
Mandaly 
pro děti a dospělé 
Slovo mandala pochází ze staroindické-
ho obřadního jazyka sanskrtu a znamená 
kruh, oblouk, magický oblouk.
Mandaly obklopují člověka od nepaměti. 
Vyskytují se ve všech dobách, ve všech 
kulturách a ve všech zeměpisných šířkách. 
Nejedná se tedy o  nic nového pod slun-
cem  – vždyť i  slunce, hvězdy, Země… to 
vše je mandala.
V  současné době se mandala používá 
nejen v psychoterapii, ale také k relaxaci 
a duševní hygieně. 

 pokračování na str. 4

Síla Allat
Allat  - tvůrčí síla ženské podstaty, hraje 
důležitou roli v  duchovním probuzení 
a osvobození člověka. Proč sílu Allat spo-
jovaly s  narozením a  zánikem vesmíru, 
obdarovávaly charakteristikami Pramat-
ky světa, spojovaly ji s duchovním osvo-
bozením člověka? Všechna tato faktická 
duchovní poznání měli lidé už na úsvitu 
lidstva a zaznamenávali je v posvátných 
tradicích různých starověkých národů 
světa.

 pokračování na str. 6

Krystalky
Krystalky byly prvními prakticky použi-
telnými a hojně rozšířenými radiopřijí-
mači v  dějinách lidstva. Jejich historie 
se začala psát již před sto lety a  poté, 
co začal ve dvacátých letech minulého 
století pravidelně vysílat rozhlas na-
stalo jejich masové rozšíření. K  jejich 
zhotovení postačilo několik součástek 
a kus drátu. 

Krystalky ale zdaleka nebyly jen 
amatérskou záležitostí. Existovalo mno-
ho firem, které vyráběly nejrůznější 
krystalové přijímače, rozmanitých tvarů, 
provedení i zapojení. 

pokračování na str. 5

Technologie 
revoluce

Revoluce, importy demokracie a  změ-
ny režimů vždy plánuje ten, kdo chce 
dobýt další území. V moderním civilizo-
vaném světě jsou revoluce ve výsledku 
totéž, co primitivní barbarské nájezdy 
nebo násilná kolonizace území, akorát 
jsou realizovány skrytě a  jinými pro-
středky. Místo otevřeného násilí a  ag-
rese se používá vyjednávání, politika, 
manipulace, propaganda, diplomacie, 
řízené demonstrace a ekonomické tla-
ky, aby výsledek vypadal jako přání lidu 
demokratické země. 

pokračování na str. 3
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Zázrak půstu
Účelem půstu je odpočinek trávicího 
traktu, vyčištění orgаnismu a stimulace 
vylučování odpadních látek. Důleži-
tou roli při tomto procesu hraje voda. 
K  tomu, aby detoxikace mohla probí-
hat plynule, bychom denně měli vypít 
minimálně 2,5 litru vody.

Toxické odpady, které se v  těle za 
léta nerozumného stravování a životo-
správy nahromadily, zeslabují funkci 
buněk a  tkání a  způsobují řadu chro-
nických onemocnění. Když jsou tyto 
látky z  těla odstraněny, dochází nejen 
k regeneraci organismu, ale také k po-
citu omlazení. 

pokračování na str. 2

Šťastnými jsou lidé nejenom proto, že 
se na ně neustále usmívá Fortuna, ale pro-
to, že vytvořili návyky, které jim umožňují 
zůstávat „nad věcí“ a snadno se vyrovná-
vat s obtížemi a nezdary.

Rady na cestu za štěstím:
● nezajímejte se o to, co si o vás my-

slí ostatní
Tímto názorem se proslavila už Coco 

Chanel když prohlásila: „Nezajímá mě, co 
si o mně myslíš, protože já o tobě vůbec 
nepřemýšlím.“ Máme ve zvyku být až pří-
liš závislí na názorech jiných lidí. Ale ko-
lem nás je velké množství lidí a každý má 
svůj vlastní názor. Není v našich silách se 
zavděčit všem. Dělejme to, co považujeme 
za správné. Možná, že se stanou chyby, ale 
jsou to naše chyby, naše zkušenosti a pro 
nás jsou k nezaplacení. Každý má rád se-
bevědomé, nezávislé lidi, kteří mají pevný 
životní postoj. Nečekejme na pochvaly, ani 
na kritiku od ostatních. Žijme svůj život 
naplno a šťastně.

● na životní situace se dívejme s nad-
hledem

Nejsou jednoznačná vítězství, ani jed-
noznačné porážky. Proto je dobré zůstávat 
neutrální. Není to snadné, ale stojí za to se 
tomu naučit.

Jak říká čínská moudrost: „Správně jed-
ná ten, kdo se dívá na svůj život s nadhle-
dem, stejně jako pták, který sedí na vrcholu 
hory a sleduje boj mezi dvěma tygry.“

Nějaká část z nás by měla zůstávat tím 
ptákem, který nezaujatě pozoruje život ze 
strany. To nám pomůže vidět věci v souvis-
lostech, dělat správná rozhodnutí, a neztrá-
cet sílu tam, kde bojovat nemá smysl.

● nebuďme obětí
Promarněné příležitosti, neopětované 

lásky, zklamání v přátelství... Kolik času 

a energie takto spotřebujeme k litování 
sebe sama?!

„Sebelítost by neměla trvat déle než 
pět minut,“ říká americký psycholog Olaf 
Miner. „Když se věnujeme sebemrskač-
ství, ztrácíme nejen čas, ale také obrovské 
množství životní energie. Je to minulost, 
kterou již nelze změnit. Nejlepším kro-
kem je zanalyzovat příčiny neúspěchu, 
snažit se to pochopit a poučit se z dané 
situace.“ 

● buďme vděční i za obyčejné věci
A není to běžná vděčnost, ale ta, co 

vychází ze srdce. Vděčnost je schopna pro-
měnit náš život ve skutečný zázrak. Pod-
stata je následující: když upřímně děkuje-
me, koncentrujeme svoji pozornost na to, 
co máme a ne na to, co nám chybí. A jak už 
víme, podobné přitahuje podobné. 

Každý večer před spaním si zkuste 
vzpomenout alespoň na pět důvodů, proč 
říci životu „děkuji“. Možná budete mile 
překvapeni, kolik hezkého ve svém životě 
najdete.

● naučme se smát sami sobě
Pokud člověk se může zasmát sobě, je 

nezranitelný. Schopnost zasmát se sobě, je 
charakteristická pouze lidem silného ducha 
a mysli, kteří jsou nad všemi předsudky. 
Tato vlastnost je přímo spojena s radostí 
a optimismem.

● neustále se učme
Knihy, cestování, nové koníčky, cizí 

jazyky, touha poznat svět a nikdy se nepře-
stávat udivovat nad neobyčejnou rozma-
nitostí, důmyslností a krásou kolem nás. 
Na učení se nového není nikdy pozdě, ať 
je vám 8 či 80 let! To je další skvělý krok 
šťastných lidí, který jim pomáhá se reali-
zovat v každém období jejich života .

● nesrovnávejme sebe s ostatními
Jsme zvyklí srovnávat se s ostatními 

a vztahovat svůj výkon k úspěchům okolí. 
Zdravá konkurence není špatná, ale často 
se promění v pocit nespokojenosti se se-
bou samým a závist. Je třeba si uvědomit, 
že jsme každý jedinečný a neopakovatel-
ný. Na světě je pouze jedna osoba, s níž 

se můžeme srovnávat a to jsme my sami... 
ale v minulosti. A pokud dnes žijeme lepší 
a kvalitnější život než včera, jsme vítězo-
vé. 

DOBRÁ NÁLADA 
ZA NĚKOLIK MINUT 

Věděli jste, že člověk se nemůže cí-
tit nešťastný a sklíčený, když stojí rovně, 
zhluboka dýchá a usmívá se? 

Pokud máte smutnou náladu, zkuste 
udělat toto cvičení: narovnejte ramena, 
dejte tužku do úst tak, aby její konce byly 
v rozích úst. O minutu později mozek při-
jme signál, že se usmíváte a začne produ-
kovat hormon štěstí! Možná rozesmějete 
tímto i své okolí.

Důležité jsou myšlenky před spaním 
Každý, kdo se umí radovat z obyčejných 
věcí a užívat si každodenní maličkosti, se 
cítí šťastnější. Tady je malé cvičení s vel-
kým efektem. 

Večer před spaním si vzpomeňte na pět 
příjemných věci, které se staly během dne, 
třeba i na zdánlivě nedůležité (například 
na muže, který vás pustil ve frontě, volání 
blízkých lidí, slunečné počasí). Tento po-
stup opakujte každý večer. Budete se cítit 
spokojenější, snadněji usnete a probudíte 
se s dobrou náladou.

 „Nicnedělání“ 15 minut denně 
Čas strávený „nicneděláním“ může být 
velmi užitečný, neboť se naučíme více ro-
zumět sami sobě. 

Cvičení: každý den, přibližně ve stej-
nou dobu odložte všechny věci stranou, 
pohodlně si sedněte, zavřete oči a zůstaňte 
tak 15 minut, svoji pozornost zaměřte pou-
ze na dýchání. Udělejte si rituál z tohoto 
cvičení. Budete mile překvapeni, jak uvol-
nění a odpočinutí se budete cítit po takové 
byť i krátké pauze.

„Štěstí je to jediné, co se zdvojnásobí, když 
se s ním podělíš.“ (čínské přísloví)

Dnes jsme v redakci projednávali zajímavé téma. Přemýšleli jsme o tom, jaký vliv má naše nálada, náš životní postoj na celkovou 
kvalitu našeho života. Vždyť právě náš postoj, to jak člověk určité životní situace vnímá, jak na ně reaguje, vyvolává v konečném vý-
sledku u nás určitou náladu. Přitom vždy máme na výběr, jak budeme reagovat! Což znamená, že jsme strůjci svého štěstí bez ohledu 
na okolí, na to co se nám děje. Nejšťastnější lidé nemají většinou to nejlepší ze všeho. Oni si udělají to nejlepší z toho, co mají. Ptáte 
se jak? Zde vám přinášíme pár užitečných rad, které nám a našim čtenářům na cestě za štěstím pomáhají. Přejeme krásnou a dobro-
družnou cestu a úspěšné dosažení cílové destinace! 

RADY NA CESTU ZA ŠTĚSTÍM

Milé ženy, 
slečny, maminky, manželky, babičky!

Přejeme Vám, abyste byly stále jako ta 
rozkvetlá jarní louka – magicky krásné a svěží, 

plné síly a radostného očekávání 
dalších nádherných období!

ZDRAVÍ

SPOLEČNOST

VE SPOJENÍ
S PŘÍRODOU

HISTORIE

CESTA 
ZA POZNÁNÍM
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Koho neuzdraví léky, uzdraví příroda. Hippokrates
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Účelem půstu je odpočinek trávicího traktu, vyčiš-
tění orgаnismu a stimulace vylučování odpadních 
látek. Důležitou roli při tomto procesu hraje voda. 
K tomu, aby detoxikace mohla probíhat plynule, 
bychom denně měli vypít minimálně 2,5 litru vody.

Toxické odpady, které se v těle za léta nerozum-
ného stravování a životosprávy nahromadily, zeslabu-
jí funkci buněk a tkání a způsobují řadu chronických 
onemocnění. Když jsou tyto látky z těla odstraněny, 
dochází nejen k regeneraci organismu, ale také k po-
citu omlazení. Zvířata nabádá k držení půstu jejich 
intuice; jakmile se cítí nemocná, přestanou jíst až do 
doby, kdy se znovu cítí lépe. Bezprostředním výsled-
kem půstu je ztráta váhy. V průběhu prvních 24 hodin, 
za předpokladu, že tělo dostává jen čistou vodu nebo 
nekalorické nápoje, může dojít k úbytku až 1,5 kg. 
Jestliže půst pokračuje, během dalších 10 dní dojde 
k průměrnému dennímu úbytku asi o 1 kg. Nejde pou-
ze o odbouraný tuk; toho je asi 1/3. Polovinu váhy tvo-
ří voda a zbytek připadá na tkáně. Půst je prospěšný 
nejen pro redukci váhy, ale také pro omlazení těla.

Může nás rovněž zbavit některých sebedestruktiv-
ních návyků, jako je konzumace alkoholu a kouření. 
Půst rovněž podněcuje uvolňování růstového hor-
monu, který pomáhá posilovat náš imunitní systém. 
Některé kliniky ve Švýcarsku, Německu a Švédsku 
půstem léčí skoro všechna degenerativní onemocnění. 
Artritidou, aterosklerózou počínaje a konče zažívacími 
a kožními problémy.

Musíme ovšem rozlišovat mezi půstem a hlado-
věním. „Svíravý hlad” není známkou opravdového 
biologického hladu. Jsou to pouze stahy zažívacího 
ústrojí, které si vykládáme jako hlad. Je to vlastně 
jakési volání po potěšení a úniku od nudy. Lze mu 
předejít pitím vody. Po 2–4 dnech „kručení v břiše“ 
chuť k jídlu ustane. Potom následuje období 3–4 týd-

nů, kdy nepociťujeme ani hlad, ani vyčerpání. A to 
je pravý fyziologický půst. Když se nám však chuť 
k jídlu vrátí, je to přirozená známka toho, že je čas 
půst ukončit. V opačném případě začneme opravdu 
hladovět a jako zdroj energie tělo začne odbourávat 
tkáně potřebné k životu.

