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Pozitivní emoce
chrání srdce

POZVÁNKA
Milí čtenáři a příznivci knih Anastasie Novych, jménem dobrovolníku Mezinárodního společenského hnutí ALLATRA Vás srdečně zveme na setkání pod názvem „ Jednota na duchovně-mravním základě“
Na co se můžete těšit? Dozvíte se mnoho zajímavého o činnosti
dobrovolníků z MSH AllatRa, budete se moci podělit o své vlastní
zkušenosti s ostatními, prodiskutovat znepokojující otázky a samozřejmě se seznámit s milými lidmi z různých měst, kteří jdou rovněž
po cestě duchovního rozvoje. Bylo toho řečeno a napsáno již hodně,
nástroje již byly dány. Vlastní zkušenost každého z nás je nyní to nejcennější, co společně máme.

Srdce není jen sval, který pumpuje
krev, ale také symbol lásky a pozitivních
emocí. A vědci dodávají: lidé, kteří jsou
šťastní a nadšení, mají nižší pravděpodobnost vzniku srdečních onemocnění.
Proč tomu tak je? Některé duševní
stavy mohou vytvářet fyziologické reakce – pokud jsou pocity a reakce dlouhodobě negativní, výsledná odpověď v těle
je také negativní. Odborníci spekulují
nad možnými mechanismy pozitivních
emocí, které dlouhodobě chrání před
onemocněním srdce.
pokračování na str. 2

Vstup
volný
Kontakty: Michal Krawiec,
tel: +420 733 111 676, cz@allatra.tv

2.12.2017 od 11:00 hodin, Ostrava - Výstaviště Černá louka 3235,
Pavilón A - konferenční sál - vstup bočním schodištěm od parkoviště

Znak AllatRa. Kruh a polmesiac
Analytická štúdia

Vo svetle nedávnych udalostí, spojených s obavami jednotlivcov z objavenia sa na uliciach slovanských miest čudného znaku – kruhu a polmesiaca (pod ním), (aj keď kvôli spravodlivosti poznamenáme, že sa prvýkrát
objavil na mestských bigboardoch pred dvomi rokmi a odvtedy takmer nemizne), by to chcelo predsa len urobiť nestrannú analytickú štúdiu s cieľom preskúmať povahu tohto fenoménu, odkiaľ korení a akú informačnú
záťaž v sebe nesie.

„Nikde nemá
žena toľko práv,
ako v islame“

pokračování z minulého čísla...
Ak sa v kruhu alebo polmesiaci umiestňovali akékoľvek zobrazenia alebo vysvetlivky, tak znak prestal byť pracovným (čistým) a stával sa len informatívnym symbolom, ako každá kniha,
v ktorej čítaš všeobecné informácie. Prečo znak prestával byť
v tomto prípade pracovným? To je čistá fyzika. Jednoducho pri zaplnení čímkoľvek, akýmkoľvek zobrazením Prázdnoty znaku, sa
narúšajú, povedzme, kvantové interakcie znaku so svetom. Totiž,
znak s vyplneným kruhom alebo polmesiacom interagujúc s inými rozmermi zo svojho druhého rozmeru, už nebude pri prechode
cez ezoosmózu vnímaný v iných rozmeroch (vrátane tretieho)
viac, ako informáciu nesúci obrázok – symbol...

cie, Sumerskej civilizácie, Starého Egypta, svojráznymi kultúrami
starých národov Sibíri a tak ďalej. Tieto symboly archeológovia
nachádzajú na skalných nápisoch, na starovekých odtlačkoch,
stélach, hlinených tabuľkách, amuletoch, rituálnom riade, odeve,
vo výzdobe dávnych "svätýň".

... A keď masmédiá hovoria o islamskom terorizme, islamskom extrémizme, musia chápať, že pri preklade kalku
(pozn. doslovný preklad) „islamský“ do
ľubovoľného cudzieho jazyka, konkrétne
do ruského, dostaneme: „mierny/bezpečný terorizmus; umiernený extrémizmus“,
čo sa stáva absolútnym filologickým nezmyslom, hlúposťou a výrečne svedčí
o zvláštnej negramotnosti a nekultúrnosti medzinárodných masmédií.
pokračování na str. 3

Rigden: To jednoducho hovorí o tom, že v každej dobe boli
ľudia, ovládajúci sakrálne Znalosti o pôvodných pracovných znakoch.

ALLAT

Anastasia: Treba hádam tiež poznamenať, že pracovný znak
"AllatRa" – je jedným z najsilnejších znakov, často sa používal ľuďmi, idúcimi po duchovnej ceste. A čo je najzaujímavejšie,
nedá sa od neho získať sila, ak sa Osobnosť nenachádza v pozícii
Pozorovateľa z Duchovnej podstaty, na rozdiel od znaku hviezdy.

Rigden: Mimochodom, o symboloch... Boli rôzne symboly
založené na interpretácii znaku "AllatRa". Niektoré z nich znamenali dodatočné vysvetlenia, ktorým rozumeli ľudia zasvätení
do týchto Znalostí, iné symboly – boli variácie od ľudí, ktorí sa
snažili zosilniť aj tak silné alebo dodatočne zaostrovať pozornosť
na akýchsi významných momentoch. Príkladmi takýchto symbolov na základe znaku "AllatRa" sú polmesiac s rožkami nahor, nad
ktorým je buď kruh s vnútri vyobrazeným krížom, alebo hviezda,
alebo symbolické zobrazenie postavy, a tak ďalej.

Rigden: Znak "AllatRa" pracuje v rozmeroch nad šiestym
a to ho stavia do radu s tými nemnohými jedinečnými pracovnými
znakmi, ktoré sú dostupné pre človeka v tomto svete... Takže znak
"AllatRa" je naozaj silný znak, ktorý umožňuje nahromadiť
a znásobiť v sebe sily Allatu, tej sily, ktorá pochádza od samotného Boha a posiela sa bezprostredne na tvorenie, t. j. na
stelesnenie Jeho plánu. Preto sa v sakrálnom zmysle tento znak
považuje za stelesnenie Božej sily cez Allat.
Anastasia: "AllatRa" aj ako pracovný znak, aj ako symbol
s vyplneným kruhom a doplnkovými označeniami poukazujúcimi
na konkrétne Znalosti, sa v rôznych dobách používal u rôznych
národov ako tajnopis o duchovných praktikách alebo o Učení.
Príklady možno nájsť po zoznámení sa s príslušnými archeologickými artefaktmi, pamätníkmi umenia a písomností tých istých starovekých kultúr Indie (Harappská civilizácia), Tripolskej civilizá-
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7) znak "AllatRa" na fragmente prívesku náprsnej ozdoby; (koniec II. tisícročia pr. n. l.; Starý Egypt);
8) fragment vlysu z Maribu (V. – IV. storočie pr. n. l.)

4)zobrazenie
symbolu "AllatRa" v staroegyptských posvätných
námetoch.

Anastasia: Pričom je zreteľne pozorovateľné, kde dávali symbol "AllatRa" a kde práve pracovný znak.

Je nejmenší a svojí podstatou nejunikátnější fantomová částečka Po. Pokud
je součástí elementární částice, hraje důležitou roli jako silová částečka
a univerzální spojovací článek mezi
fantomovými částečkami Po, jejichž
vnitřní potenciály jsou neslučitelné,
a tedy nemohou být umístěny vedle
sebe ve struktuře dané elementární
částice. Tato částečka může být pouze
ve spojení s dalšími fantomovými částečkami Po. Jak již bylo zmíněno, oddělené fantomové částečky Po neexistují.
pokračování na str. 4
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Príklady symbolov "AllatRa":
1) symbol z perzskej kultúry (VI. storočie pr. n. l.);
2) symbol zo sumerskej kultúry (III. tisícročie pr. n. l.);
3) asýrsky atribút boha Slnka Ašura a sumersko-akkadského
božstva Mesiaca – Sina.
Ľudia, ktorí nemali skutočnú predstavu o význame týchto
symbolov, ich spájali so Slnkom či Mesiacom, považovali ich jednoducho za atribút toho alebo iného božstva. Ale pre ľudí, ovládajúcich Znalosti, boli tieto symboly ako nápoveď, otvorené posolstvo z minulosti od tých, kto nanášal túto symboliku. Napríklad,
zoberme symbol polmesiaca s rožkami nahor, nad ktorým je malý
kruh vpísaný do veľkého a v malom kruhu je kríž s prázdnym
kruhovým stredom . Bolo to symbolické znázornenie duchovného
Učenia, prineseného do tohto sveta Bytosťou z duchovného sveta
(jeho symbolom je znak "AllatRa"). Malý kruh uzavretý vo veľkom symbolizuje ľudí zjednotených týmto Učením (kruh nasledovníkov). Rovnostranný kríž – je symbolom človeka, ale prázdny kruh v strede kríža v tomto prípade (v spojení so všeobecným
symbolom) označuje nielen na Osobnosť. Svedčí to o Človeku,
ktorý vďaka tomuto Učeniu dosiahol duchovné oslobodenie (splynutie Osobnosti s Dušou), avšak ostal pomáhať iným ľuďom na
duchovnej ceste.
Anastasia: Áno, je to naozaj skutočné duchovné hrdinstvo –
dosiahnuť duchovné oslobodenie, ale mať odvahu zostať tu,
v tomto hrubom materiálnom svete a slúžiť ako Šíriteľ síl Allatu...
Je tu ešte jeden zaujímavý moment, týkajúci sa uvedených symbolov. Symbol "AllatRa" bol spravidla atribútom   ženských
bohýň. Napríklad jeden z najznámejších je znak bohyne Al-Lát
("Matka Bohov"), ktorú uctievali starí Arabi v predislamskom období.
pokračování na str. 5
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SPOLEČNOST

VE SPOJENÍ
S PŘÍRODOU

Kukulkán
Chrám se nachází na poloostrově
Yucatán v Mexiku. Hlavní pyramidální
část stavby se nachází ve starověkém
městě Maya pod názvem Chichen Itza, což v překladu znamená "Studna kmene Itza». Chrám byl založen
přibližně v 7. století naší éry. Znalosti,
kterými disponovali geniální stavitelé
jedné z nejvíce kultovních staveb na
světě, jsou neuvěřitelné, především, co
se týče přesnosti umístění vzhledem
k zemským pólům.
pokračování na str. 5

HISTORIE

A co nevidí lidé?
To je dobrá otázka: "Co lidé nevidí?" Lidé nevidí nic. Ve skutečnosti, když
vezmeme člověka jako Osobnost, jako
diváka, který je přítomen v divadle života, tak člověk nevidí hlavní věc. Lidé
nevidí, že jsou Osobnostmi. Lidé nevidí
a nerozumí tomu, že se skutečně mohou
stát nesmrtelnými. Nevidí a nechápou
elementární věc – kvůli čemu jsou tady,
tedy to nejjednodušší – v čem je smysl
jejich existence.
pokračování na str. 6
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K čemu je dobrý rybí tuk

Extrasystoly aneb bouchání či vynechávání srdce

Co s tím dělat a jak si pomoci? Právě
extrasystoly se ze všech arytmií (čili poruch srdečního rytmu) vyskytují v populaci nejčastěji. Jsou součástí života každého
z nás, ale ne každý si je uvědomuje. Jelikož
většina lidí je nepociťuje, nijak je netrápí.
Citlivější jednotlivci je však vnímají, často
velmi nepříjemně. Vyvolávají v nich strach
až vážné obavy o vlastní zdraví.

Odkud pocházejí
Extrasystoly jsou nepravidelné stahy (kontrakce) srdečního svalu, které se
objevují kdykoliv, mohou být v různém
počtu a narušují pravidelnost srdečního rytmu. V drtivé většině případů jsou
běžným nálezem při vyšetření (auskultaci
čili poslechu srdce, nebo ještě přesněji při
zhotovení EKG záznamu, zejména pokud
se tento registruje dlouhodobě – během 24
hodin – tzv. EKG Holter).

Extrasystoly se podle místa svého
vzniku dělí na supraventrikulární a komorové neboli ventrikulární. Supraventrikulární se ještě podrobněji rozdělují na
sinusové, předsíňové a junkce. Extrasystoly většinou nejsou projevem žádného
onemocnění, ale způsobují je určité momentální stavy organismu: například emocionální napětí, stres, strach, přejedení se
a podobně. Mohou být vyvolány látkami
jako kofein, alkohol, drogy, některé léky.
Příčinou může být i kouření, kolísání krevního tlaku, infekce, horečka nebo poruchy
vnitřního prostředí (acidobazické rovnováhy, minerálů).
Někdy jsou extrasystoly součástí klinického obrazu vážné choroby, respektive
projevem vážné poruchy zdraví. Mohou
například doprovázet srdeční infarkt, myokarditidu (zánět srdečního svalu), závažné
infekční onemocnění a podobně. Takové
patologické extrasystoly bývají komorové
a většinou pocházejí z levé komory srdeční
(posoudí a rozliší to kardiolog na základě
EKG záznamu).

