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Kašel? Příroda ví,
co na něj platí!
Pomocí léčivých bylin můžete značně
zkrátit a zmírnit trápení se suchým či
vlhkým kašlem a předejít nežádoucím
komplikacím.
Kašel většinou přichází společně s nachlazením. I když už se cítíme relativně
v pořádku, kašel, jako nevítaný host, přetrvává s různou intenzitou. Toto může
trvat pár dní, ale také týdnů. Základem
pro překonání nachlazení je klid na lůžku, pravidelný příjem tekutin a strava se
zvýšeným obsahem vitamínů, které nyní
vaše tělo nezbytně potřebuje.
pokračování na str. 2
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Co dělají nejlepší
manažeři světa
jinak?

Mahátma Gándhí. O čem dnešní historie mlčí
Mohlo by se zdát, že je to paradox: když se kohokoliv zeptáme - všichni chtějí žít šťastně.
Tak proč věnujeme tolik pozornosti studiu negativních příkladů ze života společnosti a přehlížíme historická fakta, která poukazují na lidskost a důstojnost, na skutečný význam slova
Člověk?
Velmi málo z nás ví o této historické
události, neboť, i přes svůj bezprecedentní
charakter, není bohužel součástí vzdělávacích programů středních, odborných a vysokých škol. Zato však důkladně studujeme extrémně negativní a ošklivé okamžiky
ze života lidstva, jakými jsou války, holocausty a hladomory, studujeme osobnosti
diktátorů a krvavé způsoby, jakými dosahovali moci na světové scéně.
Mohlo by se zdát, že je to paradox:
když se kohokoliv zeptáme - všichni chtějí žít šťastně. Tak proč věnujeme tolik
pozornosti studiu negativních příkladů
ze života společnosti a přehlížíme historická fakta, která poukazují na lidskost
a důstojnost, na skutečný význam slova
Člověk?
Pojďme se podívat na reálný příklad
lidskosti, odvahy a vnitřní jednoty lidí,
kteří bez jediného výstřelu nenásilným
způsobem osvobodili jednu z největších
zemí světa.
Jedním z nejvýraznějších příkladů
jednoty mnoha lidí je osvobození Indie
z koloniálního útlaku Velké Británie, které
se konalo celkem nedávno - ve dvacátém
století.
Všechno to začalo tím, že mladého
indického právníka Mahátma Gándhího
doslova vyhodili z vagónu první třídy rasisticky naladění Angličané.
Vzdělaný a inteligentní Móhandás
věděl, že takový projev je jen špička velkého ledovce pohrdání indiánů anglickými
kolonizátory. A tak se Móhandás rozhodl
vymýtit tuto nespravedlnost. Móhandásu
Gándhímu byly teroristické nálady a způsoby cizí, proto se rozhodl jít cestou nenásilné občanské neposlušnosti vůči nespravedlivým zákonům, které porušovali práva
Indiánů. Mimochodem, indiáni nejen že
neměli právo cestovat první třídou, ale nemohli chodit ani po chodnících. Také museli nosit zvláštní průkaz totožnosti, který
nepotřebovali ostatní občané Britského impéria. Prvním krokem, kterým se Gándhí
rozhodl zahájit likvidaci těchto nespravedlností, byl projev občanské neposlušnos-

ti v roce 1906, který byl nazván „Satyagraha“ (v překladu ze sanskrtu „pevnost
v pravdě“).
Podle Gándhího je Satyagraha - prostředek pro praktické a vědomé porušování
nespravedlivých zákonů: „Stát za pravdou, silou pravdy, silou lásky, silou duše“,
a dále „Triumf pravdy, vítězství pravdy,
vítězství pravdy silou duše a lásky“. Základní ideou bylo působit na obezřetnost
a svědomí nepřítele prostřednictvím: nenásilného způsobu (ahinsá), připravenost
snášet bolest a utrpení.
Cílem Satyagrahy bylo přeměnit soupeře ve spojence a přítele – oslovení svědomí je mnohem efektivnější, než hrozby
a násilí. V souladu s Gándhího teorií vede
násilí, dříve nebo později, ke zvýšení násilí, a naopak nenásilí přerušuje spirálu zla
a umožňuje obrátit nepřítele na spřízněnou
duši. Gándhí nepovažoval Satyagrahu za
zbraň slabých, ale těch, kteří jsou nejsilnější duchem.
Symbolem nového satyagraha se stala
Charkha, tradiční indický kolovrátek. Na
výzvy Mahátmy přešla celá zem na soběstačnost, indiáni odmítali kupovat britské
zboží, včetně drahých tkanin. Mahátma
sám seděl za kolovrátkem a dělat si své
vlastní oblečení a boty. Indiáni neporušují
zákony, oni prostě nespolupracují s orgány
moci. Kupují jenom indické zboží (dokonce i to méně kvalitní!), spalují britské látky,
které kdysi koupili.
Pro celý národ to byl duchovní průlom,
vnitřní objev. Ukazuje se, že jejich politická a hospodářská závislost na Británii je
jen výsledkem jejich spolupráce s kolonialisty! Na začátku se kolonisté Gándhímu
vysmívali, ale potom zažili šok z toho, že
si jich nikdo nevšímá, nectí jejich tradice
a zisky jejich společností vykazují obrovské ztráty. Dokonce si Indové ani nevšimli
příjezdu korunního prince z Walesu. Ulice
zely prázdnotou, když se tam objevil vzácný host - ztělesnění posvátného královského majestátu.
I když bylo na začátku jen málo ochotných lidí, kteří následovali myšlenku
Gándhího, postupem času jich přibývalo
stále víc a víc. Lidi sjednocovalo to, že
v záměrech Móhandáse viděli upřímnost,
neodradilo je ani neustálé bití a zatýkání,
ztráta prestižní práce a dalších věcí, na kterých běžní lidé houževnatě lpí během své

letmé pozemské existence.
Mimochodem,
je
třeba uvést,
že Gándhího
rodina byla
hluboce věřící. A kněz v jejich farnosti během bohoslužby nepoužíval jen jedno Písmo Sváté,
ale používal všechno, co bylo po ruce. Takže, během jednoho projevu k věřícím mohl
ze začátku citovat Gitu, potom Bibli, pak
Korán, Védy - a to vše bylo považováno
za samozřejmé, jako kdyby nebyl žádný
rozdíl v tom, které Písmo číst. A pokud
se nad tím zamyslíme, jaký v tom je ve
skutečnosti rozdíl? Bůh je jeden. Vždyť
všichni proroci přinášeli jednu a tutéž
Pravdu - jen časem různé zainteresované strany „obalily“ tuto Pravdu do
různých svátých Písem, k nepoznání
zkreslili Slovo Boží a skryly zrnka Pravdy v hromadách plev. Pravděpodobně
důvodem, proč kněz farnosti, kterou navštěvoval Gándhí, musel používat všechny
dostupné zdroje, bylo, aby odhodil tuny
plev a donesl tak věřícím cenná zrna Jediné Pravdy.
Tento přístup k bohoslužbám velice
ovlivnil pohledy Móhandáse. Musel dobře vědět, co lidem přikázal samotný Bůh,
když usiloval o to, aby Britové spravedlivě
zacházeli s Indy. Kolonisté vykládali Boží
přikázání nesprávně, a proto si dovolovali
tak nelidsky zacházet se svými bližními,
i když všechna Písma hlásají milovat bližního, jako sebe sama, a ne mučit a držet
v otroctví.
V roce 1919, když už Gándhí žil
v Indii a byl jedním z vůdců národního
osvobozeneckého hnutí, byl vydán zákon
Rouletta. Dovoloval britské vládě potrestat účastníky osvobozeneckého hnutí bez
soudu, bez vyšetřování a obhájců. Imperialisté si tak vytvořili neomezené pravomoci ohledně nežádoucích občanů Indie.
Není těžké uhádnout, jak vznik tohoto tzv.
„zákona“, který byl ve skutečnosti hrubým
bezprávím, pobouřil lidi po celé Indii.
Gándhí a jeho spojenci cestovali po celé
zemi, vystupovali na shromážděních a vyzývali k nenásilné neposlušnosti, a tím byla
vyvolaná první všeindická satyagraha. To
udělalo Gándhího známým a všemi respektovaným mužem, jehož lidé nazývali
Mahátma (Velká Duše).
pokrašování na str. 5

Život nestojí na místě, teče a mění se neuvěřitelnou rychlostí. Proto je tak důležité v tomto bouřlivém proudu najít něco,
co je stálé a věčné, něco, na co se můžeme spolehnout v každé situaci.
K napsání tohoto článku mně inspirovala kniha M. Buckinghama a R. Kofmana
„Nejprve musíte porušit všechna pravidla! Co dělají nejlepší manažeři světa jinak“. Kniha je zajímavá sama o sobě. Ale
nebudeme hovořit jen o tom.
pokračování na str. 3

SPOLEČNOST

Jak fotit krajinu
Fotografování krajiny je podobné jako rybaření. Někdy čekáte na úlovek celý den,
jindy máte úlovek hned. Fotografování
krajiny vyžaduje dobré boty, železnou
trpělivost a pár dobrých tipů, které Vám
odhalím. Pokud to nebude hned poprvé
na jedničku, uvědomte si, že profesionálové chodí na stejné místo každý den
třeba celý měsíc, než získají „kardinální
úlovek“.
Nezbytnou součástí výbavy krajináře
je kvalitní stativ. Protože budete fotit
s vysokou clonou, musíte prodloužit čas
závěrky.
pokračování na str. 4

VE SPOJENÍ
S PŘÍRODOU

Tajemná tvář
Kyjeva
To, co je znázorněno na obrázku, není
nějakým dílem neznámého umělce. Tak
z vesmíru vypadá reliéf pravého břehu
Dněpru, na kterém se nachází město Kyjev (Ukrajina).
Příroda nám neustále dává různé hádanky a lidstvo se na ně snaží najít odpovědi.
Tajemství Bermudského trojúhelníku, kamenné ‚kolejnice‘ z neznámé minulosti na
ostrově Malta, astronomické a matematické znalosti indiánských kmenů upoutávájí
pozornost lidstva po celá staletí.
pokračování na str. 5

Z A J Í M AVO S T I

Legenda
o ledové kře
Vysoko v horách, na třpytivém sněhobílém vrcholku, se zrodil jako dětská
slza průzračný krystalek ledu. Ve dne se
kochal sluncem, hrál světlem na svých
hranách, dovedně vytvořených přírodou.
V noci se radoval hvězdám, pozoroval ta
úžasná třpytivá stvoření. Postupně rostl
a vstřebával do sebe stále více energie
laskavého nebeského tělesa...
pokračování na str. 6

CESTA
ZA POZNÁNÍM
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Reparativní regenerace meziobratlových plotének

pokračování z minulého čísla...
V lékařství se rozlišuje fyziologická,
reparativní (obnovitelná) a patologická
regenerace. Pod fyziologickou regenerací
se rozumí nepřetržité obnovování struktur
(například proces buněčné, vnitrobuněčné
obnovy, vnější vrstvy kůže atd.). Rád bych
vás upozornil především na reparativní
regeneraci. Prostřednictvím reparativní
(obnovitelné) regenerace dochází k obnově tkání při úrazech, procesech degenerace
a jiných patologických stavech, jež jsou
doprovázeny masovým odumíráním buněk. Podstatu reparativní regenerace tvoří
tytéž mechanizmy jako v případě fyziologické regenerace. Rozdíl je pouze v intenzitě a projevech. Jinými slovy je tedy
reparativní regenerace přirozenou reakcí
organizmu na poškození a charakteristické pro ni je zesílení fyziologických mechanizmů obnovy specifických tkáňových
elementů nebo jiného orgánu.
Rozlišujeme úplnou a částečnou regeneraci. O úplné regeneraci (restituci)
mluvíme tehdy, když je v procesu reparativní regenerace ztracená tkáň nahrazena rovnocennou specializovanou tkání.
K částečné regeneraci (substituci) dochází tehdy, když na místě defektu vyrůstá nespecializovaná pojivová tkáň, která
se následně jizví (hojí se prostřednictvím
zjizvení).
Vědci zjistili, že efektivita procesu regenerace závisí na podmínkách, ve kterých
tento proces probíhá. Utlumit, posílit nebo
kvalitativně změnit proces regenerace mohou různé faktory: specifika látkové výměny, věk, výživa (trofika), stav nervového
a endokrinního systému, intenzita průtoku
krve v poškozené tkáni, přidružené choroby, celkový stav organizmu a tak dále.
Lidský organizmus je unikátní svým
uspořádáním a složitostí procesů, které
v něm probíhají. V průběhu celého jeho

života v něm neustále probíhají procesy
rekonstrukce a obnovy. Fyziologická a reparativní regenerace hrají důležitou roli
a představují v podstatě strukturní základ
veškerých různorodých projevů životaschopnosti organizmu jak ve stavu normy,
tak i ve stavu patologie.
Bylo by zcela chybné domnívat se, že
u člověka jsou regenerační mechanizmy
nedokonalé. Jen jsou ke dnešku stále málo
prozkoumány. V průběhu každého dne
dochází v lidských buňkách k mnoha poškozením DNA. Pokud by tato poškození
nebyla díky reparaci včas odstraněna, mělo
by to velmi smutné následky.
V době, kdy jsem se začal věnovat
vědeckému zkoumání zaměřenému na detailní (experimentální a klinické) studium
každého stádia rozvoje degenerativně dystrofického procesu v meziobratlových ploténkách a také jsem se snažil vypracovávat
principy a metody cílené léčby meziobratlových plotének, bylo už známo mnoho
poznatků o patologických procesech probíhajících v ploténce.
Například na základě předběžných
výsledků morfologických, biochemických
(histochemických) výzkumů bylo stanoveno, že úroveň fyziologické regenerace
v tkáni meziobratlových plotének je příliš
nízká v důsledku toho, že samotné chondrocyty a chondroblasty jsou málobuněčné.
Jen připomenu, že chondrocyty jsou zralé
buňky fibrózního prstence a pulpózního
jádra meziobratlové ploténky vznikající
z chondroblastů a chondroblasty jsou mladé buňky chrupavčité tkáně, které vznikají
při obnově této tkáně a aktivně formují mezibuněčnou hmotu (věnovali jsme se jim
už v kapitolách „Meziobratlová ploténka“
a „Počátek rozvoje osteochondrózy“).
Chondrocyty mohou existovat a také
fungovat dlouhou dobu, potřebují k tomu
ovšem optimální podmínky. V jejich případě to znamená, že jsou obklopeny mezibuněčným matrixem, který se velmi málo
mění. Množství buněčných elementů fibrózního prstence v jeho vnějších částech se
pohybuje okolo 500 buněk na 1 mm2 řezu
tkáně. Jejich množství se ovšem výrazně snižuje směrem k místu, kde přechází
v pulpózní jádro. Na 1 mm2 plochy řezu
tam připadá asi 40 buněk. Jinými slovy je
pulpozní jádro, na jehož buňky připadá
hlavní odpovědnost za regeneraci meziobratlové ploténky, jednou z málobuněčných tkání organizmu. Navíc malý počet
chondrocytů v jednotce objemu tkáně nemůže odolávat zvýšenému opotřebovávání
základní hmoty, což při stabilně příliš vysoké zátěži může vést k rozvoji patologie.
Vzniká otázka: jak vytvořit podmínky pro aktivní regeneraci komponentů

Prohřejte
své končetiny
přípravek, který dokáže pokožku příjemně
prohřát.

