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Velikonoce
Velikonoce se neúprosně blíží a vábí nás 
kouzlem jara štědře rozdávajícího krásu, 
svěžest a čistotu. Je to nádherné období 
svátků,  kde čas se zastaví a my zapome-
neme na každodenní shon. Rodina, blízcí 
a přátelé se zase sejdou spolu a domov se 
naplní neopakovatelnou atmosférou lás-
ky, radosti a pohody. 

Do Evropy se tento svátek přenesl v po-
době uctívání starogermánské bohyně jara 
a plodnosti Ostar. Slovanským protějškem 
starogermánské bohyně byla Vesna.

pokračování na str. 4

Jóga jako očista
Z mnoha stran člověk slyší, že jóga po-
máhá při bolestech zad, při migrénách, 
při poruše metabolismu, při dechových 
problémech, upravuje příliš vysoký nebo 
příliš nízký krevní tlak apod.  A také vnáší 
do života více radosti, zklidňuje, pomáhá 
člověku k větší sebedůvěře, pomáhá uspo-
řádat si život, vycházet lépe s ostatními, 
mnohdy pomáhá i nalézt smysl života, žít 
plněji a šťastněji.

Jak může jedna metoda ovlivnit to-
lik různých skutečností?

pokračování na str. 6

Ženský princip - 
mocný pramen 

životní sily
V dávných legendách a tradicích různých 
kultur byla ženská podstata považována za 
mocný zdroj životní síly, který se nachází 
ve stvoření Země a její hlavní tvořivé síly – 
vody, v původním stvoření světa a stvoření 
bytostí, které osidlují Vesmír. 

Právě díky tomuto zdroji životní síly 
byla stvořena žena jako první zástupce 
lidského rodu. A až mnohem později se 
z ženy narodil první muž. A to je plně pro-
kazatelné. 

pokračování na str. 5

Sociální reklama 
jako model chování ve 

společnosti
Sociální reklama není reklamou na spotřební 
zboží, zabývá se zcela jinou oblastí. Odráží 
totiž náš pohled na svět. 

Sociální reklama vznikla s ušlechtilým 
posláním informovat, ukázat na problém ve 
společnosti, probudit v lidech morálku. Ne-
najdete v ní žádné názvy značek nebo firem, 
protože je vytvářena za účelem formování 
našich životních postojů, hodnot, vztahu 
k módě atd. Dá se říct, že vytváří model cho-
vání člověka ve společnosti.

pokračování na str. 3

Co je to ženská krása? V mediích na-
jdeme poměrně mnoho informací o tom, 
v čem spočívá ženská krása. Obrovské 
množství článků nám poskytuje nepře-
berné množství rad jak správně pečovat 
o tělo, jak se oblékat, jak držet krok 
s módními trendy. Ale navzdory těmto 
zajímavým informacím je třeba si uvě-
domit, že podstata se skrývá v něčem 
jiném. Existuje určité kouzlo okem neza-
chytitelné, které vlastně dělá ženu přitaž-
livou a neodolatelnou…

Pojďme si trochu zapřemýšlet… Před-
stavme si, že jsme potkali ženu, která právě 
strávila pár hodin v salónu krásy. Vypadá 
nádherně, má skvěle sladěné oblečení, 
perfektní make-up, doplňky…, přesto to 
není ono…. Pokud je totiž tato žena nespo-
kojená se svým životem, se 
svým tělem, okolí touto mas-
kou neošálí. Smutné oči bez 
lesku a jiskry radosti, nuce-
ný úsměv prozradí pravdu. 
Ženě, která postrádá sebedů-
věru a je ovládána negativ-
ními myšlenkami a vnitřním 
neklidem nepomůže doko-
nalý make-up ani moderní 
oblečení!

Tak často klademe dů-
raz na vnější vzhled a při-
tom zapomínáme, že okolí 
v první řadě vnímá náš 
emoční stav. Když důvěřu-
jeme sobě a věříme ve své síly, začínáme 
vyzařovat neviditelné vnitřní světlo - ro-
zumem nevysvětlitelný půvab a přitaž-
livost. Ve vnějším světě se to projevuje 
tak, že s lehkostí zvládáme každou si-
tuaci, dokonce i tu extrémní. Stáváme 
se pomyslným magnetem pro příjemné 
a zajímavé lidi, užíváme si pozornosti 
mužů. Neboť právě tato vnitřní pohoda 
a harmonie je základem krásy a zdraví.

Vnější krása časem zevšední. Pokud 
kromě vnější ženské krásy muž necítí 
vnitřní ženské teplo a přitažlivost, která 
zahřeje a podpoří za každé situace, za-
číná se ohlížet po „dokonalejší kráse“. 

Avšak vedle ženy, u které se snoubí vněj-
ší krása s vnitřní, se muž cítí vskutku 
báječně!  Sdílet s takovou ženou chvíle 
znamená žít život naplněný láskou, ně-
hou, pochopením a moudrostí….  

Vnitřní krása – ohromná síla ženy, 
která přitahuje, inspiruje, omámí svojí 
přirozeností,  dokáže měnit nejenom osu-
dy, ale chod celých dějin.   

Americká herečka Demi Moore ve 
svém rozhovoru vypraví: „Byla doba, 
kdy jsem žila jedinou myšlenkou: ‚ Když 
zhubnu, budu více atraktivní, uznávaná 
a víc se budu líbit divákům.‘ Byla jsem 
posedlá kultem těla! Až jsem si to jed-
nou uvědomila, přestala samu sebe hod-
notit z hlediska velikosti oblečení. Pře-

stala jsem trávit mnoho 
hodin vyčerpávajícími 
cvičeními, vynechala 
jsem šílené diety a ne-
konečné vylepšování 
svého těla. Jako bych se 
od něj postavila o krok 
dále. Začala jsem se pl-
nohodnotně stravovat. 
A kupodivu, tělo samo 
se navrátilo do for-
my, kterou jsem si tak 
dlouho přála a na které 
jsem tak tvrdě pracova-
la. „Vyhublost a vnější 
vzhled není ten správný 

transportní prostředek do stanice Štěstí“, 
to pořád říkám svým dcerám.

Pokud jsi posedlý myšlenkou  vněj-
šího vzhledu, pořád se cítíš nespokoje-
ný, přešlapuješ na místě... Štěstí k nám 
nepřichází zvenčí. Úspěch – to je tvrdá 
vnitřní práce a přeorientování pozornosti 
od vlastního pupku na jiné věci. Krása 
v určitém věku přichází z našeho nitra. 
Duchovní rozměr se nedá ničím nahradit. 
V lidském těle je důležitá duše.“

Harmonické spojení vnější a vnitřní 
krásy ženy je ztělesněno v osobě Audrey 
Hepburnové.

Audrey Hepburnová (1929-1993) 
byla americká a britská herečka, jedna 
z nejznámějších tváří filmového plát-
na druhé poloviny 20. století, nositel-
ka cen Oscar, Tony, Emmy i Grammy. 
Pro mnohé představovala nový typ 
krásy, její útlý vzhled často řídil vývoj 

módy a dodnes zůstává nedostižným 
symbolem elegance, osobního šarmu, 
noblesy i charisma, jakož i svérázným 
prototypem nevšední krásy, inteligen-
ce a mimořádné oduševnělosti. Plynule 
hovořila sedmi světovými jazyky!  Toto 
vše se ale v její útlé osobě dosti vzácně 
snoubilo s velkým hereckým a pohy-
bovým nadáním do nenapodobitelného 
originálu, který dodnes obdivují mili-
ony filmových a televizních diváků na 
celém světě (zdroj Wikipedie).

Deset rad pro krásu 
od Audrey Hepburnové:

♦ Abyste měli hezké rty, říkejte hez-
ká slova. 

♦ Pro krásné oči hledejte v lidech to 
krásné.

♦ Pro štíhlou postavu se rozdělte 
o jídlo s hladovými.

♦ Pro duševní rovnováhu choď-
te s vědomím, že na světě nikdy nejste 
sami. 

♦ Lidé mnohem více než věci po-
třebují být ochraňováni, podporováni 
a milováni. Nikdy nikoho nezraňte. 

♦ Pamatujte, že když budete potře-
bovat pomocnou dlaň, najdete ji na kon-
ci své ruky. Jak budete stárnout, zjistíte, 
že máte ruce dvě: jednu na pomoc sobě, 
druhou na pomoc ostatním. 

♦ Krása ženy není v oblečení, které 
nosí, ani v úpravě jejích vlasů. Krása 
ženy musí být vidět v jejích očích, pro-
tože ty jsou okna do duše - místa, kde 
sídlí láska. 

♦ Krása ženy není v obličeji. Pravá 
krása se odráží v její duši. Je to ta péče, 
kterou dává, vášeň, kterou ukazuje. 

♦ Krása ženy roste s léty.

Prává krása vychází zevnitř. A ži-
vot nám nepřestává dokazovat jedinou 
pravdu - tělo je opravdu krásné, když 
v něm žije krásná duše!

„Krása ženy není v oblečení, které nosí, ani v úpravě jejích vlasů. Krása ženy musí být vidět v jejích 
očích, protože ty jsou okna do duše - místa, kde sídlí láska.“ Audrey Hepburnová

ZDRAVÍ

VE SPOJENÍ 
S PŘÍRODOU

HISTORIE

CESTA 
ZA POZNÁNÍM

SPOLEČNOST

Ptáte se na cestu ke zdraví? Co je to zdra-
ví? Podle mne je to schopnost zvládat 
problémy každodenního života. Pokud má 
člověk k řešení problémů dost vůle a sil, je 
zdravý. Když začne vůli ztrácet, je mu ne-
volno. Když už problémy zvládat nemůže, 
je nemocný.

Velkou většinu zdravotních obtíží je pa-
cient schopen zvládnout vlastními silami. 
Jenom potřebuje poradit jak. Právě v tom 
vidím úlohu lékaře – být průvodcem paci-
enta těžkým životním obdobím. 

pokračování na str. 2

MUDr. Jan Hnízdil:
Co je důležitější  

než růst HDP

Audrey Hepburnová 
(1929-1993) 

Štěstí navštěvuje ta místa, 
kde vládne dobrá nálada

Kde se sKrývá pravá Krása ženy?
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Život je z deseti procent to, co se mi stane a z devadesáti, jak na to reaguji. John C. Maxwell
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Vím o vás, že se zabýváte proble-
matikou psychosomatické rehabilitace 
a léčbou bolesti. Co si pod tímhle medi-
cínským termínem má laik představit?

Psychosomatické medicíně se také říká 
medicína příběhů. Jestliže ke mně přijde pa-
cient, seznámím se nejdřív s příběhem jeho 
nemoci – kdy a jak začala, jaká prodělal vy-
šetření, jak se léčil a s jakým výsledkem, po-
drobně jej prohlédnu – a sestavím jeho cho-
robopis. Současně se ale zajímám o to, jaká 
v uplynulých letech prodělal těžká životní 
období – sestavím jeho životopis. Když pak 
porovnám chorobopis se životopisem, zjis-
tím, že bolesti hlavy a vysoký tlak se datují 
od doby, kdy se soudí o majetek s bývalou 
manželkou, infarkt ho postihl, když přišel 
o místo vysokého manažera a pálení žáhy 
ho zlobí od chvíle, kdy syn začal brát drogy. 
Nemoc se stala ztělesněním jeho životní si-
tuace. Nejlépe o tom vypovídají lidová pří-
sloví jako: má toho plnou hlavu, zlomilo mu 
to srdce nebo leze mu to krkem.

A při této terapii se bez pomoci che-
mie obejdete?

