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Osteochóndroza
pro profesionálního
pacienta

Tato kniha je skutečný objev pro ty,
kteří trpí onemocněním páteře, stejně
jako pro ty, kteří se s tímto problémem
setkají poprvé. Čtenář zde najde podrobné informace o výhodách a nevýhodách různých způsobů léčby osteochondrózy (lékařském, chirurgickém,
chiropraktickém, o trakci páteře…)
Dozví se zde o nejnovějších vědeckých poznatcích v oblasti obnovy (regenerace) poškozené meziobratlové
ploténky metodou vertebrorevitologie – odstranění výhřezu meziobratlové ploténky bez nutnosti operace!
pokračování na str. 2
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Dobro je
v každém z nás

MÁME DOMA PRVŇÁČK A

Jedno z nejdůležitějších období v životě
dítěte brzy začíná. Prvního září jdeme
do první třídy! Přicházejí velké změny,
očekávání a obavy. Jak pro prvňáčka,
tak pro rodiče.
Právě proto bychom měli udělat všechno, abychom nervozitu dítěte zbytečně nezvyšovali, třeba jen častým připomínáním
školy a školních povinností.
Už jste si již jistě mnohokrát ověřili,
že i mladší dítě velice brzy pozná, kdy
jsou nervózní dospělí a jejich náladám pak
rychle podléhá. Nedejte tedy svoji nervozitu na sobě znát.
„Často není problém jen v tom, jak
tuto změnu ponese samotný prvňáček,
ale také, jak ji zvládnou rodiče, kteří své
obavy, například jak jejich potomek uspěje
v kolektivu, následně na dítě přenesou,“
říká PhDr. Jana Procházková, zkušená dětská psycholožka Programu H Plus.
Dítě přechází do jiného světa
První třída přitom zásadním způsobem ovlivňuje vztah dítěte k výuce, studiu
a celému školskému procesu. Jak jej tedy
správně připravit?
„Důležité je svého potomka před nástupem do první třídy nestrašit tím, co
všechno bude muset zvládnout, ale zároveň není vhodné jej ani příliš přeceňovat
větami typu: Neboj, stejně budeš ze všech
nejlepší…“ upozorňuje PhDr. Jana Procházková.
Kam? K dobrému učiteli!
Rodiče mohou dítěti vstup do vzdělávacího systému usnadnit nebo naopak zkomplikovat i tím, jakou mu vyberou školu.
Psycholožka radí nepodléhat líbivým
nabídkám, kterými se někdy školy snaží

přilákat nové žáky. Je dobré si vše detailně zjistit, aby potom náš prvňáček nemusel denně vstávat v šest ráno a dojíždět do
vzdálené školy jen pro to, že tam mají větší
nabídku kroužků nebo výuku angličtiny už
od první třídy.
„Podle mých zkušeností se děti do třetí
třídy, odkdy je angličtina už povinná, nenaučí nic jiného než slovíčka. Takže, tyto nabídky škol jsou spíše lákadlem pro rodiče.
Pokud mohou rodiče vybírat, doporučuji, aby volili nikoliv podle sebe, ale
podle toho, jaké zájmy a schopnosti má
jejich potomek. A především podle toho,
jací jsou ve škole učitelé! Právě pan učitel,
paní učitelka jsou v tomto věku pro dítě
nejvyšší autoritou. Jsou-li kvalitní, dokáží
motivovat, pomoci začlenit se do kolektivu, upevňovat vztahy mezi dětmi, což
je především v první třídě důležité,“ radí
PhDr. Jana Procházková
OBAVY A FÁMY PŘED
NÁSTUPEM PRVŇÁČKA DO ŠKOLY
● Děti by měly psát domácí úkoly hned,
jak přijdou ze školy (nejdřív práce, potom
zábava).
Volba vhodného času k domácí přípravě prvňáčka (psaní domácích úkolů, čtení)
je individuální. Vše se odvíjí od konkrétního denního programu rodiny. Rozhodujícími faktory jsou návštěva kroužků, školní
družiny, ale i pracovní vytížení rodičů,
které je také nutné brát v úvahu. Obecně
by mělo platit, že dítě bude mít mezi ukončením školy a domácí přípravou zařazenu
jinou aktivitu, u které se uvolní, odreaguje.
Domácí přípravu je vhodné rozdělit raději
na dva kratší úseky než od dítěte vyžadovat
soustředění po delší dobu. Znamená to, že
si již odpočatý malý školák napíše domácí
úkol, poté si hraje a pak se spolu s rodičem
připravuje ke čtení, kterému je třeba se věnovat každý den přibližně 10 minut.
● Aby byl úkol pěkně napsaný, je třeba ho
nejdříve nechat dítě napsat „nanečisto“.
Tzv. psaní nanečisto není pro dítě vhodné.
Ruka se při cvičném psaní unaví a úkol se
mu už nezdaří napsat tak hezky. Pro zopakování tvaru některého písmena nebo
obtížnějšího slova je vhodné mít například
stíratelnou tabulku, na které si dítě může
správnou podobu písma vyzkoušet.
● Každé dítě by mělo přejít z psaní tužkou
na psaní perem nejpozději po dvou měsících v první třídě.
Zahájení psaní perem je závislé na tlaku ruky na psací potřebu. Aby tento tlak
nebyl příliš velký, je třeba věnovat dosta-

tečnou pozornost uvolnění ruky a rozvoji
jemné motoriky. Tento rozvoj je u každého
dítěte individuální, proto také převedení
dítěte na psaní perem volí paní učitelka/
pan učitel individuálně. Většinou se tak
stane v průběhu listopadu.

V každém z nás dřímá dobrá stránka
a touha pomáhat ostatním, rozdávat
radost… V dnešní době jsme ale bohužel zavaleni negativními informacemi a lidská mysl je jako počítač – co
do ní nainstalujete, v takovém režimu
bude pracovat! Pojďme si více všímat
těch pozitivních stránek života, zabývat se krásnými věcmi, pojďme sdílet
společně radost z tvořivé práce, z dobrých skutků! I drobný čin každého z nás
ovlivňuje nás všechny…
pokračování na str. 3

Úklid domácnosti
ovocem a zeleninou

● S dítětem stačí rozcvičit ruku před psaním, po psaní už to není potřeba.
Vývoj společnosti a jeho technické vymoženosti jsou na takovém stupni rozvoje,
že nás nepřekvapí, když již malý předškolák tráví čas u počítače. Přirozený pohyb
dítěte venku a při hrách je méně častý, než
tomu bylo dříve. Přetěžování některých
skupin svalů je rizikové pro další zdravý růst dítěte. Proto je třeba věnovat pozornost nejen procvičení a uvolnění ruky
před psaním a po jeho ukončení, ale také
po ukončení práce/zábavy u počítače. Jak
s dítětem protáhnout přetížené svaly nebo
uvolnit ruce před psaním, ukazuje videosekvence na stránkách www.jak-spravne-psat.cz.

Konzumace ovoce a zeleniny je nejlepší způsob jak udržet své tělo čisté,
zdravé a plné energie. Věděli jste ale,
že stejné ovoce a zeleninu můžeme
používat také pro udržení čistoty, zdraví a proudění energie v našich domovech? Zde nabízím několik způsobů,
jak lze ekologicky a ekonomicky čistit
náš domov. Nemusíte kupovat toxické
spreje a čistidla, kterými jste doposud
myli váš byt či dům. Zkuste použít ovoce a zeleninu…

● Správné držení pera se dítě naučí ve
škole. V předškolním období děti často
kreslí, vybarvují omalovánky. A již v této
době je třeba vést dítě ke správnému držení

Digitální počítač
ze staré Číny

psacích potřeb. Zafixované špatné držení
se v průběhu 1. třídy jen velmi těžce přeučuje a někdy se nezdaří vůbec. Fotografie
i s popisem správného a špatného držení
psacích potřeb jsou k nahlédnutí na www.
jak-spravne-psat.cz.
● Před nástupem do školy musí umět dítě
psát tiskací písmena.
Malé děti jsou zvídavé a u některých
se objevuje velká chuť umět psát „jako dospělý“. Rodiče je často naučí podepsat se.
Pro svoji jednoduchost k tomu volí velká
tiskací písmena. Není však podmínkou, že
by tuto činnost muselo dítě zvládnout ještě
před zahájením školní docházky.
http://www.zenyprozeny.cz/art/4159-kdo-je-nervoznejsi-se-skoly-vy-nebo-vas-prvnacek/,
http://www.rodina.cz/clanek8482.htm

SPOLEČNOST

pokračování na str. 4

Mezi největší záhady minulosti patří
znalosti a technické poznatky nacházené u civilizací, které by je podle představ současných historiků mít vůbec
neměly. Jsou v pověstech a mýtech,
ale často i v depozitářích muzeí – jenže
oficiální věda se k nim raději moc nezná. Buď je označí za rituální předměty,
nebo je ignoruje úplně. Obzvlášť neobvyklou povahu má tisíce let staré čínské učení, v němž je zakódován princip
moderních digitálních počítačů.
pokračování na str. 5

VE SPOJENÍ
S PŘÍRODOU

ZAJÍMAVOSTI

Příběh o naplnění
Za mistrem Farinem, jednoho dne přišel utrápený poutník. Žádal o radu, jak
má naložit se svým životem. Mistru
pověděl, že se mu nic nedaří a cítí se
mizerně. Farin laskavě pozoroval poutníkův vystrašený výraz. a v klidu dopil
svůj čaj. Po dlouhých minutách se poutník trochu uvolnil a Farin se zeptal: „Co
ti chybí bratře?“
„Všechno mistře! Nic nemám, nic se
mi nedaří…:
pokračování na str. 6

CESTA
ZA POZNÁNÍM
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www.polahoda.cz

OSTEOCHONDRÓZA
pro profesionálního PACIENTA
Tak dlouho očekávaná kniha „Osteochondróza pro profesionálního pacienta“ od profesora Danilova se konečně v září objeví na pultech knihkupectví
a e-shopů v Čechách a na Slovensku!
Tato kniha je skutečný
objev pro ty, kteří trpí
onemocněním páteře,
stejně jako pro ty, kteří
se s tímto problémem
setkají poprvé. Čtenář
zde najde podrobné
informace o výhodách
a nevýhodách různých
způsobů léčby osteochondrózy (lékařském, chirurgickém, chiropraktickém, o trakci páteře, posilování svalového korzetu…)
Dozví se zde, jak funguje páteř a co má dělat, aby si ji udržel
zdravou co nejdéle! Tato kniha obsahuje důležité informace pro
pacienty jako například: co by měli vědět, když se obrací na lékaře s problémy páteře, jak se lze vyhnout invaliditě, jak předejít
podvodům ze strany ošetřujících lékařů. Poutavou formou jsou
zde předloženy jednak základní pojmy z anatomie páteře, jednotlivé etapy rozvoje osteochondrózy, ale především se zde můžeme
dočíst o nejnovějších vědeckých poznatcích v oblasti obnovy
(regenerace) poškozené meziobratlové ploténky metodou vertebrorevitologie – odstranění výhřezu meziobratlové ploténky
bez nutnosti operace!
Kniha „Osteochondróza pro profesionálního pacienta“ je velmi zajímavá díky příkladům ze skutečného života, exkluzivním
informacím, jak z oblasti medicíny, tak z oblasti exaktních věd
(fyziky, geometrie, hydrauliky, akustiky, atd.), ale také z oblasti
mezilidských vztahů. Obsahuje jedinečný dokumentární materiál
a mnoho Ilustrací (kresby, fotografie, obrázky, MRI), které jasně
ukazují, co se skutečně děje s naší pateří za měsíc, rok, dva roky,
pět let po uplatnění určitého způsobu léčby. Kniha se snaží naučit
čtenáře rozpoznávat různé stupně degenerativních onemocnění
ploténky, číst snímky, odlišovat protruzi od výhřezu meziobratlové ploténky. Tyto znalosti pomáhají předejit zbytečné operaci páteře a komplikacím, které mohou nastat po chirurgickém zákroku.
Vysvětluje, proč se po operaci často dostavuje recidiva výhřezů
meziobratlové ploténky a to, jaká je prvopříčina vzniku výhřezů, protruzi a jiných komplikací, které jsou důsledkem degenerativně dystrofického poškození páteře.
Kniha „Osteochondróza pro profesionálního pacienta“ dává
nahlédnout do základních praktických aspektů.
Například prof. Danilov upozorňuje, že léky pouze dočasně
tlumí bolest v počátečních stádiích onemocnění, a při osteochondróze v pokročilejších stádiích, při přítomnosti výhřezu ploténky,
už jenom léky nepomohou. Jen málo lidí si uvědomuje, co obnáší
metoda trakce páteře. Autor knihy popisuje fyzické procesy, které
při tom probíhají a ukazuje, k čemu to může vést. Profesor Danilov rovněž doporučuje, aby čtenáři slepě nedůvěřovali reklamě na