Poctivě pletené ponožky, hrubá deka
a přesto jsou vaše nohy stále studené jako
led! Přesně takto se projevuje syndrom studených nohou. Nezáleží, zda je parné léto,
nebo studená zima. Vaše končetiny mají
pořád stejnou teplotu. Jaké jsou nejčastější
příčiny a jak je možné se tohoto nepříjemného pocitu zbavit?
Mezi jednoznačné příčiny patří problémy s krevním oběhem. Špatné prokrvení končetin, porucha nervového systému
a také stres. Naše pokožka je velmi citlivá
na změny teplot. Ve studeném prostředí
začíná kůže postupně blednout a my cítíme chlad. Tyto projevy jsou naprosto
běžné a nemusí nás znepokojovat. Zbystřit bychom měli v okamžiku, kdy se nohy
nezahřejí ani v teple. Syndrom studených
končetin trápí jak ženy, tak muže. Ve větší
míře bývá ovšem připisován ženám. Možná i proto, že huňaté ponožky a hřejivé polštářky v papučích jsou především ženskou
doménou. Přesto i muži moc dobře znají
pocit prokřehlých prstů s bílo-modrým
zbarvením. Další důvod může být také ten,
že muž potýkající se s tímto problémem
raději hrdinsky mlčí, než aby se o tomto
nikoliv nebezpečném, ale přesto nepříjemném pocitu zmínil. Ať už je to jak chce,
v zásadě platí, že více jsou zasažení lidé,
kteří jsou vyššího vzrůstu nebo kuřáci.
Pokud máte v zimě nohy promrzlé,
dopřejte jim relaxační koupel. Do nádoby
si nalijte teplou vodu a přidejte koupelovou sůl nebo olej, jež udělají vašim nohám
dobře. Nohy ponořte alespoň na 5 minut.
Poté je důkladně osušte a nakrémujte.
Jestliže vás trápí studené končetiny, zvolte

Vyzkoušejte Thermolku hřejivé mazání. Její hřejivý efekt ocení nejen lidé náchylní ke studeným končetinám nebo sportovci k prohřátí svalů a kloubů, ale také
osoby trpící potížemi se zády a klouby.
Patentově chráněná kombinace konopného oleje a sibiřské jedle, kaštanu, vanilky
a kapsaicinu, pozvolně spouští příjemný
prohřívací efekt, který vydrží až 10 hodin!
Pořiďte si kvalitní obuv
Nohy je potřeba udržovat v teple
a suchu. Dbejte na vhodný výběr veškeré
obuvi, nejen zimní. Stejnou práci si dejte
také s výběrem ponožek. Těsné varianty
vyměňte za volnější.
Zbavte se stresu
Stres není nikdy dobrým společníkem.
V dnešní uspěchané době se mu bohužel
málokdo vyhne. Je tedy potřeba zvolit
vhodný způsob relaxace. Jako osvědčená
varianta je ukazuje sport, který navíc podpoří krevní oběh.
Pokud jsou problémy s pocitem studených nohou dlouhodobého charakteru, je
jistě vhodné navštívit praktického lékaře,
který po vyhodnocení dalších okolností
poradí co a jak dál.
http://www.inspirace-pro-zdravi.cz/

základní hmoty degenerující meziobratlové ploténky tak, aby bylo možné plnohodnotně obnovit ploténku a její funkce?
Experimentální použití různých preparátů
stimulujících regeneraci buněk meziobratlové ploténky (včetně jejich zavedení do
ploténky, až po očištěné kmenové buňky)
nepřineslo pozitivní výsledky a stanovený
úkol to nevyřešilo.
Důležitou roli v procesu obnovy ploténky hraje také mezibuněčná hmota. Jak
si už zajisté pamatujete, plní mezibuněčná
hmota nejrůznější životně důležité funkce
pro buňky a tvoří základ pojivové tkáně.
Biochemikové stanovili, že postupná změna složení mezibuněčné hmoty zásadním
způsobem mění funkční vlastnosti meziobratlové ploténky a její biomechanickou
odolnost. Tento fakt vedl k pesimističtějšímu pohledu na hypotézu o dokonalé nevratnosti patologických změn meziobratlové ploténky, protože jakoby mluvil o tom,
že jakékoli pokusy zastavit degeneraci
meziobratlové ploténky a tím spíš i dosáhnout v ní úplné reparativní regenerace (a to
i když je tento proces komplikován výhřezem meziobratlové ploténky), jsou odsouzeny k absolutnímu neúspěchu. Tím vznikl
ještě jeden, zdá se, že neřešitelný, úkol.
Druhým důležitým aspektem je výživa ploténky. Je známo, že meziobratlová
ploténka je tou nejvíce avaskulární tkání
(zcela bez cév) v lidském těle a neustále je
podrobována kompresnímu zatížení v řádech desítek, někdy i stovek kilogramů.
Bylo prokázáno, že jediným efektivním stimulátorem toho, aby výživné
látky postupovaly do meziobratlové
ploténky, je dávkované zatěžování (pěší
chůze). Na to bych vás rád upozornil. Vliv
nemá ani působení statických póz nebo
velké zatěžování, ale právě dávkované zatěžování, a to díky přirozenému výchozímu způsobu lokomoce člověka, tedy díky
chůzi! Aktivní difúze, přísun metabolitů
do meziobratlové ploténky (výživa ploténky) začíná asi 15 až 20 minut poté, co
je započata nepřerušovaná klidná chůze
vycházkovým tempem, která by měla trvat
1,5–2 hodiny (pro dostatečnou denní výživu plotének).
Takovou chůzi nelze ničím nahradit!
Chůze na trenažérech („běžící pás“ apod.)
je za tímto účelem neefektivní, protože při
ní nedochází k prostorovému pohybu, svaly pracují trochu jinak, jinak je přerozdělována zátěž a tak dále. Přírodu prostě nejde
oklamat!
pokračování v příštím čísle...
Z knihy Osteochondróza pro profesionálního pacienta od akademika
Igora Danilova.
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Kašel? Příroda ví, co na něj platí!
Pomocí léčivých bylin můžete značně
zkrátit a zmírnit trápení se suchým či vlhkým kašlem a předejít nežádoucím komplikacím. Že tomu nevěříte? Přesvědčíme
vás!
Kašel většinou přichází společně s nachlazením. I když už se cítíme relativně
v pořádku, kašel, jako nevítaný host, přetrvává s různou intenzitou. Nejprve je suchý,
a jak se zvyšuje produkce hlenu, mění se na
vlhký kašel. Toto může trvat pár dní, ale také týdnů. Základem pro překonání nachlazení
je klid na lůžku, pravidelný příjem tekutin a strava se zvýšeným obsahem vitamínů, které
nyní vaše tělo nezbytně potřebuje.
Ale jak se zbavit toho otravného kašle?
Naši předci si nemohli zajít do lékárny a jednoduše nakoupit přípravky, kapky a sirupy, které by jim pomohly. Místo toho vyšli do zahrady a s kašlem zatočili přírodními
prostředky. Rychle, účinně a bez chemie.
Lípa je skvělá při zahlenění
Lipový květ se využívá ke zmírnění horečky, podporuje produkci potu a pomáhá rozpouštět hleny. Lipový čaj se pije při rýmě, kašli, nachlazení, zahlenění horních dýchacích
cest či při problémech s průduškami.
Jitrocel usnadňuje odkašlávání
Lid jej opředl řadou pověstí a připisoval mu kdysi čarovnou léčivou moc. Jitrocel
usnadňuje odkašlávání a uvolňuje hleny z dýchacích cest. Sušené jitrocelové listy jsou
součástí řady čajových směsí a jitrocelové extrakty jsou součástí sirupů na nachlazení
a odkašlávání.
Černý bez mírní kašel
Květy bezu obsahují cholin, organické
kyseliny, třísloviny, saponiny, sacharidy, silice, vitaminy A, B, C a další látky. Z květu
se připravuje odvar užívající se zejména při
nachlazení, žaludečních potížích, plynatosti nebo migréně. Díky účinným látkám
mírní kašel.
Šípek doplní vitamin C
Šípky představují bohatý zdroj vitamínů a dalších účinných látek. Jsou jedním z nejbohatších zdrojů vitamínu C. Šípky se
osvědčily například při rýmě. Jsou dobrým pomocníkem také při potních kúrách a zácpě.
Mateřídouška na suchý kašel
Mateřídouška obsahuje silice typické pro čeleď hluchavkovité, flavony, kyselinu ursolovou, karvanol, flavonoidy, hořčiny a třísloviny, v nichž jsou obsaženy látky s dezinfekčním účinkem. Mateřídouška se používá při suchém kašli nebo při zánětu průdušek.
Z těchto zmíněných bylin si snadno připravíte bylinný čaj, který pomáhá s ředěním
usazeného sekretu v dýchacích cestách, usnadňuje tak odkašlávání a zlepšuje dýchání.
Jelikož má příjemnou chuť, je vhodný i pro děti.
Recept na čaj proti kašli
Do vhodné nádoby smícháme 1 hrst květů lípy, 1 hrst listů jitrocele, 1 hrst květů
černého bezu a 1 hrst drcených sušených šípků.
Příprava:
2 vrchovaté lžíce této směsi zalijeme 1 litrem vroucí vody a necháme 10–15 min
luhovat. Pak přidáme 2 lžíce medu. Čaj popíjíme ještě teplý po doušcích.
http://www.inspirace-pro-zdravi.cz/

Máte výsledky jako nebožtík...
Vezli mě na křesle chodbami okresní
nemocnice.
Kam? – ptala se jedna sestra druhé. –
Snad ne na jednolůžák, spíš na tu pětku,
ne?
Zneklidněla jsem. Proč mám být na
pokoji s pěti lůžky, když mohu být na samostatném? Sestry na mě pohlédly s tak
neskrývaným soucitem, že mě to udivilo.
Až později jsem zjistila, že na samostatný
pokoj dávali umírající, aby ostatní ušetřili
pohledu na ně.
– Doktor řekl na jednolůžák, opakovala jedna ze sester.
To mě uklidnilo. A když jsem pak ležela
v posteli, byla jsem se vším zcela smířená.
Už jenom proto, že jsem nikam nemusela
jít, nikomu jsem nic nedlužila a veškerá
moje odpovědnost klesla na nulu. Cítila
jsem podivnou odtažitost od světa kolem
sebe a bylo mi naprosto jedno, co se v něm
děje. Nikdo a nic mě nezajímalo. Získala
jsem právo na odpočinek. A to bylo dobré.
Zůstala jsem sama se sebou, se svou duší,
se svým životem. Já a jenom já. Problémy,
spěch a důležité otázky se ocitly stranou.
Všechen ten shon za něčím okamžitým
se zdál být tak nevýznamný ve s rovnání
s Věčností, Životem a Smrtí, s tím neznámým, co čeká tam, za nebytím…
Jenomže najednou se kolem začal
vzdouvat skutečný život. Bylo to tak krásné: zpěv ptáků po ránu, sluneční paprsky
šplhající po zdi nad postelí, zlaté listí na
stromě před oknem, tmavě modré podzimní nebe, vzdálený šum probouzejícího
se města, troubení aut, uspěchané klapání
podpatků na asfaltu, šustot padajícího listí… Panebože, jak úžasný je život! A já
jsem to pochopila až teď…
Tak ať, – řekla jsem si, – ale pochopila jsem to. Mám ještě pár dnů, abych si
života užila a měla ho ráda.

