duben 2015

4 (29) 2015Volný prodej 8Kč/0,3€
Mýty a fakta

o srdečních chorobách
Nemoci srdce a cév patří k nejvíce diskutovaným tématům vůbec. Přesto
o těchto chorobách koluje řada mýtů
a polopravd. Nastal čas uvést je na pravou míru.
Infarkt myokardu a srdeční zástava jsou
dva odlišné termíny. Při infarktu dochází k uzavření cévy vyživující srdeční
sval. To má za následek odumření svalu
za tímto uzávěrem a poškození funkce
srdce. Srdeční zástava je stav, kdy se
srdeční sval nestahuje, a srdce tedy nemůže přečerpávat krev.
pokračování na str. 2
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Petr Svatoš:
„Na všem se dá najít
něco pozitivního“

Co bylo známo už ve starověkém Egyptě?
„Oko Hora“ nebo „Oko Ra“ – starověká
egyptská mapa uspořádání lidského mozku
„V současné době probíhají intenzivní
studie epifýzy, i když pouze na úrovni
chemie. Všechno, co bylo dosud objeveno, je jen smítko na vodní hladině.
Lidé ani nevědí, že tato voda je vlastně celý oceán, nemluvě o jeho vlastnostech. Medicína budoucnosti, jestli
vůbec nějaká bude, tajemství epifýzy
odhalí. Postačí se naučit snímat informace z jejich hologramů. A pokud
se to lidské vědě podaří, celý svět se
změní.“

úryvek z knihy Anastasie Novych
Ptáci a kameny

Epifýza (šišinka mozková neboli „třetí oko“) je jedním z nejzáhadnějších částí
lidského mozku. O šišince a její roli v duchovním vývoji člověka věděli lidé od
pradávna, o čemž svědčí četné historické
památky jak v oblasti umění a architektury,
tak v dílech starověkých filozofů. Například, dva tisíce let před naším letopočtem
ve starověké Indii rozkvétalo učení o epifýze. Ve starověké Číně a Tibetu, po rituálním spalování zemřelých duchovních,
hledali učedníci jantarový kámen – ringse
(písek epifýzy, který dodnes zůstává záhadou pro moderní vědce). Podle velikosti
kamínku odhadovali úroveň duchovnosti
mistra. Epifýza byla symbolicky vyobrazena jako borová šiška, podle její vnější
podobnosti.
Znalosti o epifýze a dalších starých
strukturách mozku byly i ve starověkém
Egyptě, přičemž artefakty starověkého
Egypta nepřestávají udivovat svou informativní nasyceností a duchovními znalostmi. Dobrým příkladem je často používaný
obraz „ Oko Hora“ nebo „Oko Ra“. Vyvstává otázka, jaké znalosti se snažili staří
Egypťané předat budoucím generacím?
Obrázek „Oka Hora“ se shoduje s umístěním starých center lidského mozku viz
str. 4.
Oko Hora se skládá z šesti dílů, což
odpovídá šesti smyslům člověka. Signály,
které z nich přicházejí, dešifruje thalamus – zornice Oka Ra. Přičemž v thalamu se odehrává transformace jemných
energií v hrubou vlnu. Další zajímavým
faktem je, že k aktivaci šišinky mozkové

dochází pod vlivem světla nebo slunečního záření. Na druhou stranu, v nočních
hodinách (od 24.00 do 3.30 hodin) dochází k nejvíce intenzivní produkci hormonu
melatoninu, který se podílí na revitalizaci
organismu. Právě v těchto hodinách se tradičně konají různé bohoslužby a na východě se provádějí meditace.
Je známo, že staroegyptského boha
Ra zobrazovali v podobě slunečního disku, což je asociativní symbol duše. Avšak
o aktivaci šišinky světlem věděli i další starověké národy. Existovaly zvláštní rituály,
které stimulovaly epifýzu světelnými paprsky. Zpočátku se tyto praktiky prováděly
kvůli duchovnímu sebezdokonalování, poznání své duše a vnitřního duchovního potenciálu člověka. Ale to nebylo hlavním cílem, vždyť takzvané super schopnosti jsou
jen jedna z možných fází ve vývoji osobnosti v omezeném trojrozměrném světě.
Pouze změna vnitřní frekvence ve směru
kreativity a dobra, tj. vnitřní transformace
člověka, vede ke skutečné aktivaci epifýzy
a její funkce.

Jednomu z detailů oka Ra odpovídá
umístění prodloužené míchy, ve které se
nachází centrum bloudivého nervu (nervus
vagus) – hlavní nerv parasympatického
systému, jehož větve částečně tvoří propletenec Solar plexu (kde se nachází podle
legendy duše člověka).

Starobylý způsob práce
s epifýzou
Stojí za zmínku, že z dávných časů nejúčinnější způsoby, jak stimulovat a pracovat
s epifýzou byly duchovní praxe a meditace. Patří k nim například prapůvodní duchovní praktika „Lotosový květ“, která
byla také známá ve starověkém Egyptě.
Schéma fungování dané praktiky je
výsledkem kterékoli duchovní cesty
(podrobnosti o cirkulaci vnitřních energií
obrazně promítnutých na lidskou fyziologii v knize A. Novych „Ptáci a kameny”).
V hypotalamu se nacházejí dvě stará centra mozku – agathodemon a kakodemon.

Pokud se na lebku podíváte shora, pak tato
centra ve spojení se šišinkou tvoří jakýsi
vnitřní trojúhelník s vrcholem – epifýzou.
V průběhu systematické praxe v meditaci
„Lotosový květ“ dochází k aktivní stimulaci centra pozitivních myšlenek, které
se v řecko-egyptské tradici nazývá agathodemon (z řeckého agatho – „dobrý“, démon – „duch“, „božstvo“).
Konstantní stimulace daného centra
zastavuje práci centra negativních myšlenek – kakodemona, tj. dochází ke změně
frekvence lidského vnímání a vnitřní pozitivní změně. To přispívá k probuzení některých vnitřních energií, které aktivně stimulují práci šišinky. Tak dochází přirozeně
v člověku k otevírání duchovního vidění
neboli „třetího oka“ a začínají se probouzet
obrovské síly duše. Ve starověkém Egyptě
bylo úplné nebo částečné zastavení negativních myšlenek (centrum kakodemona)
přirovnáváno k průchodu přes prvního
Strážce (Brány, Hada, jinými slovy – hypothalamu) na duchovní cestě člověka
a jeho další vývoj procházel pouze pod dohledem. Ve starověkém Egyptě tento znak,
spojený s aktivováním epifýzy, nazývali
Okem boha Hora (na východě – Vševidoucím Okem Východu a ještě dřívějším
názvem – Okem Bohyně Faethonu). A při
pohledu na obraz fragmentu náprsní dekorace je jasné, proč byla další volba osoby
pozorně sledována. Vždyť nad Okem Hora
je znak AllatRa! To vypovídá o té síle, kterou člověk v sobě odhaluje (podrobnosti
lze nalézt v knize „AllatRa“).

Dobro a láska –
přírodní aktivátory šišinky

Petr Svatoš je v současné době nejlepším východočeským stolním tenistou na vozíku. Narodil se v roce 1990
v Chrudimi, žije v Litomyšli. Spolu s dalšími vynikajícími hráči našel sportovní
zázemí v plzeňském oddílu TJ Sokol
Lhůta.
Rád bych se zúčastnil paralympiády,
chtěl bych pobývat v zahraničí a získat
zde nějaké pracovní zkušenosti. Láká
mě USA a Čína…
pokračování na str. 3

SPOLEČNOST

Děti v zahradě
Mladý člověk potřebuje to elementární – vodu, špínu, křoví a prostor na
hraní. Můžeme ho nechat vyrůstat bez
tohoto všeho – s koberci, plyšáky a asfaltovými ulicemi a dvory. Přežije to. Ale
potom se nesmíme divit, až mu později
budou chybět některé základní sociální
dovednosti a schopnosti.
Nehraje až zas tak významnou roli, jak
máme velkou zahradu. Mnohem důležitější je to, že v ní děti zažijí ten obrovský zázrak stvoření. Když mají děti možnost vyrůstat s přírodou, velmi mnoho
se naučí.
pokračování na str. 4

VE SPOJENÍ
S PŘÍRODOU

sv. Sofie duchovní
perla Slovanů
Hlavní obraz chrámu sv. Sofie Kyjevské
je Maria Oranta, nazývaná též „nezničitelná zeď“. Tradice, kdy hlavní a centrální postavou chrámů byla Panna Marie,
tudíž ženská podstata, se časem změnila. V později vybudovaných chrámech
to už nenajdete.
Podíváme-li se na Orantu za přirozeného osvětleni, máme dojem, že se
nenachází na zdi, ale jakoby vystupuje
do prostoru a její obraz se prozáří. Její
obličej i celá postava začínají poblikávat a rozsvítí se…
pokračování na str. 5

Epifýza je kontrolním orgánem ovládání těla, „ředitelem“ organismu, který své
skutečné možnosti projevuje výhradně při
dominanci pozitivních myšlenek a pocitů,
vytvořených silou Lásky. Takže je šišinka
takový zvláštní Strážce, který fixuje volbu osobnosti, a to každou vteřinu. Ukládá tato data do tzv. hologramů (včetně
informace o předchozích reinkarnacích)
a zesiluje to, co převládá v člověku. Přičemž veškeré negativní emoce a pochybnosti blokují práci epifýzy.
V současné době práce mnoha lékařů
a neurofyziologů (např. N. P. Běchtěrevové, N. I. Kobozeva, I. M. Sečenové, E. Gelgorna, J. Lufborroua a dalších) potvrzují,
že při dominanci negativních emocí se
u člověka aktivuje tak zvané centrum „sebemrskačství“ (jinak kakodemon), které se
nachází v hypotalamu.

Vnitřní duchovní opora pomáhá člověku najít svoji skutečnou podstatu,
být nebojácný, být v neustálém spojení s duchovním světem bez ohledu
na vnější okolnosti, které ho potkávají
v životě.
Díky vnitřní opoře člověk cítí, co je
to věčný život, OPRAVDOVÉ ŠTĚSTÍ
A PRAVÁ SVOBODA...

pokračování na str. 4

pokračování na str. 6

HISTORIE

Vnitřní
duchovní opora

CESTA
ZA POZNÁNÍM
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www.polahoda.cz

Jak vyléčit výhřez meziobratlové ploténky
a nezůstat na invalidním vozíku

... pokračování z minulého čísla
Rozhovor s profesorem I. M. Danilovem
Napravit ploténky není možné. Vysvětlím proč. Toto je meziobratlová ploténka (ukazuje), která je tvořena pulpózním
jádrem, které má rosolovitou strukturu,
a fibrózním prstencem, kde se nachází
vrstvy vláken a chrupavek. Ten tvoří vazivovou vnější vrstvu prstence.
Jeho nejslabší místo je právě v páteřním kanálu, uvnitř pod kostí. Proč? Protože
tady jsou nosné klouby. Ve vývoji civilizace a formování člověka se to vytvořilo
tak, že nejslabší část fibrózního prstence je
právě na té straně, kde jsou nosné klouby,
jinak řečeno dodatečná podpora.
V podstatě v každodenním životě dopadá větší zatížení na přední stranu fibrózního prstence. Když správně zvedáme
náklad, zátěž se rovnoměrně rozděluje na
meziobratlové ploténky – je tlumena prostřednictvím kloubů. Při degenerativním
procesu se ploténka prohýbá, zatížení na
klouby se zvyšuje a dochází k prasknutí
fibrózního prstence. Fragmenty pulpózního jádra vyhřeznou mimo meziobratlovou
ploténku, například do meziobratlového
otvoru a dochází k utlačení kořínku nervu.
A teď si představte, že máte nesnesitelné bolesti. Musíte je nějakým způsobem
odstranit, v každém případě. Například jste
se obrátili na chiropraktika, který se podíval, ohmatal vás a řekl hned diagnózu:
výhřez meziobratlové ploténky a nabídl,
že všechno napraví. Něco zatáhl, zmáčknul nebo zatlačil a vy jste pocítili úlevu.
Tvrdí, že vrátil ploténku na své místo.
Ploténka obvykle nevypadává! Dokonce
ani při patologických nebo kompresních
zlomeninách, spíše se ničí tělo obratle, než
meziobratlové ploténky v případě, že byla
zdravá. Ale pokud se vytvoří výhřez meziobratlové ploténky, odstranit ho jednorázovou manipulací není možné!

