
Agapit Pečerský
Jaké tajemství skrývá naše slovanská 
duše? Proč jsme vždy na nějaké nezná-
mé, pro nás podvědomé úrovni, tíhne-
me k lidem, kteří nesou dobro a světlo 
do našich duší, přicházejí na pomoc 
v těžkých časech a nechtějí nic na oplát-
ku? Možná nám na tuto otázku pomůže 
odpovědět exkurz do historie a odhale-
ní neznámých historických faktů. 
Jaroslav Moudrý se seznámil s  Agapi-
tem Pečerským kvůli své nemoci, měl 
problémy s páteří kvůli poranění kyčel-
ního a kolenního kloubu...

 pokračování na str. 5

O krásném, 
nepopsatelném

a nejdůležitějším
To nejcennější, co bylo člověku dáno 
na dobu života v tomto trojrozměrném 
světě – je právo Volby, na kterou stranu 
se ve svých myšlenkách, slovech a  či-
nech chce postavit. Je to volba ‚tady 
a teď‘, ze kterých se skládá celý náš ži-
vot.

pokračování na str. 6

Přirozená hudba 
má mnoho podob
Člověk už odpradávna nosí hudbu 
v sobě, vtiskuje se do něj z krajiny, z tra-
dice, z  poslouchání. Vyrostl jsem na 
středním Slovensku mezi Malou a Vel-
kou Fatrou, a  tak možná není divu, že 
jsem našel zalíbení ve slovenských lido-
vých instrumentech. 
Bez dotyku člověka zůstávají hudební 
nástroje přece jen mrtvé. Jejich duše 
skutečně ožívá až sevřením prstů hrá-
če, jeho teplým dechem. 

pokračování na str. 4

Láska srdce
Bylo půl deváté, pracovní dopoledne 
v  plném proudu, když dorazil postarší 
pán k  odstranění stehů z  prstu. Viděl 
jsem jak je nervózní a řekl jsem mu, aby 
si sedl a počkal. Věděl jsem, že dřív jak 
za hodinu se na něj nikdo nepodívá. 
Stále se však díval na hodinky...
Opravdová láska není tělesná ani ro-
mantická. Skutečná láska spočívá v při-
jímání všeho, co je, bude a  nebude. 
Nejšťastnější lidé zrovna nemusí mít to 
nejlepší ze všeho. Oni si udělají to nej-
lepší z toho, co mají. V životě nejde o to, 
jak přežít bouři, nýbrž jak tančit v dešti.

 pokračování na str. 3
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Osteochondróza 
bederní páteře

Osteochondróza bederní části páteře 
je nejrozšířenější onemocnění páteře 
a  „metla“ moderní společnosti. V  po-
kročilém stadiu, stejně jako každý pa-
tologický proces, na sebe osteochon-
dróza nejen upozorňuje, ale také nutí 
člověka něco dělat, aby si uchránil své 
zdraví.
Podle statistických údajů je právě be-
derní páteř nejnáchylnější k tomu, aby 
byla zasažena degenerativně dystro-
fickým procesem. Na druhém místě ve 
statistice je krční páteř a  na třetím je 
hrudní část páteře.

 pokračování na str. 2

„Osud nám dává mnoho znamení, jen málokdo je 
vidí. Někdy to, co hledáme, je blíž, než si myslíme…“

V chrámu Comalcalco byl na ka-
menné desce vyryt Mayský kalendář. 
Jeho stáří je kolem 1300 let. Kalendář 
představuje 13 po sobě jdoucích časo-
vých období (baktun). Mayové pova-
žovali číslo 13 za posvátné. Odpočet 
kalendáře začíná rokem 3114 př. n.l. 
a každé období trvá 394 roků. Poslední, 
13. Baktun, končí 21. prosince 2012.

Zajímavý je fakt, že kalendář byl 
vytvořen za vlády panovníka Bahla-
ma Ayava. Záznamy ukazují, že se 
tak chtěl připravit na příchod jednoho 
z hlavních představitelů božského pan-
teonu Maya – starověkého boha války 
a plodnosti, nebo jak by se řeklo v sou-
časném jazyce – boha smrti a zno-
vuzrození Bolon Yokte.

Tato skutečnost je zvláště zajíma-
vá, a to vzhledem k tomu, že dokonce 
i věřící moderních světových nábo-
ženství také čekají na příchod jednoho 
z hlavních božských stvoření jejich ná-
boženství a spojují s tím začátek epo-
chy globálních změn.

V hinduismu očekávají příchod 
avatara jménem Kalki, který je považo-
ván za ztělesnění jednoho z nejvyšších 
bohů – boha Višnu – tvůrce a ničitele 
vesmíru. Podle přesvědčení věřících je 
Kalki ten, kdo udržuje život ve vesmíru 
a řídí jej; ten, z něhož vycházejí všech-
ny materiální a duchovní prvky. S pří-
chodem Kalki se pro lidstvo očekávají 
významné události. Podle proroctví 
je zobrazován s plamenným mečem 
v ruce, kterým ničí nepřátele, ničí svět 
a obnovuje dharmu, čímž se připravu-
je na budoucí znovuzrození zničeného 
světa.

V buddhismu se očekává příchod 
Maitreya, podle jejich víry je to budou-
cí Učitel lidstva, který na svět přinese 
Učení. V tomto náboženství jsou před-
povědi, že poslední války budou probí-
hat za toto pravé Učení.

V zoroastrismu očekávají Spasite-
le – Saoshyant, který podle této víry při-
jde na zem pro konečné vítězství Dobra 
nad Zlem. Zmiňují se, že může porazit 
nejen Zlo, ale i vzkřísit mrtvé lidi.

Muslimové čekají na příchod své-
ho Mesiáše Mahdího ve dnech před-
cházejících Soudnému dni.

Křesťané čekají na příchod Ježíše 
Krista, jako jednoho z hlavních před-
stavitelů božského panteonu křesťan-
ského náboženství, a zřízení Božího 
království. Ježíš Kristus vystupuje jako 
Spasitel věřících. 

Je také zajímavé, že mayští žreco-
vé považovali datum 21. prosince 2012 
jako začátek jakéhosi „opakujícího se, 
druhého narození“lidí. Pokud se neza-
ujatě podíváme na tato starověká pro-
roctví, můžeme si všimnout, že lidé na 
všech kontinentech a ve všech časech 
předávali tyto znalosti svým potom-
kům a mluvili o stejné události, která 
čeká lidstvo v budoucnu, jen to každý 
prezentoval po svém.

Zajímavým faktem je, že historiko-
vé, kteří zkoumali mayské nápisy a po-
svátné písmo jiných národů ukazují na 
to, že staré záznamy byly psány meta-
foricky. To znamená ne v doslovném 
smyslu, ale pomocí alegorických ob-
razů a jinotajných textů, předávajících 
skrytá poselství vědomá jen tomu, kdo 
ovládá skutečné duchovní znalosti.

Vzhledem ke starověkým prapů-
vodním znalostem a jejich proroctvím, 
týkajícím se budoucnosti lidstva, mů-
žeme říci, že datum 21. prosince 2012 
je datum zahájení globálních změn 
v lidské společnosti. Jak už víte, každá 
sebemenší změna ve viditelném hmot-
ném světě začíná v neviditelném světě. 
To vám potvrdí každý fyzik. A to ani 
nemluvě o člověku a jeho neviditelné 
energetické struktuře, která pro mo-
derní vědce stále zůstává záhadou. Ale 
tyto procesy byly zcela zřejmé pro naše 
dávné předky, kteří měli hluboké zna-
losti o světě, člověku a vesmíru.

Co pro lidskou společnost znamená 
počátek globálních změn? V první řadě 
je to především změna ve světě pro lid-

ské oko neviditelném – ve světě myšle-
nek a vnitřních pocitů, ve světě osobní 
volby v každém dni, v našich přáních 
a životních cílech. Tato každodenní 
volba vytváří budoucí osud člověka, 
a volba každého člověka ve společnos-
ti – je osud celého lidstva. Dá se říci, 
že se datum 21. prosince 2012 stal star-
tovním bodem, ve kterém každý z nás 
svoji volbou a jejím následováním ur-
čuje osud lidstva (jeho prosperitu nebo 
zánik) v blízké budoucnosti.

Zajímavé je, že právě v tomto ob-
dobí přišla kniha AllatRa. Pozoruhod-
né je datum, kdy byla dokončena práce 
nad knihou – 21. prosince 2012. Média 
byla plná zpráv o tomto dni jako konci 
světa, konci starého a začátku nového 
globálního cyklu.

Kniha AllatRa obsahuje čisté pra-
původní znalosti o světě, společnosti 
a člověku. Přináší unikátní vědecké po-
znatky, které moderní věda objeví v bu-
doucnosti. Nicméně, tyto znalosti jsou 
schopné už teď obrátit představy lidí 
o světě a o sobě samých. Tyto senzač-
ní informace odhalují umělost vnějšího 
světa a informační částice, které vytvá-
řejí hmotu. Je to astrofyzika budoucnos-
ti! Kniha dává odpovědi na hlavní du-
chovní otázky člověka k dosažení svého 
duchovního osvobození bez jakýchko-
liv zprostředkovatelů. Odhaluje tajem-
ství tisíciletí, manipulativní technologie 
různých religií; mechanismy působení 
na podvědomí pomocí starodávných 
znaků a symbolů, které se aktivně pou-
žívají v moderní konzumní společnosti.

Obsahuje znalosti o tom, jak se lidé 
na světě mohou spojit a vytvořit společ-
nost, osvobozenou od pout a mechanis-
mů existujícího systému. Tyto prapů-
vodní znalosti jsou pevným základem 
pro duchovní probuzení a radikální 
transformaci Člověka i celého lidstva. 

Je zajímavé, že se ve starověkých 
proroctvích také mluvilo o tom, že lid-
stvo v budoucnu nejenže bude stát na 
hranici rozhodující volby, ale že také 
přijde kniha a znak, které budou vzni-
ku těchto událostí předcházet.

pokračování na str.6

SPOLEČNOST

Podivuhodné je období, ve kterém žijeme... Období velkých změn v přírodě, ve společnosti 
a v člověku samotném. Potvrzují to nejenom znalosti a historické artefakty, které nám zane-
chali Sumerové, Egypťané, Mayové a jiné starověké kultury, ale i dění kolem nás.

ZDRAVÍ

HISTORIE

VE SPOJENÍ 
S PŘÍRODOU

CESTA 
ZA POZNÁNÍM

„Hledali jsme štěstí 
a našli jsme sebe.“

John Lennon
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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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Za jeden z nejvážnějších argumentů 
ze strany lékařů proti vegetariánství a za 
konzumaci masa je údajný nedostatek vita-
minu B12 ve stravě vegetariánů. Ukázalo 
se však, že vitamin B12 střevní mikroor-
ganismy savců syntetizují v dostatečném 
množství. Pouze lidé nemocní perenicioz-
ní anémií ho neumějí využít, protože jim 
chybí Castleův vnitřní faktor, vznikající 
v žaludeční sliznici. Názory, že vitamin 
B12 se vyskytuje pouze v potravinách ži-
vočišného původu a proto vegani zákonitě 
musejí trpět jeho nedostatkem, se ukázaly 
jako nesprávné.

Rozbory krve a celkové vyšetření 
zdravotního stavu několika skupin veganů 

to zcela vyvrátily. Případnou námitku, že 
omezí-li člověk živočišné potraviny, bude 
mu chybět vitamin A, D, E, K (tj. vitaminy 
rozpustné v tucích), můžeme směle označit 
za neopodstatněnou: experimentálně se to-
tiž zjistilo, že právě nadbytek tzv. volných 
tuků způsobuje nedostatek těchto vitaminů,

které se ve střevech hromadí v tuko-
vých kapičkách a odcházejí stolicí. U tuků 
vázaných na rostlinnou buňku to neplatí. 
Využitelnosti vitaminů je mnohem vyšší.
Při dostatečné konzumaci mrkve, listové 
zeleniny, broskví,meruněk, rajských jablí-
ček a celozrnné mouky získáváme velké 
množství karotenu – provitaminu A, který 
se v těle mění na vitamin A. Vitamin E je 
ve velkém množství v obilných klíčcích 
v mnoha zeleninách a v rostlinných ole-
jích. Vitamin D se tvoří v kůži člověka 
opalováním a za obvyklých podmínek letní 
zásoba stačí na celý rok. Vitamin K kromě 
toho, že ho produkuje střevní mikroflóra, 
je dostatečně přítomen v zelenině. Zkrát-
ka neexistuje živina důležitá pro člověka, 
která by nebyla obsažena v rostlinné říši.

Na zabezpečení dostatečného množ-
ství esenciálních mastných kyselin (lino-
lové, linolenové a arachidonové), které se 
velkou měrou podílejí na zdravotním sta-
vu našeho organismu, počínaje zdravými 
nervy a krásnou hladkou pokožkou konče, 
bychom občas měli konzumovat lžičku 
kvalitního rostlinného oleje.

Pro organismus jsou ideální esenciální 
mastné kyseliny vázané v buňkách rostlin-
né potravy. Proto je vhodné konzumovat 
sójové boby a sójovou mouku, které kromě 
36-47 % plnohodnotných bílkovin obsahu-
jí také 16–20 % kvalitního tuku. Sója navíc 
snižuje obsah cholesterolu v krvi. Vyjma 
máku, lněných a jiných semen bychom 
měli rovněž konzumovat různé druhy oříš-
ků,které mimo 10–24 % plnohodnotných 
bílkovin obsahují také 53–62 % kvalitního 
tuku. Ale pozor na arašídy, jsou často na-
padeny volným okem neviditelnou plísní 
nazvanou Aspergilusflavus, produkující 
vysoce rakovinotvornou látku aflatoxin.
Úryvek z knihy Lékárna ze zahrady. Léčení 

ovocem a zeleninou, autor Johan Riehter

Nebojte se rozumného vegetariánství

Osteochondróza bederní části páte-
ře je nejrozšířenější onemocnění páteře 
a „metla“ moderní společnosti. V pokroči-
lém stadiu, stejně jako každý patologický 
proces, na sebe osteochondróza nejen upo-
zorňuje, ale také nutí člověka něco dělat, 
aby si uchránil své zdraví.

Podle statistických údajů je právě 
bederní páteř nejnáchylnější k tomu, aby 
byla zasažena degenerativně dystrofickým 
procesem. Na druhém místě ve statistice je 
krční páteř a na třetím (nejvzácnější přípa-
dy) je hrudní část páteře.

