červen 2017

6(55)2017

Volný prodej 8Kč/0,3€

Schopnost
regenerace

TISÍCE PODOB
MÁ LÁSKA – MILUJ…

V posledních desetiletích se studium vlivu gravitace na fungování živých systémů stalo jednou z perspektivních oblastí
vědy. Vědci objevili úzkou spojitost mezi
gravitací a životními funkcemi lidského
těla. Tyto otázky se staly aktuálními s počátkem kosmické éry, tzn. s problematikou související s kosmickými lety a s přebýváním člověka na oběžné dráze Země.
Vědci dodnes nevycházejí z údivu,
jakým pozoruhodným způsobem jsou
všechny soustavy lidského organizmu
uzpůsobeny k tomu, aby mohly existovat v gravitačním poli.
pokračování na str. 2
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Ve znamení lásky

PŘÍBĚH JEDNÉ REPORTÁŽE aneb
když lidskost a pravda vítězí nad vlastním prospěchem
Na jaro zavítala na školu pro zrakově postižené děti mladá studentka, budoucí novinářka, která chtěla natočit rozhovor
s dětmi, které měly zkušenost také s integrací v běžné škole. Promluvila si s několika z nich a potom si vybrala našeho syna,
zřejmě pro jeho výřečnost a smysl pro humor. Natočila si krátké povídání s jeho spolužáky, třídní paní učitelkou i zajímavé
útržky z některých vyučovacích hodin. Za několik dní na to mě oslovila s tím, že akustika ve škole nebyla příliš kvalitní a ráda
by rozhovor nahrála ještě jednou ve studiu. Chtěla položit i pár otázek mně. Souhlasila jsem, ale s podmínkou, že se bude jednat
o pozitivně laděné interview, kde podáme nestranný pohled na integraci, stejně jako na speciální školy, se zdůrazněním, že každé
dítě je jiné a je velmi důležité, aby bylo zachováno právo volby mezi oběma variantami. Nám se integrace totiž příliš nepovedla,
ale z odstupem času, když jsou nám známy všechny okolnosti, tak situaci přestupu, respektive problémy v integraci, hodnotíme
již trochu s pochopením i druhé strany. Třídy jsou přeplněné žáky, učitelé jsou pod tlakem podávání výkonu, jsou limitováni
v nákupu pomůcek a často nejsou dostatečně obeznámeni s danou problematikou.
Zdůraznila jsem, že bych
rozhodně nechtěla, aby tento
rozhovor vyzněl jako jednostranná kritika integrace, ale
spíše jako skvělá příležitost
poznat i něco jiného a zejména
bych chtěla poukázat na důležitost práva volby dle individuálních potřeb daného konkrétního dítěte. Protože známe
několik dětí, kterým integrace
vyhovuje, a jsou v ní velmi
spokojené.
Slečna souhlasila a tak slovo dalo slovo a pár dní na to,
jsme s Tomem stanuli v recepci rozhlasu,
kde nás již čekala usměvavá blondýnka. Ve
studiu se k nám chovali velmi mile, takže
jsme záhy ztratili veškerou trému a cítili se
zde jako doma. Rozhovor se nesl v přátelském duchu, slečna reportérka měla velmi
chytré, pozitivně laděné, citlivé otázky. Po
více jak hodině jsme měli hotovo a nutno
říci, že zde vznikl nejen krásný materiál,
plný hodnotných informací, ale navíc se
zde vytvořila láskyplná atmosféra. Když
jsme šli kolem místnosti, kde seděla zasloužilá paní zvukařka, nemohlo mi uniknout, že měla oči zalité slzami. Tomík byl
rovněž nadšený, protože si mohl konečně
vyzkoušet, jak to vlastně vypadá ve studiu,
odkud moderátoři vysílají do éteru. Jeho
velkým snem je totiž - stát se moderátorem
v rádiu. A tak jsme s radostí očekávali, až
nám rozhovor bude zaslán k autorizaci,
kterou jsem si vyžádala.
Jaké bylo však naše překvapení, když
výsledkem byl 6 minutový sestřih zmate-

ných, na sebe nenavazujících, nic neříkajících útržků, které vyznívaly jako kritika
integrace a nepřímé doporučení jediné
cesty - speciálních škol! Pro Toma to bylo
velké zklamání, nemohl uvěřit, jak se vytržením některých pasáží z kontextu, zcela
změnil obsah celé reportáže. Já jsem tuto
zkušenost již jednu měla – z natáčení televize v Kyjevě o Mezinárodním hnutí AllatRa, tak jsem věděla, že se to děje a někteří
novináři se za peníze, či z jiných zištných
důvodů, propůjčí k tomu, že vyhotoví tzv.
reportáž na zakázku. Rozumějte, vše, co
tam zaznělo, jsme skutečně řekli, ale v úplně jiném kontextu!
Ptala jsem se slečny, co ji k tomu
vedlo. Nejdříve popírala nějaký postranní
úmysl, ale nakonec
mi řekla, že zadání
bylo tak koncipované a že vedoucí její
diplomové
práce
si to tak přála. Vyjádřila jsem lítost
nad jejím zbytečně
stráveným časem,
poděkovala ji za
spolupráci a popřála
vše dobré v životě
a autorizaci zamítla.
Za 2 dny mi
slečna volala a ptala
se mě, co bych na

jejím místě udělala já. Řekla jsem jí jen,
že má kvalitní materiál, ze kterého může
vzniknout nádherný výsledek, který lidem
přinese nejen zajímavé, objektivní informace, ale také humor a lidskost. Apelovala jsem na ni, ať není ostudou budoucích
novinářů. Vždyť jsou to lidé, kteří ovlivňují svou prací tisíce lidí po celém světě
a měli by tedy přinášet nezávislé reportáže
a především pravdivé. Když mi oponovala, že ji tu práci odmítnou a nedokončí tak
školu, řekla jsem jí, že žádný titul jí nestojí
za ztrátu cti, ale že jsem přesvědčená, že
pokud si sedne k tomu materiálu co má
a s láskou a v souladu se svým svědomím
jej zpracuje, že výsledek nemůže dopadnout špatně.
Musím se přiznat, že jsem myslela, že
spolu to odpoledne mluvíme naposled. Za
několik dní na to mi však přišla na e-mail
zcela nová reportáž. Krásná, plná objektivních, logicky poskládaných informací,
plná humoru a lidskosti. Nevím, zda na
škole práci přijmou, ale vím, že po světě
běhá další milá blondýnka, pro kterou svědomí, lidskost a pravda byly důležitější,
než vlastní prospěch.
Eva Hronová

Jistě byl někdy každý z nás zamilovaný.
Existuje ale rozdíl mezi zamilovaností
a láskou? Převládající většina z
odpovídajících se shodla, že tento rozdíl
je veliký. Proč?
Zamilovanost je nepodmíněný reflex,
tedy zvířecí pud. Je spojena s tělesnou
přitažlivostí - s chemií. Láska je hluboký
vnitřní pocit, který můžeme dát, když
zapomeneme na sebe.
"Azda láska môže byť dočasná? Ako
život? Ak je láska dočasná, tak to nie
je láska! Ak je život dočasný, tak to
nie je život, ale dočasná existencia."
Rigden Djappo
pokračování na str. 3

SPOLEČNOST

Letní slunovrat
Letní slunovrat, první letní den či
také astronomické léto nastává obvykle 20. a nebo 21. června. Jen výjimečně
letní slunovrat připadá na jiné datum
jako 22. června a nebo 19. června. Letní
slunovrat 22. června nastal naposledy v roce 1975 a příští bude až v roce
2203. 19. června můžeme letní slunovrat očekávat až v roce 2488. Letos (r.
2017) nastává léto 21. června v 6 hodin a 25 minut ráno. Slunovrat je okamžik, kdy Slunce na své pouti po obloze protíná obratník Raka a vzhledem ke
světovému rovníku dosáhne největší
deklinace, tedy nejsevernější polohy.
pokračování na str. 4

VE SPOJENÍ
S PŘÍRODOU

IMHOTEP
Celých pět dní Gustav Maspero za pomoci Emile Brugsche pořizoval kopie
textů pyramidy faraóna Unase; o pár
týdnů později už měl hrubý překlad,
který už mohl zveřejnit v časopise francouzské archeologické mise v Egyptě.
Později napsal:
"Nebudu zastírat skutečnost, že překlad je spíše orientační a měl bych ho
zveřejnit, až po důkladnějším prozkoumání; ale myslím, že mi egyptologové
odpustí tento kvapný krok vzhledem
k velkému významu daných textů."
pokračování na str. 5

HISTORIE

Dobrá sklizeň
Klíčovým faktorem v procesu tvorby je
naše pozornost, neboť to je velmi mocná tvořivá síla. Kam teče pozornost - to
je tvořeno, to se manifestuje jak v našich
vlastních životech, tak na celém světě.
Díky ní jsme schopni všechno změnit.
Každá Osobnost je obdarovaná silou pozornosti a má Bohem dané právo vybírat
mezi vůlí duchovního a materiálního světa. Člověk je svobodný právě v této volbě - čí vůli bude naslouchat a kam tedy
bude vkládat svou pozornost.
pokračování na str. 6
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SCHOPNOST REGENERACE klíč k rozluštění záhady původu
lidského těla
V posledních desetiletích se studium
vlivu gravitace na fungování živých systémů stalo jednou z perspektivních oblastí
vědy. Vědci objevili úzkou spojitost mezi
gravitací a životními funkcemi lidského
těla. Tyto otázky se staly aktuálními s počátkem kosmické éry, tzn. s problematikou
související s kosmickými lety a s přebýváním člověka na oběžné dráze Země. To
byl počátek rozvoje gravitační biologie.
Vědci dodnes nevycházejí z údivu, jakým
pozoruhodným způsobem jsou všechny
soustavy lidského organizmu uzpůsobeny
k tomu, aby mohly existovat v gravitačním poli. Kdo vytvořil s tak neuvěřitelnou přesností struktury živých organizmů,
které jsou dokonale přizpůsobené k životu
v podmínkách gravitace? V popředí moderní vědy, jak v oblasti gravitační biologie
a fyziologie, stejně jako v jiných vědních
oborech, stojí vědci mezinárodního společenství ALLATRA SCIENCE.
„Vždyť dnes již vědci chápou, nakolik silně záleží fungování živého organismu na velikosti gravitačních sil, jak
organismus operativně reaguje na snížení
síly přitažlivosti a zmenšuje přitom objem
proslulé mimobuněčné kapaliny. Ano, ale
o to tady nejde. Vždyť vaše znalosti a výsledky studií – to jsou faktické důkazy, že
planeta Země není rodným domovem lidstva! Dá se říci, že my všichni jsme přistěhovalci! Vaše údaje poskytnou základnu
pro teoretické výpočty gravitačních podmínek, při nichž v organismu dochází
k samoregeneraci a doba života se zvýší
desetkrát, oproti současnosti… To bude
průlom ve vnímání světa lidmi!“ (z knihy
AllatRa, str. 731)
Tyto řádky a také zpráva, kterou vypracovala skupina vědců ALLATRA SCIENCE s názvem «PRAPŮVODNÍ FYZIKA ALLATRA» jsou základní ukazatele
v hledání odpovědi na otázku o původu
člověka. Člověk má dvojí podstatu - na
jedné straně se nachází v materiální konstrukci (jeho vlastní Živočišná podstata),
a na druhé straně má nesmrtelnou duši
(Duchovní podstatu). Duchovní podstata
člověka a její význam v lidském životě
je podrobně popsána v knize «AllatRa».V tomto článku pohovoříme o původu materiální složky, kterou pozorovatel
trojrozměrného světa vidí jako své tělo.

