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Nejlepší
domácí prostředky

POZVÁNKA
Srdečně vás zveme na:
PREZENTACI knihy ALLATRA - knihy, na kterou čekali tisíciletí!
Encyklopedie prapůvodních duchovních Znalostí o světu a člověku
od autorky Anastasie Novych
• Člověk a neviditelný svět. Fenomenální schopnosti člověka • Fyzika neviditelného světa – věda
budoucnosti • Znaky a symboly, jejich vliv na podvědomí • Tajemství tisíciletí, jedinečné archeologické
artefakty • Zjistěte pravdu o sobě, o společnosti a o světě – teď je ten pravý čas!

Termín a místo konání:
PRAHA – neděle 20. 10. 2013 ve 12.00 hodin
RadioPalác,Vinohradská 1789/40, 120 00 Praha 2

Kde nás najdete: metrem linky A - stanice Náměstí Míru, linky C – stanice Muzeum, tramvají
č.11 – zastávka Vinohradská tržnice, a č. 4, 10, 16, 22, 23, 51, 57 a 59 – zastávka Náměstí Míru.

BRNO – neděle 10. 11. 2013 ve 12.00 hodin

Masarykova univerzita, Komenského nám. 220/2, 662 43 Brno (místnost č. 201)

vstup: ZDARMA
Pro návštěvníky 12 výtisku novin Polahoda zdarma, originál knihy AllatRa
Pořadatelé: nakladatelství IBIS, info@ibisbooks.cz, tel. 774 689 512

na chřipku, kašel
a nachlazení

Domácími prostředky můžete v mžiku
zabránit sezónnímu nachlazení či zatočit s neustupující chřipkou.
Kuřecí polévka umí opravdu vyřadit
rýmu nebo chřipku a urychlit následnou rekonvalescenci. Již ve 12. století
ji doporučoval židovský lékař Maimonides.
Diviznový čaj je dobře známý pro svoji
schopnost uvolnit hrudník přetížený
kašlem.
pokračování na str. 2

ZDRAVÍ

Domácí vzdělávání
nezačíná první třídou

Alternativní forma vzdělávání, při níž rodiče vyučují své dítě doma. Tuto cestu si
nezvolí každý – rodin, jež své děti vzdělávají samy, je v České republice několik
stovek. Přesto je dobře, že tato možnost
existuje.
Mnozí rodiče, kteří vzdělávají děti doma,
mluví o tom, že domácí škola šetří čas.
Že doma se dá s dětmi pracovat mnohem efektivněji.
Kouzlo je v tom, že strávíte méně času
těmi nezáživnými věcmi a více času zbývá na to, co dítě opravdu zajímá a co má
rádo...
pokračování na str. 3

SPOLEČNOST

Jak se bránit

manipulaci: dešifrování
symbolů a znaků
Jeden z nejstarších nástrojů vlivu na
podvědomí člověka, který má přímou
souvislost s neviditelným světem, jsou
staré symboly. Znaky existovaly v lidské
společnosti ještě v období paleolitu.
Najdeme o tom hodně svědectví, začínaje od skalních maleb dávných lidí
až po artefakty se stávajícími znaky na
nich, které se dochovaly do naší doby.
Znaky působí na podvědomí jakéhokoliv člověka.
pokračování na str. 5

Nová tajemství Velikonočního ostrova
Na kousku země, který se v rozlehlých vodách jižního Pacifiku ztrácí jako špendlíková hlavička, byly z horniny v kráteru vyhaslé ostrovní sopky vytesány nejzáhadnější
sochy na světě.
Říká se, že Velikonoční ostrov patří
k nejopuštěnějším místům světa. Tento ostrůveček, který leží 2000 kilometrů od dalšího nejbližšího ostrova, více než 1000 kilometrů daleko od pevniny a který na délku
měří pouhých 25 kilometrů, zavdává podnět k mnoha téměř neřešitelným otázkám.
Odkud pocházeli první obyvatelé ostrova?
A proč a jak vztyčili víc než šest stovek obřích kamenných soch, když většinu z nich
nakonec zase strhli?
Jako první Evropané na ostrov vstoupili na Boží hod velikonoční roku 1722
holandští námořníci. Zdrželi se dost dlouho
na to, aby ostrov stačili pojmenovat a aby
si jejich admirál zaznamenal, že místo obývají lidé dvou různých ras.Také si zapsal,
že patrně uctívají obrovské sochy vytesané
z kamene. Roku 1770 Velikonoční ostrov
objevila podruhé skupina peruánských
Španělů. Tehdy se počet místních obyvatel
odhadoval na tři tisícovky, avšak o pouhé

čtyři roky později tu kapitán James Cook na
své druhé pacifické výpravě našel 600-700
mužů a jenom třicet žen.
Kromě osamocených soch moai, je
velkou záhadou písmo ostrova Rongorongo, které se doposud nepodařilo zcela
rozluštit. Vědci nacházející některé podobné znaky u Sumerů a vyjadřují názor
o podobnosti chetitskému hieroglyfickému
písmu. Navíc zjistili, že téměř 50 znaků
Harappské kultury je podobných znakům
z Velikonočního ostrova! A teď si představte, kde se nachází jižní část Pacifiku
a Velikonoční ostrov, a kde jsou Indie a Pákistán - umístění dávné Harappské kultury.
Rozděluje je vzdálenost 13.000km a tisíce
let v čase! To znamená, že stejné znaky
a symboly, které obsahují základní znalosti
o světě a člověku měly téměř všechny kontinenty a to navzdory skutečnosti, že jim
domorodé národy v různých dobách daly
svou barvu v jejich interpretaci.
Jak je důležité toto znakové písmo,
dokazuje fakt jakéhosi „lovu„ na něj. Zajímavý je například příběh o starověkém
písmu Velikonočního ostrova. V této zemi
znalostí o znacích a symbolech, stejně jako
o jejich použití v písmu zmizely celkem
nedávno, v polovině XIX století, kdy ostrov navštívili představitelé „západní civilizace“, kteří sem připluli na holandských
a španělských lodích. O neobvyklém písmu ostrova pověděl světu katolický misi-

onář, který ho navštívil. Obyvatelé Velikonočního ostrova vedli záznamy pomocí
zvláštních znaků na dřevěných tabulkách,
které byly téměř v každé domácnosti. Ale
po otevření znaků Velikonočního ostrova
Evropanům, tento misionář a jeho následovníci udělali vše, aby toto písmo zničili
jako pohanské kacířství. A co zbylo dnes
z ještě donedávna existující kultury? Několik set obrovských soch o výšce několikapatrového domu a hmotnosti od dvaceti
tun, roztroušených po celém ostrově a pár
desítek tabulek – památek starého písma,
které jako zázrakem přežily. A také berla
a prsní ozdoba se znaky, které jsou umístěné v různých muzeích světa.
Tento případ úplného zničení znalostí není ojedinělý. Na začátku XX. století
cestoval Jižní Afrikou evropský etnograf.
Když pobýval v oblasti Dračích hor (jsou
to stejné hory, kde Křováci zanechali své
skalní malby) dostal se do vesnice, kde žil
kmen Basuto. Bylo pro něj překvapující,
že všechny stěny hliněných domů kuželovité formy se slaměnou střechou byly ozdobeny různobarevnými vzory, o které se
majitelé domu pečlivě starali. Ukázalo se,
že to bylo písmo tohoto národa, kde každý
znakový detail symbolického ornamentu
něco znamenal. Etnograf svůj objev publikoval v jednom z odborných časopisů, s cílem upozornit na tento nález vědce lingvisty. Ale reakce na to byla, jak se říká, ticho.
pokračování na str.5

HISTORIE

Podivuhodný svět
sluneční soustavy

Svět kolem nás je nepopsatelně nádherný a záhadný. Když pootevřeme roušku
tajemství, nestačíme se divit jakou dokonalost, moudrost a krásu vytvořila matka
Příroda.
Ve sluneční soustavě je devět planet. Jen
pět z nich je natolik jasných, že je můžeme spatřit i bez použití dalekohledu. Je
přirozené, že oněch pěti planet si všimli
již starověcí hvězdáři.
pokračování na str. 4

VE SPOJENÍ
S PŘÍRODOU

Sakrální znalosti
o člověku

V srpnovém čísle Polahody jsme psali
o africkém kmenu Dogonů a unikátních znalostech, které uschovávají
a předávají po staletí. „Dogoni a jim
příbuzný kmen Bambara jsou jedním
z mála národů, které si zachovaly prapůvodní znalosti s prakticky minimálním zkreslením.
Často ani nevědí význam těchto informací, které daleko předbíhají moderní
vědu.“
pokračování na str. 6
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www.polahoda.cz

Nejlepší domácí prostředky

na chřipku, kašel a nachlazení
Domácími prostředky můžete v mžiku
zabránit sezónnímu nachlazení či zatočit
s neustupující chřipkou.

Česnekový čaj na posílení imunity
Česnek je významný díky svým antibakteriálním a antivirovým vlastnostem, je účinný v boji proti nachlazení, kašli a chřipce.
Jedním z nejlepších způsobů, jak léčivých
vlastností česneku využít, je pití čaje z čerstvého česneku. Čaj se sladí trochou medu,
je vynikající a léčí. Oloupejte 2-3 stroužky
čerstvého česneku a lehce je rozdrťte nožem. Česnek vložte do vody na dva šálky
a přiveďte k varu. Poté zmírněte plamen
a duste dalších 15 minut. Přeceďte česnek
a nechte čaj vychladnout na teplotu úst. Teprve tehdy přidejte med, malou špetku kajenského pepře a trochou citronové šťávy.
Sirup z červené cibule a medu na kašel
Jedná se o skvělý domácí lék pro dospělé
i děti s kašlem, má uklidňující účinky a je
chutný. K výrobě se užívá třtinový cukr,
med či stevia a červená cibule. Umyjeme,
oloupeme a vodorovně nakrájíme celou
cibuli. Do misky postupně naskládejte do
základu vrstvu cibule, která se dále prostřídává s vrstvami medu a hnědého cukru.
Pokračujte v přidávání vrstev cibule a sladidel, dokud není zaplněná miska. Zakryjte
a nechte oslazenou cibuli v misce na 12 15 hodin, nejlépe přes noc. Další den bude
v misce šálek nebo více sladkého sirupu.
Sirup proti kašli obsahuje řadu živin, vitamínů a minerálních látek z cibule a medu,
pomáhá v boji proti infekci, zklidňuje bolest v krku a utišuje kašel. Cibulová chuť
není výrazná, berte lžíci podle potřeby.
Med a citron na bolest v krku
Směs čerstvé citronové šťávy a medu poskytuje úlevu při bolestech v krku a pomáhá zastavit dráždění ke kašli. Vždy je
nejlepší používat surový med přímo od
včelaře, který obsahuje mateří kašičku,
propolis a včelí pyl - je vysoký na živiny
a enzymy, které ničí bakterie a viry. V ci-

tronech zase nalezneme vitamín C a antioxidanty, které posilují imunitní systém
a urychlují hojení. Smíchejte tedy šťávu
z poloviny citrónu se 2-3 lžícemi medu
a popíjejte dle potřeby po celý den.

Antivirová kuřecí polévka
Kuřecí polévka umí opravdu vyřadit rýmu
nebo chřipku a urychlit následnou rekonvalescenci. Již ve 12. století židovský lékař
Maimonides doporučoval kuřecí polévku
v boji proti nachlazení a chřipce. Využijte
vysokých antioxidačních vlastností a živin,
které se nacházejí v bio zelenině a kuřecím
mase. Přestože polévka ze standardních
“nebio” surovin může zmírnit nachlazení,

zároveň dodává tělu pesticidy, růstové hormony, herbicidy a antibiotika.
Diviznový čaj na kašel
Diviznový čaj je dobře známý pro svoji
schopnost uvolnit hrudník přetížený kašlem. Diviznu si můžete natrhat a usušit či
jednoduše koupit.
Účinné látky obsažené v borovici využívá též tradiční medicína; čaj z borových
výhonků má dezinfekční účinky, zmírňuje
potíže při zahlenění průdušek, kašli, rýmě
a dalších onemocněních dýchacích cest.
Podobně účinkuje i čaj z mladých šišek.
Velmi posilující a celkově regenerační
účinky má koupel s přídavkem odvaru
z mladých větévek, zejména po náročném
pracovním dni, popřípadě při poruchách
spánku.

CO JE TO HOMEOPATIE?

