cz
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MEDITACE 
podle knih Anastasie NOVYCH

duben, květen 2016
 každou středu od 18 hodin

Kde: Antonína Sovy 39, OPAVA
 každý čtvrtek od 18 hodin

Kde: Závodní 15, OSTRAVA-Hrabůvka
Kontakty: Renáta 606794639, renata.valeckova@seznam.cz

Dušan 737124037, dusan.valecek@atlas.cz
S meditacemi a duchovními praktikami se můžete seznámit na:

http://ibisbooks.cz/index.php?nma=downloads&fla=podcat&ids=7  a v knize AllatRa

Polahoda • 2016 duben  HISTORIE • ZÁHADY • ZAJÍMAVOSTI

 Člověk je souhrnem všech svých skutků. Jean-Paul Sartre

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

PŘEDPOVĚDI BUDOUCNOSTI 
                         a pravda o minulosti a současnosti

Fantastické proroctví, popsané v kni-
hách spisovatelky A.Novych se naplňují 
se 100% přesností. Čím více jsem studoval 
informace obsažené v těchto knihách, tím 
více jsem byl překvapen obrovskou důvě-
ryhodností a globálním charakterem těchto 
údajů. Pravděpodobně žádný věštec v celé 
historii lidstva nebyl schopen předvídat 
události s takovou přesností. A pro nás je 
důležité to vědět, aby pak nebylo nesnesi-
telně bolestivé pro promarněnou příležitost.

Budu uvádět úryvky z knihy A.Novyh 
a předkladat fakta a události, které se napl-
níliy se 100% přesností a tak uvidíme úplný 
obraz o světě, ve kterém žijeme. Aby bylo 
možné odhodit pochybnosti a spekulace 
s ohledem na přesnost předpovědí, podotý-
kám, že v knize A.Novych "Sensei ze Šam-
baly. 4. díl" (originál v ruštině),  která byla 
vydána v roce 2000, se píše: "Kniha byla 
sepsána podle zápisků bývalé maturantky, 
která ve svém deníku zachycuje události z let 
1990 - 1991."

Postupně se na to podíváme:
„…Cos to říkal o třetí světové válce?“ 

Voloďa se zaujetím pohlédl na Senseie. 
„Copak Archóntové ji skutečně napláno-
vali?“„Bohužel,“ kývl Sensei. „S dnešními 
jadernými zbraněmi, kterými vyspělé státy 
disponují?!“  pronesl Nikolaj Andrejevič. 
„Vždyť je to hloupost!“

„Samozřejmě, že je to hloupost, ale 
jen v chápání normálních lidí. Podle zvrá-
ceného chápání myšlení Archóntů je to 
normální… Myslím, že teď bych vám 
mohl povědět to, co se brzy dozví milio-
ny lidí, mohl bych vám odhalit tajné plány 

Archóntů určené k tomu, aby se ‚nenudili‘ 
při práci… Takže Archóntové vypočítávají 
globální války podle generací. A soudě po-
dle jejich výpočtů, má tato generace zažít 
třetí světovou válku. Pro zahájení nové 
globální války Archóntové určili tři termí-
ny s ohledem na geopolitickou situaci a na 
úroveň připravenosti obyvatelstva na tyto 
události. První datum, 23. prosince roku 
2012, už bylo prostřednictvím nepřímé re-
klamy vyhlášeno po celém světě jako mož-
né datum konce světa. Druhé datum je rok 
2017. A třetí datum – rok 2025. To jsou 
hlavní data, podle kterých se orientují a na 
nichž staví své výpočty. I když přirozeně 
může dojít ke změně, tak jako v kterémko-
li jiném plánu… V zásadě je možné jejich 
přípravy na tyto události jednoduše odhalit 
a pozorovat. Jediným silným odpůrcem 
Archóntů, který může vážně odporovat je-
jich záměrům, se stane…“

„Sovětský Svaz?!“ zeptal se nedočka-
vě Viktor. „Já bych to trochu upřesnil – 
Rusko… Takže, tyto přípravy Archóntů na 
novou globální válku je možné jednoduše 
pozorovat na pozadí událostí. O tom, jak 
postupují Archóntové jsem vám už hodně 
vyprávěl a ještě vyprávět budu. Jejich me-
tody zůstávají prakticky neměnné a už se 
mnohokrát v historii lidstva projevovaly 
a opakovaly. Všechno se bude dít dle staré-
ho základního schématu.

První, co učiní, bude snaha o maxi-
mální oslabení svého významného pro-
tivníka, který by skutečně mohl překazit 
realizaci jejich plánů. K tomuto účelu po-
užijí buď provokační destruktivní politiku 
uvnitř tohoto státu, realizovanou prostřed-
nictvím svých lidí, případně se, pokud se 

to nepovede, budou snažit obklopit tento 
stát takovými zeměmi, které jsou pod je-
jich kontrolou. Přirozeně, v případě nut-
nosti budou v těchto státech zorganizo-
vány převraty nebo revoluce, aby se do 
čela státu dostaly jejich loutkové vlády.

Pokud odstraníme veškerý politický 
a ideologický plevel, kterým je naplněn 
informační prostor ve světě a úpřimně po-
hlédneme na fakta, zjistíme, že první část 
příprav na třetí světovou válku je splněn 
(viz. obrázek).