určité „zázračné“ zdravotnické zákroky či preparáty: „Když člověka začnou najednou trápit vážné problémy se zády, začíná se
bohužel chytat všeho. Ale pokud by měl alespoň základní znalosti
z této oblasti, tak by nejen ochránil svoje zdraví před ještě většími komplikacemi, ale také by si ve svém okolí vyhledal skutečné
odborníky, absolvoval by diagnostická vyšetření a vyznal by se
v tom, jakou léčbu mu předepisují a proč je to nezbytné. Mohl by
tedy do určité míry odborně kontrolovat průběh léčby své páteře
a nenechal by se podvést a klamat nečestnými lidmi. Konec konců
je to jeho zdraví a od jeho kvality se odvíjí celý život!“
Kniha objektivně popisuje výhody a nevýhody metod prevence rozvoje osteochondrózy – metodu manuální terapie, fyzioterapie, posílení svalového korzetu. Poskytuje jedinečné informace
o tom, jaká je ve skutečnosti příčina praskání (lusknutí) při manuální terapii, a co se za tím skrývá, proč se u pacienta vyskytne dočasná
úleva, stav lehkosti, euforie, ale pak se bolest vrátí znovu.
Profesor Danilov podrobně seznamuje čtenáře s tím, co že se
může skrývat za bolesti zad. Vždyť osteochondróza je komplexní
a „mnohotvárné“ onemocnění. Je velmi důležité stanovit přesnou
diagnózu. Zcela různé příčiny mohou vyvolat výskyt stejných
symptomů. Od správné diagnózy závisí i způsob léčby. Kniha
„Osteochondróza pro profesionálního pacienta“ obsahuje mnoho
praktických příkladů, včetně dokumentárně doložených výsledků
odstranění výhřezu meziobratlové ploténky bez nutnosti chirurgického zákroku metodou vertebrorevitologie, vyvinutou profesorem Danilovem. Také je popsán a potvrzen snímky MR vyšetření
bezprecedentní případ úplné obnovy ploténky (regenerace),
dříve odstraněné v průběhu operace. Dokonce jsou zde uvedeny výsledky pozorování vzájemného působení vertebrogenních
patologií s mužskou a ženskou neplodností. Autor se dělí o jedinečné výsledky léčby páteře profesionálních sportovců, zvýšení
jejích výkonu bez dopingu, jakož i o další vědecké a praktické výsledky použití nejnovějších metod v oblasti regenerace poškozené
meziobratlové ploténky metodou vertebrorevitologie.
Autor lékařského bestselleru – profesor, akademik Igor Danilov má za sebou více než 20 let úspěšné praxe v oblasti vertebrologie, a je autorem řady vědeckých patentů. Žije a pracuje v Kyjevě,
má soukromou kliniku v blízkosti Kyjevo-Pecherské Lavry. Na
léčbu k němu přijíždějí pacienti z různých zemí celého světa, což
není překvapivé, protože jeho praktické zkušenosti v regeneraci
meziobratlové ploténky jsou jedinečné a nemají ve světě obdoby.
Kniha prof. Danilova „Osteochondróza pro profesionálního
pacienta“ získala širokou popularitu jak u odborníků, tak i laiků
a stala se moudrým průvodcem pro ty, komu není lhostejné vlastní
zdraví a zdraví jeho blízkých.
datum prodeje bude upřesněn na webových stránkách:
www.ibisbooks.cz

Nedostatek vápníku

Kalcium neboli vápník je základní součástí zubů a kostí, ale též prostředek nezbytný pro mnoho tělesných funkcí. Malé množství kalcia obíhá v krevní plazmě
a pomáhá při přestupu živin buněčnými membránami. Kromě toho vápník hraje
důležitou úlohu při tvorbě enzymů a hormonů, které regulují trávení a metabolismus. Dále je též nutný k zajištění normálního přenosu mezi nervovými buňkami,
pro krevní srážlivost, hojení ran a činnost veškerých svalů.
Hypokalcémie
Stav, kdy se objeví snížená koncentrace
vápníku v krvi, se nazývá hypokalcémie.
Vápník se v krvi nachází jednak ve své volné formě a jednak ve formě, kdy se váže na
bílkoviny. Nejvíce jej máme právě v krvi,
proto jsou laboratorní hodnoty na hladinu
vápníku poměrně citlivé, dále v kostech –
a je nutno poukázat na fakt, že kosti tvoří
největší zásobárnu vápníku v těle.
Vápník je důležitý
● pro udržování chemické rovnováhy,
● balancuje svalové a nervové funkce,
● podílí se na regulaci srdeční činnosti,
● je nepostradatelný pro mechanismus srážení a rozpouštění krve,
● kontroluje rovnováhu kyselin, například
kyseliny mléčné, která se v těle tvoří při
fyzické zátěži nebo duševním stresu,
● ovlivňuje spánek,
● zdravá kůže se bez něj neobejde.
Zvyšující a snižující faktory
Udržování dobré hladiny vápníku v krvi je
poměrně složitou záležitostí a podílí se na
tom mnoho faktorů. Na jeho koncentraci
v krvi působí parathormon a vitamin D, to
jsou faktory, které ji zvyšují, zatímco hormon kalcitonin ji snižuje.
Pro správné vstřebávání vápníku potřebujeme žaludeční kyselinu, vitamin D,
fosfor, magnesium, k tvorbě chalátu bílkoviny, vitaminy A a C.
Hladina vápníku ovšem závisí také na
funkci ledvin, nedůležité, jak se vápník
vylučuje do moči a jaká je hladina fosfátů.
Vápník a fosfáty jsou jako váhy. Stoupne-li
hladina krevních fosfátů, poklesne hladina
vápníku a naopak. Vápník s fosforem je
nezbytný pro tvorbu kostí a zubů. Samotný
vápník zdravé kosti a zuby nezabezpečí.
Jakou úlohu hrají?
Parathormon se vytváří v příštitných tělíscích, což jsou čtyři malé ostrůvky buněk

ve štítné žláze. Parathormon reaguje na
nedostatek vápníku v krvi tím, že začne
vyplavovat vápník z kosti a že zvýší tvorbu vitaminu D v těle. Je důležité vědět, že
tento proces podporuje sedavý způsob života a „lenošení“ bez pohybu. Pravidelné
cvičení a dostatek pohybu naopak posiluje
naše kosti a podporuje usazování vápníku
do kosti, tj. kalcifikaci kosti.
Kalcitonin
Kalcitonin je druhý hormon, který je také
tvořen v příštitných tělíscích. Je v protiváze
s parathormonem, protože hladinu vápníku
v krvi snižuje. Výsledná hladina vápníku je
pak závislá na dobré spolupráci obou hormonů. Viz článek o nárazníkovém systému.

Vitamin D
Vitamin D je rozpustný v tucích a přijímáme jej nejenom v potravě, ale vzniká v těle
působením slunečních paprsků. Z potravy
je vstřebáván stěnou střevní spolu s rozpustnými tuky a k další přeměně putuje do
jater a také do ledvin, kůže a mozku. Vitamin D zvyšuje vstřebávání vápníku střevní
sliznicí a poněkud tlumí jeho vylučování
ledvinami.
Příčiny snížení hladiny vápníku
Kdy je snížena hladina vápníku? Výše
jsem již naznačil souvislosti. Je jasné, že
je tomu tehdy, když není v pořádku parathormon. Snížená tvorba tohoto hormonu
sníží vápník.

Může to být způsobeno poruchou
imunitního systému, kdy se v těle vytvoří
protilátky proti buňkám příštitných tělísek.
Tehdy hovoříme o autoimunitní příčině.
Ale parathormon přestává pracovat také
součinností jiných nemocí, jejichž vlivem
se do parapříštitných tělísek začnou ukládat např. železo – u hemochromatózy,
amyloid – u amyloidózy, měď – u Wilsonovy choroby atd. Často musí být parapříštitná tělíska odstraněna při operaci nemocné štítné žlázy, při odstranění nádoru.
Svůj podíl může nést také dědičná porucha
vývoje parapříštitných tělísek.
Další příčiny nedostatku vápníku souvisejí s nedostatkem vitamínu D. Když
ho není dost v potravě, když probíhá onemocnění jater, ledvin, slinivky břišní, když
dotyčný člověk nechodí na slunce. Samostatnou kapitolou je nedostatek vápníku
při nádorovém onemocnění a osteoporóze
a potom také účinkem některých chemických léků.
Je třeba také zmínit stav při psychickém stresu, při hysterickém záchvatu, kdy
dotyčný rychle a hluboce dýchá – tomu se
říká hyperventilace – a způsobí stav, kdy
část volného funkčního vápníku se naváže
na krevní bílkoviny, což vede k hypokalcémii, objeví se brnění, křeče končetin –
někdy stav probíhá tak dramaticky, že je
volána RZP.
Léčba
Léčba by měla probíhat podle známých
pravidel, které neustále v naší poradně
zdůrazňujeme, že nejprve má být pojmenována příčina a mechanismus patologického
procesu, který vede k nedostatku vápníku,
a teprve potom určit vhodnou terapii.
autor: MUDr. Pavel ŠÁCHA
Více informací na:
http://www.celostnimedicina.cz/nedostatek-vapniku.htm#ixzz39g6Zej2v
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Nejlepší tipy
na přírodní bělení zubů
Dentální hygiena je důležitou součástí pro udržení zdravého a krásného úsměvu,
který rozsvítí nespočet dní našeho života. Vzhledem k tomu, že problémy se zuby
jsou ukazatelem nerovnováhy našich vnitřních orgánů a celkového stavu těla, je
potřeba věnovat nejen jim svou bdělou pozornost, ale starat se o sebe komplexně.
Dnešní trh nabízí velké množství produktů dentální hygieny, které jsou propagovány jako ty nejlepší a nejzdravější, ale
pravdou je, že většina z nich je plná škodlivých chemických látek, se kterými se pak
naše tělo musí vypořádat po svém.
Chcete-li, aby vaše zuby byly přirozeně bílé, zde jsou jednoduché způsoby,
které bezpečně rozjasní váš úsměv.
Jezte křupavé potraviny
Mnoho druhů ovoce a zeleniny jako jsou
jablka, mrkev, celer nebo hrušky jsou přirozeně čisté a bělí zuby v důsledku jejich
kyselé povahy. Pokud se budete držet přirozené stravy, budete s největší pravděpodobností již konzumovat přiměřené množství
ovoce a zeleniny, ale
mějte na paměti, že
je musíte jíst v jejich
celé přirozené podobě, aby bylo dosaženo kýženého efektu
bělejších zubů. Takže se zakousněte
do jablka namísto
jeho řezání nožíkem
nebo častým rozemletím v mixéru
nebo v odšťavňovači. Po konzumaci
si vždy vypláchněte
ústa trochou čisté
vody, abyste neutralizovali kyseliny a cukr,
který by mohl vypláchnutý napadat zubní
sklovinu.
Čištění zubů banánovou slupkou
Vezměte kus banánové slupky a vnitřní
bílou stranou čistěte zuby po dobu zhruba
dvou minut. Minerály ze slupky jako je
draslík, hořčík a mangan se absorbují do
vašich zubů a vybělí je. Čištění opakujte
každý den do doby, dokud nebudete s odstínem spokojeni. První výsledek uvidíte
již překvapivě brzy.
Báječný multifunkční kokosový olej
Báječný multifunkční kokosový olej Málokdo ví, že kokosový olej v sobě ukrývá
ohromnou sílu. Nejen že při pravidelném
používání tlumí záněty dásní a zubů, protože má antimikrobiální a desinfekční účinky, ale čištění zubů kokosovým olejem je
i velmi účinně bělí. Můžete nanést ztuhlý
olej na kartáček (v tekuté formě pár kapek)
a čistit zuby obvyklým způsobem nebo si
dát lžíci kokosového oleje do úst a jazykem jím objíždět zuby ze všech stran po
dobu 5 až 20 minut podle výdrže nebo ho
nakapat na čistý hadřík a leštit jím zuby.
Je to na vás.
Jablečný ocet
Jablečný ocet velmi účinně odstraňuje
odolné skvrny na zubech a to zejména
z kávy a nikotinu. Bylo prokázáno, že
to funguje, ale musíte být trpěliví, neboť
tento postup trvá nejméně měsíc nepřetržitého každodenního provádění, než vidíte
výsledky. Někteří říkají, že po čištění zubů
jablečným octem vypadají zuby jako profesionálně vyčištěny. Buďte však opatrní,
neboť stejně jako u všech kyselin, i jablečný ocet může narušit oslabenou sklovinu, proto je vždy potřeba po čištění dobře
vypláchnout ústa čistou vodou a poté vyčistit zubní pastou nejlépe bez fluoridu.
Pozorujte, jaký máte v průběhu kůry pocit
v ústech a jak vaše zuby reagují a tomu se
přizpůsobte.