Co znamenají

Lidé pociťují extrasystoly velmi různorodě. Někdo je vnímá jako vynechávání

srdce, jiní udávají pocity trhání či „přeskakování“ srdce nebo je cítí jako silné údery
či bušení srdce. Jestliže se příznaky objevují čas od času, zejména ve spojení
s různými emocemi, ať už strachem,
nebo naopak návalem radosti, není důvod se jich obávat. Je lepší nevšímat si
jich čili nepřisuzovat jim větší význam
ani nesoustřeďovat zvýšenou pozornost na
sledování rytmu vlastního srdce.
Pokud se však objeví vedle jiných
vážnějších příznaků, jako je prudká svíravá či pálivá bolest uprostřed hrudníku
nebo náhle vzniklá těžká dušnost, zpocení, pocit na omdlení, či přechodné poruchy vědomí, tehdy mohou být projevem
vážné akutní poruchy zdraví, např. infarktu myokardu, plicní embolie a podobně. V takových případech je třeba
urgentní vyšetření, respektive přivolání
záchranky. Prevencí je pravidelná zdravá
životospráva, omezování kofeinových nápojů (kávy, koly), nikotinu, energetických
nápojů, protože tyto látky zvýšeně dráždí
srdeční sval a extrasystoly vyvolávají.
https://www.celostnimedicina.cz/
extrasystoly-aneb-bouchani-ci-vynechavani-srdce.htm

Pozitivní emoce chrání srdce
mužů a žen. Měřili u nich příznaky deprese, nepřátelství a úzkosti,
stejně jako míru projevu pozitivních emocí. Zjistili, že lidé, kteří
byli negativně naladění, měli o 22
% vyšší riziko vzniku ischemické
choroby srdeční.
Srdce není jen sval, který pumpuje
krev, ale také symbol lásky a pozitivních
emocí. A vědci dodávají: lidé, kteří jsou
šťastní a nadšení, mají nižší pravděpodobnost vzniku srdečních onemocnění.
Buďte v pohodě!
Chcete předejít onemocnění srdce?
Pak se snažte být neustále pozitivně naladění. To tvrdí studie, která byla zveřejněna
v předním kardiologickém časopise European Heart Journal. Po dobu deseti let sledovali odborníci 1 739 zdravých dospělých
Bór podporuje metabolismus vápníku, fosforu a fluoru v organismu. Je
důležitý pro různé enzymatické reakce.
Společně s vápníkem, hořčíkem, křemíkem a vitamínem D reguluje metabolismus a růst kostí.Bór pomáhá při vstřeNaše nohy nás celý život nosí. Chodidla jsou jedním z nejcitlivějších míst na
našem těle. Přesto je tak málo vnímáme
a často toho o nich málo víme.
Z toho vyplývají různé potíže. Fyzické i vnitřní. Problémy s klenbou, vybočené palce, zarůstající nehty, křečové
žíly, potíže s kotníky, s koleny, s bederní
páteří, vypouklé břicho nebo i pocity „odpojení“ a nestability v životě. Vše v tomto
článku platí samozřejmě jak pro dospělé
tak i pro děti.
Jak vlastně chodidlo funguje?
„Lidské chodidlo je stroj mistrovské konstrukce a umělecké dílo,“
napsal kdysi Leonardo da Vinci.
Je složeno z 19 svalů, 107 vazů a 26 kostí.
Ne nadarmo tedy chodidla obsahují čtvrtinu všech kostí v našem těle.
Proč nám však naše nohy často nefungují? Odpověď je jednoduchá. Nepoužíváme je!
Herec Jaroslav Dušek pronesl: „Vyvíjely se čím dál tím lepší boty, které
pěkně podepírají nohu. Podepírají chodidlo, krásně drží kotník, perfektní boty,
opravdu. To už ani nepotřebujete nohu.“
A to je, bohužel, naprosto přesné…
Klenba funguje pod tlakem!
Podepřete ji a začne se bortit.
Víte, jak funguje klenba, když ji vyskládá kameník? A viděli jste jej někdy, že by
po jejím dokončení jakékoliv místo klenutého oblouku zespodu podložil? Ne a proč?
Začala by se bortit. Klenba, jako taková,
totiž funguje na bázi tlaku, který je na ni
shora vyvíjen. Čím větší je tlak, tím blíže
se jednotlivé kameny k sobě semknou, to

Srdce pod vlivem
Pozitivní vliv je definován jako zkušenost z příjemných emocí, jako jsou radost,
štěstí, vzrušení, nadšení a spokojenost.
Tyto pocity mohou být přechodné, ale
u dospělých bývají stabilní.
Pozitivní vliv je do značné míry nezávislý na negativním vlivu – ten, kdo je
obecně šťastný a spokojený, může mít občas strach, vztek či špatnou náladu, ovšem
aniž by to mělo vliv na jeho kardiovaskulární systém a zdraví celkově.
bávání vápníku, prevenci řídnutí kostí
a revmatoidních zánětů kloubů.

Bór je důležitý pro zdravé kosti stejně jako vápník,
hořčík a vitamín D

Emoce a zdraví jsou propojeny
Proč tomu tak je? Některé duševní stavy mohou vytvářet fyziologické reakce –
pokud jsou pocity a reakce dlouhodobě
negativní, výsledná odpověď v těle je také
negativní. Odborníci spekulují nad možnými mechanismy pozitivních emocí, které
dlouhodobě chrání před onemocněním srdce. Podle nich sem spadá mimo jiné kvalitní spánek a odvykání kouření.
Lidé, kteří jsou pozitivně naladění, se
i z krátkodobých negativních stavů rychleji
zotaví, protože umějí kvalitněji odpočívat
a relaxovat. Je tedy jasné, že silné pozitivní
pocity vyvolávají kladné fyzické a emocionální reakce, které mají velký přínos pro
naše zdraví.
https://www.kardiochirurgie.cz/novinky/pozitivni-emoce-chrani-srdce-634
Nedostatek bóru může vést k zpomalení růstu či k osteoporóze a zlomeninám
kostí.
Zdroje bóru: luštěniny, ořechy, čerstvé ovoce a zelenina
Doporučená denní dávka: 0,3 - 3 mg

vod, proč se rybí tuk doporučuje podávat
dětem a mládeži.

Rybí tuk, neboli olej z tresčích jater,
zná lidstvo již více než tisíc let. Objevili ho
Vikingové ve Skandinávii, kterým sloužil
nejen při přípravě potravin, ale i na činění kůží, konzervaci dřeva a nebo se lil do
lamp. Přímo jako léčivo se začal doporučovat na začátku osmnáctého století. Na
začátku ho lékaři předepisovali na revma,
ale velmi rychle se zjistilo, že je dobrý
i v mnoha jiných případech.
Díky vysokému obsahu nenasycených
kyselin omega 3 a omega 6 rybí tuk zlepšuje obranné schopnosti organismu a tím pádem pomáhá z našeho imunitního systému
vystavět téměř neproniknutelnou zeď proti
mnoha různým neduhům. Zlepšení odolnosti navíc zesiluje vyšší obsah vitamínu
A, který má velmi dobré antioxidační
účinky a také vitamín D, který v lidském těle zlepšuje produkci antibakteriálních peptidů. Rybí tuk je také velmi
dobrý v případě, že potřebujeme urychlit
regeneraci organismu po nějaké závažnější léčbě (například když jsme museli brát
antibiotika).
Ačkoliv se jedná o tuk, pravidelná
konzumace pomáhá regulovat hladinu cholesterolu v krvi a tím samozřejmě zlepšuje
celkové fungování srdce a krevního oběhu.
Měla by také působit jako jistá prevence
proti vzniku rakoviny vaječníků, prsu či
střev. Zlepšuje mineralizaci kostí, která
je nezbytná pro zdravý vývoj organismu –
to je kromě posilování imunity druhý dů-

"Odborníci vychvalující metodu trakce v reklamních brožurách popisují, že díky
této metodě se zvětšuje výška ploténky a také meziobratlového (foraminálního) otvoru,
prostor pro procházející míšní kořeny (nervy) se rozšiřuje, zlepšuje se mikrocirkulace,
klesá městnání (otoky) venózní krve v kořenech. A je to opravdu tak. Zapomíná se však
upozornit na to, že k těmto změnám dochází pouze během trakce, dokud jsou meziobratlové klouby roztaženy. Po ukončení trakce se pohybové segmenty páteře zasažené degenerativně dystrofickým procesem navracejí do téhož patologického stavu, v jakém
byly i před začátkem trakce. Jen s tím rozdílem, že mezitím byl fibrózní prstenec
meziobratlové ploténky poškozen.
Trakce je v případě protruze a výhřezu meziobratlové ploténky nanejvýš škodlivá, protože napomáhá další extruzi meziobratlové ploténky. Je důležité vědět, že
jakékoli metody trakce nebo roztahování páteře v případě degenerace meziobratlové ploténky vedou k tvorbě výhřezu. A v případě již vyhřezlé meziobratlové ploténky se pak výhřez ještě více vyklenuje. Proto, ať už zní reklama na trakci páteře jakkoli
zajímavě, ať se k tomu používá jakékoli zařízení, podstata této metody zůstává stejná."
z knihy Osteochondróza pro profesionálního pacienta prof. Igora Danilova

Boty už jsou dneska tak propracované, že už
skoro ani nepotřebujete nohu!
Aneb, jak vlastně funguje lidské chodidlo

je způsob jakým klenba plní svoji funkci.
Vypodkládání nožní klenby tedy nevede
k nápravě plochých nohou, je tomu právě
naopak.
Když něco na těle nepoužíváme, ochabne to a degeneruje!
Představte si, že byste svoji šikovnou
a tolik citlivou ruku začali zavírat na 10
(nebo i 12 či 15) hodin, každý den, do neforemné, tlusté „krabičky“, která by navíc
byla menší než Vaše ruka samotná. Po
několika měsících byste pozorovali znatelný rozdíl v citlivosti, tvaru, šikovnosti
i celkové funkci Vaší ruky. Prsty by se Vám
zkroutily, svaly ochably, kůže by zbledla,
dost možná by Vám ruka začala zapáchat
podobně jako některým nohy. A nejen to,
bylo by to znát i na rozvoji a síle Vašeho
předloktí, síle a mobilitě ramene, tvaru
a kondici Vaší hrudní i krční páteře.
A s nohou je to naprosto stejné!
Většina v dnešní době vyráběných bot
svým tvarem a pohyblivostí zcela neodpovídá přirozenému tvaru a funkci lidského chodidla!
A jelikož v těchto botách trávíme velkou část našeho života, vybírá si to svou
daň. Vybočené palce, zarůstající nehty,
zhroucené klenby, křečové žíly, problémy
s kotníky, s koleny, s kyčlemi, s bedry nebo
i s krční páteří, to vše často začíná u našich
bot.
Chodidlo ve tvaru boty nebo bota ve
tvaru chodidla?
Lidská noha je přirozeně široká, s prsty
do široka roztaženými a oddělenými od
sebe. Proč je tomu tak? Odpověď je jednoduchá: Stabilita!
Pro lepší vysvětlení si poodskočíme do
říše zvířat. Zvířata chodící po čtyřech ne-

K tomu, aby mohl správně pracovat a tím
i budovat podélnou klenbu, se ale potřebuje
nacházet ve své přirozené pozici.
A to je obvykle kámen úrazu. Klasického boty ji totiž většinou deformují.

tráví příliš času na jedné noze. Většinu času
tráví na dvou a více končetinách naráz.
Jejich základna opory (místo pod a mezi
končetinami, o které se zrovna opírají) je
tedy sama o sobě široká a nepotřebují prsty
pro její rozšíření ani pro stabilizaci. Jejich
končetiny bývají zakončeny malými oválnými packami či kopyty.
Oproti tomu zvířata chodící po dvou
mají svou základnu opory podstatně menší
(jen jedna nebo dvě končetiny naráz).
Čím širší je základna, tím větší je stabilita
a to je důvod, proč mají tyto druhy zvířat
dlouhé, do stran rozestoupené prsty
a široká chodidla. Naprosto stejně je tomu
přirozeně i u člověka.
My dnes však kašleme na přírodní zákony, děláme si z nohou „kopýtka“ a ubíráme
si tím stabilní půdu pod nohama. To s sebou
nese určité následky. Abychom se vůbec
udrželi na nohou, naše tělo si muselo najít způsoby, jak vyrovnat tento nedostatek
opory, a tak jsme si začali vyvracet kotníky,
kolena, bederní páteř, atd.
Opírejte se o palec, jinak se rozlučte
s podélnou klenbou, plochým břichem
a přivítejte potíže s kotníky, koleny a bedry.
Chcete-li vytvořit podélnou klenbu,
opírejte se o svůj palec! Palec je základním oporným prvkem našeho chodidla.

A to stále ještě není všechno. Dětem i dospělým rybí tuk pomáhá zlepšit
práci nervového systému a mozkovou
činnost. Je to důležité nejen během výuky, ale také to snižuje riziko onemocnění
Alzheimerem. Rybí tuk také účinkuje jako
prevence proti různým problémům se zrakem. Navíc se dá používat i zevně. Masti
z olejem s tresčích jater urychlují hojení
ran, omrzlin, opařenin či dětských opruzenin a pomáhají udržovat vláčnou a hladkou pokožku. V koncentrovanější podobě
se občas předepisují i jako podpůrná léčba
při potížích s lupénkou, akné či různých
ekzémech.
Rybí tuk je velmi prospěšný, ale přeci
jen se jedná o léčivo a tak by se k němu
mělo přistupovat s jistou opatrností
a u dávkování je třeba se držet informací
z příbalového letáku či doporučení lékaře.
Také není vhodné ho podávat v průběhu
antibiotické léčby, protože sice na jednu
stranu pomáhá imunitnímu systému, ale
na druhou může zlepšit množení bakterií –
ale samozřejmě, jak už bylo uvedeno výše,
velmi dobrý je po dobrání antibiotik.
Opatrní by měli být i lidé, kteří již berou
vitamíny A, D či E v nějakém jiném potravinovém doplňku a také ti, kteří se léčí
protisrážlivými léky. Rybí tuk se nedoporučuje lidem s ledvinovou kolikou a také
bychom měli zvážit jeho podávání v létě,
kdy člověk má díky sluníčku velký přísun
vitamínu D přirozeně.
Malá poznámka na konec – pro mnoho
lidí rybí tuk znamená odpudivou tekutinu
páchnoucí rybinou, v dnešní době ho lze
sehnat bez problémů i v podobě neutrálních kapslí, které snad nikomu nemohou
vadit.
http://www.prostezdravi.cz/cemu-jedobry-rybi-tuk/

Jak to pak následně vypadá v praxi?
Nastíním Vám dvě nejčastější možnosti:
1. Bota je úzká, palec nemá potřebný
prostor, a tak se stáčí dovnitř, pod ukazovák. Jelikož palec jako oporný prvek
chybí, kotník se zbortí dovnitř a tím najdeme stabilitu. Vedle lámání kotníku je
však tato změna polohy doprovázená také
přílišným napětím kolene (z vnitřní strany), povolením vnitřního břicha a deaktivací hýždí.

riziko prasknutí kolenních vazů. (Troufám
si tvrdit, že je to nejčastější příčinou prasknutí kolenních vazů.) To ale není vše.
Vyvracíme si tím i bederní páteř, tlačíme
na ploténky a deaktivujeme vnitřní břišní
svaly. Ty ochabují a břicho ve spodní části
„vylézá ven“. V neposlední řadě tím trpí
také kotníky, kyčle či páteř krční.
Pokud se opřeme o svoje palce,
naskočí podélná klenba, kotník, koleno,
pánev se srovnají do správné polohy a zaktivují se hýždě i vnitřní svaly břicha.
Stlačené prsty alias kam se poděla
příčná klenba?
Prsty potřebují svůj prostor! V klasických botách jsou prsty často zmáčknuté,
skrčené, zvednuté. To vše jim brání
vykonávat jejich přirozenou funkci, reagovat na podněty zespodu, stabilizovat, chápat se a při tom budovat příčnou klenbu.
Ruka je tady opět výborný příklad. Nasimulujeme si, co se děje s našimi chodidly
v botě. Stlačíme prsty k sobě, skrčíme je
a trochu nadzvedneme. Ihned je patrné, že
příčná klenba se vypne.
Všimněte si, jak vylezou kůstky, které
jsou její přirozenou součástí. Na ty pak
šlapeme, mačkáme si je, tvoří se okolo nich
mozoly, tlačí nám na nervy a nemůžeme
chodit. Toto je opravdu častý problém
(v pokročilejší fázi projevu). Především
ženy nosící lodičky budou moc dobře
vědět, o čem mluvím, ale těmito potížemi
trpívají i muži.