Další informace z knihy "Sensei ze 
Šambaly. 4. díl":

Dále bude následovat uměle vyvolaná 
‚světová krize‘, vždyť převážná část svě-
tového kapitálu je v jejich rukou. A také 
jsou zvyklí na vytváření ‚nevyhnutelných‘ 
situací na světových burzách. Vzpomeňte si 
třeba na předchozí uměle vytvořenou krizi 
a následně na druhou světovou válku… 

"Celosvětová ekonomická krize byla 
v roce 2008 naznačena několika důležitý-
mi indikátory. Prvotní příčinou byla ame-
rická hypoteční krize 2007, která postupně 
přerostla ve světovou finanční krizi 2008...

Dle OSN čelí světová ekonomika nej-
většímu poklesu od Velké hospodářské kri-
ze ve třicátých letech 20. století.[3]"

zdroj: https://cs.wikipedia.org/wiki/
Ekonomick%C3%A1_krize_od_2007

Kromě toho, že budou ve společnosti 
vyvolány příslušné nálady před třetí svě-
tovou válkou, Archóntové uměle vytvoří 
‚světovou potravinovou krizi‘, která za-
sáhne především chudší vrstvy obyvatel-
stva. Ve světě bez zřejmých příčin nastane 
nedostatek potravin, což bude mít za násle-
dek hladomor v zemích třetího světa a znač-
ný nárůst cen potravin, dokonce i ve vyspě-
lých státech. Jako vysvětlení budou sloužit 
‚předpoklady‘,které se budou odvolávat na 
možnou souvislost s globálním oteplováním 
a s problémem přelidněnosti planety. Tako-
vá ‚prohlášení‘ přirozeně vyvolají u hlado-
vějících touhu rychle snížit početnost lidské 
populace ve vlastní prospěch.“

http://www.nato.int/docu/re-
view/2008/05/FS_HUNGRY/CS/index.htm

Voloďa zachmuřeně podotknul:
„Hmm, nepříznivá situace… Jenže, 

Sensei, ty jsi říkal, že skutečně nastanou 
globální  klimatické změny. Pak je mož-
né, že je něco takového jen předpovídaná 
realita.“ 

„Předpovídaná realita?!“ obviňujícím 
tónem pronesl Sensei. „S moderními tech-
nologiemi je reálně možné vytvořit ze sa-
harské pouště kvetoucí zahradu a nakrmit 
jejími plody značnou část obyvatel. A to se 
ani nezmiňuji o tom, že na Zemi je dosta-
tek úrodných polí k tomu, aby pojem hlad 
na této planetě vůbec neexistoval,“  Sensei 
se na chvíli odmlčel a dál už pokračoval ve 
vyprávění normálním tónem.

„No, a jako třetí a nejdůležitější věc, 
chystají se financovat a zorganizovat 
několik zcela zbytečných válek s někte-
rými státy třetího světa, avšak za účasti 
USA jakožto ‚světového policisty, který 
hájí demokracii na celém světě‘. V těch-
to válkách budou přirozeně umírat lidé, 
včetně prostých amerických chlapců, kte-
ří nebudou nic vědět o skutečném pozadí 
těchto válek a budou umírat v domnění, 
že za cenu ztráty svého života hájí demo-
kracii a zájmy svého státu na cizím území. 
Lidé budou umírat, což znamená, že bude 
narůstat nespokojenost amerického obyva-
telstva. Archóntové využijí těchto nepoko-
jů ve společnosti a ve vhodném okamžiku 
začnou obviňovat ze všech neštěstí dalšího 
loutkového prezidenta a budou všechno 
zdůvodňovat jeho ‚nepovedenou politi-
kou‘. Současně se budou snažit přesvědčit 
spojence a lid ve své zemi, že obyčejné 
války nejsou účinné – válečné operace jsou 
drahé, války se táhnou (přesto, že Archón-
tové financují také stranu odpůrců), umírají 
v nich lidé a nemá to žádný smysl. 

Seznam amerických intervencí: 
https://ru.wikipedia.org/wiki/Cписок_ 

военных_операций_США
Neboli peníze a lidské životy jsou vy-

nakládány zbytečně, bez užitku. V důsled-
ku toho se ve společnosti bude vytvářet 
mínění, že USA má mít právo jako první 
použít nukleární úder proti těmto ‚špat-
ným, nedemokratickým‘ zemím, se který-
mi politika Archóntů jaksi nepočítá. Tento 
názor se usídlí v hlavách lidí, kteří si bu-
dou myslet, že Američané, jako ‚svobodná 
země‘ a ‚světová velmoc‘, musejí mít prá-
vo prvního nukleárního úderu. Vždyť je to 
levnější a hlavně – jejich chlapci neumírají 
v tomto boji za ‚celosvětovou demokracii‘.

