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Srdečně vás zveme na:

LITERÁRNÍ SETKÁNÍ SE ČTENÁŘI A KNIHAMI
AUTORKY ANASTASIE NOVYCH
Termín a místo konání:
BRNO – neděle 25. 5. 2014 ve 12.00 hodin
Masarykova univerzita, Komenského nám. 220/2, 662 43 Brno (místnost č. 201)
Co jsme pro vás připravili: volná diskuze, promítání, předpovědi budoucnosti, sdílení
vlastních zkušeností z duchovních praktik, rozšíření Znalostí z knihy AllatRa, AllatRa TV
ČeskoSlovensko, dárky se znakem AllatRa a mnoho dalších zajímavostí…
Těšíme se na vás!
Pořadatelé: nakladatelství IBIS, info@ibisbooks.cz, tel. 774 689 512

Kůň je prostě Kůň. Sedněte si a uvidíte
sami. Masaryk tvrdil, že jízda na koni je
nejrychlejší tělocvik, kde najednou cvičí celé tělo. Goethe dokonale popsal, že
člověk a kůň se při jízdě prolnou v jednu společně se pohybující bytost. Když
se člověk, nebo človíček nehýbe správně a pro fyzioterapeuta je problém zapojit při terapii celé jeho tělo, co udělá?
Posadí ho na koně.
Při hipoterapii se léčí poruchy pohybového aparátu, při léčebně pedagogicko-psychologickém ježdění zase
psychika. Tento typ léčby využijí lidé,
kteří mají „bolavá záda“, skoliózu, lidé
po úrazech páteře, ztrátě končetin…
pokračování na str. 2
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Dobrých lidí
je na světě hodně,
ale nevědí o sobě
Milí čtenáři, rádi bychom se s vámi podělili o nápady a zkušenosti našich kamarádů, kolegů, čtenářů – obyčejných
lidí, kteří si z celého srdce přejí změny
k lepšímu jak ve svém okolí, tak i v celé
společnosti. Jejich upřímné přání nezůstalo u slov, ale přeměnilo se v konkrétní činy. Dobro se nedá změřit, jestli je
malé nebo velké. Má skutečnou hodnotu, když se koná nezištně, upřímně
a z celého srdce.
pokračování na str. 3
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Atlantida
na Slánské hoře

Proč nebýt šťastný?
To je přeci jednoduché, pomyslí si
řada z vás…
„Jak mohu být šťastný, když nemám
peníze, venku zase prší, bolí mě hlava
a děti neposlouchají.“ Nebo přicházejí jiné
myšlenky „Jak bych se mohl radovat, když
někdo v mém okolí prožívá právě nějakou
tragédii? Copak jsem nějaký bezcitný netvor? Zdá se, že každý má ke smutku své
důvody.
Není se čemu divit, vždyť podobný
vzor myšlení nám byl vštěpován po celá
léta. Myšlenková šablona tvrdí, že důvody
pro radost mohou přicházet pouze z vnějšího světa. Pokud chcete být šťastní, musíte
být úspěšní, bohatí, krásní a podobně.
Pochopení jednoduché pravdy, že důvod k radosti existuje výhradně uvnitř člověka, otevírá zcela novou úroveň vnímání
života. Úroveň, kde si člověk může v každé situaci najít důvod k radosti. A kde sám
si rozhodne radovat se nebo truchlit.
Pochopení toho je pro člověka největší
výzva! Je velmi těžké změnit svůj vzorec
myšlení a obvyklé vnímání života. Ale pokud se to podaří, pak je všechno ostatní jen
technická záležitost.
K potvrzení výše uvedeného vzpomeňme příklad jedné malé holčičky, která byla
ve velmi obtížné situaci, přesto se naučila
radovat se z každého okamžiku. Absolutně ve všem, protože jinak se jí život zdál
neúnosným břemenem. Natolik pochopila
a procítila důležitost tohoto životního po-

stoje v přicházejících událostech, že tento
přístup ve svém životě aplikovala s mimořádnou houževnatostí. Zároveň tomu dokázala naučit své okolí – dospělé s již zcela
zformovaným pohledem na svět. Ukazovala svým příkladem, jak hledat a najít radost
ve všem.
Je to sice jen příklad z knihy Pollyanna (2003) a natočeného filmu o ní, ale
já osobně znám mnoho takových příkladů
ze života skutečných lidí, inspirovaných
tímto nádherným příběhem k proměně
ustáleného stereotypu chování, a následně
i celého života.
Neztrácejte čas pochybnostmi a raději
zkuste i vy změnit svůj život! Zvyknout si
nacházet radost ve všech životních okamžicích není tak těžké. Zvlášť pokud jste
pevně odhodláni.
Pokud jste se rozhodli, že radost ve
vašem životě má zaujmout místo smutku
a depresi, pak to bude dle odborníků trvat
pouhých 21 dní. Za tuto dobu, podle názorů psychologů, se totiž formuje zvyk.
V našem případě jde jenom o zvyk – nacházet kolem sebe důvod k radosti. Neočekávejte, že to bude fungovat hned. Ale
když jasně vidíte cíl, výsledek na sebe nenechá dlouho čekat.
Tento výsledek může radikálně změnit
celý váš život! Naučit se vidět dobré ve
všem, znamená věnovat svoji pozornost
výhradně pozitivním okamžikům života.
A co je to vlastně pozornost? Je to ta tajná
síla, o které se vypráví v pohádkách a legendách ve spojení s hlubokou podstatou
člověka. To je skrytá a mocná síla, která do
značné míry utváří život člověka a znalosti, které jsou před lidmi ukryté pod rouškou
jejich bezvýznamnosti a sekundárnosti.

Nevěříte, že je všechno tak jednoduché? Pak si vzpomeňme na to, jak často
lidé z vašeho okolí dostanou přesně to,
čeho se bojí, v podstatě to, čemu věnují
nejvíce svojí pozornosti.
Určitě se ve vašem okolí najde nejeden obdobný příklad. Člověk nikomu nevěří, má strach, že bude podvedený a ke
všemu a všem se chová podezíravě. Výsledek se dostaví záhy – člověka podvedou
nebo zradí. Samozřejmě, že v této situaci
zareaguje: „Já to věděl, že se to stane!“
Ale takový pohled na věc je ve své podstatě klamný. Tato situace jen potvrzuje,
že pozornost člověka má obrovskou sílu.
A pokud je tato síla námi nekontrolovaná,
začíná hospodařit s naším životem, jak se
jí zachce.
A člověk se začne cítit smutný! A proč?
Protože si sám zvolil tuto cestu. Každý
máme volbu a jsme strůjci svého osudu. Jen
my samotní můžeme ovládat své myšlenky
a emoce, které budují náš zítřek.
Je na nás, zda promarníme krásné
okamžiky, které nám daroval život, zda zapomeneme na vděčnost za drobné radosti
všedního dne, místo toho abychom vše co
nám přichází do cesty, zúročili jako příležitost ke svému růstu a obrátili to v něco
krásného, plnohodnotného, tvůrčího, co
přinese radost nejen nám, ale i lidem kolem.
Pokud pochybujete o výše uvedeném,
zkuste si pro začátek pomocí jednoduchých nápadů svůj život udělat o trochu
veselejším! Budete překvapeni, jak vám
zdánlivé maličkosti, které nic nestojí, mohou změnit život k lepšímu!
pokračování na str. 3

Slánskou horu můžeme označit za jakousi sestru Řípu. Vznikla během třetihor, tedy v přibližně stejné době a také
stejným způsobem: je to troska někdejší sopky. Skládá se proto také ze stejné
horniny, kterou je druh čediče zvaný
nefelinit. Každopádně by měla být dávno mrtvá, jenže…
Některé zdroje proto i dnes uvádějí,
že sopečná aktivita třetihorního vulkánu skončila až v 18. století
pokračování na str. 4

VE SPOJENÍ
S PŘÍRODOU

Znaky a jejich vliv
Jak efektivně působí znaky na podvědomí lidí (a jako důsledek ovlivňují
náladu a směr jejich myšlení), lze zjistit
experimentálně. V tomto článku popíšeme příklad skrytého experimentu,
který byl proveden s cílem posoudit
vliv již známých starověkých aktivních
znaků na chování jedinců, identifikaci
zákonitosti a zvláštnosti v komunikativním chování skupin.
Provedený experiment plně potvrdil to, co lidem bylo známo i ve starověku, a co politický a velekněžský systém
používá dodnes…
pokračování na str. 5

ZAJÍMAVOSTI

Buď zvěstovatelem
Znalosti již byly člověku dány, teď záleží jen na něm, na jeho volbě a činech.
A změny v celé světové společnosti
záleží na činech každého! Pro všechny
živé lidi je to reálně poslední zbylá šance, jak duchovně spasit sebe i civilizaci.
Vybudování takové společnosti
je nutnost, jelikož představuje jediný
model, který umožní lidem, aby přežili
i v budoucnosti. Vybudovat ji je v podstatě snadné…
pokračování na str. 6
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Protruze meziobratlové ploténky

aneb o uzdravující moci koní

Kůň je prostě Kůň.Sedněte si a uvidíte
sami. Masaryk tvrdil, že jízda na koni je
nejrychlejší tělocvik, kde najednou cvičí
celé tělo. Goethe dokonale popsal, že člověk a kůň se při jízdě prolnou v jednu společně se pohybující bytost. Když se člověk,
nebo človíček nehýbe správně a pro fyzioterapeuta je problém zapojit při terapii celé
jeho tělo, co udělá? Posadí ho na koně.
Kůň při chůzi produkuje pohyb, jehož
parametry jsou shodné s lidskými. Představíme-li si pohyb zádi kráčejícího koně,
odhalíme podobnost s pohybem pánve při
chůzi člověka. Pohyb generovaný koňskými zadními končetinami je přenášen do
pánve, hřbetu a je sladěn s pohyby předních končetin a hlavy. Posadíme-li na koňský hřbet člověka, je nucen se tomuto pohybu podřídit a přizpůsobit, přijmout jeho
tempo, rozsah, směr a jeho změny. V opačném případě se totiž na koni stěží udrží.
A to je přesně to, co měl na mysli TGM
když říkal, že kůň je nejrychlejší tělocvik,
neboť cvičí najednou celé tělo…

Na hřbetu koně pohyb, který jste
nikdy nezažili

Hiporehabilitace je rozdělena do několika
podoborů, specificky pracujících s koněm
v terapii. Jedním z nich je hipoterapie, která se snaží maximálně využívat všeho, co
má člověk s koněm společného – pohyb,
kontakt, emoce, prostředí. Při hipoterapii
se léčí poruchy pohybového aparátu, při
léčebně pedagogicko-psychologickém ježdění zase psychika. Tento typ léčby využijí
lidé, kteří mají „bolavá záda“, skoliózu,
lidé po úrazech páteře, ztrátě končetin…
Nejpočetnější klientskou skupinou jsou
děti s diagnózou dětská mozková obrna
(DMO). Všechny klienty spojuje základní problém: porušený pohyb, ať už v důsledku vnějšího zásahu, nebo je důvodem
vrozené postižení centra, kde pohyb vzniká

– mozku. Svaly na těle jsou nerovnoměrně
zatíženy, nespolupracují v rámci pravo-levého či předo-zadního propojení, svalové napětí není v mezích normálu. Vše se
kompenzuje odchylkami v držení těla tak,
aby i za nepříznivého stavu bylo dosaženo rovnováhy potřebné ke vzniku pohybu.
Ten však svými parametry neodpovídá
normálu – fyziologii. Organismus se navíc
chová poněkud macešsky. Nepřipouští si
totiž, že tato rovnováha je nabytá i za cenu
odchylek, pokřivení, nahrbení, změn zatížení kloubů. Většinou bývá velmi bolestivá. Jeho jediným cílem je dostat tělo do
pohybu, ať už je jakýkoliv.
Je-li břemenem na hřbetu koně člověk s porušenou pohybovou koordinací,
který je schopen poddat
se koňskému diktátu, přijímá akord pohybu koně
se všemi jeho tóny. Právě
díky podobnosti pohybu
koně a člověka tak dochází
k tomu, že břemeno-jezdec-klient se na koňském
hřbetu přizpůsobuje nabízenému pohybu podle
koňských pravidel. Když
je klient pohybově postižen
a kůň zdráv, stačí pouze
přijmout to, co kůň nabízí.
Rázem se tělo pohybuje na
zdravých, byť koňských
nohách. Svalové napětí je nuceno reagovat, přizpůsobit se zdravé symetrii. Stejné
změny nastávají v držení těla. Dříve příliš
stažené svaly nyní dovolují změnu nastavení jednotlivých tělních segmentů, kloubů,
uvolní tělo do nového rozsahu hybnosti.
Člověk sedící na koňském hřbetu zažívá
to, co v důsledku úrazu či vrozené vady už
dlouho, nebo nikdy nezažil.