Velkou většinu zdravotních obtíží je pa-
cient schopen zvládnout vlastními silami. 
Jenom potřebuje poradit jak. Právě v tom 
vidím úlohu lékaře – být průvodcem paci-
enta těžkým životním obdobím. Léky i mo-
derní vyšetřovací techniku používám velmi 
úsporně, ale využívám. Nejdůležitější je po-
chopit, jakou informaci nemoc přináší, kde 
dělá pacient ve svém životě chybu a jak má 
změnit svoje chování, aby se uzdravil. Tím 
nejúčinnějším lékem totiž jsou samouzdra-
vující schopnosti. Ty je potřeba povzbudit. 
Pokud ale síly pacienta na zvládnutí nemoci 
nestačí, předepíšu mu léky. Ovšem s vědo-
mím, že jeho problémy dlouhodobě neřeší. 
Pomohou mu ale, aby se odrazil ode dna 
a našel síly k potřebné změně.

Léta jsem pracoval v obrovské zdra-
votnické továrně Všeobecné fakultní 
nemocnice a připadal si jako mechanik 
v autoservisu. Pacienti přicházeli do ordi-
nace, odložili tam svoje tělo a nadiktovali 
požadavky: odblokujte mi záda, promažte 
kolena, zkontrolujte tuky a tlaky, dolaď-
te to léky – a duchem nepřítomni čekali, 
až je dá tým zdravotnických mechaniků 
dohromady. Pak do těla nasedli a sešlápli 
pedál životního stylu až na podlahu. Tak 
jsem si medicínu nikdy nepředstavoval. 
Vůbec mne to neuspokojovalo, stonání 
pacientů jsem nerozuměl, do ordinace se 
neustále vraceli, já je pořád léčil, ale oni 
se neuzdravovali. Před deseti lety jsem se 
náhodně seznámil s psychosomatikem Ji-
řím Šavlíkem a ten mi otevřel oči. Vysvětlil 
mi, jak obrovský vliv na zdravotní potíže 
má to, jaký člověk je, jak žije, jaké má sta-
rosti a radosti, jak odpočívá, jak se udržuje 
v tělesné i duševní pohodě. Takový pohled 
bohužel dnešní medicína vůbec nenabízí.

Většina z nás se setkala s jinými lé-
kaři…

Kolega říká, že věda není nic jiného 
než složité, klopotné a velice nákladné 
dokazování pravdy lidových přísloví a rče-
ní. Naprosto s ním souhlasím. Letos třeba 
vědci zjistili, že člověk může dostat infarkt 
z nešťastné lásky. Hned jsem si vzpomněl 
na svoji babičku, která říkávala, že srd-
ce může puknout žalem. Bolí mě záda, 
protože jsem si toho hodně naložil, to je 
nesmírně výstižné. Bolesti zad skutečně 
vypovídají o tom, kolik si člověk naložil 
nejen námahy, ale i starostí. Starosti ho tíží 
a vyvolávají napětí psychické, ale i zvýše-
né napětí svalů, které z něj vyčerpá spoustu 
energie. Člověk je unavený a pak ho začne 
bolet v místech, která nejvíc namáhá, ty-
picky v oblasti krční nebo bederní páteře. 

Uzavře se začarovaný kruh: napětí – bo-
lest – ještě větší napětí – ještě větší bolest. 
Zázračný chmat, po kterém lidé touží, aby 
se bolesti zbavili, je iluzí. Bolest totiž vy-
povídá o jejich životě. Manipulace sice 
krátkodobě uleví, lékař ale vlastně z člově-
ka jen dočasně sejme jeho viny. Spoustě 
lidí to vyhovuje, protože nechtějí své potí-
že spojovat třeba s pracovními nebo rodin-
nými problémy, se kterými si nevědí rady.

Na druhou stranu je nejspíš určité 
procento lidí, kterým váš pohled při-
padne staromilský, nevědecký, můžou si 
říkat, že v 21. století přece mají právo na 
výdobytky medicíny a farmaceutického 
průmyslu, když už si platí zdravotní po-
jištění…

Ony se ale ty výdobytky začínají ob-
racet proti nám. Ukazuje se, že nadměrná 
lékařská péče a přehnaná důvěra v technic-
kou medicínu mohou být velmi nebezpeč-
né. Lidé si zvykli na všechno užívat léky, 
které ale neřeší podstatu problému, jen 
zastírají příznaky a přinášejí spoustu ne-
žádoucích vedlejších účinků. Výsledkem 
je, že čím víc léků lidé užívají, tím se cítí 
nemocnější.

Píšete, že čím více prostředků vyna-
kládá společnost na zdravotní péči, tím 
nemocněji se její občané cítí. Čím je to 
dáno?

Ze zdravotnictví se stal velký byznys. 
Medicínsko-farmaceutický komplex za-
měřuje pozornost na klientelu, která je 
solventní, ale v podstatě zdravá. Je pro ni 
potřeba vymyslet nějakou nemoc. Vzniklo 
nové vědecké odvětví, které se zabývá me-
dikalizací, tedy vytvářením nemocí z při-
rozených problémů každodenního života.

Když moji babičku bolelo koleno, tak 
věděla, že to prostě přehnala, že si potřebu-

je odpočinout. Dala si priessnitzův zábal, 
dva dny odpočívala… a byla zase v poho-
dě. Používala selský rozum.

Dnes ale s tímtéž problémem, pod tla-
kem propagandy, utíkáte k doktorovi. Ten 
vás hned pošle na rentgen, nad snímkem se 
zamračí a poví: „Člověče, vy máte artrózu, 
vy se musíte léčit!“. Automaticky dostanete 
prášky proti bolesti. Pomocí nich se sice zba-
víte bolesti, ale tím i varovného signálu, aniž 
byste pochopil informaci, kterou vám to ko-
leno chtělo sdělit. Pokračujete v přetěžování 
kolene – námahou, nadváhou, stresem… 
a s pomocí léků se velice rychle dopracujete 
k těžkým a nevratným degenerativním změ-
nám, ke zbytečné operaci. Z člověka, který 
přišel s problémem se stal pacient s diagnó-
zou. Obchodní trik se podařil.

Jaké „diagnózy“ se takhle vyrábějí?
Historicky největším byznysem je cho-

lesterol. Funguje to podle jednotného sché-
matu. Krásně o tom píše Kathleen Taylo-
rová v knize Brainwashing. Jaké postupy 
používají manipulátoři, když chtějí lidem 
něco vnutit. Je jedno, jestli jde o prášek 
na praní, prášek na klouby nebo politický 
program.

Nejdřív je třeba lidi vyděsit: „Chole-
sterol zabíjí! Hrozí vám infarkt, mozkové 
příhody! Okamžitě si ho nechte zkontrolo-
vat!“. Když je člověk vyděšený, přestane 
přemýšlet a snadno se s ním manipuluje. 
Vzápětí přichází uklidnění: „Nebojte se. 
My už to vyřešili. Máme pro vás úžasné 
léky. O nic se nestarejte. Musíte je jen celý 
život pravidelně užívat.“ 

Mám řadu pacientů, u kterých byla ná-
hodně zjištěna vyšší hladina cholesterolu. 
Oni ale neměli žádné potíže, byli zdra-
ví. Stonat začali, až když brali léky proti 
cholesterolu. Najednou se objevily bolesti 
hlavy, únava, zažívací potíže, nespavost…
Ukazuje se, že mnohem větším nebezpe-
čím, než lehce zvýšený cholesterol, jsou 
pro zdravého člověka léky proti němu.

Jak se v tom ale má člověk orientovat?
Spoléhat se dá jen na selský rozum. 

Je potřeba se zastavit a přemýšlet. Včas 
poznat způsoby vymývání mozků. Je to 
pár jednoduchých fíglů: vyvolat strach, 
okamžitě nabídnout zázračný recept, do 
propagandy zapojit oblíbené herce, zpěvá-
ky nebo sportovce. A když chybí klinické 
studie, objektivní důkazy o účinku, tak se 
to nahradí důkazem sociálním. Člověk si 

pomyslí: když to bere hodně lidí, je to dra-
hé, tak na tom musí něco být, to nemůže 
být podvod. Ale může!

Princip nedostatku – jakmile se někde 
objeví „limitovaná série, do vyprodání zá-
sob, akční cena…“, tak si můžete být jisti, 
že toho mají plný sklad. Potřebují vyvolat 
hysterii. Jde jim jen o to, aby lidé nepře-
mýšleli a rychle jednali. Je proto potřeba 
udělat pravý opak: zastavit se a přemýšlet. 
Nenechat se strhnout davem a nepodleh-
nout manipulaci.

Není právě čas vrátit se někam zpát-
ky? Věděl byste kudy?

Ptáte se na cestu ke zdraví? Co je to 
zdraví? Podle mne je to schopnost zvládat 
problémy každodenního života. Pokud má 
člověk k řešení problémů dost vůle a sil, je 
zdravý. Když začne vůli ztrácet, je mu ne-
-volno. Když už problémy zvládat nemů-
že, je ne-mocný. Co ale člověk potřebuje 
k tomu, aby byl spokojený a zdravý? Kro-
mě stravy, pohybu a tělesné kondice to jsou 
také láska, přátelé, kultura, dobré vztahy 
a zdravé životní prostředí. V konkurenčních 
tržních podmínkách na ně moc prostoru 
nezbývá. Dříve na to upozorňovali jen filo-
sofové, teď už jsou slyšet i hlasy ekonomů. 
Luisa Corradová z Ekonomické fakulty 
Univerzity Cambridge zkoumala, jak souvi-
sí hospodářský růst a spokojenost občanů. 
Dvacet tisíc lidí ze sto osmdesáti oblastí 
Evropy zaznamenávalo do dotazníku míru 
svého štěstí. Očekávalo se, že nejlépe na 
tom budou lidé v prosperujících ekonomi-
kách slunné jižní Evropy. Překvapivě zvítě-
zili Dánové před Finy, Iry a Švédy. Ukázalo 
se, že mnohem důležitější než růst HDP je 
důvěra ve státní správu, vymahatelnost prá-
va a dobré mezilidské vztahy. Právě to u nás 
chybí. V nemocné společnosti nemohou žít 
zdraví občané. Snažím se proto lidi varovat. 
Ať se nenechají manipulovat politiky, rekla-
mou, medicínsko-farmaceutickým komple-
xem. Ať si převezmou sami zodpovědnost 
za svůj život a svoje zdraví. Tím nejúčinněj-
ším lékem je vytváření občanské společnos-
ti. To je práce pro každého z nás. To za nás 
žádný politik neudělá.

převzato ze zdroje: 
http://www.xantypa.cz/cislo-01-10/1052-3/

nemoc-je-informaci-o-nasem-zivote; http://
www.pecujdoma.cz/publicistika/rozhovory/354-
-mudr-jan-hnizdil-co-je-dleitji-ne-rst-hdp.
html; http://www.vitalia.cz/clanky/bud-se-
-chcete-lecit-anebo-uzdravit/
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...člověk jako mikrokosmos odráží 
v sobě celý vesmír. Například meziobrat-
lová ploténka je jen zdánlivě skromným, 
ačkoli velmi zodpovědným spojujícím 
prvkem páteře. Ale když se podíváme do-
vnitř, do její vnitřní biochemie, která ještě 
není dostatečně prozkoumána, objeví se 
celá galaxie. A to už není metafora. Svou 
složitostí se jedná o unikátní svět mikro-
kosmu a makrokosmu. Díky své nejedno-
značné struktuře a tajemství vzniku je me-
ziobratlová ploténka v mnohém podobná 
čočkovité galaxii, která se svým tvarem 
také podobá oboustranně vypouklé čočce. 
Podle Hubbleovy klasifikace se galaxie 
takového tvaru označují symbolem S0. 
V čočkovité galaxii stejně jako v mezio-
bratlové ploténce je centrální disk s jas-
ným ztluštěním v jeho středu. Čočkovitá 
galaxie je bohatá na mezihvězdnou hmotu, 
slouží jako místo pro vznik nových hvězd, 
obsahuje oblaka mezihvězdného prachu 
a plynu. Tam vře svým vlastním životem, 
ve kterém vznikají nové hvězdy a zanikají 
staré, kde dochází k neustálému přerozdě-
lování energie, syntéze, výměně, vzájem-
nému propojování a přirozeným procesům 
života matérie a energie. A stejný, stále ne 
zcela poznaný proces, probíhá i v meziob-
ratlové ploténce.  Jen pro zajímavost bych 
rád uvedl několik slov o tom, nakolik se 
podobají mikroprocesy a makroproce-
sy některých objektů svými fyzikálními 

a chemickými zákonitostmi, díky kterým 
dochází ke vzniku, existenci a rozpadu 
hmoty. Když se znovu vrátím k tématu ga-
laxií, je zajímavé seznámit se s klasifikací 
Hubbleovy ladičky, kterou navrhl americ-
ký astronom Edwin Hubble ještě na začát-
ku 20. století. 