Aby přesvědčili lidi o tom, že nukleár-
ní válka je jednoduše nezbytná, budou ma-
nipulovat s ekonomikou ‚nejmocnějšího 
státu světa‘.Tak, jak to Archóntové obvyk-
le dělávají. Nejdříve je ekonomika země 
uměle rozvíjena, lidé si zvykají na poho-
dlný život. Potom se objeví ‚vnější nepří-
tel‘ státu. V tomto okamžiku Archóntové 
vyprovokují prudký pokles ekonomiky 
a zorganizují vážnou ekonomickou krizi. 
Následkem toho mnozí lidé přijdou o prá-
ci. Veřejné mínění se stává značně nepřá-
telským. A také tisk aktivně propírá téma, 
že jejich hlavní ‚nepřítel‘ v této době bo-
hatne, zaznívají ‚předpoklady‘, že možná 
právě proto ‚náš národ den ode dne chud-
ne‘. Tato provokace mimovolně vyvolává 
u lidí, kterým je výchovou vštěpována do-
minance materiálních hodnot, závist a vel-
mi negativní vztah k zemi, která ‚bohatne 
na úkor nich‘. V konečném důsledku tyto 
předpoklady tisku postoupí do kategorie 
obvinění ze strany vlády, která naznačuje, 
že za všechny ekonomické potíže země 
může tamten ‚špatný stát‘. A člověk, kte-
rý se nachází v těžké ekonomické situaci 
(ale stále si pamatuje, jak dobře a pohodl-
ně se mu žilo v jeho ‚svobodné vzkvétající 
zemi‘) a který pozoruje, jak bohatne jiný 
stát (kvůli kterému údajně on zchudl), se 
podvědomě přeorientuje z vnitřního nepří-
tele na nepřítele vnějšího, aniž by se zamy-

slel nad tím, proč ve skutečnosti vznikají 
tyto krize a kdo je vytváří. Občané tedy za-
čínají ‚na dálku‘ nenávidět zemi, na kterou 
jim ukázali přisluhovači Archóntů.

A pak je to čím dál tím horší. Lidé 
se začnou psychicky připravovat na to, 
že musí jako první použít nukleární 
zbraně, které rychle a účinně potresta-
jí ‚nedemokratický stát‘ kvůli kterému 
‚všichni chudnou‘. Tímto způsobem se 
Archóntové pokusí rozpoutat globální vál-
ku, ve které přirozeně zahyne velmi mnoho 
lidí, včetně těch, kteří prahli po ‚pomstě‘.“

„Prahli? Cožpak je možné lidi tolik 
oklamat?“ užasl Viktor. „Vždyť si to stačí 
jen logicky promyslet. Pokud silné státy 
rozpoutají nukleární válku, kdo zůstane 
naživu? Na co spoléhají Archóntové?“

„Ano, pokud k tomu dojde, zahyne pře-
vážná většina obyvatel zeměkoule… I když 
pro rychlé obnovení lidské populace stačí 
ponechat naživu alespoň sto tisíc osob. A to 
Archóntové velmi dobře vědí. Ne nadarmo 
aktivně realizují plán Agartha, který byl vy-
myšlen ještě za druhé světové války, když 
se atomová bomba stala realitou blízké bu-
doucnosti. Tento plán předpokládá výstavbu 
zcela autonomního města (připraveného pro 
dostatečně dlouhý pobyt sto čtyřiceti tisíc 
osob s ohledem na jejich rozmnožování) 
hluboko pod zemí, které by bylo dostatečně 
bezpečné za jakýchkoli kataklyzmat a spo-
lehlivě chráněné před nukleárními zásahy.

Archóntové předpokládají, že pokud 
se jim nepodaří ideologicky ovládnout svět 
a stát se jediným diktátorem v podobě ‚ce-
losvětové vlády‘, pak po této globální vál-
ce budou zcela jistě bezvýhradně vládnout 
světu. A na celém světě konečně zavládne 
jejich ‚jednotná vláda‘, které se budou bez-
výhradně podřizovat všichni lidé na země-
kouli. Počítají s tím, že u nových pokolení 
lidí bude kultivována výhradně otrocká psy-
chologie, která je založená na materiálních 
hodnotách a čistě ahrimánských (materiál-
ních) zásadách. Ale tady vyvstává ještě jiná 
otázka. Kdo by potřeboval takovou lidskou 
civilizaci s absolutní dominancí pudových 
instinktů a materiálních přání?“

Sensei těžce vzdychl a po chvíli mlče-
ní znovu promluvil:

„Proč vám to vyprávím? Proto, 
abyste viděli, věděli a chápali a hlav-
ně po celý život činili a realizovali své 
správné rozhodnutí… Války organizuje 
malá skupinka lidí. Ostatní, jejich početná 
otrocká svita – to jsou jen poskoci, kteří žijí 
z okamžité almužny od Archóntů, utěšují 
svou dušičku mocí, která je jim poskytnu-
ta, a vůbec se nezamýšlí nad tím, že pro 
Archónty jsou jen jakýmsi kanónenfutrem, 
‚potravou pro děla‘. Tito poskoci doufají 
ve svou ‚zářnou budoucnost‘, proto přes-
ně plní příkazy svých pánů a vedou svět 
ke třetí světové válce, aniž by chápali, že 
oni a jejich děti budou také zasaženi touto 
válkou a jejich životy se přetrhnou jako fil-
mová páska po záběru atomového ‚hřibu‘.“

překlad ze zdroje: http://rgdn.info/podgotov-
ka_naseleniya_zemli_k_3-y_mirovoy_voyne._okna_

overtona_v_ispolnenii_arhontov , úryvek  z knihy  
"Sensei ze Šambaly. 4. díl" od A.Novych

SEBEKONTROLA
Kontrola nad svým vnitřním stavem.
Košice 30.4., Praha 14.5.2016
• Co je základem naší touhy po rozvoji 
• Co je to vnitřní svoboda a síla ducha 
• Jak můžeme řídit své vědomí (myšlen-
ky, emoce, touhy) 
• Jak funguje lidský mozek v krizové si-
tuaci a v okamžiku relaxace. 
• Jaké jsou základní životní postoje a ty-
pické vzory reakcí a chování ve stresové 
situaci.
 • Jak přejít do alternativního stavu kli-
du, jasnosti a vnitřní rovnováhy.
V praktické části se naučíte: Techniky 
přesunu pozornosti na pozitivní myšlení 
a způsoby, jak být ve stavu rovnováhy 

v každé situaci; antistresové techniky: 
dechová samoregulace a relaxace, auto-
genní techniky a meditace.