Z historie hipoterapie

Všeobecně se začátek moderní hiporehabilitace datuje od roku 1952, kdy se dánská
drezúrní jezdkyně Lis Hartel, ochrnutá od
kolen dolu po infekční mozkové obrně,
umístila na druhém místě na Olympijských
hrách v Helsinkách v Grand Prix drezúře.
Jezdkyně světu sdělila, že to byla právě jízda na koni, která jí pomohla být opět pohy-

bově nezávislá. Se svou přítelkyní dánskou
fyzioterapeutkou Ullou Harpoth poté založily první hiporehabilitační středisko. Lis
Hartel je do dnešní doby aktivní ve svém
RDA centru v Holandsku.
Skromné začátky hiporehabilitace v naší
republice se datují od roku 1947, zejména
při léčbě pohybových poruch po infekční
mozkové obrně. Následně se tato metoda
léčebné rehabilitace začala nabízet v lázních Karviná-Darkov, Luže-Košumberk
a psychiatrických léčebnách Zbůch, Praha-Bohnice a na mnohých dalších místech.
Do dnešní doby tento jedinečný význam hipoterapie nebyl překonán jinou rehabilitační metodou nebo přístrojem. Klient na koni může nejen sedět, ale také ležet

na břiše, zádech, přes hřbet koně – vždy
záleží na pohybových schopnostech klienta a terapeutickém cíli. Kůň je vždy veden
vodičem a klient je z hlediska ovládání
koně pasivní (nejedná se o aktivní ježdění na koni). Pohyb koně v otevřeném prostoru a mimo-nemocničním prostředí dále
příznivě působí na rovnováhu, koordinaci,
orientaci v prostoru, vytrvalost, psychiku,
atd. Klient je vždy zařazen do programu na
základě doporučení lékaře.
Na webu ČHS zájemci mohou najít
nejaktuálnější seznam hiporehabilitačních
středisek, členů České hiporehabilitační
společnosti – http://www.hiporehabilitace-cr.com/provozovatele/

http://www.hobbystranky.cz/zajimavosti/hipoterapie-aneb-o-uzdravujici-moci-koni

Pro lepší pochopení tohoto procesu
si prohlédněme sérii snímku MR č.9, kde
jsou zachycena jednotlivá stádia vývoje.

prof. Danilov
Pokud člověk během procesu rozvoje
nestability páteřního segmentu neuposlechl
„rozumný hlas“ své páteře, jejíž nenápadné
bolestivé signály informovaly o tom, že dochází ke zdravotním problémům, obvykle
se začíná rozvíjet následná etapa degenerativního procesu, a sice protruze. Protruze
(lat. pro – vpřed, truso – tlačit) představuje
vyklenutí obsahu meziobratlové ploténky
(pulpózního jádra) za okraje těl obratlů,
přičemž její obal (fibrózní prstenec) zůstává nepoškozen. Degenerativní a dystrofický proces v pulpózním jádru vede k tomu,
že tlak se začíná přenášet nerovnoměrně.
Jádro tedy postupně ztrácí vlastnosti hydraulického tlumiče statických tlaků. Když
se člověk s ploténkou v počátečním stádiu protruze nachází ve vertikální poloze,
výška meziobratlové ploténky se snižuje
a fibrózní prstenec se vyklenuje za okraje sousedních obratlů. Pokud se nachází
v horizontální poloze, ploténka se navrací
do původního stavu. Dochází k tomu díky
částečné zachovalosti pulpózního jádra
a rozdílné zátěži ve vertikální a horizontální poloze. V závislosti na dalším rozvoji
protruze a v důsledku poškozování ploténky (objevují se trhliny ve fibrózním prstenci, pulpózní jádro se rozpadá na jednotlivé
fragmenty) se postupně tato resistence snižuje. Nakonec se ploténka nachází ve vyklenuté pozici stále. A potom hrozí zúžení
páteřního kanálu, přiskřípnutí nervových
kořenů a cév.

Počáteční stádium protruze bychom
mohli obrazně přirovnat k situaci, kdy
máme málo nahuštěnou pneumatiku u auta,
do kterého naložíme těžký náklad. Pneumatika se v takové situaci vyklene daleko
za okraje ráfku, ale při vyložení nákladu se
opět vrací zpět.
Druhou etapu můžeme přirovnat k situaci, kdy je pneumatika částečně poškozena a vytvoří se tak zvaná „boule“, která
se může v závislosti na její velikosti protrhnout. Toto nebezpečí si automobilisté dobře
uvědomují, protože bývá častou příčinou
dopravních nehod na silnicích. Následkem
protruze dochází v meziobratlové ploténce
k podobnému procesu. Pokud se tedy při
neustálém zatěžování ploténka vyklene,
ztenčuje se fibrózní prstenec. Proces se ještě zhoršuje dodatečnými mikrotraumatami,
při kterých se v ploténce v různých směrech
objevují trhliny a škvíry, kterými pod velkým tlakem prosakují částečky degenerujícího pulpózního jádra. Protruzi můžeme
nazvat stádiem, kdy se příroda snaží udělat
vše možné i nemožné pro to, aby zachránila poškozenou část páteře. Potom už se
může stav vyvíjet následujícími možnými
způsoby:
a)	proces je kompenzován spondylózou,
fibrózou;
b)	při pravidelném zatěžování dojde k protržení fibrózního prstence v místě jeho
ztenčení a fibrózní jádro vyhřezne mimo
fibrózní prstenec. Tím dochází k tvorbě
výhřezu, což je takové stádium degenerace meziobratlové ploténky, které už
organizmus nemůže kontrolovat.
zdroj: http://vertebrolog.com

MR č.9. Na snímcích můžeme pozorovat etapy
vyklenování meziobratlové ploténky, která vede k protruzi ploténky (bez narušení fibrózního prstence)

Nemoc dítěte bývá vzkazem rodičům: Málo se mi věnujete
Rodiče se často točí v kruhu – dítě je často
nemocné, z toho jsme pak ve stresu… Jak
pochopit, že to je kruh a stres spouštěč –
a vystoupit z toho kruhu?

MUDr. Jan Hnízdil
Negativní emoce se přenášejí jako epidemie. Pokud je matka v napětí, děti to intenzivně vnímají, negativními emocemi
se nakazí a začnou stonat.

Každé dítě čas od času onemocní.
Problém je, když je nemocné dlouhodobě
nebo opakovaně. V takovém případě je
nutné zaměřit pozornost na rodinné vztahy
nebo problémy ve škole. Zdravé dítě může
žít jen ve zdravé rodině, pokud se vztahy
v rodině nezmění, má jen malou šanci se
uzdravit. Místo dítěte v takovém případě
posílám na léčení rodiče. Osvědčeným
způsobem je rodinná, případně partnerská
terapie. Rodiče se přestanou hádat, napětí

Odpovědi na otázky redaktorky
Mgr. A. Bartošové, časopis Betynka
Která nejčastější onemocnění malých dětí
(batolat, předškoláků) se dají zahrnout do
těch „psychosomatických“? (Svým způsobem jsou to všechna?)
Psychosomatická onemocnění, jako
zvláštní choroby, neexistují. Každý člověk je psychosomatický, každá nemoc
má svůj díl tělesný a psychický. Nemoc je
informace o tom, jaký člověk je, v jakém
prostředí a jakým způsobem žije. Informace o tom, že ve svém životě dělá nějakou
chybu nebo žije ve zdraví nepříznivých
podmínkách, nedobrých vztazích rodiny,
společnosti. Děti to nejčastěji sdělují (somatizují) bolestmi hlavy (mají toho plnou
hlavu), dušností (mají v rodině „dusno“),
nočním pomočováním nebo průjmy (doma
je to k posrání), opakovanými infekcemi…
Když kašlou, tak třeba proto, že na ně rodiče kašlou. Místo toho, aby se zamysleli
sami nad sebou, spěchají k lékaři, aby dítěti naordinoval chemický lék, kašel potlačil
a mohli na něj dál kašlat..

v rodině povolí, a dítě se pak uzdraví samo,
bez léků a bez doktorů.
Druhým pólem jsou naopak zase matky,
které vědí, že svojí životní nepohodou zdraví
jejich dítěte neprospívají. Pocit viny je opět
vrhá do kruhu… (Vnímáte to také tak?)
Negativní emoce se přenášejí jako epidemie. Pokud je matka v napětí a nervozitě, děti to intenzivně vnímají, negativními
emocemi se „nakazí“ a snadno onemocní.
Nejčastěji nějakou infekcí, což zpětně stresuje matku. Obranyschopnost – imunita je

úzce spojená s psychikou. Pokud je člověk
v dobré náladě, uvolněný, má dobrou imunitu. Pokud je v napětí, neklidu, úzkosti
nebo dokonce depresi, je imunita oslabená.
Důležité je, aby matka, případně oba rodiče, pochopili svoji roli ve stonání dítěte.
Místo pocitu viny je potřeba pracovat na
řešení příčiny. Klidná maminka rovná se
klidné a zdravé dítě.

Antibiotika většinou není nutné nasazovat okamžitě. Pokud dítě nemá vysoké
teploty a výrazné příznaky infekce, radím
rodičům pár dní počkat a pokusit se nemoc
zvládnout klidem, zábaly, čaji, vitamíny.

Jak mají rodiče rozeznat, že dítě kašlem
nebo průjmem somatizuje emoční problém nebo vztahové potíže mezi rodiči, od
situace, kdy má „normální“ infekt? Nebo
vnímáte i infekci jako důsledek nějaké
nerovnováhy organismu (a tedy jako psychosomatický problém)?
Nerozlišuji „normální“ infekt nebo
infekt „psychosomatický“. Onemocnění
dítěte je vždycky
informace o tom, že
jej něco trápí, je přetížené. V první řadě
je proto potřeba pátrat po příčině a dítěti
vytvořit vhodné podmínky k tomu, aby
se uzdravilo, podpořit jeho samoúzdravné
schopnosti. Teprve když na zvládnutí nemoci jeho vlastní síly nestačí, přijdou na
řadu léky.
Když dítě často trpí na záněty průdušek
nebo bolesti v krku, málokterý rodič riskne
nepodání antibiotik (lékaři často diagnostikují angínu bez výtěru) – navíc je to jednodušší řešení, než začít chodit na vlastní terapii. Jak je přesvědčíte? Jak argumentujete?
Jak komunikovat s lékařem, když vnitřně
nesouhlasíte s antibiotikovou léčbou svého dítěte?