Proč tělo při půstu netráví samo sebe?
Protože buňky, které se štěpí, jsou velice efektivně vy-
užity. Produktů buněčného štěpení je použito ke stavbě 
nových buněk. Hladina bílkovin v krvi lidí, kteří za 
10 dní ušli přes 500 kilometrů a drželi přitom půst, zů-
stala naprosto normální.

Dlouhý půst, kdy pijeme pouze vodu, má ale 
i své nevýhody. Tělo má obvykle na jeho začátku 
pouze jednorázovou rezervu cca 1 000 kalorií, které 
jsou uskladněny v játrech ve formě glykogenu a jsou 
vyčerpány během prvních dvou dnů půstu. Potom 
tělo začíná získávat energii štěpením tuků na keton-
ové částice, jako je ace-
ton, kyselina acetátová 
a betahydroxybutylová. 
Tyto ketonové částice 
nahrazují glukózu coby 
zdroj energie a tělu do-
dávají 70 % požadované 
energie. Zbytek je získá-
ván štěpením tkání. Tyto 
procesy však vedou ke 
ketóze a acidóze, pokud 
tělu není dodáváno aspoň 
minimální množství glu-
kózy - orálně či formou injekcí. Ketóza je charakteri-
zována lehkou nevolností, pachutí v ústech a acetono-
vým dechem. Acidóza obvykle začíná několik dní po 
začátku ketózy a může být velmi nebezpečná. Zvláště 
u lidí s ledvinovými problémy či cukrovkou. Dalším 
nebezpečím může být uvolňování toxických reziduí 
do krve. Málokdo si uvědomuje, že tělesný tuk slouží 
jako jakési „odpadní skladiště” toxinů,se kterými si 
játra, ledviny, plíce a kůže nedovedly poradit. Během 
dlouhého půstu dochází k vyčerpání zásoby draslíku 
a sodíku. Ztráty draslíku mohou v průměru činit až 
1 500 mg denně. Může to být příčinou deficitu, který 
se pak projeví jako slabost, apatie, nevolnost a ledvi-
nové problémy.

Upozornění: půst může být nebezpečný pro lidi 
se srdečními a ledvinovými chorobami a s cukrovkou. 

Každý, kdo má nějaký zdravotní problém, by se měl 
před zahájením půstu poradit s lékařem. Ani zdravý 
jedinec by půst delší než 3 dny neměl držet bez lékař-
ského dohledu.

Jak se tedy postit?
Nejvhodnější jsou krátkodobé půsty.

Jeden až třídenní půsty obvykle nevyžadují lé-
kařský dozor. Doporučuje se však s lékařem poradit, 
zvláště máte-li i sebemenší pochybnosti o svém zdra-
ví. Jestliže jste půst předtím nikdy nedrželi, začněte 
s jednodenním. Uvidíte, jak se budete cítit. To, čeho 
lze jedno až třídenním půstem dosáhnout, stojí za to. 
Podstatný není úbytek na váze o 1–3 kilogramy, ale 
odpočinek a pročištění organismu.

Půst by neměl být považován za omezování, nýbrž 
za pozitivní akt.
Dává odpočinout zažívacímu traktu a je krokem ke 

zlepšení zdraví. Po pro-
buzení bychom měli pít 
pouze čerstvou, pokud 
možno minerální vodu. 
Můžeme si do ní vymač-
kat půlku citronu nebo 
pomeranče. V době půs-
tu je vhodné provádět 
jednoduché cviky a pro-
cházet se na čerstvém 
vzduchu. Během půstu 
občas můžeme mít poci-
ty horka nebo chladu,zá-

vratí či bolestí hlavy. Není to nic neobvyklého, zvláště 
u lidí,kteří půst nikdy nedrželi. Tyto pocity asi po dni 
zmizí. Příznakem toho, že očistný proces začal, je zka-
žený dech, potažený jazyk a bolavé dásně.

Velmi důležité je půst správně ukončit.
S jídlem bychom měli začít pomalu, s přihlédnutím 
k délce půstu. Denní půst může být ukončen několika 
doušky ovocné šťávy nebo zeleninové polévky. Potom 
můžeme přejít na normální jídlo. 2–3 denní půst by-
chom měli zakončit tím, že další den budeme pít pouze 
ovocnou šťávu nebo zeleninovou polévku a následu-
jící budeme jíst jen lehká jídla. Pokud možno ovoce 
a zeleninu (ráno pomerančovou šťávu, hrozny nebo 
jablko, k obědu čerstvý zeleninový salát, mrkev, celo-
zrnný chléb s máslem a kousek ovoce, večer dušenou 
zeleninu a podobně).

ŠŤÁVOVÝ PŮST
Bezpečnějším druhem půstu, který rychle získává na 
popularitě, je půst s čerstvou šťávou či šťávová léčba. 
Při tomto režimu je povoleno konzumovat pouze čer-
stvou šťávu. Nelze jíst pevnou stravu. Čerstvá šťáva 
doplňuje dostatečné množství přírodních cukrů, vita-

minů, minerálů a stopových prvků. Současně odpadá 
stres, který vzniká při půstu pouze o vodě. Šťáva ob-
sahuje všechny potřebné prvky k obnově buněk a ho-
jení těla, stimuluje očistný proces, normalizuje tělesné 
funkce a co je nejdůležitější, eliminuje riziko ketózy 
a acidózy.

Během půstu tělo pálí a vylučuje velké množství 
nahromaděných odpadních látek.

Tomuto očistnému procesu můžeme napomoci 
tím, že místo vody budeme pít alkalické šťávy.

Testování biochemických parametrů pacientů 
držících půst potvrdilo, že pití alkalických šťáv mís-
to vody účinky půstu zvyšuje. Zrychluje se tím totiž 
eliminace kyseliny močové a dalších anorganických 
kyselin. Druhem šťávové terapie, která je na biologic-
kých klinikách stále oblíbenější, je hroznová léčba.

Používá se k léčení mnoha chorob, která mají pů-
vod v nadměrném hromadění toxinů v těle. Povolená 
je pouze čerstvá hroznová šťáva. Šťávový půst se však 
nemusí omezovat pouze na jediný druh ovoce nebo ze-
leniny. V mnoha sanatoriích jsou podávány směsi šťáv, 
který mise dosahuje různých terapeutických účinků. 
Stává má být vyrobena těsně před konzumací. Ovoce 
a zelenina se nesmí loupat nebo namáčet ve vodě. Ko-
řenovou zeleninu je potřebné řádně očistit. Podle poža-
dovaného účinku je při půstu používána různá zelenina 
a ovoce. Nejběžnější jsou jablka, celer, mrkev, petržel, 
řepa, zelí, brokolice a kapusta.

Úryvek z knihy Lékárna ze zahrady. Léčení  
ovocem a zeleninou, autor Johan Riehter

Z Á Z R A K  P Ů S T U

Pokud vás zpívání baví a uvažovali 
jste, že byste se připojili k pěvec-
kému sboru, máte nyní o důvod 
navíc tak konečně učinit. Švédští 
vědci totiž zjistili, že zpívání ve 
sboru blahodárně upravuje a sjed-
nocuje srdeční rytmus všech zú-
častněných zpěváků.

Zpívání má podobné účinky  
jako jóga

I  když  zpívání  ve  sboru,  kde  musí 
všichni udržovat stejný rytmus, ovliv-
ňuje následně  i  rytmus našeho srd-
ce, je ve skutečnosti mezi klasickou 
hudbou a údery lidského srdce jeden 
podstatný  rozdíl:  zatímco  hudební 
skladba  udržuje  alespoň  po  určitou 
dobu stejné tempo, lidské srdce svou 
akci pravidelně zrychluje a zase zpo-
maluje. Tato přirozená proměnlivost 
se odborně označuje jako variabilita 
tepové  frekvence.  A  lékaři  dodáva-

jí, že správný vztah mezi dechovou 
frekvencí a touto tepovou variabilitou 
má uklidňující vliv na naše tělo i duši.

Rychlost  srdeční  akce  je  kon-
trolována  aktivitou  nervových  vlá-
ken,  která  se  sdružují  v  takzvaném 
bloudivém  nervu  (latinsky  „nervus 
vagus“). A podle švédských vědců je 
aktivita tohoto nervu zase na druhou 
stranu  ovlivňována  zpěvem,  přede-
vším zpěvem pomalých frází s dlou-
hými výdechy. 

Zpívání  ve  sboru  má  tedy  na 
srdce  podobný  účinek  jako  decho-
vá cvičení, která  jsou součástí  jógy, 
a umožňuje nám získat do jisté míry 
kontrolu  jak nad naším srdcem,  tak 
i  nad  naší  často  příliš  uspěchanou 
a vystresovanou psychikou.

Sladěný srdeční rytmus
Vědci  se  na  základě  výsledků  od-
borných  studií  domnívají,  že  po-

malé a  kontrolované dýchání,  které 
sborový  zpěv  vyžaduje,  má  kromě 
uklidňujícího  vlivu  na  naši  psychiku 
také příznivý účinek na zdraví naše-
ho srdce a na celkový zdravotní stav 
jedince. A  v  neposlední  řadě  se  dá 
říci, že tím, že srdce zpěváků bijí při 
zpěvu  ve  stejném  synchronizova-
ném  rytmu,  posiluje  sborový  zpěv 
také týmového ducha.

Pokud máte pocit, že nejste zrov-
na  „mistři  v  oboru“,  a  přesto  byste 
rádi pozitivní účinky sborového zpě-
vu  pocítili  na  vlastní  kůži,  není  nic 
jednoduššího.  Existují  totiž  i  kurzy 
pro tzv. nezpěváky s následnou mož-
ností chodit si do sboru zazpívat.

http://www.kardiochirurgie.cz/
novinky/sborovy-zpev-upravuje-

-srdecni-rytmus-zpevaku-a-celkove-
-prospiva-zdravi-781

Sborový zpěv upravuje srdeční rytmus
zpěváků a celkově prospívá zdraví

V této úvaze bych se chtěl zamyslet 
nad principem stárnutí u mladých lidí. 
Tělo je řízeno velkým regulačním systé-
mem, který se zhruba skládá z imunity, 
hormonů a psychiky.

Dá se říci, že MYSL (podvědomí, 
duševno) ovlivňu-
je řídicí centrum 
v mozku, a ten přes 
hypofýzu ovládá 
štítnou žlázu, po-
hlavní vnitřní or-
gány, imunitu atd. 
Tímto mechaniz-
mem je v těle udr-
žována integrita – 
homeostáza. Ta je 
v každém okamžiku napadána jak vlivy 
vnějšími, tak vnitřními.

Kromě toho svou roli sehrávají ge-
netické faktory, chronické infekce. Ke 
změnám homeostázy dochází porucha-
mi ve výživě, uspěchaným stravováním, 
kouřením a konzumací alkoholu, u žen 
užívanou hormonální antikoncepcí, 
nemocemi gynekologickými. U lidí se 
sedavým zaměstnáním jsou to pak one-
mocnění páteře, zvláště krční, vedoucí 
svým drážděním k bolestem hlavy, dále 
jmenujme ještě chronické infekce cent-
rální nervové soustavy, například bore-
liózu.

Obecně lze nazývat tyto vlivy stre-
sovými faktory. V mozku se uvolňují 
chemické látky – neurotransmitery, které 
vlastně účinek stresu přenášejí na tělo. 
Při narušení homeostázy začne regulač-
ní systém zmateně reagovat. Dochází ke 
špatné výměně informací mezi cílovými 
buňkami v tkáních těla a mozkem. To 
vede nejprve ke změnám v informačním 
systému, později k poruchám funkcí do-
tyčných tkání, až se dospěje do nenávrat-
ných změn – k trvalému poškození.

Z fyziky známe zákon, který říká: 
Každá akce má svou reakci... Nemoc je 
ta reakce.

Na stres tělo reaguje celým regulač-
ním systémem. Každá taková reakce, 
a tedy i imunologická reakce, musí mít 
také svou protireakci, která na základě 
existujících poměrů v tkáních tu akč-
ní reakci zastavuje. To je věčný pohyb 
nahoru, dolů, jako na váhách. Ideální je, 
když jsou obě misky vah přibližně v ro-
vině, s malými výkyvy.

Pokud je imunologická reakce nedo-
statečná, je to na jednu stranu problém, 
ale na druhou stranu je pro regulační 
systém snadnější nedostatek kompenzo-
vat, než druhý extrém, když je imunitní 
reakce přehnaná, jako je tomu v případě 

alergie, nebo do-
konce když se tvoří 
protilátky, které cí-
leně napadají vlast-
ní tkáně. A je nutno 
konstatovat, že po-
kud dojde k poru-
šení regulace, pak 
v dnešní době stále 
více a více dochází 
právě k tvorbě au-

toimunitních protilátek, které postupně 
omezují příslušné tkáně, na něž působí.