Čištění pomerančovou nebo citrónovou
kůrou
Také vnitřní bílá strana slupek od pomeranče a citrónu bělí naše zuby. Tyto potraviny jsou velmi zdravé a dobré pro celé
naše tělo, ale obsah kyselin může opět
na některé zuby působit agresivně. Opět
je nutné po vyčištění zubů bílou stranou
dobře vypláchnout ústa čistou vodou. Pro
neutralizaci je možné použít roztok z poloviny dílu peroxidu vodíku a z poloviny čisté vody a kloktat v ústech zhruba minutu.
Je to také skvělý prostředek pro odstranění
zápachu z úst, protože odstraňuje bakterie.
Čištění kusem ohořelého dřevěného uhlí
Čištění šťávou z granátového jablka Šťáva
je bohatá na antioxidanty a může pomoci
odstranit skvrny ze
zubů. Ponořte kartáček do přírodní čerstvé šťávy z granátového jablka a čistěte
jím zuby, poté dobře
vypláchněte čistou
vodou a vyčistěte obvyklým způsobem.
Přírodní
formule na čištění:
zkombinujte ½ lžičky jedlé sody s ½
lžičkou kuchyňské
soli, přidejte jednu kapku dech osvěžujícího mátového esenciálního oleje a vytvořte
směs. Namočte kartáček na zuby a pak ho
ponořte do směsi. Částice v jedlé sodě vyleští povrch zubů, zatímco chemická reakce
s vodou zesvětlí skvrny. Aby nedošlo k poškození skloviny nepoužívejte tuto metodu
více než jednou týdně.
Čištění kurkumou
Ano, je to pravda. Ten žlutý prášek, který
obarví téměř vše, s čím přijde do styku na
žluto, vybělí vaše zuby! Koření kurkuma je
superstar ve snižování zánětu, chrání mozek před stárnutím a je silně antiseptická,
protizánětlivá, antimikrobiální a antibakteriální – chrání zuby před kazem a dásně
před jejich ústupem (odhalené krčky). Má
i jiné zkrášlující vlastnosti než je bělení
zubů, neboť je výtečná jako maska na obličej, protože odstraňuje otoky a vyhlazuje
pleť. Na pastu použijte 1/2 lžíce sušené
bio kurkumy, přidejte jen trochu vody a do
vzniklé pasty namočte kartáček a čistěte
zuby jako obyčejně. Kartáček samozřejmě
zežloutne, ale když si pak dobře vypláchnete ústa a vyčistíte běžným způsobem,
uvidíte rozdíl.
Zářivý bílý úsměv je něco, co se v každé době i věku velmi cení a co nám dodává větší sebevědomí a více radosti, neboť
s vědomím krásných zubů máme větší tendence se častěji smát a tím léčit tělo i duši
a prodlužovat si tak život. Ve všech případech výše uvedených metod se řiďte jen
sebou, stavem svých zubů a svým vlastním
pocitem. Základním pravidlem v každém
případě však je časté vyplachování úst čistou vodou a používání přírodních zubních
past bez drastických bělicích chemikálií.
Více než bíle zuby je však naše celkové
zdraví a pohoda, kterou šíříme v sobě
i kolem.
Autor: Mia Weissová
Originál textu a další informace naleznete na http://slunecnyzivot.cz/2014/04/
prirodne-na-bile-zuby/

Jak si naši předkové čistili zuby?
Přemýšleli jste někdy, jak si naši předkové čistili zuby? Po
tisíciletí se používal k čištění zubů klacík, který se v některých oblastech u přírodních národů používá dodnes. Jedná
se o předchůdce zubního kartáčku, který si lidé vyrobili
jednoduše tak, že odstranili kousek kůry a rozkousali konec klacíku. Pět minut ráno a večer vyčistí zuby stejně jako
moderní kartáček a navíc posílí dásně.
Miswák (též miswak, misvak, miswaak, siwak, sewak) je
větvička nebo kořínek salvadory perské (Salvadora persica). Používá se k čištění zubů, zejména v zemích blízkého
východu, severovýchodní Afriky, západní až jihovýchodní Asie.
Typický miswák je 10 až 20 cm dlouhá a 3 až 5 mm tlustá větvička, béžové barvy. Vůní
připomíná křen. Na povrchu miswáku je měkká jedlá vrstva, jež se dá oloupat nebo seříznout. Pod ní je dřeň floémových pletiv, které se přirozeně roztřepí tak, že jednotlivé
xylémy simulují štětiny zubního kartáčku.
Přírodní antiseptikum
K používání miswaku nahrává i fakt, že obsahuje spoustu blahodárných látek pro zdravý
chrup, jako je například fluorid, kyselina tříselná, síra, vitamin C, kyseliny salicylová, saponiny, flavonoidy… Pravidelným čištěním pomocí miswáku tak získáte spoustu bonusů:
bělící efekt (skvěle odstraňuje skvrny na zubech od kávy či tabáku), je prevencí proti kazu
a zubnímu kameni.
Miswak ve skutečnosti není žádná vymoženost, je k dostání v e-shopech nebo v některých specializovaných či orientálních obchodech.
http://www.belenizubu.info/beleni-zubu-domaci-tipy/, http://magazin.libimseti.cz/

Humor je solí země. Kdo je jím dobře prosolený, vydrží dlouho čerstvý. Karel Čapek
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DOBRO JE V KAŽDÉM Z NÁS, JEN JE PROBUDIT!
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Festival podporuje neziskovky
a talentované děti z regionu

V každém z nás dřímá dobrá stránka a touha pomáhat ostatním, rozdávat radost…V dnešní době jsme ale bohužel zavaleni negativními informacemi a lidská mysl je jako počítač – co do ní nainstalujete, v takovém režimu bude pracovat! Pojďme si více všímat těch
pozitivních stránek života, zabývat se krásnými věcmi, pojďme sdílet společně radost z tvořivé práce, z dobrých skutků! Lidé si myslí,
že musí vykonat něco velkolepého, nějaký dobrý skutek, který bude skutečně vidět! To je ale omyl! I když se to nezdá, každý byť i drobný čin každého z nás ovlivňuje nás všechny, celý Vesmír! Proto je velmi důležité snažit se konat a myslet pozitivně v každém okamžiku
našeho života, v každém dni, místě, kde žijeme, pracujeme…a aby to mělo skutečné grády, tak by to mělo být upřímně a z celého srdce.
Konat dobré skutky není tak těžké, jak si myslíme! Každý může udělat mnoho pro svoji rodinu, vesničku, město, a zároveň pro
blaho a tvůrčí rozvoj celé společnosti.
V tomto článku chceme ukázat, jak jeden člověk může udělat opravdu hodně! Jak každá profese může posloužit kulturnímu a mravnímu povznesení naše společnosti. „Stačí skutečně chtít, a zbytek přijde sám!"
Každý den na světě probíhá spousta dobrých akcí, lidé se stále více a více snaží konat dobré skutky, které tvoří kreativní a láskyplnou společnost. Možná o někom takovém víte nebo jste se setkali s někým, o kom by se měli ostatní dozvědět, pak nás, prosím,
kontaktujte na polahoda@centrum.cz

Dobro v akci. Nápady pro dobré skutky po celém světě!
Učitel spojuje a rozvíjí lásku ke čtení.
Učitel Antonio La Cava si koupil tříkolové vozidlo a předělal ho na knihovnu na kolečkách pro děti.
Cestuje na mobilní knihovně po celé zemi a snaží vzbudit u italských dětí
lásku ke čtení. Všechny knihy (více než tisíc), Antonio koupil za vlastní
peníze a každý jeho příjezd do dalšího městečka se proměňuje v opravdový
svátek pro místní děti.

Dobro v akci. Nápady pro dobré skutky po celém světě!
Ředitel jednoho velkého podniku umístil znak AllatRa v kancelářích všech
svých zaměstnanců.
V místech, kde je tento znak, lidé se stávají klidnější a laskavější.

Dobro v akci. Nápady pro dobré skutky po celém světě!
Babar Ali – obyčejný kluk z provinčního indického města Murshidabad, kde míra gramotnosti dospělých dosahuje jen 66%. Každý jeho den se začíná ve 4 hodiny ráno – první je
zaměstnán domácími pracemi kolem domu, pak následuje
dlouhá cesta do školy. Po škole Babar spěchá domů, protože na dvorku jeho domu každý den na něj čekáji … stovky
vlastních žáků.
„Když lidé vyučují, sami se učí "(Seneca) – tento výrok
není metafora, ale doslovný popis jeho pracovního týdne od
jeho 9 let, kdy začal učit děti, kterým je z finančních důvodů
nedostupná návštěva školy. Zpočátku to bylo zábavná hra
pro chlapce, ale s věkem si uvědomil, jak důležitá je tato
„hra“ pro všechny. Jeho škola byla první v Murshidabadu.
V současné době se pedagogický kolektiv jeho školy skládá z 9 dobrovolníků – studentů starších tříd, 220 oficiálně registrovaných
žáků a kolem 600 „volných posluchačů“ ve věku od 5 do 18 let. Proces učení probíhá pod širým nebem, protože malý dům učitele,
kde žije se svou početnou rodinou, nestačí pojmout ani desetinu žáků. Babar Ali se stále učí, stejně jako vyučuje ve škole. Je zván
na konference, kde se dělí o své zkušenosti a vlastním příkladem inspiruje ostatní konat dobré skutky pro svoji zemi.

Ve městě Khmelnytsky (Ukrajina) rozkvetl lotos o velikosti 6 metrů. Budova se nachází naproti hlavnímu nádraží a vždy potěší místní obyvatele a návštěvníky města.

Květiny ve vlaku. Malý dobrý skutek je lepší, než velkolepé sliby,
udělat nemožné.

Staňte se kladným příkladem pro ostatní a vězte, že pozitivní změny ve společnosti na sebe nenechají dlouho čekat!
Moudrost je obsažena v tom jací jsme, ne v našich názorech. Vědění neznamená ještě moudrost.
Víte, jak pomoci staré paní s těžkou taškou? Moudré je to udělat:-)!

lodě/zpěv/tanec/zumba/koncerty/jóga/výtvarná dílna/
příroda/zorbing/koně, ponicí/rituální oheň/občerstvení
Adresa: Hlavní 33, Věřňovice
podrobné info:

www.studio-illios.cz
AllatRa AllatRa TV Česko-Slovensko je
jedinečný pořad v moderním československém internetovém prostoru. Přináší nový
pohled na zdánlivě obyčejné a všem známé
věci, které zjevují zcela odlišné pohledy člověka na sebe, na svět kolem nás. AllatRa TV
Česko-Slovensko nejsou jen pozitivní informace, ale také humor, přátelství, vzájemnost, krásné myšlenky, úvahy a tematické
otázky, které trápí moderního člověka
v každodenním životě, “tajemství”, která
se neodvážíme sdělit ani blízké osobě. Jde
o pořad, který u nás nemá obdoby! Pořad,
který vám otevře oči i duši díky převratným
informacím. Jen díky opravdovým znalostem můžeme pochopit mechanizmus fungování sebe sama, svých emocí i fyzických stavů, stejně jako svého okolí. Můžete se stát
režisérem svého šťastného života a nebýt jen smutnou loutkou v rukou ostatních!

https://www.youtube.com/user/AllatraTvCzech
Tým AllatRa TV Česko Slovensko vám přeje příjemné okamžiky a užitečné postřehy
při sledování našich pořadů!

je globální, mezinárodní hnutí, ke kterému se připojily stovky tisíc
účastníků z více než 200 zemí. Účastníci hnutí dnes realizují velké
množství rozsáhlých projektů v různých oblastech. Spolupráce na projektech se účastní nejlepší světoví odborníci-dobrovolníci z různých
oborů, kterým není lhostejná budoucnost naší civilizace, a kteří realizují svůj profesní a tvůrčí potenciál ve prospěch celého lidstva.
Nejsme financováni žádnou politickou organizací nebo vládní strukturou. Stojíme mimo politiku a náboženství. Veškerý sponzoring a charitativní podpora je zajištováná samotnými lidmi, lidmi Dobré vůle, pro
něž Svědomí a Duše nejsou jen slova, ale jejich životní krédo.