Důležité je, aby při opakovaných infekcích rodiče i lékař pátrali nejen po bakterii,
která infekci vyvolala, ale také o životních
souvislostech, které oslabily imunitu dítěte. Lékař, který to nedělá a není ochoten
o tom s rodiči diskutovat, okamžitě sahá
po receptu, předepisuje antibiotika, není
dobrý lékař.
Dítě ale není jen bezmocná loutka rodičů,
reagující svou nemocí na jejich situaci.
Má svoje vlastní zázemí, území, prostor,
v rámci kterého může spoustu věcí rozlousknout. Radíte někdy přímo dětem?
Jak se dá pracovat na rozvoji jejich autoimunity (vnitřní síly, odolnosti, štítu…)?
Nebo radíte jen rodičům malých marodů?
Mám osvědčený způsob. Nejdřív si
popovídám o stonání dítěte s rodiči. Pak je
poprosím, aby mne nechali s dítětem o samotě, zeptám se, co jej trápí, jak to u nich
doma vypadá. Děti to mívají v hlavě dokonale srovnané. Jejich slova zapíšu a pak
bez jakékoliv vlastní interpretace ukážu

rodičům. Většinou vůbec netuší, jakou roli
hrají ve stonání dítěte oni sami. Před časem
ke mně přišla maminka s desetiletou Janou.
Pět let se trápí s opakovanými infekcemi.
Za poslední rok brala sedmkrát antibiotika. Maminka s ní obešla řadu lékařů, ležela
i v nemocnici. Žádné
vyšetření příčinu, oslabení imunity, neodhalilo. O samotě mi Jana
všechno pověděla. Rodiče se před pěti lety
rozvedli. Byl to pro
ni šok. Nejenže ztratila milovaného tátu,
ale stěhováním přišla
o všechny kamarádky. Maminka si našla
nového přítele, věnuje
se budování firmy, na Janu nemá čas. Jana
je zoufalá, bezradná, opuštěná. Její stonání
není voláním po antibiotikách. Když jsem
se jí zeptal, co potřebuje k uzdravení, řekla
mi: „Maminku mám moc ráda. Přála bych
si, aby se mnou byla častěji, o víkendech
jezdila na výlety, držela mne za ruku, povídala si se mnou…“. Maminka to nejprve
oplakala, ale pak pochopila a přijala. Cestu k uzdravení jsem tedy neporadil já, ale
vlastní dcera.
Můžete prosím shrnout, co potřebuje dítě,
aby bylo zdravé?
Klidné, rozumné a laskavé rodiče.
Vzhledem narůstajícímu počtu úzkostných, neklidných a stonajících dětí jich začíná být akutní nedostatek. Prášků máme
víc než dost.
MUDr. Jan Hnízdil, Centrum komplexní péče
Dobřichovice, autor knihy „Mým marodům“,
http://blog.aktualne.cz/blogy/
jan-hnizdil.php?itemid=17672

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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DOBRÝCH A LASKAVÝCH LIDÍ
JE NA SVĚTĚ HODNĚ, ALE NEVĚDÍ O SOBĚ
Milí čtenáři, rádi bychom se s vámi podělili o nápady a zkušenosti našich kamarádů, kolegů, čtenářů – obyčejných lidí, kteří si z celého srdce přejí změny
k lepšímu jak ve svém okolí, tak i v celé společnosti. Jejich upřímné přání nezůstalo u slov, ale přeměnilo se v konkrétní činy. Dobro se nedá změřit, jestli
je malé nebo velké. Má skutečnou hodnotu, když se koná nezištně, upřímně a z celého srdce.

Proč se trápíš? Podívej se jací
jsou lidé kolem tebe.
Když v nich začneš vidět to krásné,
tvoje problémy zmizí.
Sensei
Police s knihami v nemocnicích
Český Těšín, městská knihovna Šumperk, městská
knihovna Benešov, městská knihovna Hustopeče,
městská knihovna Hodonín, městská knihovna Břeclav, městská knihovna Blansko, městská knihovna
Mikulov, městská knihovna Moravská Třebová,
městská knihovna Jiřího Mahena (Brno), městská
knihovna Kutná Hora, městská knihovna Vsetín,
městská knihovna Litoměřice, městská knihovna
Mělník, městská knihovna Valašské Meziříčí, městská knihovna Litovel, Prostějov, Třebíč, Teplice…
V příštím čísle Polahody zveřejníme pokračování
seznamu, ve kterých knihovnách bude kniha AllatRa
k dostání.

AllatRa
Kniha, která mění svět!
Ke stažení zdarma na sensei.org.ua
místo: Kyjev, Ukrajina

Fotofestival „Úsměv – světlo duše“
Darujte úsměv svému městu

***
Šíření novin Polahoda na veřejných
místech, jako jsou
nádraží, samoobsluhy, polikliniky, zdravotní střediska (např.
Poliklinika Spořilov,
ZS Mníšek u Liberce), nemocnice (např.
vojenská nemocnice
Brno,
nemocnice
Krč, Šumperská nemocnice, Bohumínská nemocnice, Frýdlantská nemocnice
atd.), na pracovištích, mezi známými,
kamarády…

Zdraví vás Larisa Francírková z Prahy 8, vaše
čtenářka a rozšiřovatelka vašich novin, za které ještě
jednou mockrát děkuji.
***
Příklady plakátu, banneru do čekáren, dopravy MHD,
kaváren, knihoven a jiných veřejných míst (formát A5,
A4, A3).

Nejztracenější den našeho
života je ten, kdy jsme se
nezasmáli.
Sebastian Roch Chamfort

***
Velmi děkujeme našim čtenářům, kteří učinili
významný přínos k duchovnímu obohacení Slovanů –
darovali knihu AllatRa do knihoven:
Městská knihovna v Uherském Brodě (Pobočka Máj), městská knihovna Štíty, městská knihovna

vení. První poličky jsme umísťovaly do onkologických oddělení, pak jsme je rozšířily i do jiných. Ne
každý si v běžném životě najde čas na to, aby se zastavil a zapřemýšlel nad věčnými hodnotami, a často
tomu „pomůže“ nemocniční lůžko,“ vypraví Viktorie,
učitelka na střední škole
(Kirovograd, Ukrajina).

***

Moji Moji milí v redakci „Polahody“,
nejdříve vám chci poděkovat za zasílání vašich novin.
Všichni, komu je dám přečíst, jsou nadšeni z vašich
milých článků, které pohladí po duši. Je pro náš pro
všechny velká škoda, že jsou ještě málo rozšířené.
Když se ptám v prodejnách novin, jestli „Polahodu“
mají, odpovídají, že ji ani neznají. Tak jim ji dám, aby
věděli, o čem píšete a objednali si ji.
A také se vám chci pochlubit, že mě vaše „Polahoda“ inspirovala k tomu, abych z jejich článků udělala
hodinovou přednášku – spíše popovídání pro Centrum
aktivizačních programů na Praze 8 v Mazurské ulici,
kterou jsme nazvali „Pojďme pozitivně myslet a celý
svět bude krásný“. Trošku jsem se obávala, zda bude
návštěvnost, ale bylo to dobré, lidí přišlo tolik, že si
neměli kam sednout a nechali se strhnout a sami se
svěřovali se svými milými zážitky. Myslím, že odcházeli spokojenější a usmívali se víc, než když přicházeli
na začátku tohoto setkání.
Tímto jsem doufám udělala i vám dobrou propagaci, protože jsem jim všem rozdala „Polahodu“, kterou mi pravidelně zasíláte, a na lístečkách napsala telefon a e-mail, kde si ji mohou předplatit. Doufám, že
se i mým přičiněním trošičku zvedne pravidelný odběr
vašich předplatitelů.
Ještě jednou vám všem v redakci děkuji za vaši
záslužnou práci, protože dělat radost lidem je někdy
velké umění. Někdy o to ani nestojí, protože jsou
zvyklí spíše na negativní novinky a senzace. Ale s naší
trpělivostí to dokážeme!

***
„Poličky s knihami na téma ‚Knihy, které pomáhají žít‘ dáváme do různých oddělení v různých nemocnicích (po dřívější dohodě s primářem oddělení). Jde
o literaturu, která povzbudí, podpoří, na příkladě lidí,
kteří prožili podobný osud, vrátí víru a naději v uzdra-

Citáty a výroky, umístěné na zeď vedle stolů,
které povzbudí, rozesmějí a naladí
na pozitivní vlnu.
místo: pizzerie Celentano, Kirovograd, Ukrajina
Skleněná koule „Dobré myšlenky na každý den“ nabízí moudra
a přání na každý den. Každý zákazník pizzerie dostává nejenom
denní nabídku, ale také má možnost si odnést dobrý pocit a inspiraci do celého dne.
»
Kirovograd, Ukrajina

DOBRO
PLODÍ DOBRO!

Dobré myšlenky
na každý den

Léčivé divadlo: CHLAPEC, KTERÝ VIDĚL PRAVDU
Recenze

Gabriela Filippi

Skutečný příběh chlapce, který měl
schopnosti vidět za tento fyzický svět,
komunikoval s těmi, kteří již odešli, měl
vize.
V představení vystupuje pouze jedna
herečka – Gabriela Filippi, která mistrným způsobem ztvárňuje různé postavy.
Když máte před sebou jednoho herce, vaše
pozornost netěká kolem, ale jste plně ponořeni do každého gesta a pohledu, vnímáte intonaci, sledujete pohyby – každý
okamžik je strhující. Pracuje vaše vnitřní
představivost – mizí hranice mezi jevištěm
a hledištěm a pomalu se stáváte součástí
příběhu. Z povzdálí vnímáte jemný klavír
pana Zdeňka Zahradníka, který lehce podbarvuje atmosféru hluboké koncentrace.
A na závěr si možná uvědomíte, jak
je důležité mít kolem sebe přátele, které

11.6. – Pozvánka na benefiční představení –
Víkend s Bohem
Dovolujeme si Vás pozvat na benefiční představení Víkend s Bohem, které pořádá Národní rada osob se zdravotním postižením
ČR ve spolupráci s Východočeským divadlem Pardubice. Podle
dosavadních ohlasů se jedná o výborné a žádané divadelní představení, které se nám podařilo přivézt do Pardubic. Více informací naleznete na webu www.mariokubec.cz. Pokud chcete podpořit
dobrou věc a sejít se s dobrými lidmi, přijďte se podívat!
www.lecivedivadlo.cz
můžete bez obav nechat vstoupit do svého vnitřního světa, protože i oni sdílí svůj
svět s vámi a platí to i v případě, že nejste
jasnovidní…
Alka Bazalka, AAS

Hrají: Mario Kubec, Matouš Ruml, František Kube
Termín: středa 11. června 2014 od 19 hodin
Kde: Východočeské divadlo Pardubice,
U Divadla 50, 531,62 Pardubice
Představení je určeno pro širokou veřejnost. Výtěžek z představení
bude v plné výši použit na rekondiční pobyt pro osoby se zdravotním
postižením, který pořádá Svaz postižených civilizačními chorobami
Chrudim.