Proč manuální terapie v mnoha případech přináší úlevu? Když se snižuje
výška ploténky, posunuje se kloub a aktivuje se receptor a vzniká bolest. Například
sedíte a chcete vstát, ale nejde to – záda
jsou zablokovaná. Jdete za chiropraktikem,
aby nám je narovnal. On jen něco zmáčknul, otočil, a hned je to lepší. Cítíme se
lehce, svobodně. Ale co se ve skutečnosti
děje v páteři v té době? Receptory, které
inervují kloub, jsou důležité a nezbytné,
protože se tak organismus chrání před naší
hloupostí vůči němu. V důsledku nesprávné exploatace páteře – málo pohybu nebo
těžká práce atd., se u nás vyvinula osteochondróza. Vznikla segmentální nestabilita, zapnul se receptor a vyvolal svalové
křeče, jako adaptivní mechanismus, který
chrání organizmus. Svalové křeče z levé
strany odstraňují zátěž z pravého kloubu.
Všechno se postupně uzdravuje, ale zatím
stále cítíme bolest, není nám dobře, chceme se toho zbavit a jdeme za chiropraktikem. Křeče jsou odstraněné, ale co se ve
skutečnosti stalo? Organizmus už nevidí
danou patologii, protože jsou receptory
vypnuté. My i nadále využíváme zničenou
strukturu, stále ji čím dál víc zatěžujeme
a nemoc postupuje ještě víc.
Po určité době se musíme obrátit na
stejného chiropraktika, protože si pamatujeme, jak se nám minule ulevilo. Přišli jsme
k němu, zase něco popraskal v zádech,
a nám se ulevilo. Ovšem za velmi krátkou
dobu (ne za tři měsíce, ale už za měsíc)
máme stejný problém. Potom se tato doba
zkracuje už na dva a poté na jeden týden.
Následně máme skutečný výhřez meziobratlové ploténky a utlačení míšních kořenů
a nalézáme se v lepším případě na operačním stole nebo v horším případě jsme na
invalidním vozíku. Není to samozřejmě ve
všech případech, ale v převládající většině.
V každém případě, to zdůrazňuji,
v každém případě je to potvrzeno MRI
studiemi a důkladnými experimentálními
výzkumnými pracemi. Jaké změny nastanou po aplikaci různých metod manuální
terapie? O tom se nikde nedozvíte, o tom
se nemluví. Proč? Není to ziskové a není
to zajímavé. Není se čím chlubit. Řeknu
jednoduchou věc. Kdyby manuální tera-

pie opravdu pomáhala odstranění výhřezu
a dokázala by něco regenerovat, všude by
byly ukázány výsledky před a po léčbě. Viděli jste to někdy? A ani neuvidíte, protože
tyto výsledky jsou obvykle negativní.
Trochu odbočím od tématu. Pacient si
před dvěma týdny nechal udělat snímky
MRI, byl diagnostikován výhřez 5-6 mm,
foraminální. Prodělal 3-5 sezení manuální
terapie. Vypraví, že nejdříve cítil odlehčení,
pak se to zase zhoršilo. Udělal si kontrolní
snímky MRI, a tam už není výhřez ploténky
5-6 mm, ale 11-12 mm. Proč? Protože došlo
k selhání adaptačních mechanismů a zatížení dopadlo na meziobratlové ploténky. Na
začátku byl výhřez, který se následně přeměnil v poměrně velký výhřez s fragmentací. Nechci tvrdit, že chiropraxe je špatná,
jen by se mělo používat tuto metodu jen
v případech, kdy povede k uzdravení.
Vzpomínáme na zdraví pouze tehdy,
když ho ztrácíme. Ale když se z toho dostaneme, rychle na všechno zapomeneme.
Smyslem našeho života se pro nás ve většině případů stává právě to, co si nejvíc
přejeme.
Proč trakce páteře podporuje utvoření výhřezu?; ● Léky neodstraňují příčinu degenerativního onemocnění disku;
● Proč posílení svalového korzetu napomáhá rozvoji osteochondrózy?; ● Proč se
po operaci často dostavuje recidiva výhřezu meziobratlové ploténky?; ● Výsledky
МРI po léčbě metodou vertebrorevitologie; ● Léčba profesionálních sportovců
a zvýšení jejich výkonů bez dopingu;
…a mnoho dalších užitečných rad
v knize prof. Danilova
OSTEOCHONDRÓZA
pro profesionálního PACIENTA
ke stažení zdarma
na: http://vertebrolog.com/cz/
objednát na:
www.ibisbooks.cz

Ženské pánevní dno pod lupou

aneb můžeme se zbavit nedostatku energie, inkontinence, neplodnosti?

Tabu ohledně ženského pánevního dna
pozvolna mizí. Stále narůstá počet žen,
které si v dnešní uspěchané době udělají
čas na sebe, na sebepoznávání. Na kurzech
Školy pánevního dna (ŠPD) se dozvědí, že
se mohou potíží, které souvisí s nefunkčním pánevním dnem zbavit jemně, bez násilí a natrvalo.
Co je to pánevní dno a z čeho se skládá? Z anatomického pohledu se pánevní
dno nachází na dně naší pánve složené
z kostí (kyčelní, sedací a stydké) spojených
kostí křížovou.
Naše pánev je v podstatě nádobou
z kostí. Na rovině tělesné má funkci svěrací, zvedací, nese tíhu orgánů břišní dutiny.
Správné postavení pánve zároveň podporuje
optimální držení těla. Příčin poklesu pánevního dna je mnoho: těhotenství, vyšší věk,
nadváha, gynekologické záněty, operace dělohy či nástřih hráze, atd. Následky poklesu
pánevního dna jsou močová inkontinence,
bolesti v kříži, prolaps dělohy, problémy
v sexuální oblasti, bolesti kolem kostrče.
Potíže s pánevním dnem nutně nepatří k projevům stárnutí, s nimiž bychom
se měly smířit. Ženy, které pečující o své
pánevní dno, se mohou dysfunkcí zbavit,
případně jim včas předcházet. Prevence je
vždy účinnější než léčba.
Na kurzech ŠPD, které vedu, se dozvídám, že se ženy poctivým cvičením podle
různých brožurek nebo podle neověřených
rad z internetu dopracovaly k potížím, které mohou vyústit až v závažné patologie,
jako např. hyperfunkční močový měchýř.
Mýtů a omylů ohledně posilování pánevního dna je mnoho. Například ne každá
žena potřebuje pánevní dno posilovat, naopak jsou ženy, které jej potřebují relaxovat,
a to nejen v těhotenství, kdy zvláště v třetím
trimestru je uvolněné pánevní dno předpokladem pro úspěšný přirozený porod.
Stále silným omylem je doporučení
posilovat pánevní dno přerušovaným mo-

čením. Tím si naopak můžete narušit vyměšovací proces, který je v našem těle řízen
reflexně. Bohužel je to často jediná rada,
kterou ženy obdrží od svých gynekologů.
Svaly pánevního dna jsou složeny ze
tří vrstev, proto je potřeba pro obnovení
funkce pánevního dna pracovat postupně
se všemi jednotlivými vrstvami. Když tuto
techniku ženy zvládnou, mohou pánevní
dno ochránit při kašlání, kýchání, zvedání
břemen apod., protože právě v těchto případech se vyvíjí velký tlak na nitrobřišní
dutinu s negativním dopadem na pánevní
svalstvo. Možná jste již zažily, že při kašlání a kýchání během nachlazení máme nutkání k častějšímu močení, popř. se může
dostavit nepříjemný únik moči.
Na další rovině je pánevní dno spojeno
s emocemi a je zároveň silným emočním
barometrem, souvisí také s dechem, s naší
energií a je součástí hlubokého stabilizačního systému.
Na kurzech často slýchám slova žen:
„To nám nikdo neřekl, to v žádné brožurce
nebylo, kdybych to věděla dříve, nemusela
bych na operaci,“ atd.

Kurzů se účastní i ženy po porodu,
jako paní Jitka, která přišla na celodenní
kurz s pětiměsíční dcerkou. Jitka měla potíže s dechem, bylo pro ni nesnadné dýchat
do břicha a hlouběji do podbřišku. Pomocí
dechových technik se vše podařilo rozdýchat a uvolnit.
Těhotné ženy se účastní kurzů pouze
v druhém trimestru. V loni přišla na kurz
paní Věra, která měla do porodu tři týdny.
Nechtěla jsem ji poslat domů, protože mi
bylo jasné, že po porodu si těžko najde čas
na návštěvu celodenního semináře. V kurzu tedy zůstala s doporučením, aby si cviky

pouze jemně vyzkoušela. Za několik týdnu
jsem dostala zprávu, že porodila přirozeně
10 minut po příjezdu do porodnice. Vzhledem k obrovskému, až téměř alarmujícímu, nárůstu počtu císařských řezů mne tato
zpráva potěšila. Potíže s pánevním dnem
se mohou projevit po porodu i ve vyšším
věku, např. nepříjemnou inkontinencí. Lékaři doporučují ženám pro odstranění potíží s močovou inkontinencí TVT pásky. Během přednášky v jedné nemocnici mi paní
fyzioterapeutka sdělila, že taková operace
trvá pouze 20 minut a po ní jsou ženy bez
potíží okamžitě. Žádná operace však není
bez vedlejších účinků, navíc zde není odstraněna příčina, která většinou nebývá ve
svěrači močové trubice nebo v jejím postavení, ale v povoleném svalstvu pánevního
dna – tedy pokud se jedná o inkontinenci
stresovou (mechanickou). Sama bych ženám doporučila plánovanou operaci odložit o 6-8 týdnů, což je většinou čas, který
je třeba, aby cvičením pánevní dno získalo
zpět svoji kondici – a v ideálním případě
bylo pružné, jako trampolína. Již krátce
po kurzu ženy vnímají celou oblast pánve
i zad jinak než doposud.
Pánevní dno je ovlivněno i postavením
chodidel a velmi silně na něj působí obuv,
kterou nosíme. Např. boty na podpatku
vyřadí pánevní dno z provozu – posunem
jeho těžiště. Pokud chcete mít funkční pánevní dno, zapomeňte na vysoké podpatky
a vyběhněte raději bosky do trávy. V současné době je stále málo žen, které se věnují rozvoji své ženskosti, o to více je třeba
ženy podpořit, aby vnímaly samy sebe, svůj
cyklus se vším všudy a tím vzroste i jejich
sebevědomí a radost ze života.
Ženské pánevní dno je jako poupě,
které může rozkvést v nádherný květ jedině tehdy, pokud mu dáme dostatek pozornosti, péče, lásky. Nikdy není pozdě,
abychom vzaly samy sebe do láskyplné
náruče a rozvinuly svůj vnitřní potenciál.
Na věku vůbec nezáleží, v jakékoli fázi života můžeme pocítit, že láska a pozornost,
kterou sobě dáme, nás přesahuje a dokáže
naplnit i prostor kolem nás…
Alena Stellnerová
www.panvicky.webnode.cz

Ženská podstata v sobě skrývá mocný zdroj životní síly. A pokud bude odhalen, a je možné jej odhalit pouze v duchovním aspektu, ve vyjádření vyššího stupně Lásky, pak se ukáže obrovská síla, kterou je možné používat na blahé skutky
a která také umožňuje dotknout se Nirvány. Proč byl v dávných pověstech různých světových národů tento zdroj životní síly
spojován s nesmrtelností? Protože se tady projevuje tvořící síla Allata! Zdroj této životní síly se nachází také v původním
stvoření světa a stvoření bytostí, které osidlují Vesmír, ve stvoření Země a její hlavní tvořivé síly – vody.
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Mýty a fakta o srdečních chorobách
Nemoci srdce a cév patří k nejvíce diskutovaným tématům vůbec. Přesto o těchto
chorobách koluje řada mýtů a polopravd.
Nastal čas uvést je na pravou míru.
1. Při infarktu se zastaví srdce
Infarkt myokardu a srdeční zástava jsou
dva odlišné termíny. Při infarktu dochází
k uzavření cévy vyživující srdeční sval. To
má za následek odumření svalu za tímto
uzávěrem a poškození funkce srdce. Srdeční zástava je stav, kdy se srdeční sval nestahuje, a srdce tedy nemůže přečerpávat
krev. Infarkt myokardu může
způsobit srdeční zástavu,
ale ve většině případů
se tak nestane.
2. Na infarkt zemře
více mužů než žen
Úmrtnost na infarkt je
u obou pohlaví stejná,
ale muži dostanou infarkt
většinou v mladším věku než ženy. Neví se
přesně, čím je to způsobeno, ale předpokládá se ochranný vliv ženských pohlavních
hormonů.
3. Příznakem infarktu je bolest na hrudi
Infarkt myokardu je doprovázen celým
spektrem různých příznaků. Kromě bolesti na hrudi se může objevit např.: dušnost,
pocit na zvracení, pocení, bolest v různých