Dnes by som slová ináč volila
Dnes by som slová ináč volila,
do básní by som ich krajšie spojila,
vznikali denne do inej polohe,
do pera vstúpili v danej podobe.
Tak to už chodí, o slovách, vieme,
čo bolo včera, dnes to už nie je,
všetko po čase má iné dianie
vždy je to o tom, či je to pravé.
Časy sa menia, s nimi aj slová,
podstata je tiež v názoroch nová,
otázky vzletné, záhadné, múdre,
zdajú sa občas aj celkom nudné.
Každý svoj názor bude iný mať ,
možno že povie, je to iba brak,
alebo slová vstúpia do sŕdc pomaly,
aby tu stopu ľudskú, dobra nechali.
Možno splnili, čo splniť mali,
veď sa pomaly z duše von drali,

radosť doniesli sami od seba,
bola to v boji moja útecha.
možno každý si nájde neičo v nich,
povie si prosto, tak to malo byť.
Nuž vďaka za ne, že přišli z diaľky,
Vzbudili spáčov zvukmi hrkálky…
Mária Miadoková, Prijmi dar
***
SNÍVAJ PRE SEBA, lásku daj,
pozbieraj úspech, nevzdychaj,
nájdi si chvíľku čo bude tvoja,
vnesie do duše kúzlo pokoja,
prenes sny, túžby, svoje chcenie,
do modrých výšin v diaľky nebies,
želaj si, čo chceš, dobrom vítaj deň,
začné sa dariť, uzrieš aj svoj sen.
Len si ver, to je záruka v seba,
že poznáš pokoj čo núka neha…
Mária Miadoková, Snívaj pre seba

My nic neslibujeme, my konáme!
http://allatra.org/cs

Láska očima dětí
„Když někoho miluješ, tvoje oči běhají nahoru a dolu a z tebe vycházejí malé hvězdičky.“
„Když vás někdo miluje, vyslovuje vaše jméno jiným způsobem.
Víte, že vaše jméno je v jeho ústech v bezpečí.“
„Láska je to, co je s tebou v pokoji na tvé narozeniny, když přestaneš
otvírat dárky a zaposloucháš se.“
„Láska je, jako když jsou malá stará paní a malý starý pán stále
přátelé, i přes to, že se už tak dobře znají.“

Pětiletého chlapce se zeptali:
Jsi připraven darovat krev svoje sestřičce (2 roky)?
Je v ohrožení života a naléhavě potřebuje krevní
transfuzi. Řekl, že je připraven … Po transfuzi se tiše
a bojácně zeptal: „A kolik minut života mi zbývá?“
Myslel si, že to ho bude stát život, ale souhlasil.

„Láska je, když se s někým stále pusinkujete. A potom, když už vás
pusinkování přestane bavit, tak pořád chcete být spolu a víc spolu
mluvit.Moje maminka s tatínkem jsou takoví.“
A na závěr – autor a lektor Leo Buscaglia jednou mluvil o soutěži,
kde měl dělat porotce. Cílem soutěže bylo najít nejstarostlivější dítě.
Vítězem se stal čtyřletý chlapec. Sousedovi od vedle zrovna nedávno
zemřela žena. Když chlapeček viděl muže plakat, vplížil se na jeho
dvorek, vlez mu na klín a jen tak tam zůstal sedět. Když se ho matka
zeptala, co sousedovi řekl, chlapec odpověděl: „Nic, jen jsem mu
pomohl brečet.“
Zkuste se zeptat doma svých dětí …

V životě je mnohem důležitější kvalita prožitých okamžiků, než nesmyslná léta existence. Anastasia Novych
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Prvek, bez něhož bude
vaše zahrada chřadnout
Uhlík může být také
problémem mnohých chřad
noucích zahrad. Prosperující zahrada se neobejde bez
půdy bohatě zásobené tímto
prvkem.

Víte, který chemický prvek patří v současných zemědělsky využívaných půdách
k nejvzácnějším? Na polích i na mnohých zahradách je často v nedostatečném
množství.
Dodáte-li ho v potřebném rozsahu do
půdy na své zahradě, pravděpodobně zvýšíte výnosy, odolnost a zdraví rostlin. A zároveň snížíte potřebu hnojení a závlahy.
Je to uhlík. Základní stavební jednotka
živého světa.
O uhlíku byste měli něco vědět, protože jeho deficit v půdě může mít velmi
neblahé následky:

Uhlík se v hojném
množství nachází ve slámě, v seně, ve dřevě, v hoblinách, pilinách, štěpce, v suchém listí, v kartónech či
v papíru. Hobliny lze sehnat například od
řezbáře či truhláře, piliny na pile, slámu od
místního zemědělce. U nás na Hané chtějí
v družstvě za velký balík slámy 200 Kč.
Uhlík můžete dodat do půdy ve formě
mulče, kompostu nebo biouhlu.

● Zhoršená vodní retence: Uhlík dobře
pojímá vodu. Čím méně uhlíku, tím méně
vody dokáže půda „uskladnit“ do zásoby.

Mulčování. Výhodou je, že takto uhlík dodáváte téměř ve stejné formě, v jaké
jste ho získali, takže odpadá námaha s jeho
zpracováním. Použít lze kartóny, slámu,
seno, listí, piliny či nadrcenou kůru. Navrstvený mulč se časem do půdy vstřebá,
takže je třeba ho pravidelně doplňovat.
Mulčování samo o sobě může způsobit vyčerpání zásob dusíku v půdě. Proto je
vhodné doplnit v kombinaci s mulčem i další živiny. Třeba ve formě hnoje či močůvky.
Nevýhodou může být přemnožení
slimáků a hrabošů, jimž mulč slouží jako
úkryt.
Kompostování. Dvě zásadní ingredience nezbytné pro založení kompostu jsou
uhlík a dusík. Materiály bohaté na uhlík
jsou dřevnaté a spíše suché. Příklady viz
výše. Materiály bohaté na dusík jsou měkké, vlhké a vodnaté. Příkladem je čerstvá
tráva, shnilá jablka, kuchyňský odpad.
Doporučuje se vrstvy uhlíkatého a dusíkatého materiálu střídat.
Výsledným produktem celého procesu
je humus, tedy organický uhlík napěchovaný dusíkem a dalšími živinami. Pravidelným každoročním kompostováním lze
půdu v mnoha ohledech vylepšit.

Od vzniku zemědělství způsobilo
lidstvo masivní ztráty půdního uhlíku.
Moderní průmyslové zemědělství v tomto neblahém trendu pokračuje. Chemicky
hnojené půdy jsou obzvlášť chudé na uhlík.

Biouhel. Je to vlastně zuhelnatělá biomasa, která se přidává do půdy. Lze si ho
vyrobit svépomocí například z pilin, štěpky, větví či polen. Lze si ho také zakoupit.
Biouhel, kromě prokazatelně pozitivního vlivu na růst a výnosy rostlin, má

● Napadení škůdci. Jedny z mála organismů, které v půdě chudé na uhlík mohou
přežít, jsou ty, které se naučily využívat
poslední dostupný zdroj uhlíku, jímž jsou
pěstované rostliny. Ty jsou těmito organismy potom napadány a chřadnou.
● Zhutněná a slepená půda. Platí pro těžké
jílovité půdy. Dodáním uhlíku je lze vylehčit a zlepšit jejich fyzikální strukturu. Lehké písčité půdy lze naopak dodáním uhlíku
stmelit.
● Ztráty živin: Uhlík na sebe dokáže navázat obrovské množství živin a zajistit jejich
dostupnost rostlinám. Chybí-li v půdě, živiny jsou vyplavovány pryč.

Takovými rostlinami jsou například
kukuřice, pšenice a jiné obiloviny, topinambury, slunečnice či vinná réva. Těmto
plodinám je třeba vyhradit šedesát procent
celkové osázené plochy. Potom si zahrada
sama ze svých zdrojů dokáže vyprodukovat dostatek uhlíku pro své potřeby.
Učiníte-li z uhlíku a péče o půdu jednu
z priorit zahradničení, budete schopni vytvořit stabilní ekosystém, z něhož nebudou
unikat velké dávky živin. Vaše zahrada
bude vzkvétat a bude vás zásobit nutričně
pestrou organickou stravou.
Autor: Marek Kvapil
http://www.potravinovezahrady.cz/prvek-o-kterem-byste-meli-vedet/

Tipy na úklid domácnosti ovocem a zeleninou

Konzumace ovoce a zeleniny je nejlepší způsob jak udržet své tělo
čisté, zdravé a plné energie. Věděli jste ale, že stejné ovoce a zeleninu můžeme používat také pro udržení čistoty, zdraví a proudění
energie v našich domovech? Zde nabízím několik způsobů, jak
lze ekologicky a ekonomicky čistit náš domov produkty z lednice.

Tip 4: Třete půlkou citrónu vodní usazeniny nebo vodní kámen ve sprše, kolem kohoutků, v rychlovarné konvici nebo kdekoli jinde a zbavíte se jich.
Tip 5: Smíchejte citrónovou šťávu s jedlou sodou a vytvořte
pastu, kterou můžete použít jako osvěžovač do wc mísy.

Mírumilovné zbavení se hmyzu. Nic není víc nepříjemné, než
když se naším čistým uklizeným domovem prohání parta much,
které usedají na vše možné včetně našeho jídla. Naštěstí existuje
mnoho přírodních vůní, které mohou hmyz přirozeně a bez chemie
či zabíjení odpudit. Vysaďte si do truhlíků na okna a blízko vchodu bylinky jako je bazalka,
levandule, rozmarýn, máta
nebo bobkový list a hmyzí
přátelé se budou od vašich
dveří a oken držet dál.
Pakliže nemáte možnost
pěstovat bylinky nebo je
nemáte kam dát, můžete
zkusit položit do místnosti
rozpůlený citrón, který napícháte množstvím hřebíčků (koření). Tato kombinace působí na náš nos velmi svěže, ale na muší nikoli. Jestli se vám
nechce dělat citrón s hřebíčkem, můžete alespoň provonět místnosti
hřebíčkovým olejem v aroma lampě, pakliže vám tato vůně nevadí,
efekt bude velmi podobný.

Vyčištění kovových věcí. Na vyčištění nejrůznějších druhů
kovu můžete použít mnoho druhů čistidel. Měď, mosaz a chrom
krásně vyčistíte a zářivě vyleštíte kouskem citrónu se solí a jelenicí. Třete kouskem okurky nerezovou ocel a opět bude zářit. Stříbro
vyleštíte kouskem citrónu, bramborou nebo banánovou slupkou –
vnitřním bílou stranou.
Tipy s okurkou: Okurkou také krásně vyleštíte dřez nebo vodovodní kohoutky, poté opláchněte od semínek.

Dezinfekce a čistota. Už nikdy nemusíte kupovat toxické spreje a čistidla, kterými jste doposud myli váš byt či dům. Zkuste použít ovoce a zeleninu, díky kterým si sami pohodlně vyrobíte bezpečné, krásně vonící a dezinfekční čistič. Mnoho lidí, kteří v mém
okolí začali používat doma vyrobené přírodní čistidla zjistilo, že
mají méně respiračních onemocnění, méně náhlých alergických reakcí a jejich domovy se krásně rozvoněly.
Tip 1: Zkombinujte jeden díl octa se čtyřmi díly horké vody,
trochou čerstvé grapefruitové šťávy a jedlou sodou, promíchejte
a nechte chvilku odstát. Vznikne vám skvělý univerzální čistící
prostředek na vše. Směs můžete přelít do již nepoužívané plastové dózy s rozprašovačem od minulého chemického čistidla. Grepy
mají antibakteriální a antivirové účinky, takže zabijí bakterie a mikroby pochodující obydlími stejně účinně jako běžné chemické prostředky, ale ekologicky a šetrně k planetě Zemi, k vám samotným
i vašim mazlíčkům. Ocet je skvělým mycím prostředkem na mnoho
použití, ale v kombinaci s grepem nebo jiným citrusem zmizí jeho
typická „vůně“. Soda je skvělou alternativou k mycím pískovým
přípravkům a bělícím přípravkům. Můžete ji použít i samotnou na
mytí dřezu, toalety, vany nebo nedřevěné podlahy.
Tip 2: Hoďte citrónovou kůru do octa, nechte macerovat ve
sklenici na tmavém místě po dobu několika týdnů a vznikne vám
skvělý dezinfekční citrusový sprej.
Tip 3: Kurkuma byla dlouhou dobu používaná v Indii k dezinfekci podlah v nemocnicích (kurkuma je známá pro své silné zbarvení všeho, s čím přijde do kontaktu, tak buďte opatrní, ale jako čistidlo
má určitě své opodstatnění – je třeba ji však předem vyzkoušet).