2. Bota má tuhou podrážku a zvednutou špičkou. To nás nutí, abychom palec
drželi nahoře a neopírali se o něj. Tělo
tak musí najít stabilitu jinak. Přeneseme
váhu o něco více dozadu (často více na
vnější hranu chodidla), propneme koleno,
vystrčíme zadek a prohneme bederní páteř.
Následkem tohoto kompenzačního manévru velice trpí kolena, doslova si je totiž
vyvracíme (lámeme). Takovéto propnutí
kolene deaktivuje svaly a přetěžuje vazy,
které jej přirozeně stabilizují. Po čase si
tím kolena oslabíme a velice zvyšujeme

Je-li vaše štěstí podmíněné, nebudete šťastní nikdy. Osho

Naopak jakmile prsty roztáhneme do
jejich přirozené šířky a klenba nám opět
nádherně naskočí. Je to opravdu jednoduché.
Roztáhnout a "chytit", to je to, co naše
nohy potřebují a také způsob, jak posilovat
a vybudovat si stabilní příčnou klenbu.
Vnímejte svoje nohy, opírejte se
o svoje palce…svět bude o něco barevnější
a radostnější.
Matyáš Kozma
celý článek na: http://www.matyaskozma.
com/cs/chodidla-1-dil/
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Skutečné vztahy

Jsou dva druhy vztahů – mentální
a skutečné. Většina vztahů, ve kterých se
nacházíme, jsou mentální vztahy. Máme
svoji představu, jak by věci měly vypadat,
jak bychom se měli chovat nebo druzí lidé
jak by se měli chovat k nám, jak by měl vypadat náš společný vztah a kam by se měl
ubírat a jak. S touto utkvělou představou
náš vztah neustále porovnáváme. Ve skutečnosti se se svým partnerem ani nepotkáme, pokud žijeme uvězněni jen v našich
představách o tom, jaký by ten druhý měl
být a jak by se měl chovat.

našeho srdce nemůžeme
žít a srdce miluje a je mu
milování přirozené. Pokud
jsme odpojeni, s nezájmem
o druhé i sebe, umíráme.

hého nebo vašeho vztahu, jen aby někdo
nezpochybnil vaši představu o báječnosti
vašeho partnera nebo vztahu. Pokud se o to
někdo pokusí, velmi vás tím naštve a odplata ho nemine.

Často se ale bojíme
skutečně se otevřít lásce,
skutečně milovat – otevřít
se s odvahou nové možnosti dostat se za hranice
vlastní osobnosti. Raději místo toho lpíme
na svých představách a konceptech, škatulkách a „značkách“, a udržujeme si tak
uměle pocit, že se pohybujeme ve známém
prostředí.
Když toužíme neustále prožívat pozitivní chvíle ve vztahu, neděláme nic jiného, než že ho znásilňujeme ze skutečné
podoby do podoby mentální. Realita totiž
nikdy není jen pozitivní.

Čím déle popíráte skutečnou realitu,
tím větší vystřízlivění a krutější probuzení vás bude čekat. Vše pak, při překlopení svých pocitů do temnoty, vidíte zase
totálně černě a začnete druhého ponižovat
a shazovat, naprosto popíráte, že vůbec
kdy bylo na vašem partnerovi nebo vztahu
cokoliv krásného a obdivuhodného. Neexistuje už způsob, jak se jeden druhému
otevřít – kapitola je uzavřena.

Opravdový vztah je vždy nedokonalý. Dokonalost totiž neexistuje. Lidé
nejsou dokonalí ale jsou jedineční. Každý kráčí po své vlastní cestě, na které
potkává svoje vlastní výzvy důležité pro
svůj vývoj.
Když žijeme v mentálním vztahu, uzavíráme své srdce opravdovosti. Uzavíráme
ho před bolestí ze strachu ze zranění nebo
zklamání. Chceme ho chránit a nechceme
nic z toho, co jsme si vysnili, ztratit.

Mentální vztah znamená, že žijeme ve
svých představách. Nevidíme svého partnera, ale vidíme obraz, který jsme si v hlavě vytvořili a máme vztah s tímto obrazem.
Vidíme pak svět extrémně jen jako úplně
dobrý nebo jako úplně špatný. Věci jsou
buď úžasné, nebo úplně strašné.
Lidé neustále vyživují mentální vztahy, aby necítili díru vzniklou absencí skutečného vztahu.
Žijeme v mentálním vztahu buď idealizováním, přetvářením všeho v negativní,
anebo žitím ve frustrujícím vztahu.

Láska je ale přítomna všude a vždy,
když se s někým jakkoliv spojujeme
mentálně nebo fyzicky. Milovat, to je
největší přirozeností našeho srdce. Láska
je přítomna dokonce i při projevech násilí, nenávisti a zlosti. Není přítomna jen ve
chvílích ignorace, odpojení a nezájmu. Bez

Při idealizaci je pro nás náš partner
Bůh či Bohyně, nevidíme žádné jeho chyby nebo vady. Když jste s Bohem, podporuje to jen vaše ego, které se tetelí při
představě, že právě mně se podařilo ulovit
Boha. Tak dlouho, jak to jen jde, se snažíte
nevidět a nevšímat si nedokonalostí dru-
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Srdečne vás pozývame na:
PREZENTÁCIU knihy ALLATRA – knihy, na ktorú čakali
tisícročia!
Encyklopédia prapôvodných duchovných Znalostí o svete
a človeku od autorky Anastasie Novych
• Človek a neviditeľný svet. Fenomenálne schopnosti človeka •
Fyzika neviditeľného sveta – veda budúcnosti • Znaky a symboly, ich vplyv na podvedomie • Tajomstvá tisícročí, jedinečné
archeologické artefakty • Zistite pravdu o sebe, o spoločnosti
a o svete – teraz je ten pravý čas!
Kdy: 15. a 16.12.2017
Kde: Zdravé Vianočné Trhy, Kultúrno-spoločenské centrum, Jedlíkova 7, Košice
Kontakt: bauli.kuskulicova@gmail.com a tel. č.: +421 918 636 214

Další možností je mentální vztah s někým, koho nemůžete mít. Všechno by
bylo tak jednoduché a nádherné, kdybyste jen mohli být spolu. Ten druhý je nedosažitelný (vztah na dálku, poblouznění
oblíbeným hercem či herečkou ze seriálu,
hrdinou z knihy, milencem mé kamarádky,
manželem mé sestry nebo jen ženáčem),
ale vy se jím ve své mysli stále zabýváte,
abyste se necítili být sami. Nikdy nemusíte
nic reálného řešit, vše se odehrává jen ve
vaší mysli. Je to jen velká hra na vyhýbání
se cítění osamocení.
Mentální vztahy nemají s láskou nic
společného. Jsou to jen myšlenkové představy, konstrukty naší mysli. Jsou to filtry,
přes které se díváme na svět. Kvůli těmto
filtrům se míjíme se skutečným životem.
Láska je všude, ale my jsme natolik pohlceni našimi mentálními procesy, že láska
se v našem životě nemůže skutečně projevit.
Yamuna
https://cestaduse.wordpress.
com/2017/05/06/skutecne-vztahy/

ÚČINNÉ ZPŮSOBY ŘEŠENÍ DANÝCH PROBLÉMŮ
● Příčiny změny klimatu ● Současný výzkum a fakta ● Co nás v blízké budoucnosti
čeká ● Účinné způsoby řešení ● Jak se připravit?
29.11.2017 18.-20. hod.
Avatár, vegetariánská restaurace, Mendlovo náměstí 10, Brno
Kontakt: Renáta, tel.: 606794639

SEDM OSNOV ALLATRA

Pravá Láska, to je znovuobnovení jednoty Duší. Milující člověk vidí v jiném spřízněnou krásu jeho Duše. Když člověk opravdu
miluje, nevidí povrchní krásu, tím myslím, rozumovou a fyzickou krásu jiného člověka, jeho talenty, schopnosti, ale vnitřní krásu jeho
Duchovní podstaty. V tomto případě začíná člověka vidět z úplně jiného úhlu pohledu. I u této osoby také probíhají podstatné změny.
Představte si, že ještě nedávno se vůči vnějšímu světu choval agresivně. Najednou v něm někdo objevil nikoli zlého člověka, ale dobrého, uviděl ne jeho špatné vlastností, ale dobré. To znamená, že obrátil pozornost na jeho duchovní krásu, která v něm také je, ale
nebyla v jeho mysli dominantní. Díky tomuto upřímnému pocitu, člověk začne nejenom rozkvétat, ale i se měnit k lepšímu, přebývat
svým vědomím v poháru plném Lásky. Lidé, kteří chtějí jít duchovní cestou, by neměli ztrácet čas čekáním, že někdo někdy přijde
a začne je upřímně opravdově milovat. Potřebujeme se naučit odhalit lásku uvnitř sebe - Lásku k Bohu, Lásku k Duši - a pak se to
odrazí ve vnějším světě, dovolí to vidět lidi z hlediska jejich duchovní krásy. Je to vlastně mnohem blíže, než si dokážete představit.
Pravá Láska jsou hluboké pocity člověka, které nelze slovy vyjádřit. Je to síla Duše, její stav Lásky k Bohu. Pravá láska mezi lidmi
se začíná, kdy jedna osoba zažívá hluboké pocity Lásky k Duši jiného člověka, jak se říká, vidí jeho podstatu, vidí jej pravého, když
dochází k „nevyslovitelnému úžasu“.
Z knihy AllatRa (Anastasie Novych)

1. HODNOTA ŽIVOTA
2. SVOBODA VOLBY
3. OVLÁDÁNÍ SEBE SAMA
4. DUCHOVNÍ A MORÁLNÍ
SEBEZDOKONALOVÁNÍ
5. JEDNOTA
6. TVOŘENÍ
7. DUCHOVNÍ DĚDICTVÍ

Prekladateľka Koránu:

„Nikde nemá žena toľko práv, ako v islame.“
„Človek, ktorý spáchal vraždu nevinnej duše, hoci len jednej, jedinej, nikdy nepocíti vôňu raja.
«A nezabi dušu, ktorá Pánom tvojim bola posvätená». Tak je napísané v Koráne“, - je presvedčená
Valerija Porochova, prekladateľka Koránu do ruského jazyka, od r. 2000 prezidentka medzinárodného
fondu „Medzikonfesionálny súlad a stabilita“.