částech těla – v zádech, žaludku, šíji, čelisti atd., náhlý strach ze smrti.
Někteří pacienti nemusí mít žádné bolesti ani příznaky, jedná se většinou o starší
lidi a diabetiky.
4. Alkohol chrání před srdečními
chorobami
Studie ukazují, že konzumace asi 2 dl vína
denně u mužů a 1 dl u žen může mít ochranný účinek na srdce a cévy. Konzumace
tvrdého alkoholu však tento účinek nemá,
a naopak se stává rizikovým faktorem.
5. Přiměřená váha,
zdravá strava
a cvičení = infarkt
nehrozí
Tato rovnice bohužel neplatí. Rizikové
faktory můžeme rozdělit na ovlivnitelné
a neovlivnitelné. Mezi ty
ovlivnitelné patří např. obezita, nedostatek pohybu, vysoká hladina cholesterolu
a vysoký krevní tlak. Tyto faktory jsme
schopni ovlivnit životosprávou nebo léčbou. Neovlivnitelné rizikové faktory, jako
např. věk, pohlaví nebo dědičné dispozice,
ovlivnit nelze, a proto bude vždy existovat
určité riziko rozvoje choroby.
http://www.kardiochirurgie.cz/

Nemoc znamená, že si něco odpíráme
Tímto článkem bych se vám rád představil. Od svých 15 let mě zajímá, co přispívá
k našemu zdraví a co vede k nemoci. Čím
si my, lidé, nejvíce
škodíme a jaké jsou
cesty k tomu, aby
nám bylo dobře.
Možná i vy jste si
někdy položili otázku, která jedna věc
má na naše duševní
i fyzické zdraví největší vliv…
Čtenář tohoto
serveru jistě ví, že
naše zdraví ovlivňují přímo naše emoce,
myšlenky a procesy odehrávající se v podvědomí. Že své zdraví můžeme svými postoji a náladami výrazně modelovat. Dlouhodobý stres, problémy a nespokojenost
s čímkoliv jsou se zdravím v rozporu. Kdykoliv v sobě naopak aktivujeme vděčnost,
lásku a cítíme štěstí, umožňujeme sami
sobě přepnout do režimu pro naše tělo velmi příznivého.
Nejdůležitější faktor zdraví:
opravdovost
Jako psycholog jsem několik let pracoval
v psychiatrické léčebně a byl v dennodenním kontaktu s nemocnými. Zároveň jsou
pro mě velkým obohacením lidé, které
najdete takřka vždy v dobré náladě a kteří
doslova září zdravím. Ukazuje se, že sami
z velké míry stylem svého života určujeme, jak zdraví jsme a jak v následujících
letech budeme.
Říkám, že nemoc – to je především
nahromaděný odpor (rezistence). Je to

doslova zmaterializovaná zloba (často na
sebe), strach, podvědomé ustupování sobě
ve prospěch druhých. Jak v jednom rozhovoru řekl krásně
Jaroslav
Dušek,
v kultuře indiánů
se neodvozuje diagnóza z toho, co
děláte (co jíte, jaké
máte návyky), ale
indiáni zkoumají,
co člověk nedělá:
„Kdys přestal zpívat? Kdys přestal
tančit? Kdys přestal
malovat?“ Jinými slovy, když jsme nemocní, nedovolujeme si být tím, kým skutečně
jsme.
Nemoc je zpráva od naší duše
Nemoc znamená, že si něco odpíráme.
Že jsme na něco zapomněli. „To něco“ se
nám připomíná v podobě nemoci a je ve
své podstatě dar. Paní Květa Fialová proto
svým nemocem a bacilům žehná (ví, že je
hloupé nemít cokoliv rád).
Vše má nějaký smysl. Na nás je,
abychom pochopili, co nám daná nemoc
ukazuje. Jsou lidé, které k tomu donutí až
infarkt nebo jiná závažná choroba. Teprve
potom jsou schopní zvolnit a přehodnotit
své životní priority. Važme si proto svého
zdraví a naslouchejme jemným impulsům
našeho těla a duše. Vždy je pro nás a naše
zdraví velmi výhodné, když jakoukoliv
nespokojenost, odpor nebo špatnou náladu
zachytíme hned v počátku.
autor: psycholog Jiří Hamerský
http://www.celostnimedicina.cz/

Směj se, kdy můžeš. Omlouvej se, když bys měl a nech
plavat věci, které nemůžeš změnit. Miluj hluboce a odpouštěj rychle. A nebuď smutný, protože život je moc krátký na
to být nešťastný. Lidé se mění a věci se kazí, ale vždycky si
pamatuj – ŽIVOT JDE DÁL!

Domácí šalvějové
bonbony na bolavý krk
Budete potřebovat:
200g cukru krupice
hrst čerstvých lístků šalvěje
papír na pečení
Do hrnce nasypte cukr a velmi zvolna
ohřívejte.
Cukr by neměl hned zhnědnout, to by
znamenalo, že se asi něco pálí. V tom
případě, vylít a začít znova. Cukr bude
postupně jantarovatět a tát.
V momentě, kdy je cukr plně rozpuštěný,
odstavte a vsypte šalvěj. Promíchejte
a nechte stát 10 minut.
Rozprostřete si zatím papír na pečení
(můžete posypat moučkovým cukrem, ale

z mého pohledu je to zbytečné). Karamel
znovu trochu ohřejte, ať se s ním lépe
pracuje. Pomocí lžičky naneste na papír
a nechte ztuhnout (asi 5 minut).
Přemístěte do dózy s víčkem a užívejte při
bolesti v krku.
http://www.home-made.cz/2014/10/domaci-salvejove-bonbony-na-bolavy-krk.html

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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PETR SVATOŠ: Nic není tak zlé, jak to na

MEDITACE

podle knih Anastasie NOVYCH

první pohled vypadá. Na všem se dá najít něco pozitivního

Petr Svatoš je v současné době nejlepším
východočeským stolním tenistou na vozíku. Narodil se v roce 1990 v Chrudimi,
žije v Litomyšli. Spolu s dalšími vynikajícími hráči našel sportovní zázemí v plzeňském oddílu TJ Sokol Lhůta.
■ Petře, jaký je Tvůj poslední sportovní
úspěch?
Byl jsem druhý v družstvech na květnovém Mistrovství ČR v Ostravě ve stolním
tenise vozíčkářů a pátý mezi jednotlivci.
Hráli jsme dvanáct zápasů denně. Bylo vedro, ale mistrovství jsem si užil.
■ Jak dlouho vlastně hraješ stolní tenis?
Hrál jsem tři roky jako mladší žák za Svitavy a Litomyšl. Teď na vozíku hraju pět
let za TJ Sokol Lhůta a v soutěži zdravých
hraju za Karvinou a trénuju s dorostenci.
Ti „zdraví“ jsou na tom výkonnostně stejně jako já.

logistiku nebo přepravu, takže věřím, že si
práci snadno najdu.

pasu dolů. Ruce mám naštěstí v pořádku,
takže jsem ve většině věcí soběstačný.

■ Jak to všechno stíháš, jak vypadá
Tvůj běžný týden?
V neděli večer přijedu na kolej do Karviné, od pondělka do čtvrtka mám školu
a po škole denně chodím trénovat. V pátek se vracím domů do Litomyšle, obvykle
jdu ještě trénovat s lidmi, s kterými jsem
kdysi začínal. A o víkendu mě čekají turnaje s vozíčkáři nebo se zdravými. Strávím
spoustu času za volantem, měsíčně najezdím dva až tři tisíce kilometrů.

■ Jak bys charakterizoval sám sebe?
Jsem flegmatik a pohodář, zahálka mi není
cizí. Mám rád dobrou společnost a dobré pití.

■ A co koníčky?
Zajímám se o počítače. V hospodě si rád
zahraju šipky. A taky rád vařím, prý umím
dobré omáčky a steaky. Rád cestuju a poznávám nová místa a díky stolnímu tenisu
se mi to daří.
■ A na dívky máš čas?
Kromě sportu nyní nestíhám nic. Ale dámské společnosti se nevyhýbám, kamarádek
mám spoustu.

■ Děláš ještě další sporty?
Hraju závodně florbal. Letos jsme byli
vícemistři republiky. Ale stolní tenis je
u mne stejně na prvním místě. Na florbal
mi nezbývá tolik času, trénuju tak jednou
za měsíc.
■ A co další aktivity, studium, práce…?
Letos studuju prvním rokem obor řízení
logistiky na Slezské univerzitě v Opavě. Chci u tohoto oboru zůstat a pracovat
v něm. Každá firma potřebuje zajišťovat

■ Jak jsi se ocitl na vozíku?
Ve třinácti letech mi našli nádor na páteři. Po roce jsem se vyléčil, ale po dalších
třech letech se začaly objevovat vedlejší
následky radioterapie. Ochrnul jsem od

„Pokud mohou vladaři ničit, ale nemohou tvořit, v čem je tedy jejich zásluha? Pokud
nemají moc vzkřísit mrtvé, jak pak mohou odsoudit živé ke smrti? Uříznout větev
ze stromu může každý, ale připojit ji ke stromu může jenom Mistr. A vladař je pouze
člověk. Také se bojí smrti, jako každý z vás, proto se také skrývá za životy svých
vojáků a vydává nařízení. Ale jeho příkazy plníte vy. Vladař je jeden, ale vás je
mnoho. Podvádí vás, když říká, že je silný. Jeho síla to jste vy, kteří plníte jeho vůli
navzdory té své. Pokud lidé složí zbraně, nebude mít kdo bojovat. Síla hory není
v kameni, ležícím na vrcholku, ale v její celistvosti.“

Vždyť kdo je to takový politik? Komediant, který hraje roli, již mu přidělili.
Jeho úkolem je často se míhat v televizi
dané země, v tisku, hezky mluvit a přinášet lidem určité ideje. Politika je umění
lži od Ahrimana, původně ji tak utvářeli
Archónti a dodnes v té podobě ve světové
společnosti i nadále existuje. Tedy politik
je v podstatě herec. Na veřejné scény své
země přinášejí politici, kteří pracují pro
Archónty, ideje svých „scénáristů“, „producentů“ a „sponzorů“. O jejich existenci
lidé nic netuší. Veřejnost vystoupení takových „herců“ poslouchá a myslí si, že to, co
říkají, je jejich vlastní „veliká myšlenka“,
která tak přesvědčivě vybízí k válce nebo
národním sporům, jakoby ve jménu „šťastné budoucnosti daného národa“. Nikdo
z nich již ale nepřipomíná, že válka s sebou
nese smrt, a jakékoli rozepře zas nestabilitu
a ekonomické oslabení ve společnosti. Dav
naslouchá iluzím a vnímá je, nechá se nakazit idejemi, aktivujícími Živočišný princip
a většinou vycházejícími z programů a nařízení Vůle Živočišného rozumu.
Představ si, kdyby Archónti každému
zdravě uvažujícímu člověku na planetě vy-

kládali myšlenku, že by měl jít bojovat se
svým bratrem kvůli tomu, aby se Archóntům žilo dobře. Kam by je každý poslal?
Správně, na konkrétní obecně známou adresu. Jaký moudrý člověk by chtěl ničit svět
a klid vlastní rodiny, příbuzných a blízkých? Co je pro většinu lidí válka? Je to
smrt, ničení, bída. A co je to vyprovokovaná válka mezi národy pro Archónty? Není
to pouze metoda rychlého obohacení se, je
to spíše politická hra, vytváření podmínek
pro posílení kontroly, rozšíření a potvrzení
vlastní moci nad obyvatelstvem bojujících
zemí. Vždyť během války nevyčerpávají
státy, stojící proti sobě, pouze své zdroje.
Po jejím skončení žijí lidé, kteří ji přežili,
ve strachu a státy v politické a ekonomické závislosti na „mocných z celého světa“.
Národy se oboustranně bojí jeden druhého,
nenávidí dokonce i nová pokolení svých
sousedů, narozená po válce. Jinými slovy,
masy žijí v neustálém strachu hrozby nové
války.
To znamená, že jakákoli válka je způsob rozdělení, rozdrobení společnosti, metoda zastrašení lidí. Lidi nechtějí války,
to politici a velekněží. Jedna země neútočí
na druhou, to hromádka politiků a žreců vede svou hru na úkor životů milionů
obyčejných lidí. Bude-li ale mezi lidmi
vzkvétat přátelství a sami lidé tomu budou aktivně napomáhat, začne se proces
sjednocování celé světové společnosti.
Když se spojí, budou moci zabránit jakékoliv válce, neboť všechny konflikty
v dnešním světě se zpočátku realizují informačně, tedy v první řadě – v hlavách
lidí, světové veřejnosti a potom se již
naplňují a uskutečňují jejich vlastníma
rukama. Neboť na počátku přicházejí
informace, volba, změna vědomí a potom již, následkem toho všeho, je čin.
Lidé by to měli nejenom jednoduše
chápat, ale podle vlastních možností by
měli rozpoutání jakékoliv války aktivně
čelit, zejména ve fázi přípravy veřejného mínění na internetu a v masmédiích.
V opačném případě budou Archónti i nadále využívat efekty „nákazy“ davu skrze armádu svých politiků a kněží, budou
i nadále rozehrávat veřejná představení,
zastrašovat miliardy televizních diváků
a uvězňovat jejich rozum ve strachu a podřízení se materiálnímu systému.
úryvek z knihyAllatRa, A.Novych