Otázka, kterou si klade spousta z nás. Odpověď na ni se vám pokusím přiblížit…
Homeopatie vychází z principu podobnosti. To znamená, že nemoc se léčí lékem,
který by u zdravého člověka vyvolal podobné potíže. Podáním správně zvoleného
homeopatického léku dáte tělu stimul, který podnítí jeho vlastní schopnosti léčit. Na
to přišel již v 18.století zakladatel homeopatie Samuel Hahnemann (1755–1843),
německý lékař, chemik a překladatel. Ten
celý svůj život studoval. Byl také velmi
dobrým pozorovatelem a časem na sobě,
své rodině, svých žácích a pacientech vyzkoušel účinky velkého množství látek.
Vše pečlivě ověřoval a zapisoval a pochopil, že symptomy nemoci jsou plodem
reakce životní síly na zevní nebo vnitřní
narušení. Uvědomil si, že v každém léku
je určitá jednota, jakási červená nit, která
se táhne od psychiky k fyzickým symptomům. “Jednoduše” zjistil, že podobné se
léčí podobným.
Přiblížím vám to na jednoduchých příkladech. Víte, že cibule vyvolá u zdravého
člověka tekutou rýmu. Jedním z léčivých
přípravků na rýmu je Allium cepa (kuchyň-

ská cibule). Nebo si představte reakci těla na včelí bodnutí.
Oteče vám kůže, která je rudá
a horká. Bolest zmírníte chladem. Léčivým homeopatikem
na bodnutí je lék Apis (včelí
med). Máte-li problémy s usínáním, cítíte se jako po vypití
silného šálku kávy. Při poruchách usínání a spánku a při
vnitřním neklidu se osvědčuje homeopatický lék Coffea
(káva). A tak bychom mohli
pokračovat i dále…
Hahnemannova
cesta však nebyla jednoduchá. Až teprve po
dlouhých letech experimentování dospěl
Hahnemann k závěru, že účinek léku ovlivňujícího životní sílu nevymizí při jeho ředění, kterým se odstraní nežádoucí vedlejší
účinky a jež v těle vyvolává každá látka ve
vážitelném množství. Od té doby používáme homeopatické léky získané postupným
ředěním, tzv. dynamizací. Dnes jsou tyto
metody díky moderním technologiím zdokonaleny, ale základní princip zůstává.
Ve svém životě se často setkávám se
slovy nedůvěry lidí vůči homeopatii. Nikdy však nikoho o této šetrné léčebné metodě nepřesvědčuji. Přesvědčit se mohou
pouze sami. Je to, jako když dítěti říkáte, ať
nesahá na rozpálenou žehličku. Většinou
neuvěří, dokud se nespálí (moje zkušenost
z posledních dní:). Z vlastní zkušenosti
vím, že ten kdo homeopatii vyzkouší sám
na sobě nebo na své rodině, sám se o jejím účinku přesvědčí. Je na každém z nás,
jakou cestu k léčbě zvolí. Homeopatie je
jednou z cest, po níž se můžete vydat i vy.
Lucie Nestrašilová
Autorka je šéfredaktorkou
Svět homeopatie.cz, zdroj: www.rodina.cz

Může pomoci rovněž při takových onemocněních dýchacích cest, která jsou provázena zahleněním plic, například kašlem,
jelikož látky obsažené v borovici podporují prokrvení organismu, působí koupel
blahodárně na bolestivé klouby a svaly.
Borové větévky svařené s mlékem slouží
k léčbě dýchacích cest. Silice získávaná
z borovice se užívá v aromaterapii, kromě
onemocnění dýchacích cest léčí záněty
močových cest a uklidňuje nervy.
Směs silic z borového jehličí a tymiánu tlumí silný kašel.
Čaj z mladých borových výhonků a jehlic
Výhonky a jehlice mají nejvíc vitaminů
v zimním období. Přelijeme 1 polévkovou
lžíci výhonků 200 ml studené vody a krátce svaříme, 10 minut zakryté vyluhujeme
a scedíme. Při bronchitidě, kašli, ale i při
nadýmání a onemocněních močového měchýře se pijí 3 šálky denně. Čaj můžeme
osladit medem. Doporučuje se zejména malým dětem, neboť obsahuje velké
množství výživných látek.
Čaj z borových šišek
Asi 50 g mladých šišek přelijeme 11 díly
studené vody, krátce povaříme, přikryté
5 minut vyluhujeme a poté scedíme. Pijeme 2-3* denně. Léčí chřipku, nemoci
dýchacích cest, záněty ledvin a močového
měchýře.
Mast z borové pryskyřice
Rozehřejeme 40 ml lékárenského lněného
oleje, ve kterém rozpustíme 50 g borové
pryskyřice. Aby účinné látky nevyprchaly,
nalijeme mast do dobře těsnících nádobek.
Pomáhá při hojení vředů či abscesů, lze
jí natírat i bolavé klouby, stejně jako prsa
a záda při kašli.
http://www.zahady-zdravi.cz/, Pavel Váňa
Léčivé stromy a keře podle bylináře Pavla

Upozorňujeme, že obsah článku má
informativní charakter a není náhradou za
návštěvu lékaře.
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Co si představit pod pojmem
DUŠEVNÍ WELLNESS?
Wellness začal být populární v 20. a 21.
století a jeho popularita stále stoupá.
Znamená pro člověka rozhodně cestu ke
zlepšení: pozornější vztah k lidskému tělu,
zdravější životní styl, vyváženost mezi prací a odpočinkem, harmonie ve vztazích
a pozitivní přístup k životu, tzv. duševní
wellness.
Duševní wellness má podle nejnovějších vědeckých poznatků velmi silný vliv
na lidský organismus. Dlouhodobý stres
a napětí, tak typické pro manažery od
vrcholových
přes
střední, až po základní řídící pozice, devastují lidské
schopnosti i zdraví.
Pokud člověk nedokáže
odbourat
množství negativních impulsů a podnětů, pokud se nedokáže na věci podívat
z nadhledu, jeho zdravotní stav se dostává
do přímého ohrožení. Pokud onemocní,
dostává se do přímého ohrožení jeho kariéra, přísun financí, vztahy. I proto hodnota
duševního wellnessu stále roste.
Optimisté jsou silnější
K duševnímu wellnessu patří optimistický přístup k realitě. Podle známého citátu platí: “Smějte se a svět se bude smát
s vámi, plačte a zůstanete sami”. Optimisté
skutečně bývají méně často nemocní, mají
silnější imunitní systém, mnohem méně
podléhají depresím a po operacích se zotavují rychleji než ti, kteří všechno vidí
černé.
Optimističtí lidé mají podle výzkumů
vyšší hladinu T-lymfocytů a dalších buněk, které se starají o ochranu imunitního
systému a likvidaci virů, bakterií a dalších
nepřátel lidského zdraví. A aby toho ještě
nebylo dost, výzkumy prokázaly, že lidé
s pozitivním pohledem na život mají při

zdravotních potížích menší bolesti než jejich pesimistické protipóly.
Programování mozku
I vy jste si všimli, že optimistů je kolem nás mnohem méně, než pesimistů?
Dnes už je prokázáno, že vzácný povahový
a charakterový rys - optimismus, dostane při narození do vínku pouze 25% lidí.
Ostatní se k optimismu musí dopracovat
vlastním úsilím. Pěstovat duševní wellness
optimismus se vyplatí. Člověk si musí vypěstovat smysl pro
naději. Náš mozek si
vlastně “programujeme” my sami, nebo
naše okolí. Pokud se
naprogramujeme na
neúspěch, neštěstí,
tak se pak nemůžeme divit, proč se nám
smůla lepí na paty.
Pokud však budete
do mozku posílat pozitivní zprávy, mozek
se přeprogramuje a bude nás chránit. Dokonce i před nemocemi.
V dnešním uspěchaném světě se pesimista může stresovat od rána do noci.
Duševní wellness pomáhá dívat se na problémy jako na něco přechodného. Pomáhá
hledat cesty, jak je odstranit nebo zmírnit.
Optimismus není jen víra, že se věci změní k lepšímu, je to víra, že se věci změní
k lepšímu proto, že je dokážete změnit.
Optimisté většinou žijí déle, stravují se racionálněji, více sportují, méně nebo vůbec
neriskují, proto mají pevnější zdraví, méně
úrazů a nehod.
Problémy neodkládejte, ale řešte je.
Berte je jako dočasnou záležitost. Věřte
si. Naučte se v práci vypnout a odpočívat.
Naprogramujte se pozitivně. Udělejte si
plán a jděte za svým snem. Věci posuzujte
s rozumem. A žijte s citem.
zdroj: http://www.naseinfo.cz/zdravi/
co-si-predstavit-pod-pojmem-dusevni-wellness

Jak naučit
a povzbuzovat děti,
aby jedly zdravě
Každý rodič, který se v dnešní společnosti snaží jíst zdravě, brzy zjistí, jak
nesmírně důležité je naučit i své děti zdravým principům a zvykům. Mnoho věcí lze
naučit jednoduše příkladem a tady vám nabízíme několik nápadů, aktivit a tipů, jak
naučit své děti jíst zdravě.
Ať se vám to líbí nebo ne, naše děti
jsou součástí naší kultury. Což znamená, že
je velice pravděpodobné, že jsou zvyklé na
jídelníček plný sladkých, slaných a mastných jídel, které neobsahují dostatek čerstvých ingrediencí jako ovoce a zeleninu.
Jestliže se tento popis nevztahuje na vaše
děti, pak vám gratulujeme, skvělá práce!
Věděli jste, že dle nedávného výzkumu si děti do dvou let věku vytvoří chuťové preference, kterých se pak budou držet

po celý život? Z velké části tyto preference ovlivňuje matka dítěte. Jestliže máma
nemá ráda zeleninu a proto ji nedává ani
dítěti, dítě se nenaučí ji mít rádo a jíst ji.
Děti se musí naučit jíst správně od samého začátku. Osmileté děti většinou preferují stejná jídla, jaká jedli, když jim byly
čtyři.
Vaše děti čeká život plný zdravotních
problémů, jestliže se nenaučí již v útlém
věku jíst zdravě. Děti, které nemají dostatek vitamínu A, kyseliny listové a zinku,
jsou velice náchylné k různým dětským
nemocem.
Jestliže zjistíte, že byste měli předělat
váš rodinný jídelníček, na tuto změnu nikdy
není pozdě. Vaše chuťové pohárky se budou
ze začátku muset této změně přizpůsobit,

ale s troškou odhodlání a představivosti, lze změnu k zdravějšímu životnímu stylu dosáhnout.
Dosažení nového uznání skutečných jídel je
něco, z čeho budou mít všichni prospěch po
zbytek života.
Tipy, jak podporovat děti,
aby jedly zdravě:
 Snažte se přidat zeleninu do oblíbených
jídel vašich dětí. Je to skvělý způsob, jak
získat výživné látky a udělat jídla, která
mají vaše děti rády, zdravějším způsobem.
 Udělejte všechno proto, abyste z jídelníčku vašich dětí eliminovali zbytečné
přídavné látky. Umělá barviva a příchutě
mají negativní vliv na chování dětí. Například benzoan sodný, který je běžně používanou konzervační látkou, způsobuje
u malých dětí hyperaktivitu, která je spojována také s nepozorností a impulsivním
chováním.
 Ke snídani servírujte skutečné jídlo. Připravit ovesné vločky je stejně jednoduché
jako dát do misky studené cereálie. Uvařit
ovesné vločky nezabere více než pět minut
a vaše děti z nich budou mít užitek po celý
den. Děti jednoduše po ovesných vločkách
podávají lepší výkony než po jakékoliv
jiné snídani. Přírodní látky nacházející
se v ovesných vločkách podporují paměť
a pozornost. K dalším prospěšným snídaním patří pravý kváskový chléb, jablka,
pomeranče, grapefruity, hroznové víno,
bobulové plody a jogurt.
 Jestliže máte doma vybíravé dítě, zaveďte pravidlo jednoho sousta. To znamená, že bude muset ochutnat i jídlo, o kterém si mnohdy jenom myslí, že ho nemá
rádo. Již několik studií potvrdilo, že nové
jídlo se musí dítěti dát někdy až sedmkrát,
než si ho také oblíbí.
 Snažte se do co nejvíce jídel přidávat
listovou zeleninu a bobulovité plody. Bo-

Veselá mysl a srdce pokojné jsou nejlepší léky pro uzdravení. Václav Matěj Kramérius

bulovité plody obsahují velké množství
potřebných antioxidantů. Listová zelenina
je také velice důležitou součástí zdravého
jídelníčku.
 Zapojujte děti do vaření. Veďte je k tomu,
aby vám pomáhaly i za cenu, že vytvoří
hrozný nepořádek. Naučí se tak dovednostem, ze kterých budou čerpat po celý
život. Mladší děti mohou pomoci s přípravou salátů nebo polévek. Nechte je, ať se
samy rozhodnou, jaké zdravé jídlo společně
připravíte. Dovolte, aby samy nakoupily
zdravé ovoce a zeleninu, které pak použijete v kuchyni.
 Připravujte jim zdravé svačiny a snažte
se, aby byly něčím zajímavé. Směs sušeného ovoce s oříšky i některými semeny
(loupanou slunečnicí např.) jsou skvělou
svačinou, stejně jako jogurt nebo krabička
s kostičkami sýru a různou nakrájenou zeleninou. Pomocí formiček na pečení dělejte sendviče různých zábavných tvarů.
 Vezměte své děti na nákupy a nechte je
objevovat nové neobvyklé druhy ovoce
a zeleniny. Povzbuzujte je, aby našly ovoce
nebo zeleninu, kterou nikdy předtím neviděly a chtěly by ji ochutnat.
 Experimentujte s různými chutěmi. Společně s dětmi objevujte sladké, slané, hořké a kyselé chutě různých jídel.
 Učte vaše děti svým dobrým příkladem,
aby se vyhýbaly nezdravému jídlu. Lidé,
kteří jsou na nezdravém jídle závislí, mají
většinou život plný nemocí. Proto podporujte své děti, aby upřednostňovaly zdravé
jídlo a učte se to i vy sami spolu s nimi.
autor: přeložila Viktoria Kopecká
Více informací na: http://www.celostnimedicina.cz/jak-naucit-a-povzbuzovat-deti-aby-jedly-zdrave.htm#ixzz2e1MeXNrl
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PROČ ÚSPĚCH KE ŠTĚSTÍ NESTAČÍ
Úspěch:	je pohonem procesu změny –
dává mu energii.
Naplnění:	
je jiskrou, která zapálí ten
správný zájem a činí ho smysluplným.
Radost: posiluje lidského ducha.