Toto schéma zobrazuje jeho předsta-
vu o postupné evoluci v té době známých 
galaxií, podle jím dané klasifikace. V sou-
časnosti již samozřejmě existují podrob-
nější klasifikace, ale pro obecné chápání 
podstaty procesu stačí tento zjednodušený 
model. 

Podle Hubbleových představ byl 
hvězdný systém při vzniku galaxií v podo-
bě koule (E0).  Během procesu evoluce se 
koule postupně vytahovala a zplošťovala 
(galaxie kruhového a elipsoidního tvaru). 
Tak vznikla čočkovitá galaxie (S0). Nic-
méně poté se již jejich vývoj lišil. Část 
galaxií vytvořila řadu normálních spirál-
ních galaxií (Sa, Sb, Sc atd.), kde ramena 
spirály vycházejí přímo z jádra. Druhá část 
galaxií vytvořila spirální galaxie s příč-
kou, kde ramena nejsou napojena na jádro 
přímo ale přes příčku, která se otáčí spolu 
s jádrem (SBa, SBb, SBc atd.). 

A některé se změnily v nepravidelné 
galaxie s chaotickým tvarem (Irr). Podle 
aktuálních výzkumů astronomů je 60 % 
že ze všech známých galaxií eliptických, 
30 % spirálních a 10 % nepravidelných. 
Mimochodem naše galaxie, ve které se na-
chází Sluneční soustava, se nazývá „Mléč-
ná dráha“ (řec. galaktikos – mléčný, gala – 
mléko). Podle Hubbleovy klasifikace jde 

o spirální galaxii s příč-
kou typu SBbc. Pokud 
tedy porovnáme schéma 
„Hubbleovy ladičky“, 
evoluci galaxií s etapou 
rozvoje degenerativně 
dystrofického procesu 
v meziobratlových plo-
ténkách, můžeme vidět 
určitou vizuální podob-
nost. Jak se říká, vněj-
ší podoba jen odráží 
vnitřní obsah.

zdroj:  
www.vertebrolog.com

Hubbleova ladicka

Věděli jste, že...
Osmitýdenní meditační program 

vede ke změřitelným změnám v oblas-
tech mozku spojených s pamětí, vlast-
ními pocity, empatií a stresem. Uvádí to 
studie týmu v Massachusetts General Hos-
pital (MGH). 

„I když v praxi je meditace spojena 
s pocitem klidu a fyzickou relaxací, odbor-
níci již dlouho tvrdí, že meditace má také 
psychické výhody, které přetrvávají po 
celý den,“ říká Sara Lazar, Ph.D., z Psychi-
atrického MGH Neuroimaging programu.. 
„Tato studie ukazuje, že změny ve struktu-
ře mozku můžou být základem některých 
z těchto zlepšení.“

Pro aktuální studii byly vzaty struktury 
mozku 16 účastníků studie dva týdny před 
a po účasti v 8-týdenním meditačním pro-
gramu. Kromě týdenního setkání, které za-
hrnovalo praxi meditace - zaměřené na po-
vědomí a pocity mysli - účastníci obdrželi 
audio nahrávky pro meditační praxi a byli 
požádáni, aby sledovali, kolik času cvičili 
každý den . Soubor obrazů mozku MR vza-
ly také v úvahu kontrolní skupiny nemedi-
tujících v podobném časovém intervalu.

Meditační skupina účastníků nahlási-
la v průměru 27 minut denních meditací. 
Analýza obrazů MR zjistila zvýšení šedé 
hmoty v hipokampu. O ní je známo, že 
je důležitá pro učení a paměť, a na soucit 
a introspekci. Účastníci ohlásili snížení 
stresu – to bylo odhaleno jako důsledek 
snížené šedé hmoty v amygdale, o které je 
známo, že hraje důležitou roli při úzkosti 
a stresu.

„Je fascinující vidět plasticitu mozku 
a to, že díky cvičení meditace můžeme 
hrát aktivní roli ve změně našeho moz-
ku a můžeme zvýšit naší pohodu a kvali-
tu života,“ říká Britta Hölzel, PhD, první 
autorka práce a výzkumná pracovnice na 
univerzitě Giessen MGH a v Německu. 
„Jiné studie v různých skupinách pacientů 
ukázaly, že skrze meditace můžeme do-
sáhnout významných pozitivních zlepšení 
v různých oblastech.“

Co je to meditace? 
Meditace je způsob práce s myslí, její 

procvičování a kultivace, které se prová-

dějí s cílem dosažení změn ve vnímání 
a prožívání vlastního života. Není to ani 
mudrování o ničem, ani něco exotického, 
mystického nebo složitého, určeného jen 
pár vyvoleným. Je to jednoduchý nástroj 
pro každého.

Každý z nás někdy v životě meditoval. 
Při rozjímavém pohledu do krajiny, na zá-
pad nebo východ Slunce, při užaslém po-
zorování třpytu slunečního odrazu v kapce 
vody, při pohledu do hloubky očí svého 
milovaného, při procházce kolem potůčku 
nebo po hřebenu hor, při poklidném pozo-
rování syna či dcery, jak si v bezpečí hraje 
s kamarády na písku, při prostém posezení 
na lavičce... V těchto křehkých chvílích, 
kdy se naše vědomí zaostří a dovolí nám 
naplno pocítit sílu a hloubku současného 
okamžiku tam, kde právě jsme, v takových 
vzácných chvílích meditujeme.  

Takové chvíle někdy trvají jen zlomek 
vteřiny, jindy nám dovolují spočívat  v prů-
zračnosti současného okamžiku dlouhé mi-
nuty. Dávají nám pocítit, jaké to je setkat 
se sám se sebou. Většinou však za chvíli 
odplynou a my se svou myslí vracíme zpět 
do ruchu každodenního života, víření my-
šlenek, práce, školy, konkurence, politiky 
a zábavy, do světa povinností, očekávání, 
strachů, zodpovědností a stresu. A prchavý 
okamžik, kdy se svět zastavil a my jsme 
se na zlomek vteřiny setkali s věčností, je 
pryč.

Praktikování meditace je trénink, s po-
mocí kterého se ve svém každodenním ži-
votě učíme vytvářet pro takové chvíle pro-
stor. Prostor pro setkávání sama se sebou.

Proč lidé meditují? 
Podívejme se společně na nejdůležitěj-

ší důvody zlepšení zdraví a upevnění fy-
zického i duševního sebevědomí.

Čím dál častěji si lékaři začínají uvědo-
movat vztah mezi fyzickým zdravím a sta-
vem vědomí. Například pacientům trpícím 
žaludečními vředy nebo vysokým krevním 
tlakem doporučují nejen změnu jídelníčku, 
lehká fyzická cvičení, ale také meditaci. 
Klinické výzkumy ukázaly, že meditace 
způsobuje kromě jiného snížení krevního 
tlaku, zpomalení rytmu srdce, snížení rizika 

cévních onemocnění. Uvolnění se od stresu 
a únavy, relax těla i mysli a zmírnění napě-
tí svalů má za výsledek zvýšení schopnosti 
regenerace našeho organismu.

Zbavení se úzkosti a deprese, dosažení 
klidné mysli

Někteří lidé prožívají nějaký druh úz-
kosti či deprese. Neví přesně, co je trápí 
ani proč nevidí smysl ve svém životě. Pro-
stě cítí vnitřní prázdnotu a neví, jak si s ní 
poradit. Je to mnohem hlubší problém než 
stres. Většinou se stává že lidé, kteří pro-
žívají takový stav, se začínají přejídat, pijí 
alkohol, berou drogy nebo takzvané anti-
depresiva proto, aby zapomněli na svou 
vnitřní prázdnotu a neštěstí. 

Meditace nám pomáhá překonat takové 
pocity a stavy, a to přirozeným způsobem. 
Díky meditaci můžeme zkusit opravdo-
vé štěstí a klid, osvobození se od strachu 
a deprese. 

Realizace „kdo jsem“ a poznání své 
vnitřní hodnoty

Pochopení své podstaty není možná 
běžně nejčastějším cílem, pro který lidé 
začínají meditovat, přestože je to nejdů-
ležitější přínos, který nám může meditace 
poskytnout. 

Pochopení sebe sama nám umožní ade-
kvátní vymezení našich skutečných potřeb, 
tužeb. Dovoluje nám nasměrovat život tak, 
aby nám přinesl uspokojení a vnitřní pocit 
naplnění. 

Meditace nám dává pocity pohody, plné 
ochrany, úplného bezpečí a plného vědomí. 

http://www.sciencedaily.com/,http://
www.meditacniskupina.cz/,http://www.
medituj.cz/

Meditace zvyšuje kvalitu našeho života

MUDr. Jan Hnízdil: 
Co je důležitější než růst HDP

http://www.polahoda.cz
http://www.xantypa.cz/cislo-01-10/1052-3/nemoc-je-informaci-o-nasem-zivote
http://www.xantypa.cz/cislo-01-10/1052-3/nemoc-je-informaci-o-nasem-zivote
http://www.pecujdoma.cz/publicistika/rozhovory/354-mudr-jan-hnizdil-co-je-dleitji-ne-rst-hdp.html
http://www.pecujdoma.cz/publicistika/rozhovory/354-mudr-jan-hnizdil-co-je-dleitji-ne-rst-hdp.html
http://www.pecujdoma.cz/publicistika/rozhovory/354-mudr-jan-hnizdil-co-je-dleitji-ne-rst-hdp.html
http://www.pecujdoma.cz/publicistika/rozhovory/354-mudr-jan-hnizdil-co-je-dleitji-ne-rst-hdp.html
http://www.vitalia.cz/clanky/bud-se-chcete-lecit-anebo-uzdravit
http://www.vitalia.cz/clanky/bud-se-chcete-lecit-anebo-uzdravit
http://www.vertebrolog.com
http://www.sciencedaily.com/,http://www.meditacniskupina.cz/,http://www.medituj.cz
http://www.sciencedaily.com/,http://www.meditacniskupina.cz/,http://www.medituj.cz
http://www.sciencedaily.com/,http://www.meditacniskupina.cz/,http://www.medituj.cz
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Vědomí dobře prožitého života a vzpomínka na mnohé dobré činy je nejpříjemnější. Marcus Tullius Cicero

KRÁSA UVNITŘ TEBE
Autor: j.cenekŽ®

Znám vzácné místo ukryté,
co žádné oko nevidí, 
kam vstoupit smí jen přátelé 
a ostatní jen závidí. 

Tam všude rostou květiny 
a nikdo je tam neničí, 
louky jsou plné motýlů 
a sladká vůně jehličí. 

Tam svítí slunce je modré nebe, 
a ptáci zpívají. 
Ta krása je uvnitř tebe, 
neznalí marně hledají. 

Tam kopretiny tančí s chrpou, 
zvonky jim k tomu cinkají, 
obloha se zdobí duhou, 
jitrocel léčí churavý. 

Tam mír a klid panuje 
a peníze se nenosí, 
vždy po ruce je vlídné slovo 
a o pomoc se neprosí. 

Chci říci lidem všem, 
co ta místa neznají.
Tam v nitru lidí blízkých
je lásky dost a dost, 
jen ať dobře hledají. 

zdroj www.basnicky.protebe.cz

ZRKADLO
Autor: Mária Miadoková

Keď sa pozriem do zrkadla
zdá sa mi že snívam.
Vidím v ňom len starú paniu,
teraz tá v ňom býva.

