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Pět cvičení
pozitivního
myšlení
Termín pozitivní myšlení je módní
záležitost a zasvěceno mu je nespočet
knih. Historie pozitivního myšlení začíná
počátkem dvacátého století, když
francouzský lékárník a psychoterapeut
Emile Coué objevil se svými pacienty
sílu pozitivní autosugesce. Tato metoda,
jak preventivní, tak léčebná, podle něj
umožňuje lidem cítit se lépe po fyzické
i duševní stránce.
Východisko teoretiků pozitivního
myšlení je prosté: optimisté žijí déle
a těší se lepšímu zdraví.
pokračování na str. 2

ZDRAVÍ

Globální partnerská
dohoda ALLATRA

Thovtova moudrost žije i dnes
Thovtovy knihy, zlaté tabulky, nejstarší hieroglyfické nápisy, „stránky, které obsahují klíč ke stvoření“. Co se vám
první vybaví? Pravděpodobně obrázek
Thovta – egyptského boha Moudrosti
a Vědění...
Dovolte, aby jsem se s vámi podělil
o unikátní informaci, kterou jsem objevil
v knize AllatRa – encyklopedii prapůvodních znalostí o světě a člověku. Informace
předložená v knize nenechává lhostejným
žádného člověka, a co více, nutí hledat
a rozšiřovat poznání, zvlášť toho, kdo se
chce dokopat do podstaty. Přiznám se, že je
to tak úchvatné dobrodružství pustit se do
historie dávných časů! Jedním ze zajímavých momentů, který započal moji cestu za
poznáním, byl následující odstavec:
„Například, ve Starém Egyptě byly
tyto znalosti jako odkaz potomkům zapsány na zlatých tabulkách. Později lidé tento odkaz nazývali Thovtovy knihy. I když
tyto tabulky byly zničeny nebo přesněji
přetaveny, protože lidé si ve většině případů vždy vážili zlata více než Znalostí. Nicméně kopie tabulek přepsané na papyrus,
respektive jejich část, přežila. Tyto kopie
byly bohužel v různých dobách bezohledně ničené žreci, ať už se nacházely kdekoli.
Bylo to proto, že informace v nich obsažené, doslova podrývaly jejich moc nad
lidmi. Něco se ale stejně dochovalo. A toto
něco, zachráněné a schované v chorvatských horách, ve druhé polovině 19. století
dalo světu dva vynikající vědce. Když se to
ale v roce 1936 dostalo do nesprávných rukou, vyvolalo to nevratné následky, svědky
jejichž počátku se stali mírumilovní obyvatelé Hirošimy a Nagasaki.“
V tomto odstavci je spousta zajímavých věcí vyprávějících o původních
Thovtových knihách, prostřednictvím
kterých se předávaly znalosti o zákonech
vesmíru a člověku. Během času se jich
zmocnila skupinka velekněží a snažila
se to všechno zničit, aby oddělila lidi od
pravdy, i když původně znalosti byly dány
všem bez výjimky. Informace přepsaná
z knih na papyrus dala světu dva vynikající vědce a zároveň sloužila k vytvoření
jaderné bomby. Co to může znamenat? Co
jsou to za knihy a kde jsou nyní uloženy?
Samo o sobě je to velmi zajímavé. Jediná
otázka, na kterou můžeme hned odpovědět
je, že Thovt byl ve starověkém Egyptě bo-

hem Moudrosti. Byl zobrazován s lidským
tělem, hlavou ibise a znakem AllatRa na
hlavě. Ve svých rukou drží nástroj na psaní a možná právě ty světoznámé tabulky.
Thovt byl v Egyptské mytologii bohem
písma a počítání, měsíce, tvůrce kalendáře
a patronem vědy.
A je logické, že jeho jménem byly pojmenovány tabulky obsahující tak cenné
informace. Ale kdo byli tito dva vědci, kteří otřásli světovou vědou?
Téměř okamžitě jsem udělal svůj první
malý objev: jedním z nich byl zjevně Nikola Tesla. Do dneška všechna tajemství
tohoto slavného srbského vědce, který dokázal zkrotit elektřinu, nejsou zcela známa.
Mnoho moderních vědců ho stále považuje
za geniálního učence a vynálezce. O Teslovi jsme psali v dřívějším čísle Polahody
(12/2012). Ale kdo byl ten druhý vědec?
Tuto záhadu jsem mohl odkrýt až po nějaké době pátrání. Jak se říká, hlavní je mít
velkou touhu a příležitost přijde sama.
Během čtení knihy AllatRa jsem našel
informace o struktuře vesmíru, kde bylo
uvedeno, že vesmír má celkem 72 dimenzí. Hmotný svět tvoří šest dimenzí, od 7 dimenze až do 72 je svět energií, duchovní
svět. Začal jsem hledat více informací
o dimenzích a narazil jsem na článek neznámého vědce. Článek se jmenoval Šestirozměrný vesmír Bartini. Neuvěřitelná náhoda! Ale kdo vlastně byl Roberto Bartini?
A odkud věděl o šesti dimenzích? Abych
byl upřímný, s tímto vědcem jsem se setkal poprvé. Jak se ukázalo, jméno Roberto
Bartini je, na rozdíl od Nikoly Tesly, málo
známé široké veřejnosti, s výjimkou lidí,
kteří se zajímají o historii letectví.
Zatímco jeho úspěchy ve vědě nebyly o nic menší. Tesla byl génius v oblas-

ti elektrické energie a Bartini byl génius
v letectví. Zásadně nový přístup a projekty
v letectví na mnoho desetiletí předbíhaly
jeho současníky. Některé z nich byly teprve nedávno uvedeny do vojenského a civilního letectví, další ještě čekají na uplatnění v budoucnosti. Bartini vytvořil více
než 60 projektů letadel. V letectví se usadily pojmy jako “křídlo Bartiniho” – křídlo
které umožňovalo dlouhý let v nadzvukové rychlosti, měnitelná šípovitost křídla,
“Bartiního efekt” – jev, který snižuje sílu
odporu prostředí a zvyšuje tažnou sílu vrtule letadla o 25-30% vzhledem k tandemovému uspořádání dvou motorů.
Kromě letectví se Bartinini také zabýval teoretickou fyzikou a kosmologií
(obor astronomie, která studuje vznik, vývoj a transformaci vesmíru). Jeho vědecké
práce na téma: vztah mezi fyzikálními veličinami, problémy teorie gravitace a elementárních částic, některé vztahy mezi
fyzikálními konstantami a mnoho dalších
prací ve spolupráci s dalšími vědci této
doby ukázaly jeho všestranný rozvoj a nevšední pohled na zdánlivě obyčejné věci.
Tento princip také používal i v letectví: ne
zlepšovat staré, ale vytvářet zásadně nové.
A teď to nejdůležitější. Pravděpodobně se ptáte, proč jsem si tak jistý, že dva
geniální vědci, o kterých je řečeno v knize jsou pravě N. Tesla a R. Bartini? Proč
věřím, že informace z Thovtových tabulek
mohly vést k takovému nadčasovému pokroku a rozvoji těchto vědců?
Odpověď je velmi jednoduchá, pokud
se ponoříte do toho, jak tito vědci generovali své fantastické nápady, najdete jeden
společný prvek. Oba pro získání potřebné
informace z informačního pole vstupovali do změněného stavu vědomí. V historických údajích jsou zmínky o červené
místnosti, kterou Bartinini používal pro
meditace. Červená barva mu zřejmě pomáhala lépe se naladit. Pokud jsou informace
o tom, že Bartinini pro své vědecké práce
používá změněný stav vědomí lehce zamaskované, tak se v případě N. Tesly uvádí mnoho faktů, které to popisují. A mnozí
autoři, kteří popisují jeho biografii, to nejednou potvrzují. Navíc vědecké projekty
a myšlenky těchto učenců nedávají žádné
logické vysvětlení. A samozřejmě nejdůležitější věc, která spojuje tyto učence – jak
uvádějí historikové, měli vysoké morální
hodnoty a ohromnou pracovitost. Není
divu, že lidé s takovými kvalitami dostali
tak unikátní znalosti. Jak se říká, člověku
s dobrým srdcem a blahými úmysly se otevírají mnohá tajemství viditelného i neviditelného světa.
Viktor Efremov
Polahoda 10/2013

Spojením úsilí, které je založené na
duchovních a mravních hodnotách je
lidstvo schopno řešit jakékoli i mimořádně složité problémy společnosti,
prostřednictvím tvořivých sil překonat
finanční i hospodářské krize, výzvy času
a přírody, které sám člověk nezvládne.
Proto je dnes obzvláště důležité, abychom se vzájemně podporovali, hledali nejefektivnější úrovně spolupráce.
Strategie duchovního rozvoje společnosti bude mít bez pochyby pozitivní
dopad na život každého člověka a dá
pevný základ pro budoucí generace.
pokračování na str. 3

SPOLEČNOST

Měsíční studna
Příběh, který teď budu vyprávět, se
odehrál jednoho krásného podzimního večera. Ačkoliv se již připozdívalo,
nějaký neodbytný vnitřní pocit, mě vylákal ven a hnal mě do blízkého lesíka.
Vzduch byl chladný, tak jsem zabořila
ruce hluboko do kapes, kde jsem nahmatala kámen. Kameny miluji už od
dětství a v mých kapsách se vždy nějaký
nachází. Tentokrát to byl kámen, jemuž
se říká měsíční. Zatímco jsem se nořila
do listím zlatavé náruče lesa, šera přibývalo. Vytáhla jsem kámen na chvíli
z kapsy a prohlížela si jeho běloskvoucí
krásu.
pokračování na str. 4

VE SPOJENÍ
S PŘÍRODOU

Skutečná pomoc
Panny Marie
O Marii již bylo napsáno a řečeno
mnoho. Naše historie je v podstatě celá
protkána obrazem Marie. Lidé se stále
obrací na Marii a dostávají Její pomoc.
Nějak se tak stalo, že až do nedávné
doby v mém duchovním životě Maria
nebyla. Samozřejmě, četla jsem o Ní,
o Její veliké službě, ale nikdy jsem se
na Ní neobracela. A Ona je vždy s námi,
připravená pomoci. Po mém setkání
s Marii, v životě se začaly dít úžasné
věci. Přichází situace, potkávám lidi...
pokračování na str. 5

HISTORIE

O hlase srdca
Žil jeden človek. Nebol chudobný,
ale nebol ani bohatý. Ničím zvláštnym
sa nelíšil od ľudí, ktorí žili okolo. Nebol už mladý, ale nebol ešte ani starý.
Žil človek ten - tak, ako okolo neho žili
všetci ... Každý deň večer ten človek
premýšľal: "Tak teda zajtra - budem sa
správať lepšie, už sa viac nepoddám
svojim slabostiam a svojim nerestiam!"
Ale človek počuje pieseň srdca:
Šťastie daruješ - šťastie dostaneš!
pokračování na str. 6

CESTA
ZA POZNÁNÍM
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Pět cvičení pozitivního myšlení. Optimisté jsou totiž zdravější.
METODA COUÉ
Termín pozitivní myšlení je módní záležitost a zasvěceno mu je nespočet knih.
Historie pozitivního myšlení začíná počátkem dvacátého století, když francouzský
lékárník a psychoterapeut Emile Coué objevil se svými pacienty sílu pozitivní autosugesce. Tato metoda, jak preventivní, tak léčebná, podle něj umožňuje lidem cítit se
lépe po fyzické i duševní stránce. Je to ona slavná metoda Coué.
V roce 1998 vytvořil profesor Pensylvánské univerzity Martin Seligman novou
psychologickou disciplínu zasvěcenou
pozitivním aspektům existence, kterou
pojmenoval pozitivní psychologie. Místo
toho, aby si kladl otázku, co nám v životě
nejde, vedl s kolegy studie na "vzkvétajících" jednotlivcích, aby tak odvodil poučky použitelné na větší počet osob. Mezi
různými cestami studia pozitivní psychologie se začalo rýsovat to, co se stalo nástrojem pro novou generaci psychologů:
pozitivní myšlení.
Východisko teoretiků pozitivního myšlení je prosté: optimisté žijí déle a těší se
lepšímu zdraví.
Nedávné studie potvrzují, že mozek
nečiní rozdíl mezi tím, co prožíváme,
a tím, co si představujeme. Když si několik
dní před významným rozhovorem představujete tuto situaci a prožíváte ji do nejmenších detailů, když se v ní uvolňujete,
uklidňujete a dodáváte si sebedůvěry a přehráváte si ji několikrát, pak ve chvíli, kdy

rozhovor opravdu nastane, má váš mozek
pocit, že to již prožil, a pomůže vám dostat
se do takového emocionálního stavu, který
jste si předtím vytvořili.

Pět cvičení pozitivního myšlení:

1

Naučte se mluvit pozitivně. Mozek
nerozumí negaci. Jestliže řeknete:
Nechci se už stresovat, mozek si podrží
pouze slovo stres. Je tedy třeba spíše říkat:
Chci být klidnější. Obecně je třeba dávat
si pozor na to, co říkáme sobě i druhým,
a vyhýbat se negativním formulacím.
Stanovte si ráno své pozitivní cíle.
Tedy nikoli seznam nějakých padesáti úkolů, které nemůžete splnit, ale několik závazků, které lze dodržet. Večer před
spaním si zopakujte tři pozitivní momenty
dne a znovu je v duchu prožijte, abyste si
zafixovali pozitivní pocity, které je doprovázely.
Objevujte své okolí. Sébastien
našel způsob, jak navodit dobrou
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Oříšky a semínka pro zdraví
Dnes pro Vás máme článek o oříšcích
a semínkách. Jak nám prospívají, jak
škodí a proč bychom je vlastně měli zařazovat, když obsahují spoustu toho "tuku".
Takže napřed, oříšky obsahují spoustu
tuku, to víme všichni. Ale obsahují spoustu
toho zdravého tuku, tj. mono a polynenasycených mastných kyselin. Tyto kyselin
snižují obsah LDL cholesterolu v krvi.

vové soustavy, proto je konzumace mandlí často doporučována při nejrůznějších
psychických poruchách. Mandle jsou také
bohaté na proteiny, vitamin B1, B6 a E.
Navíc obsahují nejvíce vlákniny ze všech
ořechů, tudíž působí dobře na naše střeva.
Pravidelná konzumace mandlí příznivě působí proti demineralizaci kostí nebo osteoporóze, dodává kostem a svalům pevnost
a pomáhá překonávat únavu a deprese.