V případě, že Země není domovem našeho hmotného těla, vyvstává otázka, odkud
pochází, kde bylo zformováno jako biologický druh a pro jaké podmínky? Pokud
máme vodítka, najít odpověď není tak těžké. Zde je klíčovým momentem regenerace
tkání lidského těla, přesněji podmínek, za
kterých dochází k samoregeneraci.
Na planetě Zemi existuje mnoho druhů živočichů schopných samoregenerace.
Tento proces je nejčastěji pozorován u bezobratlovců. Například, když se rozdělí žížala, vzniknou dvě nové, utržená končetina
hvězdice se snadno znovu vytvoří. U langusty a krabů na místě ztraceného klepete,
vyrůstá nové… Naproti tomu obratlovci
nemají tak výraznou schopnost regenerace.
Proč? Touto otázkou se zabývalo mnoho
prominentních vědců. Například, profesor, doktor biologických věd L. D. Liozner
píše: "Jakékoliv tělesné tkáně, a to bez
výjimky, mají schopnost reparativní regeneraci v té či oné podobě. A pokud se podíváme na proces v jeho počátečním stádiu, potom při optimalizaci podmínek na
určité úrovni (pro každou tkáň) je možná
i kompletní reparační regenerace".
Za optimálních podmínek tedy vzniká
možnost reparativní regeneraci! Jako malý
závěr můžeme říci následující: bezobratlovci nevyžadují pro svoji regeneraci změnu podmínek na zemi, zatímco jiné druhy,
včetně lidského těla, vyžadují určitou optimalizaci podmínek..
V jedné ze svých pozoruhodných knih
"Osteochondróza pro profesionálního pacienta" akademik, profesor I. M. Danilov,
autor metody vertebrorevitologie píše:
"Rád bych uvedl několik slov o matematicko-fyzikálních výpočtech, které provedl
váš pokorný sluha během zkoumání otázky
týkající se aktivizace reparativní odpovědi
v degenerujících meziobratlových ploténkách. Teoretické výpočty ukázaly, že pro
samostatnou obnovu (aktivní reparativní odpověď) degenerující meziobratlové
ploténky je nezbytné dlouhodobě snížit
(ideálně o 37%) neustálé zatížení dané
ploténky při zachování optimálních podmínek (například osmózy). Ovšem čistě
teoretický výpočet ideální varianty pro
aktivaci přirozené reparace meziobratlové
ploténky v praxi poněkud nevyhovoval,
přesněji řečeno, bylo prakticky nemožné
ho dosáhnout v podmínkách gravitačního
pole naší planety Země. Proto bylo nutné vytvořit jiný, obrazně řečeno „umělý“
způsob obnovy optimálních podmínek pro
reparaci meziobratlové ploténky zasažené

degenerativně dystrofickým procesem, což
se také stalo základem metody zvané vertebrorevitologie. Praktické výsledky ukázaly, že k reparaci degenerující ploténky
při léčbě metodou vertebrorevitologie dochází v období mezi 9 až 18 měsícem.
Vypracování metody vertebrorevitologie mi zabralo několik let. Nicméně, nakonec se mi podařilo vyřešit stanovené úkoly.
Nyní, když je teorie v plném rozsahu potvrzena praktickými výsledky, mohu s jistotou tvrdit, že když změníme (obnovíme)
narušení a optimalizujeme (vytvoříme)
nezbytné podmínky, je možné dosáhnout
reparativní regenerace degenerující meziobratlové ploténky!".
V této pasáži z knihy je kladen důraz
na hodnotu 37%. Z daného úryvku je možné vyvodit závěr, že jeden ze způsobů, jak
spustit proces samoregenerace poškozené
meziobratlové ploténky je snížit působení gravitační síly o 37%! Pokud bychom
žili trvale v podmínkách takové gravitace,
proces regenerace orgánů lidského těla
by byl naprosto přirozený a takové běžné onemocnění, jakým je osteochondróza
a s ní související komplikace - výhřez
meziobratlové ploténky či protruze meziobratlové ploténky, by vůbec pro lidstvo
neexistovalo!
Ten, kdo stvořil lidské tělo si promyslel všechny detaily a stanovení gravitačních podmínek v tomto problému hrálo
klíčovou roli. Ale proč není naše tělo přizpůsobeno podmínkám zemské gravitace?
Možná, že bylo vytvořeno pro jiné podmínky, například, pro život na jiné planetě?
Odpověď na tuto otázku je právě zde.
Výpočet ukázal, že gravitační pole o 37%
menší, než má Země, odpovídá zaniklé
páté planetě sluneční soustavy - Faetonu,
která kdysi obíhala mezi Marsem a Jupiterem. Nyní se v tomto místě nachází
„pás asteroidů“.V knize Anastasie Novych «Sensei ze Šambaly IV» nalezneme
o planetě Faeton mnohem více informací.
Na této planetě, za takových gravitačních
podmínek, také existoval humanoidní život. Ne nadarmo se říká, že v tomto světě jsme jen hosty, takže je pro každého
člověka důležité mít na paměti hlavní
důvod jeho existence v těchto uměle vytvořených podmínkách - duchovní sebezdokonalování a konání dobra.
Valerij Vershigora
http://allatra-science.org/cs/publication/sposobnost-k-regeneracii

TAJEMSTVÍ PYLOVÉHO ZRNKA
ale i esenciální aminokyseliny, minerály, zdravé tuky, vitamíny, proteiny. Je
to unikátní koktejl živin, který se využívá
ve zdravé stravě, ale i ve farmaceutickém
či kosmetickém průmyslu, protože v sobě
opravdu ukrývá zdraví, mládí i krásu.
Jakmile na jaře začne všechno kvést
a bzučet, mnoho lidí čeká těžké období
plné kýchání, červených očí, a problémů s
dýcháním. Jenže alergie je jediným negativním účinkem pylu. Jinak je to opravdu
ohromující dar přírody plný živin.
Aby bylo hned od začátku vše v naprostém pořádku, je třeba říci, že pyl alergii nezpůsobuje, ale může obsahovat látky,
na které organismus některých lidí odpovídá nepřiměřeně, tedy alergickou reakcí.
Zatímco alergie jsou nepříjemnou daní za
životní styl posledních desetiletí, pylová
zrna jsou zde miliony let, a když se dozvíte, co všechno obsahují, budete příjemně
šokováni.

Sladký život

V běžném životě využíváme pyl zejména na oslazení si života. Tedy, pokud
používáme pravý včelí med. Pro alergiky
je zase vhodný med, který včely nasbíraly
v lese.
Medová maska dokáže zregenerovat
pokožku. Pár kapek medu pomůže rychleji zahojit ránu a zabrání i případnému  
zánětu. Co děláte, když máte popraskané
rty nebo úplně vysušené ruce? I tehdy je

Elixír zdraví, mládí a krásy

Pohlavní buňky rostlin jsou malé rozměrem, ale obrovské svým obsahem. Kdybychom uměli strávit tuhý obal, který je
chrání, zřejmě bychom je konzumovali ve
velkém, protože pylová zrna jsou doslova superpotravinou. Vždyť 100  gramů
včelího pylu se obsahem všech dobrých
látek a živin vyrovná půl kilu hovězího
masa nebo sedmi vajíčkům! S tuhým
obalem si však naše těla nedokážou poradit. Proto bychom měli být vděční včelám, které rostliny nejenže opylují, a tím
zásadním způsobem ovlivňují zachování
koloběhu života, ale zároveň sbírají pylová
zrníčka a v úlech je přeměňují na potravu
pro své potomky a také pro nás.
V plástech totiž probíhají procesy, během nichž pylová zrna fermentují, jejich
obal se naruší a cesta k bohatému obsahu se
otevře! Včelí pyl je králem antioxidantů,
nic lepšího a účinnějšího se v přírodě nenachází. Obsahuje přírodní antibiotika,

med efektivním pomocníkem, který pracuje rychle a na přírodní bázi. A určitě jste
už slyšeli o medové masáži, která zvenku
tělu pomůže tím, že hydratuje a zvláčňuje pokožku a zároveň pomáhá zevnitř
odbourávat toxiny, které díky medu
dostaneme ven skrze póry. Kombinace
medu, který má sám o sobě léčivé účinky,
a speciálních masérských hmatů, dokáže
dostat z tělesných útrob opravdu hodně
nepořádku. „Doporučuji ji jako prevenci
civilizačních chorob, při nervových poruchách, při problémech s potencí a plodností a mnoha dalších potížích, které souvisejí
s moderním životním stylem,“ říká Alena
Tóthová, vedoucí wellness v hotelu u slovenských Prieval. Unikátní stránkou včelí-

ho pylu je i to, že se nedá vyrobit synteticky. Zkoušely to mnohé laboratoře, mnoha
způsoby. A nic! Příroda si své tajemství
dobře chrání.
Ale ve Švédsku přišli na způsob, jak
narušit odolný obal pylového zrnka a jeho
obsah stoprocentně využít. Vyrábí se z něj
například doplněk stravy, který pomáhá
ženám zvládnout ne vždy lehké období klimakteria. „Plazmatický extrakt z pylového
zrna obsahuje mimo jiné L-tryptofan, který
se v těle změní na serotonin - jeho nedostatek může například za výkyvy nálad,
podrážděnost, deprese, poruchy termoregulace. Serotonin v organismu metabolizuje na melatonin,  který je důležitý pro
náš spánek. Právě melatonin může zmírnit návaly horka a pocení, navodit dobrou
náladu, potlačit deprese a zlepšit spánek,“
vysvětluje gynekolog MUDr. Jozef Španka. Je neuvěřitelné, že pylové zrno může
mít i takovéto účinky.
Samozřejmě, není to všelék a tak jako
při všem, i při menopauze nebo při léčbě
virózy sladkým medem platí, že důležitá
je i životospráva. „Vždy je třeba dbát na
pestrou stravu, dostatek pohybu i spánku.
Pokud jde o ženy v přechodu, kromě extraktu z pylových zrn, který se dá užívat
dlouhodobě, doporučuji doplňovat vápník
a hořčík,“ radí lékař.

K čemu všemu je pyl dobrý?

Na zlepšení chuti k jídlu a na rekonvalescenci po dietách;
Na zpomalení procesu stárnutí;
Na zvýšení imunity, má antibiotické účinky, pomáhá při onemocnění jater,
střev, při problémech s prostatou, při klimakterických potížích, při chudokrevnosti,
při onemocněních štítné žlázy;
Má pozitivní vliv na psychiku a duševní kondici. Podporuje paměť a nervovou
činnost.
http://zdravi.doktorka.cz/tajemstvi-pyloveho-zrnka/
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Usmějte se! 7 důvodů ke smíchu
vám zvednout náladu, když se cítíte pod
psa. Zkuste to!

Smích zlepšuje imunitu
Věřte nebo ne, ale skutečně má smích
pozitivní vliv na váš zdravotní stav. Je to
díky tomu, že jste při smíchu tak uvolnění.
Tím se zvyšuje imunita. Proč místo léků
nezkusit příště proti viróze smích?
Máte pocit, že nemáte jediný důvod
k úsměvu? Tak to se mýlíte! :)

Úsměv každému sluší a budete
přitažlivější
Je naprosto přirozené, že nás více přitahují osoby, které se rády smějí. Protože
svou pozitivní sílu přenášejí i na nás. Lidé
negativní, zamračení od sebe logicky ostatní odhání, jelikož svou negací dokážou
zprotivit náladu i ostatním. Když se budete
často usmívat, ostatní se s vámi budou cítit
jednoduše dobře.
Smích odbourává stres
Jak je známo, s úsměvem jde všechno
lépe. Každý se ve svých životech se stresem potkáváme, a proto víme, že dokáže
prostoupit celým tělem, odráží se v naší
tváři, jsme unavení…Zkuste se ale usmát,
uvidíte, že se hned budete cítit lépe a nebude na vás stres tolik dopadat.
Úsměv vám pozvedne náladu
Úsměv je takový malý podvodníček,
protože dokáže oklamat vaši mysl. Dokáže

SUPER ZAJÍMAVOSTI O SMÍCHU
♦ V blízkosti jiných máme sklon
se smát častěji. Člověk či blízká
osoba je podle expertů při spouštění
smíchu důležitější než samotný vtip.
♦ Dokážeme rozlišit upřímný a falešný úsměv.
♦ I myši se smějí, když je polechtáte.
♦ Vtipy považujeme za směšnější, pokud se známe s komediantem,
než když jde o neznámého řečníka.
♦ Smích je prospěšný i pro partnerský vztah. Z dlouhodobého hlediska zaznamenávají větší spoko„Kdo se umí smát sám sobě, má
právo smát se všemu ostatnímu,
co mu k smíchu připadá.“
Jan Werich
„Nauč se slzami v očích smát, nauč
se pohladit se zavřenou dlaní, nauč se
rozdat všechno a nemít nic,

S úsměvem vypadáte mladší
Nejen, že když se usmějete, jste přitažlivější, ale zároveň budete vypadat mladší.
Je tomu tak díky obličejovým svalům, které úsměv posiluje.
S úsměvem vypadáte úspěšnější
Je dokázáno studiemi, že osoby, které
se často usmívají vypadají daleko úspěšněji a také sebevědoměji než osoby, které se
mračí. Proto jsou daleko více oslovovány
a podporovány. Zkuste se občas usmát při
obchodním jednání nebo na poradě.
Smích je nakažlivý
A to je na něm tak skvělé! Naší pozitivní náladou můžeme zvednout náladu
a udělat den veselejší také někomu jinému.
Je to automatická reakce a jistě jste ji už
také zažili. Neříkejte, že když jste slyšeli
vydatný smích, že vám nezačaly minimálně ‚cukat koutky‘? A hned jste na chvíli
zapomněli na vaše trable a chtělo se vám
smát jen proto, že se směje někdo jiný.
Smích dokáže prozářit zamračený den.
http://www.dobrazona.cz/usmejte-se7-duvodu-ke-smichu/

jenost páry, které se usmívají i při
vážnějších tématech.
♦ Smích je přitažlivý a velmi nakažlivý.
♦ Šestileté děti se smějí v průměru 300 krát za den. Dospělí v průměru jen 15 – 100 krát za den.
♦ Existují věci, které rozesmějí
každého.
♦ Ženy se smějí mnohem více
než muži.
♦ Držitelem světového rekordu za
nejdelší nepřetržitý smích je Etiopan,
který se dokázal smát tři hodiny
a šest minut.
www.rehabilitace.info
pak poznáš, že stojí za to žít.“
neznámý autor
„Čas není žádná dálnice mezi
kolébkou a hrobem, nýbrž místo k zaparkování na slunci. Dnes žít! Dnes
se smát! Dnes se radovat!“
Phil Bosmans