Ahoj babka, ako ti je
v tomto skvelom tele.
Prešiel život medzi prsty,
netvár sa strápene.

Len sa pozri na seba
si to ty, a krásna.
To zrkadlo je zahmlené
a tvár nie je jasná.

Nevráti sa dávne leto
ani tvojich sedemnásť,
Mladosť rýchlo uletela,
nebanuj, už dozrel čas.

Len spomínaj na úlety,
vyhladia ti vrásky.
Každý zažil svoj románik
a dni plné lásky.

Život ten sa mihol v behu
na bežiacej dráhe,
s prekážkami do cieľa,
utekáme stále.
báseň zo zbierky „Zastav sa trochu“ 

V PŘÍRODĚ
Autor: Vítězslav Hálek

XCI
Vzduch jarní naplněn je písní, 
ta hraje v dechu májovém, 
a každá větev aspoň hlásek 
má v lístečku jí domovem. 

Vzduch jarní naplněn je krásou, 
ta svítí v nebi májovém, 
a každý kvítek aspoň lístek – 
má v kalíšku jí domovem. 

Vzduch jarní naplněn je láskou, 
ta kape v dešti májovém, 
a každý ptáček aspoň kapku 
má v hnízdečku jí domovem.

XV
Matička příroda mi spala, 
já u ní bděl a moc se trudil; 
„Matičko, vstávej, už je jaro, 
pojď mezi nás“ – a já ji zbudil. 

Matička promnula si oči, 
a s ní prohlédli v mladém háji, 
pak vstala, rozhlédla se v úsměv, 
a na zemi hned jako v ráji. 

A vše se hnulo, pospíchalo, 
tu bylo řečí, doptávání, 
vše bylo čisté a tak hladké, 
jak na slavnost a k uvítání. 

Matička chodí, opravuje, 
tu chce mít květ, tu stráň si zdobí, 
tu volá ptáky v list a křoví, 
tu do potůčku písně drobí. 

Pak seje modro hor i nebes, 
pak šumnou zeleň do všech dolů, 
pak bere ruku mou a praví: 
„Pojď hochu, užijme to spolu.“

Sociální reklama není reklamou na 
spotřební zboží, zabývá se zcela jinou ob-
lastí. Odráží totiž náš pohled na svět.

Sociální reklama vznikla s ušlechtilým 
posláním informovat, ukázat na problém 
ve společnosti, probudit v lidech morálku. 
Je velmi působivá, dojímá až k slzám, nutí 
nás, abychom se zamysleli, vybízí ke kon-
krétním krokům a činům. Objednavatelem 
sociálních spotů (reklam) bývá stát, poli-
tické strany, ziskové nebo neziskové orga-
nizace. Jejich cílem je přitáhnout pozornost 
k určitému problému, vytvořit vzor lidského 
chování v konkrétní situaci, prosadit u vo-
ličů politický program, seznámit se s pro-
bíhající veřejnou kampaní. Nenajdete v ní 
žádné názvy značek nebo firem, protože je 
vytvářena za účelem formování našich ži-
votních postojů, hodnot, vztahu k módě atd. 
Dá se říct, že vytváří model chování člověka 
ve společnosti.

Existuje také obrácená strana mince - 
skrytá stránka sociální reklamy, která 
často cíleně ovlivňuje naše podvědomí a vy-
zývá k asociálnímu chování. Jsou to často 
sociální spoty (reklamy), které poukazují 
na problémy spojené s užíváním alkoholu, 
drog, na problematiku AIDS atd., kde je 
nenápadným způsobem propagována určitá 
značka nebo působení na podvědomí, což 
pak vede například ke zvýšení prodeje urči-
tého spotřebního zboží. Existují také docela 
„zajímavé“ spoty o drogách, ve kterých jsou 

vyjmenovávány různé typy drog, způsoby 
jejich použití a nakonec se ukáže jen jediný 
nenápadný nápis: „Neužívejte drogy.“

Výrobci tabáku mají například dobrou 
výmluvu pro odpůrce kouření: „Neprodá-
váme alkohol a cigarety dětem mladším 18 
let.“ Jak tvrdí psychologové a odborníci, 
kteří se zbývají tímto problémem, za uve-
deným sloganem se skrývá dobře promyšle-
ná reklama na zvýšení prodeje právě těchto 
výrobků, u nichž je potenciálním spotřebite-
lem mládež. Proč? Za prvé, zakázané ovoce 
nejvíc chutná a myšlenkové pochody mlá-
deže jsou zřejmé: „Cože? Já si to nemůžu 
koupit?!“ Pak vymýšlejí spoustu variant, 
jak a kde mohou dostat krabičku cigaret. 
Zítra jim reklama zase připomene, že si to 
nemohou koupit, a oni znovu dokaží opak. 
Za druhé, prodejci se nechovají vždy podle 
stanovených pravidel a neplní to, co je na-
psáno na štítku u pokladny (skryté kamery 
to už nejednou dokázaly). Za třetí, jestli se 
bude každý den říkat, že je nějaká městská 
čtvrť moc ošklivá, nakonec se na ni bude 
každý chtít podívat.

Sociální spoty se často zaměřují na for-
mování vzoru lidského chování v určitých 
životních situacích. Se spoustou reklamy 
tohoto typu se můžeme setkat v televizi. 
Když si uvědomíme, jaké je množství 
těchto reklamních projektů, které kromě 
sledování ziskových cílů ovlivňují také 
model chování lidí ve společnosti (např. 
musíme se ujistit, že se soused nemá líp 
než my, nebo se v případě nouze scho-
váváme a nespojujeme se ve vzájemném 
úsilí) a také to, kolik finančních prostřed-
ků teče do těchto „nevinných“ projektů, 

pak nám vyvstává otázka, proč tomu tak 
je? Možná proto, že kontrolovat a ovládat 
dav lidí, kteří se chovají standardně, po-
užívají zaběhlé způsoby řešení problémů 
nebo hledání východisek ze vzniklých si-
tuací, je mnohem jednodušší.

Počet lidí, kteří nechtějí myslet a analy-
zovat a nehledají pravou podstatu věcí, pořád 
roste. Ve velké míře tomu napomáhá televize. 
Nejsem proti sledování televize. Je však za-
potřebí, abychom přemýšleli, na co se dívá-
me, k čemu nás ve skutečnosti vybízí, jaký je 
skutečný záměr jejích tvůrců. Pokud se vám 
něco nezdá, jednoduše to vypněte, nalaďte se 
na pozitivní myšlenky a ještě lépe na pozi-
tivní skutky pro lidi kolem. Nepotřebujeme 
špatné myšlenky a cizí strachy, a ještě horší 
je nechat si „naprogramovat“ podvědomí na 
způsob chování, které je nám cizí.

Podle odborníků je sociální reklama, která 
stojí na negativních obrazech, jako časovaná 
bomba. V životě je i bez ní dost negativních 

věcí a problémy nemizí tak snadno. Reklama 
nemá zastrašovat, ale ukázat lidem ces-
tu ven. Ve spotech zaměřených na boj proti 
drogám například vidíme stříkačky na černém 
pozadí, ale můžeme ukázat lidi, kteří se ze zá-
vislosti dostali a žijí normální život.

Nebo jiný spot, ve kterém se říká, že 
každý třetí člověk na světě má rakovinu – to 
je opravdu zdraví nebezpečné. Protože zdra-
vý člověk, který tento obraz uvidí, začne 
příznaky nemoci hledat u sebe a riskuje, že 
opravdu onemocní. Tvůrci reklamy se snaží 
zaútočit na emoce, přinutit nás, abychom 
mluvili o problému, ale neupozorňují nebo 
nechtějí upozorňovat na cestu k dosažení 
stanovených cílů.

Proces vytváření reklamních spotů se 
zdá být neřízený nebo ho možná naopak 
někdo vede přesně zadaným směrem. Re-
žiséři píší scénáře, kameramani točí, lidé se 
na to dívají … Mimochodem „objednatelé“ 

této reklamy možná zapomínají na to, že 
i jejich děti se dívají na televizi a také se 
dostávají pod negativní vliv toho, co vidí, 
co v současnosti vyplňuje celý mediální 
prostor.

Uvedu příklad sociálního spotu, který je 
zaměřený na bezpečnost silničního provo-
zu. Žádné nehody a strašidelné scény. „Muž 
v ranním spěchu pije kávu a běží k autu. 
Sedne za volant, vyjíždí z garáže a už je při-
praven pořádně šlápnout na plyn… Najed-
nou se objeví anděl strážný, který mu stojí 
v cestě a říká: „Nespěchej, dávej pozor, je 
to tak snadné…“ Jasně, krátce, srozumitelně 
a hlavně pozitivně!

Ve skutečnosti je všechno v rukou 
každého člověka. Nebát se jednat, nebát 
se konat a všechno se podaří. Někdo při-
jde s dobrým nápadem a ostatní ho pod-
poří. Každý den se kolem nás děje něco 
dobrého. Naladit se na pozitivní myšle-
ní a nepouštět negativní skutečnosti do 
našeho života a svět kolem nás se začne 
měnit k lepšímu. Ať se každý z nás stane 
ve svém životě režisérem dobra! Úkolem 
režiséra je zachytit nádherné okamžiky 
a tvořit. Nezáleží na tom, jestli jste to už 
někdy dříve zkoušeli. Důležitá je velká 
touha zkusit to a zbytek přijde sám… 
Natočit sociální spot, který vnese hodně 
pozitiva a radosti do našeho života, může 
každý.

Sociální reklama, která je naplněna 
pozitivem a má v sobě dobré poslání, se 
může stát pevným pilířem zrození a for-
mování morálních a kulturních hodnot 
ve společnosti. Negativní skutečnosti 
v podobě alkoholu, drog, zla a lhostej-
nosti budou neutralizovány světlem 
dobra a krásy sociální reklamy, kterou 
přinesou autoři s pozitivním myšlením. 
Jestli světlo pozitivních myšlenek zdolá 
tmu negativa, zaleží na každém z nás. 
Volba je na nás. Každá velká cesta začí-
ná prvním krokem. 

Sociální reklama 
jako model chování ve společnosti

Dětem z jednoho afrického kmene navrhl antropolog hru. Pod strom položil košík s ovocem a sladkostmi a obrátil se k dě-
tem: „Ten z vás, který první doběhne ke stromu, dostane veškeré sladkosti“. Když udělal znamení, děti se pevně vzaly za ruce 
a běžely spolu. Později společně seděly a pochutnávaly si na dobrůtkách. Zaražený antropolog se zeptal, proč děti běžely 
společně, vždyť  každý z nich mohl mít sladkosti jen pro sebe. Na to ony odpověděly: „Obonato.“ Je vůbec možné, aby jeden 
byl šťastný, když všichni ostatní jsou smutní? ‚Obonato‘ v jejich jazyce znamená „Já existuji, protože existujeme my.“

Obonato

Kdy začít učit dítě číst?
Různé metody dávají různé odpovědi 

na tuto otázku. V každém případě účin-
nost výuky je nejvyšší, pokud mozek roste. 
Již v prvních šesti měsících po narození 
mozek dosahuje 50% své dospělé kapaci-
ty, do 3 let je jeho růst dovršen na 70-80% 
a v osmi letech dosahuje své konečné ve-
likosti.

Vývoj mozku a tudíž inteligence dítě-
te začíná už od narození. V prvních letech 
života dítě absorbuje velké množství infor-
mací o světě kolem sebe, doslova pohlcuje 
nové poznatky. Rodiče by v tomto období 
zvlášť měli podporovat přirozenou snahu 
dítěte o objevení nových znalostí a zkuše-
ností.

Je možné naučit dítě v raném věku  číst? 
Ano, je to možné. Existuje mnoho různých 
metod výuky čtení téměř od 
narození, které zohledňují 
psychologický a fyziologický 
vývoj dětí.