Osobní trenér fitness Monika Šveňhová říká: "Ořechy a semínka mají i spoustu bílkovin, vlákniny a různé druhy mají
různé typy minerálů a vitamínů. Co má
většina ořechů společné je velké množství
vitamínu E, kterého má většina z nás nedostatek. Jedná se o velmi účinný antioxidant, který ničí volné radikály a chrání tak
zdravé buňky našeho organismu.“
Dále mají ořechy hojné protizánětlivé účinky, velký obsah hořčíku (reguluje
krevní tlak), a takto bychom mohli pokračovat do nekonečna. Podíváme se raději na
ty nejznámější druhy a na to co nám dávají,
i berou.
Mandle
Mandle jsou velmi bohaté na hořčík,
který v kombinaci s vápníkem našemu tělu zaručuje pevnost nehtů, vlasů
a zdravou pokožku. Dále je hořčík potřeba pro správnou činnost srdce a ner-

Vlašské ořechy
Při pravidelné a dlouhodobé konzumaci cca 8 jader denně příznivě působí
na odstranění srdečně-cévních chorob,
snižují hladinu “zlého“ cholesterolu, pod-

náladu, když se nad hlavou kupí mraky.
"Chodím po ulicích a hledím na to, čeho
si obvykle nevšímám. Procházím parkem
a cítím vůni, barvy a usmívám se na lidi,"
říká.
Usmívejte se na sebe i na ostatní.
"Když se probudím, říkám si, že
mě čeká pěkný den, že všechno proběhne dobře, a pak se musím usmát. Úsměv
zůstane na tváři po celý den," svěřuje se
Elise.
Naučte se vůči sobě shovívavosti.
V situaci, které se obáváte, projevte vůči sobě shovívavost jako k dítěti.
Buďte empatičtí, ušlechtilí a autentičtí. Podívat se shovívavě na sebe, na druhé i na
svět vás může změnit, říká psycholožka
Aurore Aimeletová.
celý článek na: http://www.tyden.cz
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porují činnost mozku, snižují hustotu krve
a mají protizánětlivé účinky. Jsou také zaručeným zdrojem zinku, který je důležitý
pro enzymatické reakce, pro zdravé vlasy,
pokožku, nehty, sexuální potenci a mnohé
další biochemické pochody. Dále obsahují
spoustu draslíku, fosforu, železa, hořčíku a z vitamínu hlavně E a vitamíny
skupiny B.
Kešu ořechy
Obsahují rostlinné tuky a velké
množství nenasycených mastných kyselin, které snižují hladinu cholesterolu
v krvi. Jsou jedním z nejbohatších zdrojů
hořčíku, jehož nedostatek může způsobovat nejen nervozitu a podrážděnost, ale
také křeče a záchvaty. Doporučuje se jedna
hrstka denně v případech deprese, slabosti,
bolestivé menstruace ale slouží i jako prevence infarktových onemocnění.
Pistácie
Pistácie jsou zdrojem bílkovin, proteinů, sacharidů, uhlohydrátů, vápníku, hořčíku, draslíku, fosforu a železa.
Doporučuje se konzumace v kombinaci
s ovocem a zeleninou bohatou na vitamín
C, který zvyšuje absorpci železa ve střevech. Pistácie jsou velmi významnými
pomocníky pro ty, kdo trpí anémií způsobenou nedostatkem železa, ale také pomáhají k úpravě krevního tlaku, redukují nadměrné množství LDL cholesterolu v krvi,
a chrání před vysokým krevním tlakem.
pokračování na str.4

ADHD děti,  ADHD rodičů,  ADHD společnost
"Pane doktore, Vy všechno víte, Vy se poradíte, Vy nás zachráníte..."
V České republice se v současné době léčí antidepresivy přes 650 000 pacientů. Zkonzumujeme pětkrát víc antidepresiv než v roce 2000. Počet návštěv psychiatra stoupl za
stejné období o 66%. Spotřeba psychofarmak se zvyšuje celosvětově. Americký dokument
Nadrogované děti uvádí, že psychofarmaka každé ráno před odchodem do školy užívá šest
až sedm miliónů školáků. Aby se lépe chovali. Většina z nich je nositelem diagnózy ADHD
(Attention Deficit Hyperaktivity Disorder, porucha pozornosti s hyperaktivitou).
Epidemie ADHD se rychle šíří také
u nás. Stále více dětí je nesoustředěných
a nepozorných. Jsou v trvalém napětí a neklidu. Chovají se impulzivně. Psychofarmaka je na jedné straně tlumí, na straně
druhé jim řadu zdravotních potíží působí.
Trpí na nevolnosti, průjmy, nespavost nebo
poruchu příjmu potravy. Na nežádoucí
účinky léků na ADHD pak užívají řadu
dalších léků. Léčí se, ale neuzdravují. Rodiče ke mně přicházejí se zakázkou: „Pane
doktore, náš syn bere léky a pořád má potíže. Udělejte něco, aby léky brát nemusel
a uzdravil se“. Jako maminka třináctiletého
Jirky
Zoloft mu psychiatr předepsal před
dvěma lety na návaly vzteku. Lék ho zklidnil jen na chvíli, dávky se zvyšují, psychiatr doporučil hospitalizaci. Tu matka odmítla. Rozhodla se Jirku léčit alternativně.
Když jsem se jí zeptal, jak by takové léčení
mělo vypadat, odpověděla: „Byliny, homeopatika, akupunktura??? Vy jste známý
doktor. Vy už si poradíte…“ Jako v písničce Jarka Nohavici: „ Pane prezidente, Vy
přece všechno víte, Vy se poradíte, Vy to
vyřešíte, Vy mě zachráníte.. .“. Nezachráním. Mohu jen vysvětlit příčiny a souvislosti. Pak už je to hlavně na rodičích. Je to
jejich dítě, jejich problém.
Jirka chodí do osmé třídy. Škola ho
nebaví, prolézá s odřenýma ušima. Pra-

videlně nosí dvojku z chování. Sport ho
nebaví. Po návratu ze školy hned sedne
k počítači. Hraje hry, stahuje si filmy,
komunikuje na facebooku, přes mobil.
Někdy i pět hodin za den. To ho baví. Na
otázku, proč se nejde s kamarády projet
na kole nebo zahrát si fotbal, odpověděl:
„Oni ale také sedí u počítače. Jsem na ně
on line připojený.“. Jeho kondice je mizivá. Začíná mít problém s nadváhou. Matka je účetní, emotivní, úzkostná, pasivní.
Sama nikdy nesportovala. Z práce chodívá vyčerpaná. Rodiče se loni rozvedli.
Na Jirku a starší dceru zůstala sama. Výchovu dětí nezvládá. Otec podnikatel je
impulzivní, cholerický. Jeho zájem o děti
spočíval v zakoupení drahého mobilu
a počítače. Aby od nich měl pokoj. Rodiče se denně hádali. Spory se přenášely na
Jirku. Ten je „řešil“ výbuchy vzteku. Ty
matka „řešila“ návštěvou psychiatra. Ten
je „řešil“ předepisováním Zoloftu.
Jirka je typickým produktem současné společnosti. Společnosti neklidné, nepozorné, impulzivní. Vystresované a úzkostné matky stresují ještě nenarozené
děti. Pak porodí děti s poruchami chování
a koncentrace. Ty dál stresují vystresované matky. Rodiče nevedou děti k pohybu,
sami tráví spoustu času u počítače, sami
užívají antidepresiva. Manželství se rozpadají. Děti, stejně jako rodiče, nedoká-
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Propolis: Dar od včel, který dokáže zázraky
Chřipka, zhoršená imunita, ale i nepříjemné plísně na kůži, paradentóza
nebo jen obyčejné oděrky. Na to všechno
existuje skvělý lék. Připomíná nahnědlou pryskyřici a včely ho používají jako
tmel.
Vedle medu a mateří kašičky vypadá
propolis jako méněcenný včelí produkt.
Nedejte se oklamat prvním dojmem. Tuhle
směs pryskyřičných látek, včelího vosku,
balzámů a éterických olejů včely vyrábějí v jemně odlišných poměrech. Polovina
výsledné směsi je tvořena pryskyřicí, kolem 30 procent voskem. Včely směs při
„výrobě“ promíchají s výměšky hlavových
žláz a vyztuží s ní plástve či zacelí trhlinky
v úlu. Vhod jim přijde i ve chvíli, kdy do
úlu zamíří nevítaný návštěvník. Třeba rejsek. Poté, co ho kolektivně usmrtí, nejsou
s to těžké tělo procpat ven malým otvorem.
Balzamují jej proto propolisem – zabrání
tak rozkladu těla a možným pandemiím.
Propolis dokáže včely zachránit před nákazou.
Propolis najdete i na stěnách úlů. Jde
o důmyslný „zdravotní“ filtr. Zejména při
vyšších teplotách hrozí v úlu rozšíření nemocí. Právě v takových chvílích se z propolisové vrstvy uvolňují těkavé látky, které
mají antibakteriální účinky. Skvělých benefitů pro zdraví ale nemusejí využívat jen
včely. Propolis již uhasil nejeden zdravotní
problém i u lidí.
Na ekzémy i proti stresu
Osobně propolis přibaluji do batohu
na všechny výšlapy i dlouhé dovolené jako
univerzální základ lékárničky. Pomáhá
zahnat chřipku, zlepšuje spánek a snižuje
stresovou zátěž těla, dezinfikuje a tudíž
i zlepšuje problémy v ústní dutině (ve formě kloktadla), pomáhá rychlému hojení
oděrek a řadě lidí dokonce pomohl na bolesti hlavy či od úporně svědících ekzémů.
Bojuje proti plísním i mikrobům, takže je
skvělou volbou, pokud vás právě svědí
kůže mezi prsty na nohou. Proti kožním
plísním se doporučuje používat alespoň tři
týdny.

Brusinkový čaj
Brusinky se zpracovávají v potravinářství jako čerstvé, sušené, v podobě marmelád a podobně. Na našem území jsou však
chráněné, protože se vyskytují poměrně
vzácně. V lidovém léčitelství se brusinky používají jako složky čajových směsí
s močopudným a dezinfekčním účinkem,
jako prostředek pomáhající při průjmech,
některých nemocech žlučníku i léčbě cukrovky. Vzhledem k vysokému procentu
živin a obrovskému množství antioxidantů se tyto malé červené plody řadí
mezi tzv. superpotraviny. Také slouží
jako prevence proti některým typům rakoviny, zlepšují funkci imunitního systému a snižují i krevní tlak. Obsahují velké množství vitamínu C, E a vlákniny.

http://blog.aktualne.cz/blogy/jan-hnizdil.php?itemid=28286

Propolisové výrobky jsou k mání v lékárnách i některých obchodech se zdravou
výživou či kosmetikou. Vyrobit si je ale
můžete sami doma. Pokud nemáte včelstvo, propolis se dá u včelaře koupit, k dostání je s jemnou přirážkou i na internetu
(za 20 gramů se cena pohybuje kolem 70
korun).
Propolis můžete nejlevněji koupit rovnou u včelaře.
Vyrobte si ji i vy. Jak na to?
Výroba tinktury je poměrová. Potřebujete jeden objemový „díl“ propolisu na dva
objemové díly vysokoprocentního čirého
alkoholu. Nechte tři týdny louhovat a každý den protřepejte.
Z tinktury můžete vyrobit propolisovou mast. Jednoduše ji vmícháte do vepřového sádla a pomalu zahříváte na sporáku.
Účelem je, aby se odpařil alkohol.
Autor Adriana Vojtíšková
http://www.ireceptar.cz/zvirata/hmyz-a-bezobratli/propolis-dar-od-vcel-ktery-dokaze-zazraky/
Čaj připravujeme jak z listů, tak i plodů. Do skleněné nádoby z varného skla
nasypeme sušené listy brusinek, zalijeme
je studenou vodou a necháme asi 20 minut stát. Pak povaříme 3 minuty, přecedíme přes sítko do vyhřátých šálků a ihned
podáváme. Usušené brusinky dáme do
hrníčku a zalijeme převařenou horkou vodou, necháme louhovat 15 minut, sladíme
medem.

Jak správně měřit tělesnou teplotu?
Pro dosažení co největší přesnosti
měření digitálním teploměrem, je třeba
přečíst si návod k použití a znát zásady
správného měření, které se v porovnání
s měřením rtuťovým teploměrem jemně
liší.

žou navázat kvalitní vztah. Jsou to ADHD
děti, ADHD rodičů, ADHD společnosti.
Nadávat na uspěchanou civilizaci k ničemu nevede. Civilizace je součtem jedinců.
Uspěchaní jsme my. Necháváme se strhnout.
Každý máme možnost zastavit se,
vypnout počítač, vrátit se k přirozenému pohybu, k obnově rozpadlých rodinných a kamarádských vztahů. ADHD
společnost proměnit na společnost klidu,
laskavosti a vzájemné pozornosti. Tak
se nejlépe postaráme o zdraví vlastní
i zdraví našich dětí. Snad to pochopíme
dřív, než nás všechny zachvátí nákaza
ADHD.