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

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

S meditacemí a duchovními praktikami
se můžete seznámit na:

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

a v knize AllatRa

.
Vegetariánský restaurant Eukalyptus, U letiště 4, Ostrava – Jih
Tel. 775 899 467
www.eukalyptus.cz

■ Stíháš při tomhle náporu vůbec
nějaký osobní život, odpočíváš někdy?
Na posezení s kamarády v hospůdce si
vždycky čas najdu. Přes léto rád jezdím
na festivaly, naposledy jsem byl na Jam
Rocku u Žamberka a na festivalu Keep Respect v Kladrubech.

■ A kde by ses chtěl vidět za deset let?
Rád bych se zúčastnil paralympiády, chtěl
bych pobývat v zahraničí a získat zde nějaké pracovní zkušenosti. Láká mě USA
a Čína. Chtěl bych si najít dobrou práci
nebo si založit svou firmu. A hlavně chci
být sám se sebou spokojený. Co se týče
vztahu, to nechávám otevřené.

Ve skutečnosti si lidé vybírají, jak budou žít, počínaje každým jednotlivě vzatým člověkem až po kolektiv, od malé po
velkou společnost. Světoví politici a žreci
vnucují lidem, že právě oni jsou jako správní aparát sjednocující silou, že bez nich
lidé nic nesvedou. Klamou lidi a rozdělují
je, jinak by ve skutečnosti národy konaly
bez nich a společně. Vždyť všechno spočívá na lidech, právě oni uskutečňují plány
velekněží a politiků, konají reálné činy, realizují nejrůznější programy ve společnosti.
Politik ani velekněží neexistují a nemohou existovat, pokud je nebudou podporovat sami lidé. Jakmile politik či velekněz
přijde o svou podporu, přichází o autoritu
a o moc, všichni na něj zapomínají, stává
se řadovým členem společnosti, takovým,
jako jsou všichni ostatní.

■ Jak jsi letos strávil dovolenou?
Několik dní jsem byl na vodě, sjížděli
jsme s kamarády Sázavu. Pak následovaly
dvě sportovní soustředění, jedno v Liberci
a jedno v autokempu Buňkov ve Břehách
u Přelouče. Tam se každoročně rád vracím.
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PROGRAM DUBEN
Každé úterý od 18.00 probíhají meditace a literární setkání na základě knih A.Novych.
Kniha „AllatRa“ dává odpovědi na hlavní duchovní otázky člověka k dosažení svého
duchovního osvobození bez jakýchkoliv zprostředkovatelů. Je nevyčerpatelným
pramenem inspirace pro lidi, kteří následují duchovní cestu, nezávisle na rase, státní
příslušnosti a náboženském vyznání. Je to příručka pro duchovního Člověka a pro
lidstvo. Je to unikátní nástroj pro přeměnu svoji a celé společnosti.
Celý program na únor na: http://eukalyptus.cz/prednasky/rubrika/kalendarakci/

NOVĚ!
■ Co Ty a alternativní léčba, máš
nějaké zkušenosti?
Zkušeností mám dost, v době své nemoci
jsem vyzkoušel všechno možné i nemožné. Výsledky ale příliš neodpovídaly mým
očekáváním. V průběhu léčby mi nejvíce
pomohli lékaři z Dětské fakultní nemocnice v Brně. A taky moje rodina a kamarádi.

Prokešovo náměstí 634/5,
Moravská Ostrava, naproti nové
radnice ve čtvrtém patře
(www.epona-centrum.cz)
tel: 777 180 558

PROGRAM KVĚTEN 2015
5.5. Jak vznikají emoce a naše přání?;12.5. Intuice; 19.5. Co nás čeká zítra?
Kdy se tvoří naše budoucnost; 26.5. Jak zvládnout stres

■ Byl jsi tehdy ještě dítě, ale přesto
se zeptám: Máš pocit, že Tě nemoc
změnila?
Od té doby mě jen tak něco nerozhodí,
většinu tzv. problémů neřeším. Když nejde
o život…

NEZÁBUDKA
Jemná, skromná, nenápadná,
s veľkou láskou neba,
jemne núka svoju krásu
pohľadom na teba.

■ Co bys vzkázal lidem, které zaskočí
nemoc nebo úraz?
Nic není tak zlé, jak to na první pohled vypadá. Na všem se dá najít něco pozitivního.
Radka Svatošová

Všimni si ju na lúčinách,
Nezábudka něžná krásou
zrázoch, při kríkoch,
veľa nám vie dať,
kde sa svetu prihovára
z šepotu a kúziel zeme,
v slabých výkřikoch.
pokoj môže stlať.
Zo zbierky „Čriepky“, Mária MIadoková

Modrejú sa nežne kvety
k tebe volajú:
Nezabúdaj na láskuticho šepkajú.

ŠKOLA DOBRA „ALLATRUŠKA“ OTEVÍRÁ SVÉ DVEŘE
Účelem naší školy je právě pomoct
rodičům a dětem si mezi sebou takové
vztahy vytvořit a rozpomenout se na dobro v nás, prožít krásné společné chvilky
a odnést si s sebou nádherné pocity radosti
a lásky. Dobro a tvořivost se ve společnosti mnohokrát násobí skutky dobrých lidí.
Proto se změny v každém člověku odráží
na celé společnosti. To je důvod, proč se

Co je to dobro? Koho nazýváme dobrým člověkem? A víte, proč dobro vždy
zvítězí nad zlem? Zlo vzniká tam, kde je
nedostatek dobra. Když se objevuje dobro,
předává se, roste, víc a víc proniká do lidských srdcí a zlo prostě přestává existovat
a mizí.
Děti se rodí s přirozeným smyslem pro
dobro a krásu. Ovšem čas neúprosně běží
a děti rostou a mění se. Hlavně v dnešní
konzumní společnosti, kdy se klade důraz
na spotřebitelský postoj, se pomalu zapomíná na takové věci, jakými jsou nezištné
konání dobra, projev laskavosti a vnímavosti k lidem kolem, soucit a jiné morální
hodnoty.
Naše škola si dává za cíl obnovit přirozený vnitřní stav dítěte – tvořit dobro
a dělit se pocitem radosti z tohoto tvoření, nastolit v dítěti pocit rovnováhy, důvěry a jistoty, vyplývající z nalezeného
vnitřního stavu klidu a pohody.
Každé dítě je osobnost se svým vlastním individuálním potenciálem. Pomáháme rodičům tento potenciál objevit a respektovat volbu dítěte. Dítě se cítí jako
plnohodnotné a milované jen tehdy, když
ví, že se může bezpečně projevovat.
Rodiče často říkají svým dětem:
„Když ty kostičky uklidíš, a když budeš
hodná holčička, budu tě mít moc ráda“.
Taková slova zdánlivě spojují lásku a výchovné vedení. Podmíněná láska je však ve
vztahu k dítěti spíše destruktivní. Klíčem
je tedy láska bezpodmínečná.
„Láska se nevytváří. Láska je. V každém člověku.“
Jde o nejpřirozenější cit člověka a je
jeho podstatou. Měli bychom své děti
milovat takové, jaké jsou a nedávat lásce
žádné podmínky. Děti musí vědět, že jsou
milovány, i když zlobí. Lásku nemůžeme
dávat za odměnu. Je velice důležité odhalit
a odstranit takové a podobné negativní šablony ve výchově a tím dosáhnout zdravého a harmonického stavu dětí a rodičů.

schopnost cítit, krátká videa a pohádky.
Zažijeme společně přátelskou atmosféru a hodně úsměvů. Budeme také mluvit
s dětmi o konání dobra a o tom, proč dobro
vždy zvítězí nad zlem. Budeme rozvíjet jejich pozornost a naučíme je řídit jeden ze
svých nástrojů – tělo. Spolu s rodiči budeme skládat příběhy, a co je nejdůležitější,
poletíme na svých pocitech a objevíme
nádherné, příjemné a bezpečné místečko
uvnitř sebe, kam se vždy můžeme vracet
a kde se vlastně i „rodí dobro“- naše dobré,
laskavé a radostné pocity, kterými se potom dělíme s ostatními.

Setkání se budou konat zdarma
od května vždy každou druhou
neděli v měsíci
(květen: 10. 5., 24. 5.)
od 10.00 do 11.00
a od 14.00 do 15.00 hod
Adresa: prostory centra EPONA,
Prokešovo náměstí 634/5, Moravská
Ostrava, naproti nové radnice ve
čtvrtém patře (www.epona-centrum.cz)
Sebe a své děti můžete zaregistrovat na
e-mailové adrese allatruska@gmail.com
nebo na telefonech 606 794 639
(pí.Valečková).

Moc se na Vás těšíme!
Mezinárodní společenské hnutí
AllatRa, www.allatra.eu

všichni mudrci světa shodují na následující myšlence: „Změn sebe a změníš svět”!
Tato slova nejsou metaforou, je to skutečný obraz uspořádání našeho světa. Když se
jeden člověk rozhodne konat dobro, zapálí
tím druhého, třetí to ještě zvětší, čtvrtý předává desítkám dalších lidí a desítky zase
stovkám a stovky tisícům a tisíce milionům a miliony miliardám!
Pro účastníky „Allatrušky“ jsme
připravili spoustu her pro rozvoj představivosti, obratnosti, cvičení, která rozvíjí

Santalové dřevo, dřevo aloe, modrý lotos, rozkvetlý jasmín – i mezi těmito voňavými věcmi je ze všeho nejlepší vůně čestného jednání. Budha
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VE SPOJENÍ S PŘÍRODOU

www.polahoda.cz

DĚTI V ZAHRADĚ
Hledáte pro své děti nekonečný zdroj dobrodružství a radosti?

Mladý člověk potřebuje to elementární – vodu, špínu, křoví a prostor na hraní. Můžeme ho nechat vyrůstat bez tohoto
všeho – s koberci, plyšáky a asfaltovými
ulicemi a dvory. Přežije to. Ale potom se
nesmíme divit, až mu později budou chybět některé základní sociální dovednosti
a schopnosti… (Alexandr Mitscherlich)
Který z dospěláků zohledňuje v dnešní době při zakládání zahrady přání svých
dětí? Kdo si přitom vzpomene na zážitky
a hry ze svého dětství? Kde dnes najdou
děti v „umělých koniferových“ zahradách
stromy, v kterých jsme jako děti mohly
šplhat? Do jaké míry mohou být pečlivě
udržované zahrady s mnoha choulostivými
exotickými rostlinami využity jako prostor
na hraní? Které děti se mohou schovávat
mezi pichlavými jehličnany a hrát si na
nudném trávníku? Kde naleznou v zahradě
ty divoká, před větrem chráněná zákoutí,
která potřebují pro jejich hry? Objeví děti
v zahradě, z které byla vytlačena domácí
příroda, to elementární, co potřebují ke
svému vývoji? Do jaké míry jim nabízíme
prožitek opravdové přírody, bez kterého se
nikdy nevytvoří uvědomělý vztah k ní?
Pokud máme thujkovou zahradu
s golfovým trávníkem vytvořenou podle
katalogů, používáme chemikálie na hubení škůdců a plevelů, naše děti se života
a přirozených koloběhů v zahradě nedočkají. Takové zahrady jsou sterilní a dětem
nepřinesou nic. Jejich pohyb se omezí na
dokonalý, ale mrtvý trávník. Co kdyby
náhodou poničili choulostivé a drahé keříky a stromky? Samotná údržba takové
zahrady je nákladná a v dnešní době, kdy
mluvíme stále častěji o šetrném zacházení
s přírodními zdroji, se odvažuji tvrdit, že
tyto zahrady jsou do budoucna „trvale neudržitelné”. Zahrady, které považuji za
smysluplné, jak pro děti, tak i pro nás
dospěláky, jsou rozmanité, bohaté, divoké a především živé. Můžeme je nazývat
ekozahradou, biozahradou nebo přírodní
zahradou. Jejich společným jmenovatelem je plné respektování přírodních zákonitostí.