ZABI NEVERNÉHO V SEBE
Jekaterina Byčkova, „AiF“: Prečo sa
teroristi na celom svete prikrývajú islamom? Odkiaľ sa vzal pojem „islamský
terorizmus“ ...
Valerija Porochova: Všetky svetové
náboženstvá sú nazvané menami ich zvestovateľov – budhizmus, zoroastrizmus, judaizmus, kresťanstvo. Jediné náboženstvo,
ktoré už v názve nesie jasne sformulovaný
význam, je islam. Hovorový arabsko-arabský slovník (a rovnako anglicko-anglický
a francúzsko-francúzsky a pod.) podávajú
slovníkový význam tohto slova: mier,
pokoj, bezpečnosť, umiernenosť výlučne
vo všetkom. A keď masmédiá hovoria
o islamskom terorizme, islamskom extrémizme, musia chápať, že pri preklade kalku (pozn. doslovný preklad)
„islamský“ do ľubovoľného cudzieho
jazyka, konkrétne do ruského, dostaneme: „mierny/bezpečný terorizmus;
umiernený extrémizmus“, čo sa stáva
absolútnym filologickým nezmyslom,
hlúposťou a výrečne svedčí o zvláštnej
negramotnosti a nekultúrnosti medzinárodných masmédií. V rovnakom slovníku nachádzame jediný význam slova
„moslim“ – človek, ktorý uveril v Boha,
alebo jednoducho – veriaci.
Prorok Mohamed povedal: „Akonáhle moslim spácha vraždu jednej, jedinej nevinnej duše, prestane byť moslimom
a nikdy nepocíti vôňu Raja.“ A tu by som
chcela doplniť: vrah rovnako prestane byť
aj židom, aj kresťanom. Vrah musí byť
postavený pred súd. V tejto súvislosti treba zdôrazniť, že keď masmédiá nazývajú
teroristu „moslimom, alebo šachídom“,
z jednej strany diskreditujú tieto dve slo-

vá, ktoré sú neobyčajne
významné pre každého
moslima, z druhej strany – ctia a oslavujú tohto
teroristu v očiach jeho spoločníkov a ich rodín.
Ale hádam nebudete popierať, že
v Koráne sú aj také pojmy, ako „džihád“ –
„svätá vojna s neveriacimi“?
- U mnohých islamských filozofov sa
„zabi neverného“ vykladá iba jediným
spôsobom – „neverného v sebe“. Toho
neverného, ktorý je vnútri teba. Skrátka
džihád – to je víťazstvo nad sebou, psychologická kategória.
Revízia pojmu „džihád“, jeho premiestnenie z roviny osobného úsilia človeka do roviny ozbrojeného boja s nevernými, vrátane moslimov, ktorí nezdieľajú
ich názory, schvaľuje právo na neposlušnosť, vzburu, nepokoje (fitna), ktoré nie
je vlastné islamu. Schvaľuje oprávnenosť
fitny, hoci sa v Koráne deklaruje, že „fitna
je horšia ako smrť“.
Vzhľadom k tomu, že vykonávatelia teroristických útokov pochádzajú
z moslimských štátov, reálne ohrozujú aj
moslimov, aj Islam v celku.
„Keď vás nepochopia, mier vám nenavrhnú a nedajú ruky od vás preč, chytajte ich a zabíjajte...“
- Začiatok tohto veršu Koránu je takýto: „Bojuj za Pánove diela len s tým,
kto bojuje s tebou, neprekračuj hranicu
dovoleného, ak tvoj nepriateľ preruší vojnu, zlož zbraň.“ A ďalej: „V náboženstve
niet prinútenia, volajte k Bohu múdrosťou
a krásou hlásania, presviedčajte nerozhodných mäkkosťou rečí. A keď vás nepochopia, povedzte „salam alejkum“ a odíďte.“
A len po tomto sú vami citované slová.
Keď nenavrhujú mier a znížia sa k tomu,
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že na vás siahnu rukami, treba sa brániť.
Ale nie napádať!
Islamisti, pridržiavajúci sa radikálnych názorov, by s vami nesúhlasili. Mám
na mysli wahábitov ...
- Misia šejka Muhammada ibn Abd
al-Wahhába na konci XVIII. storočia bola
pevne ohraničená tým územím, tou národnou mentalitou a tou dobou – Arabi už
odišli od koránického islamu, oddali sa pokušeniam a rozvratu. Wahháb prišiel, aby
ich vrátil na správnu cestu, čiže na Pánovu
cestu. Ideológia bola krásna, ale stratégia –
odporná a krvavá. Sama sa vyčerpala.
Importovanie tejto prežitej ideologickej doktríny je úspešné len v krajinách,
kde je civilizačná úroveň mimoriadne nízka. Myslia si, že bojujú proti neverným,
ale v skutočnosti – za rozdiel v životnej
úrovni. Nutné je oddeľovať náboženstvo
od politických rozhodnutí.
Mimochodom, protiprávne zväzovanie náboženstva človeka s geopolitickými
a finančno-ekonomickými záujmami vládnucich štruktúr, pokusy nanútiť veriacim
ľuďom zodpovednosť za nezodpovedné
chovanie ich „spoluveriacich“, spútavanie
línie správania človeka, vyznávajúceho
normatívy svojho náboženstva s krvavou
stratégiou „náboženských“ teroristov sa
môžu stať ideologickým nástrojom civilizačného konfliktu a spustiť mechanizmus
globálnej medzináboženskej konfrontácie.
Odkiaľ sa berú „Allahove nevesty“ –
šachídky, ktoré na smrť žehnajú, možno,
iniciatívni duchovní učitelia?
- Šejkovia a mullahovia, hovoriaci o „dievčatkách v raji“ – to vôbec nie
sú moslimovia a kážu nie celkom, alebo
vôbec nie to, čo je skutočným islamom. Čo
sa týka slov Mohameda o neprípustnosti
terorizmu v islame, tak tieto slová sú rozpí-

sané v mnohých hadísoch (rozprávaniach,
alebo výpovediach). Tu je jeden z nich:
„Skutočne, ten kto zabil seba (úmyselne),
bude potrestaný ohňom, v ktorom sa usídli
navždy...“
Pravoverní – to nie sú len moslimovia.
K ľuďom kresťanskej a židovskej viery
sa v Koráne pristupuje ako k vysoko cte-

ným ľuďom, ktorým bolo zoslané Písmo. A Najvyšší hovorí: „Ja ponechávam
kláštory, kostoly, synagógy a mešity, kde
sa meno Božie plne spomína.“
Kto má viac práv?
- Prijatý je predpoklad, že ženy v islame nemajú práva. Aj štvrtou ženou sa stane, aj ak sa bude chcieť rozviesť, nedostane nič, dokonca ani v mešite nemôže byť
pri mužovi...
- Tento názor je stereotypom, zrodeným opäť z úplnej nevedomosti. Nikde
nemá žena toľko práv, ako v islame. Keď
sa od nôh po hlavu oblieka do odevu čiernej farby, vedzte, že táto farba nemá žiadny vzťah ku Koránu. Najvyšší hovorí: „Dal
som vám plnú stupnicu farieb, ktorú musíte používať“. A „obliekajte sa do ozdôb
a najslávnostnejších odevov“ ...

Láska je štěstí. Kdo dokáže milovat, je šťastný. Herman Hess

Mimochodom, Arabi sa stále častejšie
pridržiavajú štvrtej súry Koránu: „Ak cítite,
že spravodlivosť ku nim nezachováte, berte
si za ženu len jednu“. Tu sa hovorí o majetkovej rovnosti. Možnosť polygamie sa berie
do úvahy vo výnimočných prípadoch. Napríklad, ak žena nemôže rodiť deti, ak vzniká psychologická a sexuálna nezlučiteľnosť
s manželom. Pokračuje v rodinnom živote
s prvou a berie si druhú ženu. Ale percento
podobných manželstiev je v krajinách Východu mimoriadne nízke. A v tých štátoch,
kde sú ženy viac emancipované, ako Sýria,
Libanon, Jordánsko, Irak, pri zriedkavých
výnimkách mnohoženstvo prakticky chýba.
A ešte jeden zaujímavý fakt. Keď žena
z arabskej rodiny ide do práce, tak celá jej
výplata ide do jej vrecka, míjajúc rodinný
rozpočet. Vychádza to tak, že žena moslimka
je omnoho plnoprávnejšia ako kresťanka ...
Ak máme hovoriť o rôznych priestoroch v mešitách, tak je to zariadené preto,
že keď žena uskutočňuje sudžut (klaňanie
sa počas modlitby), tak dvíha zadok a muž
ju nemá vidieť v takej póze. To je všetko.
Mimochodom, v mnohých mešitách sú
ženské polovice vystlaté kobercami alebo
majú podlahy s vykurovaním.
Ale prečo ženy aj tak nosia hidžáb
(pozn. šatka, zakrývajúca vlasy a krk)?
- Myslím si, že príčinou je klíma. Boli
sme s manželom v Emirátoch, išli autom
z Dubaja do Abú Zabí 156 km po úplne
púštnej stepi. Auto utesnené tak, že sa to
ani predstaviť nedá. Ale mali sme piesok
v nose, v očiach, v záhyboch odevu. Ako sa
sem dostal? Teda preto sa úplne zakrývajú
látkou. Ale to nie je jediná príčina. Moja
priateľka v Sýrii hovorí: „Lera, pozri, akú
mám pokožku – pravý hodváb!“ Ja len týždeň prejdem odhalená – a vädnem ...
Korán predpisuje iba nasledovné: „Navliekajte šál na hlavu a výstrih“. A stojí za
to ukrývať sexuálne krásy, vyhýbajúc sa
priesvitným a obtiahnutým odevom. Ale
už dávno pred Koránom si kresťania vždy
zakrývali hlavu. Dôkazy o tom nachádzame v ruskom klasickom maliarstve, kde
sú všetky ruské dievčatá-kresťanky v čepcoch, s úplne zakrytou hlavou.
pokračování v příštím čísle...
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KLIMATICKÁ APOKALYPSA JE NEVYHNUTNÁ
pokračování z minulého čísla...
Zdôrazňuje sa, že hlavnou príčinou
degradácie antarktického ľadového príkrovu v súčasnosti je podmáčanie jeho
základne teplou oceánskou vodou.

V blízkej budúcnosti sa od hlavného telesa šelfového ľadovca Larsen C do
Weddellovho mora pri pobreží Antarktídy
odtrhne v histórii ľudstva najväčšia kryha. Jej dĺžka je viac ako 210 kilometrov
a plocha asi 6500 štvorcových kilometrov.
Oddelenie takej obrovskej kryhy spôsobí
jej rýchle topenie, zdvihnutie hladiny svetového oceánu minimálne o 1 meter a tiež
výrazne zhorší už tak nezvyčajne prudko
sa rozvíjajúci proces rozpadu šelfových ľadovcov Antarktídy.
Mimochodom, na začiatku mája na ľadovci Larsen C vedci objavili novú obrovskú trhlinu. Nachádza sa vo vzdialenosti
10 km od hlavnej trhliny. Vznik radu trhlín
naznačuje, že ľadovec začal svoj pohyb, to
znamená, že proces jeho rozpadu sa stal
nevratným a to ohrozuje ľudstvo viac než
vážnymi následkami.
(Pozn. prekladateľa - medzitým sa už
12. júla 2017 ľadovec "Larsen C" odlomil.
Jedná sa o najväčšiu ľadovú kryhu v histórii meteorologických pozorovaní - jeho
hmotnosť sa odhaduje na vyše 1 bilión ton
a rozlohu má okolo 5 800 km². Zaujímavý
je ale fakt, že kryha sa odlomila v Antarktickom zimnom období. Čo sa bude diať
v lete, odborníci netušia. Viac o tomto môžete vidieť vo videu na adrese https://www.
youtube.com/watch?v=r-0uOAgRCUg)
V porovnaní s ľadovou pokrývkou
Západnej Antarktídy sa Východoantarktický ľadový štít predtým považoval za
stabilnejší. Medzitým nové štúdie demonštrujú intenzívne topenia ľadovcov aj tu.
A príčinou je tiež teplá voda. Nejde len
o oceánsku vodu, zohriatejšiu o niekoľko
stupňov, ale tiež o obrovské množstvo jazier roztopenej vody, množstvo ktorých
sa v poslednej dobe objavuje na povrchu
ľadu, aj pod ich vonkajšou kupolou a ktoré
rozrušujú ľadovce znútra. Z týchto príčin
už začalo rozrušenie ľadovca Totten na
východe Antarktídy, ktoré nevyhnutne povedie k zvýšeniu hladiny vôd svetových
oceánov o 5 metrov.
V dôsledku zvýšenia teploty oceánskych vôd sa grónsky ľadovec Zachariae
Isstrom, ktorý je základnou súčasťou ľadového štítu ostrova, taktiež rozpadá doslov-

TAJEMSTVÍ
STŘÍBRNÉHO KRUHU
Hledám vesmírný úhel pohledu,
snad jen snít o něm dovedu.
Hřejivých barev má slunce na tisíce,
otevírá náruč lásky stále více.

ne pred očami. Je potrebné poznamenať, že
ak sa na planéte roztopí iba ľadový príkrov
Grónska, povedie to k zvýšeniu hladiny
svetového oceánu o 7 metrov.
Je absolútne očividné, že práve globálne otepľovanie, ktoré každý deň narastá, vedie k takým žalostným následkom.
A vedci, zo znepokojením sledujúci globálne procesy topenia ľadov v Arktíde,
Grónsku aj Antarktíde, dospeli k neradostnému záveru, že v najbližších niekoľkých
rokoch ľudstvo očakáva vzostup hladiny
svetových oceánov minimálne o 7 metrov.
Ale keď sa roztopia polárne ľadové čiapky,
toto číslo sa zväčší na 60-70 metrov.
Všimnite si, že samotné roztápanie ľadovcov spôsobuje zväčšenie skleníkového
efektu. Ľadová pokrývka našej planéty totiž odráža časť slnečného svetla. Bez tohto
sa teplo bude zadržiavať v zemskej atmosfére vo väčšej miere, čo ďalej prispieva
k zvýšeniu priemernej atmosférickej teploty. A topením ľadov sa zväčšujúca plocha
oceánov, ktorá absorbuje teplo, iba zhorší
situáciu.
Časopis National Geographic už ponúkol svojim čitateľom mapu sveta po rozpustení všetkých ľadovcov. Treba poznamenať, že nehľadiac na hrozné následky
predloženého modelu, podľa ktorého voda
pochová pod sebou Dánsko, Estónsko,
Holandsko, značnú časť európskej časti
Ruska, polovicu Ukrajiny, všetky pobrežné, čiže najhustejšie obývané územia našej
planéty, novinári predsa poľutovali svoje
publikum a trochu prikrášlili hrozivé výsledky blížiacej sa katastrofy.