Výroba tinktury není složitá, zkuste
si ji vyrobit i vy...
Nejčastější formu má jako tinktura.
Můžete s ní potírat kůži, nebo ji užívat
vnitřně. Dávkuje se obvykle po 10 kapkách do nevroucího čaje třikrát denně, ale
dávku lze navýšit až na 30 kapek. To ale
jen krátkodobě, v případě akutních bolestí
hlav nebo chřipky. Pro zlepšení imunity je
vhodná dávka pouhých 10 kapek denně,
jde-li jen o prevenci, a 30, pokud již cítíte,
že imunita pokulhává.

Měření v dutině ústní (orální)
V případě digitálních teploměrů je
tento způsob měření teploty nejpřesnější, nejpohodlnější a nejvíce doporučený.
Špička teploměru se umístí napravo nebo
nalevo od uzdičky jazyka, kde musí zůstat
během celého měření. Špičkou se nesmí
hýbat a musí být v neustálém kontaktu
se sliznicí, protože při špatném umístění
v dutině ústní může dojít k odchylce měření až o 1 stupeň Celsia. Během měření
v žádném případě nekouříme, nežvýkáme
žvýkačku, nevdechujeme studený vzduch
a nepijeme žádné nápoje.
Měření v konečníku (rektální)
Měřicí špička se zavede do análního
otvoru, maximálně do hloubky 1,5 cm.
Při tomto způsobu dochází k nejmenšímu
rozptylu naměřených hodnot a proto je
tato metoda vhodná pro přesné sledování

Štěstí rádo navštěvuje dům, ve kterém vládne dobrá vůle. Japonské přísloví

celého průběhu horečky a na měření bazální teploty. Stejně představuje jednoduchý,
velmi přesný a rychlý způsob měření teploty, zejména u dětí.
Měření v podpaží (axilární)
Měřicí špička se umístí do nejhlubší
a nejteplejší části podpažní jamky a rameno se pevně přitlačí, čímž se zajistí fixace
teploměru. Před samotným měřením je
také nutné vyvarovat se přehřátí teplým
oblečením, nebo naopak, vychladnutí podpažní jamky.
Ačkoli většina dospělé populace
upřednostňuje právě měření teploty v podpaží, tento způsob je při použití digitálního
teploměru poměrně nepřesný a doporučuje
se pouze na orientační měření! Při prodloužení měření nad 2 minuty je možné
získat přesnější výsledky.
Měření teploty digitálním teploměrem
je třeba vždy:
Ve stejné době - je dokázáno, že teplota během dne kolísá až o 2 stupně;
Na stejném místě na tělě - nedojde
tak ke zkreslení výsledku měření;
V dostatečném odstupu od jídla - vylučte konzumaci teplých nebo studených
nápojů či pokrmů minimálně na 30 min.
před začátkem měření;
Při pokojové teplotě se vyvarujte
přehřátí teplým oblečením, nebo naopak
podchlazení organismu, například v zimě
větráním místnosti těsně před samotným
měřením;
Měření v klidu v nedostatečném časovém odstupu od větší fyzické aktivity
může také zkreslit výsledky měření směrem nahoru.
http://www.naseinfo.cz/clanky/zdravi-a-pece/ostatni/jak-spravne-merit-telesnou-teplotu#ixzz4Og19TDaU
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Spojením úsilí, které je založené na duchovních a mravních hodnotách je lidstvo schopno řešit jakékoli i mimořádně složité problémy společnosti
společně, prostřednictvím tvořivých sil překonat finanční i hospodářské krize, výzvy času a přírody, které sám člověk nezvládne. Proto je dnes obzvláště
důležité, abychom se vzájemně podporovali, hledali nejefektivnější úrovně spolupráce a využili vzájemně se doplňujících možností. Strategie duchovního
rozvoje společnosti bude mít bez pochyby pozitivní dopad na život každého člověka a dá pevný základ pro budoucí generace.
ZÁKLADNÍ SVĚTONÁZOR
DUCHOVNÍ A TVOŘIVÉ SPOLEČNOSTI
HODNOTA ŽIVOTA je VE SVOBODĚ
VOLBY. Pouze správné SEBEOVLÁDÁNÍ,
DUCHOVNÍ A MORÁLNÍ SEBEZDOKONALOVÁNÍ povede lidi k JEDNOTĚ, TVOŘENÍ
a znovunabytí DUCHOVNÍHO DĚDICTVÍ.

První osnova

HODNOTA ŽIVOTA
Nejvyšší hodnota v tomto světě je lidský život. Život každého člověka je třeba chránit jako
svůj vlastní. I když je život člověka rychle plynoucí a pomíjivý, dává každému šanci znásobit
svou hlavní hodnotu - vnitřní duchovní bohatství. Je to jediná věc, která otevírá cestu Osobnosti ke skutečné duchovní nesmrtelnosti.
Zvyšujme tuto hodnotu svého života každý den,
protože smrt nás může náhle zaskočit kdykoli.
Usilujme o dokonalost, o sjednocení osobní volby
a své činnosti s hlavním smyslem své existence duchovní a morální přeměnou, službě vyšším všelidským duchovním hodnotám.
Druhá osnova
SVOBODA VOLBY
Svoboda volby je největší dar člověku. Každý, kdo na sobě poctivě každý den pracuje, na své
duchovní a morální přeměně, získává skutečnou
svobodu osobnosti - svobodu od vlastního sobectví, strachů a iluzí tohoto světa, od nekonečných
pozemských přání a pochybností, utrpení a klamů.
Toto je pravá svoboda lidského ducha, který nemá
žádná pozemská omezení, která daruje člověku
vnitřní oporu a dělá ho silným a nezávislým na jakýchkoli okolnostech.

www.allatra-partner.org/cs
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Třetí osnova
OVLÁDÁNÍ SEBE SAMA
Neexistuje pro člověka vyšší moci ve světě,
než moc nad sebou samým, protože v duchu
tkví vítězství nad materiálním světem. Ovládání sebe sama je pro člověka mnohem cennější než
vlastnictví jakéhokoli pozemského bohatství světa, neboť otevírá cestu k poznání skutečné Moudrosti, která pomáhá osvobodit svou mysl od lidských strachů, pochyb, povznést se nad pozemské
starosti, překonat tvrdost materiálního myšlení,
otevřít pro sebe nekonečnou sféru poznání Pravdy.
Kde je pozornost člověka, tam jsou jeho myšlenky, slova a činy, tam je i život člověka - jeho konec nebo začátek. Každý člověk, který ovládá sebe
sama, velí svým myšlenkám a emocím, daruje svou
nevyčerpatelnou duchovní Lásku lidem, je nejbohatším a nejšťastnějším člověkem na tomto světě.
Čtvrtá osnova
DUCHOVNÍ A MORÁLNÍ SEBEZDOKONALOVÁNÍ
Žijme Duší, jednejme podle Svědomí. Dodržujme pravidla morálního chování a duchovně pracujme na sobě. Proměňujme se každý den, zdokonalujme se pomocí dobrých skutku, blahých myšlenek
a hlubokých vnitřních pocitů. Chovejme se k druhým tak, jak chceme, aby se ostatní chovali k nám.
V procesu duchovního a mravního zdokonalování je člověk schopen prostřednictvím rozšíře-

ného stavu vědomí poznat Pravdu, vyjít za rámec
omezeného materiálního myšlení, objevit v sobě
mnohem více schopností a možností ve skutečné
realitě. Skutečnou sílu vlivu člověk získá jen
tehdy, když se setkává s duchovním pramenem
své lidské přirozenosti.
Pátá osnova
JEDNOTA
Jednota v duchu vytváří jednotu v celém světě. Sjednocujme a tvořme! Systém rozděluje, lidé
sjednocují! Lidi rozděluje a drobí matérie a její potřeby. Naopak duchovní dědictví lidi spojuje.
Práce nad sebou, duchovní a mravní zdokonalování, podporují jednotu člověka s jeho duchovním pramenem, který mu (následně) daruje
pravou svobodu. Služba nejvyššímu duchovnímu
Blahu - Dobru, vede ke spojení osobnosti se svojí
duchovní podstatou. Všichni lidé od prvopočátku
mají společnou hodnotu - duchovní dědictví. To je
garant shody a jednoty cílů, to je to, co všechny
lidi spojuje ve své hluboké podstatě.
Šestá osnova
TVOŘENÍ
Vytvářejme dobro a nedávejme se do služeb zla.
Žijme duchovním dědictvím, tím, z čeho se rodí
každé blahodárné tvoření. Teprve pak budeme vidět události ve světle Pravdy, pochopíme ostatní
lidi a jejich hlubokou podstatu, dokážeme řídit

Chlapec si denně nosil do školy dva obědy.
Pak jeho maminka zjistila důvod
noho kluka, mami. On si k obědu nikdy nic
nepřinese. Myslím, že nemají peníze“.

Od počátku nového školního roku prosil Dylan maminku, aby mu do školy dávala dva obložené chleby místo jednoho.
Josette Duranová z Albuquerque v Novém
Mexiku se nevyptávala. Říkala si, že syn
má zkrátka chuť k jídlu. Jednou jí to však
nedalo a ujistila se: „Sluníčko moje, nemáš
ty hlad?“ Syn jí odpověděl: „To je pro jedNechcem žiť v tomto svete. Nepáči sa mi takýto svet. Do omrzenia
je mi protivný tento svet šialeného 21.
storočia a všetko to, čo sme nastvárali, považujúc sa za ľudské bytosti. Všetky
tieto neprerušujúce sa vojny, nespravodlivosť, chudoba, hlad, útrapy, konkurencia
a preteky o prežitie, zničenie tak nádhernej
planéty, konflikty s blízkymi, monštruózna lož malej kôpky osôb miliardovému
bezstarostnému primitívnemu stádu, ničiacemu sa navzájom v dôsledku počúvania
hesiel z kloaky masovo-komunikačných
prostriedkov. Všetko je prevrátené hore
nohami, nič nie je tým a nie je tak, ako má
byť, ako môže byť a bolesť preniká naskrz,
stláča zverákom bezvýchodnosti a zdá sa,
že temnota nemá okraj a od bezmocnosti niečo zmeniť sa krúti hlava a chce sa
jednoducho zmiznúť. Zo samej hĺbky sa
derie nemý výkrik: "Čo robiť a kde, kde
je hranica tohto zla, ktoré nás obkľúčilo zo
všetkých strán ??!" A akoby niet odpovede
na túto životne dôležitú otázku a zúfalstvo
akoby zadúša svojimi smrteľnými chápadlami, majúc v úmysle uhasiť poslednú
iskru Života.

Josette to překvapilo a Dylanova vnímavost ji dojala. Ukázalo se, že rodina
kamaráda jejího syna má veliké problémy.
Matka vychovává chlapce sama, navíc
nedávno přišla o práci a teď prostě nevychází s penězi. Tento příběh vzal Josette za
srdce, protože před několika lety se sama
ocitla v hrozné situaci. Jako osamělá matka rovněž náhle zůstala bez práce a neměla
ani na nájem. Nějaký čas tehdy přespávala
v autě a syna umývala v umyvadlech na
veřejných toaletách.
Na nic víc se neptala a dál dávala
synovi každý den dva obědy. Jednoho dne
jí ze školy zavolali a požádali, aby přišla
k řediteli. Tam poznala maminku Dylanova

KDE SA KONČÍ ZLO

Ale odpoveď existuje. A je jednoduchá a životodarná ako dych Boží v nekonečnom tichu. Môžem zastaviť zlo v sebe.
Všetko zlo sa môže skončiť vo mne. Ak to
budem chcieť.
Ja môžem prestať nenávidieť tých,
ktorí myslia inak, alebo nazývajú Boha
inak ako ja. Ja môžem prestať neustále
porovnávať a vyhodnocovať, v myšlienkach sa vyvyšovať a ponižovať iných.
Ja môžem prestať závidieť a pokladať sa

za stred Vesmíru. Môžem prestať rátať
s tým, že sú mi všetci dlžní a všetci sú povinní hýbať sa len tak, ako mne vyhovuje.
Môžem prestať zlostiť sa na príbuzných
a prestať hrešiť dieťa, vnucovať im jedovatý pocit viny. Ja môžem neprijímať
zlé myšlienky, prichádzajúce do vedomia
a ponosujúce sa na všetkých od kamarátov po prezidentov. Ja môžem prestať urážať ľudí a ničiť okolitý svet. Ja môžem
prestať celú dobu rozmýšľať o peniazoch
a konečne porozmýšľať o tom, aký prínos
pre svet má moja existencia. Ja môžem
zastaviť zlo v sebe.  
Ja môžem vidieť v ľuďoch to dobré,
pretože všetci sú v svojej duchovnej podstate láskaví. A tí, ktorí na to zabudli, sú
hlboko nešťastní tu a budú ešte nešťastnejší tam, za hranicou a smiem ja násobiť
ich nešťastie svojím odsudzovaním, alebo
nárokmi? Ja môžem pozrieť do očí iným
a uvidieť v nich rovnakého človeka ako
ja. Ja sa môžem usmiať a úprimne podať
pomocnú ruku susedovi, nečakajúc nič na
oplátku. Ja môžem robiť niečo dobré pre
druhých. Ja môžem odpustiť urážku, po-

kamaráda. Ta věděla o laskavém Josettině
jednání a se slzami v očích jí děkovala:
„Vím, že jste dávala jídlo mému synovi,
jsem vám neskutečně vděčná. Ale teď už
mám práci!“ A nabídla Josette peníze.
Josette si peníze nevzala. Dobrý
skutek jejího syna, který měl starost o kamaráda, jí napověděl, že může udělat ještě
víc. Spolu s kamarádkami z volejbalového
družstva daly dohromady 400 dolarů a zaplatily obědy ve školní jídelně dětem,
jejichž rodiny si to nemohou dovolit.
O Josettině činu se dozvěděly
sdělovací prostředky a shot, v němž
vystupovala, se rozletěl po celém internetu. Myslíme si, že zaslouženě. K tomu,
abychom měnili svět k lepšímu, není třeba
přenášet skály. Stačí pomáhat těm, kdo
jsou vedle nás.