HARMONICKÝ 
ROZVOJ DÍTĚTE

Vytváření podmínek pro rozvoj svobod-
né osobnosti
Ostrava 15. 5.2016
• Co jsou kritické fáze vývoje: spo-
jení (symbióza) a separace (oddělení), 
primární a sekundární hormonální 
přepětí. Jak pomoci dítěti zvládnout tyto 
etapy? 
• Na co jsou zaměřené moderní 
vzdělávací techniky? Proč je tak 
důležité, spolu s rozvojem intelektu, 
naučit dítě intuitivnímu smyslovému 
vnímání a poznávání světa? Jakou vaz-
bu to má k vývoji Osobnosti?
 • Jak my sami omezujeme vědomí dětí? 
Různé stavy rodičů. Role destruktivní 
rodičovské kritiky při formování zákazů 
a pravidel. Role přehnané rodičovské 
starostlivosti v tvorbě závislosti, pasiv-
ity a nesamostatnosti.
 • Jak zformovat základy kvalitní po-
vahy, lidskosti a morálky? Pomocné 
metody: kreativita, pohádkoterapie, 
filmy, příběhy, literatura, hry. 

HARMONICKÉ RODINNÉ 
VZTAHY

překonání krize v partnerství
Bratislava 1. 5. 2016
Věděli jste, že při komunikaci s ostat-
ními lidmi se pouze 30% vnímání reali-
zuje na viditelné úrovni a 70% vnímání 
se děje na skryté úrovni?
• Co ovlivňuje a určuje kvalitu komuni-
kace? 
• Jak pomoci sobě a partneru přejít na 
úroveň harmonických vztahů?
 • Tři úrovně vztahů mezi lidmi: viditel-
ná komunikace, bezprostřední energet-
ická a informační výměna, energie, od 

duše k duši na úrovni hlubokých pocitů.
 • Jak se naučit najít kompromisy v kri-
tických situacích a zůstat v rovnováze?
 • Co je potřebné pro obnovu ztracené 
harmonické jednoty? 
V praktické části školení pochopíte 
a pocítíte, že schopnost komunikovat na 
úrovni duchovní složky člověka otevírá 
neomezené možnosti!

Více na:  
www.facebook.com/PsychologieAllatRa 
a tel.774 689 512

Svoji účast, prosím, potvrd´te na:

KOŠICE:
Kongresový sál 

hotelu Golden Royal,Vodná č.8
p. Kuskuličová

bauli.kuskulicova@email.cz
tel: +421 918 636 214

Vstupné 20 €

OSTRAVA:
OSTRAVSKÉ VÝSTAVY, a.s., Černá 
louka 3235, pavilón A, konferenční sál

Renáta Valečková
renata.valeckova@seznam.cz

tel: +420 606 794 639
Cena 550,- Kč

BRATISLAVA:
Stavební bytové družstvo Bratislav II

Strojnická 8, přístup z Mírové ul.
Jaroslav Szalay
info@allatra.sk

tel: +421 903 448 010
Vstupné 20 €

PRAHA:
Rezidence Ostrovní, 

Ostrovní 222, Praha 1
evahronova@email.cz
tel: +420 608 325 030
tel: +420 774 689 512

Cena 550,- Kč
Těšíme se na vás!

Přednáší Tatjana Zinchenko, dok-
torka psychiatrie, rehabilitační psy-
choterapeut, trenér, vedoucí Centra 
integračního vývoje, člen Profesionální 
Psychoterapeutické Ligy Evropské aso-
ciace psychoterapeutů. Má 15 let prak-
tických zkušeností v oboru, a to 5 let 
v oboru psychiatrie a 10 let v oblasti 
psychoterapie. Má rovněž zkušenos-
ti s prací v oblasti rodinné systémové 
terapie, transakční analýzy, dechové 
terapie a tanatoterapie.

pokračování ze str. 1

Pardubický kraj a Národní rada 
osob se zdravotním postižením Pardubického kraje 

si Vás dovolují pozvat na 
regionální kolo Duhového křídla 2016 s názvem

FESTIVAL POD DUHOVÝMI KŘÍDLY 
Akce se uskuteční v pondělí 

25. dubna 2016 od 10 do12 hodin 
v sále ABC klubu, Štolbova ul. 2665, Pardubice. 

Akci moderuje Zuzana Nováková. 
O kulturní program se postarají umělecké soubory poskytovatelů sociálních slu-
žeb a členové organizací osob se zdravotním postižením z Pardubického kraje. 

Vstup na akci zdarma
Počty účastníků laskavě potvrďte obratem, nejdéle do 20. dubna 2016

na e-mailové adrese pardubice@nrzp.cz na www.duhovekridlo.cz. 