VLTAVO!
Tvá hladina je jako sklo,
pod nímž barevné listy se ztrácejí,
křídla racků krouží teď nad tebou,
tam a zas zpátky se vracejí.
Přináší písně o životě v hloubi,
přináší vlhký dech zelených trav,
písně o kráse, která se s temnotou snoubí,
o tom, jak z mlžných par halí tě háv.
Když zvedne se opona a vystoupá k nebi,
stromy tančí a honí se ve vlnách,
z kamenů říčních čtu příběh, který
spí spánkem staletým, ukrytý v hlubinách.
Když obloha ztmavne a hvězdy se rozhoří,
zdáš se jak tmavý had s kůží lesklou.
U břehů tvých já sám sebe odložím,
popluji s proudem tvým, stanu se tebou.
Plyň dál, má Vltavo,
plyň tam, kde hvězdy se rodí.
Se sluncem v zádech a s měsícem nad hlavou,
vykročím ze stínů, s tebou se spojím.
Tvá náruč je hebká, jsem v lůně své matky,
má duše je kapičkou vody.
Nad námi třpytí se měsíční mraky,
stříbřitým krajkovím oba nás zdobí.
Jsme jedním proudem,
jsme láskou, jsme vším,
laskavá Vltavo,v tvé náruči spím.
Má krásná Vltavo, ty řeko temná,
vždy budu ti zpívat – pro oslavu tvou.
Jsi jako matka má – silná i jemná,
mé kroky vždy k tobě mě dovedou.
Lenka Pragerová

jednu velikou přednost. Je neuvěřitelně
stabilní formou uhlíku. Vydrží v půdě
stovky až tisíce let. Když ho dnes dodáte
v potřebném množství do půdy na svém
pozemku, mnoho generací vašich potomků
z toho bude mít užitek.
Vliv biouhlu na pěstování plodin je
intenzivně zkoumán odborníky i amatéry.
Pokud se chcete zapojit do testování této
slibné biotechnologie v našich podmínkách, pročtěte si příručku.na http://amper.
ped.muni.cz/gw/uhel/Navod-pokusy_s_
biouhlem.pdf
Všechny tři uvedené techniky vyžadují mohutný zdroj uhlíku. Kompostování
a mulčování navíc zdroj dostupný pravidelně každý rok. V počátečních fázích zakládání zahrady často nezbývá nic jiného
než exportovat uhlík na pozemek zvenčí.
Nicméně udržitelná a nezávislá zahrada by měla uhlík čerpat ze svého vlastního
zdroje.
Jak si na zahradě zajistit vlastní dlouhodobě udržitelný a hojný zdroj uhlíku?
Odpověď nabídl John Jeavons ve
své knize o biointeznivním zahradničení.
Vtip spočívá ve změně přístupu, kdy prioritou není nakrmit čistě jen člověka nýbrž i půdu. Důraz je položen na pěstování
„dřevnatých“ rostlin, které jsou bohatým
zdrojem uhlíku a biomasy pro kompost
a zároveň produkují slušné množství kaloricky výživné potravy.
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Pesto
125 ml olivového oleje, 3 lžíce piniových oříšků (lze nahradit mandlemi),
2–3 stroužky česneku, půl lžičky mořské soli, 2 hrsti lístků bazalky, pepř, 60 g parmazánu
Lžíci olivového oleje rozpalte v malé pánvi s nepřilnavým povrchem. Přidejte piniové
oříšky a tři minuty opékejte. Pak dejte oříšky, česnek a sůl do robotu a rozmixujte. Přidejte bazalku, zbylý olej a rozmixujte do hladké pasty. Dochuťte pepřem, vmíchejte parmazán a servírujte třeba s těstovinami ve tvaru motýlků (farfalle), ozdobené bazalkou.

Jogurtovo – malinové brulée
300 g mražených malin, 75 g krupicového cukru
420 g řeckého jogurtu, 250 ml smetany ke šlehání
1 lžička vanilkového extraktu
Maliny dejte do širšího rendlíku s vyšším okrajem, vsypte
cukr a na středním plameni vařte za stálého míchání dvacet
minut. Pak hustší malinové pyré rozdělte do čtyř skleněných
pohárků (nejlépe z varného skla) o objemu 250 ml a vychlaďte. Řecký jogurt smíchejte s ušlehanou smetanou, dvěma lžícemi cukru a vanilkovým extraktem a rozdělte na maliny. Zasypte cukrem a nechte
pod grilem dozlatova zkaramelizovat.

Knedlíky s lesním ovocem
250 g tvarohu , 1 sáček vanilkového cukru
1 vejce, 70 g hladké mouky, 70 g změklého másla
70 g krupice , 350 g lesního ovoce
100 g krupicového cukru ,strouhaný tvrdý tvaroh
Prvních 6 ingrediencí prohněťte do hladkého těsta. Dejte
ho na 2 hodiny do lednice a pak z něj vytvořte knedlíčky
velikosti třešně. Vařte ve vroucí vodě, dokud nevyplavou.
Zatím do husté omáčky svařte ovoce s cukrem. Omáčkou zalijte knedlíčky a posypte je
tvarohem.

Zbavení se nežádoucích pachů. Pakliže nemáte rádi chemické
osvěžovače vzduchu, nevoní vám ani orientální tyčinky, potpourri
nebo oleje aroma lamp, můžete vyzkoušet jiný jednoduchý trik na přírodní osvěžení
vašeho domova. Smíchejte
sklenku vašeho oblíbeného
citrusového džusu s vašimi oblíbenými bylinkami
nebo kořením a na mírném
ohni směs zahřejte, aby se
uvolnily všechny esence do
prostoru. Můžete nechat voňavý kotlík na sporáku nebo
ho nalít do sklenice a postavit na stůl.
Odstranění rzi. Zbavte se rzi bramborou a solí! Brambory obsahují kyselinu šťavelovou, která se také používá do komerčních
čistících prostředků, jen bez všech ostatních škodlivých chemikálií
a toxinů. Můžete použít tuto přírodní alternativu na vyčištění nožů,
plechů na pečení, na litinové nádobí a další zrezlé věci.
Návod: Rozřízněte bramboru a posypte její povrch kuchyňskou solí. Třete zrezlé místo dokud je sůl stále na bramboře, je-li jí
potřeba více, opět posolte a třete dál.
Zbavení se čáranců od dětí. U vysoce účinných komerčních
odstraňovačů skvrn existuje vysoké riziko, že nejsou tak úplně
bezpečné a netoxické. Pakliže vás zajímá, na co vy nebo vaše děti
saháte, co se vám dostává přes kůži a sliznice dýcháním do těla
nebo co splachujete do odpadu při mytí, zkuste bezpečné a k životnímu prostředí šetrné účinky slupky okurky. Svrchní zelenou
vrstvou slupky okurky dobře odstraníte čárnutí od propisky, pastelky, voskovky nebo barevné křídy, které vaše děti udělaly na
podlaze nebo na zdi. Poté umyjete čistou teplou vodou a skvrny
jsou pryč.
Autor: Mia Weissová
Celý článek a další informace naleznete na
http://slunecnyzivot.cz/2014/05/10-tipu-na-ukliddomacnosti-ovocem-a-zeleninou/

POZNÁNÍ PŘÍRODY –
PRÁCE NA PĚKNÝCH PÁR STOLETÍ
Kdybychom sepsali jména všech živočichů a rostlin obývajících a „zazeleňujících“
planetu Zemi, vydalo by to na „telefonní seznam“, který by měl stovky svazků. Na našem kontinentu jich totiž žije více než 8,7 milionu. Přes 70 % tvoří suchozemští tvorové
a rostliny, zbytek obývá sladká i slaná vodstva.
Jejich systematickou katalogizací se zabývají přírodovědci už dvě a půl století, ale
zatím se jim podařilo podrobně objevit a popsat jen 1,2 milionu. Lidstvu stále chybí
objevit 86 % suchozemských druhů a dokonce 91 % druhů vodních. Vědci odhadují,
že nám ještě zbývá poznat kolem 7,7 milionů druhů zvířat, 298 tisíc druhů rostlin, 611
tisíc druhů hub a plísní a přes 60 tisíc jednobuněčných organismů a řas. To všechno nám
zabere ještě pár století, podle některých odhadů to bude trvat dobrých 1200 let.
A některé druhy už bohužel neobjevíme nikdy. Jedná se o ty, které v minulosti, často
poměrně nedávné, nenávratně zmizely z povrchu zemského, velmi často kvůli tomu, že
jim člověk svou činností zničil jejich přirozené životní prostředí.
http://procproto.cz/

Nejkrásnější na světě nejsou věci, ale okamžiky. Karel Čapek
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Mezi největší záhady minulosti patří znalosti a technické poznatky nacházené u civilizací, které by je podle představ současných historiků mít vůbec neměly.
Jsou v pověstech a mýtech, ale často i v depozitářích
muzeí – jenže oficiální věda se k nim raději moc nezná. Buď je označí za rituální předměty, nebo je ignoruje úplně. Obzvlášť neobvyklou povahu má tisíce
let staré čínské učení, v němž je zakódován princip
moderních digitálních počítačů.
Všechny nejasnosti minulých dob, kterými opovrhují vědci, stávají se snadnou kořistí podvodníků.
Platí to i o podivuhodných znalostech starých Číňanů.
Například čínské učení feng-šuej se stalo poslední dobou velkou módou – nejen při věštění budoucnosti, ale
dokonce i v architektuře a zařizování bytu. Architektonický výtvor, který by ještě nedávno byl jen kýčem
kombinujícím baroko se šlehačkovým dortem, je dnes
vydáván za bydlení ve stylu mudrců Říše středu. S radami jak žít a bydlet podle starých Číňanů se roztrhl
pytel, aniž by z nich bylo patrné, v čem tkví podstata
této filosofie. Dokonce i herečky a zpěvačky už píší
o tom, jak si podle feng-šuej zařídit byt i život.
Je tedy feng-šuej opravdu jen podvod?
Není. Ve skutečnosti jde o záležitost ještě podivnější, než tuší ti, kdo se na něm snaží snadno vydělávat. Jenže to už je trochu nepohodlné poznání, a tak
je pravda o feng-šuej ukrytá pod mocnými vrstvami
blábolů.
„Učení (feng-šuej) pamatuje také na každodenní
rituály v domácnosti,“ tvrdí se v jednom ze záplavy
článků na toto téma. „Záchod bychom například měli
splachovat vždy se sklopeným prkýnkem a poklopem.
Jinak splachujeme i kus své energie.“
Mohlo by se tedy zdát, že žít v nevědomosti
o feng-šuej je dost nezodpovědný hazard a dokonce
i zdánlivě bezpečná návštěva WC se pak stává smrtelným rizikem. Při bližším seznámení s problematikou
ovšem často zjistíme, že o něm nevědí nic především
autoři oněch pozoruhodných textů.
UČENÍ O VĚTRU A VODĚ
Ve skutečnosti je učení feng-šuej pozdní produkt
několik tisíc let dlouhého vývoje, jehož původ se ztrácí v dávnověku. A mnohé naznačuje, že je to produkt
do značné míry zdegenerovaný díky nepochopení původních principů.
Současné čínské feng-šuej (v anglickém přepisu
feng-shui, překládá se jako vítr-voda) je nauka o celkové harmonii člověka s vesmírem, která uplatněná na
bydlení (ale třeba také na chovy hospodářských zvířat) má přinést vyrovnanost, zdraví a harmonii. Znalec
učení vybaven speciálním kompasem vyhledá správ-
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neznámou vyspělou civilizaci nebo na mimozemšťany. Rozhodně se zdá, že někdo tu v dávné minulosti
věděl víc, než by podle dnešních učebnic měl.

né místo k založení domu, určí orientaci ke světovým
stranám a rozvržení interiéru.
Kompas vybavený zvláštní nesmírně komplikovanou stupnicí s čínskými znaky a především znalost
interpretace jeho údajů, je základ skutečného feng-šuej – i navzdory tomu, že mnozí autoři českých textů na
toto téma jej raději velkoryse pomíjejí. Bylo by jistě
velmi poučné zjistit, jak by si s touto pro Evropana
nesrozumitelnou pomůckou poradili tuzemští „experti“ na feng-šuej. Ovšem právě kompas používaný
v opravdovém feng-šuej toto učení také usvědčuje
z nepochopení a opuštění jakýchsi dnes už neznámých
a zřejmě velmi starých principů.
Archeologické nálezy totiž ukazují, že v dřívějších dobách se pro potřeby feng-šuej v Číně používalo
astrolábů – tedy přístrojů orientovaných podle slunce,
planet a hvězd. Vynález magnetického kompasu, k němuž tam došlo někdy mezi 2. a 11. stoletím našeho
letopočtu, však vedl k tomu, že se ve stupnicích začala
objevovat magnetická střelka.
„Kompas a astroláb, vždyť je to jedno, obojím
se dají přesně určit světové strany,“ řekne si asi laik.
Jenže je to právě není tak docela pravda. Na rozdíl od
astrolábu se kompas neorientuje na nebeská tělesa, ale
na magnetické póly Země. Ty se nekryjí s astronomickým severem a jihem, ale dokonce se poměrně rychle
pohybují – od časů, kdy učení feng šuej vzniklo už urazily po zemském povrchu pěkných pár tisíc kilometrů.
Kompas navíc vykazuje také značné místní odchylky
(tzv. deklinace).
Co vedlo staré Číňany k této náhradě je zřejmé:
zařízení „tajemně“ se otáčející stále jedním směrem je
efektnější, navíc jeho obsluha vyžaduje méně znalostí.
S menší námahou se dá dosáhnout většího účinku –
hlavně na zákazníka. Čeští „experti“ na feng-šuej pak
většinou pro urychlení výdělečného procesu vypustili
i ten kompas…
Přesto by nebylo dobré feng-šuej zavrhnout. Může
prospívat nejen šikovným obchodníkům, ale i snaze
o poznání dávných vědění. Součástí stupnice jeho
kompasů jsou totiž i tzv. triagramy systému I-ting.
A teprve tady to začíná být opravdu tajemné a zajímavé. Původní nezkreslená podoba I-ťing zjevně musela
mít nějaký úplně jiný účel.
Jaký?
To dnes už lze těžko zjistit. Jisté je jen to, že pracuje na základě stejného matematického systému, jako
současné počítače…

ZTRACENÉ VĚDOMOSTI
Legendy připisují vynález tohoto systému mytickému císaři Fu-si, popisovaného někdy jako bytost
s šesti očima a kovovým čelem, která vládla vozům létajícím po nebesích. Už to samo o sobě je velmi podivné; nebudu asi sám, kdo si za tímto popisem představí
spíš něco na způsob letadlové lodi, než ctihodného
vladaře. Tahle podivná entita měla v Číně panovat někdy v době, kterou od počátku našeho letopočtu dělilo
přibližně 2800 let.
Teprve mnohem později staří Číňané systém I-ťing opatřili komentáři s věšteckým a filosofickým
významem a používali jej k předpovídání budoucnosti.
Spočívalo to v tom, že každý hexagram dostal nějaké
přízvisko – například první symbolizoval tvoření, druhý přijetí…jedenáctý prosperitu…dvaadvacátý půvab,
a tak dále. Není bez zajímavosti (a o myšlení Číny to
vypovídá víc než mnohé sáhodlouhé spisy), že „ukončení“ symbolizuje nikoliv poslední, ale předposlední
hexagram, číslo 63. Úplně poslední čtyřiašedesátka
naopak značí „nedokončení“.