Na základě pozorování lze vyslovit 
logickou definici:
Čím více žije mladý člověk ve stresu, 
tím rychleji i stárne. Symbolicky jednu 
misku vah trvale drží dole nebo naopak 
stále nahoře, pak u něj dochází k četným 
autoimunitním hrozbám. Protilátky napa-
dají jednotlivé systémy, které přestávají 
fungovat. Tím je charakterizován imuno-
logický proces stárnutí...

U starších lidí je tento proces zře-
telnější a o autoimunitním principu lze 
hovořit vysokým procentem. Ale moje 
úvaha se týká mladých lidí, kteří svým 
způsobem stresového života rychle stár-
nou a autoimunitní princip se u nich do-
stává na stejnou rovinu jako u seniorů.

Mladý člověk má ještě příležitost 
postup stárnutí zpomalit. Pokud žije 
hektickým způsobem a je schopen si 
hrozbu uvědomit a přijmout ji, pak musí 
okamžitě udělat obrat.

Musí snížit laťku materiálních po-
žadavků, musí se zastavit u jídla, přestat 
ponocovat, věnovat čas dostatečnému 
a nerušenému spánku. Více sportovat, 
samozřejmostí je nekouřit, nepít alko-
hol, využívat sílu antioxidantů (Cell 
Guard) a ze všeho nejdůležitější – má 
se naučit principům duchovního života. 
Tehdy obnoví homeostázu a prodlouží si 
svůj život.

autor: MUDr. Pavel ŠÁCHA
zdroj: http://www.celostnimedicina.

cz/mladi-stari.htm#ixzz2tI0dcBEg

M L A D Í  STA Ř Í

Pod vlivem reklam neustále stoupá 
spotřeba ústních vod. Jejich účinnost je 
diskutabilní, v některých případech mohou 
mít navíc nežádoucí efekty, jako například 
zbytečné vysušování a dráždění sliznice. 
Proto není na škodu se rozhlédnout za pří-
rodními alternativami. Ústní voda se totiž 
dá vyrobit docela snadno.

Už naši předkové věděli, že zelená pe-
trželka dokáže krásně osvěžit dech. Tento 
efekt můžeme využít i při výrobě domácí 
ústní vody. Do hrnce si nalijeme přibližně 
tři sta mililitrů vody (pokud se nám nechce 

odměřovat, je to přibližně sklenka a jedna 
třetina) a uvedeme ji do varu. Přisypeme 
lžičku hřebíčku, po chvíli lžičku skořice, 
dvě lžíce máty a lžíci nadrobno nasekané 
zelené petrželky. Vše vaříme pět minut, 
přecedíme přes pláténko a po vychladnu-
tí přelijeme do vyvařených lahviček. Ústa 
vyplachujeme podle potřeby.

Další tradiční bylinkou, která se pou-
žívala při péči o dutinu ústní je andělika 
lékařská. Uvedeme do varu skleničku 
vody, přidáme dvě lžičky semínek, sporák 
vypneme, a přihodíme ještě lžičku sušené 
máty nebo pár kapek mátové silice a trošku 
čisté citronové šťávy. Tekutinu zase nechá-
me vychladnout, přecedíme do vybraných 
nádobek, uskladníme na chladném místě 
a používáme pak podle potřeby.

Jako ústní voda fungují i různé bylin-
kové čaje. Velmi vhodný je například roz-
marýn nebo meduňka. V prvním případě 
uvedeme do varu čtvrt litru vroucí vody 

s několika lžičkami bylinky. Přikryjeme, 
odstavíme ze sporáku a necháme půl ho-
diny louhovat. Tekutinu přecedíme, přeli-
jeme do lahvičky a uskladníme v lednici. 
Používáme každé ráno a pak během dne 
podle potřeby. Meduňka se připravuje vel-
mi podobně. Na sto mililitrů vařící vody 
potřebujeme přibližně pět gramů sušené 
drogy. V tomto případě louhujeme jen 
čtvrt hodiny a dál postupujeme stejně jako 
u rozmarýnu.

Bylinkové čaje se vyrábí velmi jed-
noduše a přitom jsou velmi účinné. Ale 
existuje ještě něco jednoduššího, co nám 
pomůže v péči o dutinu ústní. Je to … oby-
čejná slaná voda. Po jídle si vypláchneme 
ústa sklenkou mírně osolené vody a pak 
ještě jednou vodou bez soli. Výplach nám 
pomůže odstranit zbytky pokrmů a chlo-
rid sodný přivrací ústní dutině její přiro-
zené pH.

http://www.prostezdravi.cz/
ustni-voda-domaci-recepty/

Ústní voda – domácí recepty
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Není pravda, že máme málo času, pravdou ale je, že ho hodně promarníme. Lucius Annaeus Seneca

TECHNOLOGIE REVOLUCERevoluce, importy demokracie a změ-
ny režimů vždy plánuje ten, kdo chce dobýt 
další území. V moderním civilizovaném 
světě jsou revoluce ve výsledku totéž, co 
primitivní barbarské nájezdy nebo násilná 
kolonizace území, akorát jsou realizovány 
skrytě a jinými prostředky. Místo otevřené-
ho násilí a agrese se používá vyjednávání, 
politika, manipulace, propaganda, diplo-
macie, řízené demonstrace a ekonomické 
tlaky, aby výsledek vypadal jako přání lidu 
demokratické země.

Každá revoluce, která je spojena s pře-
vzetím moci, má vždy několik pečlivě na-
plánovaných fází. Nejprve se uspořádá 
pokojná demonstrace, tribuny, mítin-
ky, podmanivá hudba, vášnivé proslovy, 
transparenty, emoce... . Pokud přijde málo 
lidí, tak se seženou nezaměstnaní, bezdo-
movci, zaplatí se jim za účast a přivezou 
je autobusy. Cílem každé takové revoluce 
je svrhnout současnou vládu a nahradit ji 
vládou jinou. V této fázi má rozhodující 
vliv masivní propaganda, která za po-
moci technologií, které slouží k vytváření 
veřejného mínění formou manipulativ-
ních technik, předem připravuje a formu-
je názor lidí na uměle vyvolané události. 
V tomto období většina demonstrantů 
a jejich podporovatelů skutečně věří tomu, 
za co bojují. Mimochodem, propagandě 
a manipulacím samozřejmě podléhají i po-
litici a demonstranti, kteří nemají potřebné 
Znalosti o technologiích pro vytváření ve-
řejného mínění, vždyť jsou to také jen lidé.

V případech, kdy propaganda o po-
třebě změny ve vládě na většinu národa 
dostatečně nezabere a celonárodní protest 
se nekoná, nastupuje umělé vyvolání vášní 
a emocí v davu. Revoluce za účelem svr-
žení vládnoucí síly tímto vstupuje do své 
druhé fáze. V ní už se zakládají ohně, ničí 
majetek, útočí na policisty, činí se pokusy 
obsadit vládní budovy a instituce. V tuto 
chvíli ale musí policie konat podle zákonů 
demokratických zemí a plánovači těchto 
revolucí očekávají scénář brutálního 
policejního zákroku, který má zdiskre-
ditovat vládnoucí stranu, aby vytvořil 
žádoucí obraz veřejného mínění a osprave-
dlňoval tak převzetí moci ve státě. Pokud 
ale vládnoucí strana disponuje Znalostmi 
o manipulaci a technologii ovládání davu, 
při takovýchto násilnostech vydá rozkaz, 
aby policie neměla střelné zbraně, aby do 
průběhu demonstrace nijak nezasahovala, 

a aby jen svými těly jako živými štíty brá-
nila rozšíření násilí a ničení mimo ohnisko 
nepokojů, aby zabránila krveprolití.

Ti, kdo celé tohle představení pro pře-
vzetí moci naplánovali, pak v takovém 
případě musejí přistoupit ke třetí fázi, tedy 
vykonat násilí na neozbrojených policis-
tech a vyprovokovat je k akci. Pokud po-
licisté v této fázi revoluce vydrží bití řetě-
zy, bití baseballovými pálkami po hlavách, 
pálení ohněm, těžké údery z mnoha tun 
dlažebních kostek vržených demonstranty, 
najíždění nákladních automobilů a radlic 
buldozerů, začne se, pro vyvolání požado-
vané reakce policie a tím ke zdiskreditová-
ní vládnoucí síly, do bezbranných policistů 
střílet. V tuto chvíli už policisté pro vlast-
ní ochranu musejí použít střelbu, byť 
jen gumovými projektily, a přesně na tuto 
chvíli všichni podporovatelé mocenské 
změny už několik týdnů až měsíců čekali.

Nastává naprosto hysterické a ne-
objektivní novinářské kvičení o střelbě 
policistů do po-
kojných demon-
strantů, začíná 
odsuzování dikta-
tury vládnoucí síly 
a Evropa spolu 
s USA jako jeden 
muž vyzývá vládnoucí sílu k ukončení 
násilí. Opoziční síly se pro vyvolání této 
situace neštítí ničeho, klidně vyrobí propa-
gandistický videoklip focení policistů s na-
hým demonstrantem, a podobně. V tuto 
chvíli ale stále chybí přesvědčivé důkazy 
o násilnostech vládní síly, která má být svr-
žena, a je potřeba prolít krev a mít mrtvé, 
aby mocenskou změnu podpořil celý svět. 
Když se toho opoziční síly od policie ne-
dočkají, tak si to jednoduše „vyrobí“ sami 
a objevují se první mrtví - samozřejmě 
cizinci, zákeřně z dálky zastřelení náboji, 
které ale policie nepoužívá. Mimocho-
dem, snipeři neslouží k rozehnání davu. 
Objednávka pro snipera je usmrcení oso-
by z důvodu pomsty, nenávisti, zajištění 
bezpečnosti, k eskalaci agresivity (vyvo-
lání dojmu a rozvášnění davu) a vytvoření 
požadovaného obrazu veřejného mínění. 
Posouzení toho, co po střelbě snipera při 
demonstraci následuje, ponechám na las-

kavém čtenáři a ptám se, jaké pohnutky by 
vládnoucí síly vedly k odstřelu pokojných 
demonstrantů a zdravotního personálu? Co 
by tím získaly? Vášně a emoce davu se po 
prvních mrtvých stupňují, ohně a dlažeb-
ních kostek přibývá, třetí fáze revoluce 
je účinná a „výroba“ mrtvých pokračuje. 
Zastřelení mrtví se objevují i na straně po-
licie, dochází k zatýkání útočících teroristů 
a radikálů.

Cílem čtvrté fáze revoluce je maximál-
ní využití uměle vyvolané nenávisti davu 
a podporujících stran. V této fázi dochází 
k největším násilnostem a krveprolití, for-
mují se nové struktury a dobývají strategic-
ké pozice. Tato fáze, po proběhlých provo-
kacích, propagandě a násilnostech začíná 
mírumilovně. Mezi stranami dochází k pří-
měří a dohodě, kterou vládní strana splní, 
ale opoziční síly ji ihned poruší. Čtvrtá 
fáze je klíčovým momentem mocenského 
převratu a bývá pečlivě naplánována vo-
jenskými odborníky jako profesionální 
vojenská akce. Je dohodnuto příměří, jsou 

propuštěni zajatí teroristé a radikálové, 
kteří se poté ihned zapojí do bojů, rozho-
ří se nebývale mohutné ohně, na policii se 
metají petardy a vše co je po ruce, vybu-
chují velkolepé ohňostroje s cílem odvést 
pozornost od hlavních akcí, které se ode-
hrávají mimo centrum dění.

Výhradně opozičními silami krmení 
novináři do celého světa šíří dezinformace 
o klíčové bitvě za svobodu a demokracii, 
o peklu, které chudáci demonstranti zaží-
vají, a podobně laděné propagandistické 
zprávy pro nemyslící masu. Zatímco 
policie v centru dění stojí se štíty a hasí 
požáry, pod rouškou mohutného dýmu 
z úmyslně zapálených pneumatik a za 
ohlušujícího výbuchu rachejtlí a petard, 
nastupují ozbrojené ultraradikální až 
fašistické opoziční složky. Tyto složky, 
spolu s dalšími ozbrojenými radikály, za-
čínají v okolí centra dění podle precizně 

vypracovaného scénáře koordinovaně pá-
chat teroristické akce, obsazovat vládní 
budovy a instituce, a totéž je prováděno 
v ostatních, strategicky důležitých měs-
tech. Při takovéto zákeřné akci, kdy je 
hlavní pozornost novinářů a policie upou-
tána na ohně z pneumatik, teroristé snad-
no zajmou a přemohou desítky až stovky 
neozbrojených policistů a pohodlně obsadí 
vládní budovy, důležité instituce a strate-
gické objekty v zemi, jako jsou energetic-
ká či ropná zařízení.

Takováto situace už je pro bezpečnost 
státu velmi závažná a vzhledem k záko-
nům země už vládnoucí síly musejí roz-
hodnout o vydání střelných zbraní poli-
cii, která pak s těmito ozbrojenými teroristy 
svede boj a několik jich zastřelí. Tímto 
revoluce vstupuje do své páté fáze a nastá-
vá chvíle, na kterou opoziční síly a jejich 
mecenáši několik týdnů až měsíců čekali. 
To, co se chtělo, aby se stalo a mohlo se 
to propagandisticky i argumentačně využít 
při pozdějších jednáních, se konečně stalo! 