Zajímavosti ze světa kávy:

kolik kofeinu je již příliš?
Káva je pro velkou část lidí naprosto nezbytnou součástí života. Ranní šálek nás po
probuzení postaví na nohy, odpolední kávička je zase příjemnou tečkou po dobrém jídle
a nebo nepostradatelným dodatkem k chutné svačině. Ohledně celkové zdravosti nápoje
se mezi odborníky stále vedou diskuze, obecně převládá názor, že v umírněném množství
příliš neškodí. Pokud naše konzumace umírněná není, tělo začne celkem rychle vysílat signály, že jsme to s kofeinem přehnali. Příznaky předávkování lze celkem snadno rozeznat.
Nervozita a ztráta trpělivosti
Kávu pijeme mimo jiné proto, že nás
dokáže příjemně povzbudit. Kofein blokuje
působení adenosinu, který mimo jiné vyvolává pocit únavy. Souběžně se zvedá hladina dopaminu a adrenalinu. Do určité míry
je efekt příjemný, ale pokud dojde k předávkování, začneme být nervózní a podráždění, může se objevit pocit neklidu, cítíme
rychlejší práci srdce, potí se nám ruce a také
máme najednou méně trpělivosti. Mnohem
snadněji se můžeme
rozčílit a impulsem
může být i pouhá banalita.
Ztráta
koncentrace
Podle vědeckých
výzkumů nadměrné
množství
kofeinu
v organismu způsobuje, že jsme roztěkaní a nedokážeme
se dobře koncentrovat na své povinnosti.
V hlavě se nám neustále objevují nové myšlenky, žádná v ní ale nezakotví napevno, jen
odvrátí pozornost od právě vykonávané aktivity. Většinou tyto příznaky mylně připisujeme únavě a… řešíme je dalším šálkem
kávy, což předávkování a koncentraci jen
průběžně zhoršuje.
Dehydratace
Káva má silně močopudné účinky a při
nadměrné konzumace může dojít i k částečnému odvodnění čili dehydrataci organismu. Mezi klasické příznaky patří tmavě
oranžová či tmavě žlutá) barva moči. Problém částečně zmírňuje popíjení vody ke

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

kávě, ale jediným dlouhodobým řešením je
snížení pravidelné dávky kofeinu.
Potíže s usínáním
Je to částečně individuální, ale u většiny lidí předávkování kofeinem způsobuje
dlouhodobé problémy s usínáním a nebo
nespavost. Někteří lidé sice po kávě dokážou rychle usnout, ale jejich spánek většinou
není moc kvalitní. Při pití kávy bychom neměli zapomínat na to, že kofein se vstřebává
přibližně hodinu a tělo se ho zbavuje kolem
šesti hodin. Délka
účinkování částečně
závisí na způsobu
přípravy kávy – espresso dokáže organizmus vstřebat mnohem rychleji než tak
zvaného turka.
Cukání víček
Mezi viditelné
příznaky předávkování kofeinem patří
i cukání víček. Má dvě příčiny. Každý šálek kávy zbavuje naše tělo hořčíku. Pokud
máme tohoto minerálu obecně nedostatek,
dříve nebo později se objevují křeče či právě cukání víček. Navíc konzumace kofeinu
zvyšuje v organismu tvorbu noradrenalinu
a serotoninu, které povzbuzují činnost svalů
a nervů umístěných poblíž oka.
http://www.prostezdravi.cz/prvnipriznaky-predavkovani-kofeinem/
„Dobrá komunikace má stejně povzbuzující účinky jako káva a stejně
obtížně se po ní usíná.“
Anne Morrow Lindbergh
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VE ZNAMENÍ LÁSKY

Každému z nás je jistě známo, že květen je čas lásky. Zejména pak jeho první
den.Při této krásné příležitosti jsme připravili dotazník na téma Skutečná láska, na
který bylo možné odpovědět během celého měsíce. Nyní, přestože už je květen za
námi, nadešel čas zveřejnit odpovědi a připomenout si tak jeho láskyplnou atmosféru.
Na dotazník odpovědělo 13 žen a 3 muži. Nejmladší odpovídající je 15-ti letá
slečna, nejstarší pak žena ve věku 62 let.
Při první otázce vyšlo najevo, že 10 ze 16 respondentů v přítomné chvíli nemá
vztah. Tento fakt ale nemá na odpovědi vliv, všechny jsou krásné a v základu se
shodují.
„Existuje láska, i když se nenacházíme
v partnerském vztahu? Pokud ano, odkud
se bere?“
Nad touto otázkou respondeti, jak se
zdá, nemuseli dlouho přemýšlet. Jednoznačná odpověď zní: Ano, existuje! A odkud se bere? Někdo by ji pohledal v přátelství, v rodině, nebo v pozitivním přístupu
k životu. Většina ale tuší, že pravá láska se
nachází uvnitř jich samotných, konkrétně
v nitru, v duši. Mladý Lukáš řekl: „Samozřejmě, že existuje. Jejím zdrojem je Duše,
je to přirozený stav, každému člověku blízký. Malé děti lásku cítí neustále, jenže společenský systém je nastaven tak, aby z toho
"vyrostly". Stačí se znovu obrátit k Duši,
otevřít se Bohu a zjistíme, že v sobě máme
obrovské, nekonečné množství lásky. Když
máme v sobě lásku a pozorujeme ostatní "očima lásky", tak se ta láska posiluje.
I ostatní lidé to vnímají, a mnohem snadněji a příjemněji se s druhými jedná.“
Jistě byl někdy každý z nás zamilovaný. Existuje ale rozdíl mezi zamilovaností
a láskou?
Převládající většina z 16 odpovídajících se shodla, že tento rozdíl je veliký.
Proč?
„Zamilovanost je nepodmíněný reflex,
tedy zvířecí pud. Je spojena s tělesnou
přitažlivostí - s chemií. Láska je hluboký
vnitřní pocit, který můžeme dát, když zapomeneme na sebe.“
A v podobném duchu se nesly i odpovědi následující – zamilovanost je tedy
jakási první, dočasná fáze. Je pomíjivá.

O lásku je nutné pečovat, je dlouhodobá
a stálá.

v sobě lásku sám probouzet, pak jí jako zrcadlo odráží ve všem a ve všech.“

Nabízí se další otázka: je příjemnější lásku dávat, nebo dostávat? Zde už se
názory liší. Někteří lásku raději dostávají,
někdo má rád vyrovnanost. Stále je ale nejčastější názor, že krásnější je lásku dávat.
„Nepotřebujeme lásku dostávat, protože my sami jsme její součástí. Zpravidla
čím více lásky dáváme, tím více se nám
vrací. V životě se objevují lidé a okolnosti, které nám pomáhají otevřít se. V partnerských vztazích se to projevuje mnohem
intenzivněji, jelikož je to vztah nejen dvou
osobností, ale i dvou Duší.“
„Dávat. Protože když lásku dáváme,
zároveň ji i dostáváme. Plníme-li své srdce láskou, násobíme-li ji, zalévá celý náš
život. Stává se naší součástí bez ohledu na
okolnosti. Když dáváme lásku dál, cítíme
se lehcí, naplnění. Skutečnou Lásku nelze
vyčerpat.“

Je-li láska nepostradatelná a je-li důležitější dávat ji, zajímalo nás, zda se v přítomné chvíli respondenti ve stavu lásky
nacházejí. Odpovědi nás potěšily – ano,
nacházejí. Co to znamená? Máme-li lásku
v sobě, nemůže nás opustit. Její „množství“
záleží jen na tom, kolik jí dáme pozornosti.

Láska je tedy nádherný cit. Obejde se
bez ní člověk? Odpovědi se opět sjednotily
a vyšlo najevo jediné: člověk se bez lásky neobejde. A pokud se mu zdá, že lásku
nemá, strádá, není šťastný.
„Člověk bez lásky nemůže žít. Možná
může existovat, ale nebude žít. Bude vyprahlý jako poušť a prázdné bude jeho srdce. Takový člověk ani nemůže být šťastný.“
„Vůbec se bez ní neobejde. Když si
zvykne na tu blaženost, touží po ní každý
den. Nesmí však vzniknout záměna, že ji
snad mohu od někoho dostat. Člověk má

„Co je podle Vás skutečná Láska? Zažil/a jste ji?“ Tak zněla závěrečná otázka
v dotazníku.
„Ano, na okamžik jsem ten pocit zažila, rozplynout se a nebýt a být zároveň.
A co to je? To se dá popsat? Láska kterou
cítím k partnerovi je krásná, ale láska kterou mám na mysli je nepopsatelná, horká,
ozařující, můžete se podívat otevřenýma
očima do slunce a žár vás nespálí, nelze
popsat, nelze bez ní žít...“
„Skutečná láska je jako řeka. Stále
proudí, odnáší všechno harampádí, které
do ní háže lidské ego, v marné snaze zastavit její proud, či ovlivnit směr jejího toku.
Skutečná Láska je trvalá. Ona není z tohoto světa. Je věčná.“
„Podle mě to znamená, mít rád pro
lásku samotnou. Bez podmínek, bez očekávání, bez důvodu.“
„Skutečná láska je, když zapomeneme
na sebe. Láska je jediná cesta k Bohu. Copak někdo takový je, kdo ji nezažil?“
Děkujeme všem, kteří si udělali čas
a odpověděli. :)
Markéta Vacková

MEDITACE

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

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

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

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

PRAHA
Kdy: každý pátek od 19 hodin

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

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

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

Meditácie podľa kníh Anastasie Novych
v BRATISLAVE

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

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

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

"Pravá Láska, to je štědrý vnitřní dar, který jeden člověk daruje druhému hojností hlubokých pocitů. Takovou
Lásku můžeme dát, když na sebe zapomeneme. O této Lásce se říká, že je trpělivá, odpouští, není závistivá,
není hrdá, není sobecká, a nepřeje nic zlého.
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." více v knize AllatRa od A.Novych
"Azda láska môže byť dočasná? Ako život? Ak je láska dočasná, tak to nie je láska! Ak je život dočasný, tak
to nie je život, ale dočasná existencia." Rigden Djappo

JAKÝ JE DNEŠNÍ DEN?
Je ráno. Skrz hustou bílou mlhu, vznášející se jako bílý závoj nad řekou, městem
i lesy, prosvítá mdle nazlátlé světlo slunečního kotouče. Popíjím svou ranní kávu
a upřeně hledím na objemné šedé mraky
nad hlavou. Bude pršet, bude pršet celý
den. Co asi tento den přinese? Jaký bude?
Po chvíli spatřím, jak se mezi mraky nad
lesem v dáli utvořila škvíra, skrze kterou se
prodraly blyštivé zlato oranžové paprsky
a namířily si to někam do polí. Bílá mlha
kolem nich vytvořila naoranžovělý hedvábný opar. Jak krásné dokáže být ráno...
Než jsem se převlékla a nachystala na odchod do práce, scéna na nebi se změnila.
Slunce se schovalo a krajinu pokryla šeď,
předznamenávající vytrvalý déšť. Jaký asi
bude tento den? Napadlo mě znovu.
Vyšla jsem z domu a rozhodla se jít
tentokrát kolem řeky. Cesta vedla vysokou, hustě orosenou travou, která zanechávala mokré stopy na mých kalhotách.
Prodírala jsem se vzrostlými kopřivami,
jejichž nezaměnitelná vůně se mísila se
silnou vůní částečně tlejících travin, bylin
a vlhké půdy. Zpomalila jsem a vdechovala ten voňavý vlhký vzduch hluboko do
sebe. Jak nádherné! Přesně tuto vůni jsem
zbožňovala i v dětství. Ano, vzpomínám si,
jak jsem si po dešti hrávala ve vysoké trávě
na stráni u domu, který rodiče stavěli. Jak
jsem sbírala mokré šneky, prohlížela si jejich úžasné barevné ulity, jak jsem hledala
zajímavé kamínky, kterými jsem si plnila
kapsy a u toho pozorovala blyštivé kapičky
rosy všude kolem sebe. Připadala jsem si
jako princezna ve svém království, plném
barevných drahokamů.
Tolik barev, tolik záře bylo všude okolo! Déšť přináší mnohá krásná překvapení.