Zažíváte objektivní úspěch: dokončili jste
školu, dostavěli dům, pořídili si nové auto,
byli povýšeni v práci nebo se vrátili z exotické dovolené. A váš vnitřní hlas opakuje:
„No a co má bejt?“ Také se vám to už stalo?
Očekávané štěstí se nedostavilo. Hodnota právě dosaženého cíle byla pro vás
nakonec nulová. Nebo cena, kterou jste za
něj zaplatili, byla tak vysoká, že eliminovala veškerou radost.
Výzkumy se shodují v tom, že cílevědomí lidé jsou v životě úspěšnější. Praxe
však ukazuje, že lidé neprahnou po úspěchu jako takovém, ale po něčem, čemu nejčastěji říkají štěstí, spokojenost.
Existuje mnoho hledisek pro to, jak si
stanovovat své cíle. Podle mého názoru je
nesmírně důležité, aby každý náš cíl v sobě
obsahoval tyto tři složky – a žádná z nich
nesmí chybět, jsou totiž vzájemně propojeny:

Volme se vší pečlivostí, co chtít
Jsem přesvědčený, že v koučovací
praxi, kterou praktikuji, není nejobtížnější
pomoci klientovi dosáhnout jeho cíle. Zásadní otázkou je, co vlastně má chtít. To je
úhelným kamenem celého procesu.
Cíl musí být konkrétní, měřitelný, dosažitelný, reálný a vymezený v čase.
Je možné, že jsme vyplnili veškerý
svůj čas honěním se za úspěchem prostě
jen proto, že nevíme, co opravdu v životě
chceme, co nám přináší naplnění a radost?
Kdosi moudrý pravil, že konzumní
společnost nutí lidi kupovat věci, které nepotřebují, aby udělali dojem na lidi, kterých
si neváží. Tuto myšlenku můžeme snadno
rozšířit z věcí na jakékoliv naše cíle.
Příliš často se setkáváme s tím, že
prahneme po „úspěších“ ne proto, že by
nám naplnily život radostí, ale proto, abychom udělali dojem. Na koho? Komu dovolujeme přisvojit si tak vysoké rozhodovací pravomoce o našem životě?
Ptejme se sami sebe...
Existuje mnoho sofistikovaných metod, jak si stanovit a formulovat životní

cíle. Po formální stránce můžeme prověřit
svůj cíl třeba hojně publikovanou metodou
SMART (Specific, Measurable, Attainable,
Realistic, Time–bounded). Cíl musí být
konkrétní, měřitelný, dosažitelný, reálný
a vymezený v čase.
Pokud na své cestě životem dosahujeme milníků, jež nás činí na té cestě spokojenými a šťastnými, je vše v pořádku.
Pokud dosahujeme „úspěchů“, ale štěstí
do života nepřichází, někde je chyba.
Tímto sítem ale mohou klidně propadnout i nikdy nenaplněná novoroční předsevzetí. Abychom se vyhnuli zklamání a k nezdaru předem odsouzené práci, osvědčuje se
následně zaměřit pozornost do svého nitra:
zda tam je přítomna víra v dosažení cíle.
Tato víra má tři složky, jež musí být
přítomny současně:
● důvěra
● touha
● očekávání.
Pokud je mým snem cesta kolem světa, musím mít důvěru sama v sebe, že něco
takového dokážu. Současně musím po dosažení cíle toužit – emoce jsou palivem,
které nám dává energii na cestě k cíli.
Nemůžu očekávat, že zrealizuji cestu
kolem světa, když mám fobii z létání, trpím na mořskou nemoc, nesnáším teplé
počasí, hmyz a cizokrajná jídla.
Nenaplní se ani takové cíle, u nichž
nevysílám svému podvědomí signály, že
naplnění cíle očekávám. Pro cestu kolem

Domácí vzdělávání nezačíná první třídou
velmi proměnlivou pracovní dobu: bývá
doma dopoledne a pracuje odpoledne a večer nebo o víkendech a i během roku by
bylo pro něj nemožné přizpůsobovat se
předepsaným prázdninám,“ líčí Ilona Komárková.

Jak vypadá školní den v domácí
škole?

Alternativní forma vzdělávání, při níž rodiče vyučují své dítě doma. Tuto cestu si
nezvolí každý – rodin, jež své děti vzdělávají samy, je v České republice několik
stovek. Přesto je dobře, že tato možnost
existuje.
Ilona Komárková má tři děti. Nejstaršímu Viktorovi je devět let a je třeťák.
Mladší syn Mikuláš má pět let a příští
školní rok nastupuje do první třídy. Nejmladší Jonatán je tříletý. Doma tedy zatím
vyučuje jen jedno dítě. Sama ale říká, že
domácí vzdělávání nezačíná první třídou.
Co tím myslí? „Všichni rodiče učí své děti
od narození spoustě dovedností, děti se učí
také od sourozenců, kamarádů… Většinu
dětí začnou přirozeně zajímat i písmenka,
protože vidí knížky, a počítání dřív než
před nástupem do první třídy. Takže domácí škola je jen pokračováním toho, co už
děláme – odpovídáme na všetečné otázky,
ukazujeme, co nám připadá zajímavé, a do
toho všeho se samozřejmě snažíme začlenit i ty méně zábavné, ale také potřebné
věci. Méně zábavné se u různých dětí samozřejmě liší, někde jsou to vyjmenovaná slova, jinde matematika…,“ vysvětluje
Ilona Komárková.
Tuto cestu si nezvolí každý – rodin,
které své děti vzdělávají samy, je
v České republice několik stovek.

Z jakého důvodu se Komárkovi
rozhodli pro domácí školu? „Naše
rozhodování trvalo poměrně dlouho.
V době, kdy byly nejstaršímu synovi asi
tři roky, jsem se dozvěděla vůbec poprvé,
že něco takového existuje, od kamarádky,
která se právě rozhodla pro domácí vzdělávání své sedmileté dcery. Měli jsme dostatek času seznámit se s několika rodinami,
které učily doma, a moc se nám líbila svoboda a způsob jejich práce. Líbila se nám
i možnost zachovat intenzitu rodinného
života, klid a čas na prohlubování vztahů
v rodině. Nejdůležitější pro nás byla touha
zachovat u dětí co nejdéle přirozený zájem
o poznávání (vzdělávání), který bohužel
nástupem do školy často ztrácejí. Také
máme možnost věnovat se více tomu, co
dítě právě zajímá. A konkrétně v naší rodinné situaci je to i velká flexibilita, kterou
domácí vzdělávání umožňuje – manžel má

Byla jsem zvědavá na to, jak vypadá školní den v domácí škole. „V každé domácí
škole to vypadá jinak. Někde mohou mít
pevnější řád, třeba i se známkováním, jinde se více vychází z momentální situace.
My nemáme žádný pevný řád, ale učení
se věnujeme obvykle dopoledne. Pokud
jsme doma, začínáme kolem deváté hodiny, ale nijak přísně to nehlídám. Program
se proměňuje podle potřeby – mohou to
být nějaké pracovní listy, cvičení z učebnice, někdy má Viktor sám nějaký nápad
na projekt – momentálně ho baví navrhovat a rýsovat domy, takže tomu dáváme
dost prostoru. Někdy předem připravím
něco zajímavého, co považuji za důležité –
může se to týkat aktuálního státního svátku
nebo nějakých tradic, jako jsou Velikonoce, Vánoce a další.
Minimálně jednou až dvakrát týdně
býváme na nějaké společné
akci domácích školáků –
různé dílny, které připravují sami rodiče, objednané
výukové programy v muzeích nebo setkání v rodinách ke společné práci. Už
druhým rokem máme ustálenou skupinku několika
rodin a věnujeme se jednou
za čtrnáct dní zeměpisu –
jedna maminka připraví
program, ostatní vaří oběd
a pomáhají s menšími dětmi. Takto se střídáme. Některá odpoledne mají děti
zájmové kroužky – sporty,
hudební nástroje a další.
Zatím tedy hlavně Viktor,“
popisuje Ilona Komárková.
Dodává, že vždy v pololetí
a na konci školního roku
jezdí se synem na hodnocení do ZŠ v Praze. „Neprobíhá to vlastně ani jako zkoušení, ale pedagožka, která nás má na starost,
se nám asi dvě hodiny věnuje, prohlíží si
synovo portfolio (většinou šanon plný pracovních listů, fotek, zápisků…), výtvarné
práce a další, povídá si s Viktorem o všem,
co dělal, a vyptává se, co ho nejvíc bavilo.
Samozřejmě si potom popovídá i se mnou,
mám možnost se poradit, zeptat, pokud
něco potřebuji.“
Mnozí rodiče, kteří vzdělávají děti
doma, mluví o tom, že domácí škola šetří čas. Že doma se dá s dětmi pracovat
mnohem efektivněji. Jaká je zkušenost
Ilony Komárkové? „Řekla bych, že to platí. Kouzlo je v tom, že strávíte méně času
těmi nezáživnými věcmi a více času zbývá
na to, co dítě opravdu zajímá. Nemusíte trávit zbytečný čas s tím, co dítěti jde,

nemusíte čekat, až to pochopí celá třída,
a naopak se zastavíte u něčeho, co dělá dítěti problémy, a ono se nemusí před ostatními cítit trapně. Nebo ještě jinak – když
víte, že dítě něco opravdu nebaví, můžete
se pokusit to ušít přesně jemu na míru: například když ho nebaví vyjmenovaná slova
a vy víte, že miluje dinosaury, připravíte či
najdete na internetu nějaký pracovní list na
toto téma nebo vymyslíte nějakou jednoduchou bojovku. Takže jde o čas ušetřený
ve prospěch dítěte. Toho, kdo učí, to samozřejmě naopak dost času stojí. Ale s tím,
že nebude nějakou dobu dostatek času na
vlastní kariéru a koníčky, jsem počítala.
Některé věci se však dají samozřejmě dělat i s dětmi.

Pořád je co dělat

Ilony Komárkové jsem se ptala také na
to, zda žijí na vesnici, nebo ve městě. Nechtěla jsem vyzvídat, jen mě zajímalo, zda
mají možnost dětem nějak „kompenzovat“
to, že nejsou v kolektivu vrstevníků. „Bydlíme na vesnici a skutečně nemáme potřebu něco kompenzovat. S domácí školou
máme opravdu velice společensky a kulturně bohatý program. Daleko přirozenější
nám připadá život v širší rodině, okruhu

světa si musím udělat místo v diáři, vyběhat potřebná víza a koupit kufr.
Než se rozhodneme tu kterou horu zdolat,
dopřejme si dostatečný prostor pro otázku, jestli to je ten správný vrcholek.
Existence víry v dosažení cíle obvykle vede k jeho naplnění. To nám však ještě
zdaleka nedává jistotu, že se z dosaženého
úspěchu budeme skutečně radovat, že bude
představovat pozitivní posun v našem životě. K tomu si
musíme zodpovědět ještě jednu
velmi důležitou
otázku sami sobě:
„A opravdu
to já tak chci?
Opravdu JÁ?“
Hledání odpovědi
vám může usnadnit
následující
cvičení:
Udělejte si čas sami pro sebe, zavřete
oči a přeneste se v duchu do okamžiku, kdy
je vaše snažení po dosažení cíle korunováno úspěchem. Rozhlédněte se vnitřním zrakem kolem sebe – kde jsem, co tam slyším,
jak se cítím.
Věnujte pozornost každému detailu, nepospíchejte a registrujte pocity, které se ve
vás objevují. Emoce neumí lhát, věřte jim.