Než začneme s výukou 
čtení v raném věku, zkusme 
si odpovědět na otázku: „Proč 
to chceme dělat?“ Aby dítě 
bylo považováno za malého 
génia nebo chceme ukázat náš 
pedagogický talent okolí? Ve 
skutečnosti je mnohem důle-
žitější, než ovládnutí techniky 
čtení to, aby si dítě oblíbilo 
čtení a probudila se v něm 
láska k literatuře. Výsledky 
práce s malými dětmi nejsou vidět hned 
a pokusy vyzkoušet „nastudovaný mate-
riál“ způsobí jen negativní reakce. Proto 
nadšení, trpělivost a víra rodičů je zákla-
dem společného úspěchu. Pokud byste si 
nebyli jisti v tom, že vaše dítě opravdu baví 
společná výuka čtení, odložte to do doby, 
až dítě samo projeví zájem o písmenka 
a knihy. 

Zahraniční zkušenosti ukazují, že výu-
ku čtení můžeme aplikovat „od kolébky“. 

Několik výukových metod bylo vyvinuto 
a s časem i zdokonaleno na základě po-
znatků a zkušeností amerického vojenské-
ho lékaře Glenna Domana. Techniky jsou 
založené na následujícím principu: dítěti se 
ukazují kartičky s napsanými slovy, které se 
čtou nahlas. Cvičení trvá 5-10 sekund. Tím-
to způsobem se nejen rozvine zrakové vní-
mání s pamětí dítěte, ale při poslechu slov 
navíc i sluch. Výsledky jsou viditelné po 
několika měsících systematických cvičení.

Kolem třetího roku života se dítě stává 
více společenské a objevuje se stále více 
otázek typu „proč“, zlepšuje se mluvený 
projev a slovní zásoba – důležité předpo-
klady pro úspěšný začátek výuky čtení. 
V tomto věku se taky zlepšuje propojení 
mezi levou a pravou hemisférou mozku, 
což dobře ovlivňuje koordinaci, vnímání 

nových informací a schopnost učení. Třetí 
rok života je nejlepší věk, kdy můžeme za-
čít s výukou čtení.

Čtení od 3 let je prospěšné a účinné, 
protože vaše dítě:

• rozvíjí myšlení, rozšiřuje slovní záso-
bu při čtení nových slov;

• ukládá do paměti tvář slov, což v bu-
doucnu pomáhá správnému psaní;

• rozpoznává standardy pro stavbu vět, což 
je důležité pro správnou konstrukci řeči;

• má spoustu možností poznávat svět, 
rozvíjet intelekt a sebevzdělávat se.

Výuka čtení by měla probíhat v podobě 
hry a přinášet dětem radost. V tomto věku 
nelze vnucovat žádné učení! Pozorně sleduj-
te reakci dítěte na navrhovanou hru s písme-
ny. V případě, že není zájem, hru buď změ-
níme, nebo ji odložíme. I když vše probíhá 
dobře a dítě se s radostí účastní výuky, je 
lepší ukončit hru dříve, než dítě začne být 
unavené. Pak na příští cvičení bude čekat 
s netrpělivostí a nadšením. V této fázi výuky 
jsou u dětí oblíbeny jak kostky s písmeny, 
tak magnetická abeceda a různé druhy elek-
tronických her. 

V dnešní době psychologové a odbor-
níci na raný vývoj nabízejí různé tradiční 
a netradiční způsoby výuky čtení. Každý 

má svoje klady a zápory. V mnoha 
abecedách je například ke kaž-
dému písmenu přiražen obrázek: 
„A“ - „ananas“, „B“  - „banán“, 
atd. Dítě si pamatuje jak písme-
no, tak i obrázek. Je občas těžké 
vysvětlit, proč čepice - ananas – 
panenka, které se vybavují v jeho 
paměti, by měly tvořit slovo 
„čáp“? Nebo docela běžná situace 
je, když si dítě pamatuje jednotli-
vá písmena, ale nemůže je spojit 
do jednoho slova. V takových 
případech se dá zkusit čtení podle 
slabik, které jasně ukazuje logiku 
výstavby slova. Každé dítě je indi-

viduální a vyžaduje osobní přístup.

Důležité je pamatovat si, že nejen vol-
ba metod a věk dítěte hraje důležitou roli 
v učení. Nadšení rodičů a dobrá nálada ma-
lého průzkumníka jsou zárukou úspěchu 
jakéhokoli počinu. Častěji chvalte své dítě 
a radujte se z každého jeho úspěchu. Pak 
učení přinese radost nejenom vám, ale i  
vašemu dítěti. A co je nejdůležitější - vaše 
dítě bude milovat čtení. A bude to dělat 
opravdu dobře.

Štěstí 
navštěvuje 
ta místa, 
kde vládne 
dobrá nálada

Žij aktivně! 
Přemýšlej 
pozitivně! 

http://www.polahoda.cz
http://www.basnicky.protebe.cz/
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Radost vidět a rozumět, to je nejkrásnější dar přírody. Albert Einstein

V lidovém léčitelství, zvláště v severní 
a východní Evropě, byla březová šťáva 
považována za velmi účinné léčivo. Občas 
byla dokonce označována i za nápoj bohů 
(roli ambrozie má ale více přírodních ná-
pojů). Připisovaly se jí omlazující, posilu-
jící a regenerující účinky. Doporučovala 
se mladým dámám, měla zvyšovat jejich 
krásu a přitažlivost.

Březová šťáva obsahuje vitamíny 
C a B. Kromě toho v ní najdeme řádku 
minerálů, za zmínku stojí měď, hořčík, 
vápník, fosfor a železo. A také jsou zde 
aminokyseliny, kyselina listová i citrono-
vá a také fruktóza. Přírodní medicína ji 
doporučuje při problémech s ledvinovými 
kameny. Přesněji má působit preventivně 

u lidí, kteří mají sklony k tomuto zdravot-
nímu problému. Také by měla posilovat 
játra, očišťovat je a stimulovat jejich práci. 
Doporučuje se na posílení imunity a různé 
detoxikační kůry. Zvláště užitečná může 
být při různých sezónních únavách.

Můžeme si ji samozřejmě koupit v ob-
chodě. Ale pokud známe nějaké hezké bře-
zové háje, není problém si šťávu “vyrobit” 
vlastními silami. Nejlepším obdobím pro 
sběr je brzké jaro, kdy se strom budí po 
zimě a proudí jím životodárná míza. Vybe-
reme si nějakou hezkou, ale ne příliš starou 
břízu o průměru minimálně dvacet centime-
trů. Poté něčím ostrým píchneme do stro-
mu a pozorujeme, jestli se neobjeví kapka. 
Pokud ano, opatrně, tak abychom zbytečně 
nepoškodili strom, navrtáme mělký otvor 
s mírně šikmým sklonem (šťáva má vytékat 
a kapat dolů). Tradičně se za nejlepší pro 
sběr považují tlusté větve rostoucí na jižní 
straně stromu, ale z praktických důvodů se 
vrtá většinou ve výšce půl metru.

Do otvoru vsuneme trubičku, pod kte-
rou připevníme libovolnou nádobu – může 
to být láhev nebo sklenice, rozhodneme se 
podle toho, co máme doma a co umíme 
jednoduše ke stromu připevnit. Nádobu 

něčím přikryjeme, aby nám do ní zbytečně 
nepadalo listí a kůra. Pak už nezbývá nic 
jiného než čekat. Březová šťáva kape dost 
pomalu, sběr trvá převážně den. Po sběru 
nezapomeňme otvor uzavřít štěpařským 
voskem nebo stromovým balzámem. 

Ačkoliv v sezóně z jedné břízy může-
me vytěžit deset až patnáct litrů, nedělej-
me to. Vezměme si maximálně dva až tři 
a pokud potřebujeme více, tak vyhlédněme 
jiný strom.

Takto získaný nápoj má velmi krát-
kou trvanlivost, musíme ho držet v lednici 
a i pak bychom ho měli spotřebovat přibliž-
ně do pěti dnů. Po uplynutí této doby se už 
nám k ničemu nehodí, proto je nejlepší vše, 
co nám zůstane do čtvrtého dne pomalu 
odpařit na sirup, který následně užíváme 
místo cukru například do čaje. Šťávu může-
me jemně doma ochutit, tradičně se přidává 
troška zázvoru, med a nebo malinový sirup. 
Pokud si chceme udělat březovou detoxi-
kační kúru, musíme popíjet přibližně dec-
ku nápoje třikrát denně po dobu patnácti 
dnů. Během detoxikace nesmíme pít alko-
holické nápoje a vše co obsahuje kofein,.

zdroj: http://www.prostezdravi.cz/

Zdraví z přírody:  Březová šťáva

V nejstarších dobách bylo vnímání 
dnešních Velikonoc spojeno s přírodními 
jevy a cykly. Vítání jara tak bývalo spjato 
se vznikem a uctíváním kultu slunce, ví-
táním světla a tepla, které přicházelo po 
dlouhém chladném zimním období. Pře-
dávané zkušenosti předků pak pomáhaly 
alespoň zčásti předvídat chování všemocné 
matky živitelky přírody.

V Babylonu, kde mají Velikonoce svůj 
původ, byla uctívána bohyně nebes Astaro-
te. Už samotné jméno této bohyně nám něco 
připomíná. Velikonoce v německém jazyce 
se řeknou Die Ostern, v angličtině Easter. 

Na tento svátek se pekly kulaté koláče 
se znamením kříže, což bylo babylonské 
mystické znamení života. Je možné, že 
se tento zvyk vyvinul v pečení mazanců. 
Symbol vejce je stěžejním symbolem, bez 
kterého si ani neumíme velikonoční svát-
ky představit. Podle báje spadlo ohromné 
vejce z nebe do řeky Eufratu a ryby jej 
vykulily na břeh. Na vejce se slétli holu-
bi a vyseděli z něj právě Astatote, bohyni 
Velikonoc.

Do Evropy se tento svátek přenesl 
v podobě uctívání starogermánské bohyně 
jara a plodnosti, která se jmenovala Ostar 
(také Eostre či Easter). I zde můžeme vidět 
nápadnou podobnost s anglickým Easter či 
německým Ostern. Slovanským protějš-
kem starogermánské bohyně byla Vesna.

Velikonoce se slavily již v době před-
křesťanské a zřejmě navazovaly na židov-
ský svátek pesach, který nejprve uctíval 
památku vysvobození Židů z egyptského 
zajetí a později příchod Mesiáše. Pohan-
ské národy vítaly jaro zahájením zeměděl-
ských prací.  Způsob výpočtu data veliko-
noc byl stanoven už v 6. století. Vychází ze 
zásady, že se slaví po jarní rovnodennosti, 
v neděli po prvním jarním úplňku.

VELIKONOČNÍ SYMBOLY 
A JEJICH VÝZNAM

„To vajíčko malovaný je od srdce da-
rovaný.“

Pomlázka. Krajové názvy pro tuto ne-
odmyslitelnou součást velikonočního ve-
selí jsou také mrskačka (Zlínsko), mrskut 
(Haná, Valašsko), šmigrust (Slezsko), šme-
krust (severní Morava).

Pomlázka je spletena z vrbového prou-
tí a ozdobena pestrobarevnými stuhami. 
Patřilo k povinnostem každého venkov-

ského kluka vyrobit jarní píšťalku a uplést 
pořádnou pomlázku. Nejlépe z osmi vr-
bových proutků. Největším uměním bylo 
vyrobit několikametrový, ze šedesáti prutů 
splétaný korbáč. Chlapci jej ve skupinách 
nosili po vesnici a děvčata jim na něj při-
vazovala pentle.

Naši předci věřili, že se v čerstvě 
uříznutých prutech jívy, břízy, vrby a dal-
ších stromů skrývá životadárná omlazující 
a uzdravující síla. Znásobením spletených 
proutků má vrba předat životadárnou sílu 
tomu, kdo je jí šlehnut. Každá dívka si 
možnosti být vyšlehána považovala a pla-
tila malovaným vajíčkem. Zvláště bohatě 
odměněn byl první koledník, který přinášel 
do domu štěstí. Jeho pomlázkou hospodyně 
šlehaly ve chlévě dobytek, aby byl zdravý.