Nikdy jsem nechápala, proč se před ním
lidé schovávají ve svých domech, když
právě déšť činí svět tak zajímavým, pestrým, jiným. Dokonce i hliněná cesta před
naším domem, za sucha plná prachu a kamínků, skýtala v dešti a po něm, výborné
místo pro hry a snění. Ještě dnes si přesně
vybavuji ten pohled na mé červené holínky, omývané blátivou vodou kaluže, v níž
jsem si hrála. Jak jsem pohybovala nohou,
malinké nazlátlé částečky bláta přebíhaly
přes holínku a sklouzávaly přes ni zpátky
do vody, kde se mísily s ostatními. Jak
klesly na dno, znovu jsem lehce zahýbala
nohou. Takto bych si dokázala hrát i hodiny. Pamatuji si, že jsem byla jediné dítě,
hrající si za deště venku. Ostatní děti musely domů, já však měla to štěstí, že mě

máma nechala hrát si venku. Možná měla
moc práce a zapomněla na mě, a nebo také
možná mi rozuměla, možná i ona sama
si kdysi takto hrála a věděla, jak důležité
a nádherné to je. Měla jsem asi štěstí na
dobrou mámu! Vždyť vlastně nikdy mi
nebránila ve hrách, nenaháněla mě se starostí, aby se mi něco nestalo, jako to dělaly
ostatní matky. Měla jsem a mám skutečné
štěstí na dobrou mámu, je to jasné
Při vzpomínce na ten čas se mi do očí
nahrnuly slzy dojetí a vděčnosti. Tenkrát
jsem to všechno brala jako samozřejmost,
dnes vidím, jak velké štěstí jsem vlastně
měla. Byla jsem šťastné dítě, a vlastně
i dnes, jsem šťastný člověk! Vždyť, co mi
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chybí? Takovou nádheru mám kolem
sebe, a jsem tady, všechno to vidím, cítím, vnímám a raduji se!
S širokým úsměvem jsem se rozhlédla kolem sebe. Jak moc se tyto kouzelné
okamžiky v obklopení orosených kopřiv
a vysoké trávy podobají těm úžasným
okamžikům tam u nás doma, tenkrát před
léty! Vždyť znovu se cítím jako princezna
v barevném a voňavém království, které
mi sice nepatří, ale v tento okamžik je prostě mé. Jestlipak lidé vědí, jaké kouzelné
místo plné pestrobarevných drahokamů
a omamných vůní se skrývá zde, v neposekané trávě pár kroků za sídlištěm... Co
z toho, že mám mokré kalhoty a boty,
a budu v nich muset trávit celý pracovní
den, když uvnitř mě se někdo tak krásně
raduje? Skutečně, jakoby v hloubi mé duše
byl malinký človíček, který se chvěje samou radostí a potěšením ze živosti této
chvíle. Tento dokonale osvěžují pocit mě
doslova nadnášel.
Šla jsem dál a vdechovala tu rozmanitou opojnou vůni. Když jsem procházela
kolem starého bezu, povšimla jsem si malé,
z listu visící lesknoucí se kapičky rosy.
Možná se mi to zdálo, ale v tu samou chvíli jakoby vyšel z nebe malý paprsek slunce
a zasvítil přímo na ni. Kapička začala hrát
všemi barvami, přímo zářila, zdálo se mi,
že se v ní odráží celý svět. Chvíli jsem ten
výjev pozorovala a pak jsem prostě neodolala. Nabrala jsem ji na špičku jazyka,
tak, jako jsem to dělávala kdysi dávno, tak,
jako to vlastně vždycky dělám, když spatřím kouzelnou kapičku rosy. Měla zvláštní
chuť, jako vždy. Plnou tajemství přírody,
záhadnou, zkrátka nepopsatelnou. Usmála
jsem se a vyšla z travního porostu na silničku vedoucí kolem řeky. Je čas, přeci jen,
práce čeká.
pokračování na str.4

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

Zalévejme děti
Děti jsou jako malé rostlinky, které
potřebují, abychom je zalévali naší láskou. Láska je jejich hlavní potrava. Potřebují lásku k tomu,
aby mohly žít, růst
a kvést. Aby vyrostly
a vykvetly v dospělé, kteří budou žít
šťastný a naplněný
život, v dospělé, kteří budou dávat lásku
zase dál. Malé děti
nás velmi povzbuzují k tomu, abychom
jim projevovali lásku. Usmívají se na nás, když nás vidí, mají
velkou radost, když jsme s nimi.
Každý ví, že semínko, aby mohlo vyrůst v rostlinku a vykvést, potřebuje určité
podmínky. Potřebuje být zaseto do zdravé
půdy, která bude poskytovat výživu a oporu jeho kořenům a potřebuje být zaléváno
vodou a slunečním svitem. To samé platí
i pro děti. Děti potřebují být počaty ve
zdravém těle a zalévány láskou už v době,

Lidé netuší, že tvoří svět kolem sebe, tak jako nic netušící hvězdy tvoří souhvězdí.

kdy rostou v matčině děloze. Často se ženy
v těhotenství cítí krásně. Krásně, protože
cítí a dávají lásku dítěti, které v nich roste.
Ono totiž roste hlavně z lásky. Láska je ta
síla, která tvoří. My všichni jsme tvořeni
láskou a potřebujeme ji cítit. Ale naše děti
to potřebují nejvíce.
Zalévejme děti
naší láskou. Naše
láska a péče jsou
vodou i sluncem.
Děti se s námi budou cítit krásně
a budou nám naši
lásku vracet. A děti
umí krásně vracet.
Hledejme v sobě
zdroje, tvořme si takové podmínky, abychom dětem měli co dát. Aby té lásky bylo
co nejvíc. Nikdy jí není příliš mnoho. Dětská duše lásku nasává jak houba, láska je
živá voda, která ji skrápí. Živí duši, která
potřebuje růst. Lásku máme v sobě všichni. A dávat ji je krásné!
Barbora Müllerová
http://www.barboramullerova.
cz/2015/05/01/zalevejme-deti/
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VE SPOJENÍ S PŘÍRODOU

Letní slunovrat
nejvíce přikloněn ke
Slunci.

Letní slunovrat, první letní den či také
astronomické léto nastává obvykle 20.
a nebo 21. června. Jen výjimečně letní
slunovrat připadá na jiné datum jako 22.
června a nebo 19. června. Letní slunovrat
22. června nastal naposledy v roce 1975
a příští bude až v roce 2203. 19. června
můžeme letní slunovrat očekávat až v roce
2488. Letos (r. 2017) nastává léto 21.
června v 6 hodin a 25 minut ráno.
Planeta Země z vesmíru
Slunovrat je okamžik, kdy Slunce na
své pouti po obloze protíná obratník Raka
a vzhledem ke světovému rovníku dosáhne
největší deklinace, tedy nejsevernější polohy. Slunce přechází ze souhvězdí Blíženců
do souhvězdí Raka a severní zemský pól je

Rigden: Přesně tak. Ale vraťme se
k dávnému označení člověka – rovnoramennému kříži s kruhem v jeho
středu. Obě linie kříže jsou smluveným označením čtyř Bytostí člověka:
bočních Bytostí (obě horizontální linie směřující od středu), Zadní bytosti (vertikální linie směřující od středu
dolů) a Přední bytosti (vertikální linie
směřující od středu nahoru). Jak už
jsem říkal, charakteristikami těchto
Bytostí obdařovali v asociativních
přirovnáních určité síly v prostoru,
například čtyři živly, čtyři sezónní
větry a také čtyři světové strany. Obvykle přitom byly tři z těchto sil spolu
úzce vzájemně propojeny nebo měly
záporné charakteristiky zadní a boč-

Během letního
slunovratu dopadají
na obratníku Raka
(23,4°) v pravé poledne sluneční paprsky
kolmo k zemskému
povrchu. Dále jsou dny kolem letního slunovratu v našich geografických šířkách
nejdelšími v roce trvajícími asi 16 hodin
a 22 minut. Naopak noc je nejkratší a astronomická noc nenastává dokonce vůbec.
Slunce je totiž pod obzorem méně než 18°,
takže hovoříme pouze o astronomickém
soumraku.
Na jižní polokouli je tomu pochopitelně obráceně. 21. června tam nastává zimní
slunovrat a Slunce dosahuje nejnižší deklinace. Den je nejkratší a naopak noc nejdelší. V období letního Slunovratu se planeta
Země nachází poblíž afélia své oběžné dráhy kolem Slunce, nejvzdálenějšího bodu
své oběžné dráhy kolem Slunce (v perihé-

ních Bytostí. Čtvrtá síla byla ovšem
vládnoucí, měla zvláštní vlastnosti a

kladné charakteristiky Přední bytosti.
Všechny tyto síly byly také označo-

liu je v období kolem zimního slunovratu).
To vysvětluje rozdíl v průměrných teplotách na jižní a severní polokouli.
Po letním slunovratu se začíná den pomalu zkracovat a naopak noc prodlužovat.
V severních polárních oblastech vrcholí polární den a naopak v jižních polárních oblastech vrcholí polární noc. Na severním pólu
během letního slunovratu vystupuje Slunce
nejvýše nad obzor, severní pól se nejvíce
odklání od kolmice na rovinu oběžné dráhy
ve směru ke Slunci o +23° a 27'.
V severních zeměpisných šířkách nad
66,6° (severně od severního polárního kruhu) ten den Slunce nezapadá. Na obloze
svítí tzv. půlnoční slunce a den je dlouhý
24 hodin (polární den). Naopak v jižních
polárních oblastech (nad jižním polárním
kruhem) tohoto dnes Slunce nevychází nad
obzor. Nastává polární noc, která trvá 24
hodin. Po šesti měsících se celá situace
zopakuje, jen severní a jižní polokoule si
během zimního slunovratu prohodí role.
http://www.treking.cz/astronomie/
letni-slunovrat.htm

vány křížem – sakrálním symbolem
člověka jako bytosti, v jejíž konstrukci se propojuje duch a hmota. Vertikální linii kříže spojovali se slunovratem, pohybem k duchovnímu světu,
snahou člověka, aby v něm převládala Duchovní podstata. Proto v náboženské tradici dávných národů na
hlavách posvátných bohů často zobrazovali sluneční disk jako symbol
vládnoucí Duchovní podstaty a Znalostí vnesených z Duchovního světa.
Horizontální linii ukazující na boční
Bytosti pak alegoricky nazývali osou
rovnodennosti a spojovali ji s pohybem Slunce (když Slunce přechází
nebeský rovník: jarní a podzimní rovnodennost). AllatRa od A. Novych
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Žasneš, co v přírodě je k mání,
tolik krásy, něhy a kouzla dojímání.
Skromné chaloupky – vždy plné lásky,
svým kouzlem vyhladí nejedny vrásky.
S kvítím si úžasné barvy hrají,
pod kouzlem oblohy se lidé objímají.
Blankytně modrá či tmavá s hvězdičkami,
barevné červánky, to vše je tady s námi.
Krásná je přece každá kytička,
barevně tajemná, křehká, velká či
maličká.
Každou obletí čmeláček či včelička,
sluníčko rozzáří naše i květin líčka.

Jak velký prostor je v malém srdíčku,
člověk byť vzdálený, přece je na blízku.
Cítíš lásku- radost s dojetím,
to podáváš si ruce se štěstím.

Pozoruješ zázraky na vodních hladinách,
stromy objímáš – nejen v myšlenkách.
Drobní ptáčkové sladce zpívají,
něžné a laskavé písně o ráji.

Zlu soupeřit se nedaří, nemá cit a lásku
ve tváři.
Tisíce podob má láska – MILUJ…
Jílková Hana, Loštice

Trojlístek

Během chvíle, kdy měly děti ve školce
volnou zábavu, seděla jsem s nimi v trávě
plné jetele a byla zaujatá hledáním čtyřlístku. Přišel ke mně chlapec a nesměle
mi vložil ruku do dlaní: „Našel jsem trojlístek.“ Na dlani mi ležely tři zmuchlané
lístečky, které se od těch ostatních nijak
nelišily.

Poprvé na světě mají návštěvníci možnost vidět tři klíčové druhy velkých kopytníků v jedné lokalitě. Bývalý vojenský výcvikový prostor Milovice, který se nachází mezi městy Milovice a Benátky nad Jizerou, se stal novým domovem pro stáda zubrů,
divokých koní a praturů. Podobný pohled se přitom lidem nenaskytl po celá staletí, a možná i několik tisíc let.
Přírodní rezervaci, nacházející se na dvou pastvinách mezi Milovicemi a Benátkami nad Jizerou, obývají velcí kopytníci,
kteří z našeho území vymizeli vinou člověka před stovkami nebo dokonce i tisíci let.

Vyhynulá zvířata ožívají
Na dvou pastvinách tu můžete nalézt
dospělé i mláďata divokých koní, zubrů
evropských, a dokonce i vyhynulých praturů, kteří se v současnosti zpětně šlechtí
a svým předkům se nyní podobají na 95 %.