Střelba policistů 
do davu, údaj-
ně „pokojných 
demonstrantů“! 
Všechny důleži-
té zpravodajské 
a tiskové agentu-

ry zemí, které podporují násilné převzetí 
moci opoziční silou v zemi formou násil-
né revoluce, okamžitě zaplaví zeměkouli 
zprávami o střelbě do „pokojných de-
monstrantů“ jako o nedemokratickém 
opatření krutého diktátora, které se musí 
odsoudit a potrestat, protože jde o zločin 
proti lidskosti!

Tato chvíle je orgastickým vyvrcho-
lením propagandistických, jednostranně 
zaujatých novinářů a politiků, kteří po 
několika týdnech až měsících netrpělivé-
ho napětí konečně mohli naplno odsoudit 
diktátorský režim demokraticky zvole-
ného prezidenta. Skrze ochotná a emotiv-
ně naladěná masmédia emočně zaplavují 
veřejnost nafouklými historkami o deseti-
tisících demonstrantů, o brodění se v poto-
cích krve, a další, uměle vyvolaná revoluce 
vyhrála. To, že ani ti doopravdy pokojní 
demonstranti (ne ti teroristé, po kterých 

střílela policie), kterých se tito „nezávislí 
a objektivní“ zpravodajové z místa činu 
ptají (neptají se druhé strany), vůbec neví, 
o co se ve skutečnosti hraje, je jim srdeč-
ně jedno. Aby se zabránilo vyšetřování 
a tudíž pravdivému informování veřejnosti 
o technologii revolucí a jak to celé doo-
pravdy bylo, se pod hrozbami násilí a me-
zinárodních sankcí za „neochotu“ přispět 
k mírovému řešení a urovnání konfliktu, 
vládnoucí síly přimějí přijmout příslušné 
zákony o beztrestnosti a zákazu vyšetřová-
ní příčin vzniku násilí.

Mocní tohoto světa si takto do vlády 
zemí, ve kterých sledují své dobyvačné zá-
měry, nehledě na výsledky parlamentních 
demokratických voleb, vždy dosadí toho, 
koho tam chtějí mít,demonstranti, kteří si 
vůbec neuvědomili pro koho a pro co bo-
jovali a prolévali krev, si budou pár měsíců 
užívat opojný pocit „vítězství“ rozejdou se 
a brzy umřou v dluzích, chudobě a alkoho-
lu. Pro ně, ani jejich potomky se nic k lep-
šímu nezmění. Sdělí jim, že diktatura pad-
la, na prezidentské a vládní posty se dosadí 
správné osoby, většinou z řad vězněných 
oponentů a některých revolučních vůdců. 
Až se dobyté území převede těm „správ-
ným“ soukromým vlastníkům a lidé se 
zadluží, plamen demokratické revoluce, 
rozdmýchaný mocnými bankéři, zachvátí 
další zemi…

Uměle vyvolané revoluce ve světě 
probíhají různě, podle zvolené obranné 
taktiky vládnoucí síly. Někdy se vynechá-
vají některé fáze, jindy je potřebné účinek 
klíčových fází zesílit, například takzvaným 
„humanitárním bombardováním“, ale 
motivy, principy a výsledky zůstávají stále 
stejné.

Kdo chce důkazy o skutečné realitě, 
najde je. Stačí se jen pozorně dívat a po-
slouchat co bylo, co je, co bude a porovnat 
si to s uvedeným.

Kdo chce demonstrovat, vezme si 
transparent, píšťalku a balónek. Kdo chce 
bojovat, vezme si kanady, maskáče a zbra-
ně.

„Když jsou správné principy, teorie 
nebo názory použity špatnými lidmi, sta-
nou se samy špatnými - neboť jsou zneu-
žity, zfalšovány, zvráceny.“ Paul Brunton

Podobnost s událostmi v Jugoslávii, 
Iráku, Iránu Libyi, Pákistánu, Egyptě, Sýrii 
a na Ukrajině není čistě náhodná … 

Autor: Josef Votípka

Jen po jedenapůlročním manželství 
jsem nedávno dospěl k závěru, že manžel-
ství není pro mě.

A teď, ještě než mě předčasně odsou-
díte, čtěte raději dál.

Já a moje žena jsme se potkali na 
střední, bylo nám patnáct. Kamarádili 
jsme se deset let, až… až jsme se jednou 
rozhodli, že už nechceme být jenom ka-
marádi. Zamilovat se do svého nejlepšího 
kamaráda – to každému vřele doporučuji, 
všem to jenom prospěje.

Ani to, že jsem se zamiloval do své 
nejlepší kamarádky, mě však neochránilo 
před některými předmanželskými oba-
vami. Čím blíž jsme se s Kim dostávali 
k rozhodnutí vzít se, tím víc mě začínal 
paralyzovat strach. Jsem připraven? Roz-
hodl jsem se správně? Je Kim tou pravou? 
Udělá mě šťastným?

V jednu zlomovou noc jsem se s tě-
mito myšlenkami a obavami svěřil svému 
tátovi.

Asi každý z nás již zažil ten 
pocit, když se čas jako by zpo-
malil, vše kolem se zastavilo 
a okamžik jako by nás vtáhl do 
sebe. V tu chvíli víme, že na ten 
moment nikdy nezapomeneme.

Tátova reakce na moje 
obavy pro mne byla přesně ta-
kovým momentem. S chápa-
vým úsměvem mi odvětil: „Jsi 
strašně sobecký, Sethe, takže 
ti to zjednoduším: manželství 
není pro tebe. Neženíš se, abys 
byl šťastný ty, ale abys udělal 
šťastným někoho jiného. Navíc 
manželství není vůbec pro tebe, 
ženíš se pro rodinu. A nejen pro 
své a její rodiče a všechny ty lidi 
kolem, ale taky pro své budoucí 
děti. Kdo chceš, aby je s tebou 
vychovával? Kdo chceš, aby je 
ovlivňoval? Manželství není pro 
tebe. Není o tobě. Manželství je 
o člověku, kterého si vezmeš.“

Přesně v tom okamžiku jsem věděl, 
že Kim je pro mě ta pravá. Uvědomil jsem 
si, že jsem ji chtěl udělat šťastnou, chtěl 
jsem ji vidět každý den, rozesmívat ji kaž-
dý den, chtěl jsem být součástí její rodiny 
a moje rodina chtěla být součástí té její. 
Když jsem si vzpomněl na to, jak jsem ji 
viděl hrát si s mými neteřemi, věděl jsem, 
že právě s ní chci založit vlastní rodinu.

Rady mého otce byly pro mě šokující 
a mnohé odhalily. Zcela se příčily dnešní 
„supermarketové filozofii“, která praví, že 
co tě neudělá šťastným, můžeš vrátit a vy-
měnit za nové.

Ne, pravé manželství (a pravá lás-
ka) nikdy není o tobě. Je o člověku, kte-
rého miluješ – o jeho potřebách, touhách 
a snech. Sobec se ptá: „A co z toho mám 
já?“, Láska zase: „Co ti můžu dát?“

Před nějakým časem mi moje žena 
ukázala, co to doopravdy znamená, když 
někoho nezištně milujeme. Dlouhé měsíce 
jsem byl kvůli nahromaděnému strachu 

a rozhořčení odtažitý. Napětí se hromadi-
lo, až to ani jeden z nás nemohl vydržet 
a já jsem vybuchl. Byl jsem bezcitný. Byl 
jsem sobecký.

Místo toho, aby na mou sobeckost rea-
govala další sobeckostí, udělala Kim něco 
naprosto úžasného – zalila mě svou neutu-
chající láskou. Všechnu tu bolest a utrpení, 
které jsem jí způsobil, dala Kim stranou 
a s láskou mě objala, uklidnila mou duši.

Uvědomil jsem si, že jsem zapomněl 
na rady svého táty. Zatímco pro Kim bylo 
naše manželství o lásce ke mně, z mé stra-
ny v něm šlo jen a jen o mě. Toto trpké 
procitnutí mě rozplakalo. Své ženě jsem 
slíbil, že se polepším.

Všichni, kteří čtou tento článek – vdané 
a ženatí, téměř vdané a téměř ženatí, svo-
bodní a taky ti navždy svobodní – měli bys-
te vědět, že manželství není pro vás. Žádný 
skutečný vztah založen na lásce není o vás. 
Láska je o člověku, kterého milujete.

A paradoxem je, že čím víc toho člově-
ka skutečně milujete, tím víc lásky se vám 
dostane. A nejenom od vaší drahé polovič-
ky, ale i od jeho či jejích přátel a rodiny 
a hromady dalších lidí, které byste nikdy 
nepotkali, pokud by vaše láska zůstala 
egocentrická.

Skutečná láska a manželství nejsou 
pro vás. Jsou pro ostatní.

Autor: Seth Adam Smith
http://sethadamsmith.com/2013/11/12/

manzelstvi/

Manželství není pro tebe

Na počátku přicházejí informace, volba, změna 
vědomí a potom již, následkem toho všeho, je čin.

Rigden Djapo

Lidé se často domnívají, že 
mohou být skutečně šťastní 

jen s druhou osobou. To je ale 
omyl! Člověk má štěstí uvnitř 
sebe a dokáže žít šťastně bez 
jakýchkoli podmínek. Druhé-
ho člověka je hezké mít vedle 
sebe, abychom se mohli o to 

štěstí s někým rozdělit.

Zbierky básní pre deti a ich rodičov
 „Vo vreci sa nájdu veci“ a „Lupienky rozvial vietor“

 Nové e-knihy pre deti na Martinus.sk
Mamička mi vždy hovorí
Mamička mi vždy hovorí:
„Nehádž na zem smeti,
príde vietor, odveje ich,
tak šťastie odletí.“

Dosť často tiež pripomína:
„Neskáč toľko, dieťa,
nech vidí aj slniečko,
že rastieš sťa kvieťa.

Popros, ďakuj, dobrý buď,
pozdrav sa, keď treba,
aby ľudia povedali,
že si slušné dieťa.“

Rady svojej mamičky
pamätaj si stále,
chce len dobre pre teba,
si jej dieťa malé...

Uspávanka
Hajaj búvaj, buvinkaj,
moja malá malinká,
zavri očká, urob haju,
dobré detičky búvajú,
hajulinky, haju háj,
tak sa pekne vyspinkaj.

Príde sníček na koni,
odnesie ťa do polí,
tam, kde vonku vonia svet,
kvitne lúka, spieva kvet,
hajulinky, haju háj,
vonia medom, láskou - máj.

Hajaj búvaj, moja malá,
tvoje sníčky stráži mama,
ktorá vo dne ako v noci,
vždy ti bude na pomoci,
hajaj búvaj, sladko spi,
koník nesie krásne sny.

Básne zo zbierky „Lupienky rozvial vietor“, Mária Miadoková, Banská Bystrica

Láska je štěstí, které si vzájemně dáváme 
Antoine de Saint – Exupéry

http://www.polahoda.cz
http://sethadamsmith.com/2013/11/12/manzelstvi
http://sethadamsmith.com/2013/11/12/manzelstvi
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V přírodě nenajdeš dva stejné stromy, dva stejné klasy ... Nic se neopakuje, fantazie přírody je neopakovatelná. Poeplau Wolfgang

Mandala – slovo pocházející ze staroin-
dického obřadního jazyka sanskrtu, zna-
mená kruh, oblouk, magický oblouk.

Co je mandala
Do našeho jazyka toto slovo přinesl psy-
cholog C. G. Jung. Dá se říci, že tak spojil 
východní filosofii se západní psycholo-
gií. Ve své podstatě a nejužším významu 
znamená „mandala“ kruhový obrazec se 
středem, z něhož (či do něhož) směřují sy-
metricky uspořádané tvary. Mandala však 
nemusí být pouze kruh, jak ukazují např. 
indické jantary – kruh ve čtverci (spojení 
božského s pozemským).

Dá se říci, že mandala obklopuje člo-
věka od nepaměti. Vyskytují se ve všech 
dobách, ve všech kulturách a ve všech ze-
měpisných šířkách. Nejedná se tedy o nic 
nového pod sluncem – vždyť i slunce, 
hvězdy, Země… to vše je mandala.

Mandala je květina, ciferník hodin, 
indiánský lapač snů, rozetové okno gotic-
kého kostela, egyptská pyramida, kruhový 
stůl vykládaný vzácným dřevem, meditač-
ní obrazec buddhistického mnicha, pouťo-
vý koláč z Hané, léčivé pískové obrazce 
indiánů, kruhy na vodní hladině při dešti, 
kruhová bludiště na podlaze katedrál, zdo-
bené talíře, kruhové obřadní místo keltů, 
rotunda, kruhové dekorační obrazce (šper-
ky, koberce, obrazy)…

Působení mandal
Už mnohé staré národy věděly o síle scho-
vané ve středu mandaly a uměly ji využít. 