Proč nebýt šťastný?
pokračování ze str. 1
Jednoduché nápady pro radost :
Můžete-li se usmát teď – usmějte se. Nikdo neví, co se stane za
minutu …
Chcete-li někoho obejmout – obejměte. Není nic hezčího, než
sdílet blízkost s milým člověkem…
Rozhodli jste změnit život k lepšímu – začněte. Protože dnes
je ten nejlepší den…
Není v módě být sám sebou – buďte. A nastavte nový trend…
Nedokážete obnažit svoji duši – oblékněte ji do upřímnosti.
Přeje se stát profesionálem za každou cenu – zamyslete se.
Noemova archa byla postavena amatéry. Odborníci postavili „Titanic“ …
Vidíte, že lidé jsou ještě horší, než jste si mysleli – podívejte
se pozorně. Vězte, že se právě díváte do zrcadla…
Chcete-li změnit tento nedokonalý svět – začněte jednoduše
u sebe. A můžete začít právě teď …
Když je kolem vás tma – staňte se světýlkem. A začnete vidět
spoustu dalších …

Laskavost a svědomí
je podstata každého člověka,
je jen nutné probudit
to nejlepší v každém z nás!

„…na lásku ke své zemi se lidí nikdo neptá, když některé destruktivní
osobnosti na pokyn Archóntů činí v jeho zemi svou zvůli. I když co se týče
slovanských zemí, ať už je nazýváš jakkoli, Slované vždy zůstávají Slovany.
Je to věčný trn v oku Archóntů. Slovanský národ je pro zvrácenou logiku
Archóntů příliš nepředvídatelný… Slovanská mentalita představuje to, čeho
se nejvíc bojí. Vždyť to není legrace, co když se slovanskou štědrostí nakazí
jiné národy, co když se skutečně probudí jejich duše, ukolébané sladkými
povídačkami a sliby? Základy dnešního světa tvoří sobeckost a materiální
podstata. Prostřednictvím peněz Archonti ovládají celý svět. Tudíž by došlo
k rozpadu impéria Ego, v němž jsou pro člověka hlavním bohem peníze!
A to by znamenalo, že by také došlo k rozpadu jejich osobní nadvlády nad
těmi zeměmi a národy, které se vrátí ke svým duchovním kořenům nikoli
teoreticky, ale skutečně. “
Sensei ze Šambaly, 4. díl od A.Novych

Zasej myšlenku, sklidíš čin. Zasej čin, sklidíš zvyk. Zasej zvyk, sklidíš charakter. Zasej charakter, sklidíš osud. Indické přísloví
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VE SPOJENÍ S PŘÍRODOU

Bylinky v kuchyni

Již dlouho řadu let patří bylinky do našeho každodenního života. Jsou to léčivé
rostliny a nejvýznamnější zdroj přírodních
léčiv. Vaření bez bylinek si už nedokážeme
představit. Dají se lehce sehnat, protože
často rostou i ve volné přírodě. Můžeme si
je koupit nebo sami vypěstovat na naší zahrádce a potom je třeba sušit mrazit nebo
konzervovat. Bylinky se nejen konzumují
a přidávají do jídel, ale také se z nich připravují léčivé čaje, koupele a obklady.
Jak používat bylinky v kuchyni
Bylinky se dají používat jak ve vaření tak
i na pečení. Pokrmům dodávají chuť a aroma. Výborně se hodí při přípravě masa,
vaření příloh například brambor, přidávají
se do polévek, ale třeba i do buchet, koláčů
i cukroví a dalších sladkých pochoutek. Ne
vždy se, ale bylinka kterou máte hodí do
pokrmu co právě připravujete. Je to umění
umět vybrat správnou bylinku do pokrmu.
Do polévek se přidává například: petržel,
pažitka, saturejka nebo majoránka.
Při přípravě masa se hodí například: rozmarýn, tymián, bazalka nebo oregano. Při
pečení jsou nejlepší například: anýz, zázvor, skořice nebo hřebíček.

vé listy připomínají chuť hřebíčku a aroma
této bylinky se ztrácí vařením. Bazalka je
nejlepší čerstvá, ale dá se i mrazit, sušit
nebo naložit do octa či oleje. Je nepostradatelnou bylinkou ve Středozemní kuchyni. Hlavně v Itálii kde jí přidávají na pizzu,
do těstovin, omáček a do spoustu dalších
pokrmů. Velikou specialitou je omáčka
Pesto (z čerstvých listů bazalky, piniových
oříšků a olivového oleje). Bazalka je také
známá ze známého salátu Caprese (rajčata s mozarelou polité olejem a posypané
bazalkou). Používá se do polévek, při přípravě masa, rýže, omáček a do karbanátků.
Výborně se hodí do tvarohu a zeleninových salátů (hlavně na rajčata nebo mozarelu). A nesmí chybět ani v bylinkovém
másle.
Oregáno (Origanum vulgare L.)
Oregáno je známe pod spousty jinými názvy. Nejčastěji se používá název Dobromysl. Roste v mírném a subtropickém páse
a nejčastěji se používá jako koření v středomořské kuchyni. Svou chutí a užitím se

BYLINKY
Máta Peprná (Mentha piperita)
Máta Peprná je velice oblíbená bylinka. Najdeme jí skoro na všech našich zahrádkách.
Pěstuje se skoro po celém světě. Má aromatické listy, které mají výraznou peprmintovou chuť a vůni a její květy chutnají jako
peprmintový bonbon. Je velice výborná pro
ty kteří špatně tráví, protože působí příznivě na trávení. Používá se samotná nebo ve
směsi. Máta je jednou z důležitých ingrediencích při přípravě slavného koktejlu Mojito. Používá se při přípravě koktejlů, moučníků, zmrzlin, sladkých jídel (je výborná
v kombinací s čokoládou), ale i k masu,
přidává se do pomazánek napřiklad do tvarohových a také při přípravě čaje. Zjemní
chuť polévek, zeleniny, používá se do salátů
nebo na rajčata. Můžeme jí používat na ozdobu nejen jídel, ale i něčeho jiného.
Bazalka Prvá (Ocimum Basilicum)
Bazalka Pravá chutná hořce a nasládle, má
kořenitou chuť a výrazné aroma. Bazalko-

podobá majoránce. Přidává se na pizzu, do
těstoviny a na ryby. Hodí se na rizotto, do
zeleniny, polévek, salátů a na zeleninu. Je
výborná při přípravě masa na grilování,
protože zvýrazní chuť.
Petržel (Petroselinum)
Petržel patří mezi nejoblíbenější naťovou
zeleninu. Je oblíbená především kvůli své
chuti a vůni. Je vhodná do polévek, salátů,
omáček, pomazánek, na ryby a i na housky a jiné pečivo. Do pokrmů jí přidávejte
úplně na konec. Petržel zvýrazňuje nejen
pokrmy, ale také jiných bylinek. Petržel,
bobkový list, tymián a česnek, tvoří „bouquet garni“.
Pažitka Pobřežní
(Allium schoenoprasum)
Čerstvá pažitka vylepšuje chuť mnohých
pokrmů. Nahrazuje syrovou cibuli takže jí
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Zapečené gnocchi

můžete přidávat do například hamburgrů.
Přidává se do polévek, do dušené zeleniny,
na kuřata a brambory, na ryby a do salátů. Při vaření jí do pokrmů přidáváme až
nakonec. Pažitka je výborná čerstvá, může
se dát i zamrazit, ale k sušení dobrá moc
není.
Libeček Lékařský
(Levisticum officinale)
Libeček Lékařský patří mezi bylinky z tradiční české kuchyně. Je velice oblíbený
a nejčastěji se pěstoval v Podkrkonoší.
Dnes ho má na zahrádce skoro každý nejen
kvůli vaření, ale dá se použít i jako léčivo.
Na zahrádce ho budete mít od začátku jara
až do prvního mrazu. Na zimu se rostlina
zatáhne do země a na jaře se zase objeví.
Můžeme ho dát do polévek, omáček, salátů, do pečení i na zeleninu. Využít se dají
nejen listy, ale i semena, ale nejúčinnější
jsou kořeny.
Šalvěj Lékařská (Salvia officinalis)
Šalvěj lékařská je velmi aromatická bylinka. Její chuť je trpká a jemně nahořklá.
Používá se buď sušená nebo čerstvá. Pokud šalvěj zrovna nemáte na zahrádce ani
v kuchyni, můžete místo ní použít petržel.
Šalvěj působí protizánětlivě a podporuje
trávení. Přidává se do polévek (hlavně do
cibulových), na chleba, na maso (na rybí,
vepřové, telecí, jehněčí a králičí), na moučníky, do pomazánek, na těstoviny, do másla nebo do octa.
Meduňka Lékařská
(Melissa officinalis)
Meduňka je velice výborná bylinka. Její
listy mají příchuť citronu a jsou velmi
osvěžující. Meduňku přidáváme hlavně do
čajů místo citronu, do omáček, na maso,
do ovocných salátů a na kyselé zelí. Pokud
zmrazíme její listy můžeme je v kostkách
ledu přidávat do nápojů.
Tymián Obecný
(Thymus vulgaris)
Tymián je bylinka, ktérá pochází ze Středomoří. Hodí se zejména k masům a hlavně na grilování. Přidává se k zelenině, do
salátů, do omáček, na italskou pizzu a také
k rybám. Na ryby se nejlépe hodí tymián
citronový. S rozmarýnem se hodí k zapékaným bramborám. Ve Francii, Španělsku
a v Mexiko se tymián přidává do tradičních
jídel. Pomáhá proti kašli a nadýmání. Také
působí dezinfekčně.

1 lžíce olivového oleje, 1 cibule, 1 červená paprika
1 stroužek česneku, 400g plechovka krájených rajčat
500g balíček noků
sůl, pepř, bazalka
125 g mozzarelly, oregano
Gril rozpalte na maximum. V pánvi zahřejte olej, přidejte cibuli a papriku a nechte 5 minut měknout. Vmíchejte česnek, po minutě přidejte rajčata a noky. Přiveďte
k varu a nechte 10–15 minut probublávat. Občas zamíchejte. Osolte, opepřete, přidejte bazalku a přeneste do
zapékací mísy. Navrch dejte mozzarellu a 5–6 minut grilujte. Ozdobte oreganem.

Kuřecí proužky v cornflakes
750 g kuřecích prsou
sůl, pepř, 4 vejce
1 středně velké balení cornflakes (kukuřičných lupínků)
1 lžička pálivé papriky, olej
1 okurka, 1 hlávka řapíkatého celeru, 4 velké mrkve
Kuřecí prsa nakrájejte na dlouhé, spíš tenčí proužky,
ze všech stran je osolte a opepřete. Nechte chvíli odpočinout. Vejce jemně našlehejte. Corn flakes nadrťte
najemno a smíchejte je s paprikou. Pak masové proužky
nejprve protáhněte vejcem, pak je obalte v cornflakes.
Olej rozpalte a pak na něm maso osmažte ze všech stran
dozlatova. Zeleninu nakrájejte na velmi tenké hranolky a podávejte dohromady, třeba
v papírových kornoutech.