Netreba zabúdať, že voda má hmotnosť. Reč je o miliardách a miliardách ton.
A celá táto záľaha bude vytvárať značný
tlak na tektonické dosky, ktorých povrch
zaplaví. A ako sa bude správať každá jednotlivá doska je veľmi ťažké predvídať.
Preto nestačí rozmýšľať lineárne a spoliehať sa na výšku, v ktorej sa nachádza vaše
rodné mesto nad úrovňou mora, v nádeji,
že "sa tomu vyhne". Že vraj nejakých 7?
Nás ani 70 metrov neohrozí! Takto môže
rozmýšľať iba naivné dieťa. Veď voda,
ktorá zatopí len časť plochy tektonickej
platne, môže spôsobiť to, že táto celá poklesne o niekoľko sto, ale aj tisíce metrov
pod svoju terajšiu úroveň. A ak zoberieme
do úvahy na obrátkach naberajúcu tektonickú aktivitu planéty, tak následky môžu

Vedci podotýkajú, že k najväčším
výronom metánu do atmosféry bude dochádzať v Severnom ľadovom oceáne.
Len v roku 2010 bolo podľa skromných
výpočtov z hlbín arktických vôd do atmosféry vyvrhnutých 6 miliónov ton metánu.
V roku 2011 bolo v severnej časti mora
Laptevovcov na kúsku morského dna
o rozlohe jeden štvorcový kilometer za-

Okrem škôd spôsobených planetárnej
klíme vedci dnes spájajú výrony metánu
aj s takzvanými anomáliami Bermudského
trojuholníka v Atlantiku. Nedávno Bruce
Denardo z Námornej postgraduálnej školy
v Monterey v Kalifornii dokázal hypotézu,
že pri vzostupe masívnej bubliny metánu
sa hustota vody prudko znižuje a morská
loď okamžite klesá pod vodné masy. Podobné sa deje s lietadlami. Metán, uvoľňujúci sa z podložia, prudko znižuje hustotu vzduchu, znižuje vztlak, skresľuje
údaje výškomerov a je schopný zastaviť
motory, čo vedie k nevyhnutnému kolapsu
lietadiel.
Následkami   globálneho otepľovania trpia nielen oceány, ale aj moria.
Americký časopis Proceedings of the
National Academy of Sciences koncom
marca 2017 publikoval výsledky výskumu
stavu bazénu Baltského mora, ktorý spoločne vykonali vedci z Dánska a Švédska.
Uvádza sa, že oproti stavu z roku 2012 sa

plocha kyslíkovej púšte na dne Baltu rozrástla o 60 000 km², čo je jeden a pol násobok plochy Dánska. Jednou z hlavných
príčin kyslíkového hladu v mori sa uvádza
metán, ktorého obsah vo vode za posledné
roky prudko stúpol.

Hrozbu skutočne biblických rozmerov
ukrýva vo svojich hlbinách Čierne more.
Nie je žiadnym tajomstvom, že Čierne
more je najväčšou meromiktickou vodnou nádržou na svete, kde je vodný stĺpec
v hĺbkach pod 150-650 metrov (podľa
stavu zo začiatku dvadsiateho storočia)
vyplnený vodou bez kyslíka, obsahujúcou
jedovatý sírovodík a metán.
Výmena vody so Stredozemným
morom tu prebieha cez plytký Bosporský
prah. Do hlbín Čierneho mora sa spúšťa
slanšia, t. j. hustejšia voda Stredozemného
mora. Späť do Marmarského mora odchádza riečnym prítokom demineralizovaná
(sladšia) a teda ľahšia čiernomorská voda.
Takto sa za posledných 6 -7 tisíc rokov
vytvorilo obrovské "odkalisko", v ktorého
hlbinách sa v ohromnom množstve nahromadili toxické plyny. A dnes už táto mŕtva
hrubá vrstva predstavuje vyše 90% objemu nádrže.
Štúdiom tohto problému sa veda zaoberá už viac ako sto rokov. No dodnes
vedci nemôžu prísť k jednotnému názoru
v otázkach zdroja sírovodíka a metánu
vo vodách Čierneho mora a tiež podstaty prebiehajúcich procesov stenčovania
hornej vrstvy morskej vody. Zatiaľ sú
vedci nútení iba konštatovať výsledky pozorovaní. Takže napriek všetkým predchádzajúcim prognózam od roku 2007 hrúbka
hornej osídlenej vrstvy vody na niektorých
miestach nepresahuje 10-15 metrov.
Podložná šošovka dýcha, nafukuje sa,
čas od času sa prediera na povrch vďaka
preháňajúcim sa vetrom a plyny unikajú
do atmosféry. Za silnej búrky sírovodík
stúpa k povrchu a obyvatelia pobrežných
oblastí môžu cítiť charakteristický zápach.
pokračování v příštím čísle...

Jak vyrobit domácí máslo

Na obloze bledá měsíční záře,
pohladí večerní unavené tváře.
Chladivé paprsky jitřenky i večernice,

ALLAT

fantomová částečka Po, pojmenována jako
allatovská fantomová částečka Po, nebo
zkráceně - allat.

Je nejmenší a svojí podstatou nejunikátnější fantomová částečka Po. Pokud je
součástí elementární částice, hraje důležitou roli jako silová částečka a univerzální
spojovací článek mezi fantomovými částečkami Po, jejichž vnitřní potenciály jsou
neslučitelné, a tedy nemohou být umístěny
vedle sebe ve struktuře dané elementární
částice. Tato částečka může být pouze ve
spojení s dalšími fantomovými částečkami
Po. (Jak již bylo zmíněno, oddělené fantomové částečky Po neexistují. V případě
rozpadu elementární částice, oddělená samotná fantomová částečka Po, nenávratně
zmizí v ezoosmické membráně). Díky své
univerzálnosti a výjimečnosti byla tato

že ľadovce kontinentálneho permafrostu
a podmorského Východosibírskeho šelfu
obsahujú obrovské množstvo hydrátov metánu, vyjadrené v miliardách ton.
Hydrát (aj klatrát) metánu je zamrznutá a silne koncentrovaná forma metánu,
nachádzajúca sa v prírode. Iba za mierneho
tlaku a pri dostatočne nízkej teplote zostáva hydrát metánu stabilný. Ale v dôsledku zvýšenia priemernej teploty zemskej
atmosféry a značného otepľovania vôd
svetového oceánu sa večné ľady začali
roztápať, uvoľňujúc do atmosféry metán. Pritom sa značne zosilňuje skleníkový efekt, čím sa opäť urýchľujú procesy globálneho otepľovania.
Problém je v tom, že metán uvoľňovaný do atmosféry nebráni vstupu tepla
k zemskému povrchu, ale prakticky úplne blokuje procesy prestupu tepla, čím
vytvára efekt termosky. Takto sa spúšťa
uzavretý cyklus: teplo postupuje od Slnka k povrchu planéty – zvyšuje sa teplota
vzduchu a vody v oceáne, roztápajú sa ľadovce a večne zamrznutá pôda, uvoľňuje
sa metán, sírovodík a oxid uhličitý – a tieto, zadržiavané v atmosfére, zhoršujú situáciu. Pritom negatívne udalosti neustále
narastajú.

registrovaných niekoľko stovák výronov
plynu. Vedci, ktorí narazili na tento jav,
ho pomenovali megasip. Ich počet vo vodách svetových oceánov narastá každým
rokom. Doteraz ich iba vo vodách mora
Laptevovcov napočítali vyše 300.
Výsledky expedícií vykonaných v rokoch 2012, 2014 a 2016 potvrdili, že intenzita uvoľňovania metánu z oceánskeho
dna v oblastiach megasipov prudko narastá. A pokiaľ sa predtým objavovali kontinuálne, silné vystupujúce štruktúry do sto
metrov naprieč, tak teraz sa zaznamenávajú hodnoty priemerov nad 1 000 metrov.
Vedci prišli tiež k záveru, že globálne
otepľovanie môže viesť k silnejším, alebo
dlhšie trvajúcim búrkam v Severnom ľadovom oceáne, ktoré sú s veľkou pravdepodobnosťou schopné vyprovokovať silný
výron metánu do atmosféry s objemom
vyše 50 mld. ton. Uvoľnenie takého množstva skleníkového plynu nevyhnutne vyvolá prudký nárast globálnych teplôt a humanitárnu katastrofu nebývalého rozsahu.

na tmavém sametu září převelice.
Miluj ty nebeské klenoty,
vesmíru otevři srdce, nedělej drahoty.
Je tam síla krásy s přesností,
vesmírných dálek kouzlo – přednosti?
Pohádková obloha hvězdného druhu,
mléčná dráha, tajemství stříbrného kruhu.
Mají svůj prostor všechny planety,
miluj svoji zem – kde místo máš ty.
Jílková Hana, Loštice

ALLATOVSKÁ
fantomová částečka PO

byť absolútne nepredvídateľné. Teraz je
jasné iba jedno – už o niekoľko rokov
zostane oveľa menej súše, ako by sme si
všetci želali.
Spolu s roztápaním ľadových čiapok a večne zamrznutej pôdy sa ľudstvo stretáva ešte s ďalšou   hrozbou skleníkové plyny. Ešte donedávna sa
predpokladalo, že najväčší príspevok
k rozvoju skleníkového efektu činí oxid
uhličitý. Podľa údajov nedávno zverejnenej správy Medzivládneho panelu pre
zmenu klímy OSN (IPCC), vo výpočte na
100 rokov je skleníková aktivita metánu
28 krát silnejšia, ako u CO2 a v 20-ročnej
perspektíve až 84 krát.
Výskumy uskutočňované ruskými vedcami počas posledných 20 rokov ukázali,

Jde o unikátní silovou fantomovou částečku Po. Je jediná z fantomových částeček
Po, z níž reálná (stacionární) částečka Po,
nemůže odebrat energii a informaci. Když
prochází allatovská fantomová částečka Po
ezoosmickou buňkou, má, obrazně řečeno,
status nedotknutelnosti (asociativní příklad
s diplomatickým vagónem). Díky přítomnosti allatovské fantomové částečky Po,
mají elementární částice jako je například
foton (3 Po), neutrino (5 Po) nebo elektron
(13 Po) své unikátní vlastnosti.
Má-li elementární částice ve své struktuře allatovskou fantomovou částečku Po,
znamená to, že se daná elementární částice
podílí na silových procesech a interakcích,
vykazuje specifické vlastnosti a zvláštní
funkce.
Ale protože cílem této zprávy není
úplný popis charakteristik allatovské fantomnové částečky Po a jejího vlivu na
další částečky Po v různých interakcích,
do nichž je zapojená elementární částice,
která se s těchto fantomových částeček
Po skládá, omezíme se zde jen na obecné vysvětlení těchto procesů.Vzhledem
k univerzální síle Allatu, kterou nazývali
v dávných dobách „síla vycházející z du-

chovního světa“, a také díky své unikátní
funkci spojovat neslučitelné, jsme označili
allatovskou fantomovou částičku Po, staroslovanským písmenem „A“ ([a]; název
tohoto písmena ve staroslovanském jazyku
je „Az“, znamenal také jedničku, což bylo
spojeno s použitím písmen v cyrilici pro
označení čísel. Existoval staroslovanský
výraz „Аz jesm“ (Já jsem)). Toto označení
bylo dáno ze dvou důvodů. Za prvé, aby se
na pozadí známých veličin a termínů z fyziky (pro které se používají písmenka latinské a řecké abecedy) ukázala jedinečnost
a výjimečnost allatovské fantomové částičky Po a jejich specifických vlastností. A za
druhé, z historických důvodů, vzhledem
k tomu, že v čase ztracené základní znalosti PRAPŮVODNÍ FYZIKY ALLATRA, jako azy - prvotní základy vědy, byly
v dnešním moderním světě obnoveny na
slovanských teritoriích.
Elementární částice sestávající z jedné nebo dvou fantomových částeček Po
v přírodě neexistují. Svět elementárních
částic, které tvoří veškerou hmotu, začíná
ze spojení 3 a více fantomových částeček
Po. Tyto znalosti se odráží v řadě starých
kulturních tradic národů světa. Například,
1 a 2 nebyly brány jako číslice, ale za první
číslo v řadě bylo považováno číslo 3.
http://allatra-science.org/cs/publication/iskonnaja-fizika-allatra

Čerstvý chléb namazaný máslem
a posypaný mořskou solí nebo bylinkami. Kdo by odolal? V dnešní době máme
v obchodech k dostání nepřeberné množství všelijakých kostek, které se více či
méně podobají máslu. Každý jistě potvrdí,
že nejchutnější je čerstvé. Jakmile si ho
doma vyrobíte sami, už nebudete chtít kupované ani vidět. Domácí výroba másla
není nijak složitá a hřejivý pocit z vlastní šikovnosti je k nezaplacení. No a co je
tedy k výrobě másla potřeba?
Potřebné přísady
tyčový šlehač s vysokou nádobou,
jemný cedník
•
gumové jednorázové rukavice
•
smetana ke šlehání (alespoň 2 balení, cca 400-500g)
Nejlepší je smetana domácí, ale pro
nás, kteří tuto možnost nemají, je naštěstí
i varianta pasterizované smetany (jen se,
prosím, obloukem vyhněte smetanám ošetřeným UHT).
•

Postup přípravy
Šlehačku nalijeme do nádoby a pomocí tyčového mixéru budeme šlehat a šlehat.
Pokud máte samostatný mixér a nemusíte
u něj celou dobu stát, stihnete si při přípra-