I my dnes můžeme využít této zvláštní síly 
a to jak při vytváření mandaly, tak při rela-
xaci s hotovou mandalou. Účinky malová-
ní a koncentrace na barvu známe všichni 
z dětství, z omalovánek. Mandala může 
být takovými omalovánkami pro děti i pro 
dospělé. Díky svému uspořádání kolem 
středu se však může stát i něčím víc než 
pouhou relaxací s pastelkou. Může být te-
rapeutickým nástrojem, prostředkem k po-
znání sebe sama, pomocníkem na cestě do 
našeho nitra – do místa, kde vládne klid, 
harmonie a láska.

Mandaly pro děti
V současné době se mandala používá ne-
jen v psychoterapii, ale také jako „omalo-
vánky“ pro dospělé, k relaxaci a duševní 
hygieně. Stejně tak je čím dál častěji po-
užívána u dětí. Je až s podivem, jak i hy-
peraktivní děti rády v klidu tvoří, apatické 
děti ožijí a děti s různou mírou postižení se 
zapojí do dění.

Mandaly můžeme tvořit různými způ-
soby z nejrůznějších materiálů. Pro menší 
děti se hodí spíše tvoření mandal z barev-
ných kamínků, které rozvíjí jejich jemnou 
motoriku. U starších dětí můžeme vyma-
lováváním předloh trénovat úchop tužky 
a rozlišování barev a u ještě starších dětí 
si můžeme dovolit začít experimentovat 
i s tvorbou doprovázenou příběhy, se za-
chycováním toho jak se cítím a pod. Záleží 
jen na naší fantazii a chuti objevovat nové 
možnosti a postupy.

Mandaly ke stažení na: http://www.
centrum-mandala.cz/mandaly/stazeni

Pro práci s dětmi se hodí jednoduché 
předlohy mandal, předlohy s pohádkový-
mi nebo zvířecími motivy. Můžeme ale 
také použít bílý papír s kruhem do kterého 
děti samostatně tvoří nebo tvoří pomocí 
různých pomůcek.

Děti mohou tvořit samostatně nebo 
ve skupinách, na malé i velké formáty. 
Zajímavou alternativou je společná tvor-
ba mandal z víček od petlahví, z potra-
vin, z přírodnin nebo barevného písku. 
Mandalu lze kreslit křídami na chodník, 
skládat z obrázků, slov nebo dokonce 
lidských těl. Stačí popustit uzdu své fan-
tazie. Mandala totiž nezná omezení ani 
přísná pravidla, ale poskytuje prostor pro 
hravé poznávání sebe, druhých i okolní-
ho světa. 

Použití mandaly
O mandalu se můžete zajímat z čistě es-
tetických důvodů, ale také z důvodů její 
léčivé síly. Můžete se setkat s použitím 
mandaly jako podpory při léčbě fyzic-
kých, psychických i psychosomatických 
obtíží. Mandalu můžete využít jako po-
můcku při relaxaci či meditaci, ale také 
jako průvodce při poznávání jiných kul-
tur, jejich bohů a filosofických systémů. 
Mandala může být nástrojem pro psy-
choterapii s prvky arteterapie, ale také 
prostředkem k sebepoznávání s prvky 
artefiletiky. Ať už se rozhodnete použít 
mandalu jakkoli, jistě bude obohacením 
Vašeho života!

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

Suroviny:

1 hrnek ovesných vloček
1/2 hrnku mandlí (cca 50g)
1/2 hrnku brusinek (cca 50g)
1 lžička skořice
1 banán
4 lžičky jablečného pyré (nebo rozvařená jablka ve vodě do konzistence 
přesnídávky)

Postup přípravy:

Plech či jinou nádobu vhodnou do trouby vyložíme pečícím papírem a roz-
prostřeme vločky s nasekanými mandlemi. Nejdříve upečeme vločky s mandlemi 
cca 10 minut, až vločky a oříšky mírně zhnědnou a rozvoní. Mezitím rozmačká-
me banán, přidáme jablečné pyré, skořici a na závěr opražené vločky s mandlemi. 
Všechno dobře zamícháme a naplníme zapékací misku. Doba pečení cca 30 minut na 
180 stupňů. Hotové tyčinky dáme na hodinku zchladnout a nakrájíme ostrým nožem. 

Uvedené množství ingrediencí vystačí na osm tyčinek. 
Fantazií se meze nekladou. Vločky můžete použít jakékoliv, žitné, ječné, pše-

ničné, prostě jaké máte po ruce. Oříšky a sušené ovoce taktéž. Určitě půjde přidat 
i kokos, čokoláda, semínka...Pokud máte rádi hodně sladké tyčinky, přidejte med, 
javorový či zlatý sirup. 

Dobrou chuť !

Domácí müsli tyčinky
 s mandlemi a brusinkami

„Tak tohle jsou extra zdravé müsli tyčinky! Nevěřila jsem, že jdou vyrobit müsli 
tyčinky bez přidání tuku a cukru, ale jde to!

Nejsem dvakrát fanda do müsli tyčinek. Abych byla přesnější, nejím je vůbec. 
Nelibí se mi výrobky plné zbytečných přidaných látek, ale na druhou stranu beru, 
že občas to nejde jinak. Přesto, když je ta možnost, proč si nevyrobit doma tyčinky 
a pak jen přibalit do tašky na cestu, dětem do školy... Příprava není nijak náročná, do 
hodiny nemáte co dělat. Čtvrt hodiny mi trvala příprava a 30 minut se peklo. Navíc 
i finančně vyjdou tyto tyčinky lépe, než kdybyste si je koupili, ale jsou tak dobré, že se 
budete muset krotit, abyste je nesnědli najednou, to vám garantuju.“ 

Lucie
http://delicious-blog-lucie.blogspot.cz/

Boreč či Borečský vrch (německy Bore-
tzer Berg) ležící nedaleko Lovosic je i na 
poměry Českého středohoří výškou a ob-
jemem poměrně malý neovulkanický suk. 
Přesto je Boreč vrchem unikátním. Nejen 
v rámci Českého středohoří, ale dokonce 
celé ČR a možná i střední Evropy.

Boreč v plné kráse
Za co Boreč (448 m) této jedinečnosti 
vděčí? Čím láká milovníky tajemna a ne-
obvyklých přírodních jevů? Na unikátnost 
Borečského vrchu bylo zaděláno již při 
jeho vzniku, kdy relativně nevelká kap-
sa lakolitu tuhla mezi svrchnokřídovými 
vrstvami jílovitých vápenců hluboko pod 
zemí.

Již během tuhnutí lakolitu pod zem-
ským povrchem se díky smršťování a pras-
kání tuhnoucí lávy začala tvořit hustá síť 
vzájemně propojených puklin, která pak po 
erozi a odnosu svrchních vrstev obalových 
sérií a následném mrazovém zvětrávání 
během ledových dob ve starších čtvrtoho-
rách a díky typické deskovité odlučnosti 
dala vzniknout tzv. ventarolám, které mají 
na svědomí silnou vzdušnou ventilaci (od-
borně zvanou mikroexhalace) tělesem Bo-
rečského vrchu.

A jak ventaroly (z latinského ventus - 
vítr) fungují? Během letních měsíců se tělo 
vrchu Boreč ohřívá a absorbuje množství 
tepla. V zimě pak pukliny na úpatí vrchu 
nasávají chladný vzduch, který se v nitru 
Borečského vrchu v husté síti puklin ohří-
vá a stoupá vzhůru. Ve vrcholových par-
tiích Borče pak vystupuje ohřátý vzduch 
jakoby komínem. Při dostatečně nízké tep-
lotě (pod -10 °C) se teplý a vlhký vzduch 

ochlazuje a vodní pára sráží, 
díky čemuž vzniká typický 
kouřový sloup v těsném okolí 
ventarol.

Ani během nejsilnějších 
mrazů neklesá teplota vzduchu 
v okolí ventarol pod bod mra-
zu, což má za následek absenci 

sněhu a příhodné mikroklima pro existenci 
řady unikátních rostlinných i živočišných 
druhů. I v zimě je v okolí ventarol aktivní 
hmyz a některé druhy větších živočichů, 
které obvykle přečkávají zimní měsíce 
v hibernovaném stavu. Teplota vzduchu 
v okolí ventarol může za příhodných 
podmínek dosáhnout až neuvěřitelných 
+16 °C.

V letních měsících probíhá stejný 
proces, avšak v obráceném směru. Teplý 
vzduch je na temeni Borče nasáván do sítě 

podzemních puklin, ve kterých se ochlazu-
je a následně odvádí k ventarolám na úpatí, 
kde je, již řádně ochlazený, vyfukován.

Když se při návštěvě této lokality za-
posloucháte do okolního ticha v bezpro-
střední blízkosti sutí na severním úpatí, 
uslyšíte typický syčivý zvuk. Chladné 
sutě jsou prakticky bez rostlinstva, což je 
v okolním terénu velice zřetelně odlišu-
je a objevují se tady rostlinné a živočišné 
druhy typické spíše pro horské polohy. Na-
příklad lomikámen trsnatý (Saxifraga ro-
sacea) či střevlík (Pterostichus negligens).

Prvně byly zdejší mikroexhalace pozo-
rovány v roce 1833, kdy byly úniky teplého 
vzduchu považovány za projev sopečné čin-
nosti. Teprve v roce 1881 jev správně vysvět-
lil pražský univerzitní profesor Jan Krejčí.

Boreč byl v roce 1951 vyhlášen za Ná-
rodní přírodní památku Borečský vrch, 
jejíž dnešní výměra činí 11,23 ha a verti-
kální rozpětí 99 m (350–449 m n.m.). Ved-
le toho je dnes zařazen do evropské sousta-
vy chráněných území Natura 2000.

Ze zajímavých rostlinných druhů, 
které se vyskytují na vrcholu a svazích 
vrchu Boreč je nutno zmínit koniklec 
otevřený (Pulsatilla patens), hořeček na-
hořklý (Gentianella amarella), bělozářku 
liliovitou (Anthericum liliago L.), Kosa-
tec bezlistý (Iris aphylla), hvozdík pyšný 
(Dianthus superbus), řeřišničník skalní 
(Cardaminopsis petraea), pomněnku úz-
kolistou (Myosotis stenophylla) a přede-
vším velice vzácnou borečku vzácnou 
(Targionia hypophylla), což je teplomil-
ná středomořská játrovka vyskytující se 
v mnohem nižších geografických šířkách.

Z živočichů si zvláštní zmínku zaslouží 
výr velký (Bubo bubo), naše největší sova, 
drozd kvíčala (Turdus pilaris), sedmihlásek 
hajní (Hippolais icterina). Ze savců se tady 
lze setkat rejskem obecným (Sorex arane-
us), norníkem rudým (Clethrionomys gla-
reolus) či lasicí kolčavou (Mustela nivalis). 
A asi jen málokdo z nás ví, že se tady vy-
skytuje i přemnožený muflon (Ovis musi-
mon), který tady devastuje původní flóru.

Okolo vrchu Borče i přes jeho vrchol 
vede naučná stezka Boreč, která je osaze-
na množstvím naučných tabulí, na kterých 
se dočtete o všech zajímavostech tohoto 
opravdu unikátního vrchu. Trasa měří asi 
3 km a překonává převýšení 150 m.

Autor: Otakar Brandos
http://www.treking.cz/

vrcholy/borec.htm

BOREČ: 
Tajemný vrch v Českém středohoří

Ventarola ve vrcholové partii 
neovulkánu Boreč 

M a n d a l y  p r o  d ě t i  a   d o s p ě l é

Pro každého člověka čas určitě exis-
tuje: ráno se probudíme, v průběhu dne 
se pohybujeme v čase, v určitém oka-
mžiku jdeme spát a i během spánku se 
nadále pohybujeme v čase. Někteří fyzi-
kové ale tvrdí, že něco takového, jako je 
čas, ve skutečnosti neexistuje.

Vědcům už řadu let nedá spát ne-
soulad mezi Einsteinovou obecnou te-
orií relativity, která popisuje fyzikální 
zákony ve velkém měřítku, a kvantovou 
fyzikou, která se snaží popsat nejmenší 
částice ve vesmíru. Například světlo se 
podle teorie korpuskulárně vlnového 
dualismu dá popsat buď jako vlna nebo 
jako částice.

Fyzikové se pokoušeli propojit tyto 
dvě vzájemně neslučitelné oblasti pro-
střednictvím velké jednotné rovnice, 
protože předpokládali, že bez ohledu 
na měřítko musí mít všechno ve vesmí-
ru vzájemnou spojitost: od částic až po 
galaxie. Tuto rovnici vyvinuli před více 
než 40 lety dva geniální fyzikové John 
Wheeler a Bryce DeWitt. Nicméně je-
jich objev vyvolal spory, protože pokud 
je rovnice správná, pak pojem, jako je 
„čas“, na nejzákladnější úrovni hmoty 
neexistuje.