prosiť o prepáčenie tých, ktorých som
urazila ja a už nikdy na nikoho sa neurážať. Ja môžem chrániť prírodu a zaobísť sa s menším množstvom vecí,
jedla a všelijakého, fakticky nepotrebného
haraburdia. Ja sa môžem tešiť z maličkostí
a ďakovať za všetko, čo mám, veď mnohí
nemajú ani to. Namiesto strachu môžem
zvoliť Lásku, Lásku ku všetkému živému
a živé je všetko. Ja sa môžem upokojiť,
uvoľniť telo a jednoducho dovoliť všetkému byť takým, aké to je, nesnažiac sa
všetkých prerobiť a do všetkého sa miešať.
Ja môžem odobrať svoj vnútorný pohľad
z vedomia s jeho besniacimi sa myšlienkami a obrátiť ho na hlboké pocity Duše.
Ja môžem v sebe pocítiť Boha a naučiť
sa milovať Ho. Milovať zanietene, ľúbiť
Ho viac, ako čokoľvek vonkajšie a smrteľné. Ja môžem byť šťastná večne, kúpajúc
sa v Jeho nepredstaviteľnej, nevýslovnej
a bezhraničnej Láske... Ja sa môžem stať
Zdrojom pre dychtiacich a útechou pre trpiacich...

své životy a práci podle Svědomí. Žijme svým duchovním a morálním zdrojem, ze kterého pramení
blahé pocity, myšlenky, slova a skutky.
Je lepší žít prací podle Svědomí, čerpat sílu tvoření z duchovního zdroje, než skomírat v iluzi mrtvé vidiny věci a slepě sloužit systému nenasytné
materie. Všechno na tomto světě je vzájemně propojeno a nic pro osobnost neprojde bez následku.
Člověk je hostem na tomto světě - s čím se narodí,
s tím také odejde, aniž by něco vzal z jeho materiálních pokladů. Spěchejme v průběhu života
znásobit duchovní a morální bohatství - duchovní dědictví, protože to je jediný nezničitelný poklad - duchovní síla, která otevírá osobnosti cestu ke skutečné nesmrtelnosti.
Mír a harmonie ve společnosti se začíná
u míru a harmonie uvnitř každého člověka.
Sedmá osnova
DUCHOVNÍ DĚDICTVÍ
Duchovní dědictví nehledejme ve vnějším
světě, protože je uvnitř člověka, v jeho duchovní a morální přeměně, v pocitech, myšlenkách,
slovech a činech. Je-li aktivní člověk ponořen do
tohoto uspěchaného světa, ale uvnitř sebe žije duchovním dědictvím, ani ve světských vymoženostech jeho moudrost nezná hranice a veškerá jeho
činnost bude úzce spjata s původním smyslem jeho
života.
Všechno pozemské je dočasné a proměnlivé
v prachu okamžiku lidské existence. Touha získat osobní prospěch nese břemeno nekonečných
problémů, které rychle ubírají síly. Touha získat
dočasnou pozemskou moc vytváří sny radosti
a smutky, které nás usmrcují ještě během života. Upřímná touha překonat svou pozemskou
podstatu a skutečná duchovní práce na sobě
povznáší nad sebestředností a otevírá velikou
pokladnici duchovního dědictví. A pak, bez
ohledu na to, jaký bude pozemský konec - ve
svém Životě jsi už nyní Vítěz!

MEDITACE

podle knih Anastasie NOVYCH
LEDEN, ÚNOR 2017
OPAVA
Kde: Antonína Sovy 39, Opava
Kdy: každou středu od 18 hodin

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

MÍSTEK
Kde: nám. Svobody 14 (Místecké nám), 738 01, 3. patro
Kdy: každý čtvrtek od 18 hodin

registrace předem : michal.krawiec@volny.cz, Michal 733111676,

PRAHA
Kdy: každý pátek od 19 hodin

Milí přátelé, od pátku 11.11. 2016 budou pravidelně probíhat meditační setkání v Praze.
Radi Vám poskytneme více informace na:

tel.: 608 325 030, eva.hronova@damus.cz,
S meditacemi a duchovními praktikami se můžete seznámit na:

http://ibisbooks.cz/dload/brozura_duchovni_praktiky_a_meditace_2vydani.pdf

Meditácie podľa kníh Anastasie Novych
v BRATISLAVE

● Autogénny tréning na uvoľnenie tela ● Ako kontrolovať myseľ
● Meditačné techniky ● Zdielanie skúseností ● Dobrá nálada

S praktikami a meditáciami sa môžete zoznámiť v kihách Allatra a Sensei
zo Šambaly, ktoré sú zdarma k stiahnutiu na www.allatra.sk
Radi Vám poskytneme viac informácií na tejto emailovej adrese:
allatra.tv.world@gmail.com, info@allatra.sk , Katarína tel: +4210903922889

www.RadioHosting.cz/radio/AllatRa/

A ak toto všetko môžem ja, tak aj iní
to môžu. A vtedy temnota zmizne.  

Je zhola zbytečné se ptát, má-li život smysl či ne. Má takový smysl, jaký mu dáme. Seneca

AllatRa TV Česko-Slovensko nejsou
jen pozitivní informace, ale také humor,
přátelství, vzájemnost, krásné myšlenky, úvahy a tematické otázky, které trápí
moderního člověka v každodenním životě, „tajemství“, která se neodvážíme
sdělit ani blízké osobě. Jde o pořady,
které u nás nemají obdobu! Pořady, které vám otevrou oči i duši díky převratným informacím. Jen díky opravdovým
znalostem můžeme pochopit mechanizmus fungování sebe sama, svých emocí i fyzických stavů a stát se režisérem
svého šťastného života!
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www.polahoda.cz

Většině lidí se po romantickém teplém létě stýská. Mne nikoliv. V zimě
mohu stihnout udělat věci, na které jinak
nemám čas. Dopřejte si chvíle pohody,
luxusu a uvolnění. Zde je několik tipů od
lidí, kteří zimu milují stejně jako já :-)
Je vám zima?
Nesnášíte zimu protože stále mrznete? Odborníci říkají, že byste měli začít
snídat, protože nenajedený člověk má prý
o 50% horší termoregulaci než ten, kdo si
ráno dopřeje snídani. To bude zajisté pravda, ale mnohem zábavnější je pořídit si
moderní šálu s rukavicemi. Dámy, pokud
máte šikovné ruce, najděte zbytky různých
vln a udělejte si z nich ultramoderní šálu.
Nejenže byste za ni v obchodě zaplatili
spousty peněz, ale pokud si jí vlastnoručně
upletete, zazáříte, uděláte si radost a tomu
pocitu se dá těžko jen konkurovat.
Vůně domova …
Jedině v zimě to doma voní po vanilce, skořici či hřebíčku. Vůně Vánoc je nám
dobře známá již od malička, kdy jsme se
těšili na přenádherný stromeček, slaďoučké cukroví a také dárky. V zimě máme nejlepší příležitost vychutnat si vonné lampy
a esence. Například skořice uvolní a za-

VE SPOJENÍ S PŘÍRODOU
NÁDHERNÁ ZIMA

hřeje, hřebíček povzbudí, vanilka podpoří
žádostivost.
Vypněte televizi!
Původně měla lidem vyplnit dlouhé
chvíle, dnes jí bohužel věnujeme všechen
volný čas. Koukáme na nekonečné seriály
bez konce nebo pořady, která nám diktují,
jak máme být štíhlí, co máme zítra vařit
nebo kde nakupovat. Vymaníme-li se ze
spáru tohoto diktátu získáme spoustu času
navíc. Teď už jen vědět, co s ním …

Zamrzlé rybníky jsou od toho, abyste
kvůli nim vyštrachali staré brusle. Vezměte
sebou i rodinu nebo přátele, užijete si velkou legraci.
Splňte si sen a staňte se mistrem parketu. Nabízí se hodně tanečních kurzů pro
dospělé, kde se naučíte latinskoamerické
rytmy, hip-hop, záleží jen na vašem vkusu.
Pokud raději dáte přednost sportu, nabízejí se squashové kurty, posilovny, plavání
…zkrátka jakákoli fyzická aktivita bude
skvělou volbou.
Zima je ideální pro opravdu velkou
dovolenou. Pár týdnů trávených v exotice
nebo cestováním otevře smysly a rozšíří
obzory. Navíc si skvěle odpočinete a naberete druhý dech. Vím, o čem mluvím.
Večerní město plné světel, zasněžené
stromy, blikající světýlka za okny, jsou
důkazem, že i zima umí být romantická…
To vše ale poznáte, až při večerních procházkách.
Máte ještě pár hodin navíc? Vydejte se
do „školy“ za novým jazykem. Budete se
divit, co vše lze přes zimu zvládnout.
celý článek na: http://www.doktor-zdravi.cz/zimni-unava/

Jak zachránit ježka,
který se probudil na zasněžené zahradě?
Ježek, který se v zimě probudí a ocitne
mimo úkryt, potřebuje nutně naši pomoc.
Nejspíš mu došly tukové zásoby. Pokud
mu však pomůžete, jara se dočkat může.
Ježek musí celou zimu prospat, protože se schovala i veškerá jeho potrava –
bezobratlí tvorové, které za nocí hledá
v trávě, houštinách i na záhonech. A jeho
zimní spánek je důkladný - tělesná teplota poklesne na pouhých 5°C, dech i tep se
zpomalí. Až do jara musí ježek vystačit ze
svých tukových zásob. Pokud mu dojdou,
probudí se a vydá se ven hledat potravu –
ale najde jen nehostinnou zimu.
Jak mu pomoci?
Když v průběhu zimy potkáte ježka,
jistě potřebuje pomoc. Na rozdíl od podzimu, kdy je třeba zachraňovat pouze příliš
malé ježky, kteří se nestihli dostatečně vykrmit, a to až v době, kdy se opravdu chystají k zimnímu spánku (během října i listopadu, v závislosti na klimatu dané oblasti).
Co si s nalezencem počít? Nejlepší je zavolat do nejbližší záchranné stanice pro
hendikepované živočichy. Jejich seznam
naleznete na: www.zvirevnouzi.cz
Ježkům svědčí libové maso, nejlépe
kuřecí nebo krůtí.

Bodlinatý host
Pokud však máte vhodné prostory
a naopak kapacity záchranných stanic jsou
plné, můžete ježka ubytovat sami. Bude
mu dobře na klidném, chladnějším, ale
bezmrazém místě (dokud bude horlivě přijímat potravu, může být teplota vyšší, ale
raději do 15 °C. Malí ježci se chovají a dokrmují i při pokojové teplotě, ale pro ježka
probuzeného ze zimního spánku tak velké
změny příjemné nejsou).
Ježkovi nabídněte výběh alespoň 1 m2
velký, dále domek na spaní vyplněný senem, suchým listím nebo slámou - nebo
velkou hromadu samotného materiálu,
pokud máte dostatek místa. Kousky libového syrového masa (ne vepřového) podávejte večer, k dispozici musí mít i čerstvou
vodu – nejlépe v těžší nízké misce. Po nasycení se obvykle zavrtá do připraveného
pelíšku a znovu usne. Pak pro něj bude ideální teplota do 10°C nad nulou (ale neklesající pod nulu). I když se ježek opět pustí
do spaní, misku s vodou a trochou jídla,
například trvanlivých kvalitních granulí
pro kočky nebo psy, položte poblíž. Když
se ježek opět vzbudí hlady, v nouzi již nebude. Vyprazdňuje se obvykle mimo pelíšek, proto můžete udržovat čistotu, aniž

MĚSÍČNÍ  STUDNA
Příběh, který teď budu vyprávět, se
odehrál jednoho krásného podzimního
večera. Ačkoliv se již připozdívalo, nějaký neodbytný vnitřní pocit, že zjistím cosi
podstatného, mě vylákal ven a hnal mě do
blízkého lesíka. Vzduch byl chladný, tak
jsem zabořila ruce hluboko do kapes, kde
jsem nahmatala kámen. Kameny miluji už
od dětství a v mých kapsách se vždy nějaký nachází. Tentokrát to byl kámen, jemuž
se říká měsíční. Zatímco jsem se nořila do
listím zlatavé náruče lesa, šera přibývalo. Vytáhla jsem kámen na chvíli z kapsy
a prohlížela si jeho běloskvoucí krásu.
Esence tohoto kamene jakoby se dokonale
hodila právě k tomuto období, ke žluti listů, k vůním podzimu a chladu, který stoupá od země k nebi. Měsíční kámen. Pokud
jej znáte, víte, že se při určitém natočení
vyznačuje zvláštním duhovým leskem.
Celkově má zklidňující a trochu zasněný
charakter. Je skutečně jako měsíc, zářivý
a tajemný. Prohlížela jsem si jej, těšila se
jeho vznešenou čistou krásou, když jsem
zahlédla na obloze velký bílý kulatý měsíc.
Jak obloha temněla a okolní obrysy stromů
splývaly v přibývajícím šeru, jeho světlo
sílilo a rozlévalo se po okolí.