Pocity svobody a štěstí si žádaly
průchod, a tak jsem se obrátila k Bohu –
vždyť ten už mi teď byl nejblíž ze všech.
Bože, – radovala jsem se. – Děkuju
ti, žes mi dal možnost pochopit, jak krásný
je život a zamilovat si ho. I když až před
smrtí, ale poznala jsem, jak krásné je žít!
Naplňoval mě pocit tichého štěstí, svobody a jakési vyzvánějící výšky. Svět zvonil a zářil zlatým světlem boží lásky. Cítila
jsem mohutné vlny její energie. Zdálo se
mi, že ta láska je pevná a zároveň měkká
a průzračná, jako vlna v oceánu. Zaplnila
veškerý prostor kolem dokola, i vzduch
byl najednou těžší a dostával se hůř do
plic. Vtékal do nich jako pomalá pulsující
energie. Zdálo se mi, že všechno, co vidím,
se vyplňuje tím zlatým světlem a energií.
Milovala jsem! Bylo to jako spojení mohutné varhanní Bachovy hudby se vzhůru
stoupajícím tónem houslí.
Samostatný pokoj, diagnóza akutní
leukémie a lékařem konstatovaná nevratnost stavu měly své výhody. K umírajícím
pustili kdykoli každého. Přicházely zástupy truchlících příbuzných. Chápala jsem
jejich situaci: o čem se dá mluvit s umírajícím? Který navíc svůj stav zná. Jejich
zkormoucené obličeje byly až k smíchu.
Radovala jsem se: kdybych je tak
mohla ještě všechny vidět! Ze všeho nejvíc na světě se mi chtělo podělit se s nimi
o lásku k životu. Copak člověk může nebýt z toho poznání šťastný? Rozveselovala
jsem příbuzné i přátele jak jen jsem mohla.
Vyprávěla jsem jim anekdoty a historky
ze života. Všichni se sláva bohu chichotali a loučení probíhalo v atmosféře radosti
a spokojenosti.
Zhruba tak třetí den mě ležení omrzelo
a začala jsem se pocházet po pokoji a vy-

Neobyčejný příběh
obyčejného člověka
sedávat u okna. Jednou mě takhle zastihla
lékařka a rozzlobila se, že nesmím vstávat.
Upřímně jsem se tomu podivila:
– Změní se tím snad něco?
– Ne, – zrozpačitěla lékařka. – Ale
chodit prostě nesmíte.
– Ale proč?
– Vždyť máte výsledky jako nebožtík… Podle nich byste už neměla ani žít
a vy tady vstáváte!
Uběhlo maximum, které mi bylo stanoveno – čtyři dny. Ale já jsem neumírala
a s chutí jsem jedla šunku a banány. Bylo
mi dobře. Zato lékařce ne. Nic nechápala.
Výsledky se nijak neměnily, krev jsem
měla sotva růžovou, ale já jsem začala
chodit do haly na televizi. Lékařky mi bylo
líto. Má láska k životu si ale žádala radost
lidí kolem.
– Paní doktorko, a jaké výsledky bych
tedy měla podle vás mít?
– … aspoň takovéhle. Rychle na jakýsi lístek načmárala nějaká písmena a čísla.
Ničemu z toho jsem nerozuměla, ale pozorně jsem si to přečetla.
Lékařka si něco brumlala pod nos
a odešla.
V devět ráno vrazila do mého pokoje:
– Jak to děláte?
– Prosím? Co jak dělám?
– Ty výsledky! Jsou přesně takové,
jaké jsem vám napsala!
– Jak to mám vědět? Je v tom snad
nějaký rozdíl?
Pré mi skončilo. Přestěhovali mě na
pětilůžák. Příbuzní se všichni už rozloučili
a nechodili za mnou. Ostatní ženské v pokoji ležely a koukaly do zdi, podmračeně
a mlčky a aktivně umíraly.
Vydržela jsem to tři hodiny. Má láska
k životu začala popadat dech. Bylo třeba
okamžitě něco udělat.
pokračování na str. 6

Dlouhý, zdravý a šťastný život je výsledkem prospěšných činů, smysluplných projektů, které v nás samotných vzbuzují nadšení, a přitom jsou přínosem a požehnáním pro životy druhých. Hans Selye
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Jak zůstat za každých okolností šťastný?
Přestaňte se za něčím hnát, žijte!

Mnohým z nás ustavičně něco schází
k úplnému štěstí. Peníze, nové oblečení,
dobré vztahy. Lidé obvykle uvažují takhle:
„Kdybych měl ještě tohle, byl bych doopravdy spokojený“. Místo aby si užívali
života, honí se za jakýmsi přízrakem štěstí.

Většina lidí není schopna svůj emocionální stav kontrolovat. Když se v jejich
životě děje něco dobrého, závratí se jim
točí hlava, když je něco špatně, upadají do
depresí. Jejich život je jako horská dráha,
jednou jsou nahoře, a stačí okamžik, jsou
na samém dně.
Co by však nastalo, kdybyste dokázali
být šťastni bez ohledu na cokoli? Zůstali
byste absolutně v klidu, kdyby se vám rozbilo auto nebo vás seřval šéf. Necítili byste
se osamělí, až byste za deštivého odpoledne zůstali sami doma. Nikdy byste netrpěli
nespavostí kvůli nepodařeným osobním
vztahům.
Pokud vás myšlenka na to, že byste
dokázali ovládat svůj emocionální stav přitahuje, staňte se skutečným pánem svého
života s pomocí následujících čtyř rad.

Ale i když získáte všechno to, co jak
se vám zdá, učiní váš život šťastným,
bude vám realita i nadále vnucovat svoje
hned černé, hned bílé stránky. Dneska se
vám rozbije auto, zítra si natáhnete sval na
noze. Pokud budete podobným věcem věnovat zvýšenou pozornost, budete vždycky
mít příčinu být nešťastný.
Přestaňte se tedy za něčím hnát a začněte žít. Chtít víc, než to, co už máte, je
jistě dobré, ale nezapomínejte na odpočinek a užívejte si života hned teď.

Přijměte odpovědnost

Často ze všeho viníme ostatní, jakési
okolnosti, nebo dokonce předměty svých
problémů. „Jsem takový, protože mě otec
neměl dost rád“; „Já to blbý auto nenávidím, věčně se rozbíjí!“
Místo abyste obviňovali ze svých potíží jiné, soustřeďte se na to, co můžete udělat, abyste situaci napravili. Neškareďte se

www.allatra.in
Co je to platforma Crowdfunding podle svědomí?
Dává příležitost realizovat projekty a nápady, a to prostřednictvím společného úsilí různých lidí, za účasti sponzorů a s možným zapojením odborníků v daném oboru.
Platforma v sobě spojuje možnosti jak crowdfundingu, tak crowdsourcingu. Ve výsledku projekty ožívají díky kolektivní pomoci.
Naším generálním ředitelem je svědomí. Ano, správně jste pochopili:) Vaše Svědomí
je sponzorem vašich dobrých skutků.

MEDITACE

podle knih Anastasie NOVYCH
leden, únor 2016

a nelitujte se tak často. Vy a pouze vy jste
odpovědní za svoje štěstí.

13.1., 20.1., 27.1. každou středu od 18 hodin
Kde: Antonína Sovy 39, OPAVA
4.2., 11.2., 18.2., každý čtvrtek od 18 hodin
Kde: Závodní 15, OSTRAVA-Hrabůvka

Dejte se do toho

Chcete-li zhubnout, začněte sportovat. Je na vás někdo hrubý? Řekněte tomu
člověku, ať laskavě zanechá tohoto tónu.
Pokud se vám nelíbí vaše práce, začněte
s hledáním jiné. Postavte se sami ke kormidlu lodi, která se jmenuje „Můj život“!
Od jiných nic nečekejte
Očekáváme, že jiní lidé se k nám budou chovat lépe, než my k nim. Zajdeme
párkrát do fitness centra a pak jsme otrávení, že hned nevypadáme jako nějaký model. Rádi bychom vedli život, jaký vedou
rockové hvězdy, ale nebereme v úvahu
fakt, že pouze jednotlivci dosáhnou úspěchu a popularity.
Jednoduše řečeno, všichni máme sklon
očekávat něco víc. A z nesouladu mezi naším očekáváním a realitou jsme nešťastní.
Berte život takový, jaký je. Přestaňte přemýšlet nad tím, jak by to být mělo
a myslete na to, jaké to je. Když žijete bez
nějakých určitých vybájených cílů, je každá dobrá událost příjemným překvapením.
http://www.pronaladu.cz/jak-zustat-za-kazdych-okolnosti-stastny/

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

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

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

K zamyšlení

Nemějme obavy

V poslední době se nás dotýká záplava
nepříznivých zpráv z Evropy a ze světa.
Pravděpodobně si mnoho z nás položilo
otázky: co nás čeká, kam to půjde dál, v jakém světě budou žít naše děti apod. Zabýváme se tím, máme starosti a obavy.
Neuvědomujeme si, že starosti a obavy s sebou přinášejí negativní energie. Ty
potom působí zpětně nejen na nás, ale i na
lidi, se kterými se setkáváme. Negativní
energie nám kazí klidný a radostný život
a při dlouhodobějším působení bývají
často spouštěčem i vážných onemocnění.
Negativní energie k sobě přitahují zase
negativní energie. Může tak dojít i k jejich
kumulaci na určitém území.
Asi nemá smysl vést diskuse o tom, co
by měla činit vláda či Evropská unie. Ve
světle nových hrozeb se však můžeme zamyslet nad tím, jak žijeme, že i když občas
nadáváme, tak ten život je vlastně pěkný.
Že můžeme být vděčni, za to, čeho se nám
dostalo – materiálně i duševně. Existuje
ale i možnost přispět k tomu, aby to hezké
zůstalo.
Každý jsme jedinečná lidská bytost

Co dělají nejlepší manažeři světa jinak?

Život nestojí na místě, teče a mění se
neuvěřitelnou rychlostí. Proto je tak důležité v tomto bouřlivém proudu najít něco,
co je stálé a věčné, něco, na co se můžeme
spolehnout v každé situaci.
K napsání tohoto článku mně inspirovala kniha M. Buckinghama a R. Kofmana „Nejprve musíte porušit všechna
pravidla! Co dělají nejlepší manažeři světa
jinak“. Kniha je zajímavá sama o sobě. Je
to výsledek rozsáhlé 25 leté práce jedné
z největších sociologických organizací na
světě - Gallup. Ale nebudeme hovořit jen
o tom. Takže, pojďme popořadě.
Předpoklady vzniku této otázky
Už je to tak. Žijeme v době rychlých
změn, intenzivního hospodářského růstu
a fascinujících objevů ve všech vědních
oborech. Za pouhých několik desetiletí
jsme se stali svědky globálních změn ve
všech odvětvích světového průmyslu. Například, není tomu tak dávno, kdy mnozí
z nás sledovali pohádky na černo-bílé televizi, a teď učí své děti používat tablety
a chytré Smart TV. Život nestojí na místě,
teče a mění se s neuvěřitelnou rychlostí.
Proto je tak důležité v tomto bouřlivém
proudu najít něco, co je stálé a věčné, něco,
na co se můžete spolehnout v každé situaci. Nazvěme to „lidský faktor“. Chápu,
že kvůli ustálenému stereotypu vyvolává
výraz „lidský faktor“ úplně jiné asociace - negativní, příčina neúspěchu, atd. Ale
já mluvím o něčem jiném – o faktoru lidskosti, který má vliv na absolutně všechny
mezilidské vztahy. Pokusím se to vysvětlit.
Průzkum organizace Gallup
Po dobu dvaceti pěti let studovala organizace Gallup názory více než milionu
zaměstnanců z různých společností, sfér
a zemí, aby zjistila, co očekávají nejtalentovanější pracovníci od své práce. Byly
rovněž provedeny a zaznamenány rozho-

vory s více než 80.000 manažery trvající
hodinu a půl. Byli to vedoucí vyšší, střední
či nižší úrovně. Společné měli to, že každý
z nich měl alespoň jednoho podřízeného
zaměstnance. Průzkum byl zaměřen na
manažery, kteří dokázali efektivně využít
sílu svých podřízených k dosažení dobrých
obchodních výsledků. Úkolem bylo zjistit,
co mají společného tito úspěšní manažeři,
i když mají jasně odlišné styly řízení.
Detailní popis provedených prací je
uveden ve výše zmíněné knize. Vezměme
si jen některé z výsledků. Jednou z hlavních zákonitostí byla uvedena následující:

Více než 75 % všech pracovníků souhlasilo s účastí na studii, a celkem 28.000
lidí odpovědělo na 12 otázek organizace
Gallup. Zaměstnanci měli odpovědět na
každou otázku ve stupnici od „1“ až „5 “,
kde „1” - je „absolutně nesouhlasím“ a „
5” - „rozhodně souhlasím“. V níže uvedené tabulce jsou výsledky dvou obchodů
umístěných na opačných koncích stupnice
úspěchu. Čísla ve sloupcích – je podíl respondentů, kteří dali nejvyšší hodnocení (“
5“), na příslušnou otázku.
Stojí za to zmínit, že tyto otázky nebyly
vybrány náhodně - je to výsledek průzku-

Otázky
1. Víte, co se od vás očekává v práci?
2. Máte k dispozici materiály a vybavení nezbytné
pro řádný výkon své práce?
3. Máte možnost každý den dělat to, co umíte nejlépe ?
4. Dostali jste pochvalu za dobře odvedenou práci za
posledních 7 dnů ?
5. Bere vás váš bezprostřední nadřízený, nebo někdo
jiný v práci, jako osobnost?
6. Je ve vaši prácí člověk, podněcující váš profesionální růst?
7. Berou v práci ohled na váš názor?
8. Cítíte důležitost své práce pro cíle (úkoly) celé společnosti?
9. Cítí vaši spolupracovníci povinnost dělat svou práci dobře ?
10. Pracuje ve vaší společnosti jeden z vašich nejlepších přátel?
11. Mluvil s vámi někdo o vašich pokrocích v průběhu posledních
šesti měsíců?
12. Měl jste příležitosti k učení a růstu v uplynulém roce?
talentovaní zaměstnanci potřebují vynikajícího vedoucího. Talentovaní pracovníci
vstupují do společnosti, jsou přitahováni
charismatem jejich vůdců, vysoce efektivními vzdělávacími programy a štědrou
odměnou, ale produktivita jejich práce
a také to, jak dlouho zůstanou ve společnosti, závisí v první řadě na chování
a lidských kvalitách jejich přímého nadřízeného.
Jako důkaz uvádím příklad jedné ze
studií uvedených v knize. V zimě 1997,
požádala velmi úspěšná maloobchodní síť
prodejen Gallup, aby posoudil, nakolik je
pracovní prostředí společnosti příznivé. Ve
300 prodejnách této sítě pracovalo 37.000
zaměstnanců, přibližně 100 lidí v každé prodejně. Každý z těchto obchodů byl postaven
a zařízen takovým způsobem, aby zvýšil povědomí o značce mezi spotřebiteli. Exteriér
obchodu, jeho uspořádání, rozmístění výrobků, barvy - každý detail byl dotažen tak,
aby obchod v Atlantě měl stejné charakterní
příznaky jako obchod ve Phoenixu.