To, co my subjektivně vnímáme jako 
„čas“, je podle fyziků jen měřitelný vliv 
globálních změn ve světě kolem nás. 
A čím více se ponoříme do světa ato-
mů, protonů a fotonů, tím méně je pojetí 
času relevantní. S tímto názorem sou-
hlasí i vědci z Národního institutu pro 

standardy a technologie (NIST). V NIST 
mají nejpřesnější atomové hodiny na 
světě, podle kterých se řídí nejen celo-
světové počítačové sítě, ale i navigace 
družic nebo systému GPS. Fyzikové 
z NIST tvrdí, že jejich ultrapřesné hodi-
ny ve skutečnosti vůbec neměří čas: ten 
se jen určuje podle značení na hodinách.

Ve skutečnosti tak nežijeme pod 
břemenem času, ale ve světě proměnlivé 
hmoty, jejíž proměnlivost jsme si zvykli 
popisovat za pomoci neexistující fyzi-
kální veličiny. Ovšem kdybychom si ji 
sami nevymysleli, zcela jistě by kolem 
nás zavládl chaos.

http://procproto.cz/objevy-2/cas-
-neexistuje-vymysleli-jsme-si-ho-tvrdi-

-fyzikove/

ČA S NEE X ISTUJE,
vymysleli  jsme si  ho, 

tvrdí  f yzik ové

http://www.polahoda.cz
http://www.centrum-mandala.cz/mandaly/stazeni
http://www.centrum-mandala.cz/mandaly/stazeni
http://www.centrum-mandala.cz
http://delicious-blog-lucie.blogspot.cz
http://www.treking.cz
http://procproto.cz/objevy-2/cas-neexistuje-vymysleli-jsme-si-ho-tvrdi-fyzikove
http://procproto.cz/objevy-2/cas-neexistuje-vymysleli-jsme-si-ho-tvrdi-fyzikove
http://procproto.cz/objevy-2/cas-neexistuje-vymysleli-jsme-si-ho-tvrdi-fyzikove
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Minulost nezměníme, ale zítřek můžeme...

 HISTORIE • ZÁHADY • ZAJÍMAVOSTI

Krystalky byly prvními prakticky po-
užitelnými a hojně rozšířenými radiopřijí-
mači v dějinách lidstva. Jejich historie se 
začala psát již před sto lety a poté, co začal 
ve dvacátých letech minulého století pravi-
delně vysílat rozhlas nastalo jejich masové 
rozšíření. K jejich zhotovení postačilo ně-
kolik součástek a kus drátu. Ve skutečnosti 
pak zručný nadšenec rádia potřeboval krys-
talový detektor – srdce krystalky, vysoko-
impedanční sluchátka, kus měděného drátu 
na cívku a anténu. A měl-li potřebné zna-
losti a zručnost, mohl během krátké doby 
poslouchat. Pokud si vyrobil i otočný kon-
denzátor, tím lépe. Fungovalo to, a i bez ja-
kýchkoli baterií! Krystalka nemusí být na-
pájena ze zdroje (ovšem, že ve skutečnosti 
napájena je, a to signálem z antény).

Krystalky ale zdaleka nebyly jen ama-
térskou záležitostí. Existovalo mnoho fi-
rem, které vyráběly nejrůznější krystalové 
přijímače, rozmanitých tvarů, provedení 
i zapojení. Velká pozornost byla věnová-
na nejen detektoru, ale i cívkám, dodnes 
jsou mnohé z nich obdivovány pro svou 
historickou krásu, ale také důvtipnost pro-
vedení.

Co tedy pro zhotovení a poslech krys-
talky potřebujeme? Především - a nejlépe - 
středovlnné vysílání rozhlasu amplitudově 
modulovaným signálem, nejlépe ne příliš 
vzdálené – čím blíže k vysílači tím lépe. 
Dnes je situace již kritická, mnoho stanic 
přešlo na vysílání v pásmech VKV a s fre-
kvenční modulací, a to krystalka zpraco-
vat neumí. Zbývají jen některé vysílače, 
ale i ty asi časem zaniknou. Snad bude do 
budoucna jakási šance přijímat alespoň 
některé amatérské vysílače. Zatím však 
vysílání funguje a asi i nějakou řádku let 
ještě určitě fungovat bude. Proto stále ještě 
mohou krystalky být zhotovovány a po-
užívány. A bylo by jistě velkou škodou, 
kdyby tomu bylo jinak. V sedmdesátých 
létech minulého století jsem stavěl krys-
talku i já a byla to doba, kdy ještě takové 
přijímače byly v běžném povědomí mnoha 
lidí a elektronky byly ještě neodmyslitel-

nou součástí elektroniky. Stavba krystalky 
(a také jednolampovky) byla považována 
za jakési mateřské mléko každého budou-
cího radioamatéra, elektronika či bastlíře.

Krystalka je stále zhotovitelná a její 
stavba je jednoduchá a nenáročná. Ke zho-
tovení krystalky si můžete vybrat některé 
z mnoha existujících schémat.

Další schémata a návod na výrobu 
krystalky najdete na: http://abcdimenze.
wz.cz/elektronika/krystalky.html

Poměrně kuriózní je zapojení využíva-
jící vodivého prostředí dužiny brambory či 
jablka (pro VF proudy cosi jako nepájivé 
pole). Zkoušel jsem již asi v osmi letech…

opravdu to funguje! Požaduje silnější sig-
nál z antény a nemá laděné obvody, tedy 
reprodukce silného místního rozhlasu je 
rušena slabou reprodukcí vysílačů slabších 
a vzdálených.

Stejně jako krystalka zapojená 
v bramboře hraje i každá krystalka která 
nemá laděný obvod LC. Ten totiž vybírá 
ze směsi všech signálů z antény právě ten, 
který chceme poslouchat. Ten, který má 
svůj kmitočet totožný s rezonančním kmi-
točtem obvodu LC. Aby byl kmitočet to-
tožný, je nutné použít nějaký ladící prvek 
a rezonanční kmitočet nastavit. Používají 
se nejvíce dva způsoby – ladění otočným 
kondenzátorem, změnou jeho kapacity 
a nebo změnou indukčnosti cívky (buď 
běžcem, nebo se používají variometry, pří-
padně posuvná jádra), nebo – kdysi velmi 
často používané, vzájemným posuvem cí-
vek vůči sobě. Lze použít i potenciometr 
a ladit změnou odporu (a současně i změ-
nou indukčnosti, je-li potenciometr vinutý 
odporovým drátem, ale zapojení s poten-
ciometrem není vhodné).

K vlastní funkci krystalky patří sig-
nál, který se naindukuje do antény a je 

přiváděn ke krystalce. Na některých sché-
matech je oddělen od obvodů krystalky 
kondenzátorem. To aby nebyla anténa to-
lik zatěžována a nebyl ani příliš zatěžován 
LC obvod. Pokud je totiž LC obvod příliš 
tlumený je jeho selektivita malá a signál je 
velmi slabý, případně až tak, že jej ve slu-
chátkách již vůbec neuslyšíme – proto jsou 
také používány vysokoohmové sluchátka, 
která tlumí obvod nejméně, a platí zde, že 
čím je impedance vyšší, tím méně tlumí, 
a tím lépe krystalka hraje....

Na některých schématech je LC ob-
vod úplně odělen od antény i od detektoru 
a cívky tak vlastně vzájemně tvoří trans-
formátor, který co nejlépe přizpůsobuje 

impedance obvodu.

Signál z antény tedy 
máme přiveden na vstup 
krystalky. Dále je potřeb-
né obvod naladit, např 
změnou kapacity otočné-
ho kondenzátoru. Tak, až 
je dosaženo rezonančního 
kmitočtu a LC obvod tak 
vlastně ze směsice signálů 
přicházející z antény vybe-
re jeden kmitočet - jednu 

stanici, kterou chceme poslouchat. Tomu-
to výběru se říká selekce a selektivita ka-
ždého přijímače je jeho schopnost vybrat 
jen jednu stanici, odlišit ji od jiné. Čím je 
selektivita vyšší, tím přijímač lépe rozli-
šuje mezi dvěma sousedními a vzájemně 
se rušícími stanicemi. Nicméně krystalka 
přesto že může mít sebelepší LC obvody 
příliš velkou selektivitou v žádném případě 
nevyniká.

Vysokofrekvenční signál se dále z ob-
vodu LC přivádí na detektor, krystal nebo 
diodu. Zde dochází k tzv. detekci, tj. z vy-
sokofrekvenčního signálu se stává nizko-
frekvenční, který již je schopen rozezvučet 
membránu sluchátek, které tak tvoří vlast-
ně poslední článek v řetězci signálu. Každá 
krystalka k tomu aby fungovala potřebuje 
ještě jednu důležitou věc – uzemnění! Sig-
nál z antény k tomu aby vůbec protékal 
laděným obvodem potřebuje mít svůj pro-
tipól, vodič, kterým proteklý signál pokra-
čuje ve své cestě a neutralizuje se v zemi. 
Tedy – nejen dobrá anténa, ale i dobré 
uzemnění jsou pro krystalku podstatné.

 
Krystalky byly velmi oblíbené hlavně 

v minulosti, jelikož to byly nejjednoduš-
ší a na stavbu nejlacinější přijímače pro 
pásmo SV a DV (středních vln a dlou-
hých vln). Dnes se od toho odchází, což 
je škoda, protože krystalky i dodnes mají 
své kouzlo.

Čtěte více na : http://abcdimenze.wz.cz/
elektronika/krystalky.html

K R Y S TA L K Y
„…A jak je to s pokračováním rodu? 

Chtěl jsem se tě na to zeptat už dávno. 
Jestli úroveň zla, řekněme, ještě nedosáh-
la kritického bodu, je možné odvrátit nebo 
uniknout zničení rodu?“ 

„Bezpochyby. Výraz ‚všichni lidé jsou 
bratři‘ není prostě jen tak vymyšlený po-
stulát světových náboženství. Je to jeden 
ze zákonů přírody, předložený takovým 
obrazem ve slovesném podání, aby byl 
dostupný k porozumění lidí. Lidé o daném 
jevu vědí, ale ještě jej nedostatečně poznali 
….Nejlepším lékem proti degeneraci rodu 
na genetické úrovni je příměs svěží krve, 
kdy různé národy míchají svoji krev ve 
společném manželství, žijí v míru a přátel-
ství. Mimochodem, je tu ještě jedna, nemé-
ně vážná podmínka, jestli ne základní. Jen 
v míru a přátelství, v této osnově osnov, 
je založena pozitivní myšlenka. A myš-
lenka sama o sobě – je v člověku unikátní 
jev. Je to tenká hrana mezi jeho duchovní 
a fyzickou úrovní. Člověku byla darována 
síla myšlenky a svoboda volby. Tyto dvě 
vlastnosti odlišují člověka od zvířete. Ve 
všem ostatním člověk vypadá jako obyčej-
né dvounohé zvíře… Proč soustředit po-
zornost na myšlenky? Možná by to v naší 
době znělo paradoxně, ale síla myšlenky je 
schopna změnit genetiku člověka, to zna-
mená informaci genetického kódu. Protože 
jestli se v degenerujícím rodu ukáže člo-
věk, ještě lépe skupina lidí, shromažďující 
duchovní sílu, tak v konečném výsledku 
tato duchovní síla vykoření tu negativní, 
udělá rod fyzicky i rozumově plnocenný.

„Nu, dobrá… Tenkrát jsi říkal, že de-
generace rodu se drží ve třech rovinách: 
duševní nemoci, pohlavní zvrácenost a ně-
které fyzické deformace organismu.“ 

„Vrozené deformace,“ opravil Sensei. 