Přátelství je součást lidského štěstí. Jan Werich

vě másla uvařit kávu. Doba šlehání se liší
použitou smetanou, teplotou a množstvím
stabilizátorů (smetana o pokojové teplotě
se vyšlehá rychleji než studená z lednice). Jakmile vyšleháte hustou a objemnou
pěnu, nepřestávejte a pokračujte dál. Po
dalším šlehání se šlehačka srazí. V této
fázi už můžete vidět tuk oddělený od syrovátky.
Nyní je čas vše vylít do cedníku, pod
něj dejte misku, kam vám bude kapat syrovátka, je přeci škoda ji vylít jen tak do
kanálu. Syrovátku můžete vypít, udělat si
ovocný koktejl, použít ji do pečení nebo
přilít do kávy. Pokud jí ale máte málo,
chraňte ji před dětmi (moje cácorky jsou
schopny ji vypít přímo z misky a nebo
chtějí udělat kakao).
Nasadíme rukavice, máslo prohněteme, čímž se ještě uvolní velká část syrovátky. Nyní už dáme misku stranou a cedník
dáme pod co nejstudenější tekoucí vodu
a dál máslo hněteme, abychom ho zbavili
posledních kapiček syrovátky. Čím více
syrovátky z másla odstraníte, tím zvýšíte trvanlivost i konzistenci. Pokud máslo
důkladně nevymyjete, často se stává, že
zhořkne, obsahuje bublinky se vzduchem
nebo tekutinou. Nyní už jen zbývá dát si
máslo do formičky nebo ho prostě jen zabalit do potravinové fólie a nechat v lednici
ztuhnout. Pokud se nespokojíte s „obyčejným” máslem, můžete ho před uložením
do lednice promíchat s bylinkami nebo
jemně nasekanými sušenými rajčaty.
Já jsem použila 2 balení 33% smetany
od Olmy. Získala jsem 160ml syrovátky
a 200g másla.
Autor receptu: Michala Lentesová
http://www.pidak.cz/recept-domaci-maslozivocisne
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Vtedy nad jej symbolickým zobrazením umiestňovali polmesiac
s rožkami nahor, označujúci spojenie s duchovným svetom a kruh (ktorý
ľudia interpretovali ako mesačný symbol). Stávalo sa, že samotný polmesiac maľovali so slnečnými lúčmi ako symbol dynamiky, pohybu v duchovnom smere.
Rigden: Niet divu, že so symbolom "AllatRa" spájali práve ženské
bohyne. Vec je v tom, že za celú históriu ľudstva sa takými duchovnými
Sprievodcami doteraz stávali len ženy, možno preto, že majú materinský
inštinkt v zmysle duchovnej starostlivosti a Lásky k ľuďom. Hoci Sprievodcami sa môžu stať ako ženy, tak aj muži. Jednoducho muži, len čo dosiahli duchovné oslobodenie a odkrývali sa im vyššie sféry, veľmi rýchlo
opúšťali tento materiálny svet, ako sa hovorí bez meškania a prežívania
osudov ľudí, ktorí zostali tu...
***
Anastasia: ... Často polmesiac, ako ste spomenuli, maľovali s hviezdou namiesto kruhu. Ale hviezda mohla byť aj päťcípa, aj sedemcípa,
aj osemcípa, ktorá sa zobrazovala buď ako geometrický útvar s ostrými
výstupkami, alebo len s lúčmi, vychádzajúcimi zo stredu.
Rigden: V podstate hviezda nad polmesiacom – to je zosilnenie silného – Allat v Allate. Jednako sa takéto označenia používajú aj ako doplnkové údaje o jednej zo síl Allatu. Hviezdy s rôznymi lúčmi majú oddávna tiež svoje osobitosti vo výklade ich symboliky. Sedemcípa hviezda je
symbolom siedmej dimenzie. Osemcípa hviezda je symbolom toho istého
kosoštvorca (kocky, postavenej na jeden zo svojich vrcholov, ako symbolu
transformácie človeka na duchovnú bytosť, odchodu do duchovného sveta). Ale päťcípa hviezda je pracovným znakom, spojeným so silami Allatu
(prejavujúcimi sa na úrovni piatej dimenzie) a patrí do skupiny pozitívne
pôsobiacich znakov. Ale takým detailom rozumejú ledaže ľudia, ktorí pracujú so znakmi v neviditeľnom svete.
Znak päťcípej hviezdy aktivuje v človeku (na podvedomej úrovni)
zmysel pre spravodlivosť, nádej do budúcnosti a tiež napomáha zjednocovaniu ľudí. Ale tieto jedinečné vlastnosti daného znaku, žiaľ, často využívali a aj pokračujú vo využívaní na svoje ciele ľudia, slúžiaci Živočíšnemu
rozumu. V porovnaní so znakom "AllatRa" je to pravdaže slabá sila, no
aj tak pri jej masovom využívaní dáva svoj výsledok, spojený s určitým
vplyvom na ľudí a so zmenou udalostí v trojrozmernom svete. V prípade
päťcípej hviezdy, nech je akokoľvek otočená, či vrcholom nahor, alebo
vrcholom nadol, aj tak to bude znak jednej z tvorivých síl Allatu. Jedinou
otázkou je, na čo sa vydáva, presnejšie kam je táto dodatočná sila presmerovaná ľuďmi, ktorí ju získali... (kniha "AllatRa", strana 461)
***
Toto boli riadky z knihy "AllatRa", taký teda epochálny význam má
znak kruh a polmesiac s "rožkami" nahor. Ale vráťme sa do reality, pretože vedomie niektorých z nás sa isto začalo rozhorčovať a protestovať,
popierajúc napísané, snáď to nie je pravda? Treba poznamenať, že každé
individuálne vedomie má pripravený vlastný batoh skúseností a znalostí, vychádzajúc z ktorých občas blokuje prístup rôznych vonkajších informácií. Príliš často sme bývali za posledné desaťročia oklamaní, preto
mnohí potrebujú vážnejšie dôkazy. A veď fakticky, čo máme? Artefakty
sú z jednej strany nepopierateľné, avšak pre skeptika málo presvedčivé –
áno, znak bol populárny ale prečo a čo konkrétnejšie označuje? Naozaj
silu samotného Boha?! Teória z vyššie spomenutej knihy sa zdá nepravdepodobná kvôli našim spotrebiteľským klapkám. Čo ešte máme v zásobe?
Niekoľko zaujímavých vedeckých pozorovaní, ktoré tiež možno nazvať
náhodné, aj tak ich však spomenieme.

A nakoniec, znak "AllatRa" bol nájdený v štruktúre elektrónu!
Priestorové usporiadanie hypotetických stredov fantómových čiastočiek Po v špirálovej štruktúre ELEKTRÓNU zodpovedá bodom, cez ktoré
možno previesť symetrické oblúky a kruh, v čoho výsledku sa vytvorí obrázok, veľmi podobný na pracovný znak AllatRa. Podrobnejšie sa dočítate
tu: https://allatra.eu/publications/spiralova-struktura-elektronu

o anatómii. Najviac na seba priťahuje pozornosť podoba vonkajšieho tvaru formujúcej sa očnej buľvy so starobylým znakom AllatRa:

Embryogenéza
očnej
buľvy

Na záver, čo ešte možno posúdiť ako dôkazovú bázu? Iste, je to čisto
individuálny prístup. V knihe je povedané, že znak zosilňuje v človeku
"pozitívne" a je úplne neutrálny pre toho, kto je v negatívnom emocionálnom stave. Každý záujemca si to môže overiť na vlastnej skúsenosti - keď
sa sám podíva na znak AllatRa.

B

A

ZÁVERY:

A – základ očnej buľvy u mesačného zárodku: 1 - ektoderma; 2 – očný
vačok; 3, 4 – očný pohárik; 5 - mezenchým; 6 – očná stopka
B – očná buľva u dvojmesačného zárodku: 1- rohovka; 2 - šošovka; 3 –
zárodok očných viečok; 4 - základ sietnice; 5 - pigmentová vrstva sietnice;
6 -mezenchým.

Stavba ľudského oka počas formovania embrya:
6 týždňov

šošovkový vačok
sklovec
rohovka
očný pohárik
optická štrbina

Prejavenie znaku AllatRa vo folikule vaječníka a v spermii

Vedci tiež spozorovali, že v záverečných fázach vývoja dominantný
folikul a spermia vo svojej štruktúre obsahujú starobylý znak AllatRa,
v dôsledku čoho prišli k záveru, že toto poukazuje na spojenie medzi dru-

Embryogenéza ľudského oka

Vedci, ktorí podporujú teóriu AllatRa, si nedávno všimli nasledovné,
v procese rastu a vývoja fyzického tela sa oko formuje postupne. O samotnom procese formovania orgánu zraku si možno prečítať v každej príručke

Aby sme predsa len ašpirovali na zvýšený podiel objektívnosti vo
svojich konečných záveroch, budeme sa snažiť zostať nestranní, z toho
dôvodu sa závery môžu zdať trochu suché.
• Súdiac podľa uvedených historických artefaktov – a je ich spústa (!),
znak AllatRa bol známy ľuďom dávno pred narodením Krista;
• Súdiac podľa uvedených historických artefaktov, znak bol populárny medzi starovekými národmi a kultúrami;
• Súdiac podľa geografie nálezov tohto znaku – a je veľmi, veľmi
široká, možno urobiť logický úsudok, že kedysi na Zemi prežívali viac
duchovne rozvinuté civilizácie, ktorých potomkovia v dôsledku nám neznámych príčin stratili znalosti;
• Súdiac podľa uvedených fotografií, znak kruh a polmesiac s "rožkami" nahor pod ním, zostal dodnes ako ozvena v symbolike rôznych
náboženských tradícií a národných kultúr. Napríklad v kresťanstve sú to
obrazy Panny Márie, Bohorodičky, v budhizme - na vrcholkoch posvätných stúp, hlavné symboly islamu – polmesiac a niekedy nad ním hviezda
(allat v allate, prečítajte si vyššie uvedený citát z knihy), v indickej posvätnosti - posvätný znak "OM", a tak ďalej;
• Po storočiach a možno až tisícročiach bol tento znak "oživený" vydaním knihy "AllatRa" v júli 2013, je symbolické, že práve v deň letného
slnovratu 22. júna;
• Vedci našli tento znak v štruktúrach očnej buľvy, dominantného folikulu i spermie;
• Bol tiež videný v štruktúre elektrónu (!);
• Súdiac podľa skutočnosti, že za pomerne krátke časové obdobie
(necelé 3 roky) došlo k takému širokému a prirodzenému rozšíreniu znaku prostredníctvom internetu, pričom bez jasne vyjadreného zasahovania
finančných tokov sa stáva jasné, že znak aktívne naberá populárnosť aj
medzi súčasníkmi;
• Výsledky hlasovania ukázali, že respondenti pociťujú v absolútnej
väčšine (9 z 10) z neho vychádzajúcu pozitívnu silu, pozitívne pôsobenie
a tento bod môže každý preveriť "na sebe";
• Nehľadiac na to všetko, jasných a logických dôkazov toho, že on
reprezentuje "silu, pochádzajúcu od Toho, Kto stvoril všetko", alebo
presnejšie, od samého Boha - osobne u mňa niet... hoci, ak to rozoberieme, v princípe ani byť nemôže (som len obyčajný človek, relatívne
nedávno vstúpivší na duchovnú cestu);
Pripravil: Roman Voskresenskij

Kukulkán: Pohled zblízka

Pozornost si zaslouží informace
z předchozího článku "Ikona Panny Marie" Obměkčení zlých srdcí (Sedmibolestná)":
Pokud bychom vedli rovnou linii po
středu Chrámu Kukulkán, tak tato linie
bude mít odchylku 17 stupňů od geografického a 2 stupně od magnetického severního pólu. Tyto dva stupně se utvořily
v průběhu tisíc let, jelikož magnetický pól
není stálý ale "plovoucí", ale v době stavby
byl Chrám Kukulkán absolutně přesně vyrovnán dle magnetického pólu země. Takto
přesné umístění konstrukce umožňovalo
zaznamenávat dny rovnodennosti 21. března a 22. září. Jak se jim povedlo postavit
pyramidu takovým způsobem, nikdo neví,
ale dokonce i při dvou stupňové odchylce opeřený had Kukulkán i nadále slézá
z nebe v Šibalbu 21. března a odchází do
nebe 22. září, tvoříc 7 ohybů stínu, které
padají pod šikmým úhlem od devíti stupňů
pyramidy na severozápadní stranu.
Archeologové se domnívají, že velkolepá chrámová stavba se jeví místem síly
indiánů v mayské kultuře. Dříve kolem
chrámu stály stovky stavení, které jsou
nyní ruinami. Stavení lze rozdělit do dvou
skupin:

5

hou a treťou dimenziou. Okrem toho, že v základe všetkých procesov
trojrozmerného sveta ležia znaky.

VEDECKÉ POZOROVANIA

CHRÁM KUKULKÁN. Chrám se nachází na poloostrově Yucatán v Mexiku.
Hlavní pyramidální část stavby se nachází
ve starověkém městě Maya pod názvem
Chichen - Itza, což v překladu znamená
"Studna kmene Itza». Chrám byl založen
přibližně v 7. století naší éry. Znalosti,
kterými disponovali geniální stavitelé jedné z nejvíce kultovních staveb na světě,
jsou neuvěřitelné, především, co se týče
přesnosti umístění vzhledem k zemským
pólům.

www.polahoda.cz

Opět se vracíme k tématu starobylých architektonických chrámových struktur a pyramid, jelikož je nám zřejmé, že tyto struktury
byly postaveny vysoce duchovními bytostmi na určitých místech s dodržováním přísné geometrické proporce a především s určitým
cílem. A vůbec ne divošskými domorodci pro své strašlivé obřady obětování, jak se nám snaží vnutit zastánci oficiální historie.
Historikové zaujímají pozice, jak kdo píská, a to přibližně v duchu melodie: "Nedávejte zbytečných otázek, všechno je i tak jasné."
Nicméně ne všem. Proto i nadále budeme v našich publikacích pokračovat ve zkoumání těchto podivných, tajemných a bezpochybně
sakrálních staveb, nacházejících se prakticky na všech kontinentech světa. Na rozdíl od nám podobných hledačů pravdy, my se budeme opírat o Prapůvodní Znalosti, přinesené světu Bodhisáttvou Rigdenem Djappo. Jsme si jisti, že když ne my, tak naši následovníci
jednou určitě najdou klíč k vyřešení těchto prastarých tajemství. Nyní se podíváme blíže na chrám Kukulkán.
• první VI.-VII. století. n. l., vztahují se
k mayskému období
• druhé X.- XI. století. n. l., k tolteckému období.

STUDNA. Poblíž chrámu se nachází
unikální studna se strmými hladkými stěnami. To vypovídá o tom, že obyvatelé byli
dobře zásobeni vodou. Hloubka studny je
50 m a průměr 60 m.
OBSERVATOŘ! V období vlády Mayů
město Chichen - Itza získalo status náboženského centra, ve kterém vzkvétalo
umění a věda. Na území chrámu se dokonce nachází napůl zničená observatoř,
jejíž kořeny sahají dokonce do 7. století
naší éry! To je zajisté důvod k zamyšlení! Její ruiny jsou jasně vidět na fotce.