Hypolordóza nebo hyperlordóza jsou 
důsledky patologických změn na páteři. 
Jak si pamatujete, v normálním stavu je pá-
teř esovitě prohnutá. Pokud se ovšem tato 
prohnutí příliš vyklenují, a to i bez vyhřez-
lých plotének, protruzí a jiných patologic-
kých změn, pacienti s hypolordózou nebo 
hyperlordózou si často stěžují na bolesti 
páteře nebo bezprostředně také například 
na bolesti v bedrech vystřelující do konče-
tin. Tyto bolesti obvykle zesilují, když člo-
věk po dlouhém sezení vstává (startovací 
bolesti).

Obvykle se příčina zmíněných boles-
tí v případě takových patologických jevů 
skrývá v meziobratlových kloubech. Je to 
tím, že v případě změny fyziologické lor-
dózy se „práce“ meziobratlových kloubů 
narušuje. V normálním stavu mají mezio-
bratlové klouby tvar oblouku a jsou umís-
těny ve frontální, horizontální a sagitální 
rovině průměrně pod úhlem 45°. V přípa-
dě rozvoje degenerativně dystrofického 
procesu v meziobratlové ploténce (snížení 
výšky ploténky, vzniku nestability seg-
mentu) dochází k posunu povrchů mezio-
bratlových kloubů, což ve svém důsledku 
vede ke zploštění fyziologické lordózy 
a její kyfotizaci nebo k formování hyper-

lordózy. V obou případech 
jsou tyto procesy obvykle 
doprovázeny stlačením 
míšních kořenů, což vyvo-
lává odpovídající bolesti. 
Kromě toho, samotné me-
ziobratlové klouby jsou 
dobře inervovány, proto je 
průběh patologických pro-
cesů, do kterých jsou zapo-

jeny tyto klouby, doprovázen příznačnými 
bolestivými pocity. 

Mnozí pacienti se mě po léčbě ptají: 
„Kam ty výhřezy mizí?“ Tuto otázku mi 
dávají tak často, že už na ni odpovídám 
úplně automaticky stále stejnými slovy: 
„Vrací se tam, odkud přišly. Vrátily se jed-
noduše zpět domů do meziobratlové plo-
ténky.“ Je to samozřejmě tak trochu vtip, 
ale na každém šprochu je pravdy trochu. 
Procesu retruze výhřezu meziobratlové 
ploténky samozřejmě napomáhá, jsou-
-li uměle vytvořeny optimální podmínky 
a je-li pomocí metody vertebrorevitologie 

vytvořena fyziologicky správná biomecha-
nická konstrukce. Pokud takový člověk 
dodržuje příslušná elementární doporuče-
ní, vydrží podle mého pozorování taková 
konstrukce dostatečně dlouho.

Neexistují špatné léčebné meto-
dy, v případě že opravdu uzdravují.

Buďte ostražití!
Už několikrát jsem se v této knize 

zmiňoval o tom, že žijeme v konzumní 
společnosti, kde lidé často vydělávají na 
lidské hlouposti. V naší společnosti, rodi-
nou počínaje a státním zařízením konče, 
se bohužel stále řídíme podle starých slov 
Cicera: „Peníze jsou nervem války.“ Tento 
výrok je vsugerováván masám a vzneše-
ným lidským pohnutkám není vlastní. Nic-
méně ve společnosti se stále užívá, jednak 
v souvislosti s nepoctivými lidmi, kteří se 
živí pomocí různých podvodů, lstivosti 
a naschválů, jednak díky lidské hlouposti, 
která vede k tomu, že místo aby se člověk 
snažil vzdělávat a rozšiřovat si své obzo-

ry, lehkovážně důvěřuje komukoli, 
kdo ho ošálí hezkými slovy…

Podobné je to téměř všude: 
v obchodech, kde vnucují nekva-
litní zboží, které nejde na odbyt; 
v autoservisech, kde se nepoctivý 
technik někdy snaží přesvědčit ři-
diče o neexistující vadě vozidla; 
v lékárnách, kde se lékárník snaží 
důchodce přesvědčit, aby si koupil 
biologické aktivní doplňky, které 
v mnoha případech, podle odpo-
vídající expertízy, nejsou vůbec 
tím, za co se vydávají. Jedna vel-
ká lež, kam se podíváte. A největší 
paradox je to, že i onen podvodník 
touží žít v společnosti, kde by se 
k němu ostatní chovali čestně. Ale 
čas běží a na světě se nic nemění. 
Podle Fedra kdysi Ezop chodil ve 
dne s rozsvíceným světlem a na 
otázku, proč to dělá, odpovídal: 
„Hledám Člověka“.

Stejná situace panuje i v me-
dicíně, konkrétně ve vertebrologii. 
O léčbě osteochondrózy páteře 
už bylo napsáno mnoho dobrého, 

poučné literatury, ale také literatury klama-
vé, která zjevně škodí zdraví. V té špatné 
píší především o druzích bolestí a nabízejí 
své prostředky a metody, jak se jí zbavit. 
Ale bolest je důsledek! A proč tedy oby-
čejného člověka srozumitelně neseznámit 
s různorodostí možných příčin vzniku těch 
nebo oněch nemocí páteře? Proč ho nena-
učit alespoň zhruba vyznat se ve snímcích 
z magnetické rezonance, CT nebo rent-
genu páteře? Proč mu neukázat výhody 
a nevýhody té nebo oné léčebné metody? 
Proč mu neobjasnit základní fyzikální zá-
kony, týkající se rozložení a vlivu zátěže 
při probíhajících patologických procesech 
v páteři? Takových knih je opravdu mi-
nimum. Soudě podle populárně vědecké 
literatury věnované lékařským tématům 
se zaměřením na širokou veřejnost, které 
jsou aktuálně k dostání na knižních pul-
tech, není pro lékaře-spisovatele výhodné 
takové knihy psát. Je pro ně jednodušší, jak 
se říká, dát hladovému jednou rybu, než ho 
naučit lovit. 

Takže vyznat se v množství informa-
cí a oddělit zrna od plev, dobré a užitečné 
rady od špatných a někdy dokonce i „škod-
livých“, nebývá pro lidi jednoduché. 
Vždyť v podobných publikacích, v rekla-
mách, v rádiu i v televizi jsou i „škodlivé“ 
rady prezentovány v tak pestré a slibné 
podobě, že pro člověka chtivého vyzkou-
šet všemožné výdobytky dnešní doby je 
velmi obtížné takové okouzlující iluzi 
odolat. „Nejkřiklavější“ podvody můžete 
vidět v některých televizních reklamách. 
Jak je například možné udržet se a nekou-
pit jednoduše „kouzelný pás“, při jehož 
nošení okamžitě zmizí „soli osteochond-
rózy“. Vždyť díky této „kouzelné věcičce“ 
se starší žena v reklamě přímo před zraky 
diváků mění v mladici pružnou jako laň. 
(Nicméně pokud vezmeme v úvahu, jaké 
množství lidí tato žena uvedla v omyl tím, 
že souhlasila s účastí v této reklamě, mož-
ná že se i laní stane…. v příštím životě, 
pokud budeme vycházet z buddhistických 
kánonů o reinkarnaci). Nebo jiná televizní 
reklama, kde člověka přesvědčují, že po-
kud si oblékne speciální pás vypracovaný 
v „tajném institutu pro vesmírné lety“ ur-
čený pro „kosmonauty“ a připojí k němu 

čerpadlo, pás se nafoukne a všechny plo-
ténky se tak vrátí na své místo! U důvě-
řivců, kteří zakoupili tento výrobek, se 
ovšem místo slibované úlevy objevily jen 
další závažné komplikace. I když přece 
jen, u některých z nich se opravdu poved-
lo něco vrátit na své původní místo. Podle 
jejich vlastních slov to byl jejich „vlastní 
mozek“. A ještě jeden příklad výrobku, 
který je intenzivně inzerován v televizi. 
Pokud si koupíš pár pásků z umělé hmo-
ty na gumičkách, oblékneš si je a nějaký 
čas je budeš nosit, můžeš na svoji osteo-
chondrózu zapomenout. Záda tě už bolet 
nebudou. 

Alespoň toto tedy v reklamě tvrdí zná-
mé osobnosti, kteří touto metodou svou 
osteochondrózu jakoby vyléčili. Možná 
ale tušíte, jak se na televizních nebo roz-
hlasových stanicích dělá reklama na objed-
návku, jak nutí herce vystupující v reklamě 
vyjadřovat své upřímné nadšení nad tím 
nebo oním „léčebným superprostředkem“, 
kdy herec dokonale chápe, že je to podvod, 
a že většinu pochvalných slov o daném 
přípravku si vymyslel buď zákazník, nebo 
režisér, který dělá svou práci, a nebo si je 
vymyslí v rámci hereckého umění impro-
vizace on sám.

Největším paradoxem je to, že na ta-
kovou reklamu se nechají nachytat i zku-
šení spotřebitelé. Proč k tomu dochází? No 
proto, že když člověka začnou najednou 
trápit vážné problémy se zády, začíná vě-
řit všemu. Ale pokud by měl alespoň zá-
kladní znalosti z této oblasti a chápal by, 
že fyzické procesy ještě nikdo nezrušil, tak 
by nejen ochránil svoje zdraví před ještě 
většími komplikacemi, ale také by si ve 
svém okolí našel opravdové odborníky, 
absolvoval by diagnostická vyšetření a vy-
znal by se v tom, jakou léčbu mu předepi-
sují 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 jeho život.

prof. Igor Danilov
úryvek z knihy Osteochondróza pro 

profesionálního pacienta
(titul se připravuje)

Jednou ze základních dovedností, se kte-
rou bychom se měli seznamovat již na 
škole, je 5umění relaxovat. Protože se 
s relaxací na většině škol nesetkáte, pojď-
me se podívat, jak na to.

1.  vytvořte si prostor, který bude jen váš 
(alespoň po dobu relaxace);

2.  vymezte si čas, který bude určený pro 
vaši relaxaci (důležitá je pravidelnost);

3.  pokud sdílíte prostor s dalšími lidmi, 
řekněte si o čas pro sebe;

4.  vyberte si jakou relaxační metodu chce-
te používat;

5. (sedněte si a) začněte;

Náš tip: pokud je vám to příjemné, můžete 
si vytvořit relaxační koutek například za 
pomocí svíčky, vonné tyčinky, hrnku s ča-
jem a krystalem křišťálu.

Relaxační metody:
● Pohodlný sed se zavřenýma očima a po-

slech relaxační hudby (v dnešní době 
velký výběr vhodných CD nosičů);

● Kresba mandaly – prázdný kruh vy-
plníme příjemnými barvami od středu 
směrem k vnějšímu obvodu nebo na-
opak směrem do středu. Můžeme použít 
i předlohy na http://www.centrum-man-
dala.cz/mandaly/stazeni

● Dechová cvičení – uvolněná relaxační 
poloha (například sed „na turka“ nebo 
leh na zádech s mírně rozkročenýma 
nohama a mírně roztaženýma rukama), 
zavřené oči a 10 krát provedený nádech – 
zadržení dechu – výdech, pro začáteční-
ky v poměru 1 : 1 : 2, tzn. v duchu počítá-

me nádech na tři, zadržení na tři a výdech 
na šest. Vše nenásilně a plynule.
Důležité je dýchání hluboké, tj. do 
břicha (většina lidí dýchá pouze povr-
chově, do horních částí plicních lalo-
ků): levou ruku položíme na hrudník, 
pravou na břicho, při nádechu se zve-
dá pravá ruka (na břiše) a při výdechu 
klesá. Levá je nehybná. Provádíme opět 
v relaxační poloze a můžeme spojit obě 
dechové metody dohromady (viz výše);

● Metoda „SO – HAM“ – vzpřímený sed 
s rukama na kolenou a dlaněmi vzhůru, 
lehce pootevřená ústa s jazykem opře-
ným za horními zuby, chvíli pozoro-
vat nádech a výdech, pak si představit 
při každém nádechu zvuk SO (symbol 
světla, vesmírné energie), při výdechu 
HAM (symbol omezujícího ega);

● Představa klidného místa – v relaxační 
poloze si představit dům a v něm klid-
nou místnost, která je prázdná. Postup-
ně můžeme vymalovat místnost barva-
mi a vybavit předměty tak, aby to v nás 
vyvolávalo pocit klidu. Představte si, 
jak do místnosti proniká sluneční svět-
lo. Posaďte se v místnosti a naplnit ji 
svým klidem;

● Chůze v přírodě – nejlépe les za měs-
tem nebo alespoň park;

● Rukodělná činnost – ve své podstatě 
cokoli co přenese vaši pozornost z my-
šlenek, z hlavy, může být relaxací. Vy-
tváříte šperky, pletete nebo paličkujete? 
Pak se plně soustřeďte na tuto činnost 
(nezapínejte televizi).

http://www.centrum-mandala.cz/ 
jak-relaxovat

Jak relaxovat
Relaxace je součástí psychohygieny. Pomáhá nám nabrat nové síly, zre-
generovat, získat odstup od aktuálních problémů. Proto by se měla stát 
běžnou součástí našeho života. 

Okusování nehtů u dětí čili signál pro rodiče
Když si děti začnou pravidelně okuso-

vat nehty, nejčastější reakcí rodičů je roz-
zlobenost, křik nebo plácání po ruce. Často 
se připojí i různé moralizující průpovídky. 
Přitom okusování nehtů je velmi často urči-
tým signálem, že něco v dětském okolí není 
tak úplně v pořádku. Děti začínají výrazněji 
okusovat pařátky někdy kolem pátého roku 
života, ale není neobvyklý výskyt tohoto 
problémů i u dvouletých robátek.

Menší děti mají velký problém během 
stresových situací. Nevědí, jak na ně reago-
vat a také je neumí rodičům moc vysvětlit 
a popsat. Proto hledají různé způsoby, jak 
v různých stresujících momentech odstra-
nit psychické napětí. A je už celkem jedno, 
jestli psychický tlak vzniká z důvodu něčeho 
závažného nebo dítě se obává nějaké reakce 
rodičů a nebo prostě mu bylo přikázáno, že 
má jít do postýlky a spát a jemu se přitom 
nechce (a ještě banálnější může být napětí při 
sledování nějaké pohádky v televizi). Může 
také vzniknout v nějaké nové nečekané situ-
aci, u první návštěvy školy či školky počína-
je a na sportovním kroužku či seznámení se 
spoustou nových lidí konče. Kromě kousání 
nehtíků se také můžeme v takových situacích 
setkat s namotáváním vlásků na prst, strká-

ním palce do pusy, podupáváním nebo kývá-
ním nohou a také se skřípáním zubů.