„Ano vrozené. No a jak je to, když 
působí rozsáhlé události? Vždyť v období 
globálních kataklyzmat, nebo například 
během války, ne každý normální člověk 
vydrží takové napětí. Kromě toho se do-
mnívám, že právě podmínky dělají člověka 
zranitelným. A jestli už v jeho životě, tím 
spíše do života jeho rodu pronikají události 
globálního charakteru, tak to může nega-
tivně ovlivnit všechny členy rodu, i přesto, 
že to byl rod vzkvétající.“

„Není to tak,“ pronesl Sensei. „Proti 
zákonům přírody nepůsobí žádná událost. 
Jakákoliv událost se rodí především v my-
šlenkách konkrétních lidí. A to, co přichází 
jakoby proti vůli daného jedince, tak pro-
miň člověče, ale nauč se pro začátek kon-
trolovat svoje myšlenky, které si vkládáš 
do svého podvědomí. Určitá událost je jen 
následek…  A co se týká globálních udá-
lostí ve vztahu k silnému rodu, jako pří-
klad uvedu tvého dědečka. Jako důstojník 
na frontě prošel obě světové války od za-
čátku do konce. Potýkal se nejen s Němci, 
ale také s Japonci a při tom vedl pěší pluk. 
Ty víš sám, co to znamená nebýt ani den 
mimo frontu. A za celou dobu válek se ho 
střepina nedotkla, dokonce ani nenastydl. 
A to je právě síla rodu!“

„Ano. Tak to je, když lidé začnou 
přistupovat k duchovní síle zodpovědně, 
mizí u nich i jejich potomků mnohé pro-
blémy. Je jedno, k jakému náboženství se 
hlásí, nebo zda nejsou v žádném. Když si 
to takhle shrneme, Bůh je jeden a zákony 
přírody, které se týkají myšlenek a samo-
zřejmě síly víry člověka, jsou také jedny. 
A struktury náboženství vytvořili podnika-
ví lidé na základě jedné a té samé informa-
ce, kterou lidem v různých dobách dávali 
Velcí Učitelé.“ 

SÍLA RODU

Vezměme například klínopisné tabul-
ky starověkých Sumerů, které vyprá-
vějí o době, kdy Sumerové přišli se svojí 
vlastní kulturou na jih území mezi řekami 
Eufrat a Tigris. Mimochodem, je třeba po-
znamenat, že rozkvět sumerské civilizace 
byl v 3000 - 2500 letech př.n.l. Sumerové 
dosáhli velkého úspěchu v sociálním zříze-
ní společnosti, v exaktních vědách: mate-
matika, mechanika, medicína, astronomie. 
V současné době při rozluštění klínového 
písma Sumeru, přišli vědci k ohromující-
mu výsledku: v této tabulce byla s velkou 
přesností popsána Sluneční soustava, počí-
naje umístěním nebeských těles, a konče 
spektrem jejich záření (!). Přičemž spekt-
rum záření Neptuna, jeho vnitřní strukturu, 
která obsahuje velké množství vody, jak 
bylo uvedeno v této tabulce, vědci zjistili 
v 1980-ch letech. Takže Sumerové mají 
velmi zajímavý text týkající se naší doby: 

„V těch předvěkých dnech, kdy do-
šlo k ustanovení jména lidí na hoře Nebes 
a Země, se sešlo sedm velikých bohů: An, 
Utu, Enki, Enlil, Nanna, Inanna, Iškur. Při 
pohledu do pohybu magického kola Světa 
dlouho besedovali a určovali Osudy lidem. 
Z velké části v mnohém souhlasili. Ale 
bohové se začali dohadovat na křižovatce 
dob ryb a vod Eile, když viděli činy lidí, 
kterých se dopustili pod vládou draka Muš-
chuš. Bohové se od dob kola Času Alt-Lan-
dy a dokonce i od starých dob velké vody 
nehádali tak moc. Čím více byl rozhořčený 
bůh Enlil, vladyka větru, vzduchu a života, 
tím více se v pohybu kola Světa roztáče-

ly pro lidi nebezpečné vichřice, otevíraly 
dary podzemního království a vypouštěli 
se do světa démoni nemocí - azagové. Čím 
více byl rozhořčen Iškur, tím častěji se na 
křižovatce odrážely blesky a z temnoty vy-
létali draci s ohnivými ocasy.

Zuřil s nimi Enki, který stvořil člověka, 
vládce Abzu (Světového oceánu), a v odra-
zu času se zvedaly vody a topily pobřeží. 
Bránil se Enki a Inanna - bůh plodnosti, 
lásky, války, ničení a svárů, ukazoval na 
Zemi svými šípy, a tak se otřásala země 
a blýskal oheň draka Mušchuša. Dokonce 
i měsíční božstvo Nunna měnilo svoji tvář 
v tíživých myšlenkách. Jenom An, otec 
bohů, byl klidný a pohlížel na Utu, boha 
spravedlnosti, pravdy a očištění, Soudce 
lidí, ochránce slunečního božstva, podatele 
orákula. Utu tiše stál v jasu své nádherné 
záři a za zády ukryl odražené paprsky po-
hledu jejich vesmírného hněvu. Najednou 
bylo v magickém kole vesmíru ticho. An 
se usmál a otevřel svoji dlaň. Zářící světlo 
proniklo celým prostorem. Bohové se oka-
mžitě usmířili, znovuzrodili slavné jangu 
(pozn. Slovany – slavní jangové) a dali jim 
sílu porazit draka Mušchuša. Na Křižovat-
ce zazářilo nové světlo a potěšilo oči bohů. 
Lidský svět se přeměnil.“

Taková je tedy tabulka. A „křižovatka 
pohybu ryb a vody Eile“ je obecně známá 
změna epochy Ryb a Vodnáře (je to pojem 
v astrologii, v závislosti na umístění Země 
ve vztahu k těmto souhvězdím). A tato 
změna se právě teď děje ... A opět, „slavní 
jangové“.

Kdyby lidé nahlédli do světové histo-
rie nebo se třeba zajímali o heraldiku (ve 
středověké latině „heraldus“ – „hlasatel“; 
nauka o erbech), pak se jim před očima vy-
noří velmi zajímavá fakta, kterým se dříve 
jednoduše nevěnovala pozornost. Konkrét-
ně, kdyby se podívali na standarty, vlajky, 
erby knížectví, měst, států, které obvykle 
vypracovávali chráněnci Archóntů a pod-
souvali je neznalým vládcům, mohli 
by vidět znaky a symboly, působící na 
podvědomí a aktivující v člověku Ži-
vočišný princip. 

Všechno je to dnes, stejně jako 
dřív, určeno pro tajné působení na vě-
domí lidí. Stačí věnovat pozornost ofi-
ciální symbolice dnešních zemí světa, 
jejich centrálním a místním orgánům 
státní moci, ministerstvům, úřadům, 
službám, symbolům naneseným na 
peněžních známkách nejrůznějších 
světových valut. Především to jsou 
kříže, značka blokování Přední bytosti 
(znak nebo symbol, nejčastěji králov-
ská atributika pozemské moci ve tva-
ru koruny) a akcent na Živočišný princip, 
tím mám na mysli boční Bytosti člověka, 
které znázorňují především v podobě těch 
či oněch agresivních zvířat po stranách 
ústředního symbolu. 

Stačí pohlédnout na to, kolik erbů je 
označeno znaky nebo symboly svobod-
ných zednářů, počínaje městy a zeměmi, 
konče mezinárodními organizacemi a kor-
poracemi: luk a šípy (spolu nebo zvlášť), 

sekera, srp, kladivo, meč, kordy, střelné 
zbraně, kružítko, lev, leopard, drak, orel, 
frygická čapka, olivová ratolest (židovští 
žreci). A to už nemluvím o mnohých pří-
padech existence určité číselné symboliky 
v podobě hvězd (6, 13 a tak dál). 

Tyto agresivní znaky se používají ve 
veřejné atributice, předurčené pro masové 
šíření, lidé je tedy často vidí a využívají je, 

vnímají to jako něco náležitého, v doku-
mentech, na budovách, v masmédiích a tak 
dále. Jejich vliv na psychiku člověka se 
podobá kapce, která brousí kámen – pod-
vědomě stimulují Živočišný princip, agre-
si, 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 se celého státu zmocnila vlna násilí 

a nezvratitelných destruktivních následků, 
přesněji předvídatelných neodvratných ná-
sledků. 

Celé to schéma tajného ovládání lidí 
ale funguje do té doby, dokud o něm vět-
šina lidí neví. Archónti využívají podob-
né možnosti, aby na „podřízeném území“ 
umístili své znaky a symboly, řekneme 

svá „klišé“. Všechno se to přitom děje 
„potichu“, s formální „účastí lidí“ na 
podobných posouzeních. Rozhodnutí 
zpravidla přijímá úzký okruh úředníků 
a pro širokou veřejnost se vymýšlí opus, 
že právě tyto symboly a znaky jsou 
pro obyvatele daného města nebo státu 
z pohledu dějin „velmi významné“, filo-
zofie, kultury daného prostoru. Do této 
otázky jsou někdy zapojeni i vědci, kteří 
dostanou úkol zdůvodnit právě takový 
názor a žádný jiný. Ale co k tomu chci 
říct. Pokud se začnou sami lidé, nezá-
visle na něčím názoru, zajímat o dějiny 
vlastního státu, vlastního lidu, o sym-
boly a znaky, pokud budou v daných 
otázkách rozšiřovat svůj obzor, budou 

k procesu poznání přistupovat zodpovědně 
z pozice Pozorovatele Duchovního princi-
pu, bude těžké je 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.

s použitím materiálů 
z knihy AllatRa A. Novych

1 2 3

Význam heraldiky a její vliv na náš život

1) Gambie; 2) Bhútán; 3) Guyana; 4) Německá Demokratická Republika (1949– 1990); 
5) Francie; 6) Belgie; 7) Vatikán 

4 5 6 7

8 9

8) Gruzie (1991–2004); sedmidílná struktura 
znaku (sedm paprsků, sedm hvězd) se uvádí pro 

srovnání se znakem; 9) Gruzie (od 2004); 

ZNAKY RŮZNÝCH ZEMÍ

PŘEDPOVĚDI Z KNIH spisovatelky Anastasie Novych

úryvky z knihy Na Křižovatce od A. Novych

http://www.polahoda.cz
http://abcdimenze.wz.cz/elektronika/krystalky.html
http://abcdimenze.wz.cz/elektronika/krystalky.html
http://abcdimenze.wz.cz
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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

Na svět přišla kniha AllatRa

Milí přátelé!

Na svět přišla kniha AllatRa v tištěném 
vydání. Je to základní kniha. Obsahuje 
mnoho prapůvodních znalostí, aktivují-
cích v člověku Duchovní princip. Je při-
rozené, že se s prvními stránkami může 
aktivovat odpor Živočišného principu 
(ega), který se bude projevovat formou 
lpění na šablonovitých zásadách, jako 
je odpor rozumu, vyvolaný egoismem, 
výskytem tisíce důvodů a  „neodklad-
ných záležitostí“, proč odložit přečtení 
knihy, banální lenivostí nebo strachem, 
nepohodlím z toho, že tuto nebo jinou 
projednávanou otázku neovládáš.

Podléhat těmto provokacím ale 
nemá cenu. Jak se říká, poznat všechno 
je nemožné, je však třeba se o to snažit. 
Když dočtete knihu do konce, dostane-
te odpovědi na mnohé znepokojující 
otázky o sobě samém, o světě i společ-
nosti. To dovoluje vnímat sebe a  svět 
z  úplně jiného pohledu, to znamená, 
mít větší reálnou představu o dění ko-
lem nás.

Až si knihu AllatRa přečtete, tak 
vám doporučuji si ji přečíst ještě jed-
nou. První čtení pomáhá zběžnému 
seznámení s  celkovým objemem in-
formací a k vyjití za hranice podvědo-
mých šablon a konvencí našeho vědo-

mí. A právě až druhé přečtení dovoluje 
přezkoumat konkrétní znalosti ve 
formátu celkových poznatků vysvět-
lených v  knize, tedy porovnat a  ana-
lyzovat je už z pozice nového vnímání 
světa. Po druhém přečtení doporučuji 
udělat týdenní přestávku a  začít ve 
světle daných znalostí pozorovat jak 
sebe, tak i okolní svět: prohlédnout si 
novinky na internetu, informační ná-
plň pořadů v  televizi, v  rádiu, v  novi-
nách, popovídat si s přáteli a známými 
na témata, která je zajímají a  poslou-
chat jejich odpovědi. Jinak řečeno, 
jednoduše pozorovat svět kolem nás 
v  kontextu z  knihy nabytých znalostí. 
A  potom vše porovnat s  informacemi 
v knize AllatRa. 

Jestli potom znovu přečtete tuto 
knihu, ale již z  pozice vlastních osob-
ních zkušeností, jsem si jistá, že pro 
sebe odhalíte mnohé z  toho, čemu 
jste dříve nevěnovali pozornost. To, co 
tajně působilo na váš život, formovalo 
vaše názory a  vytyčovalo životní cíle, 
manipulovalo vašim vědomím a  silou 
pozornosti. Jednoduše řečeno, jakoby 
znovu odhalíte sebe sama a  způsob 
fungování celé společnosti. Budete 
překvapeni, kolik důležitých informací 
bylo při prvních čteních knihy přehléd-
nuto kvůli vnuceným šablonám vnímá-
ní, kterých si obyčejný člověk, který se 
sebepoznáním ve svém každodenním 
životě nezabývá, ani nevšimne.

Fenomén knihy AllatRa spočívá 
v  tom, že bez ohledu na to, kolikrát 
budete tuto knihu číst, budete v ní ne-
ustále nacházet něco nového. A  jestli 
při tom budete aktivně rozšiřovat ob-
zor poznání, tvořit, konat dobro, tak 
se kniha AllatRa stane vaším blízkým 
a moudrým společníkem.

Podstata je v tom, že kniha AllatRa 
není obyčejná kniha v běžném smyslu 

tohoto slova. AllatRa, stejně jako du-
chovní praktika Lotosový květ, nemá 
ve svém poznání konce. Byla napsána 
za přímé účasti Rigdena Djapo, a je ne-
vyčerpatelným pramenem inspirace 
pro lidi, kteří následují duchovní cestu, 
nezávisle na rase, státní příslušnosti 
a náboženském vyznání. Je to příručka 
pro duchovního Člověka a pro lidstvo. 
Je to unikátní nástroj pro přeměnu svo-
ji a celé společnosti.

Kniha AllatRa bude umístěna k vol-
nému stažení na internetu. Každý, kdo 
si to bude přát, si ji může stáhnout 
a  podělit se o  tyto informace s  celým 
světem. Takovým způsobem se do 
rukou každého dostane nástroj pro 
transformaci sebe sama a  společnosti 
lepším směrem.