% odp. „5“
obchod A
69
45

% odp. „5“
obchod B
41
11

55
42

19
20

51

17

50
48
36
40
34
33

18
22
9
16
20
10

44

24

mu více než milionu zaměstnanců různých
společností s cílem vybrat klíčové ukazatele výkonnosti, podle kterých lze rozlišovat
skutečně vynikající zaměstnance od svých
průměrných kolegů. Odrážejí základní parametry, které určují schopnost společnosti
přilákat a udržet talentované zaměstnance:
v případě, že většina vašich zaměstnanců
dá ve svých odpovědích nejvyšší hodnocení
„5“ na všech 12 otázek – můžeme s jistotou
říci, že vaše společnost je velmi úspěšná.
Což vlastně i bylo prokázáno v hodnocení
výše uvedené obchodní sítě.
Obchod A měl lepší výsledky než obchod B ve všech ukazatelích úspěšnosti
firmy, jakými jsou obrat, zisk a schopnost
udržet zaměstnance. Rozdíl mezi nimi byl
veliký. I když podnikalo vedení společnosti kroky pro vylepšení podmínek práce
svých zaměstnanců - v různých obchodech se tyto iniciativy prováděly radikálně odlišnými způsoby. Obchod A zřejmě
vytvořil mnohem atraktivnější pracovní
prostředí, než obchod B.
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Všimněte si rozdílu v odpovědích na
druhou otázku: 45% zaměstnanců obchodu A plně souhlasí s tvrzením, že mají
všechny materiály a vybavení pro řádné
provedení své práce, zatímco v obchodě
B  - pouze 11 % dalo maximálně pozitivní
odpověď. Pozoruhodné je to, že tyto obchody měly k dispozici stejné materiály
a vybavení, pouze přístup zaměstnanců se
ukázal diametrálně odlišný.
Proč mezinárodní korporace mlčí?
Výsledky studií společnosti Gallup
jsou ohromující. Během několika let od
jejich vydání se v samotných Spojených
státech prodalo přes milion výtisků této
knihy. V Rusku je také považována za jeden z největších bestsellerů.
Ale mně překvapuje něco jiného.
Buckingham a Coffman studovali tento
problém více než 25 let. Nebylo to jedno
globální studium, ale celá řada různých objemných a složitých výzkumů, jejichž výsledky nikdy nebyly tajemstvím. Tak proč
autoři v knize s politováním uvádí fakt, že
velké mezinárodní korporace raději utratí
obrovské částky na rozvoj „věrnostních
programů” pro zaměstnance, zvýšení prémií a poskytování příležitostí k účasti na
zisku společnosti, i když nejdůležitějším
základním momentem pro skutečně talentované zaměstnance je jejich vztah
s přímým nadřízeným.
Proč se tomuto problému věnuje tak
málo pozorností?
Snad proto, že je to jednodušší a pohodlnější? Jednoduše je výhodnější „koupit
si” své zaměstnance materiálními „výhodami“, namísto vytvoření duchovních
a morálních vztahů ve společnosti. Pohodlnější je - propustit „vyhořelé“ zaměstnance a přijmout nové zapálené, než pomáhat
odhalit jejich nejlepší potenciál. Může za
to samotný systém umožňující skutečnost,
že na vedoucích pozicích se nacházejí ne
vždy ti nejlepší manažeři.
Ve společnosti se všemi způsoby podporuje veřejné mínění, že podnikání - je
„válka, ve které přežijí jen ti nejsilnější“.
Trh je přeplněn neuvěřitelným množstvím
literatury na téma, jak přežít a jak převálcovat ostatní v této válce. Potenciální manažeři se učí vnímat své podřízené jako
„spotřební materiál“.
Proto není divu, že první titul této knihy zní - „Nejdříve musíte porušit všechna
pravidla!“ A taková pravidla je skutečně

Způsob života je mnohem důležitější než množství prožitých let. Seneca

s vlastní duší. Samozřejmě máme i ego,
které často bývá nejvíce slyšet. To ono většinu času zpracovává informace, dělá závěry, vytváří obavy a starosti. Zkusme také
někdy naslouchat své duši, v klidu, uvolnění, s čistou hlavou. Duše je propojená
s vesmírem, chce dobro pro nás, pro naše
blízké, pro naši planetu. Když se budeme
chovat slušně, laskavě, budeme vděční, budeme se radovat i z malých věcí, tak vytváříme pozitivní energie. A pozitivní energie
přitahují další pozitivní energie. To má dva
dopady: jednak osobní život náš a našich
blízkých může být hezký, zdravý, ne stresový, a dále kumulace pozitivních energií
může i trochu ovlivnit celkovou realitu,
aby události šly dobrým směrem. Možnosti ovlivňování reality nám potvrdí ze svých
zkušeností nejen šamani, psychotronici, jogíni, ale i vědci – kvantoví fyzici. Kromě
toho je v Čechách a na Moravě mnoho míst
s velmi silnými pozitivními energiemi.
Žijme správně, dělejme dobré činy
a pro jakékoliv negativní síly bude obtížné
sem proniknout.
Jiří Šťastný, Praha
zapotřebí porušit. Vždyť dané výzkumy
ukazují na nepřehlédnutelný fakt, že nejúspěšnější jsou ty organizace, ve kterých
mezi zaměstnanci a vedením existují morální a duchovní vztahy.
Je-li možné změnit systém?
Prolomit stereotypy je velice těžké.
Ale pro ty, kteří chápou význam hry a jasně vidí konečný cíl, je to zcela proveditelné. Je třeba začít u sebe a provést změnu
svých osobních postojů a priorit.
Nejlepší manažeři světa se odlišují
tím, že mění ustálené stereotypy. A také se
rozhodli spojit své úsilí s cílem podílet se
znalostmi a zkušenostmi v oblasti společensky odpovědného podnikání. Právě teď
se po celém světě vytváří globální partnerská dohoda ALLATRA. Jejím cílem je vytvořit zcela nový formát vztahů mezi lidmi
v pracovních sférách společnosti.
Tento formát je založen na 7 globálních osnovách:
1. Vážit si života. Važte si života každého člověka, jako svého vlastního.
2. Svoboda volby. To je ten největší
dar člověku.
3. Ovládat sám sebe. Je to nejvyšší
moc dána člověku.
4. Duchovní a morální sebezdokonalování. Žij podle své duše, jednej podle
Svědomí.
5. Sjednocení. Je to záruka shody
a vytvoření společného cíle.
6. Sloužit dobru, odolávat zlu.
7. Duchovní dědictví. Všechno se
skrývá ve vnitřním světě člověka, a ne
ve vnějším. V jeho duchovní a morální
transformaci, v pocitech, myšlenkách,
slovech a skutcích.
Připojením se k celosvětové dohodě
o partnerství ALLATRA, přikládají fyzické a právnické osoby - investoři, zakladatelé, ředitelé podniků či jiných organizací,
ze své vlastní dobrovolné iniciativy, všemožné úsilí k praktické realizaci této dohody a jejich 7 základů.
Vždyť lepšími se nerodíme, stáváme
se jimi na základě svého osobního výběru,
sebe disciplíny a odhodláním. Přičemž spolupráce s podobně smýšlejícími lidmi velmi
podporuje vzájemný pokrok a rozvoj.
To je skutečný lidský faktor ve své
nejčistší podobě. Faktor vědomého pozitivního duchovního a tvůrčího rozvoje jak
osobnosti, tak i celé společnosti. A já jsem
si více než jistá, že sjednocení nejlepších
s nejlepšími přinese své výsledky - a pravidla se změní.
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„To, jak se k přírodě chováme dnes,
ovlivní náš zítřek,“ říká brněnská ekopodnikatelka
spotřeby s co nejmenším negativním dopadem na zdraví a životní prostřední a s co
nejpozitivnějším vlivem na člověka a společnost. K myšlence na ekologické podnikání ji prozaicky přivedlo přestěhování se
z města do domu, kde byl místo kanalizace
septik. „Tam mi docvaklo, že vše, co se vypustí do odpadu, skončí na zahradě v mrkvi,“ popisuje začátek svého podnikání Foltánová, která ve volném čase ráda objevuje
svět a stará se o rostliny a zvířata.

Nataša Foltánová věří, že svět, ve kterém žijeme, si tvoříme sami svými každodenními skutky a rozhodnutími. A naše každodenní rozhodnutí je o tom, jak chceme,
aby náš svět vypadal zítra. Toto přesvědčení ji přivedlo k ekologickému podnikání
a založení společnosti Tierra Verde, která
se soustředí na výrobu přírodních prostředků pro umývání nádobí, praní prádla a běžný úklid v domácnosti.
Cílem bylo vyrábět výrobky denní

Mandlová mouka
a její domácí výroba
Mandlová mouka není jen cukrářská
surovina. Jedná se i o zajímavou alternativou pro ty, kteří chtějí nebo musí odstranit ze svého jídelníčku lepek. Také je
součástí mnoha vegetariánských a veganských receptů, využívá se i při přípravě
jídel z tak zvané paleo diety. Můžeme ji
koupit, ale je dost drahá, mnohem levněji
nás vyjde vlastní výroba, která je velmi
snadná.

Mandlovou mouku můžeme dělat
dvěma postupy. První je úplně jednoduchý, stačí prostě vzít mandle a rozmixovat
je na prášek je nebo umlít. A máme hotovo. Někdy se doporučuje mandle ještě před
mletím na deset hodin namočit a pak dokonale vysušit, ale obecně to není nutné.
Výsledkem je mouka, ve které máme ro-

Foltánová chtěla nabídnout alternativu
k chemickým prostředkům, které se dostávají do odpadu a i přes čištění zůstávají v pitné vodě. „Nikdo z nás si nedokáže
představit, jaký může mít dopad používání
chemických prostředků na planetu a život
člověka. Možná je každá jedna látka, která
se používá k výrobě nejrůznějších produktů
v omezeném množství neškodná. Nikdo ale
neví, jak působí kumulativně a jaké toxické
synergie může vyvolávat jejich pozvolné
působení na živé organismy po velmi dlouhou dobu,“ upozorňuje podnikatelka.
O ekologické výrobky se zajímá čím
dál tím více Čechů a Češek. Podle Foltá-

nové je to někdy bohužel až tehdy, když
jim začne téct do bot a oni nebo jejich děti
musejí řešit zdravotní problémy. „Pak vede
cesta od zdravé stravy a po proniknutí do
této disciplíny se brzy stávají i našimi zákazníky,“ komentuje situaci v Česku podnikatelka, která si na nedostatek zákazníků
rozhodně stěžovat nemůže. „Lidé k nám
přicházejí sami. Nepotřebujeme reklamu,
nesnažíme se o PR ani o oslovování médií.
A místo tradičního prodejního týmu máme
tým péče o zákazníky,“ uvádí.
Podnikání je pro ni výzvou, přesto si
Nataša Foltánová nestanovuje přesný cíl,
čeho by chtěla dosáhnout. „Pro mě i pro
firmu je cílem a motivací samotná cesta –
je to proces učení, který je plný překvapení
a který nás baví, při kterém se dozvídáme
o světě okolo nás a především sami o sobě.
Něčeho dosáhnout má pro ně poněkud dokonavou příchuť,“ uzavírá úspěšná podnikatelka, jejímž životním krédem je, že
každý je tvůrcem vlastního osudu a je zodpovědný za vše, co se mu přihodí.
autor: Zuzana Tomášková
http://pozitivni-zpravy.cz/