V takové chvíli by moudrý rodič neměl 
začít od pokřikování na dítě. Ani by ne-
měl mu okamžitě vyndávat ručičku z pusy. 
Mnohem důležitější je, aby zanalyzoval si-
tuaci a zjistil, kde jsou příčiny stresu. A poté 
kdy je poznáme, začneme je řešit a povídat 
si o nich s drobečkem. Pokud bychom po-
stupovali obvyklým špatným způsobem, 
neboli bychom začali na dítě křičet, vysmí-
vat se mu, bít ho po rukou a nebo i natírat 
nehtíky lakem proti okusování, tak stres ne-
odstraníme a naopak ho budeme jen zvyšo-
vat. Což v důsledku povede k dalšímu a dal-
šímu okusování v budoucnosti. Protože dítě 
se může ze strachu chvíli před námi hlídat, 
ale instinkt nehtového hlodavce dříve nebo 
později zase zvítězí.

Jediný moment, který vyžaduje už ně-
jakou výraznější reakci je situace, kdy naše 
dítě okusuje nehty až do krve. Tady už rodič 
nemůže přihlížet jen tak a měl by vyhledat 
poradu odborníka, čili na prvním místě dět-
ského lékaře a případně i poté ještě dětského 
psychologa. Ti určí, jaký další postup bude 
nejlepší. Rozhodně v každé situaci neuškodí, 
když si s dítětem budeme více povídat, hrát 

si s ním a v oněch psychicky náročnějších 
situacích ho například naučíme pouštět si 
uklidňující muziku nebo zhluboka dýchat. 
Je možné jemně ručičku z pusy odstranit, 
ale neměli bychom to doprovázet jakýmko-
liv komentářem nebo mimikou či surovostí. 
Docela úspěšně pomáhá tento ošklivý návyk 
odstraňovat i hraní si s plastelínou, staveb-
nicemi, kreslení, vystřihování a lepení či 
skládání různých věcí z papíru. No a samo-
zřejmě, kdy to jen bude možné, vyhýbejme 
se takovým situacím, kdy problém s okuso-
váním vznikal.

Rodiče by si ale měli dát pozor na jednu 
drobnost, kterou velmi často vůbec neřeší 
a která je přitom základní příčinou okuso-
vání nehtů. Máma a táta (a občas také ba-
bička a dědeček) jsou největší příklad pro 
dítě. A pokud někdo z nich hlodá pravidelně 
své prsty, dítě takovéto chování považuje 
nejenže za normální, ale hlavně ho chce vy-
zkoušet také. Pokud se toho návyku dospělý 
nemůže zbavit, měl by si alespoň co nejvíce 
dávat pozor na to, aby si nehty neokusoval 
před dítětem. Jinak veškeré výchovné snahy 
budou marné.

http://www.prostezdravi.cz/okusovani-
-nehtu-u-det-cili-signal-pro-rodice/

Na MR č. 179 je zachycen stav bederní části 
páteře (před léčbou): vyrovnání bederní lordó-
zy, protruze (kompenzovaná spondylózou) v seg-
mentu L4 – L5, sekvestrovaný výhřez meziob-
ratlové ploténky v segmentu L5 – S1, absolutní 
stenóza páteřního kanálu. 

Na MR č. 180 je stav bederní části páteře po 
léčbě metodou vertebrorevitologie: přiroze-
ná fyziologická lordóza bederní části páteře, 
sekvestrovaný výhřez meziobratlové ploténky 
v segmentu L5 – S1 chybí, stenóza je odstraněna.

OSTEOCHONDRÓZA BEDERNÍ PÁTEŘE

http://www.polahoda.cz
http://www.centrum-mandala.cz/mandaly/stazeni
http://www.centrum-mandala.cz/mandaly/stazeni
http://www.centrum-mandala.cz
http://www.prostezdravi.cz/okusovani-nehtu-u-det-cili-signal-pro-rodice
http://www.prostezdravi.cz/okusovani-nehtu-u-det-cili-signal-pro-rodice
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Způsob života je mnohem důležitější než množství prožitých let. Seneca

Když jsem byla malá, maminka nám 
často čítala. Možná to bylo tím, že pro-
gram v televizi byl omezený a možná to 
bylo i proto, že nám často vypínali elekt-
rický proud. Vzpomínám si, jak jsme se-
dávali v kuchyni na gauči, na stole stála 
petrolejka a mě vždy bavilo poslouchat 
a při tom sledovat měnící se stíny v mámi-
ně nebo bratrově obličeji, které vznikaly 
v mihotavém světle skromného osvětlení. 
Někdy s námi sedával i táta a to byl svá-
tek. I když čítával méně často, dokázal to 
s neskutečným přednesem. Jeho klidný 
hlas dodával předčítanému textu speciální 
atmosféru, která podporovala mou bujnou 
fantazii. Byla to Babička, Broučci, Malý 
Bobeš, Němá barikáda, Říkali mi Leni, 
Nezbedná školačka a mnoho dalších titulů.

Když jsem pak učila ve škole, vychá-
zela jsem z těchto zážitků i při koncepci 
výuky v kruzích. Ráno jsme začínali den 
písničkou a zdravicí v kruhu a i během vý-
uky pracovali žáci ve skupinkách (v krouž-

cích). Děti si látku mno-
hem lépe zažili a naučili 
se snáze vzájemně ko-
operovat a řešit problé-
my.

Těchto cenných zku-
šeností jsem pamětliva 
i při výchově vlastních 
dětí, kdy se mnoho věcí 
řeší, pokud možno, v ro-
dinném kruhu společně.

Na následujícím 
schématu je dobře vi-

dět jak se proměnil model komunikace 
v současné rodině. Běžně se dnes členové 
domácnosti uchýlí každý do svého soukro-
mého koutku, kde tráví čas samostatnou 
prací, hrami nebo komunikací po síti. Vy-
trácí se vzájemná komunikace, která může 
předejít mnoha problémům a ne jen to...

Sociální komunikace není jen o sděle-
ní určitého obsahu, ale také o sdílení, které 
pomáhá pochopit pocity, pohnutky a zku-
šenosti druhého člověka. To co utváří naše 
zdravé sebevědomí je zkušenost zprostřed-
kovaná skrze druhé lidi. Jaké sebevědomí 

asi mohou mít děti, kterým rodiče pro ne-
dostatek času odmítají naslouchat a nesdí-
lejí s nimi drobné každodenní radosti a sta-
rosti? Čtěte a mluvte spolu jak jen to jde!

Můžete začít třeba hned Výletem do 
země snů, který jsem před časem napsala 
a ilustrovala pro své děti a který zde budu 
postupně uveřejňovat.

Příběh vypráví o Toníčkovi a Adél-
ce, kteří se podivným způsobem ocitnou 
ve světě, kde vládne zlý mág Knihomol. 
Ten dokáže měnit lidské osudy, dle vlastní 
vůle. Toníček se s ním dostane do křížku 
hned na počátku dobrodružné výpravy. 
Setkání s Knihomolem je významnou 
událostí, která na čas rozdělí jinak neroz-
lučné sourozence. Každý z nich si musí 
projít svou nelehkou cestu, aby se dostali 
na jediné bezpečné místo v zemi, na ostrov 
Paní Purpurového moře. Toník s Adélkou 
si velice přejí vrátit se domů k babičce 
a k dědečkovi. To ale bude možné teprve 
tehdy, pokud pomohou porazit zlého mága. 
V tom jim budou nápomocni dobří přátelé, 
které během svého putování potkají a také 
obrovští brouci, kteří dokáží zpívat a dá se 

na nich jezdit jako na 
koni a bez nichž by 
se nic z toho nemoh-
lo podařit.

http://www.psychote-
rapiekolin.cz/clanky/
detem_pohadka-na-
-pokracovani/ctete-

-a-mluvte-spolu-jak-
-jen-to-jde.....html

Moje snyČtěte a mluvte spolu jak jen to jde....

Jako manažerka pracující i ve spa-
ní z přesvědčení, že když budu nejlepší, 
budu mít všeobecnou úctu jsem jednoho 
dne došla na hranici svých psychických 
i fyzických možností. Rozhodla jsem 
se tedy pro změnu. Sestavila jsem tým, 
který má zajistit aby má duše i mé tělo 
byly neustále v optimální kondici. Mám 
kadeřnici, psychologa, masérku, homeo-
patku a osobní trenérku v posilovně. Ale 
jak měřit, že to vše k něčemu je? Jako 
manažerka s potřebou měření a hodno-
cení progresu jsem podstoupila psycho-
logický test, nechala jsem si přeměřit 
celé své tělo a pořídila jsem si fotografie 
dokumentující stav před. Teď vím, že 
mám tady ubrat, tam přidat a tohle zlep-
šit, abych byla ve všech parametrech 
v oblasti “normo” a tedy zdravá a krás-
ná. Zatím je v pořádku jen věk a váha 
(ještě že tak).

Cvičím 5 x týdně, pravidelně jím, 
spím a každý týden mám několik hodin 
vymezených pro sebe, své tělo a svou 
duši. Přišel čas průběžné kontroly. Fotka 
dobrý, psychická pohoda stabilizována, 
ale přibrala jsem tři kila! Jdu tedy na mě-
ření zda mi rostou svaly (ano, měla jsem 
nabrat přece 5 kg svalové hmoty, abych 
byla v normě). První měření proběhlo na 
jiném přístroji, ale princip měření je pře-
ce stejný. Ještě si z fyziky něco pamatu-
ju, tak je mi měření pomocí elektrického 
odporu přece jasné. Ale pozor! Nadváha 
10 kg... moc tuku, málo svalů, metabo-
lický věk hrůza a ten vápník... Odcházím 
na pokraji psychického zhroucení. Jak je 
to možné, když se tak snažím? Pokládám 
vedle sebe hodnoty z prvního a z druhého 
měření a nechápu, jak se některé hodno-
ty mohou za tři nebo čtyři měsíce změnit 
o desítky kilogramů?

Ľudstvo sa zobúdza z dlhej temnej noci, my sa 
prebúdzame a spomíname si na to, kto v skutočnos-
ti sme. Stretávame sa, aby sme spolu vytvorili úplne 
nový svet. Naša sila plynie z našich sŕdc. Je to sila Lás-
ky, ktorá nás spája od srdca k srdcu. 

Dnes sa navzájom hľadáme, hľadáme prebude-
ných, odvážnych, čestných, statočných, nezávislých 
ľudí, aby sme spolu oslobodili našu krajinu a celú našu 
milovanú Zem silou Lásky a Pravdy. Naša sila rastie 
každým stretnutím, každým spoločným nádychom 
a prebúdzame ďalších a ďalších ľudí.

Každý z nás je výnimočný, každý žije svoj život 
a vyjadruje svoju individualitu, ide po vlastnej ceste, 
ale všetkých nás spája túžba žiť slobodne v čistej zdra-
vej spoločnosti i krajine, byť zdravý a šťastný.

SLOBODA je dnes naším najdôležitejším cieľom, 
pretože všetky naše individuálne ciele a skutočné po-
treby môžeme naplniť len ak môžeme o sebe slobodne 
rozhodovať.

Cesta ku Slobode je cestou Pravdy. Prvý krok na 
tejto ceste znamená povedať si úplnú pravdu sám sebe 
o sebe. Ak toto zvládneme, môžeme ísť ďalej a po-
vedať pravdu o nás aj našim priateľom, partnerom, 
rodine, okoliu. Naše myšlienky, slová, skutky vyjad-
rujú to, čo sa ukrýva v našom vnútri. Tak prekonaj-
me svoj strach a začnime žiť svoju skutočnú pravdu, 
uskutočnime naše najkrajšie sny a ideály. Osloboďme 
sa, osloboďme naše duše, nášho Ducha zo zajatia pre-
tvárky a falše. Sústreďme svoju pozornosť na skutočne 
dôležité oblasti nášho života. Na Zem sme prišli nahí 
a nahí aj odídeme. Nič hmotné si so sebou nevezme-

me. Ale môžeme sa naučiť milovať bezpodmienečnou 
Láskou, Láskou zo srdca tvoriť svoju realitu, prekonať 
dualitu a vytvoriť Harmóniu a Jednotu.

Svoju slobodu si musí každý získať sám. Každý 
z nás sa narodil čistý ako nepopísaný list papiera, žili 
sme v prítomnosti, boli sme spontánni, úprimní, cítili 
sme a vedeli sme úplne a jasne, kto má aké úmys-
ly, kto nás miluje a kto to len predstiera, poznali sme 
úplnú pravdu o tom, kto sme a odkiaľ sme prišli a aj 
prečo.

Ale od útleho detstva sa na nás začali aplikovať 
nesčíselné ovládacie mechanizmy, príkazy, zákazy, 
výstrahy, strašenie, pokrivené názory a dogmy, najrôz-
nejšie myšlienkové formy a prúdy, požiadavky...

Náš detský svet sa postupne menil zo sveta Lásky 
na svet strachu.

Naučili sme sa, že musíme súperiť s ostatnými, 
pretože ničoho nie je dostatok, naučili sme sa báť naj-
rôznejších vecí, situácií, problémov.

Naučili sme sa bojovať proti iným, alebo bojovať 
za niečo. Ilúzie plynúce zo strachu postupne ovlád-
li náš život a urobili z nás vzájomných nepriateľov, 
alebo aspoň súperov. Stali sme sa súčasťou ľudstva 
ovládaného našimi súpermi, ktorí vytvorili najrôznej-
šie systémy ovládania našej mysle, systémy, ktoré nás 
postupne uspali a nám sa začalo snívať a zdať, že tieto 
ilúzie sú skutočné. 

Naši súperi prefíkane zamestnávajú našu myseľ 
a odvádzajú našu pozornosť do temných zákutí. 

Kam smeruje naša pozornosť, tam prúdi naša 
energia. A práve o našu energiu nás po stáročia okrá-
dajú, udržujú nás v nevedomosti a ilúziách a používajú 
našu energiu na svoje účely.

Vytvorili náboženstvá, politické strany, najrôznej-
šie ideológie, vedy, spoločenské triedy, kasty a elity, 
banky, korporácie, armády, polície, väzenia, tajné 
spolky, tajné služby a ešte mnoho, mnoho organizácií 
a systémov ovládania, aby vytvorili ilúzie o tom, že 
sme jeden druhému nepriateľmi, alebo súpermi, aby 
nás rozdelili.

Rozdeľ a panuj je ich staré heslo, a toto sa im da-
rilo celé veky. 

Žili sme vo veku dlhej temnej noci, ale dnes sa 
všetko mení. Vlny Lásky a Pravdy zaplavujú naše 
srdcia a my sa prebúdzame z umelého spánku, spo-
míname si, že my všetci tvoríme jednu veľkú rodinu, 
sme súčasťou Jedného celku. Sme prepojení ako ľu-
dia navzájom, ale sme spojení aj s Prírodou, s našou 
Zemou, s celým Vesmírom. A všetci sme rovnako dô-
ležití. Všetci sa navzájom ovplyvňujeme a jeden bez 
druhého sme neúplní. Mávnutie motýlieho krídelka 
ovplyvňuje svet takisto ako nádherná pieseň, alebo 
nezištná pomoc.