Pomlázka, nebo jak se prapůvodně 
říkalo „pomládka“ či „omládka“, symbo-
lizovala od pohanských dob oplodňování.

Koleda. Název koleda je odvozen od 
římských lednových přání. Je to obřadní 

obchůzka spojená se zpěvem písní, po-
pěvků a říkadel, za něž koledníci dostávali 
dary. Podstatou a smyslem je přinést blaho, 
zdar a štěstí jak v osobním a rodinném ži-
votě, tak v hospodaření.

Vajíčko. Protože vejce obsahuje zá-
rodek života, bylo od pradávna symbolem 
plodnosti, úrody, nového, stále se opaku-
jícího života a vzkříšení. Od nepaměti 
symbolizovalo vejce zárodečný chaos, ze 
kterého vznikl svět, ale také životní sílu, 
narození, nesmrtelnost, návrat jara a díky 
skořápce i pocit bezpečí.

„Dejte vejce malovaný, nedáte-li ma-
lovaný, dejte aspoň bílý, slepička vám sne-
se jiný.“

Vajíčko je o Velikonocích odměnou 
koledníkům, darem, předmětem zdobení. 
Zvláštní postavení má vejce červené, které 
je patrně prvním z typu kraslic. Červená 
barva byla nejoblíbenější. Slované mají 
pro tuto barvu výraz „krasnaja“, odtud 
zřejmě vznikl název „kraslice“.

Plodivá síla vajíčka má být umoc-
ňována ornamenty a barvením, zejména 
barvami života – zelenou (zeleň přírody), 
červenou (proudící krev a láska), žlutou 
(barva slunce). Zejména na Slovácku měli 
vyhlášené malérečky a jejich kraslice byly 
učiněnými uměleckými skvosty. 

Velikonoční beránek. Symbol berán-
ka byl velmi rozšířený již v předkřesťan-
ské tradici v celé středomořské civilizaci 
ovládané po tisíciletí pastevci.

V křesťanství se beránek stal symbo-
lem božího Beránka, Krista a znázorňuje 
se s praporem vítězství.

Kuřátko, velikonoční zajíček. K Ve-
likonocům patří symbol žlutého kuřátka. 
Vyjadřuje radost z nového života. Z ně-
meckého prostředí do Čech přišel symbol 
zajíčka. V dnešní evropské tradici je zají-
ček označován za toho, kdo o Velikono-
cích přináší vajíčka, nejlépe čokoládová.

Podle jednoho výkladu vzniklo spojení 
z toho důvodu, že zajíc na jaře hledá v blíz-
kosti lidských obydlí potravu a jelikož je 
plachý a lidí se straní, je mu přisuzováno 
i tajné roznášení velikonočních vajec.

Velikonoční oheň. Tak jako jarní slun-
ce znamená vítězství nad zimou, procitnutí 
po dlouhém studeném čase, stejně takový 
je příchod Ježíše o Velikonocích. Zapálení 
svatého velikonočního ohně je pro křesťa-
ny o Velikonocích centrální událostí, zapa-
luje se na Bílou sobotu při obřadech Velké 
noci.

Velikonoční svíce. Svíce je důležitým 
symbolem ve všech kulturách, světlo je 
chápáno jako znamení života.

Vysévání obilí. Znamená počátek ze-
mědělských prací. Do misek se vysazují 
jarní květiny – hyacint, narcis, krokus, tuli-
pán, sněženky a petrklíče.

VELIKONOČNÍ PEČIVO 
A POKRMY

„Dáte-li kus mazance, dostanete 
mládence.“

K jarním svátkům patří typické pečivo. 
Je kynuté, protože s přicházejícím sluncem 
všechno pučí, kvete, nabírá na objemu.

Po postních preclících bylo zvykem 
pochutnat si na jidáších pokapaných me-
dem a mazanci s máslem. 

Od pradávna je tradičním masitým ve-
likonočním jídlem pečený beránek. Když 
přišla nouze, pekl se beránek z kynutého 
těsta.

Nezapomínalo se ani na přísun vitamí-
nů. Vařila se polévka z čerstvých jarních 
bylin a mladé kopřivy se přidávaly do ná-
divky.

Hezkým zvykem také bývalo rozdělit 
na Boží hod velikonoční mezi členy ro-
diny jedno vejce a společně je sníst, aby 
všichni drželi pospolu a za rok se zase 
zdraví sešli.

zdroj:http://userweb.pedf.cuni.cz/kov/
download/rezac_velikonoce.pdf

Velikonoční zvyky a tradice v růz-
ných krajích se značně liší. Během stale-
tí se hodně změnily nebo úplně zmizely. 
Mnoho z nich ale přežilo do dnešních dnů. 
Nositelé původních zvyků jsou především 
starší lidé na venkově, kteří ještě vyrůstali 
v době, kdy tyto tradice byly živé a hrály 
důležitou roli v jejich životě. Tito lidé jsou 
vzácnou pokladnicí znalostí a zkušeností 
a starostlivými ochránci dědictví našich 
předků.

Velikonoce  jsou  svátky  jara,  obno-
vení, probouzení, čistoty, lásky a světla. 
Z  celého  srdce  přejeme,  ať  naplní  váš 
domov  spokojeností,  laskavostí  a  hoj-
ností všeho dobrého. Přinesou do vaše-
ho života inspiraci, tvůrčí nadšení, lásku 
a harmonii.

Velikonoce se neúprosně blíží a vábí nás kouzlem jara štědře rozdávajícího krásu, svěžest 
a čistotu. Je to nádherné období svátků, kde čas se zastaví a my zapomeneme na každoden-
ní shon. Rodina, blízcí a přátelé se zase sejdou spolu a domov se naplní neopakovatelnou 
atmosférou lásky, radosti a pohody. 

Lidové tradice a zvyky: 

VELIKONOCE

Tento pojem (anglicky self-suffici-
ency) by se dal vysvětlit jako nezávislost 
na externích zdrojích - tedy na okolním 
světě.

Jde ale o hodně ortodoxní pojetí 
a pro většinu lidí v současném světě ur-
čitě neschůdné. Na soběstačnost se však 
můžeme dívat i mnohem mírněji. Mohli 
bychom ji charakterizovat jako získává-
ní schopností udělat si spoustu věcí sám 
a stát se tedy mnohem více nezávislým, 
přičemž toto sebezdokonalování by ne-
mělo být stresující, ale naopak duševně 
naplňující a uspokojující.

Soběstačnost vychází z konceptu tr-
vale udržitelného života. Velmi důležité 
je porozumět přírodním procesům a re-
spektovat je. Čím blíže jsme harmonii 
s životním prostředím, tím lépe pro nás 
i pro okolní svět.

Je třeba si najít vlastní míru soběstač-
nosti, která bude pro nás vhodná a po-

hodlná. Někdo možná kompletně změní 
svůj život, někdo si vybere jen některé 
aktivity. Soběstačnost můžeme rozdělit 
na energetickou, potravinovou, sociální 
apod.

V tomto článku se budeme více vě-
novat potravinové soběstačnosti – co 
můžeme vypěstovat na zahradě, posbí-
rat ve volné přírodě a následně upravit, 
zpracovat a použít.

Produkce potravin je natolik závislá 
na ropě, že než jídlo dorazí na náš stůl, tak 
na každou jednu kalorii je spotřebována 
energie fosilních paliv rovnající se 10 ka-
loriím. Je to energie potřebná na provoz 
zemědělských strojů, na jejich výrobu, 
k výrobě hnojiv a pesticidů, k přepravě 
potravin, jejich balení, prodej atd. (dle 
studie Jackson, Berry a Coleman, Mee-
ting the Expectations of the Land). I mini-
málním pěstováním vlastního jídla (na za-
hradě, na balkóně, či třeba bylinky v bytě) 
tak můžeme snížit dopady průmyslového 

zemědělství na životní prostředí. Může-
me to dělat pro vlastní spotřebu, protože 
doma vypěstované zelenině, ovoci či ko-
ření se nikdy nemůže rovnat “něco” kou-
pené v supermarketu. 

Jak na to? Protože nás soběstačnost 
zajímá, budeme tady přinášet rady, zku-
šenosti, nápady. Ale pozor, nejčastější 
příčinou neúspěchu je snaha stát se sobě-
stačným příliš moc a příliš rychle. Lido-
vě řečeno přepálit tempo. Může se stát, 
že vše vyzkoušíme jen jednou, napoprvé 
se většinou nikdy nic nepovede tak, jak 
bychom si představovali. Například pan 
Dawson nám ve své knize The Self-Suffi-
ciency Bible radí pro začátek vyzkoušet si 
následující: upéct si vlastní chleba a vyro-
bit si vlastní kostku másla, z podmáslí si 
vyrobit vlastní čerstvý sýr či začít pěsto-
vat některé bylinky v kuchyni.

Inspirativní weby v češtině: 
http://sobestacnost.cz;  

v angličtině: http://www.selfsufficientish.
com/main/ nebo 

http://www.motherearthnews.com/
zdroj: www. priroda-zahrada.cz

Soběstačnost, jak na ní

Celá moja mladosť sa niesla v zna-
mení baraniny, jahňaciny, ovčieho syra 
a rôznych iných ovčích produktov, a to 
z jednoduchého dôvodu: v rodine sme 
mali dvoch ozajstných, kolibôčkou 
„zasmradených“ bačov. Takže následok 
bol istý: z celého srdca som tieto – 
pre niekoho také vzácne produkty – 
neznášala. Ak som zacítila „smrad“ bara-
niny šíriaci sa po celom dome, urýchlene 
som sa pobrala kadeľahšie a vrátila 
som sa, až keď bolo poriadne vyve-
trané. Z tohto dôvodu som pochopiteľne 
neznášala Veľkonočné sviatky, lebo 
vtedy utekať z domu bolo nemožné ! 
Nachystaná, vyobliekaná a poobede už 
aj riadne zasmradená s vajcami v hrsti 
(teda maľovanými!) som musela čakať, 
kým ma zmlátia, aby ma vraj nohy 
neboleli, kým ma oblejú – a to podľa 
odvahy kúpača buď len tak hrnčekom, 
neskôr vďaka pokroku doby injekčnou 
striekačkou zvanou Žanetka (to je tá 
pollitrová na špricovanie hluchých uší), 
alebo riadnym vedrom (sem-tam ma 
s ním trafili aj do hlavy, odvtedy mám 
tie následky),  prípadne ma rovno šmarili 
do vane. Kúpači majú najradšej jačavé 
dievky, lebo čím viac jačia, tým sa im 
vidí, že kvalitne triafajú do živého. Vykú-
paná a nasilu sa usmievajúca, v duchu 
preklínajúc túto nepochopiteľnú tradíciu, 
som sa bežkala obliecť do „suchého“ pre 
ďalších odvážlivcov, lebo uznajte, znova 
oblievať už mokrú dievku nie je žiadny 
zážitok! Podľa zvyku sa bolo treba za 
výprask odvďačiť –  milým kúpačom na 
úvod naliať dačo „tuhé“ (to asi aby mali 
tú odvahu) a podať niečo na zahryznu-
tie. No a čo asi? Baraninu s otrepanou 
poznámkou mojej mamky: „Pozri, ako 
im chutí, len ty nevieš, čo je dobrééé!“

Prevrátila som oči a pod nos 
som si pre istotu strčila chumáč už 
„navoňaných“ vlasov, pokiaľ však teda 
kúpač neprichádzal ukrývajúc vo vrecku 
voňavku previazanú mašľou značky 
„Moskva“, pričom v takom prípade som 
pripustila i fakt, že tá onáá baraninka 
vlastne až tak nesmrdí.