aneb poselství milé rukoly

Víte, jak klíčit rukolu? Také jsem to
nevěděla. Moje první pokusy vypadaly
takto: semínka jsem vhodila do vody
stejně jako jiná semínka - mungo, čočku,
pískavici, apod., po namočení mi ale
rukola vždy zeslizovatěla a potom ji
nebylo možné proplachovat, začala zapáchat a nezbývalo než tuto slizkou substanci
odpravit na kompost.
Poté jsem se dozvěděla, že rukola
se nenamáčí, ale jen se pokape vodou,
nejlépe rozprašovačem nebo se nechá naklíčit rovnou na navlhčeném papírovém
ubrousku. V další fázi už jdou semínka pěkně opláchnout vodou, protože drží
na dně misky (proto se jich tam nesmí dát
moc, jen aby zakryly 2/3 dna misky).
Od té doby takto klíčím rukolu bez
vážnějších potíží celoročně.
Až jednou měla tato zdánlivě jednoduchá procedura jiný průběh a jednalo se
spíš o školení. Do misky jsem nalila víc
vody než obvykle a hrozilo, že semínka
vše nevcucnou. Přisypu tedy víc semínek,
aby přebytečnou vodu odsála. Druhý
den rozděluji semínka do dvou misek,

zemleté vše, čili i slupičky, takže je tmavší
a trochu nahořklá. Jestliže chceme bílou
a sladkou, musíme mandle před mletím
ještě oloupat. Není nic snazšího, ale musíme je před tím minutu až dvě blanšírovat
(hodit do vařící vody). Pak už se loupají
téměř samy – rukou či utěrkou stáhneme
slupku. No a pak je zase vysušíme a semeleme. Hotovo, máme připravenou mandlovou mouku.
A jaké jsou výhody mandlové mouky?
Je samozřejmě bezlepková, ale navíc má
relativně nízký obsah sacharidů – v porovnání s moukou klasickou je to třikrát
méně. Navíc jsou v ní, na rozdíl od pšeničné či bramborové mouky, vitamíny –
hlavně E a B navíc obsahuje draslík, zinek,
fosfor, železo, vápník, hořčík a nenasycené
kyseliny. Je dobrým zdrojem aminokyselin. Dá se ji jíst i syrovou, můžeme ji používat například jako posyp na ranní musli
nebo do jogurtu.
Mandlová mouka má také určité vady.
Je jasné, že při tepelném zpracování ztrácí velkou část zdraví prospěšných látek
a nasycené kyseliny podléhají oxidaci. Je
sice bezlepková, ale stále se jedná o mouku a při konzumaci různých pečiv v jistém
smyslu „šidíme“ své smysly. Pocit nasycení se dostavuje později a tím pádem takových potravin jíme více, než organismus
skutečně potřebuje. No a nesmíme zapomínat, že mandle obsahují i kyselinu šťavelovou, která mírně zhoršuje vstřebávání
minerálů.
http://www.prostezdravi.cz/

Klíčení z jiného pohledu

Mandlové mléko

Mandlové mléko nekupujte, pokud nemusíte. Snadno si jej připravíte doma – na
1 díl mandlí přidáte 3 díly vody a všechno rozmixujete v mixéru, dokud z mandlí není poměrně jemná kaše. Tuto kaši si
pak uschovejte (můžete i zamrazit) – hodí
se na výrobu chleba, sušenek apod. jako
„mouka“.
V ideálním případě mandle předem
namočte na 8 až 12 hodin. Zbavíte se tak
inhibitorů enzymů a mandle budou sladší. Namočené mandle můžete mít vždy
připravené v lednici – ve vodě vydrží až
3 dny. Před použitím je vždy dobře propláchněte a vodu z výluhu nepoužívejte (je
příliš kyselá – ale prý je výborná na zalévání rostlin). Namočené a omyté mandle
můžete dát zmrznout do mrazáku.
Také zvažte koupi biomandlí. Podle
mých zkušeností jsou větší a chuťově
o dost lepší.
Veronika Šilarová
http://jimezive.cz/

otevřená závěrka. Můžete také zvýšit ISO, to ale přidá
do fotografie nežádoucí šum.
2. Používejte stativ
Nezbytnou součástí výbavy krajináře je kvalitní
stativ. Protože budete fotit s vysokou clonou, musíte prodloužit čas závěrky. Aby nebyla fotografie
rozmazaná, fotoaparát se během snímání nesmí ani
hnout. Když mačkáte spoušť na fotoaparátu, přístroj
se nepatrně pohne a snímek bude rozmazaný. Proto
použijete dálkovou spoušť na drátu nebo bezdrátovou.
Můžete také nastavit samospoušť na 3 sekundy a díky
tomu se fotoaparát během zahájení expozice nepohne
a snímek bude ostrý.

1. Použijte maximální hloubku ostrosti
Někdy možná budete chtít experimentovat a použijete malou hloubku ostrosti (pozadí bude rozmazané). Běžně se při fotografování krajiny ale používá
vyšší clonové číslo (f/11 až maximální). To znamená,
že celá scéna bude zaostřená. Pamatujte ale na to, že
pokud použijete vysoké clonové číslo, rapidně se sníží

množství světla, které dopadne na senzor fotoaparátu.
To znamená, že bude nutné prodloužit čas, kdy bude

Najednou mi v hlavě blesklo, že ta
semínka jsou jako moje špatné vlastnosti (i ty skryté), kterých bych se ráda
zbavila a ony se drží, drží, drží…
Uvědomuji si, že proces zbavování a očisty je náročný a bez účinného
prostředku je celý proces marný. Asi nepomůže, když pouze chceme uklidit a
vytřít a nemáme ani vodu ani hadr. Při
čištění sebe sama je to podobné - je také
třeba vzít nějaký, ideálně již osvědčený
prostředek - modlitbu, mantru, atd., to už
záleží na každém, jaké prostředky používá.
Beru do ruky gumovou stěrku, ale
ani tak vlhká semínka nejdou sundat.
Nakonec je oplachuji vodou do truhlíčku
se zeminou a těším se, že z nich vyklíčí
třeba dobré nápady či další inspirace.
Jedno sdělení na závěr: rukola obsahuje více vitamínu C a betakarotenu
než jiné listové zeleniny a úspěšně se dá
pěstovat i na zahrádce.
Milá rukolo, děkuji Ti za inspiraci...
Alena Stellnerová, AAS

Babičky a dědečkové očima dětí
Babička je paní, která nemá své vlastní malé děti. Má je ale ráda, i když
nejsou její.

věci, jako barevné listy nebo kaštany,
nebo housenky a motýly. Babičky nikdy
neříkají „Pojď rychleji“.

***
Dědeček je taky babička, ale je to pán.
Chodí s klukama na ryby a vypráví o rybolovu a o všem možném.

***
Taky mají brýle a můžou si vyndat zuby.
Umějí odpovídat na otázky jako „Proč
pes honí kočky?“, „Odkud se bere vítr?“
a „Kde má červ hlavu?“

***
Babičky nemusejí nic dělat, jenom
přicházejí na návštěvu. Jsou už staré
a nemůžou moc běhat ani skákat. Zato
s námi mohou jít na pouť a musejí mít
hodně peněz, abychom se dost povozili
na kolotoči. Nebo aby nám koupily cukrovou vatu.
***
Když jdeme s babičkou ven, často se zastavuje a ukazuje nám všelijaké pěkné

JAK FOTIT KRAJINU

Fotografování krajiny je podobné jako rybaření.
Někdy čekáte na úlovek celý den, jindy máte úlovek
hned. Fotografování krajiny vyžaduje dobré boty, železnou trpělivost a pár dobrých tipů, které Vám odhalím níže. Pokud to nebude hned poprvé na jedničku,
uvědomte si, že profesionálové chodí na stejné místo
každý den třeba celý měsíc, než získají „kardinální
úlovek“.

jenže semínka se mi doslova přilepila
na prsty a nebylo možné je sklepat ani
setřít, držela jako přilepená, maximálně se
mi podařilo je přesouvat z jedné ruky na
druhou. Klepu rukama a marně se snažím
semínka dostat dolů. Pomalu ztrácím trpělivost.

3. Pracujte s počasím
Počasí mění dramaticky vzhled každé krajiny.
Pamatujte na to. Mnoho začátečníků si myslí, že
ideální na fotografování krajiny je slunečný den.
Opak pravdou. Protrhané mraky, kterými prosvítá
slunce jen na některé části scény dodávají snímku
na dramatičnosti. Stejně tak zlověstné mraky těsně
před bouří. Mlha, vichr, duha, východ nebo západ
slunce. To jsou ty správné okamžiky pro fotografování krajiny!

4. Kam vést divákovo oko?
Každý snímek potřebuje nějaký ústřední motiv.
U fotografování krajiny tomu není jinak. Najděte si
jedno ústřední místo, které upoutá divákovu pozornost jako první. Může to být větev suchého stromu,
kámen, silueta postavy nebo zábradlí v popředí snímku. Pokud na toto pravidlo zapomenete, snímek bude
vypadat poněkud prázdně. Stále mějte na mysli také
pravidlo třetin (horizont bude buď v první nebo druhé
třetině snímku).
5. Přemýšlejte nad popředím
Mezi nejčastější začátečnickou chybu při focení
krajiny patří kompozice bez popředí. Přitom právě
správně zvolený motiv v předním plánu dodá obrazu
tu správnou hloubku. U snímků vysokých hor to mohou být květiny, u městské krajiny třeba zapomenutý
fotbalový míč. Zkuste to a uvidíte, že Vaše snímky získají ten správný „šmrnc“.
6. A co nebe?
Digitálním fotoaparátům se často nedaří zachytit
nebe a krajinu současně. To je dáno nízkým dynamickým rozsahem čipu. V praxi to vypadá, že krajina je
hezky vykreslená ale nebe je bílé, nebo naopak. Je tedy
potřeba rozhodnout, co je pro nás důležitější a na tuto
část fotky se exponovat. V případě, že chcete něco víc,
udělejte ze stativu několik snímků, kdy jednom bude
s hezky vykreslená krajina a na druhém hezky vykreslené nebe. V počítači tyto snímky spojte a dostanete komplexní fotografii. Více hledejte pod heslem
„HDR fotografie“. Jste odpůrce digitálních úprav
snímku? Není nic jednoduššího, než nasadit na objektiv přechodový filtr. Ten ztmaví nebe a krajina zůstane
nezasažena.
7. Linie při fotografování krajiny
Jedním z nejlepších triků, jak vtáhnout diváka do
snímku je použití přirozených linií v krajině. Silnice,

***
Když nám babičky čtou z knížky,
nevynechávají nikdy ani kousek a taky
neříkají, že tuhle pohádku už jsme přece
četli.
***
Každý by se měl snažit mít babičku,
protože babičky jsou jediní dospělí lidé,
kteří mají volný čas pro děti …
http://www.pronaladu.cz/

která se klikatí do dáli nebo ohrada na zvířata. Zároveň
můžete tento motiv použít jako popředí snímku.
8. Znáte pojem „zlatá hodinka“?
Když jsem si naposledy povídal s fotografem, který se zaměřuje pouze na krajiny, řekl mi, že
nikdy nefotí během dne. Jeho snímky vznikají pouze
s východem nebo západem slunce. Proč? Slunce, které
přichází s ostrého úhlu dokonele vykreslí celou scénu.
Barvy získají zlatavý nádech, povrchy stromů nebo
budov odryjí skrytou texturu. Zlatá hodinka je také
skvělá pro portréty nebo videoklipy. :)
9. Narovnejte horizont!
Životně důležitý tip pro focení krajiny. Zkontrolujte, zda-li je Váš horizont vodorovný. Vím, je možné
dorovnat i v počítači. Tím se ale ochudíte o kraje
snímku.

10. Mějte trpělivost
Asi každý už zastavil, vystoupil z auta a vyfotil
dechberoucí krajinu. Takto ovšem ty nejlepší snímky
nevznikají. Pokud to myslíte s focením krajiny vážně,
zkuste hledat neobvyklá a nepřístupná místa. Dobré
je vytipovat si třeba během dne místo, odkud budete
fotit. Druhý den si přivstaňte, a před východem slunce
zaujměte pozici. Pak už stačí jen počkat na první
sluneční paprsky.
Autor: Filip Obr
http://tipyjakfotit.cz/jak-fotit-krajinu/

Všechny knihy zežloutnou, ale kniha přírody má každý rok nové, nádherné vydání. Hans Christian Andersen
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Mahátma Gándhí. O čem dnešní historie mlčí

pokrašování z str. 1
Navíc Gándhí odmítal všechna svá privilegia a bezstarostný život, bojoval proti
kastovnímu rozdělení mezi Indy a vehementně hájil právo „nedotknutelných“
pracovat a žít spolu s ostatními Indy. Takovou lidskou touhou po spravedlnosti si
Mahátma získal skutečnou úctou, stejnou,
jakou měli svatí. A nejzajímavější je, že
Britové nemohli nic dělat s tímto polonahým malým mužem, neboť nic světského
ho nelákalo - hlavní pro něj bylo vnitřní,
to, co mu nemohl nikdo vzít.
Mahátma Gándhí upřímně miloval
lidi. Oni to cítili a poslouchali jeho návrhy
k osvobození národa z područí britských
imperialistů. V důsledku toho, miliony
indických obyvatel značně zkomplikovali
existenci kolonistů. Lidé odmítali kupovat
britské zboží a služby, což otřáslo monopolem Britů, a co bylo nejdůležitější, národ neprojevoval žádné násilí. Proto se
okupanti na jednu stranu zlobili na „za-