V našich srdciach žije skutočná Univerzálna sila, 
Boh, Láska, Pravda, Svetlo – má mnoho mien a my 
sme Jeho deťmi. Dal nám slobodnú vôľu, dal nám svo-
ju dôveru, daroval nám ohromnú silu a poslal nás na 
Cestu, aby sme sa naučili tvoriť nové reality, aby sme 
obohatili Stvorenie o svoje jedinečné výtvory.

V našich srdciach máme pramene nekonečnej sily, 
sily Lásky. Keď z týchto prameňov začne naša Láska 
prúdiť do nášho okolia a keď sa prúdy Lásky začnú 
spájať, vytvoria Rieku, ktorá očistí a oslobodí nás, 
naše rodiny, náš národ, našu krajinu i celú planétu. 

Ale my sami sa musíme rozhodnúť, zbaviť sa stra-
chu, vystúpiť zo starých zabehaných koľají, vziať si 
späť svoju moc, ktorú sme odovzdali našim súperom 
našou pasivitou, naším strachom, našou lenivosťou, či 
naivitou.

Nikto to za nás neurobí. Je to naša voľba TU a TE-
RAZ. 

MY sme tí, ktorí sa rozhodli, že zmeníme chod 
našich dejín. To, že sme tu, že čítame tieto riadky, že 
cítime prúdy energie Lásky, ktoré zaplavujú naše telá 
a žiaria z nás, ktoré prebúdzajú sedmospáčov, ktoré nás 
vedú a my robíme veci, ktoré by sme ešte včera neboli 
schopní urobiť, že vidíme veci, ktoré sme nikdy nevi-
deli, že cítime, čo sme doteraz nikdy necítili, že vieme, 
aj keď sme sa to nikdy neučili, že milujeme aj tých 
a to, koho a čo sme nikdy nemilovali, a meníme všet-
ko, čo nás už nevyjadruje, TO JE ONO. TO JE ZME-
NA, o ktorej hovoria proroctvá, TO JE VZOSTUP, TO 
JE EVOLÚCIA VEDOMIA ĽUDSTVA, na ktorú sa 
čaká už 12 000 rokov. 

Dnes sme tu, aby sme spolu vytvorili nový svet, 
novú realitu, novú spoločnosť, nový život, nové vzťa-
hy. Sme tu aby sme sa oslobodili zo zajatia materiál-
nych klietok, z pascí strachu, aby sme sa odpojili od 
sveta, v ktorom už nechceme ďalej žiť a živiť ho svo-
jou energiou.

Namiesto rozdeľovania a oddeľovania, sa hľadá-
me a nachádzame, stretávame sa, aby sme sa spojili, 
aby prúdy našej Lásky a Pravdy prebudili ostatných, 
aby sme mohli nakoniec všetci spolu zakúsiť, AKO 
CHUTÍ SLOBODA. Ďakujem Vám, že ste tu. Hľadá-
me a nachádzame sa navzájom. Je nás stále viac a naša 
sila rastie s každým stretnutím, s každým spoločným 
nádychom.

Spolu to dokážeme. Prvý krok sme urobili 
a ideme ďalej!

Tieto nádherné noviny nám slúžia ako prostriedok 
na to, aby sme boli navzájom informovaní a aby sme 
informovali aj celý národ českomoravskoslovenský 
o tom, ako naša sila rastie, ale aj o tom, ako je možné 
podporovať sa navzájom, namiesto podporovania na-
šich súperov a ich systémov ako sú banky, korporácie, 
a pod.

Je nás dnes už veľa, len o sebe nevieme. Aj prostred-
níctvom týchto novín sa môžeme nájsť, spoznať a spolu 
vytvárať novú spoločnosť – spoločnosť bez politických 
strán, bez násilia, bez zneužívania a manipulácií, bez 
klamstiev a pretvárky, bez strachu. Bude to spoločnosť, 
alebo presnejšie jedna veľká rodina Lásky a Svetla.

Aj keď sme rôzni, máme prvý spoločný cieľ a tým 
je SLOBODA.

Milan Sedliak

SPOLU TO DOKÁŽEME

Bylo půl deváté, pracovní dopoledne 
v plném proudu, když dorazil postarší 
pán k odstranění stehů z prstu. Řekl že 
spěchá, že už má na devátou něco dal-
šího domluveno. Viděl jsem jak je ner-
vózní a řekl jsem mu tedy, aby si sedl 
a počkal. Věděl jsem, že dřív jak za ho-
dinu se na něj nikdo nepodívá. Stále se 
však díval na hodinky. Já zrovna neměl 
pacienta, tak jsem se rozhodl, že se na 
jeho ránu podívám. Zjistil jsem, že je 
dobře zhojena, tak jsem si promluvil 
s jedním lékařem a obstaral vše potřebné 

k odstranění stehů a převázání rány. Me-
zitím jsem se jej zeptal, zda tolik spěchá 
kvůli návštěvě jiného lékaře. Odpověděl 
že nikoliv, že potřebuje jít do sanatoria, 
aby posnídal se svojí ženou. Zeptal jsem 
se ho na její zdraví a řekl mi, že tam již 
nějakou dobu je a že má Alzheimera.

Jak jsme si tak povídali, otázal jsem 
se, zda-li by jej vyvedlo z rovnováhy, 
kdyby přišel trochu později. Opáčil, že 
jeho žena už dlouho neví kdo je, něko-
lik let ho nepoznává. To mne překvapilo 
a ptám se: „A Vy tam přesto docházíte 
každé ráno, i když ona neví, kdo jste?“ 
Usmál se, poklepal mi na ruku a pravil: 
„Žena mne nepozná, ale já pořád vím, 
kdo je ona!“ Když odcházel, musel jsem 
zadržet slzy. Na ruce jsem měl husí kůži 
a pomyslel si: „Tak takovou lásku bych 
chtěl v životě mít.“

Opravdová láska není tělesná ani 
romantická. Skutečná láska spočívá 
v přijímání všeho, co je, bude a nebude. 
Nejšťastnější lidé zrovna nemusí mít to 
nejlepší ze všeho. Oni si udělají to nej-
lepší z toho, co mají. V životě nejde o to, 
jak přežít bouři, nýbrž jak tančit v dešti.

Láska srdce

Obyčajný úsmev z duše
vie vyčariť pohodu,
rozdávaj ho bez predsudkov,
nečakaj na náhodu.

Aj bez masky sa dá kráčať,
nehrat' žiadne divadlo,
len sa neboj, žeby pri tom
kúzlo tvoje odpadlo.

Prirodzenosť a srdečnosť
majú voje svetlo rámp,
nemusíš ich prifarbovať,
len nesmieš svit zahrabať.

To, čo úsmev iným vie dať
je útecha v chmúrnom dni,
hneď sa súmrak menší stáva,
keď sa chvíľka rozjasní. 

Mária Miadoková, báseň zo zbierky Počúvaj

Od mala som snívala
o dospeláckom šťastí.
Kam som sa to dostala?
Keď stratila som tie sny.

Viem, že za to, čo mám ja,
mnohí by sa vzdali snov.
Lenže mne to nestačí,
stále túžim po inom.

Možno šťastie nie je v tom,
že prežijeme svoje sny,
možno stačí bývať v ňom,
v tom domčeku pod slnkom.

Zaveď ma tam, prosím ťa,
nech nájdem svoje šťastie,
ani kvietok bez slnka,
nikdy nevyrastie.

Jana Švikruhová

Obyčajný úsmev

B ý t  n o r m o  j e  b ý t  I N V rámci zachování svého psychic-
kého zdraví se rozhoduji. A dost! Papíry 
s hodnotami pro porovnání trhám, fotky 
pro porovnání před a po vyhazuji, sukni 
co se do ní od 15 let nevejdu a mám ji 
doma z nostalgie, že do ní přece jednou 
zhubnu dávám do bazaru, váhu hážu hlu-
boko do komory, osobní trenérce a výži-
vovému poradci píši výpověď. Už nechci 
být normo. Nechávám si ve svém pečo-
vatelském týmu kosmetičku, kadeřnici, 
psychologa a homeopatku, cvičím jen 
tak pro radost a ignoruji veškeré výzvy 
na měření a hodnocení, zda splňuji hod-
noty normočlověka. Nesplňuji a možná 
jsem tlustá, ale spokojená sama se sebou 
a mám se ráda. Proto se nenechám streso-
vat tabulkami normálních hodnot!

A jak jste na tom Vy? Snažíte se být 
normočlověkem?

Autor: Zuzana Řezáčová Lukášková
http://www.centrum-mandala.cz/

blog/byt-normo-je-byt
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 Všechny knihy zežloutnou, ale kniha přírody má každý rok nové, nádherné vydání. Hans Christian Andersen

Mnoho přípravků k péči o pleť si můžete vyrobit 
sami. Možná vás napadne, proč byste to měli dělat, když 
existuje mnoho dostupných produktů, které si můžete 
koupit. Firmy nabízející prostředky na zkrášlení o péči 
o pleť slibují všechno možné, aby získaly zákazníky. 
Tak například strach ze stárnutí nás nutí utrácet mnoho 
peněz, abychom mohli vypadat mladší a přitažlivější. 
Reklamou doporučované krémy jsou nejen drahé, ale 
mohou obsahovat dlouhý seznam synteticky vyrobe-
ných přídatných látek. Jednoduché, přírodní rostlinné 
krémy udělají stejnou službu za zlomek ceny a budete 
mít výhodu, že víte, co vlastně na svou pleť používáte. 

Volte nenáročné předpisy. Čím jednodušší postup 
při péči o pleť budete dodržovat, tím lépe. Sterilizujte 
a pečlivě osušte všechny nástroje a nádoby a buď pou-
žívejte jednorázové rukavice nebo se ujistěte, že máte 
dokonale čisté ruce. Skleněná miska nebo jiná nádoba 
a skleněná tyčinka na míchání se nejlépe hodí k smísení 
jednotlivých ingrediencí, protože se před použitím dají 
snadno sterilizovat. Protože se nepřidávají konzervač-
ní činidla, je nejbezpečnější hotovou směs rozdělit na 
menší díly a zmrazit. Kdykoli přípravek budete chtít 
použít, stačí rozmrazit jen potřebné množství.

Pro všechny předpisy používejte gel z aloe vera 
můžete buď použít bezbarvý gel z právě uříznutého 
listu rostliny, nebo stoprocentní čistý aloe vera gel, 
koupený v prodejně se zdravou výživou či s přírodní 
kosmetikou. Nepoužívejte žlutou šťávu, která se na-
chází těsně pod povrchem listu aloe. Tato tekutina – 
aloin – se nehodí ke kosmetickým účelům.

Mýdlo z aloe a kopřivy
Budete potřebovat: 240 ml základní mýdlové gly-

cerinové hmoty, 30 ml (2 polévkové lžíce) gelu z aloe 
vera, 30 ml prášku ze sušených listů kopřivy nebo ex-
traktu z kopřivových listů

Příprava: 1. Do mikrovlnky vložte skleněnou mis-
ku s glycerinovou mýdlovou hmotou a nahřívejte ji, až 
se hmota zcela rozpustí. Do rozpuštěné mýdlové hmoty 
vmíchejte gel z aloe vera a kopřivový extrakt, nalijte 
směs do mýdlových forem a nechte vychladnout.

Čisticí pleťové mléko císařovny Josefiny
Budete potřebovat: 120 ml gelu aloe vera, 30 ml 

čerstvého plnotučného mléka
Příprava: 1. Smíchejte do hladka gel z aloe vera 

s mlékem. 2. Kápněte na dlaň malé množství směsi 
a jemně rozetřete na obličej. 3. Nechte chvíli působit, 
pak obličej dobře opláchněte a vysušte. 4. Krém ve 
vhodném kosmetickém kelímku skladujte v chlad-
ničce. Před použitím k přípravku přivoňte, abyste že 
přesvědčili, že mléko nezkyslo.

Tělové máslo
Budete potřebovat: 120 ml aloe vera gelu, 20 ml 

(4 lžičky) kukuřičného škrobu, 15 ml (1 polévkovou 
lžíci) extraktu z vilínu (výtažek z kůry vilínu viržin-
ského), 3-4 kapky oleje z máty peprné

Příprava: 1. Ve skleněné misce smíchejte gel 
z aloe vera, kukuřičný škrob a extrakt z vilínu. 2. 
V mikrovlnné troubě zahřívejte 1-2 minuty, v 30 sec. 
intervalech zamíchejte, až vznikne čirý a hutný krém. 
3. Krém naberte lžící a přendejte do vhodné kosmetic-
ké nádoby. 4. Používejte po koupeli nebo sprchování, 
aby vaše pleť získala vlhkost a jemnost na pohled i na 
dotek.

Vlasový gel s lněným semínkem
Tento přírodní vlasový gel nebude vločkovatět, 

ani vlasy po použití nezůstanou toporně trčet. Můžete 
jej proto bez obav používat každý den. 

Budete potřebovat: 120 ml vody, 15 ml lněných 
semínek, 45 ml gelu z aloe vera, několik kapek libo-
volného aromatického oleje

Příprava: 1. V malém kastrůlku přiveďte vodu 
k varu. Pak přisypte lněná semínka a zmírněte za-
hřívání. Nechte ještě asi 10 minut slabě vřít za stá-
lého míchání, až vznikne gelovitá hmota. 2. Stáhněte 
z ohně a přes husté sítko nebo gázu proceďte do mis-
ky. 3. Přidejte gel z aloe vera a aromatický olej a dů-
kladně promíchejte. 4. Hotový gel vlijte do kosmetic-
ké lahve a týden ho můžete ponechat v ledničce. 5. 
Používejte podle potřeby ke zpevnění nebo tvarování 
účesu stejně jako jiný běžný vlasový gel.

Bublinkový gel na mytí rukou
Děti si s radostí budou mýt ruce aloovými bub-

linkami. 
Budete potřebovat: 120 ml gelu z aloe vera, 60 ml 

čistého lihu, 2, 5 ml žvýkačkového nebo jakéhokoli 
jiného aromatického oleje

Příprava: 1. V malé misce promíchejte všechny 
ingredience. 2. Obsah nalijte do kosmetické lahvičky 
s aplikátorem. 3. Berte si s sebou na očištění rukou 
při pikniku nebo při jakékoli jiné činnosti v příro-
dě, anebo kamkoli ven, kde nemáte možnost umýt si 
ruce. 4. Před použítím vystříkněte malé množství na 
dlaň a ruce třete o sebe, až gel zmizí. Je-li to nutné, 
ještě osušte ruce papírovým kapesníkem nebo ruč-
níkem.