Nehraje až zas tak významnou roli, jak máme
velkou zahradu. Mnohem
důležitější je to, že v ní
děti zažijí ten obrovský
zázrak stvoření. Když
mají děti možnost vyrůstat
s přírodou, velmi mnoho se
naučí. Dětská touha poznávat nové věci je motivuje znovu a znovu
zkoušet, pokud jednou něco nefunguje.
A právě to je nejdůležitější; nic nevzdávat a učit se z chyb. Děti potřebují chválu
a úspěch, to je dělá silnějšími a podporuje
kreativní a samostatné myšlení. Děti mají
velkou schopnost pamatovat si zkušenosti
a vlastní zážitky z přírody. Tyto vzpomínky

se udrží celý život. Pokud izolujeme děti
od přírody, odtrháváme je od vlastních kořenů. A poněvadž jim chybí kořeny, bude
pro ně mnohem těžší zvládat problémy
v běžném životě, v kterém se zrcadlí veškeré přirozené principy přírody.
Do zahrady přátelské pro děti náleží
zcela jistě co možná největší rozmanitost
jednotlivých stanovišť a domácích rostlin,
které umožňují život velkému množství
živočichů. Pokud vytvoříme místa, která
mají rozdílné přírodní podmínky, nemusíme se již starat o rozmanitost rostlin a živočichů na našem pozemku. Přijdou sami a rádi.
Téměř v každé zahradě
taková místa existují, jde
jen o to, naučit se je vědomě využívat a vytvořit další. Mohou to být
místa stinná a vlhká, ale
i místa slunečná. Kromě
životních prostorů jako
rybníček nebo křoviny,
která podněcují k pozorování a experimentování, musí existovat

i místa, kde se děti mohou pořádně „vyřádit“, stavět a tvořit.
Přírodní zahrady dětem umožňují pozorovat rostliny a živočichy v jejich přirozeném prostředí. Dětská zvědavost bude
probuzena během roku díky rozmanitosti
kvetoucích květin i živočišného světa.
Měli bychom vždy děti vybídnout k pomoci na zahradě. Samozřejmě to od nás
vyžaduje nějaký čas na víc, ale i když vždy
práci neudělají dobře, měli by nám vždy,
pokud je to možné, pomáhat. Pokud dáme
dětem k dispozici kousek záhonu a necháme jim svobodu, získají první zkušenosti
se zahradničením. Na záhon mohou vysít
oblíbené zahradní rostliny jako slunečnice,
ředkvičky, dýni nebo fazole a pozorovat je
během celého roku. Celoroční snažení vyvrcholí úspěšnou sklizní.
Práce v zahradě se ale nemusí omezit
pouze na zahradničení. Děti mohou budovat budky pro ptáky nebo příbytky pro
užitečný hmyz jako včely, čmeláci… Nebo
vytvořit hromadu z kamenů či větví a potom pozorovat žabky, ježky, rejsky, ještěrky nebo dokonce i lasičky, které se v nové
skrýši rychle zabydlí. Na bylinkovém záhoně mohou se zavázanýma očima jmenovat
bylinky podle vůně či hmatu….
V době, kdy volný čas našich dětí stále
více vyplňuje televize a technicky dokonalé hračky, získává hraní „s“ a „v“ přírodě
na významu. Předcházející příklady měly
upozornit na některé z mnoha možností,
které nabízí dětem k jejich hrám přírodní
zahrada. Pokud však budou rodiče poslouchat vlastní pocity, určitě vytvoří
pro své děti tu nejlepší, nejdobrodružnější a nejpříjemnější zahradu. A v neposlední řadě – zahrady přátelské pro děti
jsou vždy přátelské i k nám, dospělým.
Stojí nás měně peněz, práce a úsilí.
http://www.zahradaproradost.cz/
perma/deti-v-zahrade

Co bylo známo už ve starověkém Egyptě? „Oko Hora“ nebo „Oko Ra“ –
starověká egyptská mapa uspořádání lidského mozku.
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Seznam akcí
pořádaných na Den Země 2015
najdete na:
http://www.denzeme.cz/index.php?
page=seznam_akci
http://www.kalendarakci.atlasceska.cz
***
Matičko Země, děkuji neskutečně,
Za vodu životodárnou, za stromy věčně.
Jsi naše zázemí, jsi naše skrýš.
Dáváš nám sílu, jen zdánlivě spíš.
Matičko Země, díky za každý den.
Bez tebe bychom všichni byli
vzpomínkou jen…
úryvek z básně Richarda Pachmana

epifýza (třetí oko)

thalamus
mozkový
trámec

V Louce na Horňácku si místní své kapličky váží jako málokde. Nejen že ji každý
rok čerstvě nabílí, ale ještě ji krásně ozdobí
modrými ornamenty. O obnovu malby se
už čtyři desetiletí stará horňácká lidová malérečka Anežka Kašpárková. Letos jí bude
už 87 let, přesto se na jaře znovu posadí se
štětcem ke zdi kaple a pustí se do výzdoby.
Malování stařence zabere několik dní,
začne s ním týden před svatým přijímáním, které je letos stanoveno na 17. května.
Sama si namíchá modrou ultramarínovou
barvu, kterou jí zakoupila obec, a pak pod
jejíma šikovnýma rukama začnou rozkvétat květinové ornamenty, které Kašpárková maluje z hlavy, podle vlastní fantazie,
nepotřebuje k tomu žádnou předlohu. Styl
dekoru sice zachovává, ale pokaždé vytvoří jiné ornamenty. Za umělkyni se ovšem
nepovažuje. „Jakápak já jsem umělkyně,“
směje se, „akorát mě to baví a chci pomáhat,“ říká.
Starostka Louky Anna Vašicová si její
práce váží a pevně doufá, že po ní jednou
převezme štafetu některá z jejích šikovných příbuzných a bude pokračovat v tradici. „Myslím, že má v rodině nástupkyni,
je jí 35 let a také umí malovat lidové vzory,“ naznačila starostka.

optic chiasm
mozeček
hypofýza
hypofýza
hypothalamus prodložená mícha
pokračování ze str. 1
Při dlouhodobé stimulaci centra negativních myšlenek dochází k různým ničivým následkům a poruchám ve fungování
organizmu. Ovšem, když v sobě člověk
formuje zvyk pozitivního myšlení, dochází
ke stimulaci tak zvaného centra sebepovzbuzování (agathodemonu), které se také
nachází v hypotalamu a má pozitivní vliv
na fungování organizmu.
Slavný ruský lékař V. V. Karavaev
předpokládal, že tato centra myšlenek
v hypotalamu se aktivují na příkaz epifýzy.
V. V. Karavaev tvrdil, že vývoj člověka
spočívá v jeho morálním očištění,
vlídnosti, lásce a aplikaci vysokých
principů kolektivismu do života. To
vše, podle jeho názoru, také mobilizuje obranyschopnost organismu.
O mnoho let později se předpoklady
vědce začínají potvrzovat. Nyní už
vědci vědí, že činnost šišinky přímo
závisí na kvalitě myšlenek člověka.
Úspěšně se tyto poznatky aplikují při
léčbě pacientů, což definitivně potvrzuje, že vnější je odrazem vnitřního.
Například je dost efektivní metoda
práce s pacienty, která spočívá v aktivaci centra agathodemonu, tj. schopnost
myslet pozitivně a ovládat své myšlenky.
V praxi se ukázalo, že tento krok je velmi
důležitý pro každého člověka zvláště, smě-

řuje-li jedinec k duchovnímu zdokonalování. Dalším příkladem přepínání pozornosti
z kakodemonu na agathodemon je způsob,
který nabízí svým pacientům doktor Ranjit
Singh. Používá techniku aktivace epifýzy
pomocí opakování náboženských manter.
Tímto způsobem dochází k přirozenému
přepínání pozornosti člověka, stejně jako
při vykonávání duchovních praktik, meditací či modliteb.
Ve starověkém Egyptě v dobách slavného architekta Imhotepa nastal rozkvět
všelidských hodnot mezi obyvatelstvem
díky tomu, že byla velká pozornost věnována právě mravní výchově mladé genera-

ce. Od raného dětství dostávali staří Egypťané znalosti o mnoha úrovňové struktuře
člověka, o smyslu života, o nástrojích k odhalení svého duchovního potenciálu a co je

mozeček
prodloužená mícha

nejdůležitější, získávali zkušenosti z jejich
uplatnění v praxi. To následně umožňovalo
vědomě učinit volbu ve prospěch tvořivého
vývoje. Svědčí o tom egyptská „Zpověď
popírání“ skládající se ze čtyřiceti dvou
ustanovení, která zahrnují všechny oblasti
lidského života. V tomto textu měli prvořadý význam duchovní a morální hodnoty
osobnosti. Tak se člověk od dětství naučil
žít podle Svědomí a Dobra, učil se ovládat
touhy a přání a zaměřovat svoji pozornost
na tvůrčí rozvoj. To vše přispívalo k rychlému rozvoji jednotlivce a odhalení potenciálu jeho duše! Výsledkem konstruktivního úsilí většiny lidí bylo kulturní obrození
a prosperita celé společnosti.
To znamená, že výsledek vývoje
celé společnosti závisí na každodenní dominující volbě každého člověka a jeho vnitřní práce na sobě. Čím
více lidí na světě budou pěstovat pozitivní myšlenky a pocity a budou
příkladem skutečného Člověka pro
ostatní, tím více se tyto změny promítnou do celého světa. Jedinečnost
každého člověka tkví v tom, že má
právo volby, které nezávisí na vnějších podmínkách a okolnostech. Když
si člověk vybírá Dobro, najde usmíření se všemi, protože se dívá na svět z pozice
lásky. Právě tehdy se v něm probouzí pravá
Moudrost života.
Arina Kalinina

Den Země

Kaplička, která pochází z počátku
18. století, je zajímavým dokladem lidové
barokní architektury u nás. Její bílou omítku krášlí lidové ornamenty už více než 100
let a Anežka Kašpárková je už třetí malérečkou v pořadí, která se o tuto výzdobu
stará.
http://www.chatar-chalupar.cz

Umíte si vybrat ten správný med?
hounký nádech do zelené barvy, typicky
voní a skutečně vydrží tekutý skoro celý
rok. Dlouho zůstává tekutý i med ze svazenky nebo z jedlého kaštanu, ale pro ten
kaštanový byste museli na trh někam na
Slovensko nebo do Chorvatska.

mozkový trámec
mozková klenba
thalamus

optic
chiasm
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87letá lidová malérečka Anežka Kašpárková
i letos vyzdobí kapličku v Louce. Dělá to skoro 40 let

Obrázek „Oka Hora“ se shoduje s umístěním starých center lidského mozku

mozková klenba

DUBEN

Je kvalitnější světlý nebo tmavý med?
Světlejší med, květový, je sbíraný většinou na loukách. Obsahuje více glukózy
(hroznového cukru), a je proto velmi dobře stravitelný a tím vhodný i jako doplněk
výživy dětí a nemocných. Tmavou barvu
lesního medu způsobují rostlinná barviva,
obsažená v míze rostlin. Oproti světlému
medu obsahuje více minerálních látek
a stopových prvků. Má ale zvýšený obsah
vyšších cukrů a nižší obsah glukózy, proto
je pro trávení energeticky náročnější. V základu se tedy výživová hodnota ani kvalita
u tmavých a světlých medů neliší. Nejlépe je pořídit si oba druhy a jíst střídavě od
každého lžičku.
Tekutý nebo krystalický med?
Skupenství medu je otázkou zvyku.
Češi si oblíbili med tekutý, Kanaďané zas
nedají dopustit na med krystalický. Cukernatění světlého medu je způsobeno vyšším
obsahem glukózy v květových medech.
Glukóza má specifickou vlastnost vytvářet krystaly, které se ale snadno rozpustí
zahřátím otevřené sklenice ve vodní lázni. Ale pozor, měla by mít do 40 °C! Při
přehřátí medu nad 50 °C se ničí některé
hodnotné látky, což se negativně projeví
na jeho kvalitě. Stejně opatrní musíme být,
pokud přidáváme med do teplého nápoje,
a při jeho skladování.
Stánkaři v tržnicích často nabízejí
med, který vydrží dlouho tekutý”. Nepřidávají do něj ale nějakou přísadu zabraňující jeho krystalizaci, která tam nepatří?
Mohou mít pravdu, pokud nabízejí čistý
akátový med. Ten je velmi světlý, má le-

Co by dobrý med neměl obsahovat?
V prvé řadě má nekvalitní med vyšší
obsah vody, což můžete poznat i v zavřené
sklenici – když ji nakloníte, med uvnitř by
se neměl přelévat příliš rychle. Ze lžičky,
stékající med by měl ve sklenici na hladině vytvářet zřetelné záhyby – mašličkovat.
Pokud med teče jako voda, kvalitní není.
Dále nesmějí být v medu cizorodé látky,
tedy nic, co samy včely do něj nedaly. Nesmí v žádném případě obsahovat antibiotika a jiné chemikálie, ale ani řepný cukr
a různé tovární fruktózové sirupy nebo
barviva.