KNIHA PROMĚN
Systém I-ťing bývá někdy označován jako Kniha
proměn, což však není tak docela přesné. Kniha proměn je soubor staročínských textů, který vznikl někdy
v 18. století př. n. l. na počátku vlády dynastie Chan,
přinejmenším zčásti však nejspíš šlo o zápis nějaké
starší tradice. Týká se to především základu prvního
dílu zvaného Čouské proměny, který obsahuje vlastní
systém I-ťing. Ten pracuje na principu využití dvou
čar – plné a přerušované – které jsou uspořádány do
trojic (triagramů). Existuje osm možností, jak mohou
triagramy vypadat. Zdvojené triagramy (hexagramy)
pak už lze uspořádat do 64 obrazců, z nichž se žádný
neopakuje.
Na první pohled je to jen trochu zbytečně komplikovaná samoúčelná hříčka. Jenže není – což ovšem
ukázala až moderní kybernetika. Jakkoliv to vypadá

Slovanští bohové a jejich požehnání
Pravořečení k Ladě, bohyni jara, lásky, manželství,
jarní orby

Ó Ty Lado Matičko, Matko Sva Přečistá! Nenech
nás bez lásky a štěstí ! Blaženost svoji, sešli na
nás, stejně jako my Tě ctíme a oslavujeme Tě, teď
a navždy, a od Kruhu do Kruhu, do konce věků,
dokud svítí Jarilo – Slunce !

Pravořečení k Bohu Vyšňu (Višnu-ind.) – patronu
našeho vesmíru (Javi) v světlých světech.

Na Garuse, největší vimaně cestuje on po Svarze
(materiálním a duchovním světě). Jeho posvátný
strom – višeň, jeho jméno nosí. Vyšňu Velký, patrone celé Slávy! Vyslyš naše volání, Tebe slavíce! Nám Pomáhej v našich činech a rozřeš spory
naše, neboť jsi blahem Rodům našim, teď a vždy,
a od Kruhu do Kruhu!
Věčnost je Obrazem Boha
Vesmír je Obrazem Věčnosti
Slunce je Obrazem Vesmíru
Člověk je Obrazem Slunce.
Pravořečení k Bohu Kupalo – Bohu plodů zemských,
učiteli šťastného života. Na jeho svátek probíhá posvátné
sjednocení vody a ohně, kde vzniká pára, proto Kupalo byl
také Bohem rosy.

Kupalo, Bože náš! Slavný a Trojslavný buď navěky!
Všechny Rody Tě oslavují, do zemí našich jsi zván!
Daruj Rodům našim obilnou žatvu na polích našich
a plné zásoby v našich obydlích. Teď i navždy, a od
Kruhu do Kruhu! Tak i bylo, tak i je, tak i bude!
překlad zaslal Pavel Toman, Klentnice u Mikulova
ruský originál Jan Striška

neuvěřitelně, jde o princip, který tvoří základ činnosti
dnešních počítačů.
První shoda je v tom, že pécéčko i I-ťing pracují
ve dvojkovém (binárním) systému, což znamená, že
znají jen dvě čísla: jedničku a nulu. Výhoda pro strojové zpracování dat je zřejmá – dosáhnout u jakéhokoliv
elektronického či mechanického prvku dvou stavů je
o mnoho jednodušší, než kdyby počítal v naší desítkové nebo jiné soustavě. Dvojková soustava teoreticky
umožňuje sestrojit počítač prakticky ze všeho, na čem
lze nastavit dvě polohy, od ventilů na zahradní hadici, přes
obyčejné vypínače až třeba
po dveřní zámky. Mikročip
v podstatě není nic jiného
než obrovské množství mikroskopických vypínačů –
prostě proto, že kdyby se ke
stejnému účelu použily zámky u dveří, bylo by to o trochu větší (asi jako Sněžka),
dost pomalé a náročné na
obsluhu…
Jenže k čemu to bylo
dobré ve staré Číně?
Systém I-ťing je pozoruhodný především tím, že se
naprosto nehodí k praktickému počítání. Jeden příklad
za všechny: obyčejné a nijak zvlášť velké číslo 137
má v binární podobě tvar
10001001. Takhle by se starý
Číňan ceny svého zboží hned
tak nedopočítal.
Binární podstaty I-ťing
si už v 17. století všiml slavný matematik Gottfried Wilhelm Leibnitz. Podle něj
v tomto systému zastupuje nulu přerušovaná čára
a jedničku nepřerušovaná čára. Dnešní kybernetik
při pohledu na tuto část Knihy proměn nejspíš bez
zaváhání řekne, že jde o 64 permutací šestibitového
binárního systému (a osm tříbitových částečných slov
v permutacích obsažených).
Tím ale podivnosti zdaleka nekončí. Současní
programátoři si práci s dvojkovým systémem (nepraktickým pro člověka, nejvýhodnějším z možných pro
stroj) usnadňují. Ideální možnost je převádět binární
čísla do číselné soustavy, jejímž základem je mocnina dvou. Dnes se používá šestnáctková soustava, díky
které nabude sáhodlouhé číslo opět lidských rozměrů. Přitom není problém jej po výpočtu zase převést
zpět do dvojkové soustavy. Ale i v procesorech se pro
rychlejší práci binární data takto stohují (kvantují) do
větších celků. Starší procesory byly například osmibitové, později šestnácti- a dvaatřicetibitové, nyní čtyřiašedesátibitové. Ano – to jsou přece čísla, která už
známe ze systému I-ťing!
Jinak řečeno: ať už je celá Kniha proměn čímkoliv, I-ťing je na prvním místě systém pro převod binárních dat (v tří- respektive šestibitovém kvantování) do
osmičkové a čtyřiašedesátkové soustavy. Nešlo přímo
o starověký počítač, jak se někdy uvádí, nelze se ale
ubránit podezření, že to bylo zachycení principu jeho
práce a možná i jakýsi návod. Těžko se proto divit, že
podle některých autorů I-ťing představuje památku na

úryvky z knihy Ezoosmóza
Začalo jaro. Na jednom z tréninků se
začaly šířit zvěsti, že další víkend trénink
nebude, že prý Sensei někam odjíždí spolu
s Nikolajem Andrejevičem. Kdyby v tomto
rozhovoru nefigurovalo doktorovo jméno,
nikdo by si toho nevšímal. Ale takhle přehnaná zvědavost naší party vedla k tomu, že
nejen že jsme se dozvěděli, kam se Nikolaj
Andrejevič se Senseiem chystají, ale vnutili
jsme se jim jako spolucestující. Přece si nenecháme ujít cestu na Krym, do hor, spolu
se Senseiem. To by bylo neodpustitelné! Tím
spíš, že, jak nám objasnil Nikolaj Andrejevič, důvod cesty byl prostý. Prý se v poslední
době začal věnovat speleologii, a Sensei souhlasil, že mu ukáže jednu jeskyni…
„A co je to za chrám?“
„Jeden z chrámů Lotosu.“
„A co je tam uvnitř?“
„Ale nic zvláštního, Mazač stínu.“
„A je možné jít dovnitř?“
„Co je tam zajímavého? Chrám jako
chrám,“ odpovídal v žertu Sensei.
Tou dobou jsme přicházeli ke starobylé
stavbě, která nám učarovala svou vzácnou
krásou a měkkým světlem. Když jsme se
ponořili do oceánu světla, mimoděk jsme
se zastavili a se zatajeným dechem jsme
hleděli na ten div. Naše pohledy přitahoval zvlášť vchod do chrámu. Tolik se nám
chtělo vystoupat po jeho bílých kamenných schůdcích a proniknout do skrytého
tajemství toho neobyčejného květu. Podívali jsme se na Senseie s němou motlitbou
v očích. Ten sklonil hlavu, chvíli přemýšlel
a potom vážně pronesl:
„Dobře“…a podíval se na mne.
Upřímně řečeno, v ten okamžik jsem
pocítila lehké obavy. Přesto ale moje důvěra k Sensejovi byla mnohem větší než
vlastní úlek tváří v tvář neznámému, které
se skrývalo za vchodem do chrámu. Došla
jsem ke vchodu s určitým neklidem v očekávání toho, co tam uvidím. Vyzařované
světlo bylo měkké a přívětivé, což mě trochu uklidňovalo. Vešla jsem směle dovnitř.
Průchod zatáčel doprava, potom doleva
a zval mě k procházce po svém křivolakém

Vše nasvědčuje tomu, že ani obyvatelé Říše Středu
si s tímto podivným systémem moc nevěděli rady. Nakonec proto v jejich
rukách zdegeneroval
na mystické učení
feng-šuej, které sice
už nemá s počítači,
matematikou a vědou nic společného,
zato však je srozumitelné prostým duchům všech dob, od
čínských rolníků až
po české herečky.
Už ve staré Číně
si jednoduší lidé
pomocí mincí nebo
kostek si hodili čísla,
dosadili do systému,
vyhledali příslušný
text a hravě zjistili,
co je čeká a co nemine. Větší koumáci
(údajně mezi nimi
byl i Konfucius)
Fu-si s bohuní Nuwa,
v systému hledakterá stvořila člověka
li hlubší smysl, až
vznikla kompletní Kniha proměn, která je jakýmsi filosofickým ztvárněním staročínského vidění světa.
A nakonec podnikavci přidali astroláb či kompas
a nabídli své služby zákazníkům: rychle, spolehlivě,
přesvědčivě a samozřejmě i levně zjistí vhodnost daného pozemku či jiného místa k bydlení, stejně jako
k chovu slepic. Tak vznikla pověra Feng-šuej, někdy
též zvaná geomantie.
Dnes už ze záhadného systému I-ťing zůstalo právě jen to poslední – a ovšem i to v podobě, nad níž by
starý Číňan asi nevycházel z údivu.
ukázka z knihy Záhadné vynálezy, Jan A. Novák,
http://www.novakoviny.eu/archiv/zahady/
1203-iting-feng-shui-geomantie
Více o prarodičich světa a člověka Nuwa a Fu-xi (Fusi)
čtěte v knize AllatRa od A.Novych (stránka 258)

labyrintu, jež byl zaplněn světlem. Zvláštní, ale čím jsem byla dál, tím víc jsem pociťovala jakýsi nevysvětlitelný a narůstající
vnitřní chlad. Ačkoli vzduch, který jsem
dýchala, byl teplý. Ruce mě začaly zábnout jako na mraze.
Z nevelkého labyrintu jsem vyšla do
kulaté místnosti, která se nepochybně
nacházela v samém středu květu. Zdálo
se mi, že její střed svítil ze všeho nejjasněji, jakoby to byl sloup slunečního světla. A zachtělo se mi ponořit se do tohoto
proudícího světla, poněvadž jsem si myslela, že právě v něm se nakonec zahřeju.
Bez rozmýšlení jsem vykročila doprostřed
a… Místo předpokládaného tepla se mne
zmocnil ledový chlad a mimoděk jsem zaťala ruce v pěst. Silný třes zachvátil celé
mé tělo, jakoby do něj vrazili tisíc elektrických jehliček. Začala se mi točit hlava.
Rychle jsem ztrácela půdu pod nohama.
S mým zrakem se začalo dít něco nepřirozeného. Jasné světlo se střídalo s jakýmisi
tmavými skvrnami, ale rychlost jejich pohybu se rychle zvyšovala. Nakonec všechno kolem zmizelo. Udělala se úplná tma.
Potom se začaly ve tmě rozhořívat jasné
body. Zvětšovaly se, zabarvovaly, navzájem
se propojovaly a měnily se ve velké živé
obrazy. Pokus zavřít a otevřít oči k ničemu
nevedl, obrazy zůstaly tak, jak byly. Navíc
jsem zcela ztratila pocit těla. Spolu s tím mizeli i pocity, i myšlenky, jako bych se stala
nezávislou a svobodnou vůči pozemskému
světu. A ačkoli obrazy byly víc než odstrašující, vnímala jsem je, kdo ví proč, klidně.
Namísto úzkosti byla přítomna neobyčejná
jasnost, hlubinná podstata pochopení toho,
co se děje okolo…
***
V rozhovoru vznikla krátká pauza. Nikolaj Andrejevič mlčel, o něčem přemýšlel, a potom se znova zeptal:
„No a jak je to s přemisťováním v prostoru… Pamatuji si náš společný rozhovor
o teleportaci, ale upřímně řečeno, doteď si
nedovedu reálně představit, jak to probíhá
ve skutečnosti…“
„Přesněji řečeno, nedovedu uvěřit,“
opravil ho s úsměvem Sensei a nazval věc
tím pravým jménem.