Jablečný nápoj s aloe a okurkou
Skvělý zdravý nápoj od protinožců. Udělejte si 

ho, kdykoli se vám zdá, že vás přemáhá deprese. 
Budete potřebovat: 1 ce-

lou okurku, rozkrájenou na 
větší kousky, 2 kyselá jablka, 
například Granny smith, olou-
paná a zbavená jádřince, šťávu 
z 1 citronu, 60 ml aloe vera 
gelu

Příprava: 1. Okurku a jabl-
ka dejte do mixéru a mixujte, až 
vznikne jemná kaše. 2. Přidejte 
citronovou šťávu a gel z aloe 
vera. 3. Nechte vychladit v led-
ničce nebo nalijte do vysokých 
sklenic a přidejte kostky ledu.

Enderongské potěšení
Budete potřebovat: 1 stéblo (20 cm) citronové 

trávy nařezané na malé kousky, šťávu ze 4 citronů, 
30 ml vody na sirup, 200 g cukru, 4 plody marakuji, 
1 malý plátek čerstvého zázvoru, 1 kousek aloe vera 
(asi 4 cm), 1, 2 litru vody

Příprava: 1. Citronovou trávu a vodu s cukrem 
nalijte do kastrolu a pozvolna vařte za mírné teploty. 
Směs občas jemně zamíchejte dřevěnou měchačkou, 
až se cukr zcela rozpustí. Potom zvolna vařte ještě 
dalších 5 minut. Stáhněte z vařiče a v přikryté nádobě 
nechte stát asi 10 minut. 2. Rozřízněte marakuje a lží-
cí vyberte dužinu. Oloupejte list aloe vera a obojí dejte 
do mixéru, přidejte 200 ml vody. Mixujte za vysoké 
rychlosti, pak šťávu přeceďte (není to však nutné, ně-
kdo dává přednost nápoji se zbytky semen marakuji, 
která jsou bohatá na vlákninu). Nalijte do džbánu. 3. 
Přeceďte vychladlý sirup s citronovou trávou a přilijte 
do marakujové šťávy, přidejte zbývající vodu a podá-
vejte s rozdrceným ledem.

http://www.hobbystranky.cz/hobby/co-si-muzete-
-vyrobit-doma-z-aloe-vera-telove-maslo-repelent-

-osvezujici-napoj

C o  s i  m ů ž e t e  v y r o b i t  d o m a  z  a l o e  v e r a  – 
t ě l o v é  m á s l o ,  r e p e l e n t  a  o s v ě ž u j í C í  n á p o j

Naprostá většina lidí si kupuje matrace 
pružinové a nebo vyplněné nějakým dru-
hem pěny. Někdy se díváme i na to, jaké 
mají zdravotní vlastnosti. Ale v posledních 
letech se objevují i netradiční výplně, kte-
ré získávají čím dál tím větší oblibu. Mezi 
takovou zvláštnost patří matrace vyplněné 
pohankovými slupkami. Nabízí se také 
různé polštáře či opěrky, které využívají 
stejný materiál. Podívejme se na to, proč 
je doporučuje hodně odborníků na přírodní 
a zdravý život.

Nejedná se o nějakou módní hloupost, 
kterou si někdo vycucal z prstu a za pár let 
po ní ani pes neštěkne. I když to tak pro ně-
koho může na první pohled vypadat. U nás 
výplně z pohankových slupek jsou málo 
známou novinkou, to je fakt. Ale druhým 
faktem je to, že se jedná o tradiční materi-
ál využívaný na dálném východě přesněji 
v Japonsku. A země vycházejícího slunce 
je také státem, kde se velké množství lidí 
dožívá velmi vysokého věku. Takže jejich 

názory na zdravý život je docela rozumné 
zohlednit.

Výhody pohanky jsou následující. Pro 
alergiky, ale nejenom, je určitě příjemnou 
zprávou, že se díky obsahu taninů “neka-
marádí” s roztoči a různými bakteriemi. 
Navíc se svobodně přesypává a tím pá-
dem ideálně přizpůsobuje potřebám na-
šeho těla. Zvláště u polštáře to má velký 
význam, protože člověk za noc neustále 
mění svou polohu a tak velmi často z něče-
ho příjemného a nadýchaného naplněného 
klasickým materiálem máme ráno nepříliš 
pohodlnou destičku. To se u pohankových 
slupek nestane. Takže spíme výrazně po-
hodlněji a také šetříme naši páteř. Jsou 
vhodné i pro lidi upoutané na postel, pro-
tože chrání před proleženinami. Také zlep-
šují prokrvení, posilují imunitu a přináší 
úlevu při různých revmatických potížích. 
Existují i teorie, že nás chrání před škod-
livými účinky elektromagnetického záření. 
To vydávají elektrické přístroje, kterými 
jsou moderní domácnosti přeplněné.

Různé polštářky či opěrky mohou 
být velmi užitečné pro každého, kdo trá-
ví dlouhou dobu za volantem a nebo sedí 
u počítače. Podobně jako při spaní si díky 
nim uleví naše namáhaná páteř. Údržba je 
velice snadná. Jednou za čas vysypeme 
náplň a necháme pořádně proschnout a vy-
větrat. V mezičase vypereme a vysušíme 
povlak a nakonec do něj pohankové slupky 
vrátíme. A můžeme si zase vychutnat zdra-
vé spaní.

http://www.prostezdravi.cz/ 
pohankove-matrace-polstare/

Pohankové matrace a polštáře

Člověk už odpradávna nosí hudbu v sobě, 
vtiskuje se do něj z krajiny, z tradice, z po-
slouchání. Vyrostl jsem na středním Slo-
vensku mezi Malou a Velkou Fatrou, a tak 
možná není až tak překvapivé, že jsem na-
šel zalíbení ve slovenských lidových píšťa-
lách, fujarách a koncovkách. Tuto životní 
radost jsem si s sebou odnesl i na Moravu, 
kde několik posledních let žiji.

Moje nadšení z fujar, koncovek a dal-
ších píšťal se postupně rozšířilo i o etnické 
dechové nástroje z dalších koutů světa (af-
rické a balkánské píšťaly, didgeridoo). Po 
nějakém čase jsem pocítil, že se chci o tento 
poklad podělit s lidmi okolo. I proto jsem 
začal učit hru na koncovky a fujary a vše-
možně se snažím uvést potěšení z hudby 
zpět do života a společnosti. Tyto stránky 
(http://www.fujarka.cz) jsou dalším krokem 
ke sdílení – najdete tu informace o výrobě 
lidových píšťal, koncovek a fujar, nabídku 
různých workshopů, kurzů a koncertů. Po-
kud byste si případně chtěli koupit píšťalu, 
fujaru nebo didgeridoo, můžete se podívat, 
zda by Vás uspokojily výrobky z mé dílny.

Marek Gonda

Historie
Koncovka se řadí mezi nejstarší druhy píš-
ťal ve světě. V našich končinách je nejroz-
šířenější v oblasti východního Slovenska. 
Jedná se o bezdírkovou píšťalu (má pouze 
středový otvor), která i přesto umožňuje za-
hrát 15 a více tónů přírodní stupnice využí-
vané v řadě písní a nápěvů (koncovka neu-
možňuje zahrát klasické oktávy). Nejstarší 
koncové píšťaly byly zhotoveny ze stébel 
trávy, z kostí. V současné době se nejčastěji 
používá k výrobě černý bez. Nejdůležitější 
částí koncovky je pískvor – duše nástroje. 
Jedná se o okénko většinou obdélníkového 
tvaru umístěné v horní části nástroje.

Proč hrát na koncovku?
Dech nás provází celý život – nádechem 
začíná, výdechem končí. Správné dýchání 

pozitivně ovlivní celkový 
zdravotní stav! Koncov-
ka umožňuje přirozeným 
způsobem nácvik správné-
ho dýchání, prohlubuje ho, 
využívá plného dechu. Je 
tak významným pomocní-
kem pro astmatiky, alergi-
ky. Předností koncovky je 
lehké intuitivní hraní, kte-
ré zvládne opravdu každý! 
Koncovka tak v neposled-
ní řadě rozvíjí kreativitu, 
pomáhá uvolňovat emo-
ce a tím velmi pozitivně 

ovlivňuje i psychický stav jedince a pomá-
há s vyjádřením i introvertnějším lidem. 
Navíc při společné hře učí vzájemné tole-
ranci a spolupráci v kolektivu. Je tím nedíl-
nou součástí pro zvládnutí našich vztahů, 
ať už rodinných, či pracovních.

Základ hry na koncovku
Jak již bylo napsáno výše, předností kon-
covky je její lehké intuitivní ovládání. 
Nástroj se ovládá za pomoci dechu – čím 
silnější dech, tím vyšší tón. Dalším pomoc-
níkem je pak prst (prsty), kterým zakrývá-
me buď úplně, nebo částečně spodní otvor 
a vytváříme tak řadu tónů přírodní stupni-
ce. Celá stupnice se zahraje střídáním od-
krytého a zakrytého spodního otvoru s po-
stupným zvyšováním intezity dechu.

První tóny
Jednotlivé tóny lze celkem bez problémů 
na koncovce najít, s ohledem na její ladě-
ní. I přesto je třeba je nacvičovat, abychom 
dokázali nástroj využívat v maximální 
míře a rozvíjet tak své hudební nadání, kte-
ré má do jisté míry každý z nás!

Společná hra
Výhodou koncovek stejného ladění při 
společné hře je to, že hudba, která v ko-
lektivu vzniká, působí vždy harmonicky, 

a to i přesto, že nemusí hrát stejný tón 
(podmínkou je jen umět naslouchat dru-
hému). Je to právě díky ladění tohoto ná-
stroje, které vychází z přírodní stupnice. 
Na koncovku se prakticky nedá hrát fa-
lešně! Při společné hře lze uplatnit řadu 
zajímavých hudebních prvků, které zá-
bavnou formou člověka naladí do stavu 
pohody a relaxace. Jeden hráč může např. 
něco zahrát a ostatní to musí zopakovat, 
popřípadě každý přidá k předchozí me-
lodii něco svého (tím se rozvíjí paměť 
a hudební kreativita), zábavná je i hra ve 
dvojicích, kdy se vzájemně oba hráči do-
plňují a vzniká tak zajímavý hudební dia-
log. Při společném hraní se postupně celá 
skupina velmi příjemnou formou sbližuje 
a dochází k vytvoření příjemné atmosféry. 
V neposlední řadě se dá koncovka využít 
i pro společné meditace na harmonizaci 
celé naší bytosti.

www.spontannibubnovani.cz

Dřevo má duši
Dřevo má duši. A o tom bezovém to platí 
dvakrát. Ve svém středu totiž ukrývá měk-
kou dužinu, které se lidově říká duše. Bez-
ové dřevo srostlo se srdci fujaristů a píš-
ťalkářů už velmi dávno. Je to snad díky 
skutečnosti, že měkká duše dobře vede 
nebozez při vrtání, ale určitě i kvůli jeho 
barvám, zvláštním křivkám, vůni, dostup-
nosti a dobré opracovatelnosti.

Mne si tento keř – bez černý (Sambu-
cus nigra) – podmanil také. Už když sbírám 
jeho větve a vyčkávám, až je budu moci 
přeměnit v nástroj, cítím jejich skryté pís-
ně. Je to vždy dobrodružství vidět osobnost 
každého kusu dřeva a skloubit ji s vlastním 
citem a představou. Tak vzniká nástroj, ve 
kterém se setkává člověk s přírodou, ale 
i se svými předky, jejichž myšlenky, po-
city a vkus přežívají ve formách a tvarech 
vtištěných do lidových píšťal. Když se tyto 
píšťaly rodí v mých rukou, cítím za sebou 
zástup našich otců, který v mnohém určil 
mou vlastní zkušenost.

Na druhou stranu ale vím, že tvořím 
úplně nanovo a novým způsobem, přetvá-
řím a doplňuji odkaz a tradici, aby si našly 
místo v současné době. Každému nástroji 
při jeho zrodu potichu přeji, aby se vryl do 
srdce člověka, který jej bude používat.

Bez dotyku člověka totiž zůstávají hu-
dební nástroje přece jen mrtvé. Jejich duše 
skutečně ožívá až sevřením prstů hráče, 
jeho teplým dechem. Až potom vzniká to 
tajemné jiskření, které rozeznívá něco hlu-
boko v nás.

http://www.fujarka.cz 

Přirozená hudba má mnoho podob

Lesní skřítkové zatím tvrdě spí,
jarní sluníčko je pak ale jistě k pilné práci probudí …

Jaroslav Zbořil, Šumperk

http://www.polahoda.cz
http://www.hobbystranky.cz/hobby/co-si-muzete-vyrobit-doma-z-aloe-vera-telove-maslo-repelent-osvezujici-napoj
http://www.hobbystranky.cz/hobby/co-si-muzete-vyrobit-doma-z-aloe-vera-telove-maslo-repelent-osvezujici-napoj
http://www.hobbystranky.cz/hobby/co-si-muzete-vyrobit-doma-z-aloe-vera-telove-maslo-repelent-osvezujici-napoj
http://www.prostezdravi.cz
http://www.fujarka.cz
http://www.spontannibubnovani.cz
http://www.fujarka.cz
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 Kousíček pravdivé historie je tak vzácná věc, že si jí musíme velice vážit. Thomas Jefferson

 HISTORIE • ZÁHADY • ZAJÍMAVOSTI

Svato-Uspenská Kyjevo-pečerská Lávra je velmi 
pozoruhodné místo, které se nachází v centru Kyjeva 
(Ukrajina). Návštěvníky udivuje krása okolní krajiny 
a zároveň také monumentalita architektury. Lávra je 
právem považována za duchovní a kulturní kolébku 
celého slovanského národa. Vždyť ve své době to byl 
největší klášter na území, které obývali Slované. Byl 
proslulý svými lékaři, ikonopisci a písaři, ale také vy-
nikající knihovnou. Sem směřovali lidé z mnohých 
zemí tehdejšího světa, leckdy i z těch nejvzdálenějších.

 V současnosti je Kyjevo-pečerská Lávra je nej-
větším klášterním komplexem na Ukrajině. Na jejím 
území se nachází množství kostelů, muzeí a archivů, 
které jsou významné z historického a kulturního hle-
diska. Přitahují jak odborníky z oblasti historie, umění, 
etnografie, kultury, tak i turisty, kteří navštěvují výsta-
vy a exkurze, které se zde konají.