Jak med správně uchovávat
Med je velmi trvanlivá potravina, na
kvalitě mu ubírá jen světlo a přílišné teplo – mráz mu nevadí. Také mu neprospívá
vlhkost. Velmi snadno ji váže ze vzduchu –
takto naředěný med má tendenci se kazit.
Sklenice tedy pečlivě uzavírejte a skladujete na suchém, tmavém a chladném místě
(do 15 °C). Vyhýbejte se také jeho vystavování přímému slunci. Med nelze skladovat neomezeně dlouho. Příliš starý med
ztrácí svoji biologickou hodnotu, mizí jeho
aroma, rozkládají se v něm cukry, tmavne
a získává nevhodnou chuť.
http://www.hobbystranky.cz/hobby/
umite-si-vybrat-ten-spravny-med

Hra je jeden z nejefektivnějších způsobů, jak zjednodušit život. Přesně to jsme dělali jako děti, ale v dospělosti jsme si hrát zapomněli. Albert Einstein
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VELKÁ TARTÁRIE
kaví v dobách míru, stateční a nemilosrdní v bitvě,
spravedliví a soucitní ve dnech vítězství a vytrvalí během protivenství. To proto, že chránili morální čistotu
a víru svých Předků. Od Uralu po Aljašku. Od Nové
Země k Tibetu.

Tarch a Tara
V Ruské geografické společnosti se slavnostně
otevřel nový archív, kde jsou veřejnosti zpřístupněny
mapy Tartárie.
Asi se ptáte, co je na tom tak zajímavého. Je a hodně. Rusko se vydává na cestu odhalování své skutečné,
nezfalšované historie, protože si je vědomo toho, že
národ, který svoji historii nezná, nemůže mít ani budoucnost.
Současná oficiální historie, jak je učena v ruských
školách, byla vytvořena v průběhu 18. – 19. století
a byla sepsána v souladu s biblickou koncepcí historie na zakázku Romanovců. Už jen přechodem z původního kalendáře (počítaného od podepsání míru ve
Hvězdném chrámu) na kalendář juliánský se historie
říše zkrátila o více jak pět a půl tisíce let!
V Ruské federaci už proto pracují na zcela nové
koncepci vzdělávání a přepisují se učebnice, které pro
tuto většinově slovanskou zemi v posledních dvaceti
letech tvořily ze zcela „nezištných“ důvodů západní
vzdělávací instituce.
A myslím, že ani mnozí z vás nikdy neslyšeli o největším státním útvaru na Zemi za dobu nám
známé historie. Učili jsme se sice o slavném Egyptu,
Perské říši, říši Osmanské či Římské – ale to všechno byly drobečky proti obrovské slovanské říši, která
v průběhu věků nesla názvy Rassénie, Skýtie a nakonec Tartárie.
Tím spíš je překvapující, že tato země nenalezla
jediné zmínky v oficiální historii!
Abychom tuto mezeru trochu zaplnili, což bychom
jako Slované určitě měli, nabízíme výtahy z obsáhlých
statí Jeleny Ljubimové a Dmitrije Mylnikova.
***
Po nesmírně dlouhou dobu existoval na Zemi obrovský státní útvar, který se rozkládal na několika kontinentech. Miliony jeho obyvatel vytvořily svébytnou
kulturu založenou na duchovních a mravních kvalitách
člověka, na úctě k předkům a spravedlnosti, úctě k rodině a lásce k vlasti.
Tato země se objevuje na mnoha starých mapách.
Kdo ji obýval?
Původně v Tartárii žili převážně Tartaři. Vysocí,
rusovlasí, bílé pleti, lidé s očima modré, zelené nebo
šedé barvy. Slované-Árjové. Rusové. Přátelští a las-

Ještě na prahu novověku to byla podle prvního
vydání Encyclopedie Britannica největší říše na světě:
„Tartárie – ohromná země v severní části Asie
ohraničená Sibiří na severu a západě se nazývá Velká
Tartárie. Tartaři žijící jižně od Moskovie a Sibiře se
nazývají Astracháni, Čerkezové; Dagestánci žijí na
severozápad od Kaspického moře; Kalmyckými Tartary jmenují ty, co obývají území mezi Sibiří a Kaspickým mořem; Uzbečtí Tartaři a Mogulové obývají
zemi severně od Persie a Indie; a nakonec Tibetští
Tartaři žijí na severozápad od Číny.“ (Encyklopedie
Britannica, první vydání, díl 3. Edinburgh, 1771,
s. 887)
To platilo až do 18. století.
Pak jakoby mávnutím proutku zlého čaroděje –
Tartárie zmizela. Zmizela z map, z knih, vzpomínek.
Zmizela i z dalších vydání Encyclopedie Britannica.
Prostě – není.
Proč toto velké impérium po sobě nezanechalo
několik méně významných států, jak je to obvykle
v případě rozpadu jiných impérií?
A kam se poděly miliony jeho obyvatel?
Proč v učebnicích dějepisu nenajdeme o tomto
úžasném územním celku ani zmínku?

A... co to bylo za „malou dobu ledovou“, která
proběhla před 200 lety?
O Tartárii 200 let nikdo neslyšel. Dokud se neobjevila práce akademika Fomenka „Nová chronologie“,
která navrátila do vědeckých kruhů množství svědectví o existenci tohoto státu. Největšího ze všech, které
kdy na naší planetě existovaly.
Přirozenými hranicemi říše, kterou dnes známe
jako Tartárii a která v dávných dobách zabírala téměř
celou severní polokouli, byly břehy oceánů. Přitom tři

z nich – Ledový, Tichý a Atlantský – byly ve skutečnosti jejími vnitrozemskými vodami.

www.polahoda.cz

(judaismu, křesťanství, islámu) a ponořilo se do krvavých hrůz náboženských dobyvačných válek, politických intrik, povstání a revolucí. A oddělilo se od Asie.
Nedokázalo odolat náporu nových světových nábo-

Na evropsko-asijském území víme o několika
provinciích této obrovské državy. Jmenujme alespoň
některé z nich: Na západě to byla Moskevská Tartárie
/Moskovie/ Russie. Na jih od ní, na území dnešní jižní Ukrajiny a Krymu byla Malá Tartárie. Uprostřed
asijského kontinentu na mapách nalezneme centrální
Velkou Tartárii končící na severu až u břehů Tartarského moře (Severního ledového oceánu) a na východ od
Kaspického moře zhruba na území dnešního Turkme-
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pokračování z minulého čísla…
Hlavní obraz chrámu sv. Sofie Kyjevské je Maria Oranta, nazývaná též
„nezničitelná zeď“. Tradice, kdy hlavní
a centrální postavou chrámů byla Panna
Marie, tudíž ženská podstata, se časem
změnila. V později vybudovaných chrámech to už nenajdete. Původně v Sofii ikonostas nebyl. Ten, který můžete vidět nyní,
byl postaven až na počátku 18. století. Původně byla na tomto místě jen mramorová
ohrádka s ikonami, ale prostor byl otevřený. Byl posvátný a právo do něj vstoupit
měl jen kněz. Zároveň bylo odtud vidět
na všechny mozaiky, které jsou na nižších
úrovních pod Marií Orantou. Původně
všechno vypadalo jinak, než jak to vidíme
nyní. Je velmi důležité si to uvědomit, abychom pochopili, jaké pocity v té době lidé
zažívali při návštěvě chrámu. Bez tohoto
pohledu je nemožné pochopit význam samotného chrámu a co se do něj vkládalo.
Jádro chrámu sv. Sofie je ve tvaru prostorového kříže. Vůbec celá architektura
Sofii je unikátní. Chrám s takovým prostorovým rozložením neměl žádné přímé analogie v architektuře Byzance. Je to zcela
nový typ architektonické kompozice.
Sofie má dva pásy galerií. Jedny jsou
patrové – uzavřené a druhé vnější – otevřené. Na počátku byly vnější galerie otevřené, takže do chrámu proudilo hodně světla,
mnohem více než teď. Na konci 17. století,
v době obrození, byla v Sofii provedena

V obrazu Marie Oranty jsou viditelné
tři světelné vlny díky tomu, že je namalován na zakřiveném povrchu stěny. Kromě
toho byly na samotné stěně během výstavby záměrně vyrobeny tří reliéfní vlny pokryté zlatým smaltem a tím byl vytvořen
efekt 3 světelných vln. Podíváme-li se na
Orantu za přirozeného osvětlení, máme
dojem, že se nenachází na zdi, ale jakoby vystupuje do prostoru a její obraz se
prozáří. Její obličej i celá postava začínají poblikávat a rozsvítí se. Kromě toho
se během bohoslužeb zapalovaly svíčky,
od kterých proudily vlny teplého vzduchu
vzhůru a díky vibrujícímu vzduchu přestávaly být světelné vlny statické a začali se
pohybovat, stávaly se jakoby skutečnými.
Dokážete si to představit: duhová záře mozaiky a překřížení světelných paprsků.
Když se přibližujete k Orantě, procházíte skrz několik světelných překřížení, které tvoří světlo, které prochází okny
z jihu na sever a z východu na západ. Tyto
světelné potoky se protínají v několika
místech, a tak vzniká opravdu neopakovatelný dojem. Zdi mizí, hmota se stává

Chrám sv. Sofie, XI. století
světlem a vnímáte úplně jinou realitu.
Křesťanství, jakožto náboženství,
v sobě nese velké provinění vůči ženě a je
třeba si to upřímně přiznat: postavení ženy
je ponižující. Nic podobného v učení Ježíše Krista nebylo. Církev se snažila, bohužel, v různých dobách, a to zejména v těch
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GRANDE TARTARIE

Mapa z roku 1754
ženství a uchránit mravní čistotu a víru svých Předků.
Hranice mezi původní zemí a novým Západem běžela
od Severního ledového k břehům Indického oceánu,
podél Uralu, břehů Kaspického moře a vrcholků Zagroza.

nistánu Nezávislou Tartárii. Od Velké čínské zdi na
sever se táhla Čínská Tartárie a tam, kde bychom dnes
našli Mandžusko, byla dříve Tartárie Mogulská.
V roce 1703 založil Petr I. Sankt-Peterburg, který se o devět let později stal hlavním městem. Čeho?
Vždyť až do roku 1721 ležel na území Švédska! Nicméně západní mocnosti jej plně podporovaly, a tak
nově vzniklé „Ruské imperium“ začalo svůj útok na
Moskovii.
Za následujících sto let Tartárie utrpěla řadu těžkých porážek a byla tak nucena přiznat ztrátu některých částí svého teritoria: na jižním Uralu, v severním
Přikaspicku a jihozápadní Sibiři, v centrální a severo-východní Indii a na východním pobřeží Severní Ameriky. V současné době jsou rozličné epizody této války,
v podstatě světové svým rozsahem a důsledky, známé
jako potlačení Pugačevova povstání, přisvojení Sibiře,
kolonizace Indie a válka za nezávislost britských kolonií v Americe.
Na počátku 19. století (to už na carském trůnu dvě
stě let úřadovali Romanovci) tak prakticky mizí centrální Velká Tartárie a přes celou severní část Asie až na
Kamčatku se táhne – Ruské impérium.
V průběhu těchto staletí obyvatelstvo evropské
části Tartárie podlehlo zhoubnému vlivu monoteismu