Spolehněte se na svoji intuici, která
vám v této chvíli řekne jestli to jste skutečně vy, kdo se chce stát tvůrcem takové
budoucnosti.
Cesta je cíl
Věřím, že všechno ve vesmíru je vybalancované. Člověk má možnost dosáhnout
všeho, čemu je schopný uvěřit. Pokud na
své cestě životem dosahujeme milníků, jež
nás činí na té cestě spokojenými a šťastnými, je vše v pořádku. Pokud dosahujeme
„úspěchů“, ale štěstí do života nepřichází,
někde je chyba.
Podle mých zkušeností bývá potíž ve
stanovení toho, co pro mne úspěchem skutečně je a co za
úspěch považuji
jen proto, že „se to
nosí“. Pracujeme
na vlastním sebezdokonalování, sebemotivaci, učíme
se šplhat rychleji
a efektivněji. Než
se však rozhodneme tu kterou horu
zdolat,
dopřejme si dostatečný
prostor pro otázku, jestli to je ten správný
vrcholek. Konec konců na této pozemské
pouti patrně vlastní cesta je tím nejdůležitějším cílem.
Autor: Pavel Sudík
Hypnoterapeut, kouč, zakladatel Hampson
institutu; zdroj: http://psychologie.cz/
proc–uspech–ke–stesti–nestaci/

Když se zamyslíme nad děním ve společnosti a ve světě, vzniká velká touha to všechno změnit. A každý vědomě nebo nevědomě přispívá k celkovému výsledku. Důležité je
neztrácet čas hledáním viníků nebo čekat, že za nás někdo naše problémy vyřeší. Začít
jednat na místě, kde se nacházíme a využít možností, které máme k dispozici. Věřte, že
i taková maličkost, jako je milé slovo, může zachránit život nebo se stát začátkem velké
přeměny ve světě. Nebát se jednat, nebát se konat a všechno se podaří! Ve skutečnosti je
všechno v našich rukou. Jen si představte, že by každý človíček přidal jenom malou kapičku do proudu pozitivních změn, jen tak, upřímně a nezištně. Pak už by nic nedokázalo
zastavit společnost na cestě k pozitivní proměně.

„Nechajme sa prekvapiť,
čo všetko sa v budúcnosti podarí“
„CEZ OKNO je internetový portál zameraný na alternatívne informácie, kde sa venujeme širokému spektru tém, ktoré dnes medzi ľuďmi čoraz viac rezonujú. Od začiatku
bola túžba, aby to bol nespoplatnený priestor, kde čitatelia nájdu kvalitné články a kde sa
dozvedia o témach, ktorým sa mainstream venuje málo alebo vôbec.
Nedávno sme mali 8 miliónov návštev, vydávame voľne dostupné špecializované
občasníky v elektronickej podobe (AVE EVO, ČAJOMIL a UFO Noviny) a začali sme
organizovať podujatia ČAJOMIL ROKA a ZLATÁ MYŠ. Vygradovalo to až do festivalov SLNOVRAT a sme šťastní, že môžeme ponúkať takú pestrosť, a že sú tu základy, na
ktorých môžu vyrásť ešte mnohé aktivity. Začali sme s alternatívnym apolitickým video
spravodajstvom SPRÁVY CEZ OKNO.
Vzťahy založené na dôvere a spontánna tvorivosť, to je naša cesta. Nechajme sa prekvapiť, čo všetko sa v budúcnosti podarí...“ z rozhovoru s Yezidom, vydavateľom portálu
CEZ OKNO.

Muž je mužom
Muž je mužom odjakživa
s plnou ťarchou pokladov,
nesie si svoj batoh šťastia
v spleti malých zázrakov.
Z dieťaťa sa chlapcom stáva
padá, vstáva, víťazí,
myslí si že svojou silou
tvrdú stenu prerazí.

přátel a také dostatek zájmů, které mohou
děti rozvíjet i v různých kroužcích.“
Co podle Ilony Komárkové děti potřebují k tomu, aby zvládly školní učivo? „Hlavně klid a dostatek trpělivosti, to
i nám doma vzdělávajícím rodičům může
někdy chybět. Záleží také na tom, co si pod
pojmem školní učivo představujete. Myslím, že v dnešní době už nestačí mít nabiflováno. Je důležitější naučit děti nebát
se zeptat, vědět, kde hledat odpovědi, mít
přehled, umět vyjádřit své myšlenky, umět
spolupracovat, být tolerantní k názorům
ostatních a hlavně nebát se dělat chyby –
přistupovat k chybě jako k něčemu, co nás
posouvá dál.
Autor: Mgr. Těthalová Marie
celý článek najdete na
http://www.rodina.cz/clanek9374.htm
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Krásne vlohy svojej duše
nosí v sebe schované,
pohráva sa s nimi občas
keď ich brúsi na hrane.
Kvôli láske často splanie
oheň v mysli víťazí,
horí láskou na počkanie
žiaru nikdy nezhasí.
Pre lásku by prešiel cesty
ktoré sú aj neschodné,
šíre stesky, hory, stráne
často k žitiu nevhodné.
Túžba, vášeň, odhodlanie
vždy ho ženú stále vpred,
nedíva sa na dôsledky
aj keď tlmí tento jed.
Dar nevšedný, kódom daný,
vyčerpáva z rôznych strán.
V činnostiach aj povinnostiach,
keď má úspech je sám kráľ.
Odvážne si razí trasu

V každém člověku je slunce. Jen ho musíte nechat zazářit. Sokrates

na ktorej chce vlajku niesť,
práca, láska, risk či zisk,
je odleskom z možných ciest.
Nuž, muž je muž, stále dieťa,
rád vždy býva híčkaný,
ak ho poznáš aspoň trochu
radosť srdcu pripraví.
Ak ťa ľúbi celou dušou
vie ti véla dobra dať,
ak sa sklame, nedocení,
vie zlo, zlobou odplácať!
V ňom sa potom všetko stretá,
čo ukrýva jeho chlad,
ohrdnutá smutná láska
vie sa v prítmí s plačom smiať.
Vybuchuje ako sopka –
láva páli cesty.
Nebezpečie temné hrozí,
hlavne na priecestí.
Je aký je – záhad veľa!
Hľadaj v žití v ňom anjela.
Je aký je, máš ho mať,
môžeš mu dať vyhrávať,
potom ako s medom chlieb,
bude chutnať jeho smiech.
Bude…
Mária Miadoková
Zo zbierky
,, Z každého rožka trošku“
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Gobo anebo lopuch jako zelenina
Co je někde plevel, jinde považují za lahůdku. Exotická zelenina
gobo, oblíbená ponejvíce v Asii, jsou kořeny našeho známého, ale
vyšlechtěného bodláku s botanickým názvem Lopuch větší. V Japonských domácnostech i restauracích nechybí takřka v žádném
menu. Také u nás má pro pěstování příznivé podmínky, jen musíme
dávat pozor, aby znovu nezplaněl.
Stanoviště
Vyšlechtěný
lopuch
neklade vysoké nároky na
stanoviště ani na péči. Má
raději chudší půdu. Pěstujeme ho nejlépe z předpěstované sadby, kterou získáme výsevem.
Lopuch větší (Arctium lappa) je dvouletá rostlina s vřetenovitými a na povrchu
hnědými kořeny, která v příznivých podmínkách dorůstá výšky okolo dvou metrů.
Stonky jsou uvnitř vyplněné houbovitou
dření. Prvním rokem narůstají pouze přízemní růžice listů, květ se vytváří až druhým rokem. Listy jsou střídavé, mají tvar
vejčitý až srdčitý, jejich okraje jsou zubaté.
Listy jsou zespodu plstnaté, a proto je jejich barva stříbrošedá. Nafialovělé trubkovité květní úbory jsou uspořádány v chocholících. Plodem lopuchu je plochá nažka
černé barvy.
Využití zeleniny gobo v kuchyni
V kuchyni využijeme pouze mladé
kořeny, které sklidíme z jednoleté rostliny.
Oloupeme je a zcela čerstvé a křehké můžeme jíst syrové v různých salátech, nebo
je připravit podobně, jako připravujeme
chřest či černý kořen. Tedy kořeny uvaříme a polijeme přepuštěným máslem, případně posypeme osmaženou strouhanou
houskou, nebo zapečeme s bešamelovou
omáčkou. Kořeny také lze nakrájet na plátky nebo hranolky a usmažit je.
Dužnina goba je bělavá a má jemnou
nasládlou chuť. Doba tepelné úpravy je odvozena od stáří kořene. Asiaté konzumují
také listy a lodyhy mladých rostlin, které
přidávají do polévek.

Pěstování
Lopuch větší u nás běžně roste ve volné přírodě, na okrajích polí a zahrad jako
plevel. Jestliže začneme pěstovat gobo,
měli bychom dávat pozor na jeho možné
zplanění, k němuž by mohlo dojít přenosem pylu z planých lopuchů na šlechtěnou
rostlinu. Kořeny sklízíme v prvním roce
a pokud chceme získat semena na nové
výsevy, budeme muset rostliny opylovat
štětečkem a květ chránit třeba kouskem
staré silonky.

Rostliny sázíme nahusto do sponu 30
x 10 cm, aby se kořeny příliš nevětvily
a rostly rovně. Květ by pěstovanou zeleninu znehodnotil, proto všechny květní lodyhy vyřežeme hned, jak se objeví.
Sklizeň
Kořeny sklízíme asi po půl roce od výsadby. Jejich zralost poznáme podle toho,
že měří 30 – 40 cm a průměr mají okolo
tří centimetrů (jsou dost podobné zelenině
černý kořen). Také by měly být měkké,
ohybné a křehké. Tuhé a vláknité staré kořeny nejsou ke konzumaci vhodné.
Význam
Lopuch je velice přínosným a má
schopnost regulovat hladinu cukru v krvi,
což ocení hlavně diabetici. Také snižuje

vysoký krevní tlak a celkově posiluje naše
tělo a zlepšuje kondici.
Skvělou službu nám prokáže i jako
prostředek pro detoxikaci. Odvar z kořene
je vhodné užívat jako čaj v pravidelných
intervalech. Čistí
naše játra a ledviny od usazených
toxických látek,
čímž nám znatelně odlehčuje, působí preventivně
proti nemocem
a posiluje imunitu. Pomůže nám
s odstraňováním
ledvinových kamínků a léčí i záněty močového
měchýře. Obsahované látky stimulují produkci moči a pocení - léčebně tak působí např. při revma
a dně, ale i v případě nemocí jako je chřipka, kašel, nachlazení apod.
Olej s extraktem z kořene lopuchu
většího je účinný v boji proti lupům, vyživuje kořínky vlasů, změkčuje pokožku
hlavy, dodává vlasům měkkost a sametový
vzhled. Lopuchový olej se používá k posílení vlasových cibulek a na léčení vlasů,
jako prostředek proti vypadávání vlasů
a plešatění. Lopuch obsahuje látky, které
výrazně zastavují vypadávání vlasů a regenerují vlasové kořínky. Obsahuje i přírodní
inulin, komplex vitamínů, proteiny, mastné
kyseliny a minerální soli.
V homeopatii se lopuchu užívá proti
kožním nemocem, ekzémům a lupům.
Ještě jednu zajímavost na závěr z praženého a mletého kořene se také
připravovala náhražka kávy, jakási cikorka. Nakrájené a vysoušené kořeny se dají
umlít a udělat z nich mouka, ze které se
upeče chutný chléb.
Kdo se nebojí experimentovat a má rád
nekonvenční pochoutky, vřele doporučuji
lopuch vyzkoušet. Výsledek vás příjemně
překvapí a navíc prospěje vašemu zdraví!
http://www.zahradaapriroda.cz/
gobo-anebo-lopuch-jako-zelenina/,
http://www.fiftyfifty.cz/

PODZIMNÍ DEKORACE

kreativitě meze nekladou

Podzim, to je v přírodě přímo barevný
karneval. Období plné příjemných slunečních paprsků ale pomalu mizí a vše
se začíná zahalovat do zimní šedi. Domov však můžete mít vyzdobený o poznání déle. Podzimní dekorace totiž nabízí
spoustu možností, jak zútulnit interiér
a zajímavě vyzdobit i exteriér.