Jablečný koláč

250 g másla, případně Hery, 250 g hladké mouky
1 vejce, 1 lžíce octa
4 jablka, 2 hrsti rozinek, 1 větší hrst ořechů
2–4 lžíce krupicového cukru
½ lžičky skořice, moučkový cukr

Máslo nakrájejte na kousíčky, spojte s hladkou moukou
do „drobenky“, pak přidejte vejce a ocet a zpracujte do
hladkého těsta. Nechte jej chvíli odpočinout, poté rozdělte na dvě půlky. Obě je vyválejte dotenka, jednu přeneste na menší plech vyložený pečicím papírem, posypte jablky, rozinkami a ořechy, oslaďte, posypte skořicí
a překryjte druhou polovinou rozváleného těsta. Pečte asi 35 minut při 170 °C. Podávejte
pokrájené, posypané moučkovým cukrem.
zdroj: www.albert.cz, zaslal Tomáš Hron

Bylinkový postřik proti klíšťatům
100 g sušených nebo 200 g čerstvých bylinek (levandule, rozmarýna, ořešák, pelyněk, citronela – citrónová tráva), 1 lžíce bílého vinného octa, 1 l vody.

Vodu přivedeme k varu, poté vložíme byliny, louhujeme, vše přecedíme a přidáme ocet.
Roztok uchovávejte v lednici, před odchodem do lesa nastříkejte na pokožku celého
těla. Doporučujeme vyzkoušet nejprve na menší ploše, aby se vyloučily možné alergické reakce přecitlivělé pokožky. Proti klíšťatům také prý funguje konzumace 2 stroužků
česneku před odchodem do přírody, dále dostatečná konzumace vitamínu B, kvasnic
a potírání se citrónovou šťávou.
Více zde: http://www.byliny-maya.cz/babske-lidove-rady-pro-zdravi/

Eliška Hronová

Atlantida na Slánské hoře

„Zdali kamenná mísa na Slánské Hoře
k památkám megalithickým připočtena
býti má, neodvážil bych si ani přisvědčiti,
ani popírati,“ napsal roku 1893 významný
český archeolog Josef Ladislav Píč (18471911). V jeho době se totiž soudilo, že kruhové prohlubně v kamenech nacházející
se na mnoha místech Čech jsou umělého
původu a sloužily pravěkým lidem jako
obětiště. Jedna z nich je právě i na Slánské
hoře.
Dnešní geologové umělý původ většinou vylučují zatímco archeologové k tomu
dodávají, že nemají k dispozici nálezy dokazující jejich využívání ke kultovním ani
jiným účelům. Ale…
Kamennou mísu na Slánské hoře najdeme na skalním výběžku nacházejícím
se pár metrů pod vrcholem hory a mířícím
k severu. Je v čedičové skále, má průměr
asi 80 centimetrů a hloubku 20 centimetrů.
Vyznačuje se podivnou vlastností: když se
k ní vydáte s kompasem v ruce, bude střelka dlouho ukazovat správně – jenže právě
u mísy se otočí o 180 stupňů.
Náhoda?
Možná, ale uznejte, že podivná. Ostatně na svazích Slánské hory najdeme podivných věcí víc.

Nemrtvá sopka?

Slánskou horu můžeme označit za jakousi
sestru Řípu. Vznikla během třetihor, tedy
v přibližně stejné době a také stejným způsobem: je to troska někdejší sopky. Skládá
se proto také ze stejné horniny, kterou je
druh čediče zvaný nefelinit. Každopádně
by měla být dávno mrtvá, jenže…

V kronice zdejší piaristické koleje stojí, že
„osmého dne měsíce února
(roku 1726) jako zázrak
způsobilo ve Slaném, kdy
hora řečená Slánská jakoby s Vesuvem soupeřila,
ze čtyř rozsedlin vyvrhla
dým, s mohutným rachotem jakoby vodopádů, což
celý Slaný k této podívané přivedlo“. Některé zdroje proto i dnes uvádějí, že sopečná aktivita třetihorního vulkánu skončila až
v 18. století – to by ale znamenalo, že v samém srdci Čech jen pár desítek kilometrů
od Prahy máme činnou sopku!

ní je i existence slaných pramenů pod úpatím Slánské hory, které daly jméno nejen
kopci, ale i městu a celému kraji.
Podle kroniky Václava Hájka z Libočan
je někdy v 8. století objevil při lovu jakýsi
Holot, přítel knížete Nezamysla. Dostal žízeň a tak jeho pozornost upoutal proud vody
vyvěrající z čedičové skály. Moc si jím ale
nepomohl, protože voda byla slaná. Po návratu o své příhodě zpravil vladaře a ten se
zaradoval: sůl tehdy ještě byla nad zlato nejen v pohádkách. A tak ani nepřekvapí, že
podle Hájka tu o pak pramen probíhaly kruté boje mezi Čechy a sousedními Lučany,
kteří si na zdroj skvělého exportního artiklu
taky dělali nárok.

Geologové podivný kronikářský záznam obezřetně nekomentují, vyhnul
se mu i vulkanolog Vladislav Rapprich
v zatím nejúplnější publikaci o českých
sopkách (Za sopkami po Čechách). Pokusy o skeptická vysvětlení si tedy musíme
posloužit sami.
První je, že skutková podstata činu
známého dnes jako novinářská kachna
nebyla cizí ani starým kronikářům. Další
by mohlo znít, že došlo k jakémusi otřesu nevulkanického původu nebo řícení
v podzemních dutinách a z trhlin se vyvalil obyčejný prach. Do třetice by to mohl
být v chladném měsíci únoru i pouhý teplý
vzduch z labyrintu skalních trhlin, jaký vytváří „sopečné“ efekty například na vrchu
Boreč, o kterém píšeme jinde. Nebo náhle
vzplanula uhelná sloj, kterých je v kraji docela hodně…
Asi také cítíte, že nic z toho moc nesedí: kronikáři by očividný výmysl nejspíš
neprošel, z února 1726 není známo žádné
zemětřesení u nás ani v okolních zemích,
Boreč (na který v souvislosti se Slánskou
horou upomíná V. Rapprich) ani náhodou
nepředvádí „mohutný rachot jakoby vodopádů“ a uhlí by nejspíš hořelo hodně
dlouho. A že tedy stojíme tváří v tvář geologické záhadě.
Další důvod k pochybnostem nad
skeptickými výklady kronikářského sděle-

Slané prameny (podle některých starých textů jich bylo několik) vyvěraly na
severním svahu kopce a definitivně zanikly v 19. století zřejmě díky těžbě čediče.
Dnešní „slaný pramen“ ve slánské Nezamyslově ulici s nimi nemá nic společného, ostatně ani není slaný (a jeho pití se
nedoporučuje kvůli hygienické závadnosti). Naproti tomu ty skutečně slané mohly
představovat jeden z projevů doznívající
vulkanické aktivity. Údaje o složení a teplotě, které by k tomu nejspíš řekly víc, ale
bohužel neexistují.
Nezamyslův kamarád Holot jistě nebyl první, kdo si pramenů všiml. Právě
vzácná sůl byla důvodem, proč se tu lidé
usazovali už od doby kamenné a proč hora
zřejmě odedávna měla mimořádný hospodářský i kultovní význam.

Město staré šest tisíc let

„Od roku 1879 putoval jsem na Slánskou
horu často a tu jsem brzy zjistil, že na polích u jejího temene je nepřeberné množství nástrojů z doby kamenné,“ vzpomínal
na časy svého mládí historik umění Václav
Vilém Štech (1885-1974). „Byla tu kamenná dláta, rovněž mlaty, sekerky, všelijaké nožíky z pazourku a mnoho předmětů
z kostí. Bylo toho tolik, že v každé brázdě
objevovalo se těch předmětů množství nesmírné.

Lidé sídlili na Slánské hoře už 4 tisíce
let před počátkem našeho letopočtu, o dva
tisíce let později na úsvitu doby bronzové
tu vyrostla velká osada únětické kultury
a s přestávkami se tu žilo až do 9. století našeho letopočtu. Zmíněný Václav V. Štech ve
svých vzpomínkách zaznamenal místní pověsti, podle nichž Slané kdysi bylo na Slánské hoře a teprve později se jaksi přestěhovalo pod ní – což je v podstatě pravda. Další
důkaz, že folklórní paměť dokáže uchovat
informace i přes takové propasti času, které
se zdají být nepřekonatelné.
Podle obrovského množství pravěkých
nálezů, jaké téměř nemá na jiných lokalitách obdoby, se dá soudit, že šlo o sídliště
mimořádného významu. Atlantidu střední
Evropy ovšem nezničila sopka, na níž stála, tak jako tu antickou, ale lidská chamtivost. V první řadě lom, který do 50. let minulého století spolykal většinu území, na
němž se osada rozkládala. Své ale udělali
i svérázní milovníci starožitností…

Dalším bodem sítě byl vrchol nedaleké Vinařické hory – rovněž třetihorní
sopky příbuzné Řípu. I na ní se našly bílé
křemencové balvany obdobné těm ze Slánské hory. A jaksi mimochodem prakticky
stejného složení, jako mají kameny tvořící
známé kounovské řady (viz kapitola Rovina).
Síť pak na vhodných místech doplňovaly pozorovací objekty v nížině, například rondel (objekt s kruhovým příkopem)
u obce Byseň. Zdeněk Ministr pomocí výpočtů dokládá, že porovnáním bodů zdánlivých východů a západů Slunce i Měsíce
nad různými kopci Českého středohoří
bylo možné s velkou přesností předpovídat důležitá data, zejména rovnodenností
a slunovratů.
obr: Z dutin ve skalách občas uniká páry
a někdy se prý ozývá i hřmot…

Megalitický kalendář

A ještě něco se na Slánské hoře našlo: bílé
křemencové kameny, které zjevně nepocházejí odtud. Největší je asi dva a půl metru dlouhý a leží kousek pod vrcholem na
trase naučné stezky, další menší jsou níž,
některé až na jižním úpatí hory.
Téměř jistě sem byly dopraveny lidmi – a tak se logicky objevila hypotéza,
že jde o menhiry, které kdysi bývaly součástí megalitického objektu (svatyně nebo
observatoře – což ovšem nejspíš splývalo
v jedno) na vrcholové plošině hory. Nenesou sice zřetelné známky umělého opracování, už samotný výběr materiálu je ale
výmluvný: bílá barva kamene s místním
černým čedičem ostře kontrastuje.
Zajímavou domněnku týkající se hypotézy pravěké observatoře na Slánské
hoře zveřejnil soukromý badatel Zdeněk
Ministr ve Sborníku Slánský obzor roku
1998. Podle něj byl vrchol jen součástí
širší sítě pozorovatelen, odkud pravěcí lidé
sledovali pohyby nebeských těles.