Tartárie tedy utrpěla vojenskou porážku a územní
ztráty. Ale takové ztráty nemohly způsobit zánik tak
velké državy! I kdyby porážka dala vzniknout těžké
vnitřní krizi, tak žádná vnitropolitická krize nemohla
způsobit rozpad Tartárie, protože národ obývající Asii
ještě před pár staletími byl soudržný a dokonale homogenní. I po stránce národnostní, i po jazyku a po
vyznání.
Aby bylo možné zničit Tartárii, bylo nutné nejdříve zničit její lid. Do posledního člověka! Ale k tomu
nikdo neměl sílu. Ani Británie, ani noví „Moskoviové“. Ani jejich koalice. Dokonce ani kdyby do té koalice vstoupila celá Evropa.
Jen znamenitý vojevůdce Alexandr Suvorov, který
se účastnil porážky Pugačeva a osobně ho eskortoval
do Moskvy, mohl tartarským vojskům způsobit hlavní
porážku. A zřejmě také způsobil. Za což byl i vyznamenán zlatým mečem s briliantovou rukojetí (cena
takového meče se rovnala ročním nákladům na celý
pluk). A získal i několik vysokých ocenění – i když
oficiální historiografie o tom mlčí jak ryba. Přesněji –
skrývá historii tartarských válek Moskovie za války
s osmanskými Turky a dalšími krymskými chány.
Tartárie o svá území musela bojovat nejedno století. Ale nikdo ji nemohl s konečnou platností zničit.
Například Osmanská říše, dokonce i v době svého rozkvětu desetkrát menší než Tartárie, mnohokrát utrpěla
porážky v bitvách, prohrávala války a ztrácela území,
ale z politické mapy světa nikdy nezmizela. Narozdíl
od Tartárie, která byla vymazána nejen z mapy. Tartárii
vymazali i z povrchu zemského. Spolu s lidmi, jejím
obyvatelstvem.
zdroj: http://www.kramola.info/vesti/
letopisi-proshlogo/gibel-tartarii
překlad ze zdroje: http://myslenkyocemkoli.
blogspot.cz/2015/01/zkaza-velke-tartarie-1.html

Chrám sv. Sofie: duchovní perla Slovanů
nadstavba druhého pásu galerií ve stylu
kozáckého baroka. Tento druhý pás vnějších galerií zůstal dodnes. Proto se dovnitř
chrámu dostává mnohem méně světla a to
ve svém důsledku hodně ovlivňuje dojem,
který dostáváme ze souhry světla a barev
při pozorování nástěnných fresek a obrazů.
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pozdějších, ponížit ženu a spolu s tím ponížit všechno to jemné a něžné v životě, co
žena od přírody dává. Ženy mají také vyvinutější intuici než muži, u kterých převažuje více racionální, hrubé vnímání světa.
Křesťanství se snažilo odstranit z náboženství význam ženy, zejména postavu Marie
Magdalény. Byla jedním z nejbližších
Kristových učedníků podle Evangelií,
která se dochovala do naší doby. Evangelia, která jsou v Bibli, jsou jen vybrané texty, které se církvi hodily. Z postavy Máří
Magdalény udělali kající se obraz hříšnice.
Setkání s Kristem změnilo Marie Magdaleně celý život. Jako jedna z prvních
rozpoznala Krista a uviděla v něm toho,
kým doopravdy byl. Samozřejmě, že Marie Magdaléna nebyla jen obyčejný člověk.
Ptáte se, zda může být Marie Magdaléna na obraze Marie Oranty? Pokud mluvíme o Orantě jako o ženském principu, pak
je to určitě Marie Magdaléna.
Sofia je plná různých symbolů a znaků. Jsou nejen na stěnách, ale i v celkové
architektuře a kompozici chrámu. Tady
není nic náhodné. Můžeme se pokusit tyto
znaky přeložit, ale je velmi důležité si uvědomit, co se za těmito znaky skrývá. Zde
nám může pomoci komplexní obraz Sofii
a dojem, který na nás má, když se na ni
díváme. Ovšem bez těchto zážitků bude
tlumočení sofijských znaků jen vymyšlená a vykonstruovaná spekulace, která
nemá nic společného s realitou. Každý
znak je symbol, a symbol – to není jen
nějaký výkres, kde je popsáno, co znamená. Specifika znaků spočívají v jejich
univerzalitě. Znaky nemají žádné určité
hranice a jejich hloubka je jako paprsek, který se ztrácí v bezmeznosti. Sofia
je unikátní v přeplněnosti znaky. Vidíme
zde například kola s 8 paprsky, která hodně
připomínají kola zákona v buddhismu. Ve
skutečnosti jsou identická: kolo a 8 paprsků. A není to náhoda.
Symboly chrámu sv. Sofie totiž nebyly jen abstrakce. Musíme nejdřív procítit
a prožít tento nádherný zážitek, a potom
teprve přichází samotné pochopení všeho,
co se za tím skrývá. Neboť ve všech těchto
obrazech a symbolech vidíme nejen hmotu, ale hlavně jemný svět vibrací.

Pod vlivem vnitřních zážitků to
všechno ožívá, odhaluje se jejich skutečný smysl a otevírá se jiná realita. Ne tato
úzká, hrubohmotná, kterou vidíme v každodenním životě, ale ten podivuhodný
a okouzlující svět krásy, svět kosmu, svět
jemných paprsků a obrazů, ta velká a nádherná skutečná realita. Ve všech věcech
existují pospolu dvě skutečnosti: hrubá
a jemná. Sofia je právě to místo, kde se
před námi tato velká skutečná realita otevírá, ale jen tehdy, pokud v sobě
máme jemnější pocity a jsme více vnímaví a více pozorní. Dá se tomu naučit
a rozvíjet to v sobě, a potom se nám tato
jemná realita začne postupně otevírat.
V době Jaroslava Moudrého bylo
Křesťanství vnímáno nikoli jako konfese, ale jako duchovní tradice, která nemá
žádné konfesní hranice. Jeho základem
bylo „Náboženství srdce“, upřímná víra
a hledání pravdy. To umožňovalo syntézu
a dialog kultur, přijetí toho, co jen zvenčí vypadalo odlišně, ale v podstatě mělo
stejný základ, pouze jiné duchovní tradice,
jako Islám a Buddhismus. Byl to opravdu
otevřený svět. Cesty byly nanejvýš rozvětvené. Tato vzájemná výměna byla v té
době nepřetržitá.

Sofia je ještě specifická tím, že všechny její stěny jsou pokryté malbami. Je to
kombinace mozaiky a fresky. Nic podobného v době Byzantské říše nebylo. Mozaika se používala při výzdobě chrámů, ale
pouze v horní části. Samotné stěny byly
zdobeny mramorem. Kde byly dekorace
méně nákladné, používaly se fresky, ovšem také jen v horní části.
Sofia měla s určitostí vliv nejen na
samotný Kyjev, ale v podstatě na celý
křesťanský svět a myslím, že nejen křesťanský. V chrámu Sofia bylo malbami

Kdo se vzdá svobody, aby získal jistotu, ztratí nakonec obojí. Benjamin Franklin

pokryté všechno. Duhové záření, uprostřed kterého byla postava Oranty, jakoby
stojící v prostoru ve vlnách světla, které
dopadalo seshora společně s vibracemi
sborového zpěvu doprovázeného varhany
(Sofia je v té době měla), tato souhra kombinace světla a zvukové vibrace opravdu
budila dojem vstupu do světa jemnohmotných energií.

„Pro moudré lidi není vůbec těžké pochopit, proč se Sofijský chrám stal prvním
architektonickým památníkem na území
Ukrajiny, jež byl zapsán na seznam Světového kulturního dědictví UNESCO. To
tedy znamená, že je zakázáno ho jakkoli
přestavovat a předávat ho jakékoli náboženské organizaci a vykonávat v něm bohoslužby.
Anastasia: Zdá se, že svobodní zednáři od Archóntů přestavěli původní budovu
a nyní, s pomocí svého původního nástroje
UNESCO kladou podmínky místním obyvatelům týkající se toho, že není možné
chrám přestavovat a ještě v něm nelze vykonávat původní pravoslavné bohoslužby,
řekněme tedy „aktivovat perlu“?! (čtěte více v knize AllatRa od A.Novych na
str. 537)
Staří Slované se tradičně obraceli k ženě se slovy: „Duše moje“. Naši
předkové věděli o klíčové roli ženského
principu ve Vesmíru, v poznání své pravé podstaty a skutečného smyslu života.
V dnešní době jsou toho důkazem nesčetné historické dokumenty, kulturní památky a archeologické artefakty v různých
kulturách, v různých obdobích a v různých zemích.
Překlad video rozhovoru s Andrejem
V. Skybou, vědeckým pracovníkem akademie
věd Ukrajiny (NAS Ukraine); úryvek z knihy
AllatRa A.Novych
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CESTA ZA POZNÁNÍM

VNITŘNÍ DUCHOVNÍ OPORA
Mnohým lidem chybí v životě to nejdůležitější – vnitřní duchovní opora.
Každý, podle toho, jaké myšlenky v jeho
vědomí převládají, interpretuje tento „nedostatek něčeho velmi důležitého” po
svém. Někdo je smutný, že nemůže najít
klid, jinému chybí štěstí v rodině, dobré
vztahy mezi partnery, s dětmi, někomu
chybí v životě blízký milovaný člověk,
jinému vlastní dům, materiální dostatek,
dobrá práce, a někdo trpí tím, že nemůže
najít dobrého učitele, rádce v duchovních
a jiných otázkách, a tak dále. Ale tohle
všechno má jeden společný základ. Systém
Živočišného rozumu, dokonce i v duchovních otázkách, vždy směřuje člověka na
hledání pouze ve vnějším světě, a to takzvaných „berliček“, o které se může opřít
a tím ho vlastně odvádí od vytváření své
vnitřní duchovní opory. Proto
lidé často přenášejí veškerou
zodpovědnost za sebe a za své
životy na někoho jiného, dokonce i při duchovním hledání.
V dnešní době si lidé při
hledání čehokoli zvykli zaměřovat pozornost pouze na
vnější hmotný svět, a tak se
ani nezamýšlí nad tím, že to je
provokace mysli, která se snaží nahradit skutečnou práci na
sobě hledáním materiálního,
odvádí pozornost člověka od
myšlenky vytvořit skutečnou
duchovní oporu ve svém nitru.
To znamená, vytvořit životodárné vnitřní spojení s duchovním světem, díky kterému člověk doopravdy žije,
a o které se opírá v tomto dočasném smrtelném těle a hmotném světě s jeho iluzorními
problémy. Je to vnitřní duchovní opora,
díky které člověk cítí, co je to věčný život,
OPRAVDOVÉ ŠTĚSTÍ A PRAVÁ SVOBODA. A pokud duchovními praktikami
a prací na sobě toto spojení posiluje, postupně si uvědomuje zásadní rozdíl mezi skutečnými hodnotami duchovního světa a iluzorními záměnami živočišného rozumu.
Proč například, lidé neustále hledají
duchovního učitele, který by je měl vést na
duchovní cestě místo toho, aby sami našli
svou vnitřní duchovní oporu, živý dialog
s Bohem skrze hluboké pocity uvnitř sebe?
Pro lepší pochopení uvedu příklad.
Po přečtení knihy AllatRa začínají někteří
lidé v první řadě klást otázku: „A kdo je
Rigden Djapo?“ Je paradoxní, že se na to
ptají i ti, kteří byli obeznámeni s předchozími knihami.
Proč se lidé ptají na tuto otázku, a jak
na ni odpovědět? Vzhledem k znalostem
obsaženým v knihách, jednoznačná odpověď na otázku, kdo Rigden Djapo opravdu
je, není možná. Všechno to budou jen přívlastky. Tuto otázku lidé pokládají proto,
že znalosti, které přinesl do světa Rigden,
ovlivňují nejniternější hlubiny lidské duše