Za obnovou praturů stojí holandští vědci
a proces zvaný zpětné šlechtění, v jehož
rámci vědci podle DNA a vzhledu vybírají
primitivní plemena skotu, která jsou praturovi co nejvíc podobná. Do 50 let by tak
měli docílit toho, že vznikne živočich na
100 % shodný s původním praturem.
Za vyhynutím těchto zvířat na našem
území stál člověk, který je lovil pro maso,
nebo větší zranitelnost zvířat, způsobená
ubýváním přirozeného prostoru pro pohyb
v důsledku rozrůstajícího se zemědělství.
Odchod velkých kopytníků ovšem neznamenal jen menší rozmanitost živočichů
v přírodě, postupně se jejich vyhubení začalo projevovat i na reliéfu krajiny. „Velcí
kopytníci v krajině vytváří přirozenou mozaiku, která nejde domácími zvířaty nebo
lidskou prací napodobit,“ říká Dalibor
Dostál stojící za projektem Česká krajina,
který sem velké kopytníky přivezl.

Změny v krajině
Změnami v krajině se tehdejší novinář
Dalibor Dostál začal zabývat už před lety
ve spojitosti s vymíráním motýlů. Jako důvod se tehdy uváděla menší míra hospoda-

ření člověka v krajině. Po konzultaci s vědci z Biologického centra Akademie věd ČR
však došel k názoru, že práci člověka v přírodě muselo něco předcházet. Dospěl tak
až k velkým kopytníkům jako k přirozené
součásti přírody, na čemž se shodl i s nejnovějšími vědeckými pracemi. Velcí kopytníci udržovali krajinu otevřenou a parkovitou s roztroušenou zelení a v minulosti
nebyl výjimkou ani prosluněný les.

Změny ve vývoji zvěře
Na pozitivní účinky působení velkých
kopytníků na krajinu navázala po příchodu
prvních zemědělců na naše území zdomácnělá zvířata, která se z původních kopytníků vyvinula a po první generace jim byla
velmi podobná. Vlivem cíleného šlechtění
se však rozdíly postupně zvětšovaly. „První výraznější přelom začal v 19. století,
kdy člověk začal šlechtit specializovaná
plemena – například masná nebo mléčná
–, výraznější přeměnou se začalo měnit
i působení zvířat na krajinu. Zvířata byla
čím dál víc šlechtěná a vzdalovala se svým
předkům, byla vybíravější, ,mlsnáʻ. Přestala spásat některé druhy zeleně, takže na
pastvinách začal zůstávat plevel.“ Domácí
zvířata se postupně stávala závislejší na
pomoci člověka a na veterinární péči. Po
vzniku velkochovů a intenzivního zemědělství se zvířata začala z přírody vytrácet
ještě výrazněji.
Proto byl pro obnovu krajiny důležitý návrat divokých koní, zubrů a praturů.

Tato zvířata rodí mláďata bez asistence,
nejsou odčervována ani jiným způsobem
ošetřovávána, přesto se ve zdraví dožívají
vysokého věku.
Přítomnost velkých kopytníků se na
krajině v Milovicích projevila výrazněji
a rychleji, než většina vědců předpokládala. „Zvířata odstranila agresivní třtinu křovištní, což je expanzivní druh trávy, který
zatáhl celou oblast a vytlačil téměř všechny kvetoucí druhy rostlin. S tím vymizeli
i motýli a další druhy živočichů, kteří jsou
na rostliny vázaní,“ vysvětluje Dostál.
Na pastviny se tak díky velkým kopytníkům vrátila ohrožená a vzácná rostlina
hořec křížatý, bylo tam napočítáno 59 druhů denních motýlů, což z oblasti udělalo
jednu z nejvýznamnějších lokalit bohatých
na motýly v ČR, vracejí se tam i ohrožené
druhy ptáků nebo korýšů.

Proč Milovice navštívit
Milovická rezervace je jedinou na
světě, kde můžete najít všechny tři druhy
velkých kopytníků pohromadě. Návrat
velkých kopytníků a časté přírůstky do jejich stád lákají turisty do Milovic, na místě
ale najdou mnohem víc, než čekali. Krajinu, jak vypadala, než přírodu začal více
využívat člověk, bývalý vojenský areál, do
jehož údržby se nemusí investovat, nebo
prostředí vhodné i pro ohrožené druhy motýlů, korýšů a ptáků.
Při návštěvě Milovic se ovšem rozhodně vyhněte krmení zvířat, které je
může ohrozit na životě. „Na podzim roku
2015 nám málem uhynula klisna, která
krátce předtím porodila. Tím, že kojila,
měla zvýšený příjem potravy a v té době ji
někdo přikrmoval pečivem, tak přísun potravy byl větší a tím byly větší i ty následky. Klisna na to málem doplatila životem.“
dodává Dalibor Dostál.
https://www.ecofuture.cz/clanek/praturi-a-divoci-kone-chrani-v-milovicich-puvodni-krajinu
Láska je největší léčivá síla v přírodě. Osho

„No ten je krásný! Schováš si ho?“
„Né, ten je pro vás. Pro štěstí.“
Ten malý chlapec a jeho trojlístek mě
uvedli do němého úžasu. Svou nevinností
a přirozeností připomněli, jak málo stačí.
Dospělý člověk se stále za něčím žene.
Hledá štěstí v těžko dosažitelných, omezených a nestálých zdrojích – jako já ve
čtyřlístku. A krásno, štěstí i láska nás zatím
obklopují ze všech stran.
Pojďme je uvidět.
Markéta Vacková
"Příroda je stále otevřená kniha a jen
v ní opravdu stojí za to číst."
Antonio Gaudí Y Cornet

SÍLA DOTEKU

Zprávu „PRAPŮVODNÍ FYZIKA ALLATRA“ předložila mezinárodní vědecko-výzkumná skupina Mezinárodního společenského hnutí ALLATRA. Zpráva obsahuje
informaci o původu a struktuře elementárních částic, o prvotních základech, ze
kterých se skládá hmota, o vzájemném
vztahu elementárních částic a kosmologie
ve světle teorie jednotného pole, o elektromagnetických a gravitačních interakcích,
o alternativních zdrojích energie, atd.

Pratuři a divocí koně chrání původní krajinu

Žasneš a točí se s tebou svět,
je skutečný i pohádkový hned.
O tu krásu chceš se rozdělit,
jen nevíš, kde tak krásná slova vzít.

Vzpomínám si na máminy ruce, když
jemně hladily mé vlasy. V tu chvíli mi připadaly její palce obrovské jako ty největší
maliny. Možná je to už více než čtyřicet
let, ale i nyní zůstává tato dávná vzpomínka z dětství stále živá a roztáčí kolovrátek dalších myšlenek. Začínám přemýšlet
o síle doteku, který má neskutečně mnoho
barev a ještě více odstínů. Dotek je úžasný, může mít spousty významů, které se
skrývají hluboko za tímto slovem. Může
znamenat spojení, které vůbec nemusí být
fyzické, jen pocítíme, že se nás něco hluboce dotklo.
Po stisknutí ruky si okamžitě uvědomíme intenzitu doteku, a to zvláště v případech, kdy nám dotyčná osoba tiskne
ruku tak silně, že nám skoro praskají kosti.
Na druhou stranu je dotek nesmírně
intimní záležitostí, neboť se při něm propojují energie, ať už chceme či nechceme.
Jindy zase můžeme pocítit, jak silně se nás
dotknul něčí pohled a často jej můžeme cítit až fyzicky.
Dotek může být i určitá forma pozornosti, péče, propojení, kontaktu. Když potřebujete povzbudit, je tím nejrychlejším,

co vám dá okamžitě informaci, že tu nejste sami. Dotek je vzácný dar, který nás
provází po celý život a vůbec není důležité
každého na počkání objímat. Skrývá se
v pozornosti, ve slovech, která se dotknou
někoho v srdci. To má pak možná ještě větší sílu než přímý fyzický kontakt. V jemnosti je skryta obrovská síla, jejíž účinky
se využívají např. při tzv. metamorfní
technice - jemné masáži. I další techniky
jako akupresura, akupunktura, či různé
typy masáží využívají doteku. Dotekem
bystříme své smysly, vnímáme strukturu
předmětů. Máme jiné pocity, když v ruce
držíme květinu nebo když se dotýkáme
kusu skály. Nevidomí lidé pomocí doteku
svým způsobem vnímají svět, dá se říci, že
dokonce vidí.
Přijměte své dlaně jako dar k přijímání, ale i k dávání. Hmat je náš první smysl, který si osvojujeme hned po narození
a možná ještě dokonce před tím. Pomocí
doteku předáváme city, které mohou být
plné lásky a pochopení, anebo i plné nenávisti a zloby - záleží na intenzitě a na myšlence, které do nich vkládáme. Vnímejte
své dlaně jako vyústění srdce do prostoru,
díky nimž můžeme tvořit, předávat a také
přijímat. Když se do nich pozorně podíváte, možná zahlédnete záblesky světla a pokud jej nevidíte, zkuste každý den alespoň
chvíli o sebe třít dlaněmi a možná pak po
čase objevíte, že se něco ve vašem vnímání
vlastních dlaní změnilo.
Čas dětství, kdy pohlazení bylo pro
nás denní výživou, se už nevrátí, ale dotek
nás neustále provází ve všech jeho podobách a můžeme jej kdykoli, kdy to potřebujeme, použít. Ostatně na prvním místě
jsou to naše dlaně, do nichž vkládáme svoji hlavu, když se necítíme úplně nejlépe.
Přeji, ať se Vás každý den dotkne
něco krásného…
Alena Stellnerová, AAS

Jaký je dnešní den?
... pokračování ze str. 3
Pár kroků před budovou, ve které pracuji, začalo pršet. Ještě chvíli jsem tam stála
a sledovala padající drobný déšť, který pokrýval krajinu a silničku přede mnou. Nádhera, prostě krása, řekla jsem si, a vstoupila dovnitř.
Den utekl. Když jsem večer uléhala do postele, přišla mi na mysl otázka, již jsem si
ráno dvakrát položila: "Jaký bude dnešní den?" Jaký byl a stále je dnešní den? V duchu
jsem si promítla všechny okamžiky a usmívala se do tmy pokoje. Nádherný! Ty krásné pocity, které se ráno zrodily v mokrých vysokých travinách u řeky, mě provázely
celým dnem. Zdálo se mi dokonce, jakoby i mí kolegové v práci cítili to samé, vládla
tam příjemná a hravá atmosféra, nabitá tvořivým duchem a nadšením, a to i přesto, že
celý den pršelo a za okny venku bylo šero a neútulně. Je úžasné, jak zcela rozdílní lidé
společně dokážou vytvořit atmosféru, v níž se všichni cítí dobře, v níž jeden druhého
podporuje v tom, co umí, v níž se lidé navzájem inspirují a sdílejí to nejlepší ze sebe.
Taková atmosféra plodí ty nejlepší nápady a člověk je prostě naplněný a šťastný!
Jaký je dnešní den?
"Prostě nádherný" odpověděl bezhlasně někdo uvnitř mě a já s úsměvem zavřela oči.