Jedného horúceho letného dňa som 
celkom nečakane zmenila názor na tvora, 

ktorého okrem mlieka či kožucha možno 
fakt aj konzumovať. Vybrala som sa na 
dovolenku na Tureckú riviéru, lebo ja ori-
ent naozaj môžem! Cestou z letiska nám 
šarmantná delegátka, vydatá osem rokov 
v Turecku, v rámci gurmánskeho zvádza-
nia prezradila, že nás čakajú také baranie 
špecialitky, o akých sa nám bude ešte dlho 
snívať! Nááá už sme došli, stará mama! 
Tak ja sa sem trepem toľkú diaľku za tým, 
pred čím celý život utekám? Pche, moja 
milá, kašlem ti ja na tvoju baraninku, ak 
iné nebude, ja prežijem pokojne hoci len 
na pive a olivách. Tak ako som si riekla, 
tak som aj prvé dni robila. Švédske sto-
ly boli zavalené baklažánmi na milión 
spôsobov, olivami, melónmi a kopcami 
voňavých pomarančov, tak čo ma po ne-
jakej baranine?! Od vedľajšieho stola sa na 
mňa vyškieral lojom zababraný Nemčúr 
a vyzeral tak šťastne, že mi to bolo až 
divné. Žeby úpal? Lepšie som sa poobz-
erala, a v tej reštaurácií slastne mľaskali 
viacerí. Tak toto asi úpal nebude... Váha-
la som ešte zo dva dni, a potom som si 
povedala – no však skúsim, hádam ma 
to nezabije, prinajhoršom nenápadne 
vypľujem pod stôl, no nie? Nabrala som 
si jedno kusisko, chvíľu váhala a šup na 
maškrtný jazýček... Neuveriteľnéééé, 
neopísateľnééé, no proste úžasné mäso sa 
mi rozplývalo na jazyku. Ťava, zahrešila 
som v duchu, toľko dobrého jedla 
premárniť za celý týždeň. Nedalo mi to, 
ako je možné, že nestačí len to, že to 
nesmrdí, ale ešte to aj tak úžasne chutí!! 
Našla som si pani slniečkovú delegátku, 
aby som našla vysvetlenie, a ona s ús-
mevom odpovedala: „Áno, baranina je 
tu iná, lebo ovečky sa pasú na pohorí 
Tauris, kde nerastie obyčajná tráva, ale 
samé bylinky, a tak mäso prichádza na 
bitúnok už priamo napácované !“ Nááá 
však som vedela, že je v tom dáky fígeľ, 
kde ja na Slovensku zoberiem bylinkovú 
ovcu? Zase som zmúdrela, a tak síce 
nezoženiem ovcu bylinkovú zvnútra, ale 
môžem ju obylinkovať zvonku! Môžem, 
ale úprimne – nikdy to nebude tá turecká 
ovca, veď  čo ja viem, aké byliny to 
požrala?

Jana Šedíková, Banská Bystrice

Baranina, jahňacina 
môjho života...

Příjemné prožití 
velikonočních svátků!

http://www.polahoda.cz
http://www.prostezdravi.cz
http://userweb.pedf.cuni.cz/kov/download/rezac_velikonoce.pdf
http://userweb.pedf.cuni.cz/kov/download/rezac_velikonoce.pdf
http://sobestacnost.cz
http://www.selfsufficientish.com/main
http://www.selfsufficientish.com/main
http://www.motherearthnews.com
http://www
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Dějiny jsou svědky času, světlem pravdy, živou pamětí, učitelkou života a poslem minulosti. Marcus Tullius Cicero

HISTORIE • ZÁHADY • ZAJÍMAVOSTI

Říká se, že za každou legendou nebo 
pověstí je skrytá skutečná událost a znalosti. 
Pojďme se podívat, co naši předkové věděli 
o ženském principu a jakou roli mu přidělo-
vali. Jak se ukazuje, mnohé národy východu 
a západu starostlivě uchovávali a předávali 
pověsti o stvoření světa, v nichž tvůrčí síla, 
která  „dala život vesmíru, bohům a lidstvu“ 
byla spojena s obrazem Velké Bohyně.

„V dávných kulturách a tradicích byla 
ženská podstata považována za mocný 
zdroj životní síly, který se nachází ve stvoře-
ní Země a její hlavní tvořivé síly – vody, v pů-
vodním stvoření světa a stvoření bytostí, které 
osidlují Vesmír. Právě díky tomuto zdroji ži-
votní síly byla stvořena žena jako první zá-
stupce lidského rodu. A až mnohem později 
se z ženy narodil první muž. A to je plně pro-
kazatelné. S rozvojem genetiky vědci dříve 
či později přijdou na fakt, že ženské chromo-
zomy jsou mnohem, a zdůrazňuji, mnohem 
starší, než mužské chromozomy. A následně 
v souvislosti s tím bude udělána ještě řada dů-
ležitých objevů v genetice a v chápání lidské 
evoluce. Více než to. Dokonce už teď není 
tajemstvím, že lidské embryo (nezávisle na 
budoucím mužském nebo ženském pohla-
ví, které se formuje v souladu s genetickým 
kódem) se v prvních týdnech po početí roz-
víjí jako ženský jedinec!

Ženská podstata v sobě skrývá nejenom 
mocný pramen životní síly, ale je spojována 
s nesmrtelností, protože tady se projevuje 
tvůrčí síla Allatu.“

ALLAT - TVŮRČÍ SÍLA 
ŽENSKÉ PODSTATY

ALLAT... Kdysi to bylo zvlášť významné 
slovo. Lidé znali jeho pravou podstatu, která 
byla zahalena do legend a pověstí. V dávných 

dobách o tom 
věděli v severní 
Africe (ve sta-
rém Egyptě), na 
soutoku Tigridu 
a Eufratu (v su-
merské civili-
zaci), některé 
kmeny východ-
ního Středomo-

ří, v Indii a dokonce, i když to dnes zní divně, 
v oblastech Uralu a delty řeky Re(Ra), dnešní 
název řeky je Volha.

Allat  u starověkých Sumerů
Sumerové přišli do údolí řek Tigridu 

a Eufratu s vlastní kulturou a znalostmi, včet-
ně poznatků o stvoření světa a o tom, jak dů-
ležitou roli v něm hrála Allat. Tyto znalosti 
se předávaly z generace na generaci většinou 
ústní formou. Jenom důležitá sdělení zazna-
menávali pomocí piktografického písma. 
Podle sumerské kosmologie byl na začátku 
celý vesmír zaplněn oceánem. V jeho hlubi-
nách se skrývala Pramatka všeho existujícího 
Nammu v jejímž lůně vznikla kosmická hora, 
která dala začátek nebi (An) a zemi (Ki). Při-
čemž stálým označením Pramatky – bohyně 
Nammu bylo „matka, která dala život všem 
bohům“, „matka-stvořitelka nebe a země“.

Allat ve starověkém Egyptě
Podle světonázoru starověkých Egypťa-

nů představoval původní svět chaos prvotní 

vody jménem Nun, z nichž vzniklo všechno 
stávající. V moderních překladech se zdů-
razňuje, že se v nich  slučovaly tři podstaty: 
tvůrce vesmíru, otec bohů a duchovní síla. 
Řečeno jinak, Boha, Lotosu a Allatu. 

Projevy  Allat staří Egypťané  přidělovali 
bohyni pravdy a pořádku Maat. Pokud jde o pů-
vod  a vznik vesmíru, přikládali jí prvořadý vý-
znam. Egypťané věřili, že chaos přeměnila na 
řád. Vystupovala také jako závaží pravdy pro 
lidskou duši (po smrti fyzického těla), prostřed-
nictvím kterého se hodnotily pozemské skutky.

Allat v předislámské době
V předislámské době obyvatelé Arábie 

uctívali bohyni nebe a deště jménem Allat. 
Některé arabské kmeny uctívaly Allat jako 
bohyni slunce, ale častěji ji spojovaly s pla-
netou Venuše a zto-
tožňovaly s bohyní 
Lásky. Hlavní cen-
trum jejího kultu 
bylo město Taif na 
Arabském polo-
ostrově, kde byla 
zároveň  jeho pa-
tronkou. Tam se 
nacházel její chrám  
a „posvátné úze-
mí“. Přičemž  Ara-
bové  neuctívali 
obraz ženy-bohyně, 
jak to bylo zvykem v Indii, ale posvátný bílý 
žulový kámen s výzdobou, který spojovali  
s Allat.

Na hoře Aduma v Arábii můžeme přečíst 
nadpis „Allat (Bohyně) může darovat každé 
přání.“ Dohody a sliby Arabové upevňovali  
slavnostní přísahou „Přísahám solí, ohněm 
a Al-Lat, která je nade vše“.

Pro Araby byla Allat  manželkou Allá-
ha, jejíž jméno bylo AL-LAT. Byla uctívána 
v Mekce ještě 2000 let před islámem. Slavná 
muslimská pouť do Mekky byla původně její 
svatyní.

Jméno Allat jednoduše znamená „Bohy-
ně“ stejně jako Alláh znamená „Bůh“. Ukon-
čení „-T“ přísluší ženskému  jménu. Alláh 
a Allat byli zobrazováni stojící spolu s hvěz-
dou a půlměsícem  pod  ní. Alláh byl bohem 
měsíce, a Allat byla „hvězdou“, Venuší. (Is-
lámské národy stále používají hvězdu s půl-
měsícem  na svých vlajkách. Další zřejmý, ale  
popírající fakt, že se jedná o symbol posvátné-
ho manželství. Islám nepodporuje skutečnost, 
že Alláh měl partnerku, i když historie a ar-
cheologie dokazují, že ve skutečnosti ji má).

Allat ve staroindických legendách
Podle védského světonázoru na začátku 

nebylo nic.  Projev Allat ve Védách je přená-
šen přes postavu bohyně Aditi (ve staroindic-
kém pojetí znamená „nekonečno“) - Pramatky, 
která rodí vesmír, bohy a lidstvo. Byla spojo-
vána se světlem, které vyplňuje celý vesmír.

Allat v Číně
V Číně je dodnes uchována legenda 

o prarodičce Nuwa, která byla považována 
za tvůrkyni všech věcí a lidí. Když vezmeme 
knihu Tao Te Ťing, zjistíme z ní, že v chaosu 
před stvořením nebe a zemí, se zrodilo bez-
tvaré Tao, které lze považovat za matku  „vše-
ho co je pod nebem“ . A vystupuje jako tvůrčí  
princip nastolující řád.

Pravý význam, který odrážel důležitou 
roli Allatu při stvoření světa, byl s rozvojem 
civilizace ztracen, celek se rozdrobil na části, 
které navíc měly odlišnou interpretaci s cílem 
přizpůsobit znalosti lidské logice. 

Co znamená „přizpůsobit znalosti lid-
ské logice“? 

„Modernímu člověku s jeho rozvinutým 
myšlením je těžko vysvětlit skutečný proces 
stvoření vesmíru, a také důležitý fakt, co je to 
„konečná nekonečnost vesmíru“.

„Konečná nekonečnost vesmíru,“ poma-
lu zopakoval Viktor a každý z nás se bezú-
spěšně snažil proniknout do podstaty tohoto 
výrazu.

Sensei se podíval na Viktora a postupně 
začal vysvětlovat:

„Dle naší představy, rozšiřující se ves-
mír budí dojem nekonečna. Navzdory tomu, 
že se galaxie se stále zvyšující rychlostí od-
dalují jedna od druhé a rozpínají, zdá se do 
nekonečna, tato nekonečnost je omezená. Je 
omezena krajními galaxiemi. Ale za nimi, za 
sférou působení Allatu není nic. Protože jestli 
v tomto světě něco existuje, tak to může být 
jenom díky Allatu. Kde není Allat, tam není 
nic. Když rozšiřující se vesmír dosáhne ur-
čitých hranic, znamená to, že se galaxie roz-
ptýlí v určité vzdálenosti od sebe a síla Allatu 
oslábne, Allat jako síla zmizí z tohoto světa. 
A když zmizí Allat, zmizí všechno z tohoto 
světa, včetně materie, času a prostoru. Ne-
zůstane ani prázdnota. Protože z ničeho se to 
zrodilo a v nic se zase obrátí. To je fenomén 
stvoření vesmíru a Allatu samotného.“

„Jak to, nic nezůstane!? No, Sensei, ty to 
přeháníš!“ třel napjatě čelo Radek a snažil se 
to pochopit.