a odhalují mnohé z toho, co bylo před člověkem skryto. Bohužel člověk, šokovaný
objevenou Pravdou, místo toho, aby začal
vytvářet svou vnitřní duchovní oporu, spěchá hledat vnější opory v tomto hmotném
světě. Takže jeho otázka vycházející z pýchy a nepochopení zní: „Kdo je Rigden
Djapo?“ místo toho, aby si položil otázku:
„Kdo se ve mně ptá? Kdo vlastně jsem?“.
Skutečně duchovní člověk, to po přečtení
knihy cítí a chápe, kdo vlastně přinesl do
tohoto světa tak jedinečné duchovní znalosti, a jak důležité jsou pro každou žijící
osobu. Přívlastky končí, když se v člověku
projevují hluboké city.
Problémy u člověka vznikají ne z toho,
jak žije, ale z toho, o čem přemýšlí. Vše
začíná jeho vnitřním světem, od něhož
záleží, jak se člověk projevuje ve vnějším

světě. Proč vyvolává setkání se skutečnými
projevy duchovního světa v tomto materiálním světě často v lidech odpor a odmítnutí? Proč vznikají různé obavy? Proč právě pravda o jejich nitru vyvolává v lidech
největší strach? Co nutí člověka vydávat
se za ateistu? Proč mnoho lidí začíná mít
tajné pochybnosti o Bohu, a to i v případě,
že celý život byli zastánci toho či jiného
náboženství? Co vyvolává v lidech lenost,
strach, a to již při prvním setkání s informacemi, které radikálně mění jejích osud?
Proč se tolik lidí snaží aplikovat duchovní
znalosti, nikoli pro práci na sobě, ale ke
zvýšení pocitu velikášství? Jaká je hlavní
šablona Materiální podstaty, která ignoruje a kritizuje Duchovní podstatu, vytváří
nejrůznější skryté pochybnosti a vyvolává
otevřené útoky či provokace prostřednictvím aktivních vodičů Živočišné podstaty?
Základem všech těchto bojů a odporů,
které vznikají v lidském vědomí a manipulují s ním, je hlavní nástroj živočišného
rozumu – pýcha. Ona brání jakémukoli
čistému projevu duchovního světa, ona
zvyšuje důležitost svého „já” a dává mu
převahu nad duchovním světem. Pýcha vytváří iluzi velikášství a osobní důležitosti,
zvyšuje převahu dočasného hmotného světa nad věčným duchovním, nad důležitostí
duchovního osvobození a spojení se svou

duší. Je to pýcha, která nutí člověka k tajné
a otevřené manipulaci lidmi, k tomu, aby
hájil své názory, dokazoval svou pravdu
zaslepený šablonami systému materiálního
světa. V takových chvílích si lidé myslí, že
dokazují svůj „autoritativní názor“, staví
svoji vlastní „říši vlivu“ a „jsou svobodní ve všem“. Ve skutečnosti je to aktivní
obrana pozice Materiální podstaty, která
se podvědomě snaží vrátit probouzejícího
(odpojeného od systému) zase do duchovního spánku, snaží se zasít svár a pochybnosti a zapustit negativní vlnu, která živí
živočišný rozum. Takový člověk si myslí,
že brání své „správné pozice“, ve skutečnosti se však drží svých šablon a utvrzuje
v sobě materiální podstatu.
Takoví lidé považují sebe za „soběstačné“ a necítí potřebu pracovat na sobě
a vyvíjet se duchovně. Mohou
mluvit o duchovním, používaje
duchovní pojmy, ale v jejich
slovech není čistota mysli a záměrů, nejsou v nich zkušenosti,
které dává jen práce na sobě.
Oni jen hodně mluví, ale ve
skutečnosti sledují své tajné
touhy a ještě více se vzdalují
své duchovní podstatě. Bohužel
si ani neuvědomují, ve chvíli
takových agresivních výbuchů
pýchy, že slouží pouze jako
průvodci živočišné podstaty,
která působí proti jakýmkoli
projevům duchovní síly v tomto materiálním světě.
Hmotný svět je pro člověka jen hra
iluzí, které vytvářejí podmínky pro jeho
vnitřní volby, a předurčuje jeho posmrtný osud. Všechno v tomto hmotném světě
je relativní, iluzorní a přechodné, vše má
svůj náhlý začátek a nečekaný konec. Pro
člověka není vlastně ani minulost, ani budoucnost. Je jen přítomný okamžik, ve kterém uskutečňuje svou volbu. Je třeba spěchat s vytvořením své vnitřní duchovní
opory, dokud máme možnost výběru.
Vnitřní duchovní opora pomáhá
člověku najít svoji skutečnou podstatu,
být nebojácný, být v neustálém spojení
s duchovním světem bez ohledu na vnější okolnosti, které ho potkávají v životě.
Pomáhá rozpoznat záměny a nástrahy živočišného rozumu a různé připoutanosti
k vnějšímu dočasnému světu.
Díky ní se člověk stává čistým průvodcem duchovní síly v hmotném světě, zasévá semena duchovní Pravdy všude, kde by
nebyl, co by nedělal, s čím by nepřišel do
styku. Lidé se musí snažit vytvořit vnitřní
duchovní oporu, cestu k věčnosti, protože
život je příliš krátký. To je to hlavní, na
co má být zaměřena pozornost člověka,
všechno ostatní se poskládá v životě samo
a člověk bude vědět, kdy a co říct nebo udělat, když to bude opravdu nutné a důležité.
Anastasia Novych

Pamatujte si, že jste se narodili pro vyšší Svobodu! Vždycky máte právo osobní volby. Ve Vašich rukou leží rozhodnutí, zda
se stát věznem Materiální podstaty nebo se spojit s podstatou své Duše a tvořit Světlo pro druhé!
Být Člověkem, žít pro vyšší duchovní cíle, usilovně pomáhat lidem – to jsou pravé hodnoty, které je možné získat na tomto
světě a odejít s nimi na Věčnost. Všechno v tomto světě má svůj Začátek a Konec. Ale jen pro ty, kteří prostřednictvím svých
myšlenek a činů dokázali poznat něco Vyššího, se Konec stává Začátkem. Sensei

Znalosti byly dány proto, aby si lidé navzájem pomáhali
DUCHOVNO K DUCHOVNÍMU! Prapůvodní znalosti
se odedávna předávaly lidem
nezištnou cestou. To je hlavním vodítkem pro všechny,
kteří hledají Pravdu a chtějí
jít duchovní cestou.

● kteří hledají ve svém okolí podobně
smýšlející lidi, pro společná setkání, pro
organizování diskusí, pro provádění společných meditací, kteří se chtějí účastnit
festivalů…

Pro všechny ty:
● kteří se nadchli pro knihy Anastasie Novych

Nabízíme následující informace:
V současné době probíhají každé úterý
a středu v Ostravě a Opavě meditace a literární setkání na základě knih A.Novych
a na Skype se každé pondělí v 19:30 uskutečňuje večerní setkání spojené s povídáním a společnou meditací.

Od května plánujeme pravidelná
setkání v Praze.

● kteří se chtějí hlouběji zaobírat znaky
kolem nás, znalostmi z oblasti fyziky,
psychologie, medicíny, astronomie,
biologie,… stejně jako zajímavými poznatky z různých nevědeckých disciplín,
uvedených v knihách A.Novych

DUCHOVNO K DUCHOVNÍMU! Znalosti z knih Anastasie NOVYCH včetně
meditací a duchovních praktik se šíří díky
lidem dobré vůle a to výhradně NEZIŠTNOU CESTOU. Dobro jde od člověka
k člověku a od srdce k srdci.

● které zajímají meditace, které jsou popsány v knihách A.Novych

Pokud máte jakékoli dotazy, rádi Vám je
zodpovíme na telefonech a mailech.

● kteří se chtějí spolupodílet na šíření
těchto unikátních znalostí

Dušan – 737 124 037
(dusan.valecek@atlas.cz),
Renáta – 606 794 639
(renata.valeckova@seznam.cz),
Eva – 608 325 030
(eva.hronova@damus.cz),
Světlana 774 689 512
(silivska@centrum.cz).

● kteří si uvědomují, že společně jde
všechno líp a vzájemná výměna zkušeností může člověka mnohem rychleji
posunout na jeho cestě osobního rozvoje díky pochopení problémů s tím spojených

www.ibisbooks.cz,
www.polahoda.cz,
http://allatra.org/,
http://allatrapartner.org/
cs, https://www.youtube.
com/channel/UCxytZATP
gex5Ic50KJFQItg
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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

Jak kapka rosy, jak sladké cosi,
jsou úžasná setkání těch,
co už ví, co došli k poznání.
Že jsme tu správně,
že máme tu být,
máme si pomáhat,
máme se ctít.

že není nikdo první ani
poslední,
že jsme si rovni,
co světem je svět
a máme tomu rozumět.
Učíme se
vzpomínat,
radovat se,
rozjímat.

***
Z pokladů světa se verše linou,
každý máme svoji píseň
a každý máme jinou.
Z mozaiky světa pak symfonie zní,

Alena Chamrádová
Ostrava

Znalostí o energetické struktuře člověka

Zadní
bytost

Přední
bytost

Levá
bytost

Pravá
bytost

Súfijská rada nám říká, abychom mluvili jen poté, co naše slova prošla třemi
branami. U první brány se ptáme sami sebe: „Jsou naše slova pravdivá?“
Pokud ano, necháme je projít. U druhé brány se ptáme: „Jsou nezbytná?“
A u poslední brány se ptáme: „Jsou laskavá?“

Uprostřed kříže hledám sama sebe.
Láska, naděje a víra opět raší.
Nádherná zem je pode mnou,
nad hlavou cítím nebe.
Věřím, že dnes potkám svoje pravé Já.
Vychází slunce a nebe se usmívá.
Alka Bazalka AAS

V roce 1996 italští vědci objevili
v mozku zrcadlové neurony. To jsou
neurony, které umožňují empatii, vcítění
a pronikání do pocitů jiného člověka. Za
pomoci těchto buněk se umíme naladit
jeden na druhého a dostáváme informace
o vnitřním stavu člověka. Doslova cítíme
to, co cítí jiný člověk.
Empatie je schopnost pochopit to, co
si jiný člověk prožívá v daný okamžik,
jaké má záměry. Stačí jen projevit zájem
a pozornost k danému člověku. Jestli jsme
vnitřně klidní a otevření vnímání, tak cítíme a pozorujeme to, co dotyčný cítí. Proto
tyto neurony dostaly název zrcadlové –
odráží pocity jiného člověka. Díky nim
se člověk pomocí napodobování může
čemukoliv naučit. S jejich
pomocí se učí
i komunikaci
s lidmi. Když
jsme klidní,
dotyčný se automaticky naladí na stejnou vlnu. Pokud
je člověk ve špatné náladě nebo je rozčilený, ale my naopak zůstáváme v pozitivním a klidném stavu, pomáháme mu tak
a zároveň ho „léčíme“.
Zrcadlové neurony nám dávají možnost svým vnitřním stavem a způsobem
myšlení ovlivňovat stav jiných lidí, a to

jak pozitivně, tak i negativně. Proto je
velmi důležité udržovat naši mysl čistou a pozitivně naladěnou. Ovšem pokud je člověk uzavřený, nátlakem změnit
jeho stav nelze.
Existuje metafora. Když vstupujete
do temné místnosti, přineste s sebou
více světla. V každém případě, při komunikaci s negativně naladěným člověkem
zůstávejte ve svém vnitřním klidu, a to
poté nevyhnutelně ovlivní i jeho stav,
a to díky zrcadlovým neuronům.
Existuje rčení. Obelhaný chce být
obelhán. Díky konstrukci našeho mozku,
není možné obelhat člověka. Ten jako dítě
ihned vycítí náladu jiného jedince. Když
jsme pozorní
a v klidu, pokaždé si všimneme začátku
manipulace
jiným člověkem a budeme
to moci okamžitě zastavit:
odejít, změnit
téma rozhovoru nebo se zkusit domluvit.
Je velmi důležité tuto manipulaci ozvučit
slovy, vynést na povrch a ukázat mu, že to
víme. Obvykle potom nastává úplně jiný
rozhovor.
překlad video rozhovoru
s psycholožkou T. Zinčenkovou
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