Člověk je souhrnem všech svých skutků. Jean-Paul Sartre

Jak se tam dostat

Cesta na Slánskou horu je velmi jednoduchá: kopec tvoří nepřehlédnutelnou
dominantu Slaného, kam vedou jak četné autobusové linky, tak i železnice (trať
Louny – Kralupy) a rychlostní silnice R7
z Prahy. Naučná stezka po pamětihodnostech hory začíná v ulici Pod horou poblíž
křižovatky s ulicí Na Vavřinci a má 11
zastavení seznamujících s geologií, historií i přírodou místa. Její součástí je také
vyhlídkový bod, odkud je pěkně vidět na
centrum města Slaný.
Text je ukázkou z knihy Hory a kopce
opředené tajemstvím, kterou vydalo nakladatelství Alpress.
Foto: Jan A. Novák
http://www.novakoviny.eu/archiv/cesty/
1099-slanska-hora-zahady
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Znaky a jejich vliv
ní znaky přímý vliv na podvědomí každého člověka.

detail náprsního přívěsku;
7. stol. př.n.l.; starověký Egypt
Každý člověk vědomě nebo nevědomě
ovlivňuje lidi kolem sebe. Ale zároveň je
předmětem mnohostranného vlivu, který
ho sklání k té či oné osobní volbě. Důsledkem tohoto vlivu je změna postoje,
vnímání, hodnot, motivů – jinak řečeno
určitého způsobu myšlení, a tím i změny
chování, skutků a činů daného člověka.
Obyčejný člověk často hodnotí sebe
a přicházející informaci z pozice Pozorovatele materiálního světa pomoci logických úsudků, vysvětlení a nabytých
zkušenosti. Ve skutečnosti ale je mnohem
náchylnější k vlivu neviditelného světa,
který leží za viditelným projevem trojrozměrnosti a který ji také formuje. Stačí se
podívat na to, čím člověk každý den žije :
●	Myšlenkami, které nevidí, ani nechápe, odkud pocházejí, či jsou to informační programy, nicméně většina lidí
je považuje za „ svoje vlastní“;
●	Vnucenými společenskými vzory, které
podsouvají pomocí psychologické vazby, bez opodstatněného základu;
●	Podvědomými postoji, strachy, obavami, které mají přímé spojení s neviditelným světem a aktivně ovlivňují
úroveň lidského podvědomí.
To je ten neviditelný svět, v němž lidé
žijí celý svůj život bez pochopení jeho skutečné povahy a pohybují se podle určité
vůle nebo informace. A to je 90 % z života
člověka, v porovnání s malým procentem
hmotného světa (malé části trojrozměrné
dimenze v planetárním a kosmickém měřítku), ve kterém, jak si člověk myslí, skutečně žije. Zbývajících 10 % je starost o přežití
lidského těla ve fyzickém hmotném světě.
Jedním z dávných nástrojů aktivního působení na lidské podvědomí, které
mají přímé spojení s neviditelným světem,
jsou starobylé symboly. Znaky existovaly
v lidské společnosti již v době paleolitu.
Existují různá svědectví, od skalních maleb starých lidí a konče artefakty, které se
dochovaly do dnešních dní, včetně znaků
na nich.
Ze všech znaků můžeme vybrat určitou skupinu, kterou dávní lidé často zobrazovali s velkou houževnatostí na různých
kontinentech, bez ohledu na jejich umístění. Navíc jsou tyto stejné znaky široce
používány v moderním světě. Smyslová
interpretace předložena masám uspokojuje jenom povrchní zvědavost většiny. Ale
jen málo lidí ví, co se za některými starými
symboly skutečně skrývá, proč mají aktiv-

Jak efektivně působí znaky na podvědomí lidí (a jako důsledek ovlivňují
náladu a směr jejich myšlení), lze zjistit
experimentálně. V tomto článku popíšeme
příklad skrytého experimentu, který byl
proveden s cílem posoudit vliv již známých starověkých aktivních znaků na komunikativní a non-komunikativní chování
jedinců, identifikaci zákonitosti a zvláštnosti v komunikativním chování skupin.
Do této studie bylo dobrovolně zapojeno 58 studentů, které rozdělili do dvou
proudů – proudu A a B. Každý proud měl
7 skupin: pět skupin experimentálních –
3 skupiny po pěti lidech a 2 skupiny po
třech lidech; dvě skupiny kontrolní – jedna se skládala z pěti osob a druhá – ze tří.
Podle oficiální verze, která byla sdělena
studentům dobrovolně přihlášeným do experimentu, byl její cíl následující. Skupiny
proudu A měly prostřednictvím situační
analýzy identifikovat nejvíce stmelenou,
přátelskou a dobře organizovanou skupinu,
ohodnotit kvalitu posuzování a efektivitu
přijatých rozhodnutí pomocí brainstormingu. Úkolem skupin proudu B – byla
identifikace talentovaného a perspektivního vůdce, schopného organizovat a vést
tuto skupinu prostřednictvím situační
analýzy, hodnocení jeho argumentace při
volbě efektivnosti řešení a jejich účinnost
a identifikace faktorů ovlivňujících výběr
rozhodnutí. Studenti byli motivováni odměnou – pozvánkou k účasti na meziregionální vědecko-praktické konferenci pro
nejlepší z účastníků vítězné skupiny.
Experiment probíhal ve stejné místnosti, kde byl počítač, přístup na internet,
barevná tiskárna a veškeré potřebné materiály pro řešení zadaného úkolu, stejného
pro všechny skupiny – sestavení koláží na
zadané téma. V místnosti byl umístěný kamerový systém, na jehož přítomnost byli
účastníci před zahájením experimentu upozorněni. Studenti dostali možnost volně
komunikovat v případě absence osob, koordinujících experiment. Skupiny měly za
úkol během jedné hodiny společně vyřešit
konkrétní úkol: najít na internetu odpovídající fotografie, vytisknout je na barevné
tiskárně, vystřihnout a sestavit z nich asociativní koláž s tematickým motivem na
papíru formátu A1. Přičemž za účelem
zvýšení efektivity při spolupráci a řešení
zadané úlohy, mohl každý účastník kterémukoli členu skupiny „vystavit“ červenou
kartu, když, podle jeho názoru překazil
dosažení společného cíle. Vystavení této
karty zbavuje účastníka práva zúčastnit se
v regionální vědecko-praktické konferenci
v případě vítězství.
Všechny skupiny, které se účastnily
experimentu, měly stejné podmínky, vykonávali stejný úkol na stejné téma. Jediným rozdílem bylo to, že u skupin proudu
A na dvou protilehlých stěnách místnosti
byly předem nenápadně umístěny jednoduché abstraktní kresby s ornamentem, na
kterém byl vepsán známý starověký znak,
negativně působící na lidské podvědomí.
U experimentálních skupin proudu B byly

stejným způsobem umístěny abstraktní
vzory, ale s ornamentem, ve kterém byl
vepsán znak pozitivně působící na lidskou psychiku. V kontrolních skupinách
v každém proudu obrázky se znaky na
stěnách místnosti chyběly.
Výsledky tohoto experimentu šokovaly dokonce i odborníky, kteří se věnují
studiu výzkumů problémů psychologie
a osobní, mezilidské, masové komunikace,
kteří tento experiment pozorovali a chování studentů v těchto skupinách předběžně prognózovali. V rozporu se zákony
psychologie a banální logiky, výrazná
většina experimentálních skupin proudu
A v procesu řešení úlohy místo určeného
sjednocení, začala vést boj o vůdcovství,
zvyšovala psychologické napětí ve skupině, projevovala egocentrismus, dohadovala se mezi sebou, hájila svůj osobní názor
a bezdůvodně „vystavovala“ červené karty jiným účastníkům. V jedné skupině byl
dokonce nutný zásah osoby, koordinující
průběh experimentu, protože hádka mezi
studenty měla agresivní charakter.
Opačná situace byla pozorována
v experimentálních skupinách proudu B,
přesně tam, kde se měl podle prognózy
objevit boj o vedoucí pozice ve skupině.
Místo toho byla pozorována vysoká úroveň empatie (schopnost identifikovat se
s jinou osobou v procesu komunikace,
„vcítit“ se do situace ostatních) účastníků experimentu, měla spoustu humoru
a smíchu. V komunikaci nebyly přítomné konfliktogenní prvky. Žádný z členů
těchto skupin nedostal červenou kartu.
Výrazná většina účastníků se spojila na
společném vykonání zadání, pracovali
jako jeden tým, vzájemně si pomáhali.
V kontrolních skupinách obou proudů se účastníci chovali podle předběžných prognóz odborníků, kteří sledovali
průběh experimentu. Přičemž v kontrolní skupině proudu B se účastníci snažili
ukázat umělou a do značné míry nepřirozenou stmelenost skupiny. V proudu
A mnozí účastníci otevřeně začali bojovat
o vůdcovství a obhájení vlastního názoru,
projevovali sobectví, nadřazenost, ignorovali stanovisko kolektivu a aktivně používali manipulativní metody, odstraňovali své protivníky pomocí červené karty.
Provedený experiment plně potvrdil
to, co lidem bylo známo i ve starověku,
a co politický a velekněžský systém používá dodnes. Znaky opravdu mají velký
vliv na lidskou psychiku! Navíc, čím
větší kolektiv, tím silnější vliv. Spouštěcím mechanizmem je v tomto případě
přítomnost provokujícího momentu,
situace, která spouští prožitek a koncentraci pozornosti člověka na proces
a přicházející informace. Mechanismus
účinků těchto znaků nebyl dodnes prozkoumán v kontextu oficiální psychologické vědy. Nicméně, vztah s jednotlivými psychologickými charakteristikami
osobnosti, jejím podvědomým postojem
a usilováním, a denním zvykem být průvodcem určitých programů nebo vlivu, je
již pro psychology zřejmý.
překlad ze zdroje:
http://schambala.com.ua/

Nádoba stará 500 miliónů let? Věděli jste, že…

Termín „neurčitelný artefakt“ používají
někteří archeologové při nálezu věcí, které v dané historické době nemají co dělat.
Objevy tohoto typu jsou hlášeny z celého světa a s jejich určením mají problém
i renomovaní vědci. Do tohoto „soudku“
patří také kovová nádoba, která se vyloupla z kamene po odstřelu skály v Dorches-

teru ve státě Massachusetts
v USA v roce 1852. Nikdo
dodnes nedokázal vysvětlit,
jak se toto umělecké dílo
mohlo stát součástí skály,
která byla přes 500 miliónů
let neporušená.
V časopise Scientific
American z 5. června 1852
stojí: „Podivná nádoba byla
vyjmuta z masivního kamenného konglomerátu, který se
nacházel 15 stop pod povrchem. Není pochyb o tom,
že původně byla součástí
skály.“ Podle geologů je skála stará přes 500 milionů let
a objekt z ní byl skutečně
extrahován. Těžko ale říct,
kdo ho tam tehdy mohl umístit. Podle některých by mohlo jít o mimozemský artefakt, mnozí experti
se ale domnívají, že může jít klidně i o dílo
lidských rukou. Není totiž vyloučeno, že
lidská civilizace je mnohem starší, než se
dosud soudilo – během historie Země mohla pozemská kultura vždy nějakou dobu
vzkvétat a opakovaně být ničena.
http://procproto.cz/zahady

Epifýza (šišinka, corpus pineale)
„Slovo epifýza epiphysis v překladu z řečtiny znamená výrůstek.
Je to menší útvar trojúhelníkovitého
oválného tvaru s hrbolatým povrchem, poněkud zploštělá v předním a zadním směru. Má šedo-růžovou barvu, která se může
lišit v závislosti na stupni naplnění krevních cév. Její hmotnost je u každého jednice individuální. V průměru má 0,130 gramů. U osob, které duchovně degradují, má
někdy pouhých 0,025 gramů. U duchovně
vyspělých lidí až 0,430 gramů a více.
Hmotnost šišinky neustále roste až do
dosažení věku deseti až čtrnácti let, tedy
ještě před pubertou. Pak následuje významný vzestup životní energie – prány.
A od té doby, pokud člověk uvízl v materiálnu jako v nějaké bažině, hmotnost
šišinky zůstává prakticky beze změn. Ale
pokud budete pracovat na duchovní stránce – to je věc jiná… Když se podíváte do
lékařské literatury na projevy mimořádných rozumových schopností u dospělých
nebo u dětí se zvětšenou epifýzou, všechno
pochopíte sami.
Epifýza je orgánem vyšší kontroly,
který uplatňuje svůj výrazný vliv pou-
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Znaky kolem nás: heraldika
Po přečtení knihy AllatRa vzniklo v naší redakci přání podívat se blíže na znaky
a symboly, které nás obklopují, a první objevy doslova šokovaly! Obrovské množství
veřejných, státních a komerční struktur na erbech, vlajkách, logách používají označení
negativního charakteru (lev, orel, luk a šípy (spolu nebo zvlášť), sekera, srp, kladivo,
meč, kordy, střelné zbraně, kružítko, leopard, drak, frygická čapka), a pravděpodobně
o jejich působení ani netuší. Jak ukazuje výše popsaný experiment, znaky a symboly
dokážou měnit prostorové vlastnosti a působit na podvědomí člověka. A čím je větší
skupina lidí, tím silnější působení.
„Jejich vliv na psychiku člověka se podobá kapce, brousící kámen – podvědomě
stimulují Živočišný princip, agresi, probouzí nejnižší instinkty. V důsledku to všechno
napomáhá nárůstu napětí ve společnosti, podobá se to metanu v šachtě. V určitý moment
stačí vykřesat jiskru, tedy vyprovokovat agresi v určité mase lidí…“, aby události směrovaly podle předem připraveného scénáře.
V dnešním květnovém vydání nebudeme zveřejňovat negativní znaky, stačí se podívat na státní standarty. Naopak by to chtělo ukázat některé ze znaků obcí, které uchovávají starou duchovní symboliku, směrovanou na rozvoj, tvořivost a blahobyt (kruhy,
kosočtverce, znaky AllatRa, rovnostranné kříže, Allat (srpek, směrující růžky nahoru).