Z letiště do metra Vokzalnaja jezdí autobus ex-
press Poljet. Cena je přibližně 50 hřiven. (Pro srov-
nání taxi stoji 200–300 hřiven). Přijedete-li do Kyjeva 
vlakem, od hlavního vlakového nádraží se do Lávry 
můžete dostat metrem. Stanice metra Vokzalnaja se 
nachází hned vedle nádraží. V každém vlaku metra je 

mapa metra a plán zastávek. K tomu, abyste se dostali 
do Kyjevo-Pečerské Lávry, vystupte na stanici metra 
Arsenalnaja. Jízdné v metru je 2 hřivny.

Když vyjdete z metra, přejděte na druhou stranu 
ulice přes podzemní chodbu do zastávky ve směru 
Kyjevsko – Pečerská Lávra. Do Lávry se dostanete 
trolejbusem číslo 38, autobusem číslo 24, nebo mik-
robusem, na kterém je napsáno Lávra (jízdné 2-2,50 
hřivny). 

Další varianta: od stanice metra Arsenalnaja mů-
žete do Lávry dojít pěšky po ulici Janvarského vosta-
nija. Trvá to přibližně 15 minut. Když vyjdete z metra 
Arsenalnaja, ihned odbočte vlevo a pokračujte stále 
rovně. Projdete podzemním nákupním centrem a ocit-
nete se v krásném parku Slávy, který nabízí nádherný 
výhled na Kyjev a Dněpr. Cesta do Lávry ale pokra-
čuje dále.

Adresa Kyjevo-Pečerské Lávry: Ivana Mazepy 
(Janvarského vostannija) 17-25

VSTUP do Kyjevsko-Pečerské Lávry
Jděte podél dlouhé bílé stěny Lávry, která vás po 

levé straně přiblíží k hlavnímu vchodu klášterního 
komplexu (na mapě č.1) – Chrám nad branou svaté 
Trojice. Podívejte se, prosím, na mapu Kyjevsko-Pe-
čerské Lávry.

Plánek Kyjevsko-Pečerské Lávry:
http://polahoda.cz/index.php?nma=catalog&fla=stat&-

cat_id=1&nums=76

Červený trojúhelník ukazuje na hlavní vchod přes 
Chrám nad branou svaté Trojice do Horní Lávry, kde 
se nachází Svato-Uspenský sobor, Velká klášterní zvo-
nice, Refektář s chrámem, hrob Petra Stolypina, mno-
ho muzeí a výstav. Vstup na teritorium Horní Lávry 
klášterního komplexu je za vstupné, děti předškolního 
věku mají vstup zdarma. Otevírací doba: 9,00–18,00. 

Relikvie Agapita Pečerského jsou umístěny v Dol-
ní Lávře, kam se můžete dostat jak přes teritorium 

Horní Lávry, tak i přes druhý vstup (vstup zdarma), 
který je na mapě označen zeleným trojúhelníkem. 

Dobrá rada: zkuste relikvie navštívit dvakrát. 
Jednou bez objednané prohlídky, vychutnat si ticho 
a zažít nádheru přítomnosti Ducha svatého. Podruhé – 
s průvodcem, kterého si lze objednat v Dolní Lávře. 
Pokud budete mít štěstí, bude váš průvodce někdo 
z mnichů nebo kněží, kteří se snaží předat všechny 
krásy života v klášteře, jeho legendy a majestátnou 
historii, události a zázraky z minulosti a současnosti. 

Dále vaše cesta pokračuje ve směru zelené šipky. 
Projdete velkou bránou a vedle velkého černého kří-
že odbočte vpravo a jděte po dlážděné silnici vedoucí 
dolů z kopce. Na levé straně za plotem se rozprostírá 
klášterní zahrada. Tato silnice zatočí doleva a přive-
de vás do velké arky s mozaikou znázorňující Krista 
Spasitele. Když projdete arku, ocitnete se na nádvoří 
u Blízkých jeskyní před Chrámem Povýšení svatého 
kříže (modrý trojúhelník na mapě). Půjdete dále a za-
hnete za roh budovy. Poslední masivní dřevěné dveře 
v této dlouhé budově jsou vchod do Blízkých jeskyní. 

Relikvie Agapita Pečerského
Jeskyně jsou otevřeny od 8,30 do 16,30. Po vstupu 

do Blízkých jeskyní můžete zakoupit svíčku a osvětlit 
si cestu v jejich pološeru. Elektrické osvětlení jeskyní 
je však dostatečné na to, aby bylo vidět na cestu. Se-
jděte po vápencových schodech dolů, projděte po vi-
nuté chodbě, a když se dostanete na rozcestí, odbočte 
doleva a znovu doleva – tam uvidíte chrám Uvedení 
Bohorodičky do chrámu. Na levé straně od vchodu se 
nachází relikviář Agapita Pečerského.

O zázracích, které se stávají s poutníky poblíž re-
likvií Svatého, můžeme napsat celé knihy, tolik exis-
tuje různých důkazů. Malý zázrak, který si může zažít 
každý je, jako by na ulici nebyla zima nebo mráz, ved-
le relikvií Agapita stoupá tělesná teplota a objevuje se 
nevysvětlitelné vnitřní teplo.

Může se stát, že celý tok turistů bude směrován 
napravo od vchodu, aby se zabránilo vytvoření zácpy 
lidí. V tomto případě projdete všechny jeskyně (do ko-
lečka), a pak se dostanete do chrámu Uvedení Bohoro-
dičky do chrámu. Naproti tomuto chrámu je místnost, 
kde se nachází 5 relikvií, z nichž jedna patří bohatýro-
vi, který opravdu existoval – sv. Ilji Muromcovi. Tam, 
na jedné ze stěn je freska se zobrazením Panny Marie 
(s „třetím okem“), která často zázračným způsobem 
roní myro.

Pravidla chování na území Lávry
Dolní Lávra je fungující mužský klášter se všemi 

vyplývajícími důsledky. Možná si vzpomínáte na rčení 
„do cizího kláštera se s vlastní ústavou nechodí“. Proto 
nezáleží, jestli jste věřící, ateista nebo monarchista – 
všichni by v teritoriu Dolní Lávry měli dodržovat stej-
ná jednoduchá pravidla. Konkrétně: vypnutý mobilní 
telefon, v jeskyních a chrámech nefotit a nenatáčet 
(to lze provést na vyhlídkové plošině v Horní Lávře 
a v blízkosti většiny památek, ale hlavně venku, ne 
uvnitř). Chovat se potichu, kulturně. Vhodné oblečení 
pro ženy – šátek nebo čelenka na hlavě, dlouhá sukně, 
šaty nebo dlouhý kabát. Pro muže – do všech prostor 
Lávry vstupovat bez pokrývky hlavy.

V dnešní době ženy často chodí do kláštera v kal-
hotách. Nic se neděje – hned u vchodu do jeskyně si 
můžete propůjčit sukni. Pokrývka hlavy a sukně u žen 
vám pomohou vyhnout se nepříjemnému rozhovoru 
s mnichy, kteří v jeskyních udržují pořádek.

Při návštěvě jeskyní si všimněte, že se mnozí lidé 
dotýkají rakve s relikvií (rukou, čelem, rty). Proč to 
dělají? Jeden kněz dal velmi dobré srovnání. Přirov-
nal svaté s generátory energie. Jinak řečeno, svátost 
je akumulace božské energie. Svatí jí mají tolik, že 
ji mohou dávat jiným lidem, dokonce i skrze své 
ostatky. A když se člověk dotýká, jakoby se účastnil 
této svátosti a odnáší si s sebou částečku této božské 
energie.

Kyjevo-pečerská lávra: duchovní a kulturní ko-
lébka všech Slovanů číst na http://polahoda.cz/index.php?-
nma=news&fla=stat&nums=48

Na četná přání našich čtenářů zveřejňujeme 
informaci o tom, jak se dostat do Kyjevo-Pe-
čerské Lávry.

Slované toho hodně viděli a překonali 
na cestě svého bytí a rozvoje. Ale co nej-
déle zůstává živé v paměti našeho národa? 
Samozřejmě že světlé vzpomínky na osob-
nosti, které celý svůj život věnovaly pro 
blaho lidí. Každý z nich konal podle svých 
nejlepších znalostí, schopností a vnitřní 
síly. Říká se, že se svatými stávají zde na 
Zemi, a vypadá, že je to pravda. Pravděpo-
dobně jeden z nejvíce významných přínosů 
k rozvoji Slovanů udělal Agapit Pečerský, 
kterého lidé během jeho života nazývali 
Lékařem Nezištným, především za jeho 
nezištnou pomoc lidem. Světlou památku 
na slavného lékaře a vynikajícího Člověka 
v národě pečlivě uchovávají po tisíce let!

Kdo byl Agapit Pečerský a proč za té-
měř tisíc let jeho sláva neutichá a lidé po 
celém světě si jej stále váží? 

Agapit Pečerský je první slovanský 
Lékař z 11. století, který měl mimořádnou 
duchovní sílu a výjimečný dar uzdravová-
ní. Starověké jméno Agapit je odvozeno od 
slova „agapé“, což v překladu z řečtiny 
znamená nezištná láska, oddanost, láska 
k bližnímu. Jeho zázračné a léčivé ostatky 
jsou stále uloženy v Blízkých jeskyních Ky-
jevo-Pečerské Lávry, v podzemním chrámu 
Uvedení do chrámu Přesvaté Bohorodičky. 

ZÁZRAČNÉ UZDRAVOVÁNÍ 
TRVÁ UŽ TISÍCE LET!

Jaké tajemství skrývá naše slovanská 
duše? Proč jsme vždy na nějaké neznámé, 
pro nás podvědomé úrovni, tíhneme k li-
dem, kteří nesou dobro a světlo do našich 
duší, přicházejí na pomoc v těžkých časech 
a nechtějí nic na oplátku, neukazují se před 
ostatními? Možná nám na tuto otázku po-
může odpovědět exkurz do historie a odha-
lení dosud neznámých historických faktů. 

 Setkání Agapita  
s Jaroslavem Moudrým

Jaroslav Moudrý (veliký kníže Ky-
jevský, bývalý kníže Rostovský, kníže 
Novgorodský) se seznámil s Agapitem 
Pečerským, Lékařem Nezištným, kvůli 
své nemoci. Tehdy se sláva o lékařském 
umění Agapita šířila i daleko za hranice-
mi Kyjevské Rusi. Jaroslav měl problémy 
s páteří kvůli poranění kyčelního a kolen-

ního kloubu. Stal se tedy, jak bychom to 
řekli dnes, stálým pacientem Agapita. Díky 
takovému vynucenému, ale pro Jaroslava 
velmi užitečnému kontaktu, díky tomu, že 
mu Agapit objasňoval mnoho otázek, tyka-
jících se Znalostí, jak o člověku, tak i spo-
lečnosti celkově, bychom mohli říct, že se 
kníže Jaroslav stal „Moudrým“.

Jako následek takového kontaktu 
vznikly první samostatné ruské kláštery, 
a to na počest Svaté Bohorodičky. Začaly 
se aktivně překládat zahraniční knihy (ze-
jména z Athosu), začalo horlivé přepisová-
ní staroslovanských tlustospisů (dokonce 
i staroruských „pohanských“ dokumentů, 
zapsaných na březové kůře). Knihy se sta-
ly základem obecného osvícení. Sečtělost 
Agapita a jeho rady určené Jaroslavovi jej 
přivedly k tomu, že se samotný kníže začal 
zajímat o četbu knih, zavedl vzdělání do 
módy, a to jak mezi svými společníky, tak 
mezi prostým lidem. Kníže se řídil rada-
mi Agapita, zřizoval první veřejné dětské 
školy, v hlavním městě byla u Sofijského 
chrámu založena velká knihovna celostát-
ní úrovně, byla ustálena základní znaková 
symbolika pro celou společnost, byla na-
stavena diplomatická práce na mezinárod-
ní úrovni. Takže není s podivem, že Kyjev-
ská Rus během vlády Jaroslava Moudrého 
dosáhla svého rozkvětu.

To jsou skutečně zajímavá fakta, která 
vyjasňují mnohé v té náhlé změně chová-
ní Jaroslava: od krutého vládce, který se 
v prostředcích při dobývání moci v Kyje-
vu rozhodně neomezoval, až po okamžik, 
kdy se stal ‚Moudrým‘ panovníkem během 
jeho vládnutí v Kyjevské Rusi po sezná-
mení se s Agapitem Pečerským...

Agapit Pečerský zasvětil Jaroslava 
Moudrého do tajemství aktivních znaků, 
detailně mu pověděl, jak a jaké základ-
ní kultovní stavby je nezbytné postavit 
v hlavním městě a v zemi. A co bylo ne-
důležitější, pověděl mu jak a jaké znaky se 
na nich mají umístit. Sdělil mu rovněž, co 
je zapotřebí udělat, aby tyto znaky aktivo-
val, aby pomohly duchovnímu vzestupu 
lidí a tak je ochránily od vlivu negativních 
sil neviditelného světa. Agapit samozřejmě 
sledoval své cíle, zakládal duchovní znaky 
pro budoucí pokolení, na rozdíl od pomí-
jivých lidských cílů Jaroslava. Lidi jsou 
jenom lidi, i když je třeba desetkrát varuješ 
před následky, je to jedno, stejně se neustá-
le pokouší poskytnuté Znalosti rozumem 
předělat. Bohužel, ani Jaroslav nebyl vý-
jimkou lidského rodu, alespoň tedy v tom-
to ohledu. Věděl, jaký vliv má obrácená 
svastika na masy a přesto přikázal umístit 
tento znak do výzdoby chrámu, jako potvr-
zení své pozemské moci. No, a čeho tím 
dosáhl? Jeho život proletěl tak rychle jako 
šíp, napříč iluzí materiálního světa. A lid-

ská slabost – touha po získání pozemské 
moci – po smrti fyzického těla pouze ještě 
více zatížila a prodloužila agónii jeho muk, 
jako sub-osobnosti. Zato ale jeho lidskou 
chybou se dodnes kochá Živočišný ro-
zum, aktivuje pokolení veleknězů ve svůj 
prospěch a vyvolává v masách živých lidí 
vzestup negativní energie.

Ale také je třeba říct, že v ostatních 
věcech Jaroslav skutečně prokázal svoji 
Moudrost. Spolu s týmem lidí stejného my-
šlení úspěšně realizoval tento projekt, díky 
čemuž se za krátkou dobu Kyjevská Rus 
stala nejen vzkvétajícím státem, ale stala se 
i „Domovem Přesvaté Bohorodičky“. 