Podzimu vévodí oranžová barva se
všemi svými odstíny. Doma ji můžete použít od výzdoby jídelního stolu, až po závěsy v obývacím pokoji. Přírodní tóny jsou
příjemné, hřejivé a jen tak se neokoukají.
V kombinaci s bílou barvou vyniknou jak
květiny, tak i tradiční dýně.
Podzimní dekorace ve znamení dýní
Okrasných dýní existuje celá řada
druhů a patří mezi nejčastější dekorace.
Ty nejvýraznější mají trny (příznačně nesou název trnová koruna), podobu křídel
(andělská křídla) nebo tvar jako hruška.
Barevná škála je také široká, od tmavě
zelených, přes žluté, až po onu oranžovou
barvu. Běžně k sehnání je asi jedenáct druhů.
Výborně se hodí jako doplněk k sušeným květinám. Pokud je vhodně zvolené
aranžmá, pak se nemusí jednat jen o sezónní záležitost, ale taková dekorace vydrží
klidně po celý rok.
Dýně se hodí také jako venkovní dekorace, protože jim čerstvý vzduch svědčí.
Místo by však mělo být chráněné před
deštěm. Květináče s dýňovou dekorací vydrží až do tuhých mrazů. Pokud máte
v zahrádce některé z typicky podzimích

rostlin, jako například trsnaté trávy nebo
okrasné barevné stromky, pak jim dýně
budou dělat rozhodně dobrou společnost.
S použitím dalších materiálů (lýko, barevné stužky…) mohou vzniknout zajímavé
vazby přímo na zahrádce.
Kromě klasických dýní nebo šípků
jsou trendem poslední doby i dekorativní
kukuřičky (ty mohou mít různě barevná
zrna).
Podzimní květiny září do dálky
Kvetoucí rostliny se dají najít i v tomto období. Ty nejznámější jsou listopadky - chryzantémy, jež mohou mít rozličné
barvy a umí přežít i nízké teploty. Můžete
je zasadit na světlé místo, kam dopadnou
paprsky podzimního slunce, nebo je umístíte do květináče, jenž snadno přesunete.
V žádném případě se nejedná o hřbitovní
květinu, jak je často zažito. V Číně, kde
mají domov, jsou symbolem síly – právě
proto, že vydrží kvést mnohem déle, než
všechny ostatní květiny.
Typicky podzimní květinou je i modrý
hořec. Této skalničce se daří v truhlících
na balkonech nebo terasách, kam se často
vysazuje v kombinaci s vřesem.
Podzimní dekorace skvěle tvoří atmosféru. I když bubnuje déšť do parapetů,
barevné prvky potěší každé oko. Optimistické barvy vnesou do interiéru pohodu.
Proto se hodí také do pracoven nebo pracovních koutků, kde je každé takové nenápadné rozptýlení přímo žádoucí.
zdoj: http://www.chytre-bydleni.cz/
podzimni-dekorace-kreativite-meze-nekladou

PODIVUHODNÝ SVĚT SLUNEČNÍ SOUSTAVY
Svět kolem nás je nepopsatelně nádherný
a záhadný. Když pootevřeme roušku tajemství, nestačíme se divit jakou dokonalost,
moudrost a krásu vytvořila matka Příroda.
Pojďme spolu nahlédnout do podivuhodného světa Sluneční soustavy.
Gejzíry na Saturnovém měsíci Enceladus
Během průletu nad povrchem Saturnová měsíce Enceladus sonda Cassini zafixovala neobyčejný jev.

Na jejím povrchu z obrovských trhlin
do otevřeného prostoru tryskají gejzíry
vody a ledu. Výrony kapalné vody téměř
okamžitě zmrznou, přemění se na částečky
sněhu a ledu – tento jev se nazývá kryovulkanismus. Proč tak zvláštní procesy
probíhají v hlubinách Enceladu je stále neznámo. Ale co je zajímavé, že podle odebraných vzorků bylo zjištěno, že voda pod
ledem Enceladu je zhruba stejně slaná jako
v pozemských mořích. Je to další důkaz, že
se pod ledovým příkrovem měsíce nachází
oceán. Co ještě všechno skrývájí hlubiny
Enceladu?
Sopky na měsíci Io
Měsíc Io je jedním ze čtyř velkých
a prvních objevených měsíců planety Jupiter, které objevil Galileo Galilei (odsud také
pojmenování Galileovské měsíce). Z geologického hlediska je nejaktivnější ve sluneční
soustavě. Na povrchu má více než 400 ak-

tivních sopek, které neustále chrlí obrovské
fontány lávy. Erupce na povrchu vytvářejí
oblaka síry a oxidu siřičitého, které dosahují
výšky 300 až 800 km a lávové proudy dosahují délky více než 500 kilometrů.
Kromě toho magma nejen stoupá
z hlubin sopek, ale také vyvěrá z mnoha
trhlin v kůře Io. Konstantní erupce na satelitu tvoří úžasnou podívanou. Sopečná
mračna a lávové proudy neustále přetvářejí
povrch měsíce a jeho zbarvení, které se vyskytuje v různých odstínech červené, žluté,
černé, bílé a zelené barvy. Vědci naznačují
několik důvodů, které tyto procesy způsobují. Jeden z nich je, že pod povrchem Io
je obrovský oceán žhavého magmatu hluboký několik desítek kilometrů.
Saturn – pán prstenců
Prstence planety Saturn a jeho měsíce
nás uchvátí svou tajemnou krásou. Jsou
nejvýraznější a nejjasnější soustavou prstenců ze všech planet sluneční soustavy.

http://solarsystem.nasa.gov

Odhaduje se, že jsou více než čtyři miliardy let staré.
Prstence jsou tak velké, že je možné je
vidět i obyčejným amatérským dalekohledem. Ačkoli při pohledu ze Země vypadají
jako pevné, jsou složeny z nesmírného
množství malých částic, které se pohybují

každá po své nezávislé oběžné dráze. Jejich velikost je od centimetru až po několik
metrů a pravděpodobný je i výskyt několika těles o kilometrových rozměrech.
Prstence se podle všeho skládají primárně z vodního ledu. Čistý vodní led je
bílý a vědci se domnívají, že barevné odstíny v prstencích odráží různý stupeň znečistění vody jinými příměsmi, jako mohou
být horniny nebo sloučeniny uhlíku.
Krabí mlhovina
„Během života a aktivního působení
Agapita Pečerského, a sice v létě roku 1054,
se na nebi objevila jasná hvězda, která byla
vidět dokonce i ve dne. Bylo to světlo, které
na Zem dorazilo od exploze supernovy, jež
se nachází v souhvězdí Býka v naší Galaxii. Dočetla jsem se, že pozůstatky výbuchu
této supernovy můžeme dnes vidět ve formě rozpínající se Krabí mlhoviny a nacházející se v jejím centru neutronové hvězdy
(pulzaru), v niž se explodovaná hvězda proměnila. Paprsek radiových vln právě tohoto
pulzaru se i nyní pohybuje po Zemi, jako
by to byl paprsek otáčejícího se majáku na
moři a vydával signál pro lodě.
Je zajímavé, že to byla první neutronová hvězda ve Vesmíru, kterou vědci začali ztotožňovat s pozůstatky supernovy.
Pozoruhodné je, že je velká asi pouhých
25 km, to znamená, že je velká asi jako nějaké město. A přitom svou energií zásobuje
obrovskou Krabí mlhovinu. Hustota neutronové hvězdy je velmi vysoká. Ale zajímavé je, že v poslední době vědci zachytili
nečekaně mohutné záblesky gama záření
tohoto pulzaru z Krabí mlhoviny.“
AllatRa A.Novych
Červená bouře na Jupiteru
Velkou červenou skvrnu na Jupiteru
pozorují astronomové již celá staletí. Jed-

ná se o obrovský hurikán – anticyklónu,
přibližně dvakrát větší než Země. Odhaduje se, že rychle pohybující se větry uvnitř
skvrny dosahují rychlosti až 640 km/h.
Skvrna mění svoji velikost, tvar i barvu.
I přes několikasetleté trvání nejeví bouřková oblast známky toho, že by docházelo
k jejímu slábnutí.

Dlouhodobým pozorováním bylo zjištěno, že teplota uvnitř skvrny se velmi liší.
Teplotní rozdíl o 3–4 stupně se nemusí zdát
příliš velký, je však dostatečně velký na to,
aby dokázal stočit směřování samotného
jádra bouře.
Vznik, původ a chování skvrny nebylo
do současnosti zcela jasně objasněno.
„Zeď“ Japetuse
Dalším zajímavým jevem, který můžeme pozorovat na stejném satelitu Saturnu – Japetus. Řada pohoří a jednotlivých
vrcholů jsou známé jako „zeď“ Japetusa.
Tato „zeď“ leží téměř přesně na rovníku
(odchylka vypočtená podle vědců z Tchaj–
wanu a Spojených států není významná).
Pohoří, táhnoucí se 1300 kilometrů je vysoké až 13 km, široké je 20 km, obepíná
satelit a rozděluje jej na dvě, skoro stejné
poloviny. V důsledku Japetus vypadá jako
vlašský ořech. Proč je vytvořen tak silný
hřeben podél rovníku, není přesně známo.

Vidět svět takový jaký je a potom jej milovat - to je největší umění. Romain Rolland

Země – nejúžasnější zázrak sluneční
soustavy
Ve sluneční soustavě je devět planet.
Jen pět z nich je natolik jasných, že je
můžeme spatřit i bez použití dalekohledu.
Jedná se o planety Merkur, Venuše, Mars,
Jupiter a Saturn.
Je přirozené, že oněch pěti planet,
které jsou viditelné očima, si všimli již
starověcí hvězdáři. A to nejen z toho důvodu, že na obloze většinou svítí jasněji
než hvězdy, ale především proto, že se na
nebi mezi hvězdami pohybují. Právě jejich
putování mezi hvězdami jim dalo jméno,
neboť slovo planety znamená „poutníci“.
Dnes víme, že pohyb mezi hvězdami je jen
zdánlivý a že se ve skutečnosti planety pohybují stejně jako Země jen kolem Slunce.
Každé planetě trvá jinak dlouho, než jednou oběhne Slunce a každá obíhá Slunce
v jiné vzdálenosti. Proto na obloze nevidí-

me všechny planety stále na jednom místě
a také je nevidíme všechny najednou.
Planeta Země má obrovské množství
názvů v závislosti na jednotlivých kulturách či jazycích – Modrá planeta nebo název latinského původu Terra, Tellus. Mezi
nejpoužívanější patří označení Gaia, které
vyjadřuje slovní spojení „matka Země“.
zdroj: http://archiv.astronomie.cz
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Historická tajemství TEMPLÁŘSKÉHO ŘÁDU Nová tajemství
...pokračování z minulého
čísla
Pouze místo střelami byli
ozbrojeni osobní silou vlivu.
A místo do lesa
se vydali přímo
do Evropy k mocným tohoto světa. Samozřejmě že využívali své nové schopnosti
velmi opatrně, pouze omezeně. Ve svých
prosbách, se řídili rozumnými hranicemi.
V důsledku toho byl Hugues de Payens
společně se svými druhy nejen přijat nejvyšší šlechtou, ale shromáždil pro Řád také
mnoho prostředků v podobě dobrovolných
příspěvků bohatých lidí. A vy sami chápete, že vztahy lidí k bohatství se v průběhu
času nemění. Prostě jen tak nikdo nic nedá.
A těmto lidem dávali dokonce s potěšením.
A tato skutečnost dodnes udivuje historiky,
proč byli bohatí lidé k jakémusi vasalu tolik
štědří?
A mnohem později, když Řád zesílil a už samotní lidé v praxi viděli čistotu
jeho úmyslů a užitek z jeho působení, začali se na toto Světlo jako motýli slétat ti,
kteří toužili jít duchovní cestou a nezištně
pomáhat lidem. Do Řádu se dostali i chudí rytíři i „zlatá mládež“, která dychtila po
duchovní stravě a hrdinských činech. Prakticky během dvou set let, co existoval Řád,
v něm sloužili lidé takových význačných
jmen jako Braque, Clermont, Armagnacs,
Chabot, Montmorency a jiní.
Díky takové osobní duchovní síle organizátorů se Řád začal nejen pouze prudce
rozvíjet, růst do počtu, ale také zvyšovat
vojenskou a ekonomickou moc. Celkově
se Řád dělil na dva kruhy zasvěcených –
vnitřní a vnější. Do vnitřního kruhu patřili ti, kteří uchovávali vědomosti, sloužil
takřka jako „generátor“ duchovní síly. Do
vnějšího kruhu patřila většina členů Řádu.
Podle tradice té doby se Řád dělil na rytíře, kaplany, zbrojnoše, sluhy. Vnější kruh
představoval zvláštní duchovní školu, ve
které se přes přísnou vnější disciplínu těla
lidé učili vypracovávat vnitřní disciplínu
ducha. A na prvním místě stála disciplína
mysli.
Role ženy v organizacích templářů
Dnes historikové označují daný Řád
jako vojenský a mnišský a opírají se o ty
žalostné zmínky, které se dochovaly po
zničení prakticky celé dokumentace o Řádu
poté, co byl zlikvidován Archónty. Označit templáře za vojenský a mnišský řád je
správné pouze z části. Existovali v něm samozřejmě určité prvky mnišství, například,
samotný příslib chudoby. Ale co se týče
vztahu k ženám, templáři stavěli ženu jako
ideál harmonie a krásy, neboť sami sloužili
velké věci Mariině. A to, co jim připisují
dnes - obraz zcela „mnišského způsobu života“ v chápání většiny lidí, tak tomu nebylo. Samozřejmě jejich organizace kvůli
vojenským akcím byla čistě mužská. Ale