Slatina
(okres Litoměřice)

Štíty

Planá nad Lužnicí

Milenov

Brod nad Dyjí

Varnsdorf

Starý Tekov

Letiny

Opatovce nad
Nitrou

Stratená

Stretava

„Pokud se začnou sami lidé, nezávisle na něčím názoru, zajímat o dějiny vlastního
státu, vlastního lidu, o symboly a znaky, pokud budou rozšiřovat svůj obzor v daných
otázkách, budou k procesu poznání přistupovat zodpovědně, z pozice Pozorovatele od
Duchovního principu, bude je těžké oklamat. Vždyť se jedná o kraj, kde mají žít oni,
jejich děti, jejich vnoučata. Jinými slovy, budou-li lidé znát Pravdu, sami si udělají pořádek. Vždyť základní síla spočívá ve většině, v samotné společnosti, a ne v hromádce
přisluhovačů velekněží a politiků.“
Rigden Djapo

Stejné symboly a znaky ve starých kulturách

Tripolská civilizace
(VI – III. tis. před n. l.,
stará Evropa)

Sumerská kultura
(III. tis. př. n. l.)

»
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Ikonka se zobrazením „Oranty“ (12. – 13. stol., Brest, Bělorusko). Zašifrovaný
symbol půlměsíce se špičkami nahoru a symbol kruhu (znak AllatRa)
Čtěte více v knize AllatRa od A.Novych

ze tehdy, když člověk prochází skutečně
globálními změnami. A pokud se nic neděje, šišinka jen ‚pozoruje‘, čas od času
kontroluje celkový stav mozku, koriguje
jeho práci: buď aktivuje nebo tlumí určité procesy. Ale nejdůležitější je, že právě
epifýza obsahuje matice informací, specifické hologramy, ve kterých jsou uloženy
veškeré údaje o všem, co se týká daného
jednotlivce, včetně jeho minulých životů.
Tento tajemný paměťový ‚trezor‘ má ‚dvojité ohnivzdorné dno‘, protože je zároveň
čakrou. Všechno, co vidíte za svého života, prožíváte, cítíte, veškerý váš vnitřní
a vnější život je zafixován v epifýze. To
je zvláštní druh vnitřního Strážce, který
o vás ví všechno, zná všechna vaše skrytá i zjevná přání. U prvních následovníků
Krista byla mimochodem tato informace
interpretována jako osobní stránka v knize
života v rukou Božích, kde bylo zaznamenáno vše o člověku…
Tento Strážce nejenom fixuje myšlenky a skutky člověka, ale také posiluje to,
co dominuje v myšlenkách. To znamená,
že pokud jste obrátili svou pozornost k negativnímu vnímání situace, Strážce tyto
pocity nejenom udržuje, ale ještě prohlubuje. Pokud se naladíte na dobro, Strážce
zesílí tyto pozitivní pocity.

Archeologové vyhrabávají dějiny lidstva, které politikové zahrabali. Gabriel Laub

Šišinka byla dlouhou dobu vnímána
právě jako žláza, a nikoli jiný útvar. Vezměte si například starověkou Indii. Dva
tisíce let před naším letopočtem, došlo
k rozkvětu učení o epifýze. Dokonce se
už tehdy vědělo, že tato žláza je nejen orgánem jasnovidectví, nejenom uchovává
paměť minulých reinkarnací, ale je také
hlavní čakrou pro koncentraci vyšších
energií…
Tyto znalosti navíc již dříve ovládali
první faraonové ve starověkém Egyptě,
i když v poněkud jiném výkladu. Epifýzu
znali ve starověké Číně a také Tibetu. Tam
mimochodem v dávných dobách existoval
rituál, při kterém spalovali zemřelé s vysokým duchovním postavením. Po spálení
těla se snažili nejbližší učedníci najít v popelu tzv. ringse. Tato látka pevného skupenství se podobala jantarovému kamínku. Podle něj učedníci posuzovali stupeň
duchovnosti svého Mistra. Věřili, že čím
byl kamínek větší, tím vyšší duchovnosti
dosáhl zemřelý člověk.
Ringse není tedy nic jiného, než mozkový písek šišinky. Tento písek zůstává
pro moderní vědu záhadou. Ve starém Tibetu o něm už věděli jako o místě akumulace psychické energie…“
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SYSTÉM ROZDĚLUJE, SJEDNOCUJÍ LIDÉ!

Pojďme spolu tvořit POZITIVNÍ NOVINY!

být příliš pozdě! Sjednot´me se v duchu,
aby zvítězila Pravda! Systém rozděluje,
lidé sjednocují! Ve vašich rukou je vaše
duchovní budoucnost a budoucnost celého lidstva.

aždý z nás je jedinečným zdrojem znalostí a životních zkušeností, nositelem
obrovského dosud nevyužitého tvůrčího potenciálu. Rádi uvítáme Vaše články, zajímavosti, nápady, postřehy, o které se chcete podělit s ostatními, básničky,
veselá vyprávění, zápisky cestovatele… prostě všechno, co přináší dobrou náladu, optimizmus, prospěje ostatním lidem, pomůže na cestě k poznání. Kontakt:

Zaslouží si respekt ten,
kdo žije a koná pro blaho své duše
a duchovní budoucnost celého lidstva.
Rigden Djapo
Díky znalostem, obsaženým v knize
AllatRa roste vlna všeobecného duchovního osvícení a sjednocení. Na základě duchovních Znalostí, se lidé po celém světě
spojují, odbourávají nastavené systémy
Živočišného rozumu, konvence o rozdílech mezi lidmi podle mentality, národnosti a zájmů. Svědčí to o tom, že všichni
lidé jsou si ve své duchovní podstatě blízcí
a jsou součástí jednoho celku. A skutečně
na každém dnes záleží budoucnost celého
lidstva a je velice důležité, aby člověk, který se duchovně probudil, pomohl pomoci
procitnout co nejvíce lidem kolem sebe.
Vždyť mnoho lidí stále žije v iluzi nepřemožitelnosti svého egocentrického světa
a světa jako celku. Ale tato iluze bezpečnosti je moc křehká a podobá se tenkému ledu pod nohama lidstva, který může
prasknout v každém okamžiku pod údery
živlů a větrů globálních změn a propadnout skrze mlhu do propasti.
Abychom si nevytvářeli iluze o bezpečnosti tohoto světa, cítím povinnost vám
sdělit to, co do dnešního dne věděli jenom
někteří z nás. Za poslední dny, zdůrazňuji
dny a ne měsíce, tento křehký svět dvakrát visel na vlásku a byl jen krůček od
totálního zničení. Jednak to bylo především díky ambicím a sebevědomí některých agresivně naladěných lidí, kteří téměř
zapříčinili, že celý svět byl téměř odsouzen
k zániku. Jen díky vytrvalosti, osobní statečnosti a zdravému rozumu jiných lidí, vy
dnes můžete vidět nejen svůj vlastní odraz
v zrcadle, ale radovat se z blízkosti svých

dětí, rodiny a přátel. Na
druhé straně svět přežil
výhradně jen díky Tomu,
Kdo je zatím přítomen
v lidském světě. To je
dobrý důvod zamýšlet se
nad křehkostí, podmíněností tohoto hmotného
světa a dočasné existence člověka v něm. To je
příležitost uvědomit si
a učinit rozhodující výběr tady a teď, vyznat
se ve svých myšlenkách,
emocích a činech, a pochopit to, že nemusí být
„zítra”, ale jen tento okamžik na okraji
propasti, ve kterém vybíráme mezi totální
smrtí nebo věčným životem.
Svůj osobní Armagedon člověk může
vyhrát pouze tehdy, když skutečně zvolí
duchovní svět, a bude v něm žit. Pak nastavený systém bude bezmocný, protože
člověk přestane podporovat vnucené šablony, nepustí do svého vědomí negativní
vlivy vůle Živočišného rozumu, přestanou
ho ovlivňovat myšlenky živočišné podstaty se svými smrtelnými iluzemi, které se
vštěpují lidem v dnešní společnosti. Pro
jednotlivce je obtížné prolomit systém Živočišného rozumu ve společnosti, protože
jeho existence se drží na volbě duchovně
spících lidí. Ale je to možné udělat za předpokladu spojení všech lidí.
Díky Bohu, v tomto materiálním světě
existuje mnoho lidí, kteří mají hlubokou
víru v dobro a spravedlnost, schopných
upřímně a nesobecky se přátelit, mají statečnost a odvahu brát na sebe zodpovědnost za důležitá rozhodování. Dobrých
a laskavých lidí je na světě hodně, ale
nevědí o sobě. Je důležité poskytnout jim
Znalosti a sjednotit na duchovním základu – je to prvořadý úkol pro všechny lidí
dobré vůle.
Pro duchovní sílu neexistují žádné
překážky! Pro přátelství nejsou žádné
hranice! Pokud člověk žije v jednotě
s duchovním světem, je v jednotě se všemi duchovními lidmi. Spojte se v přátelství a podělte se o duchovní Znalostí!
Čest a svědomí je podstata každého člověka, je jen nutné probudit to nejlepší
v každém z nás. Spěchejme šířit prapůvodní znalosti teď, protože zítra může

Jak každý člověk, tak i celé lidstvo,
teď stojí na prahu rozhodující volby. Zlo
nabírá svého vrcholu, rozděluje a nenávistí
tříští národy, triumfuje ve vědomí lidí. Lidem je dána kniha AllatRa – klíče k prapůvodním Znalostem, které přinesl do světa
Rigden. Pouze sjednoceni v jediné Pravdě,
lidé mohou přemoci zlo v sobě a sami pak
mohou po celém světě nastolit spravedlnost, pořádek a blahobyt.
Pokud si lidé vyberou Pravdu, tak bude
lidstvu darováno ještě tisíc let k tomu, aby
se každá duše vrátila zralá k Bohu. Když
ve světě padne poslední opora zla, tehdy
na tom místě nastane pro všechny národy
světa znaková událost. Tam, kde poškozená Perla východu obrácena na západ, na
návrší obelisku z dávné země Ra, bude
národy ustanoven prapůvodní znak tvoření
a všeobecného míru – znak AllatRa. Zazáří AllatRa, zazáří Sloup Víry, prohlašující
vítězství Pravdy. Padnou náboženství bojující za pozemskou nadvládu. Lidé budou
jednotní v Pravdě, a každý, kdo si vybere
svět Boha, získá spasení pro svoji Duši.
Pouze v jednotě všech národů je možné přežití lidstva v blízké budoucnosti.
V opačném případě – zahyneme všichni.
Pamatujte, sebevražedná válka nebo jednota v míru a přátelství začíná v našem
vědomí. A jenom my vybíráme, jaká bude
naše lidská společnost.
Anastasia Novych