Po nějaké době chůze lesem jsem se
zastavila a rozhlédla. Stála jsem v obklopení bílých bříz, jejichž zlaté listy pokrývaly zemi. Poslední z nich se ještě držely
na stromech. Vzduch byl voňavý, vlhký,

prosvícený svitem Luny nad mou hlavou.
Atmosféra toho okamžiku ve mně probudila známý pocit, že právě v tento okamžik
NĚCO přijde. Zavřela jsem na chvíli oči,
a když jsem je otevřela, spatřila jsem nedaleko od sebe mezi stromy zvláštní seskupení velkých kamenů vyčnívajících ze země.
Přišla jsem blíž a s údivem zjistila, že je to
studna. Studna uprostřed lesa.
Kameny, obrostlé zeleným měkkým
mechem, byly pokryté žlutými listy, v temné vodě studny se odráželo čisté světlo měsíce. Přímo uprostřed kruhu - velká bílá,
dokonale kulatá tvář Měsíce. Byl to nádherný pohled, cítila jsem, jak mě atmosféra
místa prostupuje, jak mě vnitřně rozechvívá. Náhle se mezi stromy cosi pohnulo.
Chvíli se mi zdálo, že slyším šustot kroků
listovím, ale pak se opět rozhostilo ticho.
Ohlédla jsem se rychle za sebe a přemýšlela o návratu domů, když náhle se přede
mnou zjevila zvláštní bílá postava. Obklopovalo ji měkké světlo, bylo to, jakoby
byla zahalena jemným bílým až stříbrným
oparem. Byla to mladá žena, oděná do bílého roucha s velkou kapucí, kterou měla
přehozenou přes světlé vlasy. Její velké
čisté oči si mě prohlížely s laskavostí, která
ve mně okamžitě probudila naprostou důvěru. Zdála se mi tak povědomá...
Po pár minutách vzájemného prohlížení jsem se odvážila promluvit: " Kdo jsi?"
"Kdo jsi?" odvětila mi stejně. Po chvíli nastalého ticha znovu promluvila: "Nahlédni.
Co tam vidíš?" pokynula rukou směrem
k studni. Přišla jsem blíž a opřela se dlaněmi o hebký mech. "Vidím měsíc, tvář měsíce". "Ano," usmála se tajemně, "a teď?",
ponořila ruku do vody a pohybem rozvířila
vodní hladinu. "Co vidíš teď?" Na pohybující se hladině se tvář měsíce rozčlenila na menší, vlnící se části. Čekala jsem,
že se obraz zase ustálí, a měsíc bude opět

byste ježka rušili. Ježek klame tělem a je
šikovnější, než se zdá - stěny by měly být
alespoň 30 cm vysoké, aby je nepřelezl.
Po jídle se ježek rád zavrtá do kupky
sena.
Vítání jara
Na jaře, až teplota nebude klesat pod
5°C, můžete ježka v podvečer vypustit na
zahradu. Bude se mu však na ní dobře žít?
Aby u vás mohl ježek vychovat mladé,
potřebuje domov například v kupě větví
chráněné houštinou keřů, rád si najde i dutinu pod podlahou zahradní kůlny. Na klidné místo mu můžete přichystat i speciální
úkryt (účelné i pěkné ježčí domky lze i zakoupit). Více o tom, jaké zahrady ježkům,
a nejen jim, svědčí, naleznete v článku
Ježci bezdomovci: Na dokonale uklizené
zahradě strádají ...
Autor Jana Bucharová.
celý článek na: http://www.ireceptar.cz/
úplný, ale pohyb neustával, částí bylo stále více a více, přibývalo jich! Nakonec se
zdálo, jakoby se měsíc rozčlenil na tisíce
maličkých stříbrných světýlek, které zaplnily studnu a dokonce z ní vyskakovaly
ven! Sledovala jsem tu neuvěřitelnou podívanou s otevřenou pusou. Bílé odlesky
měsíce vyskakovaly ze studny, rozlétávaly
se po okolí, vířily okolo nás a tančily! Nakonec si to zamířily mezi ztemnělými stromy někam pryč, vysoko k nebi, jakoby se
chtěly spojit se svým původním obrazem,
s měsícem samotným. Měsíc na nebi byl
ale celistvý. Zvláštní výjev, který jsme
pozorovaly, jeho podobu na nebi nijak nezměnil, byl stále stejně kulatý a bílý. Zářil.
Po pár minutách se bílé částečky rozprchly,
zmizely. Pohlédla jsem na znovu na hladinu, odkud na mě zírala kulatá tvář měsíce.
"Stará se snad měsíc o své vlastní odrazy? Pokládá on otázku, kým je?" zazněla
záhadná a nepochopitelná slova. Nedokázala jsem odpovědět. "A teď ty, ponoř ruku
a uvidíme, co se bude dít." Znovu pokynula směrem ke studni. Nahlédla jsem a na
temné hladině spatřila odraz svého nechápajícího obličeje. Ponořila jsem ruku do
vody a několikrát jí projela chladnou vodou, sem a tam. Hladina se zčeřila. Odraz
mě samotné se nejprve rozpůlil a poté se
rovněž začal členit do mnoha částí. Konsternovaně jsem hleděla na tu nejneuvěřitelnější podívanou na světě. Můj obličej
nebyl jen jeden, byly jich stovky, možná
i tisíce! Má tvář se rozdělila na mnoho,
mnoho maličkých tváří a ty se míhaly jedna za druhou. Začala jsem je poznávat! Tohle je mé radostné já, tohle je mé nešťastné
já, nechápající já, fantazírující já, laskavé,
soucitné, sobecké, dávající, nesnášenlivé,
vznešené, lítostivé, naděje plné, bezmocné,
tvořivé, líné, milující já... tolik tváří! Jedna
přes druhou přeskakovaly, natahovaly se
ke mně, tančily, dováděly, šklebily se, dobré se smály, nešťastné plakaly. Začala jsem
pociťovat úzkost. Rej tváří sílil, zdálo se,
že chtějí vystoupit ze studny, dost možná
že by se mohly rozutéct po okolí, ztratit se
ve tmě! Pocítila jsem zmatek a únavu, nedokázala jsem to už déle vydržet, tak jsem
se znaveně svezla na zem a nechápavě pohlédla do očí bytosti, která se usmívala.
pokračování na str. 6

Láska je největší léčivá síla v přírodě. Osho
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Obloha smutně šedá studená,
přírodu objímá, netušíš jak kouzlit zná.
Vyjdi si v každém období,
žasneš jak přírodu zima ozdobí.
Vše září a třpytí se ve slunci,
větvičky kloní se s námrazou rostoucí.
Mlha i mráz se kamarádí,
marně si říkám – kdo koho asi svádí.
Mohutné stromy i drobné keře,
vypráví příběh o bílé nádheře.
Úžasná barva nevinnosti,
ze slabých stébel tvoří skvosty.

Darované krásno sluníčko rozzáří,
mlha zrcadlí tajemno ve tváři.
Spatříš krásu ledového květu,
to zima se předvádí nám i světu.
Nad třpytivou krásou přivíráš oči,
za tajemnem se i v mlze tvůj zrak točí.
Toužíš se nad pohádkovou krásou vznášet,
za šumění andělských křídel kráčet.

Ptáček vylétl ze své skrýše,
o nevýslovné kráse si zpívá tiše.
O lidské štědrosti i lásce,
zvířátka u krmítek vyhlíží dárce.
Sněhové čepičky trnky i šípky mají,
zvířátka k plným jesličkám pospíchají.

NOČNÍ OBLOHA
Všimli jste si někdy, jak je noční obloha nádherná? Tím nemyslím noční oblohu,
kterou běžně vidíme v osídlených oblastech. Tam je noční obloha o hodně ochuzena. Vidíme měsíc a k tomu pár hvězd, které svítí nejjasněji. To proto, že ve městech
všechno svítí. Svítí ulice a domy a vytváří
tak světelný smog, který brání tomu, abychom noční oblohu viděli v celé její kráse.
Nejlépe ji můžeme pozorovat někde v přírodě, kde nic nesvítí. Člověk je až překvapený, kolik je na nebi hvězd. A jak je taková obloha krásná a tajemná. Vzpomínám
si, jak jsem si všimla krásy noční oblohy
jako malá v přírodě na nočním výletě s turistickým oddílem. Dívala jsem se do nebe
a vnímala tu bohatost a krásu.
Asi před dvěma lety jsme se rozhodli,
že dětem ukážeme opravdovou noční oblohu, ne tu ochuzenou, kterou běžně vidíme.
A tak jsme si vyjeli do Jizerských hor. Byla
zima, takže stačilo vrazit vpodvečer a byla
úplná tma. Zastavili jsme na parkovišti,
ani jsme nikam nemuseli chodit, a kochali
jsme se tou nádherou.

Zkuste si udělat výlet za noční oblohou, možná budete překvapeni, jak je
krásná!
autorka: Barbora Müllerová
P.S. Asi za 2 týdny po napsání tohoto článku jsem „náhodou“ shlédla krátkou
reportáž přesně na toto téma, takže vám
mohu v tomto článku zprostředkovat zajímavé údaje.
 Na neporušené noční obloze je
možné pouhým okem vidět cca 3 000
hvězd. Takové pozorovací místo se však
v České Republice nevyskytuje.
 Jsou vyhlášeny 2 tzv. oblasti tmavé oblohy, první je v Jizerských horách,
je česko-polská, centrem je osada Jizerka,
kterou mimo turistů často navštěvují astronomové a provádějí tu svá pozorování.
Oblast čítá 75 km2 a lze zde pozorovat
pouhým okem asi 1 900 hvězd. Druhá oblast leží v Beskydech, čítá 308 km2, centrem je osada Staré Hamry.
 A jak je tomu ve městech? V Praze
a větších městech lze pozorovat maximálně 40-100 hvězd. Je to škoda, viďte. Je to
naše daň modernímu a pohodlnému životu.

http://www.barboramullerova.cz/2016/01/01/nocni-obloha/

Oříšky a semínka pro zdraví

... pokračování ze str. 2
Lískové ořechy
Lískové oříšky jsou značně výživné
a rychle působí jako zdroj energie a zároveň jsou snáze stravitelné než například
mandle. Obsahují i velké množství vitamínů. Především vitamín E, B3 a B6.
Dále obsahují hořčík, fosfor, draslík,
vápník, železo, měď, bor, mangan a další. Jejich konzumace se doporučuje zejména při cukrovce, zvýšené spotřebě energie
nebo u ledvinových kamenů.
Chia semínka
Jsou nejbohatším zdrojem Omega-3 mastných kyselin na naší planetě
a aktivně snižují LDL cholesterol. Obsahují více antioxidantů než borůvky a navíc
ještě 9 aminokyselin. Jsou vydatným zdrojem hořčíku a železa a jsou také vhodné
pro lidi alergické na lepek. Mají schopnost
vstřebávat vodu a tvořit gelovitou konzistenci čímž zamezí jejich konzumace pocitu
hladu a pomáhá tak při redukčních dietách.
Přidat si je můžete do müsli, jogurtů či
smoothie.

Lněná semínka
Je známé především jako regulátor
trávení s velmi příznivými účinky. Obsahuje velké množství vlákniny, omega
3 mastné kyseliny, bílkoviny a široké

spektrum vitamínů a minerálních látek, např. vitamíny B, C, E či železo,
draslík, vápník a hořčík.   Len pomůže
zejména se žaludečními a trávícími problémy, ale působí také preventivně proti
virovým onemocněním. Jeho užívání
zvyšuje pružnost šlach a odolnost kloubů,
snižuje vysoký krevní tlak a vysoký cholesterol. Kromě toho, že působí také, jako
prevence proti rakovině se jeho užívání
doporučuje během těhotenství - usnadňuje porod a podporuje správnou tvorbu
mateřského mléka. Doporučené denní
množství jsou 2-3 čajové lžičky.

Konopná semínka
Pochází z tzv. technického konopí.
Technické konopí je odrůda rostliny Cannabis L Sativa, pochází z Asie, kde byla
odedávna důležitou součástí jídelníčku.
Z Asie přišla do Evropy, kde se rovněž její
semínka staly součástí jídelníčku, ale bylo
také využíváno v průmyslu pro technické
účely. Konopné semínko obsahuje všechny esenciální aminokyseliny a nepostradatelné mastné kyseliny v poměru vhodném
pro lidský organismus. Je cenné svým obsahem vlákniny a dobrým zdrojem vápníku a železa, fosforu, hořčíku, zinku,
mědi a manganu.
Z tohoto všeho nám vyplývá, že oříšky
a semínka ano. Ale proto, aby měli příznivý vliv na naše zdraví, musíme je konzumovat v přiměřeném množství.
Autor článku: Monika Šveňhová,
osobní trenér
http://zdrava-vyziva.doktorka.cz/
orisky-a-seminka-pro-zdravi/
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Skutečná pomoc Panny Marie v mém životě
O Marii již bylo napsáno a řečeno
mnoho. Naše historie je v podstatě celá
protkána obrazem Marie. Lidé se stále
obrací na Marii a dostávají Její pomoc.
Nějak se tak stalo, že až do nedávné
doby v mém duchovním životě Maria nebyla. Samozřejmě, četla jsem o Ní, o Její
veliké službě, ale nikdy
jsem se na Ní neobracela. A Ona je vždy s námi,
připravená pomoci. Když
jsem si toto uvědomila,
zavřela jsem oči a zkusila
jsem Jí procítit. Ne představit si Jí, a právě pocítit, jako kdyby byla vedle
mně, ve mně. Soustředila
jsem se, ponořila jsem se
do vnitřního klidu a najednou… jsem Jí pocítila. V ten okamžik jsem
pochopila, proč Jí nazývají "Přečistá" - světlo,
čistota, svatost, láska, které pramenili z Ní,
pronikali do mého nitra. V tu chvíli jsem pochopila, že pro duchovní svět takový pojem
jako „hřích“, neexistuje.
Když jsem pocítila tu obrovskou, bezmeznou lásku, už nebyl žádný problém udržovat pozornost v Solar plexu. Protože ta
vyzařující láska spustila uvnitř mně takové
nepopsatelné procesy, že má pozornost tam
prostě zůstala. Ve mně sílil pocit, že Marie
vlévá sílu Allat přímo do mě, naplňuje mě
a učí být Láskou samotnou. Možná to byla

odpověď na mou prosbu, s kterou jsem se
k Ní obrátila: aby naučila mne té Lásce, která Jí dovolila vzít na sebe ohromnou odpovědnost otevření vnější síly Grálu.
V křesťanství je modlitba, ve které se
říká: "Děkujme Ti, Panno, radostí v srdcích naplnění. V pokání voláme Tě. Jsi
duševní bolesti Utěšitelka".
Když dostaneš zkušenost
setkání s Ní, chápeš, že tato
slova nevznikla na prázdném
místě. Úžasný pocit její přítomnosti, její skutečné pomoci přináší ohromnou radost. Ona pomůže každému,
aby vstoupil do Království
nebeského, vezme za ruku,
povede, jen člověk musí
sám chtít a upřímně toužit
ne po pozemském, ale po
božském. Kdyby jen lidé to
chtěli… Vždyť proto s námi
tady zůstala! Ale děti jsou
tak moc zaujaté hraním, že neslyší matčino
volání a nevidí, jak natahuje k nim ruce.
Ale maminka miluje své děti, a čeká, až
budou mít toho hraní dost.
Po mém setkání s Marii, v životě se
začaly dít úžasné věci.Přichází situace, potkávám lidi, kteří mě svým příkladem učí,
jak být v lásce.
Píšu to vše jen pro to, abych vás, čtenáři,
nadchla neváhat a začít budovat svůj vztah
s Marií, a abych se podělila radostí z objevení Její skutečné pomoci a Její Lásky.