Hledáš-li pravdu, nedívej se dál než k svému srdci. John Lennon

Doktor se zamračil. Tak položené
otázce se očividně chtěl v rozhovoru se
Senseiem vyhnout.
„Spíš sám pro sebe pochopit základy
fenoménu,“ vykroutil se z toho Nikolaj
Andrejevič a stydlivě sklopil oči, jakoby
se snažil utřídit myšlenky a zformulovat na
toto téma přesnější otázku.
A tu zcela nečekaně prakticky hned
vedle sebe uslyšel Senseiův hlas s trochu
ironickým nádechem:
„Základy říkáš? Základy jsou samozřejmě dobrá věc. Ale dříve než jsou oni,
je zapotřebí víra…“
Nikolaj Andrejevič se s údivem ohlédl.
Vedle něho na volném místě, jakoby nic,
seděl Sensei, kterému se tam podařilo dostat neznámo jak.
„Správně,“ zazněl opět Senseiův hlas,
tentokrát ho ovšem doktor uslyšel z místa,
kde seděl Sensei předtím. A teprve tady si
Nikolaj Andrejevič všiml, že Senseiové
jsou dva. Jeden byl na svém místě naproti němu, a druhý, zcela reálný, jak se říká,
z masa a kostí, seděl na kládě vedle Nikolaje Andrejeviče…
***
Z deníků Anastasie:
„Není možné slovy vyjádřit celou tu
nádheru, kterou jsem dvakrát prožila za
tak krátký čas. Bojím se, že ztratím ten neobvyklý pocit, který je ve mně ještě živý,
proto spěchám, abych to popsala v deníku.
Ohromující vnitřní svoboda, bezbřehá Láska, neuvěřitelně reálný pocit Jeho přítomnosti… Valera to pochopil, otevřel se. Je to
skutečně Opravdový Život, ze kterého se
chvěje duše, mizí iluze. V jeho realitě není
překážek. Bezbřehý pocit svobody, jasné
světlo a ohromující vnitřní pocit jednoty
s Ním! Škoda, že je lidský jazyk tak chudý a nedává možnost popsat Jeho realitu!
Ale je to tak ohromně skvělé být v ní alespoň několik okamžiků! Nedá se to s ničím
srovnat! Je to skutečně velké štěstí Člověka, Člověka, který se vrací do svého
skutečného Domova!!!“
datum prodeje knihy Ezoosmóza
bude upřesněno na webových stránkách
www.ibisbooks.cz
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KDO JSOU GELIAROVÉ?
pokračování z minulého čísla…
Hlas za kamerou: Když budeme vycházet z elementárních
principů, každý kněz by měl být kým…
Otec Sergiy: Geliarem!
Hlas za kamerou: Správně.
Otec Sergiy: V krajním případě, Geliarem druhé úrovně.
Hlas za kamerou: Minimálně druhé úrovně.
Otec Sergiy: Skutečnost je taková, že na počátku tyto Znalosti, které byly v církvi, se začaly postupně skrývat a překrucovat
a vše se svedlo do banálního obřadního rituálu.
Hlas za kamerou: Co se stalo? Když byly znalosti, lidé byli svobodní. Ve svobodné společnosti
vybudovat systém, který by se dobře řídil, stejně jako
jakoukoli firmu nebo organizaci, je nemožné, protože
u svatých lidí, v lidském chápání, není vazba k materiálnu. Cožpak je potřeba Geliárům zlato, stříbro,
chrámy, stavby, a jiné materiální statky? Rozhodně
ne! Místo, kde by mohli přebývat, je jeden nebo dva
kláštery, ale to ostatní je k čemu. Podívejte se dnes na
jakoukoli církev… Nejsme v žádném případě proti
církvi, to je samozřejmě v pořádku. Berte to, prosím,
jako příklad pro snadnější pochopení. To není otázka
církve samotné, je to v lidech.
Otec Sergiy: V lidech, kteří slouží.
Hlas za kamerou: Samozřejmě.
Otec Sergiy: Důležitý je cíl, který si vytýčili. Proč to
dělají a jakým způsobem. Chybí jim Znalosti, odvolávají
se na víru, čekají, že „Pán vše zařídí‘‘, což vede k tomu,
že se přestali sebevzdělávat, rozvíjet, studovat…
Hlas za kamerou: Mluví krásnými a pravdivými
slovy, ale konají zcela odlišně. Je to bohužel pravda.
Řekněme, všechny náboženské organizace, jsou nastaveny stejně – mluví o Bohu, ale nedávají lidem znalosti. Proč? Koneckonců, když se podíváme, i nyní služebníci dnešních systémů, organizací, mám na mysli náboženských, oni sami nevládnou znalostmi,
ty jsou dávno ztracené. A zcela vědomě!
Uvedu jako příklad Athos. Řeknu vám něco, co možná bude
později vystřiženo z pořadu, ale myslím, že stojí za to, to říci…Já
chci připomenout Athos. Athos byl vždy místem, kde bylo s kým
si pohovořit. Já nemám na mysli verbální komunikaci v trojrozměrnosti, mám na mysli bez vzdálenosti a času na duchovní rovině. A tady si myslím stojí zamyslet se nad tím, že brzo odejde poslední, s kým je tam možno komunikovat, vše ostatní je tam už jen

pouhý ritualismus. Stojí nad tím zapřemýšlet? Stojí. Mnozí mniši
šli do kláštera a žili pozemským životem, spotřebitelským, mnozí
šli pouze za slávou, za tím aby se proslavili, zviditelnili, aby je
lidé uctívali, vzhlíželi k nim, ruce jim líbali. Ale většina mnichů
tam šla proto, aby se spojila se světem Boha, byla v nepřetržitém
dialogu s Ním. K dnešnímu dni, na celém světě, počítaje všechny
církve, nedopočítáš se stovek těch, kdo prahne k dialogu s Bohem.
A z těch slyšících – jen několik desítek těch, kdo skutečně slyší,
s kým je možné se podělit. Podstata je v tom, že pojetí a učení
o Duši je překrouceno…
Vždyť Athos vždy byla skutečná opora duchovního světa,
a dnes se drží díky jednomu člověku, kterému zůstalo jen pár měsíců tady přebývat, a není nikdo, komu by předal tyto Znalosti,
protože lidé jsou natolik orientováni na rituály, natolik
se vžili do běžných světských záležitostí, že nenachází
čas na pravou duchovní službu, je to jen divadlo z jejich strany. Ano, slouží bohoslužby 12 hodin v kuse
a počítají s tím, že věřící k nim budou jezdit, aby se
na to divadelní dění dívali… Chybí tu upřímnost, skutečná služba Bohu. Je pochopitelné, že se někdo může
rozhořčit nebo debatovat. To samozřejmě může, ale
my teď říkáme pravdu a ta může být hořká v tomto
případě.
Je smutný především fakt, že všechno je zaměněno, zkomoleno. Jednoduše změnili vše! Lidé zůstávají lidmi bez ohledu na to, jaké oblečení nosí, pro ně
to znamená rutinní prací a způsob, jak přežit v tomto
světě. Jejich cílem není služba Bohu, ale demonstrace
určitých bezvýznamných gest, provádění určitých rituálů. To znamená, že tak důležité vnitřní procesy, o kterých věděli a k nimž lidi dříve vedli, nahradili pouhým
asociativním děním.
Tak je ztracen smysl a ztraceno zrno. Jestli někdo
jde do služby, zříkavá se něčeho, rozuměno v lidském
pojetí, tak vyžaduje, aby o tom věděli všichni. Snaží se vyvolat
vlnu úcty a obdivu, že vzal na sebe tu odvahu ve dne v noci se
modlit. A celé zástupy už se k němu hrnou, protože ho považují za
svatého… A pro co se asi tak modlí? Je zde jeden jasný důkaz –
ze všech různých církví si nemohu popovídat ani se stovkou lidí.
A nad tím se stojí zamyslet! Když vezmeme v úvahu, že máme
více než sedm miliard obyvatel a nespočet různých náboženských
organizací…
pokračování v příštím čísle…
úryvek z překladu pořadu Kdo jsou Geliarové
(http://allatra.tv/vdvoem-naedine/video/258-geliary

Ahoj Polahoda! Díky moc, ze existuješ. Život je s Tebou krásnější
a radostnější! Posilám Ti také něco pro radost a potěšeni!

Nový svět se rodí
Už jsme doma z výletu,
zmokli jsme, ale už jsme tu.
Doma je teplo, světlo, útulno,
nemusíme pospíchat,
dáme si dobré jídlo
a budeme si odpočívat.
Tady a teď jsme v bezpečí,
už nám nehrozí žádné
nebezpečí.
Konečně jsme všichni doma,
zvládli jsme to: „Sláva, hurá!“

Tancuj, zpívej, raduj se,
starý svět je u konce.
Nový svět se rodí,
přinese moudrost a šťastné děti.
Už nejsi ty nebo já,
jsme jenom MY
všichni láskou spojeni.
Je to štěsti, je to krása,
už není, co řešit,
přišla naše spása.
Mnoho šťastných čtenářů
a radostí z tvoření Ti přeje, Kati

Za mistrem Farinem, veleknězem
řádu světla, jednoho dne přišel utrápený
poutník. Žádal o radu, jak má naložit se
svým životem. Mistru pověděl, že se mu
nic nedaří a cítí se mizerně. Farin laskavě pozoroval poutníkův vystrašený výraz
a v klidu dopil svůj čaj. Po dlouhých minutách se poutník trochu uvolnil a v místnosti se konečně rozhostil dostatečný klid
pro Farinův dotaz: „Co ti chybí bratře?“
Poutníka zarazila přímost otázky, ani
se nad tím nemusel dlouze rozmýšlet a vyhrkl „Všechno mistře! Nic nemám, nic se
mi nedaří. Jsem asi prokletý, tak jsem přišel sem do kláštera světla abyste ze mě to
prokletí sejmuli.“
Mistr se na poutníka laskavě usmál
a mírně zavrtěl hlavou. „Ne, nikdo tě neproklel, jediný kdo je tak mocný, aby tě
proklel, jsi ty sám. Každý z nás si tvoří
svou vlastní realitu.“ Když mistr uviděl na
obličeji muže nechápavý výraz, tak jej vyzval, aby se šli projít do klášterních zahrad.
Našli si lavičku pod rozkvetlým stromem,
usadili se a Farin se zeptal znovu:
„Co ti chybí?“
Hledáš krásu? Tu najdeš všude okolo.
Pohleď na zlaté sluneční paprsky, jak jemně hladí čehokoliv se dotknou, pohleď na
rozkvetlou zahradu plnou vonících květin,
zvedni hlavu a vnímej let ptáků na obloze.
Zři lesknoucí se hladiny jezer, peřeje rozbouřených řek valících se k vysokým vodopádům nebo rybníky plné ryb. Stůj v úctě
před prastarými horami, jejichž vrcholky se
tyčí do nebes. Kochej se pohledem na stáda koní na nekonečných pláních, nebo na
chvíli postůj v hlubokém lese a vnímej všechen ten život a krásu okolo. Vůbec přeci
nepotřebuješ honosné domy, luxusní šperky nebo nejmodernější oblečení. Všechna
ta krása tu je, odpradávna, jen ji konečně
uvidět.
Hledáš lásku? Tu najdeš v sobě. Nevěř tomu, že láska je něco co nemáš, dokud to do tebe někdo jiný nevloží. Láska je
v tobě, ve mně, všude okolo. Je to stále ta
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Pojďme spolu tvořit POZITIVNÍ NOVINY!
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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

Jsem anděl,
který přináší
lehkost tvému
bytí.