STUPŇOVITÁ PYRAMIDA KUKULKÁN.
V období vlády toltéků, dle názoru vědců,
byla věnována značná pozornost praktice

lidských obětování, která byla součástí jejich náboženství. Nejznámější a zároveň
nejzáhadnější strukturou na území města
je stupňovitá pyramida Kukulkán neboli
(El Castillo).
Když byla pyramida prvně nalezená
archeology v 19. století, zdaleka nevypadala tak pestře, jak se jeví dnes po moderní
rekonstrukci. Džungle a čas se na ní podepsali a pokryli její povrch pískem a vegetací.
Chrám Kukulkán je záhada, k jejímuž
rozřešení se vědci začali přibližovat teprve
ve 20. století. Na západním zábradlí schodiště se odehrává hlavní tajemství tohoto
svatého města: světlo a stín vytváří tělo
30-ti metrového hada, lezoucího podle pohybu slunce nahoru nebo dolu v době rovnodennosti. Není divu, že takový jev přitahuje velké množství turistů a přináší dobrý
příjem do státního rozpočtu. Bohužel, lidi
mají zájem jen o vnější dějství a nechtějí
se zamyslet nad skrytým smyslem daného
poslání, - nad tím, co nám vlastně chtěli
stavitelé předat.
OPEŘENÝ HAD Quetzalcóatl (K1eyt
Zál Ko'tl). Mayská legenda vypraví o tom,
že v roce 987 náčelník jménem Kukulkán
("had, pokrytý peřím quetzala") dorazil do
této oblasti a udělal Chichen - Itzu svým
hlavním městem.
Hlavní chrám Chichen-Itzy byl zasvěcen Kukulkánu, ochránci Toltéků. Kult
boha Kukulkána byl přinesen do Chichen-Itzy Toltéky. Říkali mu Quetzalcoatl - "Opeřený Had". V mayském jazyce
"Opeřený Had" zní jako "Kukulkán", anebo přesněji - "K'uk'Ulkan". Je třeba mít
na paměti, že historie Ameriky zná alespoň dva Quetzalcoatla-Kukulkány. Jeden
z nich - Akatl, je Topiltzin Quetzalcoatl,

bývalý vládce Tollánu, vůdce Toltéků,
který v X. století ovládnul Yukatán a který
byl zbožnován ještě během svého života.
Druhý Quetzalcoatl-Kukulkán, byl božstvem indiánů kmene Nahua - bůh větru
a vzduchu, obdařen vlastnostmi kulturního hrdiny, vynálezce psaní a ochránce
znalostí. Zakazoval indiánům přinášet lidské oběti a radil jim nahrazovat je květi-

nami a vonným kořením. Indiáni hluboce
uctívali tohoto Boha. Tradice ho nazývá
"vousatým bílým bohem", podobným na
Evropana. Proto se indiáni chovali ke španělským dobyvatelům s takovou otevřeností a důvěřivosti - jejich příjezd přijali
jako návrat Quetzalcoatla se svými následovateli.
CHRÁM VOUSATÉHO MUŽE! Na
území komplexu se nachází dost zajímavá
stavba: chrám Vousatého Muže (Temple
of the Bearded Man). Chrám leží v severní
části pole pro hru s míčem. Dostal se mu
takového názvu díky reliéfu uvnitř chrámu. Často ho nazývají Severním. Uvnitř
je úžasná akustika, která umožňuje slyšet
šepot člověka z jakéhokoliv úhlu v sále.
QUETZALCOATL, historický odkaz:
Quetzalcoatl - "had pokrytý zeleným
peřím", též "drahý otec hadů, rozrušují-

Štěstí tvého života záleží na druhu tvých myšlenek. Marcus Aurelius

cí cesty"- v mytologii indiánů Centrální
Ameriky jedno z třech hlavních božstev,
bůh-stvořitel světa, tvůrce člověka a kultury, vládce živlů, bůh ranní hvězdy, dvojčat, patron žreců a vědy, vládce hlavního
města Toltéků - Tollána. Měl spoustu podob, z nichž nejdůležitějšími jsou: Eacatl
(bůh větru), Tlauiskalpantekutli (bůh planety Venuše), Sholotl (bůh dvojčat a netvorů), Se-Akatl a dr. Quetzalcoatl - syn
Mishkotla a Chimalmat.
KUKULKÁN, historický odkaz:

(Bůh Kukulkán Muzeum maya, "Kukulkán (Gukumatz) - "okřídlený had",
v mayské mytologii je jedním z hlavních
božstev. Kukulkán - bůh čtyř Svatých
Darů - ohně, země, vzduchu a vody; každý prvek byl spojený s božským zvířetem
nebo rostlinou:
Vzduch - Orel,
Země - Kukuřice,
Oheň - Ještěrka,
Voda - Ryba.
V rukopisech a v mayské kultuře je
Kukulkán prezentován šesti symbolickými
obrazy. Je to v podstatě obraz hada. Také
byl znázorňován v podobě orla, jaguára,
ulity, a nakonec, jako flétna z kostí. Kukulkán byl u pozdních Mayů uctíván jako
bůh větru, dárce deště, bůh planety Venuše, zakladatel několika císařských dynastií
a velkých měst. Kukulkán byl zobrazován
v podobě hada s lidskou hlavou. Podle některých mayských mýtů byl svět stvořen
dvojicí bohů - Kukulkánem a Churokánem.
Churokán - bůh všech divokých přírodních
sil. On je - "srdce hor" - bůh zemského nitra, jeskyní, zemětřesení, sopek; bůh ohně,
ale zároveň i chladu, severu, ledu; je to
bůh temnoty, noční hvězdné oblohy; je to
bůh statečnosti. Aby mohl ozkoušet mužnost mladých bojovníků, vyzýval je v noci
na boj v podobě jaguára.
Uvnitř pyramidy se nachází ještě jedna záhadná struktura, dodnes nevyjasněná
vědci. A tou je - akustická iluze. Kroky lidí,
kteří jdou po schodech zvenku, se uvnitř
stávají podobné zvuku ptáka quetzala. Mayové a Aztékové považovali tohoto ptáka
za posvátného. Můžeme se jenom domnívat, za jakým účelem byl udělán tento
efekt napodobující zpěv ptáka quetzala.
pokračování v příštím čísle...
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CESTA ZA POZNÁNÍM

A CO NEVIDÍ LIDÉ?

Úryvek z živého rozhovoru
„Vědomí a Osobnost. Od předem mrtvého k věčně Živému“
textová verze v redakci Anastasie
Novych; zkratky v textu - redaktorka Tatiana - T; Žanna - Ž; Igor Michajlovič
Danilov - IM
T: Igore Michajloviči, a co lidé nevidí? Co se s nimi globálně děje?
IM: To je dobrá otázka: "Co lidé nevidí?" Lidé nevidí nic. Ve skutečnosti, když
vezmeme člověka jako Osobnost, jako diváka, který je přítomen v divadle života,
tak člověk nevidí hlavní věc. Lidé nevidí,
že jsou Osobnostmi. Lidé nevidí a nerozumí tomu, že se skutečně mohou stát nesmrtelnými. Nevidí a nechápou elementární
věc – kvůli čemu jsou tady, tedy to nejjednodušší – v čem je smysl jejich existence.
Na co spoléhají? Na obvyklé věci: na
to, co si osvojili od dětství, čemu je naučili. A čemu je naučili? Aby byli rozumní, poslouchali vědomí, byli vychytralí,
žili, přežívali. Žili a přežívali kde? Zde je
správné zaměření – přežít. Vždyt’ žít – to
je správné. A žít dobře - je také správné.
Ale žít kde? Život věčný se nahrazuje dočasnou existencí. A co se děje s člověkem?
Je jako slepý. A to, co mu ukazuje vědomí
... No jasně, ukazuje mu: "Tady je strom".
Člověk se přiblížil, dotkl se - strom. "Zde
je kámen". Člověk přišel, zkusil, ano, je
to kámen. Může ho zvednout, je těžký.
A vědomí říká: "Copak, proti tomuto se dá
něčím argumentovat? A věda to též potvrzuje. A vy mluvíte o nějakých duchovních
věcech".
A kdo potvrzuje? A pomocí čeho se
potvrzuje? Pomocí vědomí. A co je to věJeden z největších básníků Indii Rabindranath Thakur, při setkání s jedním
staříkem, přítelem jeho dědečka, často se
dostával do trapné situace. Starý muž často
chodil k nim na návštěvu, jelikož žil nedaleko, a ani jednou neodešel, aniž by trochu nepotrápil Rabindranathа. Obvykle zabouchal
na jeho dveře a zeptal se: — Jak jde psaní
veršů? Opravdu jsi poznal Boha? Ty opravdu víš, co je to láska? Řekni mi, opravdu víš
všechno, co říkáš ve svých verších? Možná
se jen hraješ se slovy? Každý idiot může
mluvit o lásce, o Bohu, o duši. Vidím ti na
očích, že jsi toto všechno nezažil. A Rabindranath neměl co mu odpovědět. Navíc
starý muž měl pravdu. Když se náhodou
setkali na trhu, starý muž ho chytil za rukáv a zeptal se: — No, jak to vypadá s tvým
Bohem? Našel jsi Ho, nebo stále jen píšeš
básníčky o Něm? Pamatuj, psát o Bohu
a poznat Boha — to není jedno a totéž.

domí? Člověku se právě
zdá, že vědomí - to je on.
A je to opravdu on? A zde
je největší hádanka a největší slabost toho, koho
nazývají ďáblem či systémem. V tom je slabost.
Mnozí tvrdí, že síla satana spočívá právě v tom,
že se mu podařilo dokázat,
že neexistuje. A každý člověk, který nastoupil na Duchovní cestu a začal poznávat
všechny složitosti této cesty, její jednoduchost a krásu, první co vidí, je, že vědomí není jeho a neslouží jemu. Vědomí je
právě tím diktátorem, částí systému, který
jím manipuluje, a dělá z něj, ze svobodné
Osobnosti, otroka. V tom je smysl.
Ale proto, aby to člověk uviděl, musí
v první řadě prahnout po vnitřní svobodě.
Ne chtít, ne přát si, ale prahnout! To musí
být jeho potřeba. A tehdy, když člověk cítí
tuto potřebu, tehdy může projít touto cestou. A pokud on jen "chce" a "přeje si", pak
všechna "chci a přeji si" stejně prochází
přes vědomí. Pokud veškerou svou zkušenost s "duchovní cestou" (nazvěme ji tak,
v uvozovkách) propouští přes své vědomí,
bude schopen někam dojít?
Také jste se v tom zmítali. No, a co? Je
možné něčeho dosáhnout prostřednictvím
vědomí? Ničeho. Protože udělá vše tak,
abys nepokročil. Proč? Protože opět zákony hmoty: "řiď a panuj", "vlastni, alespoň
dočasně, ale vlastni. Je to mnohem lepší,
než zde, ve hmotném světě, nemít nic".
Ž: No, ano, ale pokud vědomí ztratí
svou moc nad Osobností, jednoduše nedokáže přežít. Zde je takový moment a je velmi důležité ho pochopit, že dokonce i potom, co se člověk během života duchovně
osvobodí, vědomí stejně zůstává s ním
v komplexní sadě s tělem. Ovšem když
skutečně získáš tuto vnitřní svobodu, když
skutečně cítíš Duchovní svět a žiješ jím
každý den, tak se stává nedílnou součástí
tvého života. No a samozřejmě, ovládání
svého vědomí se stává velmi snadným.
Jasně, že vědomí stále pokračuje ve své
agresi vůči tobě jako Osobnosti, stále se

byl nositelem Nobelovy ceny, — vždy potkáš i tohoto starého muže. Jednou dokonce vyšel na pódium, a před davem příznivců talentu Rabindranathа, chytil básníka za
límec a řekl: — A přesto se to nestalo. Proč
klameš všechny tyto idioty? Oni jsou malí

idioti a ty jsi velký, nikdo je nezná mimo
zemi, ale tebe znají po celém světě. Ale
to vůbec neznamená, že jsi poznal Boha.

Z VLASTNÍ ZKUŠENOSTI

ve světě. Bylo zkonstruované tak, aby přinášelo co nejméně konfliktů a bolesti. Své
pravé já – pravdu jsem skryla, byla jen pro
mě. Život v masce, kterou jsem si musela
nasadit, se mi nelíbil. Svět se mi nelíbil.
Hluboko uvnitř jsem věděla, že takto to
nemá být, že svět, my všichni, můžeme být
opravdoví, spravedliví a hodní. My můžeme! Ale nejsme takoví. Proč to tak musí
být?!