Anastasia Novych

„Každý z nás, kdo se nachází v těle, je 
hercem v divadle hmoty. Hra je šokující, 

ale velice poučná. Jedněm se otevírá 
Pravda, zatímco jiní jsou uchváceni 
vlastní licoměrností. Jediný rozdíl je 

v tom, na které straně, v této iluzorní 
podívané, stojí tvoje vědomí.“

Rigden Djapo z knihy AllatRa
Knihu si můžete objednat na :

www.ibisbooks.cz, v síti firemních 
prodejen Kosmas (www.kosmas.cz), 

Euromedia Group (www.bux.cz), 
na tel.: 774 689 512.

SKR ZE SEBE ZMĚNÍM TEBE 
(a dotknu se nebe)

Mnoho z nás chce změnit svět, proto-
že se nám nelíbí, jak vypadá. Ke změně se 
nabízí mnoho nástrojů. Můžeme vyjít do 
ulic a protestovat. Můžeme založit sdru-
žení, které si vytýčí proti něčemu bojovat. 
Můžeme si vytisknout letáky a rozdávat je 
lidem, aby se probudili. Můžeme pořádat 
kurzy, přednášky a besedy na téma změna 
společnosti. Můžeme založit internetovou 
stránku a šířit skrze ni osvětu. Můžeme se 
za změnu modlit.

Anebo, ať spolu s výše uvedeným, 
anebo bez něj, můžeme začít měnit sami 
sebe. Každý den, každou hodinu a každou 
minutu můžeme věnovat tomu, abychom 
měnili sami sebe k lepšímu. Není to otázka 
říct si a změnit se, je to říkat si a měnit se, 
pořád, bez ustání, dál a dál a dál. Pokud to 
poctivě děláme, zjistíme, že už nám zbývá 
opravdu málo času na tisknutí letáků, boji 
proti něčemu, účastnění se besed atd. Je to 
alibistické uzavření se ve své kukle a ig-
norace vnějšího světa? Možná. Možná ale 
taky ne.

Když půjdu do ulic a budu mluvit 
o lásce, duchu a světlu, možná tím něko-
ho inspiruji (a možná taky ne), ale během 
této aktivity bude můj vlastní vývoj trochu 
stagnovat. Když místo toho využiji svůj 
čas poctivou prací na sobě, určitě udělám 
větší krok. Díky této práci na sobě se bu-
dou zvyšovat moje vibrace, očišťovat moje 
záření, láskou plnit moje duše. Pak můžu 
celý den žít v nenápadné tichosti svůj život 
uprostřed rušného velkoměsta a měnit jeho 
strukturu nepozorovaně z toho nejvnitřněj-
šího vnitřku. Rušivé a nízké vibrace kolem 
se mi stanou nejlepšími trenéry mé vnitřní 
práce a moje stále rostoucí a sílící vyza-
řování bude pozitivně působit na květiny, 
stromy, vzduch, lidi a zvířata kolem mě. 
Svojí neviditelnou energií budu automa-
ticky a bez jakéhokoliv snažení „pohánět“ 

ostatní k tomu, aby se také vydali na svou 
vnitřní cestu za světlem. Moje duše bude 
jako člověk s nakažlivým záchvatem smí-
chu, kterého postavíte uprostřed vážného, 
šedivého a zamračeného davu lidí. Nakaž-
livé vibrace smíchu nakazí lidi kolem mě 
a ti se začnou smát a začnou samovolně 
rozesmávat ty další, ode mě vzdálenější. 
Asi ne všichni dostanou záchvat smíchu, 
ale nakonec ani jedna tvář nezůstane váž-
ná, někteří se budou usmívat, někteří smát 
a někteří řvát smíchem.

Mohu nadávat na zprávy, média, vlá-
dy, korporace…

Anebo mohu vyhodit z okna televizi, 
z novin si udělat papírovou čepici, politi-
ce nevěnovat ani minutu měsíčně a přestat 
toužit po nesmyslech, které stejně nechci 
a už vůbec nepotřebuju. Můžu udělat ze 
svého domova chrám plný míru a lásky 
a zvát do něj ty, které mám rád. Můžu za-
mést chodník před svým domem a usmát 
se na souseda. Můžu zavřít bránu, kterou 
do mojí hlavy proudí miliardy zbytečných, 
nesmyslných, zkreslených a negativních 
informací a můžu se naučit hledat sám 
v sobě. Pomocí PRAVIDELNÉ a discipli-
nované meditace mohu zjistit, že tak jako 
existuje internet v tom vnějším světě, exis-
tuje duchovní informačně-energetická síť 
prostupující celý vesmír, proti níž je náš 
internet ubohý hybrídek.

Mohu v sobě nalézt mír a den za dnem 
ho prohlubovat a zesilovat, aby jím nic 
nemohlo otřást, a pokud přeci jen otřese, 
abych ho znovu zase nastolil. Svým myšle-
ním, mluvením, chováním a vyzařováním 
mohu natolik změnit svoji auru, že v její 
přítomnosti změkne i ten nejtvrdší kámen.

Skrze sebe, mohu změnit tebe a celý 
svět.

Autor: Jan Menděl
http://honzikjuanitoangel.webnode.cz/

V březnovém 
čísle Polahody 
(3/2013) jsme psali 
o tvůrčí síle ženské 
podstaty – Allat, 
její roli ve stvoření 
vesmíru jako před-

chůdci času, charakteristikách a funk-
cích, které byly zaznamenány v sakrál-
ních znalostech různých národů světa. 
V prastarých legendách je síla Allat cha-
rakterizována jako Boží vůle, Boží moc, 
část Boha, Boží ochrana, jako síla, která 
vytvořila z neviditelného světa viditelný, 
chaos přeměnila na řád, vytvořila prostor, 
čas, pohyb, bytosti, stejně jako ve všem 
nastavila harmonii, v souladu se zámys-
lem Boha. 

Proč sílu Allat spojovaly s naroze-
ním a zánikem vesmíru, obdarováva-
ly charakteristikami Pramatky světa, 
spojovaly ji s duchovním osvobozením 
člověka? Všechna tato faktická duchov-
ní poznání měli lidé už na úsvitu lidstva 
a zaznamenávali je v posvátných tradi-
cích různých starověkých národů světa.

Pokud budeme mluvit o nejstarší 
formě označení síly Allat, při předává-
ní znalostí dalším generacím používaly 
určité znaky. Také sílu Allat označovaly 
jako bohyně, na které se tyto znaky na-
nášely, a samozřejmě, v podobě různých 
symbolů, symbolizujících božskou Pra-
matku všeho jsoucího.

Znak Allat v podobě prázdného půl-
měsíce s růžky směrujícími vzhůru (ně-
kdy jako duhy nebo půloblouky s ukon-
čením směrujícím nahoru, podobající se 
číši) jako symbol projevení božské síly 

duchovního světa – Allat, jinak řečeno 
tvořivé síly ženského principu. V rámci 
předávání znalostí o energetické struk-
tuře člověka, tento znak označuje Před-
ní bytost člověka, která byla spojena 
s duchovním světem. Proto znak Allat 
symbolizoval možnost člověka přejít do 
duchovního světa. Byl také symbolem 

člověka, kte-
rý se duchov-
ně osvobodil 
ještě za svého 
života.

Podle kni-
hy AllatRa, 
díky výše po-
psanému zob-
razení Přední 
bytosti a zna-
ku Allat, se 
u některých 
národů obje-

vil asociativní symbol číše jako duchov-
ní nádoby, připravené k naplnění tvůrčí-
mi silami Allat (nebo podle starověkých 
představ – křišťálově čistou vodou, což 
bylo asociativním zobrazením spojení 
s duchovním světem).

Síla Allat hraje důležitou roli 
v duchovním probuzení a osvobození 
člověka.

„Probuzení toho mocného energe-
tického potenciálu na východě nazývají 
„probuzením spícího Hada Kundaliní, 
svinutého do tří a půl otáček.“ Toho 
jsem již nejednou zmiňoval, když jsem 
vyprávěl o spirálových strukturách. Tato 
síla se odedávna považovala za ženský 
aspekt božské síly (Allatu), jejíž některé 
vlastnosti se později v křesťanství za-
čaly připisovat Duchu Svatému. Napo-
máhala probuzení mocné, tvořivé síly 
duchovní Lásky v člověku, kterou nelze 
dokonce ani částečně přirovnat k jakým-
koliv fyzickým pocitům či projevům 
hrubé energie.

V Indii danou čakru často ztotož-
ňovali se sídlem Brahmana a domnívali 
se, že síla, obsažená v tomto energetické 
centru, se nachází v každém člověku, 
jen ve „spícím“ stavu. Ona síla se pro-
bouzí pouze tehdy, když člověk pracuje 
sám se sebou, usiluje o zkrocení svého 
Živočišného principu a usiluje o domi-
nanci Duchovního principu. Křesťanští 
asketové (z řeckého slova „askesis“ – 
„cvičení, praktika“) tuto etapu duchov-
ního rozvoje nazývají dosahování stavu 
oproštění (od všeho pozemského). Tedy 

stavu vně působení vášní a přání, stavu 
zavržení zlých úmyslů a skutků na ces-
tě mravnosti, stavu čistoty rozumu. Bez 
této vnitřní práce se sebou samým nám 
ani jeden duchovní nástroj neposkytne 
kýžený výsledek.

Na výsledek probuzení Kundaliní 
se na východě dívají jako na podstat-
nou změnu vědomí člověka, jako na du-
chovní probuzení, intuitivní pochopení 
Pravdy. V křesťanství tuto fázi nazývají 
stavem oproštění od pozemského, kdy 
„rozum vstupuje v mimosmyslové vní-
mání“, stavem, kdy člověk dosáhl toho, 

že se může „přenášet do země vědění, 
kde přebývá rozum v duchu Božího pří-
bytku“. Na východě se vystoupení ener-
gie Kundaliní od páteře přes centrum 
hlavy k nejvyššímu, k jejímu spojení 
s božským Jediným považuje za velmi 
mocný impuls k transformaci Osobnos-
ti. Když se vědomí spojuje s Jediným 
a tento stav se stává stálým, nastupuje 
„osvobození“.

V křesťanství nazývají dosažení nej-
vyššího duchovního stavu „Blaho“ a po-
važují jej za univerzální cennost, mez-
ní hranici lidského úsilí. Při posouvání 
k této hranici bylo blaho zapojeno jako 
osobní vlastnost Ducha Svatého. Přitom 
se upřesňuje, že je to zvláštní stav, kte-
rého nelze dosáhnout pomocí známých 
smyslů žádnému obyčejnému člověku, 
není dostupný představivosti a předsti-
huje jakékoli logické myšlení, „nelze ho 
pochopit rozumem“. Jinými slovy, toho-
to stavu lze dosáhnout pouze tehdy, když 
se člověk duchovně vyvíjí, přebývá ve 
změněném stavu vědomí, s absencí myš-
lenek a představivosti. Lze ho dosáhnout 
výhradně s pomocí hlubokých vnitřních 
pocitů („šestým smyslem“, obyčejnému 
člověku neznámým). Předpokládá se, že 
Bůh je „největší Blaho“, trvalé, věčné, 
nesmrtelné, je v něm obsažena moc, 
převeliká moudrost. A o toto Blaho usi-
luje každá lidská Duše. V podstatě je to 
kvalitní transformace člověka a přemě-
na jeho energetické povahy na formu, 
která se v lidských představách podobá 
energetické krychli, stojící na jednom ze 
svých rohů.

Tyto důležité duchovní znalosti – 
znalosti o duchovním osvobození člo-
věka – se považovaly za nejdůležitější 
pro lidi, žijící svůj pozemský život. Byly 
předávány dalším generacím různými 
způsoby: prostřednictvím kamenných 
záznamů (petroglyfů), přes zobrazení 
určitých znaků a symbolů, vytištěných 
na posvátné předměty, rituální šperky, 

oblečení a jako ozdoba posvátných míst-
nosti a chrámů. To vše lze vidět i dnes, 
díky výzkumům starověkých hrobek 
a archeologických nálezům.

Symbolické znaky Allat

Brahmá

Symbolické zobrazení 
Bytostí člověka v podo-
bě oblouků a půlměsíců 

se znakem Allat

Symbolické vyobrazení dosažení stavu du-
chovního osvobození na tradičním tripol-
ském džbánu. Pozice rukou žen ukazuje

 na umístění první a sedmé čakry

Síla ALLAT. Duchovní svoboda člověka

Symbol duchovního osvobození,
osvícení, pochopení Pravdy

pokračování...

zdroj: http://allatra.tv/vdvoem-naedine/
video/226-duhovnaya-

svoboda-cheloveka-sila-allata

http://www.polahoda.cz
http://www.polahoda.cz
mailto:polahoda@centrum.cz
http://www.periodik.cz
mailto:postabo.prstc@cpost.cz
mailto:predplatne@slposta.sk
mailto:zahranicna.tlac@slposta.sk
mailto:polahoda@centrum.cz
http://www.ibisbooks.cz
http://www.kosmas.cz
http://www.bux.cz
http://honzikjuanitoangel.webnode.cz
http://allatra.tv/vdvoem-naedine/video/226-duhovnaya
http://allatra.tv/vdvoem-naedine/video/226-duhovnaya