Milá Marie! Kolik něhy a nadpozemské Lásky nám dává tvůj zářivý pohled! Jak
hodně je těch, kteří se k tobě obracejí s nadějí .... a kolika lidem jsi pomohla!
O, má lásko, nejkrásnější z žen! Nejpečlivější z matek! Nejoddanější příteli! Tvoje
milost je bezmezná. Tvůj svatý obraz uchovávají semknutá víčka. Tiché kroky zanechaly božské stopy v srdcích mnohých z nás – ony probouzí, přitahují, laskavě volají
do rodného Domu. Proč se při vzpomínce na Tebe rozlévá teplo po celé hrudi? Proč při
volání srdce se nedobrovolně hrnou slzy? Proč znovu a znovu, a to navzdory naší neznalosti a nespoutané zvířecí divokosti, pořád klepeš na dveře našeho tmavého domu,
a vždycky jsi připravená rozsvítit paprsek světla? Jaké největší tajemství ze všech je
ukryto ve Tvém půvabu, ve tvém duchovním hrdinském činu a službě?
Jsme schopni uvědomit si, kdo je Panna Marie? Dokáže náš rozum, nástroj Živočišného principu, odpověď na tuto otázku? Pravděpodobně ne, protože ne rozumem
by se mělo poznávat, ale Duší.

Pyramidy jsou monumentální kamenné stavby, které nacházíme takřka
po celém světě. Není divu, že o tom,
k čemu tyto gigantické hory kamene
vlastně sloužily, dodnes vědou spory
vědci na celém světě. Pyramidy můžeme
vidět takřka po celém světě - například
v Mexiku, v Číně, v Austrálii, - a samozřejmě v Egyptě. Egypt byl vždy místem, které je naplněno záhadami. Prvotní názor, že pyramidy byly stavěny
jen pro to, aby sloužily náboženským
obřadům a představovaly pouze místo
posledního odpočinku faraonů, se ve
světle nejnovějších poznatků ukazuje
jako mylný.
V roce 1927 a poté 1987 byly prováděny pokusy, při kterých se ukázalo, že
pyramidy v Gíze vyzařují zvláštní elektromagnetické pole. Elektroinženýr Joe
Par se zde snažil změřit elektromagnetické
vlastnosti Velké pyramidy, a proto postavil
model pyramidy a podrobil ho laboratorním testům. V energetickém poli se stala
pyramida náhle jakoby beztížnou a počala
se pohybovat směrem k souhvězdí Orionu.
Umožňuje tedy tvar pyramidy a její
umístění na energeticky aktivním místě
vytvořit nastavením těchto energetických
polí vytvořit jakýsi stroj času, který může
proniknout do hyperprostoru? Je možné,
že pyramida je bránou, která může vést do
jiných dimenzí?
Pak by bylo ovšem možné používat
pyramidy jako místo pro přechod časem
a prostorem. Velká pyramida v Gíze by
tak mohla být součástí celé energetické
sítě, která pokrývá naší Zemi. Je zřejmé,
že tuto síť kdysi musela vybudovat nějaká
neznámá vyspělá civilizace, či jiní inteligentní tvorové. Kam ale potom asi zmizely všechny plány, které by při takovém
velkém projektu nutně musely existovat?
Bylo zjištěno, že každý předmět,
uložený do Velké pyramidy, vykazuje neznámé energetické pole. Tato energie se
orientuje severojižním směrem a váže se
na magnetické pole Země. Zvláštní je, že
toto energetické pole nevyzařuje směrem
ven, ale naopak se odráží zpět - a jeho
nejsilnější intenzitu přístroje zaznamenaly
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Pyramidy - brány do jiných dimenzí?

právě v místech, kde se ve Velké pyramidě
nachází královská hrobka se sarkofágem.
Další měření navíc ukázala i to, že
celá stavba zachycuje mimo jiné i vibrace Země a mění je ve zvuk, takže funguje
spíše jako obrovský zesilovač. To by mohlo vysvětlovat i tvrzení cestovatelů, kteří
v 10. století zaznamenali, že ze špičky
Velké pyramidy „vycházely zelené paprsky“. Pyramida se tedy tehdy chovala jako
obrovský zářič, který ovlivňoval určité
území.
Její účinky byly závislé na velikosti,
proto ji Egypťané museli postavit do tak
gigantické podoby. Uvnitř pyramidy tato
energie prokazatelně posiluje vitalitu živých organismů a zabraňuje množení bakterií. Otázkou je, odkud to mohli stavitelé
pyramid vědět? A stavěli staří Egypťané
na uzlových bodech energetických linií
Země své pyramidy právě proto, že tak
mohli pracovat s tímto zesíleným magnetickým polem?
Zdá se, že ano. Díky tomu, že pyramidy stály právě na těchto místech, mohli
Egypťané tyto síly ještě mnohonásobně
zvýraznit. Pyramida má totiž optimální
proporce, shromažďuje ve svých útrobách
životní energii, pocházející z hloubky
země, a okolního prostoru.
Energie proudí směrem od základny
k vrcholu formou vln o délkách odpovídajících „devíti základním barvám“ vesmíru.
Pyramida tuto energii zároveň emituje stěnami do nitra ve všech směrech. Uvedená
energie velmi blahodárně působí na člověka a jeho prostředí. Má různé využití.

Může posilovat organismus, imunitu,
omlazovat, léčit lidi, zvířata a rostliny,
zmírňovat bolesti, urychlovat hojení ran,
pohmožděnin a popálenin, zajistit zdravé
sny, neutralizovat negativní záření vodních toků, energetizovat potravu, nápoje
a také vodu určenou k pití, ošetřovat těla
a kultury rostlin.
Velkým překvapením je, že všechny
prastaré kultury jako právě Egypt, ale i daleký opuštěný Velikonoční ostrov, Irsko,
Mezopotámie, Mayové, severní Mongolsko, Peru a mnohé další po celém světě,
jsou navzájem propojeny zemskými liniemi, které vyzařují na všech těchto místech
velmi silná energetická silová pole.
Také výskyt neidentifikovatelných létajících objektů, o kterých někteří badatelé
tvrdí, že jde o stroje, pocházející z jiných
prostorových dimenzí či dalekých vesmírných systémů, byl zjištěn právě na místech, kde se tyto zemské linie protínají. Je
očividné, že zde existuje tedy nějaká nám
dosud neznámá souvislost.
Mohou snad tato místa sloužit jako
křižovatky či vstupy pro jiné inteligentní
bytosti, které dokážou cestovat časem?
Magdalena Zachardová
http://www.fascinujici-svet-zahad.cz

EZOOSMICKÁ MŘÍŽKA

V dávných posvátných tradicích růz-ných národů světa se rovněž uvádí, že
mimo ezoosmickou mřížku se nachází duchovní svět - kvalitativně jiný svět, který
nemá nic společného s hmotným světem,
jeho zákony a problémy.

Zajímá vás starověký Egypt a jeho historie?
K populárním autorům knih s alternativním pohledem na naši dávnou minulost
patří: Graham Hancock, Robert Bauval,
Robert Schoch, John Anthony West.
Výborný dokumentární film The Pyramid
Code (2009)

Odhalenie ilúzií okolitého sveta
MOJA VOĽBA - VEČNOSŤ!
Ráno... Sedím pri šálke kávy a pozerám sa z okna... Slnečný lúč sa dotkol kvietku chryzantémy, mäkko a nežne, akoby
ho objal, obalil Láskou a jej okvetné lístky
sa v reakcii na toto objatie tichučko začínajú otvárať... V tomto okamihu ku mne
prichádza vnútorné hlboké pochopenie:
táto kvetinka umiera, maximálne mesiac
a viac jej už na tomto svete nebude. Každé zrnko, ktoré práve prerazilo svoj obal,
sa nerodí, ako nás to učili chápať, ale robí
krok v ústrety smrti. Presne rovnako sa aj
moje telo od narodenia pohybuje smerom
k smrti.
Z tohto vnútorného pochopenia v mojom vnútri nezazvučal strach, pochybnosti,
ale Óda Radosti! Toto vnútorné chápanie,
že všetko v hmotnom svete je smrteľné, mi
prinieslo úľavu a čo je najdôležitejšie – dodalo síl a potrebu poznať Večnosť.
Nemám dosť slov pre vyjadrenie pocitov, ktoré ma napĺňali v okamihu tohto pochopenia. Zakúsila som hlbokú Vďačnosť
Bohu za to, že mi pomohol na to prísť...
Bol to len prvý krok ...
Na cvičení v skupine sme rozoberali
tému "Ilúzie rozumu". Slová známe každému, ale cítila som, že sa za nimi skrývalo niečo veľmi dôležité. Od tej chvíle sa
začalo hľadanie. Spočiatku som si chcela
vyjasniť pojmy.
ČO JE TO ILÚZIA?
Ilúzia - skreslené vnímanie reality, založené na klame zmyslov. To, čo existuje
len v predstave (Efremova T.F. Nový slovník
ruského jazyka. Výkladovo-slovotvorný).
Rozum – schopnosť myslieť, ležiaca
v základe vedomej činnosti. Vedomie, úsudok (Efremova T.F. Nový slovník ruského
jazyka. Výkladovo-slovotvorný).
Co z toho vychádza? Že môj rozum,
prebývajúci v ilúzii, ma podvádza a skresľuje vnímanie skutočnosti. Spôsobilosť rozumu – to je, dá sa povedať, jeho potenciál
a ak sa tento potenciál počas života nerozvíjal, tak jeho schopnosti sa zužujú a iluzórnosť sa stáva skutočnosťou, čiže realitou.
Rigden:Všimni si, že Pozorovateľ nebude nikdy oddelený od pozorovaného,
pretože pozorované bude vnímať cez svoje
skúsenosti, v podstate bude pozorovať aspekty samého seba. Uvažujúc o svete bude
človek v skutočnosti vyjadrovať názor len
svojej interpretácie sveta, založenej na obraze jeho myslenia a prežitej skúsenosti, no
nie o plnohodnotnom obraze reality, ktorý
je možné postihnúť len z hľadiska vyšších
dimenzií.
Z knihy Anastasie Novych "AllatRa"

Rozum vníma svet okolo mňa pomocou šiestich zmyslových orgánov:
- Očí (zrak);
- Uší (sluch);
- Jazyka (chuť);
- Nosa (čuch, zápach);
- Kože (hmat, pociťovanie bolesti, teploty);
- Vestibulárneho aparátu (zmysel pre
rovnováhu a polohu v priestore, zrýchlenie, vnímanie hmotnosti).
Rozhodla som sa zistiť, akú ilúziu
vytvárajú tieto zmyslové orgány v mojom
živote.Tak teda, zraková ilúzia.
ZRAKOVÁ ILÚZIA
Zraková ilúzia – nezodpovedanie skutočnosti mnou videného javu, alebo predmetu kvôli zvláštnostiam v stavbe oka.
Ako vidí oko?
Na to, aby človek uvidel objekt, je potrebné svetlo. Pri absencii svetla bude všetko čierne. Prúdy svetla prechádzajú optickým systémom oka, zahrnujúcim rohovku,
šošovku, tekutinu prednej komory medzi
rohovkou a šošovkou a sklovec. Po dosiahnutí vnútornej vrstvy oka – sietnice, pretkanej zakončeniami zrakového nervu, ich
svetlo dráždi a v dôsledku toho vznikajú
elektrické impulzy. Tieto impulzy sa nervovými vláknami, ako káblovým kanálom,
prenášajú do mozgu a u človeka sa formuje
zrakový vnem, inými slovami, vidí objekt.
Johannes Kepler dokázal, že obraz
predmetu, ktorý vzniká na očnej sietnici,
je prevrátený. Tak ako a prečo vidíme veci
práve také, aké sú?
Vec sa má tak, že proces videnia sa nepretržite koriguje v mozgu, ktorý získava
informáciu nielen cez oči, ale aj cez iné
zmyslové orgány. Svojho času anglický
básnik William Blake veľmi správne poznamenal:
Prostredníctvom oka, ale nie okom
pozerať na svet dokáže rozum.
Avšak náš mozog nie je vždy schopný
vysporiadať sa s analýzou obrazu, ktorý je
vytvorený na sietnici. V takých prípadoch
vznikajú zrakové ilúzie – pozorovaný objekt
sa mu nejaví takým, aký je v skutočnosti.
Po prezretí niekoľkých príkladov takých ilúzií som pochopila nasledujúce - že
raz uvidený a zapamätaný iluzórny nesprávny obraz mozog odosiela do „pamäťového
skladu“. Pretože celý tento svet vnímame
cez obrazy, tak každú novú udalosť mozog
porovnáva so „zásobami“ svojich skladov
a vystavuje potvrdenia, že to je realita.
Takým spôsobom ja svojmu zraku nemôžem verne dôverovať, pretože koľko je

cez neho uložených rôznych podôb šablón
a obrazov za celú dobu môjho doteraz neuvedomelého života, myslím, nie je možné
spočítať. A väčšinou ani nie je dôvod, pretože prišlo pochopenie iného.
ILÚZIA SLUCHU
Túto ilúziu by som chcela rozobrať na
vlastnom príklade. V rozhovore s manželom som mu začala vznášať akési nároky:
„Zle sa ku mne správaš, povedal si toto
a tamto“. On namietol, že nič také nehovoril. A tu sa môj rozum naježil a vytiahol
kontrolný argument: „Cítim to tak!“ Ale
veď predtým som išla za tým a vnímala
to ako skutočnosť, urážala som sa a urážala – no pomocou tejto ilúzie ma môj rozum
uvádzal do omylu a ja, počúvajúc ho, som
ničila vzťahy s blízkymi a drahými ľuďmi.
Tu je ešte zaujímavá príhoda, ktorú vo
svojej „Psychológii“ opísal americký vedec William James:
"Neskoro v noci som čítal, naraz sa
v hornej časti domu ozval strašný hluk,
ustal a potom sa po minúte obnovil. Vyšiel
som do haly, aby som sa započúval, no
hluk sa neopakoval. Len čo som sa vrátil
k sebe do izby a sadol si ku knihe, znova sa
zdvihol znepokojujúci, silný hluk, presne
ako tesne pred búrkou, alebo povodňou.
Prichádzal zo všetkých strán. Krajne znepokojený som zas vyšiel do haly a hluk
znova ustal. Keď som sa druhýkrát vrátil
k sebe, zrazu som zistil, že hluk produkoval svojím chrápaním malý psík, škótsky
jazvečík, spiaci na dlážke.
Tu je hodné pozornosti, že keď som
raz odhalil pravú príčinu hluku, nemohol
som už, napriek všetkým snahám, obnoviť
predošlú ilúziu."
Treba ešte vziať do úvahy, že človek
počuje v rozmedzí od 20 Hz do 18 kHz,
ale veď v súčasnosti sú vedcami objavené
aj ďalšie rozsahy.
Všetko, čo je za hranicami môjho rozsahu počutia (infrazvuk a ultrazvuk), ja
nevnímam a teda to nepočujem. Ale veď
to existuje!
pokračování v příštím čísle...
překlad: Ivan Agóč