Slovanská symbolika
„Chtěl bych poznamenat, že u Slo-

vanů byla v předkřesťanském období za-
chována symbolika převážně rombického 
typu. Můžeme říct, že Slované a baltické 
národy byly prakticky posledními indoev-
ropskými národy, které dlouho a vytrvale 
vzdorovaly vměšování křesťanské symbo-
liky do jejich tradičních náboženství. Chci 

upozornit, že křesťanství jako náboženství 
kolem 10. století již značně upevnilo svo-
ji pozici ve světě jako nástroj politického 
vlivu. A tyto národy měly převážně sym-
boliku zaměřenou na duchovno. No, jak 
jsem říkal, veškeré změny začínají sym-
boly. Jestliže bohatou sakrální symboliku 
íránských národů začalo křesťanství ovliv-
ňovat prakticky již v 6. století, germánské 
národy v 8. století, pak závažný nástup 
symbolů daného náboženství (včetně ne-

gativně působících znaků) u Slovanů počí-
ná v 10.–11. století.

Avšak díky tehdejšímu zásahu Agapita 
Pečerského do tohoto procesu byly v Ky-
jevské Rusi aktivovány právě pozitivní 
symboly, z nichž mnohé (znak AllatRa, 
Allat, kosočtverce, kruhy, rovnostranné 
kříže) byly velmi dobře známy i v obdo-
bí před křesťanstvím. Agapit v podstatě 
obnovil Znalosti, včetně i těch o čtyřech 
Bytostech, o duchovním osvobození člo-
věka. Ovšem, nebylo to učiněno očividně, 
ale skrytě, ale to neznamená, že by to bylo 
méně důležité. Čili díky duchovní činnosti 
Agapita Pečerského, Lékaře Nezištného, 
došlo k obnově převážně pozitivních zna-
ků, což se, přirozeně, projevilo na duchov-
ní budoucnosti daných národů.

V 11. století byl v centru Kyjeva po-
staven chrám Svaté Sofie podle projektu, 
který doporučil knížeti Jaroslavovi Moud-
rému Agapit Pečerský. Chrám neměl ob-
doby ani v byzantské architektuře té doby.

V tu dobu, hlavně kvůli správnému 
rozmístění pozitivních znaků a propagan-
dy lidských morálních a kulturních hodnot 
se v lidech začaly stále častěji projevovat 
nejlepší duchovní vlastnosti. Ve světových 
názorech Slovanů té doby se začala služba 
„Pravdě Boží“ sdružovat se službou Dob-
ru, vyššímu duchovnímu Blahu, vítězstvím 
Dobrodiní. Lidé v podstatě nalezli společ-
né body starých náboženských představ 
s novými, zavedenými předchozími poli-
tiky a velekněžími. Proto po rozepřích na 
náboženské půdě v té době došlo k pozitiv-
nímu rozmachu, takové duchovní jednotě 
lidí na území starého ruského státu, který 
se doposud neodlišoval od ostatních zemí 
té doby, tonoucích v rozbrojích...

Krabí mlhovina
„Během života a aktivního působení 

Agapita Pečerského, a sice v létě roku 
1054, se na nebi objevila jasná hvězda, 
která byla vidět dokonce i ve dne. Bylo 
to světlo, které na Zem dorazilo od exploze 
supernovy, jež se nachází v souhvězdí Býka 
v naší Galaxii. Pozůstatky výbuchu této su-
pernovy dnes můžeme vidět ve formě roz-
pínající se Krabí mlhoviny, nacházející se 
v jejím centru neutronové hvězdy (pulzaru), 
v níž se explodovaná hvězda proměnila. Je 
zajímavé, že paprsek radiových vln právě 
tohoto pulzaru se i nyní pohybuje po Zemi, 
jako by to byl paprsek otáčejícího se majáku 
na moři a vydával signál pro lodě.

Je zajímavé, že to byla první neutrono-
vá hvězda ve Vesmíru, kterou vědci začali 
ztotožňovat s pozůstatky supernovy. Pře-
kvapilo mě, že jak se domnívají, je velká 
asi pouhých 25 km, to znamená, že je velká 
asi jako nějaké město. A přitom svojí ener-
gií zásobuje obrovskou Krabí mlhovinu. 

Hustota neutronové hvězdy je velmi vyso-
ká. Ale pozoruhodné je, že v poslední době 
vědci z tohoto pulzaru z Krabí mlhoviny 
zachytili nečekaně mohutné záblesky gama 
záření...“ 

***
Agapit konal dobro v tajnosti a měl tak 

velkou duchovní sílu, že dokonce i bylinka 
zaříkávaná jeho modlitbou získávala léči-
vé vlastnosti. Moderní věda dodnes tento 
jev nedokáže vysvětlit. Vědci také nemo-
hou vysvětlit skutečnost, proč v blízkosti 
relikvií Agapita rostliny zrychlují svůj růst 
a časem se stávají odolnější a „zdravější“, 
voda mění svoji strukturu a získává léči-
vé vlastnosti. Vědci zjistili, že v místnos-
ti s ostatky je snížené pole radioaktivity. 
Agapitovy ostatky dále mají silný bakte-
ricidní účinek na kvalitu ovzduší. Studie 
poukázaly na přítomnost jakéhosi pole, na 
dosud neznámý druh energie, která se ko-
lem relikvií vyskytuje.

To nejzajímavější ale je, že byla obje-
vena jakási zvláštní cykličnost ve „vyzařo-
vání“ ostatků. V určitých dnech (od 25.2.) 
se toto „pole“ ostře zesilovalo, a to mnoho-
násobně. Dá se říci, že se chovalo tak, jako 
by patřilo živému organizmu!

„...K této události dochází každoročně 
po celý týden počínaje 25. únorem. Proto-
že není v těchto dnech na Zemí víc posvátné 
místo, kde člověk, bez ohledu na jeho vy-
znání, mohl být se svou prosbou tak blízko 
Bohu. Tuto šanci má každý člověk a může 
ji využít po dobu sedmi dnů v roce. Vždyť 
není jisté, že se dočká roku následujícího. 
Pomíjivé jsou dny lidské na rozcestí časů. 
Žalostné jsou činy lidské před tváří Hospo-
dina. Již dnes je každý okamžik je na misce 
vah. A není pro duší důležitějšího úkolu, než 
touha po spasení. Nikoli ve víře vnější, ale 
ve víře vnitřní je skryt klíč k Bráně. Pouze 
slepý, zaslepený prachem, to neuvidí.“

„Není vhodné znepokojovat Pána 
z jakéhokoli důvodu než pro spásu své 
duše. Neproste o tělo, o zdraví, nestra-
chujte se o život – to vše je jen prach 
a touhy nenasytné. Není důstojnější pros-
by než prosba o spasení své duše.“ 

Agapit Pečerský

Modlitba pro spásu duše
Otče můj Všemohoucí,
V Tebe jediného vkládám své naděje 
A prosím tebe, Pane, 
Jen o spásu duše své, 
Buď vůle Tvá Svatá 
Posílením mým na této cestě,
Neboť život bez Tebe
 je okamžik prázdný. 
Jen ve službě Tobě je život věčný. 

Amen

Agapit i dodnes nezvyklým způso-
bem nezištně pomáhá lidem a inspiruje 
je k dobrým skutkům, dává jim vzácnou 
možnost nahlédnout do sebe a probudit 
podstatu skrytou hluboko uvnitř. 

Dobro nemá žádné hranice a nezná 
čas! Dobro plodí dobro!

s použitím úryvků z knihy Sensei ze Šam-
baly. 2. díl, AllatRa od A. Novych

AGAPIT PEČERSKÝ:
Dobro nemá žádné hranice a nezná čas

Agapit Pečerský, Lékař Nezištný

Jak se dostat do Kyjevo-Pečerské Lávry

portrét Agapita Pečerského 
výtvarnice A.Novych,

sestaven s využitím výsledků antropolo-
gického výzkumů kosterních ostatků, který 

provedl S.Nikitin
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Pojďme spolu tvořit POZITIVNÍ NOVINY!

Každý z nás je jedinečným zdrojem znalostí a životních zkušeností, nositelem 
obrovského dosud nevyužitého tvůrčího potenciálu. Rádi uvítáme Vaše člán-

ky, zajímavosti, nápady, postřehy, o které se chcete podělit s ostatními, básničky, 
veselá vyprávění, zápisky cestovatele… prostě všechno, co přináší dobrou nála-
du, optimizmus, prospěje ostatním lidem, pomůže na cestě k poznání. Kontakt: 
polahoda@centrum.cz; Nakladatelství IBIS s.r.o., P.O.BOX 45, 251 70 Dobřejovice

pokračování ze str. 1
úryvek z knihy AllatRa:

„Je známo, že je zde zvláštní důraz 
na Knihu! Během druhého příchodu drží 
Kristus otevřenou Knihu, všechny zoo-
morfní postavy ji také drží, každá jednu. 
To se má na mysli Evangelium, nebo tento 
symbol poukazuje na jakýsi obecný ale-
gorický význam? Vím, že v křesťanství 
odedávna symbolicky znázorňovali Ježí-
še Krista jako Knihu, na kterou sestupuje 
hrdlička jako zjevení Ducha Svatého. Také 
mě zajímalo, proč se právě hrdlička v Bib-
li zmiňuje nejčastěji. Jak je vidět, jistým 
způsobem se odlišuje od holuba. Je menší 
a patří k přelétavým ptákům. Hrdlička se 
objevovala v Palestině na počátku jara. Po-
važovali ji za prvního posla, čistého ptáka.

Rigden: Opravdu je to tak. Povím ti 
víc. Odedávna se v raném křesťanství zob-
razoval Duch Svatý právě jako bílá hrd-
lička (později jako holubice), ale ne jako 
holub. Hrdlička byla symbolem božské 
Lásky, tvořivého ženského principu, Pra-
matky všeho jsoucího (Allat). To je spoje-
no s mnohem staršími znalostmi, kdy bož-
skou trojici znázorňovali jako Otce, Matku 
a Syna. Takovou triádu měli například ve 

starověkém Egyptě: Osiris-Isis-Hor. Poz-
ději začali v křesťanství vyobrazovat hrd-
ličku (v jiných ztvárněních holubici) ze-
jména na obrazech Zvěstování (v kontextu 
zachycení námětu Archanděla Gabriela 
a Panny Marie) a křest Krista. 

Co se týká Knihy, měla jsi pravdu. 
Podtrhuje se především fakt přítomnos-
ti Knihy jako takové, a to jako otevřené, 
tedy dostupné čtení. V křesťanské kultuře 

je symbolika knihy velmi mnohoznačná 
a hluboká, proto ji každý maloval, vychá-
zeje z obecně přijatých pravidel. Mohla to 
být kniha Zvěst, Kniha Života se jmény 
Spasených, Kniha Zjevení o proroctvích 
Druhého příchodu Krista. Mimochodem, 
ve knize Zjevení se objevuje námět Knihy, 
napsané „uvnitř a zvenčí“, zapečetěné sed-
mi pečetěmi, kterou nemůže otevřít a pře-
číst nikdo jiný, než beránek Boží. Je tam 
také zmínka o čtyřech zvířatech – Ochrán-
cích kolem trůnu a tak dále.“

Svatý Grál
V tomto, pro lidstvo důležitém období, 

se na světě vždy objevuje to, co lidé ode-
dávna nazývali Svatý Grál, „číše Grálu“, 
nebo jak se v dávných dobách na východě 
říkalo „číše Džamšida“. „Klíč, který oteví-
rá nebesa“, tajemství, které je skryté před 
nepovolanými. Svatému Grálu se připisu-
jí schopnosti změnit člověka po kontaktu 
s ním, udělat ho nesmrtelným, dát člověku 
neomezenou moc a otevřít před ním Bránu 
do Ráje. Veškerá tato tvrzení nejsou neo-
podstatněná, protože za každým z nich se 
skrývá částečka pravdy o Svatém Grálu. 
Více informací o Grálu najdete ve čtvrtém 
dílu knihy „Sensei ze Šambaly“ od Ana-
stasie Novych.

Zde je důležité pochopit několik bodů. 
Je jasné, že Grál nikdy nebyl hmotnou 
věcí. Proč se tedy za symbol Grálu považu-
je číše? Odpověď na tuto otázku dostanete, 
když se seznámíte s knihou AllatRa. Vždyť 
dříve číše symbolizovala znak Allat (srpek 
s růžky směrujícími nahoru), tj. symbol 
ženské božské tvořivé energie. Ale co to je 
Svatý Grál samotný? Podle legendy oprav-
du dává velkou sílu a pro člověka nadpřiro-
zené možnosti. Ten, kdo odhalí Grál, stává 
se polobohem, ovládá božskou sílu Allat, 
ale zároveň zůstává člověkem. Ale hlav-
ním je, že Grál umožňuje duchovní osvo-
bození pro každého tady a teď. Člověk se 
výrazně promění duchovně. Podle čtvrtého 
dílu knihy „Sensei ze Šambaly“ člověk za-
čne vidět to, z čeho se ve skutečnosti sklá-
dá tento svět, a začíná rozumět jeho iluzor-
ní podstatě. V knize také najdete zajímavá 
fakta o Grálu, o těch, kdo ho hledal a kdo 
ho přinášel do světa. 

V naší době, na prahu globálních udá-
lostí pro lidstvo, je Grál opět přinesen do 
světa, aby člověk nebo lidstvo udělalo 
svoji rozhodující volbu. Grál se skládá ze 
znaků, které při správném složení sestaví 

určitou formuli Prvotního Zvuku. Příběh 
objevení Grálu na světě zůstává v průběhu 
času beze změny, s příchodem na svět je 
rozdělen do čtyř skupin, které jsou skry-
ty ve hmotných objektech. Podle znalos-
tí, které byly dané, je Grál již ve světě. 
A vždy zůstává velkou záhadou, kdo a jak 
jej použije, a v tom i spočívá také volba, 
která je lidstvu dána.

Čtvrtý díl knihy v sobě skrývá hodně 
tajemství, sakrálních textů o Grálu a nápo-
věd, kde by jej měl současný člověk hledat. 

Informace z knihy AllatRa více prohlubují 
pochopení záhadného čtvrtého dílu knihy 
Sensei ze Šambaly.

Po přečtení knihy Allatra si uvědo-
muješ, jak rychle utíká náš pomíjivý život 
a jak je důležité spěchat a zachránit sebe 
a svoji Duši. Není náhoda, že popularita 
knihy Allatra po celém světě mezi lidmi 
roste jako sněžná lavina. Lidé cítí pravdu 
a čisté prapůvodní znalosti uvnitř.

 Allatra očišťuje mysl lidí jako křišťá-
lově čistá voda a odplavuje nánosy bahna 
systému živočišného rozumu. Rozšiřuje 
vědomí a zbavuje Osobnost pout hmot-
ného světa, aby mohla pochopit a procítit 
svůj skutečný domov – duchovní svět. 
Tato ohnivá bible pálí ruce těm, kdo jsou 
mrtví, a je majákem pro ty, kteří jsou 
znovuzrozeni k životu. Byla stvořena pro 
ty, kteří nikdy neztráceli život, to znamená 
pro ty, kteří nikdy neztratili svou pravou 
duchovnost a stále k ní směrovali.