Jeden z nejstarších nástrojů vlivu na
podvědomí člověka, které mají přímou
souvislost s neviditelným světem, jsou
staré symboly. Znaky existovaly v lidské
společnosti ještě v období paleolitu. Najdeme o tom hodně svědectví, začínaje od
skalních maleb starých lidí až po artefakty se stávajícími znaky na nich, které se
dochovaly do naší doby.
Ze všech znaků, můžete vybrat skupinu určitých znaků, které zobrazovali
dávní lidé s obdivuhodnou houževnatostí,
bez ohledu na jejich bydliště na různých
kontinentech. Kromě toho jsou tyto znaky
široce používány v moderním světě, jsou
schopné ovlivňovat a mají specifické účinky, o nichž většina moderních lidí ani neví,
a to navzdory skutečnosti, že jsou tyto
znaky ve společnosti hojně přítomné. Znaky hrají důležitou roli, a to nejen ve světě
šesti dimenzí. Jsou podobné spouštěcímu
mechanizmu pro vyvolání určitých reakcí
a způsobů chování.
„Mnozí lidé, když jdou do chrámu
nebo kostela podle svého vyznání, si prakticky nevšímají, jaké znaky a symboly
je obklopují a za jakým účelem jsou tam
umístěny. Ale jednoznačně jejich vliv na
sobě pociťují. S ohledem na to, že skutečný účel těchto znaků jim nikdo neodhaluje,
samozřejmě, že se člověk ani nesnaží tento
svůj „nutkavý“ psychický stav pochopit.
Věří, že tento stav je přirozený, protože
ho při návštěvě těchto míst opakovaně zažíval.
A pokud se podíváte pozorně, můžete
v těchto místech často vidět různé znaky,
jak ty, co aktivují Duchovní podstatu v člověku, touhu se přiblížit k Bohu, tak i Materiální podstatu prostřednictvím probuzení podvědomých strachů. Velmi často se
v kultovně religiózních institucích používá
mnohem více znaků s negativním vlivem
na psychiku, než znaků, které v člověku
podporují rozvoj a posilování Duchovního principu. Proč? Vše záleží na cílech,
záměrech, a manipulativních technikách
konkrétního náboženství – praktiky, kte-

tito lidé měli styky také s ženami (například
s „konkubínami“, které žily s rytíři) a s ženskými komunitami. Zpočátku podobné ženské komunity existovaly tajně, potom se
staly otevřenějšími.
Tak například s upevněním moci templářů začala v roce 1170 v Brabantu rozkvétat pobožná ženská komunita s názvem
„Bekyně“. Tyto ženy se zabývaly dobročinností, pomáhaly nemocným, starým
lidem, osiřelým dětem. Nedávaly žádné
sliby, nepodřizovaly se zákonům řádu.
Měly možnost se kdykoli vdát, opustit komunitu. Tedy měly na tu dobu celkem nezvyklou svobodu. Podle své filozofie tyto
ženy odmítaly církevní i světskou moc nad
sebou a následovaly via media, tedy střední
cestou: se snažily žít v souladu s odkazem
Ježíše, ale přitom se nevzdalovaly od obyčejných lidí a poskytovaly jim vhodnou
pomoc. Mimochodem kořeny podobné
střední cesty vznikly v rané křesťanské
praxi... Díky tajné podpoře templářů se tato
ženská komunita stala dostatečně velkou
a vlivnou.
Následně se dané hnutí rozšířilo do Nizozemí, Francie, Německa, Severní Itálie,
Polska, Čech a bylo zakázáno až na počátku 14. století, když probíhal proces ničení templářů „svatou inkvizicí“. Přičemž
„Bekyně“, stejně jako templáři, začaly být
pronásledovány a byly vystaveny represím
inkvizice, která jim nemohla prominout
neobvyklou svobodu (kterou si dovolily
v době moci templářů) a zdůvodňovala
svá pronásledování „zkažením“ mravů této
progresivní ženské společnosti.
Takže templáři nebyli „mniši“ jako takoví (jak tento termín chápe většina lidí).
Bylo to mnišství jiného druhu v podobě
zvláštní filozofie, založené na čistotě síly
Lásky, přísné disciplíně, přísném vztahu
k rozmarům svého těla, které ukázňuje
mysl.
Finanční a společenské působení
Templáři utráceli toto bohatství ne na sebe,
ale na vzdorování zlu a také Archóntům
a jejich systému, na reálnou pomoc lidem.
Měnili svět politiky, poskytovali půjčky
králům, měnili vzhled ekonomiky tím, že
přerozdělovali prostředky. Pomáhali chudým rytířům, kteří potřebovali peníze. Zvyšovali hodnotu peněz, sponzorovali různé
akce a obchodní transakce. Lidé věděli, že
se bylo možné na templáře spolehnout nejen jako na důvěryhodné, statečné vojáky,
ale také jako na instituci, podobně jako na
současnou finanční instituci, která navíc
nevybírá „nadoblačné“ daně. Mimochodem právě templáři vymysleli první směnky, díky kterým nebylo nutné nosit s sebou
hromadu peněz a vystavovat se nebezpečí
během poutí a cestování. Stačilo uložit peníze k templářům a potom na základě jejich
směnky získat potřebnou částku svých peněz v jiném městě.
Templáři pomáhali prostým lidem. Považovali za čest sytit chudé ve svých domech. Pomáhali lidem přežít i v době hla-

du. Zde je příklad, který si můžete dohledat
v historii. Když v Mostaru během hladomoru spekulanti zvýšili ceny pšenice jedenáctkrát (z 3 na 33 su), templáři každý den
bezplatně sytili až tisíc lidí. Samozřejmě
díky takové reálné nezištné starosti o lidi
si zasloužili opravdovou úctu mezi lidmi.
Jako protiváhu Archóntům se templářům podařilo vytvořit největší na světě
Mezinárodní finanční korporaci (která následně představovala prototyp bankovního
systému) a spravovat ji prakticky dvě století, přičemž si všimněte, že se řídili nikoli
vidinou výdělku, ale zcela opačnou filozofií, založenou na duchovních principech.
A díky této své činnosti nejen že zničili
několik vážných opor Archóntů, odsunuli
jejich plány o světové nadvládě na neurčito,
ale co je důležité, vyvážili monádu.
Zničení Řádu templářů
Protože nebylo možné si podrobit tento
Řád, Archóntové se rozhodli, že jej krutě
zničí. Ale takovouto šanci měli až na počátku 14. století, když dosadili k moci papeže
Klimenta V.
Tato provokace byla pečlivě plánována a připravována. Jako centrální aktér
v úmyslu Archóntů byl vybrán energický
francouzský král Filip IV., který se zapsal
do historie také pod jménem Filip Sličný.
V roce 1307 vydává Filip tajné nařízení s ostrými obviněními Řádu templářů.
Archóntové s pomocí papeže Klimenta V.
nalákají do Francie velmistra templářů Jacquese de Molay (který dosud pobýval ve
svém sídle na Kypru) údajně kvůli tomu,
aby vyřídil některé finanční záležitosti templářů a papeže. Poté, co velmistr dorazil do
Francie, agenti Filipa IV. nečekaně zaútočili na templáře, aniž by jim vyhlásili válku,
zatýkali po celé Francii vůdce Řádu. To se
stalo v pátek 13. října 1307 a mimochodem
odtud pochází pověra lidí považovat pátek
třináctého za „smolný den“.
Následky zničení Řádu templářů
Se zničením Řádu se začíná bouřlivě
rozvíjet „svatá inkvizice“, která svým agresivním projevem není ničím jiným než
„čistkami“ Archóntů. Po takovém pozitivním duchovním růstu společnosti, které se
projevilo ve mnohém díky činnosti templářů, se Archóntové s pomocí inkvizičních
hranic znovu snažili předělat lidi na živočišné stádo, na temnou tupou tlupu zaujatou
strachem svého bytí. Sta tisíce lidí jiného
přesvědčení, kteří sympatizovali s templáři a kteří se také snažili být následovníky
jejich duchovní filozofie a života, byli
upáleni. V jádru lidské civilizace se znovu
utvrzuje materiální princip nad duchovním,
strach místo Lásky, nenávist místo bratrství, lež a podvod místo Cti a Důstojnosti. Ale vzpomínka na statečné rytíře mezi
lidmi neuhasla a zájem k tomuto Řádu se
nevytratil dokonce po uplynutí staletí.
A. Novych Sensei ze Šambaly, 4. část
zdarma ke stažení na www.ibisbooks.cz

Velikonočního ostrova

pokračování ze str. 1
O mnoho let později, někdo z odborníků náhodou našel tuto zprávu, a když se
v tuto oblast vypravil tým vědců, zjistil,
že „někdo“ tvrdě zapracoval, aby vyhubil
tento ornamentální jazyk z vědomí národa
Basuto!
Rigden (se smíchem): No, proč „někdo“? Ihned po zveřejnění zprávy etnografa se do oblasti Dračích hor bezodkladně
vypravili jiní „experti“. V té době byl národ Basuto pod britským protektorátem.
Orgány Spojeného království, kterými
manipulovali svobodní zednáři, do záležitostí tohoto národa zasahovaly málo. Jejich
násilné „opatrovnictví“ nad africkým národem bylo více spojeno s diamantovými
doly - kimberlitové trubky obsahují diamanty, které objevili poblíž těchto míst. Ale
jakmile byla zveřejněna informace související se znakovým
písmem
tohoto
národa, svobodní
zednáři na to reagovali mnohem
rychleji, než ve
své době na přítomnost diamantů
ve stejných oblastech Jižní Afriky.
Takže
tito
„odborníci“, kteří
přijeli jako misionáři katolíci, rychle pro tento národ
zavedli nové písmo (sisuto) na základě
latiny. Byly otevřeny školy, kde je začali
učit novému písmu a anglickému jazyku,
násilně novou generaci odlučovali od jazyka a písma svých předků. Oni tak zamotali
lidem hlavy, že když tam přijeli vědci lingvisté, ukázalo se, že si už sedmdesát let
nepamatovali písmo svých otců, neboť se
učili pouze angličtinu a sisuto. Výsledkem
je, že místní lidé slepě kopírují ornamenty
svých předků, aniž by si uvědomili jejich
skutečný význam. Upravují a zjednodušují
je, umisťují malby na domy kvůli dodatečnému výdělku pro nalákání zahraničních
turistů touto „jedinečnou kulturou místních národů.“ A dokonce ani neví, jaké
duchovní znalosti byly ztraceny, a proč
dnes národem a jejich vládci tak snadno
manipulují cizinci, kteří v zemi vyvolávají
nezaměstnanost, hlad, nepokoje a politické převraty.
Anastasie: To jsou věci. Je pochopitelné, proč hlasatelé od Archóntů říkají
lidem, že znaky jsou primitivní jazyk, nic
v sobě neobsahují a že je to jen místní folklór. A čím více lidí je bude v tomto smyslu
interpretovat, tím lépe pro Archónty, aby
se nikdo nedobral k podstatě. A samotní
Archóntové na takové projekty, jako jsou