Základem hmotného Vesmíru je
zvláštní „prostorový skelet“, nehmotná
struktura - EZOOSMICKÁ MŘÍŽKA.
Z pohledu obyvatele trojrozměrné dimenze by tato energetická „konstrukce“ jako
celek podle vnějších obrysů připomínala
silně zploštělý objekt, přibližně jako plochá cihla, jejíž výška boční hrany odpovídá 1/72 její základny. Jinými slovy,
ezoosmická mřížka má plochou geometrii.
Možnost rozšíření hmotného vesmíru je
omezená velikostí ezoosmické mřížky.
V rámci ezoosmické mřížky je 72 dimenzí (poznámka: více informace o 72
dimenzích v knize AllatRa). Vše, co moderní věda nazývá „materiálním Vesmírem“
existuje pouze v rámci prvních 6 dimenzí
a zbývajících 66 dimenzí je v podstatě kontrolující nadstavba, která udržuje „hmotný
svět“ v určitém omezujícím rámci - šesti
dimenzích. Podle prastarých znalostí patří těchto 66 dimenzí (od 7. do 72. včetně)
také do hmotného světa, ale ve své podstatě nejsou takové.

Zajímavé je, že staroslovanské slovo
„vesmír“, vzniklo překladem z řec. slova
„oikoumenh“, což znamená „obývána“,
„obydlená část“.
EZOOSMICKÁ MŘÍŽKA je stabilní
a nepohyblivá. Skládá se z určitého počtu
identických EZOOSMICKÝCH BUNĚK,
které mají v trojrozměrném prostoru tvar
krychle (ovšem v dimenzích vyšších, než
tře-tí, mají složitější konstrukci). Každá
ezoosmická buňka se skládá z, řekněme,
šesti „zídek“ v podobě EZOOSMICKÉ
MEMBRÁNY. Uvnitř, v centru každé
krychle ezoosmické buňky se nachází
STACIONÁRNÍ ČÁSTEČKA PO.

http://allatra-science.org/cs/publication/iskonnaja-fizika-allatra

Ezoosmická membrána
(hrana krychle)
Reálná (stacionární)
částečka Po
Obr. 1 Fragment ezoosmické mřížky v třetí dimenzi
Dnes můžeme najít zmínky(artefakty) o ezoosmické mřížce,
které se dochovaly od starověku, u různých národů světa
žijících na různých kontinentech.

Китай. Керамический сосуд
культуры Яншао,
V-II тыс. до н.э.

Zatímco ztrácíme svůj čas váháním a odkládáním, život utíká. Seneca

Фрагмент сеточного украшения на
саркофаге египетской мумии
Нес-пака-шути (760‒656 гг. до н.э.)

Греция.Женская
глиняная фигура,
700 г. до н.э.
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Podobenstvo o hlase srdca
Zo spomienok Apoštola Ondreja

Žil jeden človek. Nebol chudobný, ale
nebol ani bohatý. Ničím zvláštnym sa nelíšil od ľudí, ktorí žili okolo. Nebol už mladý, ale nebol ešte ani starý ... A ten človek
mal slabú dušu ... Semená dobra už v duši
boli - ale ešte nevyklíčili ...
Žil človek ten - tak, ako okolo neho žili
všetci ... A ovládali ho jeho rozmary a jeho
neresti ... A spútavali ho jeho obavy a jeho
slabosti ... A nedarilo sa mu dobre: jeho život ubiehal ... striedali sa všedné šedé dni
..., nebolo v nich radosti ani úspechy ...
Každý deň večer ten človek premýšľal:
"Tak teda zajtra - budem sa správať lepšie,
už sa viac nepoddám svojim slabostiam
a svojim nerestiam!"
Ale prišlo "zajtra" ... - a znova ho ovládali jeho rozmary a neresti a spútavali ho
jeho obavy a jeho slabosti ...
Raz sa človek zamyslel: "Prečo nemôžem žiť tak, ako by som chcel sám? Prečo
sa nechovám tak, ako viem, že je potrebné
sa správať? Prečo ma ovládajú moje neresti a spútavajú moje obavy? "
Začal premýšľať - ale nenašiel príčinu toho, prečo nežije tak, ako považuje za správne, prečo sa nespráva tak, ako
sám chápe, že správne je. A začal sa vtedy
človek pýtať Boha: "Otče môj a Stvoriteľ!
Prečo nemôžem žiť tak, ako by som chcel;
správať sa tak, ako považujem za správne?
Prečo som sa stal otrokom svojich nerestí
a svojich rozmarov; svojich obáv a svojich
slabostí? V čom je príčina? "
A Boh mu odpovedal: "Ale veď to
nemá žiadnu príčinu! Podľa svojej vôle sa môžeš správať tak, ako sa sám správať
chceš! "
A povedal vtedy človek: "Poraď mi
teda: Ako to mám dokázať a čo mám
urobiť - aby moje neresti a moje slabosti
prestali ovládať môj život?"
A Boh odpovedal: "Zakaždým predtým, než čokoľvek urobíš alebo povieš - počúvaj hlas srdca svojho duchovného a urob
to tak, ako radí. Tak ovládneš slabosti a obavy a zbavíš sa nerestí a rozmarov!"
A človek sa rozhodol Božiu radu dodržať.
Ďalšie ráno vstal a urobil predsavzatie, že zakaždým bude prosiť o radu svoje
srdce duchovné - predtým, než čin vykoná;
predtým, než slovo prehovorí ...
A každé ráno starý otec toho človeka hovoril synovi slová neláskavo, vrčal a nadával. Hovoril mu otec, že je nehodný syn,
a že všetky pokolenia synov ľudských žijú nesprávne, a vypočítaval všetky svoje
krivdy a všetky svoje horkosti a obviňoval svojho syna vo všetkom, v čom bol aj
v čom nebol vinný ... A začal otec synovi
nadávať, slová urážlivé hovoriť.
A vzkypel hnev v tom človeku kvôli
slovám horkým, urážlivým ... Už bol pripravený, ako obyčajne, odpovedať otco-

vi - a sám slová jedovaté vysloviť, keď si
pripomenul Božiu radu.
A srdce stihlo zašepkať: "Zadrž slová
urážlivé, lebo ťa miluje otec tvoj: veď sa
zarmucuje kvôli tvojmu nešťastiu! Aj ty ho
miluješ! Zadrž slová hnevlivé - a popros
o odpustenie!
A ako odpoveď na nadávky otcovské sa človek poklonil a povedal: "Odpusť
mi!" A hnev zhasol. Objal človek otca a odišiel za svojou prácou.
A jeho otec sa začudoval ... a odteraz
prestal nadávať.
A večer šiel človek ten domov po ťažkej práci. Nakúpil si jedlá rozmanité a premýšľal o tom, ako si bude pochutnávať na
všelijakých lahôdkach ... Hoci mal veľký
sklon k obžerstvu ...
A zašiel on do domu mladej vdovy,
žijúcej s malými deťmi. Žena mu mala
splatiť dlh, ale stále nedokázala ušetriť peniaze. Dávno jej chcel povedať, že jej dlh
odpustí. A rozhodol sa, že dnes to konečne
urobí. A vošiel do domu chudobnej vdovy
a povedal jej, že jej odpúšťa jej dlh. Vdova
mu ďakovala, klaňala sa až k zemi. A člo-
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důkaz, že bych se blížila. Po nějaké době
mě napadlo, že bych se měla vrátit, ale v tu
samou chvíli jsem kousek pod sebou spatřila jakousi světelnou mlhovinu. To musí
být ono! Jak jsem se k ní blížila, poznala
jsem, že ji tvoří malé světélkující částečky.
Ach ne, zase ty obličeje! Tak tady jste...

... pokračování ze str. 4
"Tak, a co teď? Kým tedy jsi? " zazněla otázka. Zamyslela jsem se. Vlastně
toto všechno jsem já, mohu si vybrat, které z těchto já je teď mým já. Může to být
ten radostný obličej nebo ten naděje plný...
Něco mi na tom nehrálo, někde uvnitř jsem
cítila, že toto není ono. Ani jedna z těch
tváří není mým skutečným Já. A kdo vlastně ve mně celý tento výjev pozoroval? Tohle mě nikdy nenapadlo! Kdo ve mně pozoroval tato svá menší "já" a mohl si mezi
nimi vybrat svou podobu?
"Je čas, svlékni šaty a ponoř se do
studny," zazněl hlas ženy. S úlekem jsem
na ni pohlédla. Teď v této podzimní chladné noci se mám ponořit do studny? Pátrala
jsem po náznaku úsměvu v její tváři, tohle
přece nemyslí vážně... Ale oči bytosti mluvily jasně. "Odpověď na svou otázku najdeš, ale je třeba pro to udělat něco víc než
jen přemýšlet o tom. Můžeš tisíc let přemýšlet a hledat, kým jsi, bádat, zkoumat
všechny možnosti, proměňovat se z jedné
podoby do druhé, ale o své podstatě nebudeš mít ani zdání. Je třeba přestat myslet,
ponořit se dovnitř a hledat samotný zdroj
světla, ne se honit za jeho odlesky a projevy." Její slova mi již začínala dávat smysl.
Bylo jasné, že za tím vším musí být něco
víc. Svlékla jsem se a ponořila se do vody,
která byla nyní k mému údivu teplá a hladivá. Bylo to vlastně mnohem příjemnější
než venku na chladném vzduchu. Ještě naposledy jsem pohlédla do očí, jejichž výraz
mi dodával odvahu, zhluboka se nadechla
a ponořila se do temnoty vody.
Odhodlaná najít pravdu o tom, kdo
jsem, mocnými tempy jsem se dostávala
dál do hloubky studny. Ve tmě nebylo nic
vidět, tak jsem občas narazila na její kamenný okraj. Tušila jsem, že to, co hledám,
bude daleko od povrchu, ale již to trvalo
docela dlouho a stále jsem neměla žádný

vek už chcel odísť, ale srdce mu šepká tichučko: "Nechaj deťom to jedlo, ktoré si si
kúpil pre seba! To budú mať radosť! "
Človek ten ... tak-tak, že dokázal príkaz srdca splniť. Ale keď rozdal maškrty
deťom - i v ňom sa zdvihla radosť veľká. Domov kráča ľahko, celý je šťastím
preplnený, nohy pod sebou necíti! A srdce
v hrudi - akoby pieseň spievalo!
Každý deň sa nestávalo, že by človek
hlas srdca počul, zakaždým nedokázal splniť
to, čo mu našepkávalo ... Ale deň odo dňa sa
stále viac pokúšal žiť tak, ako srdce prikazuje, s každým dňom ho stále menej ovládali
jeho rozmary a jeho neresti, stále menej ho
obmedzovali jeho obavy a jeho slabosti. Klíčili semená lásky srdečné v duši!
Raz ten človek išiel a vidí: mnoho silných a zlých ľudí bije chlapca dobrého.
Ale ľudia, ktorí idú mimo, - len pridávajú
do kroku, odvracajú sa, nevmiešavajú sa
do toho, obchádzajú stranou: aby sa im
samým od tých zlých niečo zlé nestalo.
A človek ten smelosťou nevynikal. Chcel
tiež prejsť mimo, akoby sa ho to netýkalo
...Ale srdce - nešeptá, ale kričí: "Ak nepomôžeš ty - zabije človeka výborného! Ale