Buď zvěstovatelem

nance Duchovního principu v člověku.
Vybudování takové společnosti záleží
na činech a osobní volbě každého z nás.
Archónti naučili lidi zahálet a pasivně
čekat, že za nimi někdo přijde, všechno
vyřeší a udělá. A „vězeňskou Svobodu“
vymezili člověku ve svém systému místem na gauči, odkud může plivat na televizi, jak se mu zlíbí, nadávat na politiky
a velekněží, je jedno, že ho nikdo neuslyší. Tuto vnucenou iluzi ale člověk může
snadno sám zničit. Stačí jen, aby prostě
neseděl se složenýma rukama. Musí se
změnit, změnit společnost, být zvěstovatelem světa v plném smyslu slova.
Anastasie: Zvěstovatelem? Skutečně,
řečeno velmi přesně. Vždyť zvěstovatel,

to je odpradávna ten, kdo nosí znalosti!
V dnešním světě tak nazývají také osobnost, účinkující v klasické tragédii, vyprávějící za hranicemi scény o tom, co
se děje. Vzhledem k tomu, co jsme zmínili výše, je zvěstovatel světa ten, který
zná a vyjasňuje utajovaný smysl toho, co
se děje, všem lidem, sledujícím představení na světové scéně…
Čtěte posledních 50 stránek knihy AllatRa.

Zdarma ke stažení na: http://ibisbooks.
cz/dload/book_allatra_cz.pdf
Předpovědi budoucnosti A. Novych na:
http://www.youtube.com/
watch?v=Yd876I7m-7A&feature=
em-upload_owner

Až navštívíte všechny kurzy a školení, až projedete všechny země světa,
až vystřídáte všechny guru a tzv. mistry světa, až projdete mnoha vztahy, kde hledáte lásku,
až zažijete mnoho zklamání z vašich očekávání, až zkusíte všechny metody a techniky, jak správně žít,
až utratíte všechny peníze za to, po čem toužíte, až oslavíte všechna svá výročí a svátky a narozeniny svých přátel,
až si splníte přání, o kterých sníte,
až…,
pak zjistíte, že to vše byla jen dobře zkonstruovaná hra pro vaši mysl.
Pak zjistíte, že jediné štěstí, které nepomíjí, je být v souladu se svým Zdrojem – být ve Zdroji.
Pak zjistíte, že to, co jste hledali, je dobrý pocit, který vám vnější věci, okolnosti a vztahy nemohou trvale dát.
Pak se konečně zastavíte a skončíte vaše hledání a vrátíte se „domů“ – do Zdroje.
Vrátíte se sami k sobě a budete sami sebou.
Budete vše dělat tak, jak to cítíte v danou chvíli.
Nebudete závislí na ostatních a jejich náladách.
Budete se radovat i z neúspěchu, protože vy budete ve Zdroji své věčné lásky.
Budete se milovat za vše, co prožíváte, a tato vaše láska změní celý váš dosavadní svět.
A až vás potkám, budete se usmívat a já budu vědět, že jste „tam“.
zdroj: www.matrix-neo.cz

polahoda@centrum.cz; Nakladatelství IBIS s.r.o., P.O.BOX 45, 251 70 Dobřejovice

V prapůvodních duchovních znalostech tkví síla Probuzení člověka a lidstva
jako celku. Lidé mají stále šanci zvítězit
nad Zlem. Celosvětové sjednocení národů světa na duchovním základu začne
spojením Slovanů. Lidstvo stále má šanci
přežít a vytvořit civilizaci Dobra, civilizaci míru, kde by lidé žili s vědomím, že
nikdo nemůže ovládat jiného člověka,
protože skutečnou moc má pouze Bůh;
nikdo nemůže mluvit jménem Boha,
protože člověk je jenom člověk. Stejně
jako na nebi nejsou žádné hranice, tak
i mezi lidmi by neměly existovat hranice, které je rozdělují na základě vlastností
hmoty.

V prapůvodních duchovních znalostech tkví síla Probuzení člověka a celého lidstva.
Rigden: Znalosti již byly člověku dány,
teď záleží jen na něm, na jeho volbě a činech! A změny v celé světové společnosti záleží na činech každého! Pro všechny
živé lidi je to reálně poslední zbylá šance, jak duchovně spasit sebe i civilizaci.
Vybudování takové společnosti je
nutnost, jelikož představuje jediný model, který umožní lidem, aby přežili
i v budoucnosti. Vybudovat ji je v podstatě snadné. Základy jsou poskytnuty
a vymyslet společně detaily tohoto nového modelu bude pro lidi snadné. Již dnes
je mnoho gramotných a moudrých lidí,
kteří skutečně mohou a chtějí změnit současnou společnost, udělat ji svobodnou
a rovnoprávnou ne na papíře pod hesly
Archóntů, ale v životě, z pozice domi-

K

Když s radostí, lehkostí a láskou poneseme všechny radosti a strasti
pozemského života, můžeme se někomu bláznem či oslem zdát…
Na našem klidu a štěstí to nic nezmění, protože my
víme své a to nám nikdo a nic nevezme…:) J.

Nesuď – neznáš celý příběh
V malé indiánské osadě žil starý muž
se svým synem. Lidé k němu chodili pro
radu, byl uznáván za nejmoudřejšího stařešinu až do dne, kdy se spustil řetěz podivuhodných událostí.
Onoho dne se muž vydal na lov se synem a vrátil se s nádherným hříbětem, které přišlo o matku. Hříbě vyrostlo v divukrásného hřebce. Všichni říkali: “Dědo, ty
máš ale štěstí!” “Štěstí? Možná ano, možná
ne. Neznáme celý příběh!” odpovídal stařík. “Co to říká, jak může pochybovat?”
divili se ostatní.
Náčelník kmene se dověděl o krásném
hřebci a nabídl muži za něj deset svých
nejlepších koní. Stařík však výměnu odmítl. “Blázen!” komentovali dědovo rozhodnutí ostatní. Jednoho dne hřebec zmizel.
“Takové neštěstí!” lamentovali všichni.
“Možná neštěstí, možná štěstí, neznáme
celý příběh,” odpověděl muž. “Pomátl se
na rozumu,” soudili ostatní a přestali jej
považovat za mudrce. Za dva týdny se hřebec vrátil z hor a přivedl s sebou pět nádherných klisen. “Ten děda má ale štěstí!”
volali sousedé. “Zda je to štěstí či ne, to
ukáže život,” odpověděl muž. “Radostí mu
přeskočilo!” domnívali se druzí.
Mudrcův syn začal klisny cvičit a jedna z nich jej shodila na zem tak, že si vážně
zlomil nohu. Šaman prohlásil, že už nikdy
nebude chodit jako dřív. To je hrozné, taková smůla!” litovali jej lidé. Ale děda zase
mlel svou: “Smůla? Štěstí? Kdo ví.” “Bolestí se zbláznil!” křičeli ostatní.
Druhého dne vstoupil kmen do války a všichni zdraví muži museli odejít do
boje. Mudrcův syn kvůli svému zranění
nikam jít nemohl. Z bitvy se nevrátil nikdo. A tak všichni říkali: “Dědo, ty máš ale
štěstí, my jsme přišli o muže a syny taková
tragédie. Jen ty máš vše, ten kůň byl pro
tebe opravdu požehnáním.” Tragédie nebo
požehnání? Neznáte stále konec příběhu.”
“Šílenec, co chce ještě slyšet, když naši
muži jsou mrtví!”
Zbytku kmene se zmocnila banda
desperátů a zotročila je. Pracovali těžce,
až živí záviděli mrtvým. “Měl jsi, dědo,
pravdu. Kéž bychom zemřeli v boji s našimi muži a syny!” “Z hlediska přítomného
okamžiku se to tak jeví, ale nesuďte. Stále
neznáte smysl příběhu. Už za okamžik to
může být jinak.” Lidé se chtěli na starce
vrhnout, ale zvenku se ozval válečný ryk.
Objevili se jejich muži, které považovali za
mrtvé a osvobodili je z otroctví. Dověděli
se, že v boji nezemřeli, byli pouze zajati.
Bylo to radostné shledání.

U večerního ohně si vzpomněli na dědova slova o tom, že nemají soudit, neznají-li příběh celý. Požádali jej, aby jim řekl,
jaký tedy má ten příběh konec.
“Znát celý příběh znamená pozorovat
jej ze všech čtyř úhlů, ze čtyř vhledů: Tím
prvním je pohled oběti: ten vždy volá po
odplatě.
Tím druhým je pohled pachatele: ten
vždy tvrdí, že je nevinen, že mu nic jiného
nezbývalo.
Tím třetím je pohled nezaujatého soudce, který zná pohledy obou stran. Ví, že
každý dělá to, co dělá, z nějakých vnitřních
pohnutek. Kdyby vnitřní motiv pachatele nebyl dostatečně silný a z jeho hlediska
ospravedlnitelný, pak by to prostě nedělal.”
“Mluvil jsi o třech pohledech. Kdo by
však mohl být tím čtvrtým účastníkem?”
Ten čtvrtý není z tohoto světa hmoty.
Čte vaše myšlenky, emoce a přivádí je do
fyzického světa. Zná vaše pohnutky, vidí
do vašeho svědomí. Hovoří neustále k vašemu já, ale vy mu nenasloucháte. Netušíte
tudíž nic o příčinách událostí, i když denně
bojujete s jejich následky. Nechápete jejich
smysl, nevidíte v překážkách a potížích poselství od Boha. Míjíte každou příležitost
něco pochopit, naučit se, duchovně vyrůst.
Stále soudíte, ačkoliv vám život dokazuje,
jak vrtošivé vaše soudy jsou.
Vzpomeňte si na události kolem koně.
Kolikrát jste o tomtéž řekli, že je to štěstí
a vzápětí zase neštěstí! Proto si zapamatujte: nic není náhoda, vše jste si připravili
sami.
Všechno se děje v pravou chvíli a na
pravém místě.
Proto cokoli přijímejte jako příležitost.
Proste tedy, abyste pochopili význam a příčinu událostí, o sílu a pokoru, abyste překážku překonali a o lásku, abyste neublížili
a zachovali si slunce v duši.
Všichni jsme na cestě za Světlem. Každý si volí sám, jakou cestou půjde, zda
oklikami, močály, černými roklemi, nebo
přímo a rychle cestou srdce. Na konci se
stejně jednou všichni sejdeme. Konec cesty a tedy i každého příběhu se jmenuje –
návrat domů spojení s Bohem, se Světlem,
s Láskou, z níž jsme vzešli a jíž jsme.
Ten čtvrtý pohled, který je vždy prvním, je Boží přítomnost nad námi.”
http://www.ziva-strava.cz/ozivoteClankyNesud.aspx
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