 Státní převraty a "barevné revoluce" v republikách bývalého Sovětského svazu

Rusko

Mongolsko

Afghánistán
Írán

Polsko
Finsko

Japonsko

Turecko

revoluce se uskutečnila
pokus o barevnou revoluci

2003 - Gruzie, „Revoluce růži“
2004 - Ukrajina, Oranžová revoluce
2005 - Kyrgyzstán Tulipánová revoluce
2005 - Uzbekistán, pokus o barevnou revoluci
2006 - Bělorusko,  Vasilykovaya revoluce
2008 - Armensko, pokus o barevnou revoluci
2009 - Moldavsko, Šeříková revoluce
2010 – Kyrgyzstán, Dyňová revoluce

2010 – Bělorusko, pokus o barevnou 
revoluci
2011 – Rusko, Bolotnaja revoluce
2011 - Kazachstán,  pokus barevnou revoluci
2013- Ukrajina, „Majdan“
2015 – Armensko, Revoluce rozetok
2015 – Moldavsko, Antioligarchická revoluce. 

http://ruxpert.ru
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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

Stojím na autobusové zastávce a ve-
dle mne si stěžuje jedna paní druhé, že 
je zoufalá ze své sestry, která se nechá 
ovlivnit a využívat od svého přítele, 
nestará se o svoji maminku, dle ní má 
nepořádek doma, že ona jí chce pomoct, 
ale ta si dělá, co chce…Odpoledne mi 
volá bývalá kolegyně, která po několi-
ka větách stočí hovor na svého manžela. 
Stěžuje si, jak se k ní a k dětem chová 
bezohledně, dělá si, co chce, neprojevu-
je jim lásku, vysedává u televize, dlouho 
spí…Na první pohled by jim člověk dal 
za pravdu – skutečně bychom se k sobě 
měli chovat ohleduplně a s láskou, po-
máhat druhým…ale něco mi na tom 
nesedí, nemám z těch rozhovorů dobrý 
pocit. Tam uvnitř mě se vzdouvá vlna 
odporu a nesouhlasu. Proč? Několik dní 
o tom přemýšlím, snažím se být nezau-
jatý pozorovatel, zkoumat situaci z obou 
stran. A v tom mi to došlo! Jde jen o pro-
vokace tohoto světa, který přesně ví, na 
čem nás „nachytat“, co nás tzv. dostane 
do varu a my tak tratíme tu úžasnou 
energii, která nám byla dána na něco 
mnohem důležitějšího…

Vždyť, to není o tom, kdo má prav-
du, co je správné! Říkají, že pravda má 
tolik podob, co je na světě lidí. A správ-
né? Z jakého pohledu? Z toho našeho, 
kdy hájíme své ego, které je díky pýše 
nyní zhrzeno a cítí se ohroženo? Nebo 
tak žadoníme o lásku u druhých, proto-
že se sami dost nemilujeme, nevážíme 
si sebe, nedokážeme najít to štěstí sami 
v sobě?

Vždyť skutečná láska je bezpod-
mínečná, prostě je, bez ohledu na 
vnější podmínky, bez ohledu na to, 
jak se ten druhý chová! Skutečná lás-
ka má jen začátek, ale nikdy ne konec! 
Lidská láska, tak jak ji známe my, je 
pouhá emoce, která přijde a odejde nebo 
se přemění v jinou emoci, jako je třeba 
nenávist.

Navíc, pokud někomu vnucujeme 
nějaké své názory, žádáme jej, aby se 
choval tak či onak, je to pouhý akt násilí 
a manipulace. Kdo z nás dvou je potom 
ten horší?

Štěstí je uvnitř nás samotných. Po-
kud se milujeme, vážíme si sebe, cítíme 
napojení na všudypřítomnou sílu lásky 
a tvoření, nemůže nám nikdo a nic vadit, 
neboť se nacházíme ve stavu absolutní-
ho štěstí a milujeme všechny a vše. To-
hoto stavu může dosáhnout každý z nás, 
bez ohledu v jakých poměrech se naro-
dil, žije, bez ohledu na svou národnost, 
vyznání, sociální postavení, bez ohledu 
na to, zda žije sám či v rodině, zda je ve-
dle něj milující osoba, či tyran. Nezáleží 
na tom, co se děje kolem vás, ale jak to 
vnímáte! Když najdete vnitřní klid, sta-
nete se šťastnými a světe div se, rázem 
se změní i všichni kolem vás. Buď se 
změní, nebo vám zmizí z života, protože 
tu lekci, kterou jste potřebovali dostat, 
vám už dali.

Těžké životní situace nám přichá-
zejí jen proto, abychom se něčemu 
naučili, aby z nás byl člověk s velkým 
„Č“. Protože takový člověk nikdy ne-
soudí druhé, protože ví, že oni si také 
prochází svým Armageddonem, nesnaží 
se měnit druhé, protože je bezpodmí-
nečně miluje. Naopak je jim vděčný, 
protože mu ukazují, že on sám, má ještě 
hodně co na sobě zlepšovat! Vždyť lidé 
kolem nás jsou našimi zrcadly. To ne-
vidíme jejich chyby, ale ty naše! Tento 
materiální svět je velmi racionální, pro-
to vás bude trápit jen tak dlouho, dokud 
se budete na jeho „háčky“ chytat. Když 
už vás nebudou zajímat, půjde na jiného 
nešťastníka. 

Všichni jsme si velmi podobní, 
všichni řešíme podobné starosti a všich-
ni toužíme po štěstí, lásce a domově. 
Je ale velká záměna, že toto hledáme 
v okolním, materiálním světě! Vždy to 
pravé štěstí a láska je uvnitř nás a domů 
k Bohu, kde je jen láska, radost a vzá-
jemnost, se můžeme vrátit, až zde složí-
me všechny zkoušky na jedničku.