Jak se bránit manipulaci:

dešifrování symbolů a znaků
ré tato zdědila od minulých religií, jsou
propracovány staletími. V takových technologiích je prvním pravidlem nenápadná
psychologická příprava pro vliv na podvědomí člověka, aby člověk bezpodmínečně
vykonával tajné záměry manipulátora, ale
zároveň si myslel, že to dělá z vlastní vůle
a přání.
A znaky, to je právě ten nástroj vlivu, který zaručeně působí na podvědomí
jakéhokoliv člověka.
Pokud se člověk dostal do kultovní
instituce, kde jsou většinou pozitivní znaky, které zesilují vnímání hlubokých pocitů Osobnosti, vycházejících z Duchovního principu, tak ji to ještě více inspiruje,
znásobí pocit lásky, vděčnosti k Bohu,
přivodí stav beze strachu, rozšířený stav
vědomí, a vnímání světa jako celku. Rozumíš v čem je ten rozdíl? Člověk by nezažíval fanatismus, bouřlivé emoce s výkřiky typu „aleluja“ v záchvatu hysterie
vyvolané velkým přáním davu zachránit
své tělo a žít v něm věčně (mimochodem,
po takových emocích Materiální podstaty,
když pak člověk zůstává sám se sebou,
obvykle se cítí velice vyčerpaný a prázdný). A místo toho, aby člověk naopak cítil
plnost probuzení hlubokých pocitů, které
dávají uvědomění, duchovní přiliv energie, zesilují touhu tvořit pro spásu své
Duše, a ne těla. Toto je příklad toho, jak
by to mělo vypadat dnes, pokud by lidská
společnost skutečně byla ve svém vývoji
duchovně směrována. Ale všimni si, že ve
světě se všechno odehrává přesně naopak.
Proč? Protože základem pro vytvoření
jakéhokoliv náboženství jako instituce
k ovládnutí mas je moc a manipulace
maskována jako „duchovní péče“ o lidi.
To je důvod, proč je dnes v takových in-

stitucích mnohem více negativních znaků,
než pozitivních.
Při umístění většiny záporných znaků
v takových institucích, jednoduše přesměrovávají duchovní vzestup člověka jakoby
přes hranol, o kterém jsme již říkali, a probouzí podvědomé strachy, hmotné touhy,
aktivují Levou nebo Pravou bytost a zároveň Zadní bytost. Tyto znaky vyvolávají psychickou disbalanci, zužují vědomí
a navozují stav strachu, beznaděje a servilního chování. V tomto stavu se jakákoliv
informace považuje za věrohodnou. Malý
počet pozitivních znaků v těchto institucích v člověku stimuluje pocit naděje pro
budoucnost a touhu žít. V náboženských
institucích je to zpravidla standardní
„sada“ podobné kombinace znaků, která
člověka připravuje na následující verbální
sugesci ze strany lidí určitého náboženského vyznání.

Symboly svastiky (přímé a obrácené)
v ozdobě interiéru a exteriéru různých
náboženských institucí.
Pohyb „zevnitř ven“se u národů už
od dob staršího paleolitu symbolicky
zobrazoval ve tvaru správné
svastiky
(„přímé“, „pravé“ svastiky), tedy v podobě kříže s ohnutými rameny do pravého

úhlu směrem doleva. Symbolizuje pohyb
ve směru hodinových ručiček doprava.
Mimochodem v překladu ze sanskrtu staré
indické slovo „svastika“ je tvořeno z částí
„su“ – „spojené s blahem“, takže „su-asti“ znamená „je překrásné“, „blahobytné
existování“.
Pohyb „zvenku dovnitř“ se u národů
už symbolicky zobrazoval ve tvaru nesprávné, agresivní
obracené svastiky,
tedy v podobě kříže s ohnutými rameny do
pravého úhlu směrem doprava. Symbolizuje pohyb proti směru hodinových ručiček
doleva. V mytologii je vznik opačně působící síly zachycen jakožto zrod ohně z vody.
Co se týče pochopení dvou druhů svastiky, tak mi kdysi pomohlo, jak jste to vysvětloval: pokud se v šálku s čajem roztočí
lžičkou „vír“ (trychtýř) ve směru hodinových ručiček, můžeme u krajů šálku vidět,
jak se vlnky stáčí do pravé svastiky. A pokud bychom tekutinu roztočili proti směru
hodinových ručiček, tak by ohyby vlnek
tvořily opačnou svastiku.
Obecně platí, že skrytá manipulace
náboženskými kněžími, jejichž cílem je
podrobit si co největší množství lidí je to,
že si nejprve vytvoří vhodné podmínky,
v člověku vyvolají strach, a pak jednají
jako zprostředkovatelé dočasného vyřešení, které z tohoto vnitřního konfliktu člověka vyplývá, samozřejmě ve formě, která
sleduje jejich zájmy. Čím více pro člověka
nepochopitelného a čím menší míra uvědomění si toho, co se s ním děje, tím větší
strach mu to nepochopitelné přináší. Navíc, tento proces zesiluje a uvádí pozornost
Osobnosti do uzavřeného kruhu. Čím více
strachu ideologie kněží nahání zotročeným

Kousíček pravdivé historie je tak vzácná věc, že si jí musíme velice vážit. Thomas Jefferson

zničení duchovních znalostí a vymazání
tvůrčích znaků a symbolů z paměti národů,
nešetří prostředky...
Rigden: No, s Archónty je to jasné. Ale
smutné je to, že sami lidé, ta většina národů dovoluje, aby to Archónti prováděli!
Anastasia: Doplním pár slov o Velikonočním ostrově. U místních lidí zůstala pověra, že slavnostní plošiny (ahu), na
kterých stojí některé kamenné sochy, jsou
spojovacím článkem mezi viditelným
a neviditelným (záhrobním) světem. A kamenné sochy samotné (moai) uchovávají
nadpřirozenou sílu předků. Podle pověr
je jakoby schopna regulovat přírodní jevy
a pomáhá k úspěšnému výsledku - prosperitě národa ...
Rigden: Ale nic nadpřirozeného tam
není. Prostě zde kdysi žili lidé, kteří věděli,
jak a proč je nutné aktivovat určité znaky.
Pokud by jejich potomci znalosti, které
jim byly svěřeny,
neztratili, tak by
nyní na ostrově
žijící více chápali
sami sebe a elementární spojení
s jinými světy.
Lidé jako způsob
předávání znalostí
a legend potomkům znalosti obvykle zapisovali
formou znaků na
kamenné sochy, a často se zdobili příslušným tetováním, které mělo zvláštní symbolický význam. Pro neznalé lidi to byly
nákresy, které absolutně nic neznamenaly,
ale vyvolávaly respekt a strach z těch, kteří podle jejich názoru „pravděpodobně ví
něco zvláštního.“ Později to, samozřejmě,
bylo obyčejné napodobování.
Anastasia: Ano, ale na kamenných hlavách a plošinách, které jsou na Velikonočním ostrově, nejsou žádné znaky.
Rigden: A kdo řekl, že tyto hlavy nemají pokračovaní? Ať v těch místech kopou hlouběji, pak možná najdou to, co je
před očima skryto. Ale otázka je v něčem
jiném. I když lidé ve znacích a symbolech
najdou něco zajímavého, co pak s tím budou dělat? Když přemýšlejí materiálními
kategoriemi a navíc nemají dostatek Znalostí, v nejlepším případě udělají rozruch
v médiích, s cílem přilákat více turistů na
ostrov a vydělat peníze. To je všechno.
Znalosti jsou pro duchovní hledající důležité jen tehdy, když je lze použít pro svoje
zlepšení, poskytnutí duchovní pomoci druhým.
http://www.tajemstvi.mysteria.cz/velikonocniostrov.htm, AllatRa A. Novych
národům, tím silnější je jejich síla a tím
větší pravomoci, týmiž národy podporované.
Rigden: Ano, dochází ke skutečné
manipulaci lidskými pocity, a ve prospěch
Materiálního rozumu. Takové znaky mají
negativní vliv na psychiku (např. agresívní znak obracené svastiky), a v těchto
institucích se zpravidla nacházejí v zorném poli lidí. Nicméně, jsou však uspořádány tak, že nepřitahují pozornost, pokud
o nich nevíte. Mohou být vepsány do vzorů, do vnější výzdoby interiéru, v malbě
zdí, jako podlahové prvky, řezbářské práce, modelovány a aplikovány na předměty
a oblečení kněží a tak dále.

Symboly obrácené svastiky
v ozdobě interiéru a exteriéru různých
náboženských institucí.
Tato manipulace se neomezuje jen na
náboženství, ale i na mnoho okultních společností (latinské slovo „occultus» znamená
„skrytý“). Tyto společnosti ve většině případů lákají ty, kteří touží mít nadpřirozené
schopnosti pro uspokojení svého ega.
Anastasia: A zase si uvědomuji, jak
je pro většinu lidí důležité rozumět, „kdo
je kdo“ na tomto světě, aby mohli odlišit
skutečné duchovní od hmotného, Pravdu
od lži, Dobro od zla ...“
úryvek z knihy AllatRa A. Novych,
celý článek na www.polahoda.cz
V příštím čísle Symbol kříže a jeho vliv na
viditelný a neviditelný svět
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Co o nás řekne naše písmo?
Analýza rukopisu je velmi stará metoda zkoumání člověka. Je to věda velmi
podrobná a výstižná. Využívá se i v soudnictví, kriminalistice, nebo v některých
firmách při přijímacích pohovorech, kde
vyžadují životopis napsaný vlastní rukou.
Vám pro běžný odhad by měly postačit na
první pohled viditelné znaky, například:

Velikost písma

Čím je písmo větší, tím víc sebedůvěry
a ambicí jeho vlastník má. Velká písmena
naznačují, že jde o vášnivou, velkorysou
osobu, která se cítí ve společnosti příjemně. Extrémní velikost rukopisu
poukazuje na hrdé lidi, až příliš zahleděné do sebe, resp. trpících syndromem JÁ. Může symbolizovat
také touhu po svobodě a aktivnějším
způsobu života. Malé písmo odráží
skromnost, nenáročnost, důkladnost
či opatrnost.

řuje přirozenost a spontánnost. Na druhé
straně může být i projevem nespokojenosti, náladovosti, nestálosti či chybějící disciplíny. Doleva nakloněný rukopis
prozrazuje, že jde o samostatného, uzavřeného člověka, který nerad ukazuje
svoje pocity navenek. Kolmo nakloněné
písmo signalizuje rozvážnost, opatrnost,
střízlivý a věcný pohled na svět a osobu,
které nechybí pevná vůle. Výrazný sklon
písma se přiřazuje často lidem s pevnou
vůlí. Jsou rozhodní, umí se prosadit, mají
ale také sklon k tvrdohlavosti a jsou netrpěliví.

Sklon písma a temperament

Písmo nakloněné doprava mluví
o otevřené a srdečné osobě, z níž vyza-

Arkádové písmo obsahuje vlnky, typické např. pro vznosný oblouk písmene
m, které jsme se učili ve škole. Takové
písmo symbolizuje často uzavřenost, zdrženlivost a neschopnost navazovat kontakty. Člověk používající arkádové písmo je
velmi uzavřený a není snadné proniknout
do jeho vnitřního života. Obrácená arkáda je označována jako girlanda. Ten, kdo
tímto stylem píše (např. u napsané jako n),
by měl být otevřený, vstřícný, empatický,
přátelský, nebo i nesamostatný a snadno
ovlivnitelný.

Podpis

Zvýrazněné smyčky

Výraznější horní smyčky v písmenech (např. b, d, h, l) vypovídají
o schopnosti člověka impulzivně se
nadchnout pro určitou věc, ale mohou signalizovat i povrchnost nebo
nedůslednost. Naopak, silnější smyčky v dolní části (např. g, j, y) podtrhují přirozený instinkt a zaměření dotyčné osoby
na materiální hodnoty. Nevelké spodní délky těchto písmen ukazují na neschopnost
prosadit se, uzavřenost, nebo nedostatek
rezervních sil.