Tváře měly ze setkání skutečnou radost. Vířily a dotíraly na mě, abych si jich
všímala. Zastavila jsem se. Napadlo mě, že
možná bude dobré zjistit, co chtějí a tím
proniknout do podstaty věci. Tváře se zaradovaly, jakoby to věděly, a seskupily se
rychle v kruhu kolem mě. Nejprve vystoupilo nešťastné já a rozehrálo hru na neštěstí, které ho potkalo. Bylo to skutečně smutné a do mysli se mi vkrádala lítost. Čím víc
jsem ho litovala, tím více nešťastné bylo.
Jako by ve mně chtělo vyvolat ten největší smutek, jakého jsem schopna. Ostatní
tváře jen přihlížely a trpělivě vyčkávaly.
Přišlo mi zvláštní, že s ním vůbec neměly
slitování, nezajímalo je, co tvář ukazuje, na
její drama nereagovaly, asi proto, že měly
své vlastní. Po chvíli z řady vystoupilo radostné já a vystrčilo smutného z jeviště.
A hrálo se na radost. Ostatní tváře opět bez
zájmu čekaly, až nadejde chvíle, kdy budou moci zaujmout jeho pozici.
Bylo to zvláštní, připadala jsem si
jako divák v divadle. Celé to představení
se hrálo jen pro mě. Bylo evidentní, že má
pozornost a emoce, které ve mně dramata
vyvolávají, jsou to nejdůležitější ze všeho.
Jak se tváře střídaly, začala jsem se nudit.

ty ho môžeš zachrániť! " Ale človek sa
bojí, strach svoj premôcť nie je v jeho silách ... Nedokáže ani utiecť, ani pomôcť ...
Ale srdce sa neutišuje: "zachraňuj rýchlejšie!" Začal teda človek volať Boha, pretože
nedokázal prekonať strach. A nie šeptom
len pre seba, ale z plného hrdla vykríkol:
"Bože! Poď sem! Bože! Poď sem! " Ľudia,
ktorí išli okolo, sa údivom zastavili. A tí,
ktorí kráčali stranou - sa tiež priblížili.
Začali aj iní zo všetkých strán pribiehať k tomu miestu, zastavovali sa a pozerali: čo sa tu deje a kde je tu Boh? A taký dav
sa zhromaždil - že sa zlí ľudia naľakali,
pustili chlapca a rýchlo sa schovali.
A chlapec sa zdvihol zo zeme a ďakuje
tomu človeku: "Aký si smelý! Zachránil si
ma! "
Človek ide domov a srdce v hrudi - ako
slniečko žiari a hovorí: "Láska je silnejšia
než všetky strachy!"
Čas ubiehal - a život toho človeka bol
stále ľahší a radostnejší. Jedného nedeľného
dňa si človek ten vyšiel na prechádzku. Šiel,
a oproti nemu ide vdova - tá, ktoré dlh odpustil. Usmieva sa na neho vľúdne, hlboko
sa klania. A človek ten - na jej krásu sa zadíval ... Ženy ho veľmi priťahovali, ale považoval svoj chtíč - za obrovský hriech. Začal
sa človek na stranu odvracať, aby nevidel,
ale vtedy si spomenul - a požiadal o radu
srdce. A srdce mu hovorí: "Pozri sa poriadne, tiež aj vnímaním duchovným: páči sa
ti tá žena?" Človek sa pozrel - a všetko sa
v ňom láskou rozsvietilo!
Hovorí srdcu: "Nepoznám lepšiu! Tej
by som dal všetko! "
"Tak čoho sa bojíš? To nie je chtíč, - čo
si praješ nie pre seba, ale chceš druhému
darovať! To znamená, - že sa v tebe prebudila láska! Choď za ňou a povedz jej, že
ju miluješ! "
Človek to tak urobil. Pristúpil k nej
a povedal: "Milujem ťa! Vezmi si ma! "
Všetci známi a susedia okolo začali
hovoriť: "Taký hlúpy človek! Toľko majetku si nazhromaždil, mohol by si nájsť
bohatú nevestu! Ale on - vdovu s malými
deťmi si berie!
Ale človek počuje pieseň srdca: Šťastie daruješ - šťastie dostaneš! Šťastie si
pre seba za peniaze nekúpiš! " A srdce horí
stále žiarivejšie, stále silnejšou láskou planie! A premieňa - aj slová človeka, aj jeho
skutky! A v krátkom čase sa ten človek
oženil s tou ženou. A láska ich vzájomná
srdečná - začala všetok ich život ožarovať,
domov zahrievať! Začali spolu deti vychovávať, tiež rodičov uctievať.
A ďakoval človek Bohu: "Otče môj
a Stvoriteľ! Tvoja rada - celý môj život premenila, šťastie mne darovala! Už som premohol svoje rozmary a svoje neresti, prekonal som svoju nemohúcnosť a svoje obavy!
" A Boh mu odpovedá: "Ten, kto sa hlas
srdca duchovného naučil počúvať, - toho
môže vykonať ešte oveľa viac! Lebo hlas
srdca - to je hlas Lásky! A všetko, čo sa
s láskou buduje a tvorí, - odo Mňa prichádza! Lebo JA som LÁSKA! "
Je nutné pronikat do podstaty smutku? Je
nutné zaobírat se všemi aspekty radosti?
Vždyť to tu strávím celý život! Náhle mi to
došlo. Tohle divadlo je nekonečné! Vždyť
co to vypovídá o mně samotné, o mé podstatě? Tohle už jsem viděla! Ztrácím tu
čas! Pocítila jsem, že jsem udělala chybu,
příliš jsem se zdržela a už mi nezbýval
vzduch na další ponor, musela jsem rychle
nahoru.
Rychlými tempy jsem se jen tak tak dostala nad hladinu. Zprudka jsem oddechovala, to bylo o fous... Takto svou podstatu
nikdy nenajdu. Jak to říkala ta bytost... Stará se snad měsíc o své vlastní odrazy? No
ano, už to chápu! Rozhlédla jsem se, zda ji
spatřím, ale zřejmě už odešla. Nedá se nic
dělat. Musím to zkusit ještě jednou, tentokrát musím mlhovinou proplout a o tváře
se nestarat, ať už ukazují cokoliv. Spustila
jsem se opět do hlubin a spěchala, věděla
jsem, že musím být rychlá a odhodlaná,
chci-li uspět. Mlhovina tváří už na mě čekala, už jsem viděla jejich nadšené výrazy,
ale já je odehnala a plavala dál. Natahovaly
se po mně, vykřikovaly, burácely. V jedné
chvíli se mi úplně zatmělo před očima, jak
na mě zaútočil shluk několika tváří. Už
jsem měla strach, že mě omráčily a já umírám, přesto jsem znovu nabrala sílu a mocnými tempy se vymanila z jejich sevření.
Jejich křik a lomoz postupně slábnul. Oddechla jsem si. Přede mnou se rozprostírala
nekonečná temnota vody, v níž, jak se mi
zdálo, probleskovaly jemné nitky jakéhosi
světla z hloubky. Přidala jsem a rychle se
blížila.
Měkké jasné světlo v hloubi mě přitahovalo mocnou silou. Věděla jsem, že
i kdyby mi teď došel dech, nepřestanu
postupovat dál. Proplula jsem několika
zvláštními světélkujícími závoji a zastavila se. To, co jsem spatřila a ucítila, bylo to
nejkrásnější v mém životě. Žádný zážitek
se tomuto nevyrovná!
Lenka
pokračování v příštím čísle...
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Pojďme spolu tvořit POZITIVNÍ NOVINY!

K

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

Leden
Slepičím krokem,
tě přes práh přenese,
klouzačku z ledu
připraví.
Sněhovou vločku
přilepí ti na čelo,
to jen tak pro štěstí.
Alka Bazalka, AAS

Dotek Anděla Páně II
Dobíhají titulky filmu a cítím, jak mi
po tváři tečou slzy. Ptám se sama sebe:
„Proč?“ Obvykle u pohádek nebrečím, ani
když příběh končí svatbou s vizí nekonečné lásky až do konce života.
Dnes po premiéře jsem cítila v srdci obrovskou radost i dojetí z toho, že
i v současné době někdo dokáže pohádkovému příběhu vtisknout duchovní rozměr.
A nebyla jsem sama, neboť jsem zahlédla
i jednu nádhernou slzu v oku mého muže.
Cestou z kina si jen tak potichu, sama
pro sebe zakřičím do tmy: „Ano, i chlapi
mohou občas uronit slzu, když je to třeba
a to nejen při krájení cibule. Proč by si nemohli zaplakat!“
Díky za krásný film, který alespoň pro
mne zbořil zažitý a hodně často pravdivý
mýtus, že druhý díl třebas i veleúspěšného filmu často bývá nic moc… Film Anděl
Páně II. rozhodně má na to, aby se zařadil
mezi ty filmové pokrmy, které servíruje-

me na Vánoce (nebo možná přímo na sv.
Mikuláše). Pokud jeho poselství pochopíme, bude nás provázet celý další rok.
Je vidět, že pan režisér překonal své
jméno (Jiří Strach), aby nám ukázal, že
pravým opakem strachu je láska. A tento
příběh by bez této vzácné esence nemohl
vzniknout. S radostí se dnes zakousnu do
červeného jablka, protože poznání je nekonečné jako vesmír sám…
Alena Stellnerová, AAS

Co nejvíc je na světě, to je dávání,
je to, jak nabrat čistou vodu do dlaní,
v sobě se dotknout nekonečna citu,
spatřit první paprsek světla za úsvitu.

Dávat a dávat, nic za to nečekat,
jít cestou lásky, ničeho se nelekat.
Ta cesta je prostorná a dál se rozšiřuje,
život se stává životem skutečným,
když člověk druhé miluje a respektuje.

Je to, jak rozplynout se v oceánu lásky,
v němž mizí všechny pochybnosti
a zbytečné otázky.
Překrásně zbarví se krajina žití,
cítíme jasně, že tudy dál správné je jíti.

Probouzí se kapka vody,
než naděješ se, je pramínek tu nový
a další a další se opodál rodí,
každý sám za sebe, s nikým nezávodí.

Dávání

To může každý, nic v tom nebrání,
dávat bez podmínek, bez očekávání.

Probuzení

Každá kapka nese svou odpovědnost
za tvoření společného díla,
jen tak bude vždy vody dost,
jen tak roste její síla.
Slévá se kapka ke kapce,
pramen se k pramínku přidá,
rodí se oceán bez konce,
tam, kde jen kapka kdysi byla.
Alena Chamrádová, Ostrava

...Pamatujte, jak v písní: „Kdo svítí,
ten je svatý“. Jestliže je v člověku hluboké
světlo z nevyčerpatelného Zdroje.
Roman: Ale to je pocit.
Imám: Tyto pocity, jsou především
hluboké vnitrní pocity. To je obrovské
štěstí. To je pocit, když si člověk uvědomí,
že on není tělo, on je tím natolik ohromen.
Když si uvědomí, jak je bezmeznost jednoduchá a především si uvědomí svou nekonečnost. Uvědomění toho, že člověk může
dosáhnout věčnosti. Že není vůbec ničím
ohraničen. Je jako duch – všude. Všude
a ve všem. A v každém člověku je jeho
část. A tehdy chápe jednotu, podstatu skutečné jednoty. Tehdy v něm není agrese.
Nemůže způsobit jinému člověku špatnost
(škodu, zranit ho), protože chápe, že je
taky jeho části. Jak může sám sobě škodit?
Roman: Ale bohužel, zakopáváme
o tento neviditelný kámen úrazu. Pokud
jsou dvě strany: vědomí a pocitu – je možné říct, že Vědomí to je Ďábel a Pocity, to
je Bůh? Tak, aby tomu šlo rozumět. A jak
snížit a zmenšit tlak Vědomí? Protože jsem
slyšel o tom, že je racionální. Jestli člověk
má v úmyslu procítit duchovní stránku,
jestliže začne na sobě pracovat, to v principu může toho dosáhnout, ale cestou práce.
Jestli Vědomí na začátku provokuje a člověk těmto provokacím nevěnuje pozornost,
tak časem je jich čím dál méně. Je to tak?
Imám: Přesně tak. Nejdříve člověk
studuje Znalosti, tzn. mění svůj světonázor. Chápe, že je Duchovní svět a svět
materiální. Začíná studovat systém tohoto světa, do kterého se narodil. No, jako
tělo s Duší, Osobnost a Vědomí. Studuje
systém a chápe, jak funguje, jak nám bere
věčný život, jak odebírá to cenné, které
k němu přichází.

***
Roman: Síla Allatu jde nahoru, vrací
se dolů a tento kanál Stříbrné niti se rozšiřuje.
Imám: Kanál se rozšiřuje a Osobnost svobodně a nejkratší cestou přichází
k Duší.
Maxim: To znamená, že když přestane
věnovat pozornost systému, tak nezůstává
jiná varianta.
Imám: To je pravda, je to automatický proces. Bůh naplánoval vše natolik
jednoduše, natolik přirozeně, že člověk
nemusí nic dělat. Nemusí se napínat,
někam běžet. Jediné, co musí udělat je
správně vkládat sílu své pozornosti. Co
to znamená „správně vkládat“? Jednoduše: jak se chováme k rodičům, kteří nás
dobře vychovali a my je milujeme, nebo
aspoň se jích vážíme za to, že nám dali život? Cožpak nemůžeme se stejně chovat
k Bohu, který nás stvořil? Dejte Mu aspoň
kapku své pozornosti, dejte mu svou lásku, ukažte mu svou vděčnost. Vždyť každý rodič dá za to tolik… Přesně tak je to
s Bohem. To je ta síla, to je ta láska, vděčnost, to, co posíláme zpět k Duši, která je
v nás. Obracíme se k Duchovnímu světu,
klepeme jemným na jemné. A tehdy se
nám odkrývají takové perspektivy! Ibn al
Farid řekl: „Bůh je tvůj vzduch. Nadechni
se Ho a dosáhneš nekonečných výšek!“
Pokud On pro tebe je to, bez čeho nemůžeš žít. Nemůžeš bez Něj dýchat a nemůžeš žít bez lásky a bez toho štěstí, které ti
On dává. A ty vdechuješ toto štěstí a vydechuješ lásku, stáváš se pocitem, stáváš
se právě tím Duchem, který svobodně
vstupuje do Duchovního světa a tam
začíná žít věčně. Rodí se do Duchovního
světa.
úryvek z 5. besedy s Imamem
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