Pokud život vezmeme jako hru a při-
stoupíme k němu s dětskou upřímností, 
hravostí a zvídavostí, máme vyhráno! 
Zde je pár drobných praktických rad, 
které pomáhají mně a mým přátelům:

● Vyhněte se hodnocení (sebe i dru-
hých), jen dělejte, jak nejlíp dovedete, 
ale nehodnoťte. Hodnocením srovnáváte 
danou situaci s něčím z minulosti, neži-
jete tedy v přítomném okamžiku.

● Buďte upřímní, především sami 
k sobě. Přiznejte si svou dualitu a stimu-
lujte co nejvíce tu vaši lepší stránku. 

● Za špatné slova a činy se neod-
suzujte, jen je pozorujte a snažte se jim 
příště vyvarovat.

● Žijte tady a teď. Neřešte minulost, 
stejně už s ní nic neuděláte a nepřemýš-
lejte o budoucnosti, neboť je nejistá.

● Zahlťte své vědomí pozitivními 
informacemi. Vědomí chce stále „pa-
pat“ informace, tak mu dejte, ale kvalitní 
biostravu.

● Denně si najděte alespoň pár mi-
nut na „meditaci“. Jde o stav bez myšle-
nek. Stačí si jen sednout a soustředit se 
na dech, projít se přírodou a vnímat tu 
krásu kolem, poslechnout si příjemnou 
hudbu či vidět pěkný film… nebo si lze 
přečíst o různých meditacích a duchov-
ních praktikách více v knihách Anastasie 
Novych a věnovat se tomu skutečně po-
ctivě.

● Neposlouchejte ostatní, naučte se 
používat intuici. Jedná se o pocity v ob-
lasti solar plexus, které se projevují buď 
teplým radostným pocitem štěstí a klidu 
nebo nepříjemným tlakem až svíráním. 
Intuice (hlas Duše, Svědomí) jediná nej-
líp ví, co je pro vás správné.

● Po probuzení se rozhodněte, že 
budete šťastní.

● Před spaním si zrekapitulujte, co 
nového jste se naučili a co dobrého jste 
udělali dnes pro druhé. Pokud na nic ne-
přijdete, znamená to, že jste v daný den 
nežili, jen existovali!

● Žijte každý den, jako by měl být 
tím posledním. Neodkládejte krásné 
věci na potom, neusínejte, aniž byste 
byli s někým ve sporu, mazlete se a hraj-
te si se svými dětmi a zvířecími miláčky, 
volejte svým rodičům a projevte jim 
svou lásku, podarujte úsměv náhodným 
kolemjdoucím, smějte se, poslouchejte 
zpěv ptáčků, čichejte ke květinám, ra-
dujte se z obyčejných věcí…Probuďte 
v sobě anděla a pomozte probudit ty 
druhé! Vždyť s jistotou nevíme, zda 
přijde zítřek, zda bude nějaké potom! 

Eva Hronová

SKUTEČNÁ LÁSKA MÁ JEN ZAČÁTEK…

Oslavy duchovního svátku 
Máhášivarátrí prozářily sál pražské 

Lucerny
Pozitivní  energie  naplněná  radostí,  

modlitbami, zvukem,  a  světlem  se  nedá  
udržet  pouze  na  jednom místě  –  je  ur-
čena  celému  světu,  všem  bytostem, celé-
mu universu… 

V přítomnosti  J.  S.  Višvagurua  ma-
hámandaléšvara paramahans svámího  Ma-
héšvaránandy  proběhla  podle védského  
kalendáře  první  březnové  pondělí  oslava 
svátku  Mahášivarátrí.  Hlavními  pořada-
teli  akce  byly Višva  Guru  Díp  Hindu  
Mandir  -  české  hinduistické společenství  
(www.hinduismus.cz)  a  Jóga  v denním ži-
votě Praha, z. s. (www.joga.cz). 

Višvagurudží  zahájil  tuto  oslavu  hře-
jivými  slovy,  která nás  velmi  jemně  od-
vedla  z ruchu  velkoměsta,  aby  nás nala-
dila na tuto jedinečnou oslavu. První tanec  
bharatanátjam ke  šrí  Ganéšovi v podání 
tanečnice Bhaktidéví  nás  energicky  po-
zvedá  nad  všechny  problémy  a s lehkostí 
se propojujeme s tancem na podiu a sama 
věřím, že je  opravdu  možné  se  zbavit  
všech  potíží.  Síla  a  důraznost tohoto  tan-
ce  nás  nenechá  v klidu.  Bhaktidéví  se  
učí  tanec bharatanátjam již osmnáct  let, 
tanci  obecně se věnuje od šesti let a je to 
znát. Kdo umí, umí… 

Poté  Višvagurudží  vyzval  pana  Vi-
véka  Ojhu,  aby zahájil  oslavu  troubením  
na  lasturu  a  oficiálně tak zahájil obřad 
Máhášivarátrí. Dále  promluvil  pan  Kmo-
níček  z Prezidentské kanceláře,  který  
sám  byl  velvyslancem  v Indii v letech 
2006  -  2009 a pod jehož záštitou se tato 
oslava koná: „Kdo se jednou dotknul In-
die, toho už nepustí. Indie není jen země 
nebo kontinent. Indie je především cesta, 
kterou každý prochází, aby  se  dostal  sám  

DÁREK PRO SESTRU

Prodavač, který stál za pultem své-
ho obchodu, nepřítomně pozoroval ulici. 
V tom uviděl malou holčičku, která přišla 
k výloze a doslova přilepila svůj nos na 
okenní sklo. Její oči zazářily radostí, když 
uviděla to, co hledala. Vešla dovnitř a po-
žádala prodavače, aby jí ukázal tyrkysový 
náhrdelník.