... Země je ve skutečnosti živý tvor,
který se skládá také hlavně z tekutiny,
mám tím na mysli nejen povrchovou vrstvu, kde 70 % tvoří oceány, 30 % je různá
modifikace matérie s podílem vody, ale
i vnitřní tekutina. I my, lidé, se jí podobáme...
Lidská mysl dokáže i víc. Může jak
ničit, tak i vytvářet. Lidé prostě nedisponují opravdovými znalostmi o této síle.
A znalosti nedostanou do té doby, dokud
se člověk nezmění k lepšímu. V opačném
případě bude, jako jakékoli jiné zvíře, závislý na rozmarech přírody. Země je přece také živá bytost. A lidstvo, ve kterém
převládá Materiálno, nebude trpět. Pro
ni znamená projev masového lidského
negativa něco jako otevřená rána na těle,
ke které jsou přitahovány další síly, stejně
jako leukocyty v krvi, které jsou schopné
pohlcovat bakterie a jiná cizí tělesa. A pak
prostě dojde k očistnému procesu, a to je
vše... Lidstvo jako celek, stejně jako každý jednotlivý člověk, svými myšlenkami
nevědomky mění paměť vody. A pak se
není čemu divit, že dostaneme to, co jsme
si zasloužili.“

tracené coolies“ (levná pracovní síla), ale
na druhou stranu je začalo trápit svědomí,
pochopili své nelidské zacházení s tímto
chudým národem, který strádal díky britskému násilí.
V roce 1936 začal Gándhí vydávat
týdeník s názvem „Děti Boží“, jehož prostřednictvím mohl své myšlenky předávat krajanům bez dlouhého cestování po
rozsáhlém území Indie, bez shromáždění
a nekonečných zatýkání. Bohužel, neměl
internet, ale i bez tohoto mocného nástroje
dokázal Mahátma, díky čtyřem všeindickým akcím občanské neposlušnosti, pomocí světových médií, ve kterých byly zveřejněny mnohé akty neoprávněného násilí
a zabíjení indiánů Brity a díky podkopávání britského byznysu v Indii a odhalení
pravé tváře kolonistů před celým světem,
zajistit to, že Velká Británie v roce 1946
dala Indii nezávislost.
Všimněte si, že kvůli tomu nemusel
ani začínat občanskou válku, ani konat
proti lidské morálce, aby uskutečnil převrat. Ne. Pouze pevná a neochvějná vytrvalost v nesouhlasu s nespravedlností
a absence násilných metod udělali to,
co se nikdy předtím v novodobé historii ještě nestalo. A pokud se tyto příklady
v dějinách lidstva vyskytovaly, pak je někdo „čistě náhodou“, nebo spíše úmyslně
zapomněl popsat v historických knihách.
Tento příklad nenásilného získání nezávislosti Indie od nemorálního, hrubého
a krutého koloniálního režimu, skrývá velké ponaučení pro všechny lidi, kteří si my-

„Takže vodu můžeme určitým způsobem naprogramovat?“ shrnul to Nikolaj
Andrejevič. „A tímto programem lze nejen ničit, ale i vytvářet?“
„Přesně tak. To, co jste viděli, to je
jen maličkost. A teď si představte, jakou
moc měl například Agapit, ve kterém
přebýval samotný Duch Svatý, můžete
tuto Bytost označovat, jak chcete – třeba
Gabriel, Rigden, Džabrail – má spoustu
jmen. Jak byla asi silná jeho tvůrčí mysl,
pokud se i po smrti u jeho ostatků dál léčí
mnozí lidé, a to jak fyzicky, tak i duševně,
a zvláště pak během dní tak zvané zvýšené
aktivity ‚pole‘,“ Sensei se s úsměvem podíval na mě a přitom použil můj, ne úplně
šikovný slovník...
Povídání o životě Bódhisattvy Agapita na ruské zemi musíme začít příběhem
o Antonijovi. Pak pochopíte proč...“
Antonij se spřátelil s Agapitem nehledě jejich značný věkový rozdíl. A díky
tomuto přátelství Antonij odhalil zcela novou ohromující stránku Agapitovy osobnosti, když byl zasvěcován do tajemství
prapůvodní nauky - Učení Bílého Lotosu.

slí, že sami nemohou nic udělat, protože
jim chybí peníze, status a podobně smýšlející lidé, s nimiž by mohli udělat něco pro
zlepšení života ve své společnosti. Ale, jak
historie ukázala, hlavní je začít - a z celého světa se začnou ozývat nelhostejní lidé,
kteří podpoří toho, kdo na sebe vzal odpovědnost. Příkladem je polonahý Gándhí,
který si sám šil oblečení, žil v ášramu,
neměl žádnou armádu, bohatství, ani internet, ale měl neochvějné odhodlání a pevnou volbu dosáhnout spravedlnosti. Ukázal
všem lidem, že obyčejný člověk je schopný velkých činů.
Příběh Gándhího učí nejen nebát
se začínat konat dobro sám, je rovněž
příkladem vnitřní rozhodnosti a neuhasínající síly lásky, dokonce i k těm, kteří
konali nespravedlnost. Jak jinak by jim
ukázal, že se chovají nesprávně. V hádce nejsou vítězové, jenom poražení. Ovšem, pokud jeden z oponentů navenek
dělá, co je zapotřebí, ale ve svém nitru
skutečně svého protivníka miluje, ten
druhý určitě pozná, že jedná nesprávně.
Může v něm dokonce dojít k velké
změně a stane se vašim přítelem a pomocníkem! Každý dnes může svojí
správnou volbou přispět k Jednotě všech
národů a k překonání zla ve společnosti.
Hlavně se nebát, že se může něco pokazit! Vždyť bylo řečeno: „Konejte pro
Blaho, a vždy budete posíleni!“
přeloženo ze zdroje: http://edinenie.
life/mahatma_gandi_urok_chelovechnosti

Právě z Agapitových úst se Antonij poprvé dozvěděl o někdejší lidské civilizaci
Alt-Landy, o podzemním Chrámu Lotosu,
vybudovaném tehdy na území Kyjeva,
o břemenu, které Ježíš Kristus předal Ondřeji Prvnímu povolanému na tato území.
Agapit mu pověděl velmi mnoho a mnohému ho naučil.
Po nějaké době se museli rozloučit.
Agapit měl jet do hlavního města Byzance
a odtud dál na Východ. Ale slíbil, že se
s Antoniem ještě setkají a ‚předpověděl’,
že se setkají na zemi kyjevské, na místě,
označeném ještě za dob Alt-Landy...“
***
Mimochodem před Antoniovou smrtí
došlo k poměrně neobvyklému rozhovoru
mezi umírajícím Antoniem a Agapitem.
Svědkem tohoto rozhovoru byl mladý novic, který se o Antonie staral. Byl to právě
ten, který odešel později na Athos a zanechal ve svých pamětech záznam o této
události. Takže když vešel Agapit do pokoje, Antonij byl těžce nemocen a v blouznění opakoval stále dokola stejnou modlitbu, ze které se k uším novice donesla
jen jednotlivá slova. Agapit se na Antonie

Největším klenotem je bezesporu Kyjevo-Pečerská Lávra. Tento unikátní komplex
pravoslavných chrámů a klášterů se nachází
na malebném kopci nedaleko Dněpru. Když
jsem do ní poprvé vstoupil, nedokázal jsem
si vysvětlit, jak je možné udělat jen pár kroků a náhle se ocitnout v úplně jiném světě. Pocítil jsem v sobě neobyčejnou radost
a pokoru. Život venku jako by přestal existovat. Stál jsem tam a nemyslel na nic. Jen
ten nepopsatelný pocit a ta nádhera kolem.
Jako by se zastavil čas.
Moje kroky však směřovaly do blízkých jeskyní, které se nachází v dolní Lávře. Jsou unikátní nejen svojí polohou, ale
hlavně tím, že jsou v nich uloženy rakve
s ostatky svatých. Co je však nejdůležitější,
nachází se zde ostatky výjimečného Člověka a nezištného lékaře Agapita Pečerského. Tato unikátní relikvie vyzařuje dosud
vědci nevysvětlitelnou energii, která nikam
nemizí a ozdravuje vše v jejím okolí.
Jeden týden v roce však vydává energii, která je stonásobně vyšší, než obvykle.
Tento svatý týden začíná vždy 25. února.
Podle legendy do jeho ostatků vchází
samotný Duch Svatý. A znovu jsem se přesvědčil o pravdivosti slov, která předává ve
svých knihách Anastasie Novych. S čím
totiž člověk před Agapita předstoupí, to
také dostane. Buď pomíjivé materiálno
nebo nekonečné duchovno.
Mohu mluvit pouze za sebe, ale návštěva Kyjeva a setkání s Agapitem mi
změnilo život. Moc bych si přál, aby stejnou možnost dostali všichni lidé na této
planetě.
„Pouze ten, který směřuje ke světlu,
vyjde ze tmy.“ Tato moudrá slova Rigdena
Djappo mě provází na mé cestě k sebepoznání a k Bohu. Proto přeji všem lidem,
aby jejich kroky směřovaly jen a jen k Lásce, neboť Láska je Bůh. Na shledanou
v Kyjevě!
Dušan Valeček
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ALLATRA VĚDA
VŠECHNY ODPOVĚDI
V JEDNOM ZDROJI

http://allatra-science.org/cs
ALLATRA Věda je mezinárodní společenství učenců, kteří nejsou lhostejní ke globálním problémům lidstva. Jsou to lidé Cti a Svědomí, kteří přišli k vědě ne pro peníze
nebo slávu, ale pro rozvoj vědy samotné ve prospěch společnosti, v zájmu vyšších
humánních cílů.
ALLATRA Věda se zabývá komplexní, všestrannou podporou vynálezců, kteří
chtějí, aby byly jejich vědecké objevy skutečně prospěšné lidem, a kteří se snaží přispět
k vytvoření společnosti s kreativním vektorem rozvoje. Mezinárodní společenství je
připravené poskytnout ideologickou podporu, posoudit vědecké a technologické inovativní nápady, poradit s experimentálními konstruktérskými pracemi, pomoct při přípravě podkladů a dokumentů. Nabízí také vědeckou, průmyslovou, právní a finanční podporu nadaným vědcům, jejichž práce vědecko-technická rada vědců ALLATRA Vědy
považuje za slibné a užitečné pro lidstvo. Důvěrnost informací je zaručena. Posílejte
své návrhy na e-mailovou adresu: science@allatra.org nebo využijte online formulář.

CHYSTÁTE SE DO KYJEVA POPRVÉ?
Na základě četných přání a pro velký zájem nejen našich čtenářů, ale i mnohých
dalších lidí z ČR a SR, kteří se chystají se do Kyjeva poprvé, nabízíme „Rychlokurz
pro cestovatele“. Bude probíhat vždy ve středu (27.1. , 3.2. a 10.2.) od 20.15 hod.,
a to prostřednictvím Skype.
Co na Vás čeká? Příjemné povídání s lidmi, kteří mnohokrát navštívili Kyjev, informace, kde se nachází Kyjevo-Pečerská Lávra a jiná zajímavá historická místa Kyjeva,
jak najít ubytování, kde se stravovat, jaké jsou přibližné ceny, jaké základní věci
potřebujete, či jakými jazyky se domluvíte. Podělíme se o své zážitky a zkušenosti,
což je vždy pro člověka jedoucího někam poprvé velmi přínosné.
Přihlásit se na Skype můžete: poslat svůj nickname na mail silivska@centrum.cz nebo
přidat ibisek12 do svých kontaktů na skypu).
Vaše dotazy Vám rádi zodpovíme na tel. 606794639, 608825898. Těšíme se na Vás!
podíval, usmál se a dodal: ‚…A modlím
se k Tobě za spasení své duše. Buď vůle
Tvá svatá…‘ Při těchto slovech se Antonij
zachvěl a otevřel oči. Pohledem vyhledal Agapita a rozzářil se. Začal potichu
opakovat: ‚Gabrieli! Gabrieli!’ A natáhl
k němu ruce. Po tvářích starce tekly slzy.
Agapit přišel blíž a vzal ho za ruce. Antonij jako u vytržení pronesl: ‚Bože můj,
Agapite, vždyť to jsi Ty! Jak to že jsem Tě
nepoznal dříve? Jak jsem byl slepý v záři
Tvých paprsků?!‘ Začal spěšně drmolit,
jako by se obával, že nestihne vypovědět
vše, co cítil v tomto okamžiku ve své duši.
Vyprávěl o svém mládí, o starci, který mu
dal modlitbu, o tom, že na Něj celý život
čekal, zatímco On byl ve skutečnosti stále
tak blízko. A teď, sotva se setkali, už je
čeká loučení. Na to mu Agapit odpověděl: ‚Ty jsi byl stále vedle mě. Cožpak
si myslíš, že teď tě opustím? Vždyť
pokud jsi celý život choval v srdci nekonečnou Lásku k Bohu, kdo by tě teď
mohl odloučit od tohoto rajského ovoce,
které jsi vypěstoval svojí vírou a svým
srdcem. Tvá víra neochabovala v pozemských starostech, mysl nepodlehla

pokušením pomíjivého, čisté je svědomí
tvé. Dosud jsi od Něj nic nežádal, kromě spasení duše tvé, kdy slovy modlitby
duše tvá promlouvala. Otevřel jsi Bohu
dokořán svou duši a nyní i Bůh otvírá
před tebou Brány Své. Teď si vychutnej rozkoš Boží milosti. Amen, pravím
tobě, za života tohoto získal jsi poklad
věčný – království Boží, kam tě teď Já
doprovodím.‘
Agapit a Antonij přivřeli oči. Zatímco
Agapit svými ústy tiše šeptal modlitbu,
Antonij s blaženým úsměvem na rtech naposledy vydechl. A jeho duše se vydala do
rajské zahrady v doprovodu Ducha Svatého. Protože se v této chvíli sám archanděl
Gabriel modlil za jeho duši.”
úryvek z knihy Sensei ze Šambaly. 2. díl