Lenka
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ČERNÁ
MADONA

pokračování z minulého čísla...
A nyní hlavní otázka: koho představují tyto sochy?
Logická odpověď zní: samozřejmě,
že Pannu Marii, matku Ježíše Krista. To je
odpověď, jíž připravila pro své příslušníky
církev. Nehledě na stále neznámou příčinu
"černé pleti" památek, záhadnou ignoraci
tohoto faktu duchovenstvem a důkladné
odstranění předkřesťanských pozůstatků,
církev tvrdohlavě mlčí o skutečném původu fenoménu černé Panny Marie.
Je to proto, že podstatou tohoto fenoménu je Ženský princip.
Proto, abychom to lépe pochopili, mí
drazí přátelé, je třeba studovat celou řadu
zdrojů a projevit upřímnou touhu uvidět
v nich zrnko Pravdy. Možná, že tato informace vás přivede k určitým pochopením
a nadále se bude prohlubovat a otevírat
z různých stran. Uvedu dva snímky pro
srovnání. Na levé straně - jedna z ženských
bohyní dávných kultů. Na pravé straně - jeden z mnoha obrazů "Černé Madony":
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koatl, Ahura Mazda, Archanděl Gabriel,
Rigden Djappo). Bohyně ženskosti, vody,
plodnosti, léčitelství, uctívána jako Panenská Matka. Vždy byla líčená se symbolem
půlměsíce a kruhu, nazývaného znakem
AllatRa.
Magická slova týkající se Isis, začínají
frází: "Mé království je založeno na tom, co
je nesmírně černé."
Zajímavé je, že výška "těla" Černé
Madony se pohybuje mezi 63 a 68 cm,
což podle Bonvina, je podobné výšce svaté egyptské "Coudee" (tj. Isis), která měří
63.5666 cm.
INANNA ("vládkyně nebes")
Sumerská bohyně plodnosti. Tradičně
vylíčená v okvětních lístcích lotosového
květu. V knize "Sensei ze Šambaly, 4. díl"
se o ní říká toto:
"Pravda, byly dva případy, kdy na
základě těchto tajných vědomostí vytvořili jejich následovníci masové kulty. Jako
impuls k tomu posloužila duchovní volba
dvou žen, které, pravda žily v různých dobách, avšak oběma se dostalo té cti ovládat
formuli Prvotního zvuku. Tak to například
bylo se zrozením kultu sumerské bohyně
Inanny („vládkyně nebes“), který se vyvinul právě z tajného spolku, založeného na
konci IV. tisíciletí před naším letopočtem
Vežou Inanna v sumerském městě Uruku.
Symbolem tohoto tajného spolku byl
lotos, označovaný ve formě mnoholístkové růže. Jejich piktografickým znakem byl
kruh z vlasového copu, kterou současní
vědci, neznalí jejího skutečného předurčení, připisovali k označení bohyně Inanna.
Ta organizace dokázala kromě individuálního duchovního zdokonalování těch, kteří
k ní patřili, rozšířit mezi lidmi některé původní vědomosti, včetně cvičení „Lotoso-

ISIS
Starověký Egypt. Velká matka Egypťanů. Manželka Osirise, také nazývaného
"Černý" a považovaného za pozemské
vtělení Boha (podle jiných zdrojů - Bódhisattvy, který opakovaně přicházel na Zem
a byl známý pod různými jmény: Kettsel-

pokračování z minulého čísla...
"V roce 1934, na konci Velké hospodářské krize, prosperující americký architekt James A. Kein, navštívil doktora Johna
Wilsona, který stál v čele Ústavu východní
kultury na univerzitě v Chicagu. Kein přinesl velkou složku pečlivě provedených
výkresů, výpočtů a analýzy geologické
stavby území. Nebyly však připravené pro
výstavbu nových kancelářských budov
či rodinných domků. Týkaly se plošiny
v Gíze a třech velkých pyramid, stojících
na ni. Wilsonův první impulz byl pokusit
se přesvědčit Keina, aby nechal své zbytečné snahy "odhalit tajemství pyramid",
avšak pak (podle jeho vlastních slov) se
přistihl, že se mu v mysli neustále opakuje slovo – „shoduje se“. Dojde-li ke shodě
jednou nebo dvakrát, může to být náhoda,
ale když je jich mnohem více, je zřejmé, že
se za tím něco skrývá.
Architekt věřil, že všechny pyramidy byly postaveny podle jednoho
původního plánu. Tento plán, jak prohlašoval Kein, byl vypracován v souladu astronomických pozorování. Již v 30. letech,
mnoho egyptologů bylo přesvědčeno, že
pyramidy jsou nějak spojené s astronomií.
Například, že pyramida je orientovaná
podél poledníku a její hrany „se dívají“
do čtyř světových stran. Vstup je vždy na
severní straně budovy a tedy celá vnitřní
struktura pyramidy je rozplánována podél
severo-jižní osy, čímž se zdůraznil význam

„Jako první vyjádřil předpoklad o jediném plánu výstavby pyramidy, John
Legon, soukromý lékař ze Surreye (UK).
On zdůvodnil svůj názor v článku „Reports
of Archeology Society of Staten Island“.
V dalším článku, nazvaném „Plán území
v Gíze“, který vyšel v roce 1988 v časopise «Discussions in egyptology» Mr. Legon prozkoumal „…možnost, že existoval
plán ohledně vzájemného umístění třech
pyramid“. Legon matematicky dokázal,
že tři pyramidy v Gíze se nachází uvnitř
obdélníku, jehož jedna strana je ve směru
od severu k jihu 1732 loktů dlouhá, a druhá
strana - od východu na západ - 1432 loktů
dlouhá. (Loket je délková míra používaná
již od starověku, např. egyptský loket královský rovnal se 52 cm). Z tohoto Legon
usoudil, že "základní" míra délky byla
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lásky, která je jako potok živé vody, jenž
činí živými ty, kteří se z něj napili. Pro ty,
kteří se dokázali otevřít tomuto potoku, již
neexistují okovy hmotného světa. Znalosti
o svobodě se přenáší přes staletí a tisíciletí.
A jak velké by nebyly snahy je zkreslit, je
to jen vnější forma, plevel, který se dá lehce odstranit skutečnou, upřímnou touhou
po poznání a dosažení Života.

vého květu“, ještě před tím, než se na ně
dostal Ahriman. Jejich duchovní práce se
ukázala více než produktivní. V lidských
duších našla takový ohlas, že se Ahriman
musel hodně vynasnažit, aby zamotal
a předělal ideologii toho oblíbeného hnutí.
Na základě jeho úsilí se sama Inanna stala
mytologickou osobou a byla prezentována
jako sumerská bohyně plodnosti, tělesné
lásky a sporů."
ARDVISURA-ANAHITA
Bohyně vody a plodnosti v íránské
mytologii (v překladu z avestského "Ardvi
mocná, neposkvrněná"). Byla považována
za dceru Ahura Mazdy, pomáhající překonat hlavního nepřítele lidí.
slovo "Anunnak" je odvozené z kořene
"an" – nebe, božstvo).

Tento článek je jen začátek, malý krůček na cestě poznání tohoto opravdu úžasného daru, který prošel staletími proto, aby
dnes žijící lidé mohli objevit v sobě bránu
do světa zcela odlišného od tohoto omezeného hmotného světa.
Navrhuji vám, přátelé, abychom nadále pokračovali v tomto studiu společně.
Budu velmi vděčná za myšlenky, nápady,
odkazy na nové zdroje v komentářích.

ASHERA
(chetitská Ashertu, amorejská Ašera)
v zapadní semitské filozofii byla považována za pramatku a vládkyni bohů, manželka nejvyššího ugaritského boha Ilu
(u sumerů Enlil). Zvlášť nápadná je tradice
zobrazovat Asher s "rohatou tiárou", která
je tradičním symbolem Panny Marie - půlměsíc a kruh na hlavě. Další tradicí je zobrazení Asher s obnaženou hrudí, kojící dítě
(můžeme připomenout příběh o Bernardovi z Clairvaux a třech kapkách mléka).
ARTEMIS (Diana) z Efezu
Ve starověkých řeckých a římských
pověstech - bohyně plodnosti, ženské cudnosti, uctívána jako panenská Matka. Jeden ze symbolů Aphrodite je perla.
V chrámu Diany z Efesu, jednom ze
sedmi divů antického světa, uctívali černou sochu bohyně. Předpokládá se, že právě v tomto městě žila Marie po smrti Krista
a její vzestup se konal v místě zvaném karatchalti (doslova "černý kámen").

KYBELÉ
V antické mytologii - Velká matka
bohů, vládnoucí silám přírody. Kybelé je
obvykle zobrazena na zlatém voze (symbol
Země). Starověký symbol kultu této bohyně je tmavě barevný, anebo zcela černý
kámen. Pozoruhodné je, že i ona je zobrazována sedící na "židli" s nohama spočívajícími na krychlové opoře, stejně jako
Isis a v podstatě i všechny Černé Madony,
které jsou vyznačeny v sedě.

ALLAT,  AL-LAT
Starověká arabská a sumerská bohyně
oblohy, měsíce, deště a úrodnosti. V předislámských tradicích Arabů byla považována za jednu ze tří dcer Alláha (tehdy
ještě boha Měsíce), jehož symbolem byl
půlměsíc. Podle Hishama ibn Al-Talbi,
Al-Lat byla zobrazená v podobě černého
kamene a umístěná v Kaabě. Je totožná
se sumerskou bohyní Ereškigal. Legenda
říká, že pod mocí Ereškigal bylo všech
7 Soudců podsvětí - Anunnaků (nicméně,

Fenomén Černé Madony je jen malá
část na cestě k poznání velké tvůrčí síly
ženského principu a jejího projevu ve světě. Informace o této síle a jejích nositelích
je skrývána, zkreslována a vymazávána
těmi, kteří si nepřejí, aby člověk pochopil,
že žije v zajetí iluze materiálního světa.
Iluze, která se snaží donutit člověka, aby
se uzamknul a soustředil na materiální
problémy, jejíž podstatou je primitivní boj
o přežití. Klam spočívá v tom, že se skrývá
existence vyšší síly -síly Lásky. Duchovní

IMHOTEP „Dobrý přítel chudých lidí“.
Historie jednoho objevu
umístění na polednících. Bohužel, předpoklady Jamese Keina nebyly známé v kruzích egyptologů. I přesto, že Kein své ideje
zveřejnil, byly zapomenuty".
„Americké výzkumné centrum
v Egyptě (AVCE) zahájilo projekt ke studiu polohy objektů v Gíze. Projekt byl
určen pro období 1984-1986. Vedoucí
projektu byl Mark Leener, egyptolog univerzity v Yale. Dvě hlavní souhrnné zprávy o výsledcích studií byly publikovány
v bulletinu AVCE před tím, než Leener
zveřejnil svou celou zprávu v prestižním
německém časopisu egyptologie.
Ve zprávě Leener uvedl spoustu geologických a kartografických podkladů.
Je překvapivé, že i přes jeho časnější
literární práce, Leener vynechal kultovní aspekt této problematiky; zkoumal
pouze geometrii tohoto území a změřil
základní souřadnice pro analýzu geologické stavby plošiny v Gíze. Leener neskrýval, že byl ohromen velikostí pyramid
v Gíze a Dahshuru: „Toto krátké období
porodilo tak monumentální architekturu,
že vše vytvořené jinými faraóny se zdá
nicotné". To Leener navrhl, že čára mezi
pyramidami sloužila k jejich zarovnání.
Tato čára se táhne od jihovýchodního rohu
pyramidy Chufu do jihovýchodního rohu
Menkaureove pyramidy; později ji začali
nazývat „Leenerovou linií".
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1000 loktů, a délky stran jsou výsledkem
1000 násobené druhou odmocninou ze
dvou a 1000 násobené druhou odmocninou ze tří. Toto jsou dvě strany obdélníku,
jehož úhlopříčka se rovná sto loktů, vynásobené druhou odmocninu z pěti. Výzkumník pochopil, že taková matematická
a geometrická harmonie není náhodná. Je
škoda, že Legon, přesto že našel tento vzor,
se ho nesnažil vysvětlit, a nevzal v úvahu
možné náboženské nebo kultovní příčiny.
Po něm zůstala otevřenou otázka - jaký
smysl mělo toto uspořádání?“
V únoru 1988, učitel a geolog Robin
J. Cook uveřejnil práce, která měla název:
„Pyramidy v Gíze: Studie záměru“. Cook
se pokusil na základě závěrů Leenera a Legona, ukázat, že„pyramidy v Gíze byly
vybudovány podle systému geometrických
představ a vše, co bylo zde postaveno, by
mělo být posuzováno jako celek…“ Cook
tvrdil, že systém geometrických os spojuje
centrální Chefrénovou pyramidu s malými
„satelitními“ pyramidami, který se nachází
v blízkosti první a třetí pyramidy. Přitom
„základní“ úhly jsou 60 a 26,5 stupňů. 60 °
má vnitřní úhel rovnoramenného trojúhelníku, úhel 26,5 stupňů utváří úhlopříčky
obdélníku, sestávajícího ze dvou čtverců.
Stejný úhel 26,5 stupňů lze najít v hlavní
chodbě ve Velké pyramidě; dvojitý čtverec
představuje pohřební komora v této pyramidě. Cook, na rozdíl od Legona a Leenera
cítil, že takové shody nejsou náhodné a že
za tím stojí nějaká symbolika, něco, co vyjadřuje starověkou filozofii čísel.
„Pyramidy v Gíze, - napsal - to jsou
jakési symbolické tvrzení vyjádřené jazykem matematické filozofie ve tvaru
kamene. Je možné, že skupina pyramid
v Gíze symbolicky vyjadřuje mýty Heliopolis…“ Přesto Cook nebyl schopen
pochopit, jaké symbolické představy byly
vytesány do kamene.
Nebudu popisovat, jak byly nalezeny
„Texty pyramid“. Samotný objev je popsán
v knize "Tajemství Orionu" a také v jiných
zdrojích. Myslím si, že se můžete podívat
na zajímavý příběh o šakalovi, který ukázal
na texty. Kdo ví, jestli je to legenda, nebo

to vskutku tak bylo. Samotné texty spojují
s dobou V., VI. dynastie. O těchto dynastiích budeme mluvit níže. Když už mluvíme
o textech, chci zmínit jednu, podle mého
názoru zajímavou věc, jelikož tady půjde
o mnohým dobře známou temnou postavu.
Celých pět dní Gustav Maspero za
pomoci Emile Brugsche pořizoval kopie
textů pyramidy faraóna Unase; o pár týdnů později už měl hrubý překlad, který
už mohl zveřejnit v časopise francouzské
archeologické mise v Egyptě. Později napsal:

"Nebudu zastírat skutečnost, že překlad je spíše orientační a měl bych ho zveřejnit, až po důkladnějším prozkoumání;
ale myslím, že mi egyptologové odpustí
tento kvapný krok vzhledem k velkému významu daných textů."
Taková Masperova slova nejsou náhodná. Nedokázal vysvětlit hodně míst
v „Textů pyramid“. Bohužel, nejasnosti
v překladu se nejenže nevyjasnily, ale ještě více zamotaly kvůli různým následným
překladům egyptologů na počátku dvacátého století. Ve své touze udělat překlad a dát
mu správnou interpretaci, byli příliš silně
závislí na představách, které existovaly
v křesťanském světě.
Vážné škody pro rozluštění textů,
způsobil americký egyptolog James Henry Breasted, který v roce 1912 udělal svůj
pokus přeložit text.
Zmínky o hvězdách, bezpochyby souvisí s dřívějšími dobami, kdy pozorování
hvězd bylo prováděno odděleně od pozorování Slunce… je zřejmé, že kult slunce
překonal kult hvězd… kult slunce se stál
natolik převládající, že je možné říci, že

Poznání je jako zahrada, pokud se o ni nepečuje, neplodí. Africké přísloví

Nicméně, jak říkali naši předkové:
"Skutečné znalosti se rodí v Duši, a toto
je moudrost." Proto bychom neměli především zapomínat na pocitové poznávání,
vycházející z nejcennějšího zdroje - Duše.
A ukazatelem na cestě k Duši, věčnou
moudrostí, která je zároveň Cesta a Brána,
je právě tvůrčí síla ženského principu. Má
tisíc jmen, avšak její podstata je jediná –
Láska.
„Věčná Moudrost umožňuje člověku
transformovat sebe duchovně, znát tajnou
podstatu minulých a budoucích událostí.
Tato Moudrost je vytvořenou jím tvůrčí
podstatou, která každému, kdo Jí příjme,
otevírá cestu do Jeho Věčnosti." úryvek
z knihy AllatRa od A.Novych
prakticky všechny „Texty pyramid“ se týkají právě jeho.
Breasted si myslel, že kult hvězd nemá
žádné opodstatnění; celý jeho výzkum
byl věnován zejména slunečnímu kultu.
Bohužel, jeho názor sehrál velkou roli,
protože Breasted nebyl obyčejný egyptolog. Na konci jeho brilantní kariéry,
měl seznam titulů, který zabíral dvě
stránky a on byl považován za „pravého
zakladatele egyptologie v Novém světě“.
(Dovedu si představit, jak velká byla jeho
mánie velikášství majíc tituly na dvě stránky. Poznámka autora)
Breasted
(1865-1935)
pocházel
„z rodu klidných Američanů středního
Západu“ a kdysi snil o tom, že se stane
knězem; Zájem o historii starověkých národů ho vedl k výzkumům v „biblických
zemích“, i když „vždy pamatoval na své
životní poslání“. Začal svůj dospělý život
jako zaměstnanec v místní lékárně a v roce
1882 získal diplom lékárníka. Později Breasted jel do Chicaga učit se hebrejštinu,
a pak šel studovat na Universitu v Yale.
Právě tam se začal zajímat o egyptologii,
která se stala jeho jedinou láskou na celý
život. V roce 1892 se přestěhoval do Berlína, aby mohl studovat u německého filosofa Dr. Adolfa Ermana.
Brzy se jméno mladého učence stalo široce známým; spřátelil se s Johnem
D. Rockefellerem mladším, který mu
v roce 1924 dal úvěr na část tohoto grantu a Breasted založil Ústav orientální
kultury v Chicagu, která se stala první
institucí v Americe, zabývající se egyptologií. Na další Rockefellerovy dotace
Breasted proměnil Ústav orientální kultury v hlavní centrum egyptologie Nového světa, který měl u vědců a studentů
velkou váhu. Je jasné, že jen málo lidí se
odvažovalo odporovat člověku s takovou
autoritou. Není pochyb o tom, že Breasted
významně přispěl k rozvoji egyptologie,
ale je třeba říci, že jeho „biblický“ přístup
k historickým událostem a jeho osobní záliba ve „slunečné teorii“, téměř zastavily
diskuse a překážely správnému pochopení obsahu „Textů pyramid“. Samozřejmě,
vědci jasně viděli nesrovnalosti a pokoušeli se spojit „Texty“ s pozorováním hvězdné
oblohy, avšak byli pod nátlakem autority
autora „sluneční teorie“. Proto „Texty“ po
dlouhou dobu nebyly revidovány.“
pokračování v příštím čísle...
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CESTA ZA POZNÁNÍM
Euforie… na cestě duchovního zdokonalování
bytostí, po zkroucených závitech „měděných trubek“, „zakletí“ v pohádkách,
které odvádí z přímé cesty do bažin.

pokračování z minulého čísla...
A pak čirou „náhodou“ jsme se s kamarády rozhodli rozebrat film „Dálnice
60“( Interstate 60) z hlediska duchovních
znalostí. Mezi spoustu unikátních „nápověd“ pro ty, kteří jsou na cestě rozvoje,
mě zaujala ve filmu následující epizoda:
(film zdarma ke zhlédnutí na youtube
(úryvek 48.38-58.58 minuty)).
Jak potom nevěřit v Boží pomoc))
Vždyť maminka a syn v dané epizodě,
to jsou dva naše portréty, dvě strany jedné
mince… Co je mezi nimi společného? Třeba se to dá popsat jednou větou: „Cesta do
pekel je dlážděna dobrými úmysly“. Tyká
se to úmyslů „zachránit“ druhé, a na druhou stranu nejsnadnější cestou zajistit si
pro sebe nejvíc vyhovující stav.
Fakticky u všech, s kým jsme hovořili
na toto téma (a abych se přiznala, ukázalo
se, že i u autora tohoto článku v určitých
obdobích života), stav prožívání euforie se
projevoval jako víra ve své dobré úmysly,
přesvědčení ve své pravdě a jedinečnosti.
V podstatě to bylo oddělení sebe neviditelnou nití od ostatních, snaha zachránit ty,
co „zabloudili“ a pocítit svou důležitost,
potvrdit si, že mám pravdu. Tento stav se
projevuje jako odpor skutečnosti kolem
nás (odpor tomu, co se kolem děje). Na
fyzické úrovni se to pociťuje jako napětí
a nepřijetí, zjevné nebo skryté přání někomu něco dokázat, změnit, napravit. Anebo
na druhé straně – odmítnutí skutečnosti,
snaha uniknout problémům, zbavit se odpovědnosti.
A odměnou za takové chování (za to,
že člověk učinil takovou volbu), je právě euforie, určité fyziologické prožitky.
Samozřejmě, že euforie je dočasná, po ní
přichází „absťák“… Ale teď o tom nemluvíme.

A

B
Takže když se vrátíme k našemu příkladu s pohybem auta do bodu B, ukazuje
se, že euforie – to je jízda plnou rychlostí
nesprávným směrem, pohyb podél znaku „nekonečna“∞ mezi pravou a levou

DOBRÁ SKLIZEŇ

pokračování z minulého čísla...
Síla pozornosti
Svět lidí tvoříme my. To my tento
svět, tento Systém, vytvořili a stejně tak
i my můžeme stvořit svět Dobra, který si
přejeme. A každý normální, zdravě uvažující člověk si takový svět přeje!
Abychom chápali, co nám v tom brání a jak to udělat, je dobré znát informace
o podstatě nás samých. Kdo jsme? Každý
člověk je zvláštní syntézou duchovního
a materiálního. Materiální část tvoří tělo
a materiální rozum (Vědomí) - tato část je
smrtelná. Ale máme i Duši (kus věčnosti)
a Osobnost - ducha, který je součástí Ducha Svatého, tedy vlastně samotné Boží
síly. Díky své materiální podstatě jsme
spjati s hmotným a dočasným. Náš mozek
je od narození nastaven na vnímání materiálního světa. Díky tomu máme sklony věřit
v iluze tohoto 3D světa, naslouchat démonům materie, řídit se tvrdými a nekompromisními pravidly satana - Živočišného
rozumu, na jehož území se nacházíme.
Díky své materiální podstatě máme sklony jen brát, konzumovat, zneužívat a ničit.
A touto cestou se právě ubíráme. A kde je
to štěstí? Proč jdeme touto cestou?
Ovšem díky duchovní podstatě můžeme toto všechno zcela změnit, můžeme
dokázat skutečné divy a udělat z tohoto
světa místo, v němž se bude dobře žít!
Můžeme tvořit k dobru druhých, nezištně pomáhat, milovat, sdílet své dary

Zdá se vše být jasné a logické. Avšak
během psaní tohoto článku a v procesu
diskuze se známými na toto téma, vyvstala
další otázka: proč v citátu, který jsme použili pro analýzu, bylo zmíněno právě toto
slovo „euforie“?
Čím se tedy euforie liší od pýchy?
Vždyť jak víme z knih A. Nových, projevy, popsané výš, jsou charakteristické zejména pro pýchu. Liší se tím stejným, čím
„měděné trubky“ od „omámení, zakletí,
očarování“ v pohádkách. Prostě různé skupiny lidí a jednotlivci s různými úrovněmi
vnímání, vyžadují jiné způsoby vysvětlení, jiné obrazy, pro snadnější pochopení
jediné podstaty, jednoho a téhož jevu. To
je, jak v podobenství o slonovi a slepých,
kteří ho ohmatávali, a každý zkoumal jinou
část slona, tu, na kterou mohl dosáhnout.
Každý z nich si představoval slona jinak.
Ovšem od toho slon nepřestal být slonem.
Osobně pro mě, zkoumání tohoto
tématu, takříkajíc po krůčcích, přineslo
hlubší pochopení tohoto jevu. Dřív, když
jsem používala fráze „člověk je pod vlivem pýchy“, jako bych stanovila určitou
„diagnózu“ (cejchovala), že je to právě
tento „případ“. Nyní se k této „diagnóze“
přidala láska bez odsuzování. A pochopení
z jakého důvodu se člověk ocitl v takové
„situaci“, a co je třeba udělat, aby se z toho
dostal.
Jak se dostat z tohoto stavu
Jak praxe ukazuje, právě lidé, kteří se
nacházejí v euforii, zažívají nejvíc „útoků“, výčitek ze všech stran. A není divu,
vždyť v podstatě „aktivní“ strana mince
(jeden z variant projevu euforie), to je stav
téměř neskrývaného a někdy i otevřeného
nátlaku, konfrontace s okolním světem
pod vlajkou „Přináším dobro" a "Způsobím lásku“. Tlak vyvolává protitlak, jako
automatickou obrannou reakci.
Chápete tu záměnu? Vždyť člověk
je upřímně přesvědčen, že všechno dělá
správně, a jenom intuitivně cítí, anebo má
nejasné podezření, že něco není tak, jak
má, a lidé z okolí ho nechtějí poslouchat…
ale je možné, že nemá ani to malinké podezření.
Proto, abychom „otevřeli oči“, musíme být upřímní sami před sebou.
Líbilo se mi, jak jedna z mých kamarádek během výměny zkušeností na dané
téma, popsala svůj případ:
"V určitém okamžiku, během rozhovoru, ve kterém jsem tvrdě bránila mnou
vybranou pozici, jsem najednou pocítila
pochybnost: „Je to nějaké divné, že mám
pravdu jenom já, a všichni ostatní se
mýlí… Něco není v pořádku!“ Rozhodla
s ostatními, spojovat se a společně tvořit
svět dobrých lidí! Kdo nás zastaví, budeme-li to skutečně chtít?
Klíčovým faktorem v procesu tvorby je naše pozornost, neboť to je velmi
mocná tvořivá síla. Kam teče pozornost to je tvořeno, to se manifestuje jak v našich vlastních životech, tak na celém světě.
Díky ní jsme schopni všechno změnit. Každá Osobnost je obdarovaná silou pozornosti a má Bohem dané právo vybírat mezi
vůlí duchovního a materiálního světa. Člověk je svobodný právě v této volbě - čí vůli
bude naslouchat a kam tedy bude vkládat
svou pozornost.
Komu sloužíme?
Vůle duchovního světa - to je Láska,
dobrota, pokoj, mír, klid, pomoc, soucit,
spojování. Duch spojuje části v duchovně
silný Celek, pro nějž není nic nemožné.
Vůle Živočišného principu materiálního
světa - to je rozděluj, panuj, všichni proti všem, buď významný, měj víc, chtěj
víc, záviď, porovnávej se, vychloubej se,
ukradni, žij, jakoby po tobě měla přijít potopa atd. Démon rozděluje, aby pak ovládl
všechny rozdělené části Celku, které se
navzájem nesnášejí. To je jeho vůle. A my
stojíme mezi těmito dvěma se svou pozorností a je na nás, kam svou pozornost vložíme. Co si ve skutečnosti přejeme, co je nám
milé - to také dostaneme.
Rozděluj a panuj!
Naše duše sem přišly ze světa Boha.
Ony si pamatují - vědí, co je Pravda, Dobro, Láska a Spravedlnost. Naše duše znají Pravdu a díky Duchu, kterého v sobě
všichni máme, můžeme tyto principy
realizovat i zde na zemi, ve světě hmoty.
Abychom pochopili, co nám stojí v cestě,
je dobré znát jeho principy. Nacházíme se
na území satana, který je vládcem hmoty.
Jeho démoni nám našeptali myšlenku, že je
možné být podoben Bohu zde ve světě, že
je možné být větším, než jsou druzí, vládnout jim a obohacovat se na jejich úkor.
Zákonem satana je "Rozděluj a panuj."