„To je pro mou sestru. Můžete mi ho 
krásně zabalit?“  řekla holčička.

Prodejce se na ní nevěřícně podíval 
a řekl: „Máš dost peněz?“

Bez stínu pochybností vytáhla hol-
čička z kapsy kapesník, vysypala na pult 
všechny drobné mince a se spokojeným 
úsměvem se zeptala: „Bude to stačit?“

Bylo tam jen několik malých mincí. 
Ale dívenka s hrdostí pokračovala: „Víte, 
já ho chci darovat mé starší sestře. Od 

chvíle, kdy nám zemřela maminka se moje 
sestra o nás stará a pro sebe má málo času. 
Dnes má narozeniny a jsem si jistá, že bude 
šťastná, když dostane tento náhrdelník, 
protože se jí velmi hodí k jejím očím.“

Muž odešel dozadní místnosti obcho-
du a po návratu držel v ruce krabičku. Po-
ložil do ní tyrkysový náhrdelník, převázal 
ji modrou stuhou a udělal krásnou mašli.

„Drž jí pevně!“ řekl dívce. „A buď 
opatrná!“

Dívenka šťastně vyběhla z obchodu 
a spěchala domů.

Pracovní den se pomalu chýlil ke 
konci, když do obchodu vstoupila mladá 
dívka. Položila na pult prodejce známou 
krabičku a vedle ní balicí papír a stužku.

„Tento náhrdelník byl zakoupen zde? 
Kolik stál?“

„Á!“ řekl prodavač. „Cena za jaký-
koliv výrobek v mém obchodě, to je vždy 
důvěrná smlouva mezi mnou a klientem.“

Dívka však odvětila: „Ale má sest-
ra měla jen pár mincí. Ten náhrdelník je 
z pravého tyrkysu, že ano? Musí být velmi 
drahý. To si nemůžeme dovolit!“

Muž vzal krabičku, s velkou něhou 
a láskou jí znovu zabalil, podal ji dívce 
a řekl: „Ona zaplatila tu nejvyšší cenu … 
víc, než by mohl zaplatit dospělý člověk. 
Dala všechno, co měla.“

Anastasia: A proč člověka tolik znepokojuje a trápí, co si o něm myslí někdo jiný? 
Rigden: To, jak sebe i ostatní lidi hodnotíme a následně to porovnáváme, ve sku-

tečnosti vychází z materiální části člověka. Jde o pradávný instinkt být „alfa samcem“ 
nebo „alfa samicí“. Zvíře se vždy snaží, aby v očích soka vypadalo větší a hezčí. Proto to 
člověka tolik znepokojuje a trápí, co si o něm jiní myslí. Obvykle se to omezuje na přání, 
aby vypadal jiným, než ve skutečnosti je. Člověka trápí otázka: „A co na to řeknou lidi?“ 
Ale ani se nezamýšlí nad tím, kdo konkrétně by ho měl soudit? Z pýchy a přehnaného se-
bevědomí pramení strach člověka z názoru Materiální podstaty jiných lidí. Proč? Protože 
cizí kritika se v tomto případě chápe jako snížení významu vlastního ega. Nicméně toto 
všechno spadá do jednoho procesu: jde o boj o dominanci, o moc nad sobě podobnými. 
Odtud pramení křivda, stav sklíčenosti, agrese.

Mimochodem, co se týká kontrolování 
myšlenek Živočišného principu. V ruské 
pravoslavné asketické literatuře, kde se po-
pisuje koncentrace věřícího na svůj vnitřní 
svět, jeho vlastní prožívání pocitů při spoje-
ní s Bohem, je v podstatě řečeno totéž, co se 
objevuje i mnohých jiných náboženstvích 
a co je vlastní jakémukoli člověku, kráče-
jícímu po duchovní cestě. Jen se to tady 
nazývá učením o původu hříchu, „vášních 
jako zdroji hříchu v lidské duši“. Mniši si 
předávají praktické zkušenosti při sledo-
vání zrození „hříchu“ ve vědomí člověka 
v podobě myšlenek, přesněji myšlenek 
a přání Živočišného principu, jejich rozvoj 
a projevení v podobě negativních skutků.

První stádium, prvotní moment zro-
zení „hříchu“ oni nazývají příloh (česká 
transkripce slova).  Vyznačuje se lstí, za-
chycením, ovlivněním, napadením. Na to 
se nahlíží jako na vliv zvenčí na lidskou 
Duši, jelikož se taková myšlenka rodí buď 
jako důsledek pokušení, obklopujících člo-
věka, pokud jim věnuje svou pozornost, 
nebo to může být vyvoláno vzpomínkami 
z minulosti na vlastní i cizí hříchy, nebo 
vlivem temných sil a tak podobně. Přitom 
se zdůrazňuje, že jsou tyto myšlenky naho-
dilé, vnější, rodí se v hlavě samovolně, bez 
jakékoli účasti člověka, navzdory jeho přá-
ním. Na vznik podobných provokativních 
myšlenek a zřeknutí se jich se pohlíží jako 
na duchovní cvičení, svéráznou pomoc při 
poznávání sebe sama. A v tom se projevuje 
opravdová svoboda volby člověka. Aby-
chom zabránili podobným myšlenkám Ži-
vočišného principu, je nutné nevěnovat jim 

žádnou pozornost již v samotném počátku 
jejich vzniku, „vyhnat je od prahu“. Pokud 
to neuděláme, pak se myšlenka (či obraz) 
zastavuje a ovládá rozum. Člověk ji začíná 
„živit“ svou pozorností a přáními a udržuje 
tak uměle podle vlastní volby tu myšlenku 
v hlavě.