Tento příběh je mým osobním pravdivým příběhem. Vypráví o utrpení člověka, který nezná Boha, vypráví o temnotě,
lžích, vině a strachu ze soudu. Vypráví
o Šanci, která přichází, když ji nejméně čekáte. Vypráví o Bohu, Lásce, Jeho
Milosti, odpuštění, o cestě ke Světlu. Ačkoliv jsem se snažila být stručná, příběh
je dlouhý. Napsala jsem ho jako zprávu
všem, kdo se cítí být vinni, špatní, špinaví,
nehodní. Napsala jsem ho pro všechny,
kdo touží po odpuštění, smíření a životě
v Míru. Snad najdou tento příběh ti, kteří
si z něj mohou něco vzít.
Minulost
Když jsem byla malá, byla jsem šťastné dítě. Měla jsem důvěru v život a ničeho se nebála. Svět byl tak velký, barevný,
krásný a zajímavý! Bavilo mě ho poznávat.
Ale pak jsem objevila, že i ti nejmilejší lidé
dokáží tvrdě ranit, že není spravedlnost, že
existuje lež, bolest, utrpení, křivda, zrada
a také smrt. Zjistila jsem, že nemám být
tou, kterou jsem, že má přirozená opravdovost není přijímána. Zjistila jsem, že musím být jiná, musím splňovat požadavky,
aby mě měli rádi. Tak jsem vytvořila masku – lež, umělé „já“, které mě prezentovalo

IM: V přímém smyslu, ano. Tato část
systému, která se nazývá lidské vědomí, ve
skutečnosti přestává existovat po smrti těla
duchovně osvobozeného člověka. Ale systém také ztrácí moc nad člověkem, když se
člověk během života duchovně osvobodí,
tedy stává se svobodným – v tom je význam svobody. Je svobodný! To znamená,
že ovládá své vědomí.
Kdokoliv řekne: "Ovládám své vědomí. Je to přece moje vědomí. Dělám si, co
chci". O tom jsme hodně mluvili. Ale sedni
si s tužkou a listem papíru a zapisuj vše, co
ti ukazuje a říká. A pak si přečti a podívej
se: „Chtěl jsi to? Objednal sis tyto myšlenky? Objednával sis tato přání? A proč se to
všechno děje?“
... Ano, můžeme se pokusit dokázat
z hlediska psychologie, neurofyziologie
a dalších věd, proč tomu tak je, proč vědomí právě toto ukázalo ... jeho šablonovitost.
Celá psychologie je založena na šablonách
vědomí, no, aby to bylo jasné. Studují tyto
šablony a učí se techniky manipulace těmito šablonami s pomocí jiných šablon. Opět
tatáž hůl, jen tím druhým koncem.
videorozhovor na: allatra.tv, překlad
textu na: allatra-book.org, allatra.cz,
allatra.sk

LÁSKU POZNÁ TEN, KDO MILUJE

Stařík rad přiváděl lidi do rozpaku.
Na poetických setkáních, kde se všichni
s úctou chovali k Rabindranathu — a on

KLÍČ KE ŠTĚSTÍ

pokouší ti takovými šablonami vnutit své
programy. Osobnost však už chápe, v čem
spočívá Pravda. A v tom je ten smysl. Je
třeba poznamenat, že vědomí napadá mnohem méně, protože tento proces se stává
pro vědomí jednoduše nevýhodným, úbytkovým.
A když už tělo dožije svůj pozemský
čas, svobodná Osobnost, která ještě za
života těla dosáhla duchovního osvobození, jednoduše odchází do svého Rodného Domu, vrací se do Duchovního světa.
Vědomí však přestane existovat navždy.
A právě když Osobnost po tomto prahne,
když cítí tyto vnitřní impulzy, když skutečně odpovídá na vnitřní volání, na duševní
Lásku, na pocity, které vycházejí z duše,
právě proto, když se ty duchovně osvobozuješ, vědomí o tom ví a velmi se bojí fyzické smrti těla, protože pro něj tento proces, jakož i pro fyzické tělo, je prostě smrt.

Časem mé ego (maska) napevno vládlo nad mým životem a já zapomněla na své
pravé já. Život byl plný nepochopení, bolesti a utrpení. Velkého vnitřního utrpení –
protože to všechno bylo lživé a něco uvnitř
mě nesnesitelně bolelo. A otázky, které mi
stále kolovaly hlavou, nabývaly na naléhavosti. Proč tady musím žít? Nechci tu
být! K čemu to je? Proč musí být život
takto těžký? Kdo jsem? Proč jsem tady?
Jak mám vlastně žít? Co mám dělat? Kam
patřím? Proč jsem tak divná? Proč mě neuspokojují věci, které ostatní baví? Proč nad
tím vším nedokážu mávnout rukou, jako
druzí, a užívat si života jako všichni? A život utíkal a přinášel věci krásné i ošklivé.
A mně připadalo, že žiju jako v kleci. Jako
divoké zvíře, které chce žít, běhat venku,
radovat se, ale je zavřené v kleci. Nemůže,
nesmí. A všichni mu tvrdí, že je to normální, že takový je život. Jaký může mít takový život smysl? Tato otázka se bolestivým
způsobem připomínala ve chvílích, kdy ze-

Rabindranath si do svého deníku napsal:
"On mě prostě trápil; měl tak pronikavé
oči, že jsem mu nemohl lhát. Samotná jeho
přítomnost ti nedávala jinou možnost než
bud‘ říct pravdu nebo mlčet“.
A přece, jednou se to stalo... Jednou
Rabindranath vyšel na ranní procházku.
Bylo brzy ráno, v noci pršelo. Vycházelo
slunce. Oceán třpytil se zlatem, a na ulici
zůstaly malé louže po dešti. V těchto loužích se slunce odráželo stejně slavnostně,
jiskřilo se se stejnou radostí, jako v oceánu. Dojatý touto podívanou, Rabindranath
pocítil v sobě obrovskou radost, něco se
v něm změnilo, sílilo a rostlo. Pomyslel si:
„Na světě není ani hlavní, ani druhořadé;
ve světě je vše jediné“. A poprvé sám šel
k domu starého muže, zaklepal na dveře,
podíval se mu do očí a řekl: — A co řeknete teď ? Starý muž odpověděl: — Tady
není co říct. To se stalo, žehnám ti.
mřel někdo z blízkých. Smrt. Narodíme se,
žijeme, prosedíme tisíc hodin ve školách,
pak v práci, něco získáme, něco ztratíme,
založíme rodinu, zestárneme a pak umřeme. To je scénář, který si představujeme.
Ono to ale často bývá jinak. Smrt si přijde
i pro člověka v plné síle, může přijít náhle,
kdykoliv! Člověk žil, o něco se snažil a najednou – je pryč. A jaký to mělo smysl?
Jaký to má všechno smysl? Je tak těžké žít,
když nevidíte žádný smysl! Je to tak obrovsky těžké!
Ta tíha mě přiváděla do trýznivých duševních stavů, v nichž jsem se několikrát
pokusila o sebevraždu. Tehdy jsem ještě
nechápala, že zbavit se fyzického těla neznamená zbavit se utrpení. Neznamená to,
že když se zbavíte existence (tedy odmítnete dar Boží, který vám On dal), dostanete
se do Nebe a tam si budete šťastně žít. Je
to naopak. Čeká vás peklo a utrpení horší než tady. Dnes, díky Znalostem z knih
Anastasie Novych (především z knihy
Ezoosmóza), vím, že problém tkví v tom,
že člověk nežije pravdivě, že nezná Boha.
Vnitřní utrpení člověka, který nezná Boha,
nemiluje Boha, necítí Boha, je nesmírné. To je ten problém, a od toho se odvíjí
všechno další. Naštěstí žádný z mých pokusů nevyšel. Dnes za to děkuji Bohu. Takže jsem neodešla, „žila“ jsem dál se svými
tíživými otázkami, na které jsem neznala
odpověď. Abych utěšila svou duši, utíkala
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Pojďme spolu tvořit POZITIVNÍ NOVINY!
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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;

Paní má

Čím by byl svět bez tebe?
Kým bychom byli bez tebe?
Ruka tvá je jak duha na nebi,ukazuje směr.
A každý poutník po cestách,
a každý kámen, voda, zvíře, kmen,
i ten nejmenší stín,
zná, odkud byl projeven.
V útrobách Země ohnivé jazyky šlehají.
Jak červení hadi s plamennýma očima.
Kdyby tě nebylo, všechno by spálili,
v mžiku zachvátili svět.
Ale světlo tvých dlaní je objímá,
to jen díky Tobě, Paní má,
je svět už od počátku zachráněn.

Obrazy z mraků kreslí tvou tvář, Paní má.
Je pokaždé krásná, je mírná, je živá.
Je svá.
A bílé Ticho se plní Tvým hlasem.
Jak modrá vážka je hlas tvůj lahodný.
Vznáší se nad horami i údolím,
prosvětluje každý stín.
Jak vlahý je tvůj dech,
ty neviditelná krásná
Paní tohoto světa.
Všechen ten život, ty vůně, ty barvy…
To Ty!
Jako třpytící se neviditelná stužka
prolínáš se vším.
Ty neviditelná krásná Paní
z duchovního Světa.

Má Paní, jsi Dárkyní Života,
Svět stojí na Tobě.
Ale kdo dotkne se tě? Kdo uslyší?
Kdo okem uzří tvou tvář?
Jen oči Bílé Duše tě vidí.
Jen její uši znají, jak zní tvůj hlas.
Má Paní, Matko tohoto světa,
Světlo Naděje, Pochodni Lásky,
Božský Pokrme,
blažený je každý, kdo tě zří.
Má Paní, uvnitř tvých bílých dlaní chci žít,
s tvou tváří v očích v každičkou chvíli,
vědoma v nádechu Bílého Bytí,
se Světlem v Duši, jak plamínkem svíčky,
který nezhasíná, neboť je věčný.
Jak bílá kulička ve Tvé sítině,
jak malé dítě v náruči matčině.
Chci Žít.
Lenka

"Bůh – On je blízko. Je skutečně mnohem blíž než spánková arterie. Je velmi blízko
a je velmi snadné k Němu přijít. Ale na cestě stojí mnohem více než hory. Na cestě stojí
vědomí, a ono je součástí systému. To znamená, že na cestě k Živému stojí mrtvé. Toto
je třeba si pamatovat.
A v žádném případě se nesoustřeďovat na to, co ti vědomí říká. Je třeba duchovní vzlet,
duchovní zkušenost. Je třeba se naučit… jednoduše Žít. A Život – ten je překrásný.
A at‘ ti vědomí vypráví cokoliv, at‘ tě jakkoliv přemlouvá, že "se ti nic nepodaří a ty
nic nedokážeš" – tebe se to netýká. Mluví pouze o sobě. Vědomí se to opravdu nepodaří. Ono skutečně nic neví o Duchovním Světě. Jen odezva, o níž vypráví lidé, kteří
něco pochopili, a z toho vědomí dělá své iluzorní obrázky. Proto je nejdůležitější jít
a nevzdávat se. A neposlouchat Susaniny, kteří vedou kdovíkam… měl jsem na mysli
vědomí. Protože tvé vědomí – ono není tvé, je součástí systému a na to se nesmí zapomínat. Pak bude vše v pořádku, pak se všechno podaří."
Z pořadu "Vědomí a Osobnost. Od předem mrtvého k věčně živému."

Nauč mě
Nauč mě, Bože, milovat,
ne, když mám radost a štěstí,
ale když je třeba odpustit,
když v domě je hřmot a nečas.
Nauč mě, Bože, milovat,
dokonce i ty, kteří se otočili zády,
aby se myšlenky nepřišly pomstít,
těm, kteří na stezku plivali a proklínali ji.
Nauč mě, Bože, milovat,
abych si špatného v druhých nevšímal,
jsem před světem do přírody, kde jsem čerpala sílu, útěchu a inspiraci. Značně jsem
se izolovala od lidí, kterým jsem naprosto
přestala věřit. Kdo jsem? Asi nikdo. Ale
musím tu být.
Jednoho dne jsem v hodině filosofie,
kterou jsme ve škole měli, zaslechla zvláštní slovo: osvícení. Pamatuji si to jako dnes,
ten den, tu hodinu, tu chvíli. Takže existuje
něco víc, existuje svět dobra a Lásky, existuje cesta z utrpení! V ten den jsem se napevno rozhodla – musím dosáhnout osvícení. Udělám pro to cokoliv! Jenže toto byl
jen střípek, nic víc už jsem se nedozvěděla
a nebylo nikoho, kdo mi řekl, kudy vede
cesta. V té době internet nebyl a v knihovnách jsem nenašla nic, kromě knih o numerologii a astrologii. Tak započaly roky
mého studia knih, ve kterých jsem se
snažila nalézt odpovědi. Přes astrologii
a numerologii jsem se dostala ke kartám,
šamanismu a mnohým knihám o osobním
a duchovním rozvoji, ale nic z toho mi nedalo odpovědi. Nic z toho nebylo pravé. Po
nějakém čase mě to všechno přestalo bavit.
Jsou to jen hry. Je to k ničemu, když vám to
neodpovídá na tak důležité otázky.
V tu dobu, bylo mi 19 let, do mého života vstoupily drogy. Především marihuana.
Měla jsem ji ráda, neboť přinášela úlevu od
vnitřní bolesti. Dnes, díky Znalostem z knihy AllatRa vím, že alkohol a drogy člověka

abych čistou láskou svítil,
jako to umí naivní děti.
Nauč mě, Bože, milovat,
pokud mě najednou zradí a opustí,
dej mi sílu, láskou se pokrýt
ať nesnáze lásku neotráví.
Nauč mě, Bože, milovat,
vidět nemocné a zkřehlé,
bez rozmýšlení na pomoc spěchat,
rozdělit se o kůrku s hladovým…
Rimma Nardina
odpojují od duše, takže tato „úleva“ je vlastně „úlevou“ od Pravdy. Je to naprosté ponoření se do lži. Tak daleko, že už duše není
cítit ani slyšet. Tak jsou drogy špatné. Tak
moc. Ale já to nechápala. Tráva mi přinášela
úlevu, zajímavé vize, znásobovala fantazii,
zesilovala smyslové prožitky… Kouřila
jsem ji 5 let. Kromě toho jsem během těch
dob vyzkoušela i jiné látky, nicméně byly to
spíš experimenty. Tráva mi sedla, líbilo se
mi to. Už vůbec jsem necítila tu nesnesitelnou vnitřní bolest. A za jakou cenu to je, na
tom mi nezáleželo. Během těch let mi přišly
do života knihy od Osha. Pookřála jsem. On
mluvil o osvícení! Konečně! Hltala jsem
jeho knížky a prováděla první meditace.
Docela mě to bavilo, skoro se zdálo, že jsem
na cestě, ale pak jsem poznala, že tato cesta
je „hluchá“. Nenašla jsem to pravé, tak jsem
to nechala být a žila dál životem „jsem nikdo, ale je to jedno, žiju“. A pak přišla událost, která mi otevřela oči. Celý můj umělý
život se najednou zřítil, všechno to leželo
v prachu. Byla jsem na vrcholu svého lživého života, když přišlo nechtěné těhotenství.
Můj přítel mě zradil a opustil a já znovu
(a naposledy) chtěla skoncovat se životem.
A tenkrát se to stalo. Ve svém naprostém
psychickém vyšinutí, v momentě M, jsem
pocítila dotek někoho z duchovního světa.
Jemný, čistý a krásný. Ten dotek mě objal
a utěšil, že bude všechno dobré. Dal mi sílu.
A od té doby se vše začalo měnit.
pokračování v příštím čísle...
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