Kéž slunce
plné lásky
ve všech srdcích
svítí.
Alka Bazalka
AAS
Říkejme pravdu lidem tiše, i oni mají svůj příběh…
Lidé kolem nás jsou našimi zrcadly,
ať tomu věříme nebo ne! Vše se děje právě tak jak má – v pravý čas, se správnými
lidmi, na správném místě. Přesně tak, abychom se mohli naučit tomu, co ještě neznáme, abychom mohli odstranit to, s čím ať
už vědomě či podvědomě bojujeme.
Pokud lidem nevěříte, budete se setkávat s lidmi, kteří vám budou lhát a podvádět vás, pokud budete „opatrní“ na své finance, bude vás stále někdo šidit a okrádat,
pokud se bojíte, že vás partner podvede,
vězte, že už na to minimálně myslí…
Zkrátka a dobře – tento model funguje
především díky vašim myšlenkám, které
mají obrovskou sílu a formují váš životní
„film“. Přišli jsme sem na Zem na těžkou,
ale zajímavou „zkoušku“, zkoušku čelit
nástrahám materiálního světa, který v nás
evokuje často negativní myšlenky a následně emoce jako je – zášť, lež, žárlivost,
zloba, pomluvy, lakota, touha po moci,
manipulaci,…Na zkoušku, zda dokážeme udělat tu správnou volbu mezi dobrem a zlem, zkoušku, zda dokážeme být
tady a teď a uvědoměle dělat výběr těch
správných myšlenek a následných jednání
i v tak často okouzlujících, leč iluzorních
lákadlech materiálního světa, jako jsou –
sláva, lichotky, obdiv, moc, peníze…A dokud budeme podléhat těmto „nástrahám“,
budeme znovu a znovu vtaženi do dalších

Příběh o naplnění: Co ti chybí?
jedna láska a my jí můžeme zakoušet kdykoliv budeme chtít, když přijmeme sebe,
když přijmeme Boha v sobě. My jsme
Bůh, jsme tvořeni láskou. Tvoje duše, stejně jako moje, je původem z téhož zdroje.
Pochop, jsme jedno!
Hledáš jistotu? Zkus na chvíli přijmout, že se věci dějí přesně tak, jak se
mají dít a že nikdy nebudeš vystaven takové zkoušce, kterou bys nezvládl. V tom
měj jistotu a také v sobě, ujisti se, že vždy
myslíš, říkáš a konáš v souladu se svou
duší. Nejen z popudu zareagovat, říci to,
co říkáváš vždy nebo opakovat to, co říkají jiní. Jednoduše buď sám sebou bratře,
rozumíš? To bude tvá nová jistota. Vždyť
když konáš v souladu se sebou samým, pak
svých činů nelituješ, udělal jsi to, co jsi považoval za správné.
Nebo hledáš radost a štěstí? Dovol si
být šťastný a raduj se z toho krásného pocitu být naživu, dýchat, cítit a vidět všechnu
tu krásu okolo. Raduj se z té možnosti, že
můžeš někomu pomoci, v někom probudit
lásku, nebo třeba jen vidět ranní slunce.
Pochop, nešťastným tě nečiní okolnosti,
ale to jak je přijímáš.
Chybí ti partner? Myslíš, že by jsi
byl s někým šťastný, když to nedokážeš
ani sám se sebou? Nehledej si nikoho ze
strachu ze samoty, byla by to jen iluze lásky a vytvořil by sis na něm závislost. Lépe
řečeno závislost na tom, že jej máš, takže
by jsi v onom vztahu jen trpěl. Až nalezneš
harmonii ve své duši a bude ti dobře i o samotě, zjistíš zda někoho opravdu chceš.
Třeba ti chybí bohatství, koupit si
všechno to, co chceš. Myslíš, že když si to
všechno koupíš, budeš uspokojen? Na jak
dlouho? Co pak? Pak přijde strach, abys
o to nepřišel a ten tě bude pronásledovat do
smrti, nebo do té doby, než o své bohatství
přijdeš. Často se to rovná.
Je možné, že ti chybí dobré jméno
a uznání společnosti. Vím, od mala ti ří-

kali, jak je to důležité někým být, někam
to přece dotáhnout. Jenže tahle společnost,
u které hledáš uznání, je přesně ta společnost, která uvěřila tomu, že někdo může
být víc, než někdo jiný. Je to jenom hra, hra
nato, že třeba já jsem velmistr a ty poutník.
Požadavek abys něčím byl v sobě nese
hořkou pachuť nevědomí, říká ti vlastně,
že teď ničím nejsi a máš život strávit honbou za přidělením nějaké falešné identity.
Až přijdeš nato, že už chceš být jen sám
sebou, tak už tě vůbec nebude zajímat co si
kdokoliv jiný o tobě myslí, věř mi. Budeš
svobodný. To je ta pozice, ze které se teprve začnou sny stávat skutečností.
Hledáš bezpečí? Bojíš se zlých lidí, že
ti ublíží? Kde jsou ti zlí lidé? V tvé hlavě.
Až pochopíš, že neexistuje nic jako souboj
dobra a zla, nebudeš se bát. Je jen jeden
zdroj, zdroj světla a lásky a stejně tak,
jako z něj každý z nás původně pochází,
tak je každý z nás od něj různě vzdálen.
Když budeš plně vědomý, budeš i pozorný
a vyvaruješ se situacím, kdy by jsi se setkal
s hluboce nevědomým člověkem. Vždy ale
měj na paměti, ten člověk není zlý, je nevědomý. Podstatou nikoho z nás není agrese nebo jiná forma konfliktu. Jsou to rány
z minulosti, které si lidé nosí v sobě klidně
i celý život a ona agrese či konflikt je jen
jejich obranou, aby zase nezažili tu bolest.
Jednoduše nic jiného, než tuto reakci zatím
neznají. Můj mistr mi jednou řekl, lidé se
dělí na zralé a ještě ne zralé.
Hledáš únik před stresem? Řekni mi
bratře, co ten stres vyvolává? Ta osoba?
Událost? Ta věta? Ne, ten stres vyvoláváš
ty! To je tvoje práce, tvá mysl se rozhodla
na daný podnět zareagovat stresem. Něco
se prostě stane a ty se rozhodneš jak to
přijmeš. Stejně jako mysl, tak i tělo někdy
automaticky reaguje. Lidé krčí rameny,
když neznají odpověď, založí ruce, když
jsou nejistí, nebo přimhouří oči, když přemýšlejí. Stejně tak mysl reaguje na situace,

reaguje tak, jak se naučila nebo tak, jak to
odkoukala u jiných. Je jen na tobě jestli to
přijmeš, když dokážeš odstoupit od své
mysli a přestat se s ní ztotožňovat, pak pochopíš, že jediným pánem tvého vnitřního
prostoru jsi ty a jen ty rozhoduješ o tom,
jak se budeš cítit. Dokud svou mysl neovládneš, nech ji tedy brebentit a reagovat
na cokoliv, ale zaujmi od ní odstup. Mysl
se bude snažit, aby ses cítil špatně a bude
tě stále s někým a něčím srovnávat, bude
vyvolávat stres. Pokud pochopíš, že nejsi
svou myslí, dokážeš od ní odstoupit do role
posluchače a pak je jen na tobě, jestli se
ti tohle přestavení líbí nebo ne. Největším
nepřítelem člověka je on sám.
Trápí tě nějaký problém a budí tě
v noci ze snu? Zkus někdy rozevřít okenice
a pohledět do nočního nebe, plného milionů
hvězd a na nic nemysli, prostě jen vnímej
tu nekonečnost a krásu vesmíru, jehož jsi
součástí. Až pak se znovu zamysli nad tím
malicherným pozemským problémem.
• Poutník: Tvá slova jsou krásná mistře,
konečně se cítím lépe. Jen nevím jak toho
dosáhnout, víš cítit to opravdu tak. Nejsem tak moudrý a sečtělý jako ty.
• Farin: Pravdu máme každý v sobě, od
samého narození. Jen ji v sobě zatím
mnozí neobjevili a stále žijí ve snu.
• Poutník: Proč si ji neuvědomuje každý?
Co lidem brání v poznání?
•F
 arin: Možná jsi právě vyřkl jednu
z nejdůležitějších otázek lidstva, aniž
by si lidé uvědomili, že si ji mají položit. Odpovědí je naše mysl. Od dětství se
učíme v prvé řadě vše posuzovat myslí,
až v dospívání téměř ztratíme sami sebe
a tak se snažíme napodobovat jiné lidi
v jejich konání, abychom měli nějakou
identitu. Naše mysl nás ovládne a my
nevíme kým jsme. Kdykoliv se pak naše
duše ozve z té veliké dálky, z hlubin
člověka, mysl ji okamžitě překřičí. Jed-

zkoušek, jako výzev k odstranění těchto
„selhání“. Dobrá zpráva je, že nikdo vás
nechce zde zničit (i když to tak často vypadá), ale posílit! A nikdy vám nepřicházejí zkoušky těžší, než jste schopni dát na
výbornou!
Jak říkal Daniel Defoe: „Skutečnou
velikostí je umění ovládnout sám sebe.“
Tedy činit tu správnou volbu, dle svého
nejlepšího svědomí s asistencí vaší intuice
a odborným poradcem srdcem. Není krásnějšího života, než život v pozitivních myšlenkách, radosti, lásce a pomoci druhým.
Mějme však na paměti, že největší pomocí
pro druhé budete vy svým příkladem. Ne
ale svými názory a poučením, ale tím, jací
budete! Pokud se stanete člověkem s velkým „Č“, okolí si toho všimne, to si buďte
jisti! Pokud jste byli dříve chytří a chtěli
měnit ostatní, dnes buďte moudří a změňte
sebe!
Pokud možno, bez ztráty tváře vycházejte se všemi lidmi dobře, říkejte svou
pravdu jasně a tiše, pamatujte i oni mají
svůj příběh…Můžete ostatním dávat rady,
podělit se o své zkušenosti, dávat jim lásku…ale prosím – nezištně, bez očekávání
návratnosti, nejlépe v pomyslném balíčku.
To, zda váš dárek přijmou a rozbalí si jej
nebo jej nechají bez povšimnutí, je už čistě
jejich volba…
Eva Svobodová, Praha
noduše protože nás stále ovládá. Naučili
jsme se to tak.
• Poutník: A jak tedy docílit toho aby to
tak nebylo, čím mysl ovládnout? Vždyť
to nejde, jak mám sám sebe ovládnout?
• Farin: Ty jsi tvoje mysl? Ta která se stále
identifikuje s něčím jiným a mění se?
• Poutník: … no … to nejsem.
• Farin: Dobře, jsi svoje tělo?
• Poutník: No, necítím se být kostí, orgánem nebo tkání… ale…
• Farin: Čím myslíš?
• Poutník: Myslí.
• Farin: Jakou?
• Poutník: Mojí myslí.
• Farin: Aha, a co je toto?
• Poutník: Tělo, moje tělo.
• Farin: Čí?
• Poutník: …
• Farin: Bratře, ty jsi Osobnost. Ty jsi život, bytí, díky kterému tvé tělo žije. To
je to, čím musíš ovládnout svou mysl. Je
to něco, co se dá pouze cítit, uvědomit si
to. Uvědom si sám sebe. Na nic nemysli,
jen se soustřeď na svůj dech a pozoruj vše
okolo bez toho aniž bys to soudil.
Den pomalu přešel v noc a ti dva tam
seděli na lavičce pod starým stromem. Ani
jeden z nich na nic nemyslel, oba vnímali
své bytí a všechnu tu nádheru okolo a nad
nimi jen tiše zářil oceán hvězd.
Ráno vyšlo zlatavé slunce a ozářilo zahradu plnou života. Něco se v ní ale změnilo, už v ní neseděl mistr a poutník, ale dvě
krásné bytosti, které věděly, že pochází
z jednoho zdroje a jsou si bratry.
Navzájem se objali a poděkovali si.
Poutník měl oči plné slz, jak najednou viděl všechnu tu nádheru okolo, svět už vůbec nebyl tím škaredým místem jako předtím. Byl plný života a lásky, stejně jako on.
Vydal se tedy na svou cestu, napsat další kapitolu života. Zbytek svého pozemského života prožil tak, jak mu tenkrát poradil
velmistr Farin: „Vždy měj na paměti, že pozitivní přitahuje pozitivní a negativní zase
negativní. To co vysíláš, to se ti vrací. Dávej
lásku a dostaneš ji. Buď šťastný bratře….“
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