Arkády a girlandy

Odstup jednotlivých písmen

Pokud jsou jednotlivá písmena od
sebe vzdálena, tím více to vypovídá o člověku, který je duchem podnikavý, rád se
učí nové věci, cítí potřebu stále se rozvíjet,
ale na druhé straně je netrpělivý. Malý odstup znamená spíše nesmělost a disciplínu.
Velké mezery mezi slovy zanechávají lidé
jednající s rozvahou, malé mezery zase impulzivní typy

Většinou dotváří text. Když se
od běžného rukopisu výrazně liší, tak
se pisatel staví do jiné pozice. Podpis
dost napovídá o stylizaci své osoby
do dojmu, který chce zanechat. Vždy
je samozřejmě nejdůležitější kdo
a co vám píše a jak se projevuje v životě k vám i jiným lidem, zvířatům,
či věcem. Ale to by už bylo o řeči
těla a gestech, které nevědomě všichni máme. O tom někdy jindy.
Nikdy však není na škodu soustředit se i na dojem, který v jiných
lidech zanecháváme. Svědčí to trochu i o úctě k nim. Neohrabané chování
a nečitelný rukopis svědčí i o jistém pohrdání ostatními. Vždyť ať se trápí. Co mě je
po nich. Jenže pak nastává ta zpětná vazba,
že se začnou odtahovat a vracet nezájem.
A to už není příjemné. Takže vše je o kvalitě komunikace mezi námi, lidmi.
Více na: http://www.naseinfo.cz/vzdelani/
co-o-nas-rekne-nase-pismo#ixzz2e0ZGrV5D

Sakrální znalosti o člověku:
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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; Nakladatelství IBIS s.r.o., P.O.BOX 45, 251 70 Dobřejovice

Život bere od každého podle jeho schopností a dává každému podle jeho
zásluh, přičemž nikoliv podle vnějších, ale vnitřních.
***
Čím více měníš svůj vnitřní svět, pracuješ na sobě, zlepšuješ svoje kvality, tím
více se tyto změny promítají do vnějšího světa.
***
Musíme si pospíšit naučit se cítit Duši a vnímat krásu, protože vše na tomto
hmotném světě, včetně lidského života, není více než bublina pěny na mořském
písku.
***
Smysl lidské existence na tomto světě - je duchovní růst, snaha o vystoupení ze
stavu sníženého hmotného vědomí a přechod do duchovních výšin, povznesení
se, přeměna, vzlet ke svému poslání a rozkvět všeho nejlepšího, co v sobě člověk
má.
***
Proč člověku vždy něco chybí a stalé hledá a poznává nové? Protože Duše ho
ponouká k hledání svého blízkého duchovního světa.
Rigden Djapo z knihy AllatRa

„Hvězdy jsou krásné, protože je na nich květina, kterou není vidět...“
„Ano, jistě,“ řekl jsem a mlčky jsem pozoroval vlny písku ve svitu měsíce.
„Poušť je krásná...,“ dodal.
A měl pravdu. Vždycky jsem miloval poušť. Usedneme na pískový přesyp... Nevidíme
nic... Neslyšíme nic... A přece něco září v tichu...
„Poušť je krásná právě tím, že někde skrývá studnu...,“ řekl malý princ.
Byl jsem překvapen, že pojednou chápu to tajemné záření písku. Když jsem byl
malým chlapcem, bydlil jsem ve starobylém domě a pověst vyprávěla, že je tam
zakopán poklad. Nikdy jej ovšem nikdo nedovedl objevit a snad jej ani nehledal. Ale
dodával kouzlo celému tomu domu. Můj dům skrýval ve svých hlubinách tajemství...
„Ano,“ řekl jsem malému princi, „ať už je to dům, hvězdy nebo poušť, to, co je dělá
krásnými, je neviditelné!“
Malý princ Antoine de Saint-Exupéry

DVOJÍ POVAHA ČLOVĚKA

O jakém nepříteli věděli Dogoni?

Jak se v člověku projevuje:
DUCHOVNÍ
podstata
MATERIÁLNÍ

V srpnovém
čísle Polahody
jsme psali o africkém kmenu
Dogonů a unikátních znalostech,
které uschovávají
a předávají po
staletí. „Dogoni a jim příbuzný kmen Bambara jsou jedním z mála národů, které si
zachovaly prapůvodní znalosti s prakticky
minimálním zkreslením. Často ani nevědí význam těchto informací, které daleko
předbíhají moderní vědu.“

Upřímně prožívá
opravdové hluboké pocity;
Má rád lidi, přírodu, svět,
je vděčný;
Věří ve vlastní síly a posunuje se vpřed;
Koná dobro, odpouští,
nezištně pomáhá;
Je shovívavý k chybám
druhých;
Poznává sebe, rozšiřuje si
náhled na svět;
Rozšířený stav vědomí...

V mytologii o stvoření světa se Ogo
vzbouřil proti Bohu a zůstal “neúplnou”
bytostí. Dogoni doufají ve “vykoupení”,
což je očištění. Říkají: “Nommo zvítězil
nad Liškou, a tím předpověděl svoji budoucí vládu na Zemi – výtvorem Lišky.”
Pravděpodobně zvířecí (materiální) povaha člověka byla do značné míry zkrocena již v dávné minulosti. Nommo „v nás
zvítězil nad Liškou”, tak říkají Dogoni
o událostech z minulosti. Jinými slovy, obraz duchovního a dokonalého zvítězil nad
přízemním a nečistým v člověku. Možná
právě znalosti zachované v legendě, pomohly Dogonům vybudovat sice malou,
ale důstojnou společnost. Jejich přesvědčení, že dobro vždy vítězí nad zlem, se pro-

Dávní lidé, když vysvětlovali duchovní cestu člověka, obrazně přirovnávali tělo
k lodi, na které se člověk plaví po oceánu
iluzí a drží kurz k majáku Duše. A Materiální podstatu, Materiální rozum, který řídí
Hmotu (Materii) přirovnávali k všeprostupujícímu Nepříteli, který se snaží zaplnit
mysl věcmi pomíjivými, bezvýznamnými,
oddálit ji od Věčného, od světla majáku
Duše. Závislost na iluzi hmotného světa
zužuje obzor a omezuje jej na problémy
loďky, které se nerozprostírají dále, než
metr od jejího okraje. Tak se Nepřítel snaží
člověka svést ze správného směru. Ovšem
nestojí za to nechat se zlákat oceánem iluzí a krátkodobým pobytem na lodi. Když
člověk dokončí svou plavbu, nechá loď
na břehu jako něco dočasného, něco, co
už pro své putování nepotřebuje, něco co
stejně zpráchniví a rozpadne se. Všechno
viditelné zmizí a změní se v nicotu, stejně
jako mizí hořící svíce.
Tyto znalosti jsou poměrně staré, ale
o nic méně aktuální i dnes. Když se každý
člověk alespoň trochu bude snažit zkrotit
svoje Ogo (ego), svět se tak stane mnohem
lepší.
„...Pro Osobnost je velmi důležité,
aby v životě udělala všechno možné i nemožné, aby se spojila se svou Duší.
Úkolem Materiální podstaty je za života Osobnosti odvrátit její pozornost od
Duchovní podstaty za každou cenu, ať už
je to pomocí myšlenek, přání, činů nebo
skutků, nezáleží na tom. Podstatné je, aby
člověk toužil po hmotném, pozemském
a smrtelném. A pro ni je každý prostředek dobrý, včetně podobného projevování
sub-osobností. V Materiální podstatě není
Dobro! Je smrtelná. Proto její úmysly

jsou stejné, jako u každé rozumné hmoty
– získat moc nad jinou hmotou a využít
její životní sílu pro své účely. Materiální
podstata dělá všechno možné pro to, aby
změnila směr životního vektoru Osobnosti, aby ji odvrátila od Duchovní podstaty.
Neštítí se ničeho a používá všechny své
„zbraně“. A těmi je v prvé řadě agrese,
útok. Hledá v člověku jeho slabé místo,
kam je možné ho v myšlenkách „kousnout“, citově „udeřit“ nebo jednoduše
navnadit na další „sladkou“ iluzi. Neustále člověku vnucuje nové šablony nebo
aktivuje staré. Materiální podstata – to
je diktatura mrtvoly!
Materiální podstata je ve svých vychytralých tricích vynalézavá. Pokud se
člověk sám v sobě nevyzná, tak to má
v tomto životě těžké a po něm ještě těžší.
A nespočívá to ani ve vnějších podmínkách, ale v lidské volbě. Život plyne velmi
rychle. Ta nejhorší věc na lidské existenci není smrt těla. Nejhorší je, když člověk
prožil svůj život v iluzorním zapomnění
a nic si neuvědomil, když se jeho Osobnost nerozvinula v duchovním smyslu.“
Tyto znalosti můžeme najít ve mnohých zemích světa, i když zahalené do
mýtů. Vedeni vědomím o struktuře člověka, Dogoni byli schopni odolat pokušení a nespadnout do extrému Materiální
podstaty, postavit se systému Živočišného
rozumu. Na těchto poznatcích se právě
buduje prosperující společenské zřízení
a hodnoty, které v něm převládají.
Někteří vědci považují domorodé africké kmeny za divoké a nevzdělané. Otázkou ale je, co je lepší: život v harmonii se
sebou samým, lidmi a přírodou, nebo iluze
života v kleci ega? Robert Temple, badatel
života Dogonů, ve své knize The Mystery
Sirius, napsal:
„Dnes jsme stále zvláštní směsicí divokosti a civilizovanosti, stalé pokračujeme
v boji s Ogo, který se skrývá uvnitř nás.“
Na základě skutečnosti, že Ogo už byl jednou poražen, máme šanci vyhrát tento boj
znovu.
Ale znalosti bez praxe jsou jen holá
teorie. Je málo vědět o existenci Duchovní
a Materiální podstaty, je také nutné na sobě
pracovat. Pokračovat v úsilí zkrotit svoje
Ogo (ego) a otevřít cestu do duchovních
výšin, jak říkají všechna starobylá vědění.
Znalosti jsou důležité pro duchovní hledající jen tehdy, když je lze použít pro vlastní sebezdokonalování a duchovní pomoc
ostatním lidem.

Podléhá spontánním negativním emocím;
Podrážděnost, zlost, strach,
má potřebu soudit, obviňovat, kontrolovat druhé;
Zažívá často pocity jako
nespokojenost,
sobeckost, sebelítost;
závist, žárlivost,
strach ze změn;
Zúžený stav vědomí, omezený na problémy…

Osvobodit se z okovů materiálního principu, porazit svoje Ogo (ego)
a duchovně se osvobodit - to je skutečný cíl všech duchovních učení,
počínající obdobím paleolitu.
VÍTĚZSTVÍ NAD MATERIÁLNÍM PRINCIPEM V ČLOVĚKU

▲

▲

Starodávný egyptský symbol
anch, který drží dvě mýtická
zvířata s kopyty (reliéf v Egyptském chrámu Sobek Haroeris,
v roce 80 př. n. l; Egypt)

Stéla Horus na krokodýlovi (3. století př. n. l., starověký Egypt). Horus je zobrazen nahý
jako symbol čistoty, nezatížený hmotnými touhami kráčí přes tento svět (ukázaná důležitost
kontroly nad svými Bytostmi, význam nemateriálních hodnot v životě člověka)
▲

Nejvyšší božstvo vody a země, demiurg v náboženství Inků - Viracocha (v rukou drží dva hady:
jeden má sedm “dělení” na těle, které znamenají sedm dimenzí. Druhý had má tři “dělení” na
těle a kopyta, která ukazují na trojrozměrnost světa a materiální princip);
(XI-XVI století Jižní Amerika)

▲

Jak vidí svět tento záhadný africký
národ a jaké legendy pečlivě uchovávají
pro budoucí pokolení?
Podle přesvědčení Dogonů ve složité
struktuře vesmíru existuje Nommo – světlá
bytost a Ogo – „nečistá“ bytost. Nommo
je „strážcem duchovních principů lidstva,
daruje déšť a je vladykou vody.“ Ztělesňuje svědomí a všechno dobré, co člověk
v sobě má, pocit lásky. Popis první bytosti nevyvolává otázky, protože je to obraz
božského a dokonalého, z vyšších světů,
ale vlastnosti druhé bytosti popisují docela
zajímavý jev.
Dogoni považují sluneční soustavu za
placentu nečisté bytosti Ogo. Slovo „nečisté“ je používáno jako protiklad božskému
a znamená nedokonalé (nikoli „špinavé“).
Země je „místo, kde se pupeční šňůra
Ogo spojovala s placentou.“ Jinými slovy,
Země je prostor, kde je Ogo plnoprávným
„vlastníkem“. Ogo se později často identifikoval s Bledou Liškou – hrdinou mnoha
legend Dogonů. Ogo je nedokonalá bytost,
která je všude ve světě, a určitým způsobem také v člověku, ve formě nedokonalého rozumu.

jevilo v tvůrčí struktuře jejich společnosti
a vzniklé sociální normy neumožňují, aby
se Ogo projevovalo.
Mimochodem, toto není jediný příklad. Znalosti o dvojí povaze člověka jsou
uchovávány v mnoha národech. Například v zoroastrismu (dávné náboženství
íránských národů, začátek 1 tis. př. n. l.),
existují dva základní duchové – duch dobra a duch zla, kteří spolu soupeří. Jeden
vytváří, druhý ničí. Zlý duch má funkci
destruktora a ničitele lidského vědomí, což
následně vede k degradaci společnosti jako
celku. Proto zoroastrismus navrhuje následovat Spenta Mainyu (dobrý duch, tvořivé
myšlení), a stejně jako jeho tvůrce Ahura
Mazda ztělesňovat ve svých skutcích Ašu
(vesmírný zákon dobra).

Harappská civilizace 3 tis. let před n. l. Otisk na terakotě.

Na jedné straně sedí člověk
v pozici lotosu (Pozorovatel)
ve stavu meditace. Nad hlavou má odpovídající symbol.
Vedle něj člověk, který zabije buvola (vítězí nad Materiální podstatou). Nad buvolem ještěrka s šesti čepy na
ocasu - symbolické označení
duchovních procesů znalostí.

Více v článku Jak a kde se rodí pocity a přání na www.polahoda.cz
Robert Temple The Mystery Sirius, A.Novych AllatRa
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