Tajemná tvář Kyjeva

Město, které zůstává v srdci navždy
Před 20 lety jsem poprvé navštívil Kyjev. Bylo to sice jen krátce, ale už tehdy
jsem měl pocit, že se do tohoto nádherného
města musím jednou vrátit. Kdybyste se
mě zeptali proč, určitě bych vám odpověděl, že nevím, ale že musím.
A jak jsem správně předpokládal, tento vnitřní pocit mě opět nezradil. Trvalo to
sice 17 let, nikdy však nepřestanu děkovat
Bohu za to, že mi umožnil se do Kyjeva
vrátit. Je nádherné, když člověk uvěří svému vnitřnímu hlasu, tomu tajemnému pocitu z hloubi duše, kterým nás Bůh neustále volá. Jeho hlas, to je nekonečná touha
každého člověka odpovědět si na tu nejdůležitější otázku našeho života, touha, která
nás žene stále dál, až k prameni samotné
podstaty. A tam získáme jednoduchou odpověď na to, kdo vlastně jsme a kam směřujeme.
Má touha a můj vnitřní hlas mě dovedl
až ke knihám Anastasie Novych „Sensei
ze Šambaly I. II. III. IV.“ a „AllatRa“. Po
jejich přečtení jsem opět zatoužil vrátit se
do tohoto starobylého slovanského města,
které svojí historií ovlivnilo a stále ovlivňuje nejen samotnou Evropu, ale v podstatě celý svět.
Obrovskou energii, kterou je toto město naplněno, pocítí úplně každý. Kyjevu
se za starých časů říkalo město na třech
kopcích, pak na sedmi kopcích a to kvůli
jeho jedinečné poloze na strmých svazích
pravého břehu Dněpru. Zároveň je dodnes
považováno za svaté místo. Městu se podařilo zachovat si svoji přitažlivost i v éře
vědeckotechnického pokroku, a tak se zde
prolínají nové budovy nejen s historickými stavbami, ale i s ostrůvky nedotčené
přírody. Kyjev byl a dodnes zůstává jedním z nejzáhadnějších měst na světě. Je
plný starobylých chrámů a také zástupců
různých náboženských vyznání, ovšem
nejrozšířenějším náboženství je zde pravoslaví.

www.polahoda.cz

Na místě, kde by měly být oči, stojí chrám
Svatého Michala (na počest Archanděla
Gabriela) a chrám Svaté Sofie, na rtech pak
chrám sv. Cyrila. Jsou to nejstarší kyjevské
svatyně, které se stavěly v období, kdy ještě nebylo možné pořídit záběry z kosmu.

To, co je znázorněno na obrázku, není
nějakým dílem neznámého umělce. Tak
z vesmíru vypadá reliéf pravého břehu
Dněpru, na kterém se nachází město Kyjev
(Ukrajina).
Příroda nám neustále dává různé hádanky a lidstvo se na ně snaží najít odpovědi. Tajemství Bermudského trojúhelníku,
kamenné ‚kolejnice‘ z neznámé minulosti
na ostrově Malta, astronomické a matematické znalosti indiánských kmenů upoutávájí pozornost lidstva po celá staletí. Při
hledání odpovědí na tyto otázky připouštějí i přesvědčení materialisté a ateisté, že se
tyto skutečnosti nemohly obejít bez zásahu
vyšších sil.
Kdo zpozoroval v reliéfu Kyjeva člověka? Asi před deseti lety upozornil kyjevský architekt Georgij Kurovski jako první
na skutečnost, že na mapě Kyjeva je zachycena antropologicky správná tvář.
Na světě je mnoho objektů, které se
něčemu podobají. Apeninský polostrov
nám například připomíná botu. Možná je
to jen náhoda, ale italské boty jsou známé
po celém světě. Nebo se třeba podívejme
na jiný fakt – na čele kyjevské tváře, přímo v oblasti takzvaného „třetího oka“, se
nachází Kyjevo-Pečerský klášteř (Lavra).

Když se podíváte pozorněji na linii
čela – tedy na místo, kde vznikají lidské
myšlenky - uvidíte svah Dněpru v pečerské čtvrti. V současné době na tomto místě stojí Mariinský královský palác, kde se
rozhoduje o těch nejdůležitějších věcech,
které ovlivňují historii země – sídlí zde
parlament, vláda a kancelář prezidenta.
Brada „člověka“ je tvořena úvalem starodávné řeky Syrets. ‚Culík‘, který nám
přípomíná křesťanský symbol ryby, tvoří
údolí řeky Vity.
Komu se podobá tvář Kyjeva? Autoři
popisují portrét různými způsoby. Architekt Kurovski například zdůrazňuje správný tvar nosu a vynikající bradu a nazývá
tento obličej „atlantským“. Přesně tak se
zobrazovaly sfingy ve Starém Egyptě.
Kdo našim předkům poradil, aby právě
na těchto místech založili největší kyjevské svatyně? Jak je možné, že právě tato
místa, určená k uctívání Boha, byla umístěna na určitých „rysech obličeje“ a jsou
dnes symbolem Kyjeva? Tolik otázek a tak
málo odpovědí…
Po přečtení úryvku z knihy A. Novych
Ezoosmos se nám možná maličko poodhalí
rouška skutečných událostí.
… „A kde je uložena tamga(medailon)
Vladyky?“
„V současné době je uložena v speciálním pouzdře v chrámu Lotosu,“ odpově-

Kousíček pravdivé historie je tak vzácná věc, že si jí musíme velice vážit. Thomas Jefferson

děl Sensei, nečekal na další otázku a doplnil, „který se nachází v oblasti třetího oka
hlavy Osirise (Usira).“
Sergej se poškrábal na hlavě a řekl
s úsměvem:
„Ten Osiris má tak velkou hlavu nebo
si z nás zase děláš legraci? Sensei, prosím
tě, dnes už nám nefunguje mozek, nemáme dost energie na ty tvoje hádanky. Řekni
rovnou, jak to je.“
„Žádnou legraci si nedělám,“ dobromyslně odpověděl Sensei. „Chrám Lotosu
opravdu leží na hlavě Osirise.“
„No, doufám, že je to myšleno v přeneseném slova smyslu.“

„Naopak, téměř doslova,“ usmál se
Sensei. „Abych byl přesnější, ve smyslu reliéfu a geografie. Teď se na tomto místě nachází hlavní město Kyjevské Rusi - Kyjev.“
„Kyjev?“ byly jsme ohromeni jeho
odpovědí.
„A kde je teda třetí oko?“ zeptal se
Sergej.
„Toto místo se nachází přesně tam,
kde Ondřej první Povolaný na žádost Ježíše položil semena lotosu. Teď se tam nachází Kyjevo-Pečerský klášteř.“
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KDO JE DUCH SVATÝ?

...V Bibli jsou uvedeny dobré příklady: o darech, a podobně, o zázracích, které
se stávají v moment projevení Ducha Svatého, jako například šum, vítr, a tak dále.
O: Oheň.
IM: Ano, oheň, seslání ohně a mnoho
takových jevů se děje, a říkají:
-To je Svatý Duch. A všichni čekají
tyto zázraky.
- Ne. Svatý Duch toto nedělá, opravdu, On to nedělá. To systém reaguje na
jeho přiblížení. Chápeš? Technika přestává
fungovat, kroupy padají z jasného nebe,
a mnoho jiných zázraků, zvedá se silný
vítr. Svatý Duch – to není vítr, On nemůže být materií, On je víc než ona. Viděl,
jak ji Bůh stvořil, a ví, že byla vytvořena
jeho malinkým přáním. Bůh prostě řekl:
„Ať je.“ A ono je. Mnoho na naše poměry?
Nemnoho. Pouze z toho vznikla, a větrem
On být nemůže, a ohněm On být nemůže,
On – je živý, a On je. A zde On být může,
jako přece každý. Že?
Může být Svatý Duch Osobností
v těle?
IM: Samozřejmě může. Nu, když už
jsme se dotkli tohoto tématu, tak si připomeňme, že jeden z prvních Andělů v Islámu je Gabriel, Džabrail, ano? Samozřejmě
On je starší Anděl, proč je starší? A proč
On je? No oni Jej tak nazývají na stupíncích na cestě k Aláhovi. A co je to Anděl?
Ve tvém chápání a v chápání mnohých?
V současnosti hovoříme pouze o Gabri-

elovi, kdo On je? Část duchovního světa,
část Boha.
O:Duch.
IM: Duch Svatý.
O:Duch Svatý.
IM: Zajisté. Jedna z forem Jeho projevů. Takže může-li být Svatý Duch v lidském těle? Určitě může, a je povinen být,
jak jinak. To je tak, no jak by to pro některé nevyznělo, že „Bůh musí znát vše“, „On
všechno vidí“ a podobně. Samozřejmě, že
vidí, samozřejmě, že zná. Proč? Protože
On má, řekněme, takovou možnost, tj.,
možnost pro duchovní svět vidět to, co

JEDNOTA
EPOCHÁLNÍ POŘAD,
MĚNÍCÍ OSUDY LIDÍ,
NÁRODŮ A CELÉHO LIDSTVA

ALLATRA.TV
se děje v každém světě, nejen v našem,
v tom, ve kterém žijeme, ale prostřednictvím čeho? Opět prostřednictvím Svatého
Ducha, Toho, koho my nazýváme Svatým
Duchem. Je zde jiná otázka: „Můžeme považovat Svatého Ducha za část Boží božskosti a přirovnat k Bohu?“ Opravdu ne,
opravdu ne.
Bůh – je jeden, a vše ostatní Jemu
slouží. Někdo, řekněme, více, někdo
méně, v závislosti na možnostech. Správně? A opět, zde je odpověď na tvoji otázku.
Proč bývá Svatý Duch v těle, jak to říkají.
Odpověď je ve skutečnosti velmi jednoduchá. O tomto tématu jsme se již zmiňovali,

stejně jak i o Mesiášovi a podobně. Takže
k sestoupení Ducha Svatého dochází za jakým účelem? Zjistit, překáží-li něco lidem,
zda existuje nějaká překážka u lidí, a tak
dále. Nu, řeknu to tak, aby to bylo pochopitelné v současném jazyce: přišel, podíval
se, prožít život člověka. A opět jsou zde
tací, kteří řeknou, že vyprávím pohádky.
Nu, když vyprávím, tak vyprávím, proč ne.
Všichni pohádky povídají a já také mohu
povědět. Když přijde sem Ten, o Kterém
hovoříme, žije v takovém těle, jako všichni, že? Má také takové vědomí, jako všichni – lenivé, žádostivé a podobně. A proč je
to tak dané? Pro to, aby se podíval: může
se Osobnost člověka rozvíjet? Překáží jí
něco? Jak velký má vliv vědomí či démon
na Osobnost? A Osobnost, opět se k tomu
vracíme, co je to Osobnost? Osobnost každého člověka - to je část Svatého Ducha,
aby bylo jasné. A Duše – to je část duchovního světa. Může Duše samotná mít
charakter nějaké rozumné bytosti, mít svoji individuálnost? Ne, nemůže.
IM: …Ve skutečnosti mnoho krát
v historii lidstva, i v tomto světě, Svatý
Duch pobýval v těle. Stejně, jako my tady
s vámi. Mnozí s Ním rozmlouvali, bavili
se, dobří přátelé a podobně…nu, jak se
to tak říká…A odtud to pak šlo, že on je
jako osobnost. Protože, když skuteční svatí cítili, a oni opravdu cítili, kdo je před
nimi, vyprávěli to pak ostatním. A z toho
pochopili, že on je osobnost. On skutečně
má svou individualitu, a ještě jednou zdůrazňuji, on není božství. On je ten, který
čestně, upřímně a věrně slouží pouze
Bohu. Jedině Bůh je Nejvyšší.
byly použity materiály z
videorozhovoru JEDNOTA:

http://allatra.tv/dobro/dusha/edinenie/470

Máte výsledky jako nebožtík ...

pokrašování ze str. 2
Vytáhla jsem zpod postele meloun,
rozkrájela ho a hlasitě jsem sdělila přítomným:
– Meloun potlačuje nevolnost po chemoterapiích.
Pokojem se nesla vůně čerstvého sněhu. Ke stolu se nejistě vydaly moje sousedky.
– To je pravda? Fakt potlačuje nevolnost?
– Jasně, potvrdila jsem s převahou
znalce. – V melounech se jeden nevyzná,
pomyslela jsem si při tom.
Meloun šťavnatě chrupal.
– Nojo, přešlo to, – potvrdila ta, co
ležela u okna a chodila o berlích.
– A mě… mě taky, – radostně potvrdily ostatní.
– Bodejť, – kývala jsem spokojeně
v odpověď. – Bodejť ne, už jsem to zažila.
– A znáte tenhle vtip?
Ve dvě v noci do našeho pokoje nahlédla rozzlobená sestra:
– Tak už toho chechtání nechte! Celé
patro kvůli vám nespí!
Za tři dny mě lékařka nerozhodně požádala:
– Nemohli bychom vás přesunout do
jiného pokoje?