Druhé stádium – „splynutí“, přesněji 
„spojení“ té myšlenky (od Živočišného 
principu) s vědomím člověka (s volbou 
Osobnosti), nebo, jak píšou asketové, do-
chází k „rozpravě se vzniklým obrazem“. 
Tedy člověk si škodí již tehdy, když pouze 
přihlíží a vnímá to špatné rozumem. Třetí 
stádium …Člověk „s potěšením“ přijímá 
myšlenku a uskutečňuje svou osobní de-
finitivní volbu, dává přednost té myšlence 
z vnější. „Vůle“ se pokouší tuto myšlen-
ku vykonat. Člověk uskutečňuje volbu se 
záměrem znovu, ještě jednou prožít inten-
sivnější předpokládaný příjemný pocit, vy-
volaný tou myšlenkou. Tak končí „vnitřní 
rozvoj hříchu“, přesněji myšlenka Živočiš-
ného principu nabývá na síle, zotročuje si 
vědomí Osobnosti.

A dále to přeměňuje na vnější skutek. 
Jestli se člověk nevěnuje kontrole svých 
myšlenek, vykonává tento skutek praktic-
ky bez jakéhokoli zvláštního váhání a po-
dobný stav moci „nahodilých myšlenek 
zvenčí“, jež ho ovládají, se již stává zvy-
kem. Proto si dokonce ani nevšimne, ani 
nechápe, že ho již ovládá „cizí vůle“, stává 
se otrokem svého Živočišného principu

úryvek z knihy AllatRa od A.Novych

Mechanizmus působení myšlenky

z knihy AllatRa A co na to řeknou lidi?

Probuzení
Probuďme se lidičky, jako jarní kytičky,

otevřeme naše srdce Lásce dokořán,
prožijme si pocit, že nikdo z nás tu není sám

nahlédněme do sebe a vzpomeňme si, proč jsme tu
Láskou a dobrem zaplňme celou planetu.

Jezero radosti
Jezero radosti je plné krásných slov,
poběž si zaplavat, nečekej na výlov,

slovíčka mazlivá, něžná a čistá
tvou Duši potěší, tím jsem si jista.

k  sobě.  Naši  indičtí  přátelé jdou 
touto cestou již tisíce let.“ 

Je to již pátá oslava tohoto 
svátku v Praze. Šivarátrí je noc 
zasvěcená modlitbám  a  uctívání 
Šivy, je provázena radostí, blažeností. Kéž 
to není jen noc bdělosti, ale i noc probu-
zení. 

 Šiva je Svajambhú, ten  který  projevil  
sám  sebe.  Poté  přišlo světlo  džjóti  a  
celý  vesmír  se  začal  třpytit. 

V průběhu  oslavy  mají  všichni  pří-
ležitost  provést  tzv.  abhišék  -  polévat  
Šiva  lingam  panč amritem, který zastu-
puje pět nektarů a obsahuje vodu, mlé-
ko, med, ghí - pročištěné máslo a jogurt. 
Účastníci  dnešní  oslavy,  kterých  je  více  
než  šest  set,  se  postupně  řadí  do  dlouhé  
fronty. Krůček po krůčku postupují smě-
rem k   Šiva lingamu, mlčky nebo za zpěvu 
manter.  Posvátná atmosféra prostupuje 

celým sálem, naplňuje všechny zúčastněné 
a obrací naši pozornost do nitra. 

Nádhernou  atmosféru  dobarvuje  
zpěv  manter  a  kírtanů v podání Mantra 
ánanda bandu (Jitky Blahůškové  Fajfrové 
a Petra Růžičky). Ti, kteří mantry neznají,  
je mohou zpívat podle náhledu na velkém 
plátně. Celým sálem zní zpěv a vytváří  ku-
lisu  plnou  harmonie  a  míru. 

„Celý vesmír je jako tvé šaty,“ říká 
Bhaktidéví a svoji oddanost k Šivovi vyja-
dřuje tancem. Cesta k Šivovi  vede  skrze  
meditaci, kterou nás provedl opět Višva-
gurudží. V meditaci sledujeme nádherné 
modré světlo a Šiva se pomalu rozpíná 
v prostoru.  

Na  závěr  nás  všechny  Višvagurudží  
pozval  na  kumbhamélu do  Udždžainu.  A  
tím  bylo  nastíněno,  že  každá  oslava  je 
přestupní  stanicí  k další  oslavě,  k další-
mu  svátku.  

Na závěr zní mantra  -  zpíváme man-
tru ke Ganéšovi. Během meditace jsme  se 
dotkli klidu a míru uvnitř nás, které často 
toužebně hledáme nejen ve chvílích, kdy 
jsme sami jako loď na rozbouřeném  moři.  
Pokud  to  na  okamžik  ochutnáme,  zjis-
tíme,  že  stojí  za  to,  abychom v hledání  
pokračovali.  Jak  se  píše  v knize  Moje  
poselství: „Hledání neustává, dokud ne-
nalezneme cíl, který je zároveň naším 
počátkem.“ 

Alena Stellnerová