„Každý z nás, kdo se nachází v těle, 
je hercem v divadle hmoty. Hra je šoku-
jící, ale velice poučná. Jedněm se otevírá 
Pravda, zatímco jiní jsou uchváceni vlast-
ní licoměrností. Jediný rozdíl je v tom, na 
které straně, v této iluzorní podívané, stojí 
tvoje vědomí.“

Rigden Djapo
překlad ze zdroje: http://allatra.tv/

vdvoem-naedine/video/190-predskaza-
niya-buduschego-graal“

„Osud nám dává mnoho znamení, jen málo kdo je vidí.
Někdy to, co hledáme, je blíž, než si myslíme...“

Jaká mylná přesvědčení nám uza-
vírají cestu ke štěstí? Která to jsou? 
Zde je pár příkladů. 

Zaprvé: člověk nemůže být šťastný 
bez věcí, ke kterým přilnul a které pro 
něho mají velkou cenu. Omyl. Ve vašem 
životě není jediného okamžiku, kdy bys-
te neměli všechno, co ke štěstí potřebu-
jete. Chvíli o tom přemýšlejte. Nejste 
šťastni proto, že svou pozornost sou-
střeďujete na to, co nemáte, místo na 
to, co máte, v tom kterém přítomném 
okamžiku.

Jiné přesvědčení: na štěstí si člověk 
musí počkat. Není to pravda. Právě teď 
a tady jste šťastni, ale nevíte o tom. 
Vaše mylná představa a vaše zkreslené 
vnímání vás uvrhlo do strachu, úzkostí, 
závislostí, konfliktů a množství her, kte-
ré jste naprogramováni hrát. Kdybyste 
byli schopni tohle všechno prohlédnout, 
uvědomili byste si, že jste šťastni, jenom 
o tom nevíte.

Další přesvědčení: budu šťastný, až 
se mi podaří změnit situaci, ve které se 
nacházím, a taky lidi kolem. Není to tak. 
Ve snaze přeskládat svět člověk vyplýt-
vá, a hloupě vyplýtvá, mnoho energie. 
Je-li změna světa náplní vašeho života, 
klidně si ho běžte měnit, ale neopájejte 
se při tom mylnou představou, že vám 
to přinese štěstí. Šťastnými či nešťast-
nými vás nečiní svět a lidé kolem vás, 
ale to, co se vám odehrává v mysli. 
Hledat pocit štěstí v okolním světě, ve 
světě mimo vás, je stejné jako hledat orlí 
hnízdo na dně oceánu. Takže jestli chce-
te být šťastni, přestaňte plýtvat silami na 
léčení pleše nebo formování přitažlivého 
těla nebo na změnu bydliště, zaměstná-
ní, komunity, životního stylu či dokonce 
vlastní povahy. Uvědomujete si, že byste 
mohli změnit každou z těchto věcí – že 
byste mohli krásně vypadat, být okouz-
lující osobností v úchvatném prostředí – 
a stejně byste nebyli šťastni? A vy někde 

hluboko uvnitř víte, že to tak je, a přesto 
jste schopni plýtvat úsilím a energií ve 
snaze získat něco, o čem víte, že vám to 
štěstí nepřinese.

Další mylné přesvědčení: budu 
šťastný, až se mi vyplní všechna má přá-
ní. Není to pravda. jsou to naopak právě 
tato vaše přání a lpění, co z vás dělá lidi 
plné napětí, marnosti, nervozity, nejisto-
ty a obav. Sepište si všechna svá přání 
a všechno, na čem lpíte, a každé té jed-
notlivé věci řekněte: „Hluboko ve svém 
nitru vím, že i když tě získám, nebudu 
šťastnější.“ A zamyslete se nad pravdou 
těch slov. Splnění tužeb vám může 

nanejvýš přinést záblesky rozkoše či 
vzrušení. Nezaměňujte se však s poci-
tem štěstí.

Co je tedy štěstí? Jen velmi málo 
lidí to ví a nemohou vám o tom nic říct, 
protože štěstí nelze popsat. Uměli byste 
popsat světlo lidem, kteří celý svůj život 
seděli ve tmě? Uměli byste popsat sku-
tečnost někomu, kdo sní? Poznejte svou 
tmu a ona zmizí; pak zvíte, co je světlo. 
Poznejte podstatu svých nočních můr 
a ony se ztratí; pak se probudíte do sku-
tečnosti. Poznejte svá mylná přesvědče-
ní a ona se vás pustí; pak poznáte, jak 
chutná štěstí.

úryvek z knihy Cesta k lásce, 
Anthony de Mello

zdroj: http://www.volny.cz/cdk.vp/
sch_lm/sl07_03_1.htm

Co je to Duše? Jaké je její poslání? 
Jak procítit svoji duši? A jak se duchovně 
osvobodit bez zprostředkovatelů? V tomto 
článku budeme hovořit o tom blízkém, 
pravém a věčném, co je v každém z nás – 
o Duši, jako částici Duchovního světa 
a o hlavním smyslu lidského života – spo-
jení Osobnosti s Duší a nalezení nekoneč-
ného vnitřního štěstí.

Člověk má dvojí podstatu – je v něm 
smrtelná, a proto iluzorní Živočišná (ma-
teriální) podstata, a opravdová, živá a věč-
ná Duchovní podstata. To nejcennější, co 
bylo člověku dáno na dobu života v tomto 
trojrozměrném světě – je právo Volby, 
na kterou stranu se ve svých myšlenkách, 
slovech a činech chce postavit. Je to volba 
tady a teď, mezi Smrtí a věčným Životem. 
A z těchto „tady a teď“ se skládá celý náš 
život.

 Věčnost je každému člověku velice 
blízká. Je to nekonečnost uvnitř nás, oprav-
dová realita v nás samotných, ale trojroz-
měrná iluze nás svádí svojí iluzorností. 
Věčnost k nám promlouvá v jazyce hlubo-
kých vnitřních pocitů, obklopuje svojí bez-
meznou láskou, volá do duchovních výšin. 
Mnozí lidé, když zůstávali o samotě, za-
žívali tento vzestup hlubokých vnitřních 
pocitů, cítili ten neviditelný dialog se svojí 
duchovní podstatou, se svojí Duší. Člověk 

v tento okamžik cítil teplo uvnitř hrudi, 
cítil, jak se jeho duše probouzí a osvětlu-
je vědomí nepopsatelným nadpozemským 
štěstím. Takové momenty si lidé pamatují 
celý život. Je to ta cenná zkušenost, kterou 
si člověk odnáší za hranici života, jako to 
nejbližší a nejcennější. Proto je tak důleži-
té odhodit to vnější, které je tvé duchovní 
podstatě cizí, najít v sobě životodárný du-
chovní pramen a začít v něm žít.

Znalost svojí povahy a pravého smy-
slu života výrazně mění hodnoty lidského 
života. Tyto jedinečné znalosti jsou jako 
doušek křišťálově čisté vody z prvotní-
ho životodárného zdroje. Stačí se ponořit 
hlouběji do poznání své pravé přirozenos-
ti a člověk začíná tímto tajemstvím žít. 
A skrze hluboké pocity své duše žije tím-
to vnitřním dialogem, plným opravdové 
a hluboké Lásky.

Duše – to je ze všeho to jediné a pra-
vé, co je v tomto hmotném světě přítomné. 
Všechno ostatní je iluze! Veškerá hmota, 
včetně našich těl, sub-osobností z před-
chozích inkarnací, myšlenky, čas a pro-
stor, a dokonce i my jako Osobnosti – to 
všechno se skládá z informačních částic. 
Ve skutečnosti všechno, co nás obklopuje, 
a dokonce i to, jak vnímáme sami sebe, po-
kud naše Osobnost není spojena s Duší – je 
jen informační iluze. Jedinou existující re-
alitou je naše Duše. „Osobnost – to je jen 
zárodek individuálního Vědomí možné 
budoucí Duchovní Bytosti.“ Rigden Dja-
po

Pro žijící Osobnost je důležité spojit 
se s Duší. To není jen touha, je to nut-
nost. Je to skutečný pud sebezáchovy, 
zachování se v Duši, která je pro člověka 
opravdovým zdrojem života … Mimo-
chodem, v naší řeči tak často používáme 
frázi ‚přál bych si‘, ,já chci‘, a vůbec se 
nezamýšlíme nad jejich původem. Nicmé-
ně pokud bychom zapřemýšleli: ‚Kdo to 

vlastně chce?‘, ‚Kdo chce být nejkrásnější, 
nejchytřejší, nejlepší‘, ‚Čí touhy já jako 
Osobnost plním?‘, uvidíme poněkud jiný 
obraz. Ve skutečnosti, mnoho z našich tu-
žeb pochází ze Živočišné podstaty.

Původním zdrojem všech lidských 
přání je neustálý kontakt se svojí duší, 
touha udržet ten nádherný vnitřní pocit 
štěstí – vnitřní upřímný dialog (vnitřní spo-
jení). To je ten zdroj nekonečné inspirace, 
spokojenosti, nevyčerpatelné síly a lásky. 
Nicméně, Živočišný princip tuto jedinou 
duchovní potřebu zaměňuje na nespočet 
hmotných tužeb a přání. A tak se původ-
ní a pravá potřeba spojit se s Duší ‚tady 
a teď‘, kvůli upřímné čisté Lásce zaměňu-
je na přání v ‚neurčité potom‘ se postarat 
o svoji duši, a to hlavně kvůli nadpřiroze-
ným vlastnostem svého těla, které zveli-

čuje vlastní ego. V prvním případě člověk 
svojí láskou tvoří skutečný život, a ve dru-
hém případě formuje smrt, sub-osobnost 
(více v článku Existence duše dokázána, 
Polahoda 9/2013). 

 V životě není nic důležitějšího, než 
duchovní osvobození. V tom je celá pod-
stata našeho života. Když jsem se pozo-
rovala a dělila se o zkušenosti se svými 
přáteli, zaznamenala jsem v našich myš-

lenkách společnou šablonu. Na cestě du-
chovního rozvoje jsme dříve často hledali 
vnější oporu – navštěvovali místa síly, 
vyhledávali kontakt se zajímavými lidmi, 
v meditacích směrovali svoji pozornost na 
vnější iluzorní obrazy, bavili se vizualizací 
a zapomínali na vnitřní podstatu duchov-
ních procesů. Ale práce na sobě a postup 
po duchovní cestě mě přivedl k jedno-
duchému závěru, že všechno je v našich 
rukou a nikdo za nás nic neudělá. Vnější 
„berličky“ jsou jenom dočasné pomůcky. 
Je moc důležité vytvořit si ve své Duši 
vnitřní duchovní oporu. „Hledáme dveře 
do Duchovního světa všude ve vnějším 
světě, a nevšimneme si, že je celý život no-
síme s sebou.“

Ve skutečnosti se veškeré znalosti na-
cházejí v naší Duši. Stačí se jenom upřím-
ně otevřít Duchovnímu světu! Krásně to 
vystihují slova z jedné básně:

V prachu cesty, po které prošel Poutník, 
Nehledej Hvězdu, která vede Poutníka.

Ve stopě Poutníka, který prošel prachem, 
Nehledej Hvězdu, která vede Poutníka.
V očích Poutníka, které odráží oheň 
Hvězdy, 
Nehledej Hvězdu, která vede Poutníka.
V srdci Poutníka, který slaví Hvězdu, 
Nehledej Hvězdu, která vede Poutníka.
Jenom v Lotosu, v hloubce Květiny, 
Uvidíš Hvězdu, která vede Poutníka.

Rigden Djapo

Když člověk na sobě neustále pracuje, 
získává nové pochopení těchto moudrých 
slov. Začíná cítit pro duši cenné informace, 
které jsou do těchto řádků schované. Díky 
své vlastní zkušenosti začíná rozumět, jak 
chudý je občas lidský jazyk a jak mnoho-
stranná je realita duchovního světa, kterou 
není možné vyjádřit slovy. Duchovní cesta, 
to je proces poznání Pravdy. Od dávných 

dob se říká: „Kolik je lidí, tolik je cest.“ 
Nicméně, v pestrosti možností je pouze 
jediná cesta, která vede k Věčnosti. Najít 
svoji skrytou cestu a neztratit se v bludi-
šti materiálního světa, dokáže pouze silná 
duchovní opora vytvořená uvnitř – osobní 
zkušenost při kontaktu s novými hranicemi 
v poznání neviditelného světa, pomocí du-
chovních praktik a meditací.

Duchovní cvičení jsou jen nástrojem 
v rukou mistra, který díky nim uvnitř sebe 
pěstuje chrám, v němž dochází k setkání se 
světem Lásky. Důležitou roli na duchovní 
cestě každého člověka hraje to, jak se mění 
uvnitř, jak dokáže kontrolovat a udržet 
projevy své Živočišné podstaty. Nakonec 
i to, jak se mění model myšlení a chování 
člověka ve společnosti a ve vztahu k ostat-
ním.

„Je třeba brát situace a lidi takové, 
jací jsou, vždyť jakákoli situace a každý 
člověk v ní je dobrým učitelem. Snažit se 
brát z jakýchkoliv skutečností, dokonce 
i negativních, pozitivní ponaučení. Umět 
být spokojen s tím, co máš. Kořen pocitu 
uspokojení není ve vnějším světě, ale ve 
vnitřním světě člověka, v jeho hlubokém 
přání, které vychází z Duše. Pokud se 
člověk chce stát Duchovní Osobností, tak 
se o jeho duchovno starají i všechna jeho 
přání.

Člověk musí mít na paměti, že úsilí 
někým se zdát, ještě neznamená ve sku-
tečnosti jím být.

Hlavní je spoléhat se na to, co je uvnitř, 
na to, co vychází z Duše. Nežít kvůli názo-
rům jiných „zvířátek“. Nejlepším soudcem 
je Svědomí. Když se pevně rozhodnete kon-
trolovat svoje myšlenky, je velmi obtížné si 
dovolit melouchařit. V člověku je důležitá 
čistota vnitřní upřímnosti před sebou sa-
mým. Vždyť člověk nikdy nebývá sám…”

Rigden Djapo
 autor V. Oksenenko

o  k r á s n é m ,  n e p o p s a t e l n é m  a  n e j d ů l e ž i t ě j š í m

Schematické vyobrazení 
ilustrace z Karolinského manuskriptu 

(9. stol.; nalezen ve Francii; Knihovna Valenciennes): 
Mystický beránek (ve středu), čtyři „apokalyptická zvířata“, 

držící Knihu.
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