A proč?
– No, víte, u vás se stav všech zlepšil.
Ale vedle je to samý těžký případ.
– Ne! – křičely mé spolupacientky. –
My ji nepustíme!
A nepustily. Zato do našeho pokoje začali chodit pacienti z těch sousedních. Posedět, popovídat, zasmát se. Věděla jsem,
proč. V našem pokoji totiž žila Láska k životu. Obklopila každého zlatavou vlnou
a všichni se rázem cítili v klidu a v pohodě.
Zvlášť se mi líbila dívka asi šestnáctiletá,
s bílým šátkem na hlavě. Tuhé nemocniční
plátno šátku trčelo na všechny strany a ona
se trochu podobala zajíčkovi. Měla nádor
lymfatických uzlin. Nejdřív to vypadalo,
že se snad neumí usmívat. Ale za týden
jsem viděla, jak kouzelný je její nesmělý
úsměv. Když nám řekla, že léky konečně
zabraly a doktor mluví o uzdravení, oslavili jsme to. Na stole stály lahve s kefírem.
To nás rychle rozparádilo a začali jsme tančit. Hluk přilákal lékaře, který měl službu:
– Teda, sloužím tu třicet let, ale něco
podobného jsem ještě neviděl! – prohlásil
užasle. Smáli jsme se ještě dlouho šokovanému výrazu jeho obličeje. Bylo nám
dobře.
Četla jsem knížky, dívala se z okna,
povídala si se sousedkami, procházela se
po chodbě a všechno, co jsem viděla, jsem
tak milovala! Knihu, kompot, pacientku
na sousední posteli, auto na dvoře, starý
strom.
Píchali mi vitamíny. Něco mi píchat
museli. Lékařka se mnou skoro nemluvila,
jenom se nějak divně dívala stranou, když

C O D Ě L AT, K D Y Ž C Í T Í T E Z L O S T
Když máte zlost, kněz vám řekne že se
nemáte rozčilovat, protože to není správné.
A co uděláte? Můžete zlost potlačit, udusit
ji, doslova ji spolknout, ale pak pronikne
dovnitř, do celého systému. Spolknete zlost
a udělají se vám žaludeční vředy a dříve či
později budete mít rakovinu. Spolknete
zlost a tím vzniknou tisíce problémů, protože zlost je jako jed. Ale co naděláte? Je-li
zlost špatná, musíte ji spolknout.
Já ale neříkám, že je zlost špatná. Říkám, že je čirou a krásnou energií.
„Jakmile pocítíte zlost, vnímejte ji vědomě a zjistíte, že se stane zázrak.“
Když se ve vás zlost probudí, pozorujte ji a budete žasnout, co se začne dít.
Bude to možná největší překvapení ve vašem životě, protože díky bdělé pozornosti
náhle sama zmizí. Transformuje se. Změní
se v čirou energii, stane se z ní soucítění,
odpuštění, láska. Nemusíte nic potlačovat,
takže nejste zatíženi jedem.
Už se nerozčilujete a nikomu neubližujete. Jste oba zachráněni, jak vy, tak objekt vaší zlosti. Předtím jste trpěli buď vy,

nebo ten druhý.
Chci tím říct, že není nutné aby kdokoliv trpěl. Stačí, abyste byli vnímaví a vědomě pozorovali. Jakmile se dostaví zlost,
bdělá pozornost ji pozře. Bdělá pozornost
je zlatý klíč.
Prostě se snažte pochopit, co se děje,
odkud zlost vychází, kde má kořeny, jak se
objevila, jak funguje, jakou má nad vámi
moc, jak vás dohání k šílenství. Předtím
jste měli zlost a máte ji i teď, ale přibylo
k ní cosi nového, prvek pochopení – pak
se její kvalita změní.
Postupně zjišťujete, že čím víc chápete, co je zlost, tím méně se zlobíte. A když
ji pochopíte úplně, zmizí. Pochopení je
jako teplo. Jakmile dosáhne určitého bodu,
voda se vypaří.
„Je velmi důležité, aby každý kdo hledá upřímně pravdu, měl na paměti, že od
svých věcí nemá utíkat, ale má je poznávat.“
Do svého nitra vstupujte bez předsudků a zjistíte, co je zlost. Umožníte ji, ať
vám sama odhalí, co vlastně je.
Nevycházejte z žádných předpokladů.

mě potkala na chodbě. A za tři týdny mi
tiše sdělila:
– Hemoglobin máte dvacet jednotek
nad normou zdravého člověka. Už není třeba ho zvyšovat.
Zdálo se, že se na mě pro cosi zlobí.
Vypadalo to, že si spletla diagnózu, jenomže to nebylo možné a ona to věděla. Jednou
mi řekla:
– Nedokážu přijít na vaši diagnózu.
Uzdravujete se, ačkoli vás nikdo neléčí. To
prostě není možné.
– No a co to tedy je? -ptala jsem se.
– To pořád nevím, – odpověděla potichu a odešla.
Když mě propouštěli, řekla mi upřímně:
– Je mi opravdu líto, že nás opouštíte.
Je tu tolik těžkých případů…
Z našeho pokoje propustili všechny.
A celkově se na oddělení v tomto měsíci
úmrtnost snížila o třicet procent.
Život šel dál. Jenom můj pohled na
něj se změnil. Zdálo se mi, že jsem se na
svět začala dívat víc zeshora. Proto se mi
změnila měřítka toho, co se děje. A smysl
života byl najednou tak prostý a tak dostupný! Je třeba zkrátka se naučit milovat
a tvoje možnosti jsou pak naprosto neomezené. Všechna přání se splní, když je
dokážeš vyslovit s láskou. Přestaneš lhát
a závidět, přestaneš se cítit ukřivděným
a přestaneš lidem přát něco špatného. Tak
jednoduché a tak složité to je. Je pravda,
že Bůh je Láska. Jenom je třeba včas si to
u vědomit…
Ludmila Lamonová
Jakmile odhalíte zlost v její úplné nahotě,
v její naprosté ošklivosti, a poznáte její
spalující oheň a vražedný jed, náhle zjistíte, že jste se od ní oprostili. Zlost zmizela.
A proč se na vás lidé zlobí? Ve skutečnosti se na vás nezlobí, ale bojí se vás.
Strach lidi uzavírá. Jejich zlost je v podstatě strach naruby. Pouze člověk plný strachu dokáže rychle vzplát hněvem. Kdyby
se nerozčílil, okamžitě byste poznali, že
se bojí. Zlost je zástěrka. Když se rozčílí,
snaží se vás zastrašit. Než si uvědomíte, že
má strach, začnete se sami bát. Chápete tu
sprostou psychologii?
Nechce abyste věděli, že se bojí. A tak
se snaží vyvolat ve vás strach, protože jen
tak bude v klidu. Bojíte se a on už se nebojí – nemusí mít strach z toho, kdo má
strach.
A kdykoliv se bojíte a zlobíte vy, snažíte se stejně tak skrýt strach za zlostí,
protože strach by vás odhalil. Zlost kolem vás vytváří oponu, za níž se můžete
schovat. Pamatujte si, že zlost je vždy
strach postavený na hlavu.
Osho
http://www.seberizeni.cz/osho-co-delat-kdyz-citite-zlost/
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Pojďme spolu tvořit POZITIVNÍ NOVINY!

K

aždý z nás je jedinečným zdrojem znalostí a životních zkušeností, nositelem
obrovského dosud nevyužitého tvůrčího potenciálu. Rádi uvítáme Vaše články, zajímavosti, nápady, postřehy, o které se chcete podělit s ostatními, básničky,
veselá vyprávění, zápisky cestovatele… prostě všechno, co přináší dobrou náladu, 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
Jsi, jen prostě jsi,
do taktu srdce tiká,
tělo si zvolna v harmonii dýchá.
Klidná hladina vnitřního ticha
objímá a konejší,
když celý prostor uvnitř naplní,
neslyšně se do okolí láskyplně rozvlní.

Květiny tam kvetou bez přestání,
k vykročení na cestu nás srdce popohání,
když špatným myšlenkám dovolenou dáme
v zahradě dobra snadno se potkáme.
Alena Chamrádová, Ostrava

***
V zahradě dobra ptáci zpívají
ty nejkrásnější písně, které poznají,
čerstvý vítr vzduch načechrává
motýlům se křídly radostně tam mává.

Podmínky, v nichž semínka klíčí, jsou různé.
Některá klíčí pod přísnou kontrolou všech
faktorů
- teploty, vlhkosti, substrátu a další
semínka klíčí někde zakutálená do skuliny mezi kameny, třeba někde na skále a jejich cesta vůbec
není jednoduchá, protože musí vyvíjet postupně
velké úsilí, aby se vůbec na daném místě udržely,
a když to zvládnou, vydrží na stejném místě třeba
stovky let.
Semínka jsou naše myšlenky, předsevzetí a vize
a ty, které projdou zkouškou ohněm, stejně jako
semena sekvojí, budou mít život dlouhý.
Alka Bazalka, AAS

Legenda o ledové kře
To podobenství je takové… Vysoko
v horách, na třpytivém sněhobílém vrcholku, se zrodil jako dětská slza průzračný krystalek ledu. Ve dne se kochal
sluncem, hrál světlem na svých hranách,
dovedně vytvořených přírodou. V noci
se radoval hvězdám, pozoroval ta úžasná třpytivá stvoření. Postupně rostl
a vstřebával do sebe stále více energie
laskavého nebeského tělesa.
Jednoho dne, když už byl krystal tak velký, že mohl pozorovat nejen
nebe, ale i okolní svět, objevil něco
úžasného. Mraky, které zakrývaly úpatí
hor, se rozestoupily a před ním se otevřelo nádherné údolí ponořené do neobvykle jasných smaragdových barev.
Tento pohled tak uchvátil ducha krystalu, že se v něm zrodila horoucí touha spustit se za každou cenu do tohoto
neobyčejného kousku přírody a poznat
všechny jeho půvaby.
Krystal napnul všechny své síly,
aby se změnil ve vodu a rychle spěchal dolů. Čím rychleji se spouštěl, tím
mocnějším se stával. Proud se neustále
rozšiřoval a vzdouval, vřel nezkrotnou
vášní. Uháněl naproti snu, s obdivuhodnou vytrvalostí překonával kamenné
překážky na své
cestě, ničivé peřeje, závratné vodopády. Vzrušoval
ho duch novosti
a touha dosáhnout
vytouženého cíle.
A pak se to jednoho krásného okamžiku stalo. Jeho
vody se silným
proudem valily řekou do údolí. Jak
nádherné byly její
břehy, utápějící se
v jasné zeleni! Jak
úžasně se přelévaly záblesky slunce
na vodní hladině!
Jak se radovalo vše kolem životodárné
svěžesti vody! Krystal cítil, jak nasycoval opojnou vlhkostí každou rostlinku,
jak s potěšením hasili žízeň ti, kteří přišli k jeho břehům. Vnímal, jak se v jeho
vodách hemžil zrozený život a jak se
stal obydlím tohoto života. Bylo to pro
něj opravdovým štěstím!
A tak plynul jeho život. Dnem hasil
žízeň všech trpících a po nocích pozoroval odraz hvězdného nebe ve svých
vodách, obdivoval nádherné světy
a vzpomínal na svůj vzdálený domov.
Připadalo mu, že jeho štěstí bude trvat
věčně. Jednou jeho vody náhle dosáhly
konce údolí a vlily se do jezera. Život se
stal odměřeným a klidným.

Postupně se kdysi nádherné bouřlivé vody začaly potahovat hnědým
slizem a měnily se v zatuchlou bažinu.
Málokdo teď navštívil tyto břehy…
V jeho vodách už nebylo dřívější síly,
ani dřívějšího života. Krystalu se zmocnil strach a beznaděj. Začal se panicky
bát slunce. Východ nebeského tělesa
v něm pokaždé vyvolával děsivý obraz,
utkaný z odpařujících se vod – přelud
jeho smrti a neúprosné předurčenosti.
Jedna po druhé se vzdouvaly bubliny
pochybností. Bál se stát parou, ztratit
svou individualitu, ztratit svobodu.
Noc byla jeho jedinou útěchou,
zahalovala ho svým chladem starých
vzpomínek. Se steskem po vzdálených
světech hleděl toužebně na zářící hvězdy a obdivoval jejich nezměrnou krásu.
Jednoho dne, za svítání, mu to došlo:
pochopil podstatu života, podstatu
věčnosti, procítil svou pravou podstatu, která v něm probudila duši!
V tomto okamžiku se na obzoru objevil oslepující kotouč slunce. ‚Bože,‘
vyrval se výkřik z hlubin zbytků jeho
vod. ‚Jak je vše jednoduché!‘ Vrhl
se naproti něžným paprskům mocné
hvězdy a jeho voda se změnila v páru.
Poryv větru ho
s lehkostí uchopil a nesl nahoru,
pryč ze známého
prostoru.
Letěl
a zažíval nádherný pocit beztíže
a novosti. A teprve
teď si uvědomil,
že to je ta skutečná, dávno zapomenutá, opojná
pravá svoboda.
Naplňoval ho
pocit úplného štěstí, jeho jedinečné
individuality a zároveň nekonečné
jednoty s úžasným obrovským vesmírem, který, jak
se ukázalo, byl mnohem větší, než si
představoval. ‚Jak je vše jednoduché,‘
opakoval stále znovu a znovu jeho duch
a těšil se z letu. ‚Ano, teď znám svou
pravou podstatu,‘ pomyslel si a pomalu
klesal k jednomu z dalších třpytivých
vrcholů…“ Hlas zmlkl. Starý muž seděl
v hlubokém zamyšlení, ohromen skrytým smyslem tohoto podobenství. Vtom
se jeho tvář rozzářila. Oči zajiskřily živým ohýnkem.
A tiše zvolal: „Pane Bože! Vždyť je
to opravdu tak jednoduché!“
podobenství z knihy Ptáci a kámen
od A. Novych
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