jsem se pozorovat sebe. A bylo to! Celé tělo
bylo napjaté, skoro se třáslo. Udělala jsem
pauzu, podívala jsem se na situaci jakoby
ze strany a pozorovala, co bude dál. Ve
výsledku jsem dostala velmi přesvědčivý
důkaz, že jsem to byla já, kdo neměl pravdu… právě já. Toto mi přineslo takovou
radost! "
A tady je další analogická situace:
"Několik dni jsem nosila v hlavě jednu,
jak se mi tehdy zdálo, grandiózní myšlenku. Všechny domácí povinnosti jsem zanedbávala, nevěnovala pozornost dětem…
(Vždyť záchrana světa je o hodně důležitější věc!) Ve výsledku, když jsem na setkání prezentovala svůj projekt, kamarádi,
ne že by jej zkritizovali, ale dali jiný více
vnímavý, nepředpojatý pohled na projekt.
A nakonec řekli: „Je to v pořádku, idea je
zajímavá, ale co jsi při tom cítila? Jsi si jistá, že začínáš pracovat ve správném stavu,
nejsou tam třeba nějaké záměny nebo skryté úmysly?“ Na začátku taková reakce blízkých lidí vyvolala ve mně odpor, napětí,…
Hned následoval proud ospravedlňujících
myšlenek, které dokazovaly mou pravdu…
Avšak ten sklíčený stav, ve kterém jsem
byla, mě samotnou (jako Pozorovatele)
překvapil a vyvolal pochybnosti ve správnosti mnou vybrané pozice. Jak se potom
vyjasnilo, byly opodstatněné."
A tak, abychom to shrnuli, chci připomenout další zajímavý moment, znázorněný v národních pohádkách – obraz živé
a mrtvé vody. Narazíme na něj například
v pohádce „Ivan-carevič a šedý vlk“. Potom, co carevič úspěšně vykonal všechny
úkoly (překonal strachy, pochybnosti),
dostal dar (superschopnosti), setkal se se
svou milovanou (Duší), ale ještě se s ní
neoženil, místo toho bezpečně upadl do
spánku (dostal se pod vliv euforie), ztratil bdělost a byl vydán na pospas vlastním
bratrům (rozsekaný na několik částí - zbaven jednoty). Vlk tehdy poslal havrana
s dvěma nádobami pro živou a mrtvou
vodu. Nejdřív pokropil Ivana mrtvou vodou, a až poté – živou.
Otázka: „Proč nelze hned použít živou vodu, proč takový zdlouhavý proces?“
Možná proto, že před tím, než je možné
ožít pro duchovní svět, spojit se s ním,
je nezbytné odstranit „rány“ materiálního světa, zbavit se rozdělení, uvědomit si
jednotu všeho bytí, získat uvnitř sebe mír
a klid.
Jinými slovy, abychom se dostali na
místo určení, vymanili se z nekonečného
„okruhu“(objížďky) na naší cestě, je třeba neustále sledovat vlastní pocity, svůj
vnitřní stav, být bdělým Pozorovatelem
Duchovní podstaty… A jakmile vznikne
napětí, hned ho uvolňovat.
Připravila Anna K.
A my to přijali. A tak jsme rozdělení (stát
proti státu, lidé proti lidem, černí proti bílým, členové rodiny proti druhým členům
a dokonce i každý v sobě samotném) a někteří nám "vládnou" a obohacují se pro
svůj vlastní prospěch. Ostatní se předhánějí, aby dosáhli také nějakého významu, aby
byli podobni těm "nahoře", okrádají druhé
a další tím trpí, někteří dokonce přicházejí
o život - to vše kvůli pýše a nenasytnosti.
Nabízí se myšlenka - proč se nesnažíme
být podobni Tomu, kdo je opravdu nahoře - Bohu? Proč se nesnažíme být dobrými,
dělat Mu radost svým životem a dávat plody, které Ho potěší? Vždyť takové má Bůh
rád! Zdá se, že jsme na Boha Tvůrce ve
své honbě za "poklady" tohoto světa nějak
zapomněli. Zapomněli jsme dokonce i na
samotnou podstatu hmoty!

Vždyť o všechno, co si zde na zemi
"nahrabeme" stejně přijdeme! Je to jen
hmota, pomíjivost, prach, i naše těla se
rozpadnou! Proč neusilujeme o to, co
trvá věčně? Protože jsme zaslepení hmotou a hrami, které tu hrajeme. Na Jeho
Lásku neodpovídáme stejně, a proto jsme
napadeni škůdcem, nemocní. Naše společnost je rozdělená a lidé stojí proti sobě
jako nepřátelé, navzájem si škodí. Tento
boj o moc a význam trvá celá staletí. A tak
žijeme ve světě, kde je vše rozdělené, ve
světě uměle vytvořených hranic, nepřátel,
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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;
DOTEK MOTÝLŮ

ČAS PRO SEBE

Motýli jsou jako přání,
mihotavým pohybem v kráse třepotají
kolem nás,
zdánlivě na dotek… však mizí v dáli,
jsme zachváceni zklamáním, pocitem,
že marníme jen čas.

Štěstí a klid se v hlavě nerodí,
láskyplné duši je dobré naslouchat,
zprávou pro tebe, že srdce marodí,
je neustálý nepokoj a nepříjemný tlak.

A pak najednou je máme,
však vzápětí tiskneme je v dlani své,
snad ze strachu,
že se té krásy opět vzdáme,
lámeme jim křídla a stíráme pelový prach…
Proč znásilnit a ovládnout situace chceme?
Proč vše vysvětleno musíme hned mít?
Nechme motýly kolem sebe poletovat!
Jen tak, prostě nechme je jen žít!
Pozorujme vše kolem sebe
a těšme se z přítomnosti nejen motýlí,
nastavme čelo i dlaně místo nebe,
vše se ve správnou chvíli projeví
Eva Hronová, Praha

Ne tělo, ale duši je třeba mít rád,
naslouchat jí stále, na pocity dát,
je čas se zastavit a změnit směr,
skutečně jsi svobodný
a vždy máš na výběr.
Jenom pár minut,
pár minut každý den stačí
pár minut zklidnění, tichého zastavení
dopřát si uvidět, co nejvíc tě tlačí
a zažít pocit, nad který není.
Štěstí a klid se v hlavě nerodí,
dno jejich zrodu je nekonečné,
jen zvolit stačí
a láska se narodí,
otevře cestu do krajiny věčné.
Alena Chamrádová, Ostrava

Červen
Červeně píše v kalendáři,
o tom, že se objevují hadi a štíři.
Hádej, ke komu asi míří?
K tomu, kdo neví, že za dveřmi jsou
prázdniny.
Alka Bazalka, AAS
Rozumějme, že skutečnost přesahuje všechny naše představy o realitě.
Skutečnost není ani křesťanská, hinduistická, židovská, advaitová, ani buddhistická. Není to nic dualistického ani nedualistického, ani duchovní, ani neduchovní.
Měli bychom vidět, že je více skutečnosti
a posvátnosti v klasu trávy, než ve všech
našich myšlenkách a představách o skutečnosti. Když vnímáme z nerozlišeného
vědomí, najdeme posvátnost v každém
projevu života. Najdeme ho v našem šálku
čaje, v podzimním větru, při čištění zubů,
v každičké chvíli života a umírání. Proto
musíme opustit veškerou zásobu nashromážděného a podmíněného myšlení a nechat se zavést vnitřními prameny ticha

do neznáma, kde všechny cesty končí,
do toho místa, kde budeme neviní a čistí,
kde nebudeme jen jednou, ale neustále.
Každý musí být schopen zůstat sám v neznámu, bez jakéhokoliv vztahu ke
poznanému nebo minulosti, nebo nějakého
podmiňování. Člověk musí spočinout
tam, kde nikdo nikdy dříve nestál, v úplné
nahotě, nevinnosti a pokoře. Musí se postavit temnotě jejím bezdůvodným objetím,
neochvějně a pravdivě ke skutečnosti za
vším jástvím, ne jen pro tuto chvíli, ale
na pořád a bez konce. Té realitě, která je
posvátná, nerozdělená, zrozená do vědomí
a začíná vyjadřovat samu sebe
Adyashanti

ve světě, kde vedle obrovského bohatství
existuje bída a hlad, ve světě válek a násilí,
strachu, lží a klamu, bezbřehého konzumu
a podlostí všeho druhu. To proto, že jsme
naslouchali démonům a žili podle principů
vládnoucího Živočišného rozumu.
Kde je tvůj poklad, tam bude
i tvé srdce
Proč nasloucháme démonům a hrajeme jejich hry? Protože se nám ve skutečnosti líbí. To proto je živíme svou pozorností. Kdyby se nám nelíbily, nedělali
bychom to. Náš poklad, to, co chceme, je
ve hmotě, ve smrtelném - a naše srdce bude
také tam. Líbí se nám předhánět se, kdo je
významnější, kdo toho víc dokázal, nahrabal, nakoupil, získal, ukradl, atd. Dokonce
oslavujeme lháře a podvodníky, kteří dosáhli významu ve světě a snažíme se jim
podobat! Dosáhnout významu a bohatství
v tomto světě ale není žádná výhra. Ve skutečnosti je to prohra, nadarmo vyplýtvaná
životní síla, která byla člověku Bohem
dána k realizaci jeho duchovního potenciálu. Proč není náš poklad u Boha? Naše
srdce by pak přišlo také tam, do Věčnosti,
do Lásky a štěstí, do Jeho světlého světa!
Kdo je vinen?
Satan je satan. On je vládcem hmoty
a všeho smrtelného. Jeho úkolem je prozkoušet nás pokušeními a svody, abychom
zapomněli, kdo ve skutečnosti jsme - duchovní bytosti, které přišly do světa hmoty
kvůli učení, duchovnímu růstu a poznávání Boha. On není vinen tím, jak žijeme. Je
to naše volba, že ho posloucháme. Daří se
mu, protože on nikdy nespí. To my spíme
a lžeme sami sobě, že někdo jiný za všechno může a nám nezbývá než tak také žít.
Jenže když nahlédneme do sebe a jsme
upřímní, zjistíme pravdu. A díky ní uvidíme, že je možnost to změnit, stačí jen
upřímně chtít. Chtít a toužit po Bohu,
Světle, Lásce, Dobru a Pravdě bez jakékoli postranní myšlenky a touhy po významu a bohatství ve světě satana. Proč volit
utrpení a smrt namísto dobra a věčného

života ve světě Boha? Vždyť to nedává
smysl!
Díky své pevné volbě plnit vůli duchovního světa a také díky síle své pozornosti můžeme dokázat mnohé.
Světelná síť duší
Představme si tento svět jako velkou světelnou síť, tvořenou jednotlivými
body - kuličkami, které jsou navzájem
spojeny jemnými světelnými vlákny. Kuličky jsou naše duše, duše všech lidí na
tomto světě. Představme si, že takto vypadá svět - lidstvo ve skutečnosti, že žádná
hmota není. Některé kuličky jasně svítí (to
jsou probuzené duše ve spojení s Bohem)
a jejich světlo, Dobro a Láska, se šíří po síti
a dotýká se dalších kuliček, které už poblikávají a taktéž se probouzí. Světla přibývá
a tma ustupuje. A pak jsou kuličky, které
nesvítí, jsou přikryté temným pláštíkem
nevědomí. To jsou duše lidí v duchovním
spánku. Tito lidé žijí skrze své ego, kterému věří, i když je neustále zrazuje, hrají
hry, které jim Systém Živočišného rozumu
nabízí, neuvědomujíc si, že jsou naprosto
v jeho moci, že jsou jeho otroky. Tito lidé
světlo, které je všude okolo, ignorují, ignorují i světlo své vlastní duše, které se v nich
chce probudit a spojit se s ostatními. A to je
jejich volba.
pokračování v dalším čísle...
Článek je inspirován videopořadem
Jednota a znalostmi z knihy AllatRa, kde
se dozvíte vše potřebné k tomu, abyste i vy
rozsvítili lampičku své duše.
Lenka
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