„Něco mi není jasné. Podívej se, tady je 
moje ruka,“ řekl Radek a ukázal svoji ruku. 
Pak vzal z písku mušli, očistil ji a položil na 
dlaň. „Představíme si, že mušle – to jsou ga-
laxie plné planet a různých hvězd. Ony jsou 
tady a existují,“ chlapec zavřel pěst a zatřásl 
s ní. „Pak najednou přestaly existovat“, Ra-
dek otevřel pěst a odhodil mušli. „Dlaň je 
prázdná. Ale moje ruka zůstala! Jak byla, tak 
i zůstala.“

„To není správné přirovnání,“ řekl Sensei 
s úsměvem. „Ale i tady je přítomno působení 
Allatu. Hned ti to vysvětlím.“

„Například, kdyby 18. dubna, čtyřia-
dvacet let zpátky, mladá pracovnice oděvní 
továrny se jménem Valentýna nekoupila ve 
večerních hodinách jogurt, který ve spěchu 
v přecpaném autobusu číslo 32 rozmačkala 
a umastila kalhoty studentu 4. ročníku Ze-
mědělské univerzity jménem Kárel, pak by 
tady před námi dnes neseděl jejich syn Ra-
dek s prázdnou dlaní. A všimni si, že mušle 
zůstala. A v tom je smysl Allatu.“

Sensei domluvil a Radek ještě pár sekund 
seděl potichu a snažil se vstřebat všechno, co 
uslyšel. Pak vesele řekl:

„Ale Sensei, tentokrát jsi to pořádně za-
motal! Teď už vůbec ničemu nerozumím!“

Sensei se usmál a chtěl něco dodat, pak 
najednou Radek téměř vyskočil na místě, 
jako opařený pod dojmem myšlenky:

„Počkej, počkej Sensei… Odkud víš to 
o jogurtu?! Vždyť matka mi skutečně vy-
právěla, že se seznámila s mým otcem díky 
tomu, že nechtěně umazala jeho kalhoty roz-
mačkaným jogurtem!“

Allat, Sába (Sheba)

Faetón byla pátá planeta sluneční sousta-
vy, oběžná dráha, která procházela mezi Mar-
sem a Jupiterem, pak se rozpadla a vytvořila 
pás asteroidů.

Astronomické a klimatické charakte-
ristiky Faetónu

Jeden rok na Faetónu trval 260 „faeton-
ských“ dnů. Pokud to převedeme do ekviva-
lentu pozemského času, jeden rok na Faetónu 
trval 1898 pozemských dní, což znamenalo, 
že jeden rok na Faetónu se rovnal přibližně 
5,2 pozemských roky a den byl 175,2 pozem-
ských hodin. Den byl rozdělen do dvaceti 
stejných částí, jinak řečeno do dvaceti hodin, 
podle pozemských standardů jedna hodina 
činila 8,76 pozemských hodin nebo 525,6 po-
zemských minut. 

Faetón byla dost velká planeta, téměř se-
dmnáctkrát převyšující hmotnost Země. Měla 
nádhernou flóru a faunu a ohromnou zásobu 
energie. Mohla by existovat a existovat… 
kdyby nebylo lidské  hlouposti.  

Faetón byl obyvatelný lidmi? 
Nejsme jediný druh, který patří k bytos-

tem podobným lidem. Faetón byl také oby-
dlen bytostmi, podobnými lidem a mnohem 
dříve než Země.

Co znamená „podobnými lidem“, že vy-
padají jako lidé? 

Ano, je to rozumná forma života, která 
má lidskou podobu a je stvořena spojením 
duchovní a materiální podstaty.   Mohou  se 
mezi sebou mírně lišit formou hmoty, to zna-
mená tělem, ale všichni žijí podle stejných 
zákonů syntézy duchovna a materiálna.

To znamená, že kromě těla mají také 
duši?

Ano, přesně tak. Tato unikátní syntéza 
dává obrovské možnosti pro rozvoj a sebezdo-
konalování. Bytosti podobné lidem jen ve své 
sféře představují vyšší formu života. Nicméně 
ve vesmírném měřítku člověk je jednou z niž-
ších forem inteligentního života. Například pro 
nás jsou nižšími formami života jednobuněčné 
organizmy jako měňavky, G.lamblie nebo vol-
ně žijící mřížovci, centrohelidní slunivky a tak 
dále. Ve vesmírném měřítku pro ty, komu říká-
me Absolutní vědomí, bytosti podobné lidem 
stojí na začátku evolučního procesu. Ale na 
rozdíl od jiných nižších forem rozumného živo-
ta, my máme velký potenciál pro duchovní růst.

V naší sluneční soustavě vznikl huma-
noidní život před 1 252 758 lety. První plane-
tou, kterou obývali lidé, byl Faetón, až mno-
hém později Země.

Příčiny zániku  planety Faetón
Poslední civilizace existovala na Faetónu 

11 500 „faetónských“ let nebo 59 800 pozem-
ských let do zániku planety. Byla to velmi 
vyspělá civilizace, která v rozvoji byla daleko 
před námi. Lidé z Faetónu nejednou navštívili 
Zemi, kontaktovali lidi, sdíleli s nimi zkuše-
nosti a  znalosti včetně těch, které měli zásad-
ní význam pro pochopení struktury a tvorby 
vesmíru jako allat. 

Navíc obyvatelé Země byli svědky zniče-
ní Faetónu. Ten den na Faetónu zahynulo sedm 
miliard Faetónců. Přičemž žádná exploze ne-
byla, planeta se jednoduše rozpadla. Matérie 
planety se zbortila bez uvolnění energie. Tento 
jev zatím nebyl prozkoumán moderní fyzikou 
a astronomií. I když se vědci ve svých studiích 
prostoru někdy potýkají s podobnými nevy-
světlitelnými jevy přeměny viditelné hmoty do 
temné materie bez uvolnění energie. 

92% z celkové hmotnosti Faetónu se pře-
měnilo do temné matérie, aniž by se uvolnila 
energie, jinak řečeno proběhl přechod energie 
z jednoho stavu do jiného. Je to zvláštní druh 
neutralizačního procesu. A 8% hmotnosti se 

odštěpilo a představuje teď tak zvaný pás as-
teroidů, který se nachází mezi Marsem a Ju-
piterem. Ale asteroidy, jinak řečeno oddělené 
“malé planety” v sobě nesou silné zbytkové 
energie, podobné charakteristiky určující 
stejnorodost původu a tak dále. Mají větší 
energetickou hmotnost než fyzickou, proto 
odštěpky nejsou do dneska rozptýlené, ani je 
nepřitáhl silný Jupiter a oni se stále  pohybují 
na stejné oběžné dráze, kde kdysi stával Fae-
tón s jeho silným magnetickým polem... 

Protože neznačná část hmoty se odštěpi-
la, vznikl výron fotonů, který vyvolal jasný 
záblesk. Tyto události byly zachovány v pa-
měti lidí a  zaznamenány do příběhů o Fae-
tónu.

Příčinou zániku Faetónu bylo to, že for-
mule Prapůvodního zvuku, jinak řečeného 
Grál, se dostal do nesprávných rukou, přes-
něji hlavy. Dostali tu nejvyšší moc a zkusili 
zaexperimentovat - potěšit svoje velikášství 
a tak to dopadlo. Nehledě na tak vysoce vy-
spělou civilizaci, lidský faktor udělal drsný 
vtip. Proto jedna z nejkrásnějších planet naší 
Galaxie dnes bohužel neexistuje.

Starověké mýty o Faetónu
Podle sumerské mytologie sluneční sou-

stava měla devět planet umístěných v násle-
dujícím pořadí od Slunce: Mummu, Lahamu, 

Lahmu, Tiamat, Kishar, Anshar, Anu, Ea 
a Gaga. Planetu Faetón staří Sumérové na-
zývali Tiamat. Staří Řekové zachovali mý-
tus o synovi boha slunce Heliovi,  který se 
jmenoval Faethón. Podle mýtu Faethón byl 
nesmrtelný na rozdíl od svého otce, protože 
byl zrozen vílou Klimenou, dcerou mořské 
bohyně Fetidy. Jak praví legenda, jeden den 
poprosil Faethón svého otce, aby mu alespoň 
jednou svěřil  řízení zlatého slunečního vozu, 
na kterém Helios dělal denní cesty po nebes-
ké dráze. Helios splnil žádost svého syna. Ale 
Faethón ztratil cestu mezi nebeskými sou-
hvězdími a ohniví koně, když pocítili slabost 
v rukou kočího, pobíhali zmateně po obloze. 
Ohnivý vůz se nebezpečně blížil k Zemi.

Plameny zachvátily celou Zemi. Hořely 
lesy, od horka popraskaly skály, voda se va-
řila v mořích a řekách. Hynula zvířata, ptá-
ci a ryby. Umírali lidé a celá města. Bohyně 
Země Gaia  se modlila a prosila o ochranu 
u Dia, boha hromů a blesků a zároveň vládce 
všech bohů. Zeus porazil bleskem vůz Helio-
se, aby zachránil Zemi před zničením. Fae-
thón s plameny  v kudrnách problesknul ob-
lohou a spadl na okraji ekumeny v dalekých 
severních vodách řeky Eridan.

úryvek z knihy Sensei ze Šambaly, 4. díl 
(titul se připravuje)

Zaháda planety

Faetón

„Myslím si, že není náhodou, že česká historie začíná ženskou postavou, kněžnou Libuší. To je české uni-
kum a už u té kněžny Libuše vlastně vidíme typické a důležité ženské vlastnosti, které práci žen provázejí 
celá staletí: spojení jasného rozumu s cítícím srdcem, odpor k násilí, obezřetnost v jednání, schopnost 
trpělivě, ale neústupně jít za svým cílem a smysl pro potřeby druhých. To znamená sociální aspekt, který 
je v životě a činnosti žen vždy přítomen.“ Alena Wagnerová

Zenský princip 
Mocný pramen životní sily

Allat s palmovou 
větví a lvem. Palmýra 
(Sýrie), 1. tis. př.n.l.

Allat. Palmýra 
(Sýrie), 2.-3. tis. př.n.l.

Sensei se tomu spolu s ostatními jenom 
usmál, když se díval na Radka rozrušeného 
vzpomínkami. Chtěl pokračovat ve vyprávě-
ní, ale on ho opět přerušil fontánou emocí.

„ Ale Sensei odkud víš o těchto událos-
tech?! Linka číslo 32?! Ano! Zeptám se ma-
minky ještě jednou na číslo. Detaily jsou tak 
přesné, jak jsi na to přišel!? Umazala jogur-
tem otcovy kalhoty…“

Sensei se usmál a pak se pokusil zase 
něco říct:

“Vidíš, tady se jedná o moderního člo-
věka s rozvinutým myšlením. A co si máme 
myslet o lidech z dávné minulosti…

V dávných dobách se, v podstatě stejně 
jako dneska, málo co změnilo. Lidé nemohou 
pochopit, jak něco může vzniknout z ničeho. 
Je to v rozporu z naší logikou. Logika nemůže 
pojmout nelogické věci. Člověk může vnímat 
něco nelogického, když tomu uvěří, jak se říká 
na slovo. V dnešní době víra a věda existují 
odděleně. Věda potřebuje důkazy, něco co mů-
žeme ohmatat, uvidět nebo alespoň teoreticky 
prokázat. Proto pro současnou vědu není jasné, 
jak může „vesmír vzniknout z ničeho“ nebo co 
je to „konečnost nekonečného vesmíru“. Vždyť 
význam slova „konečnost“ znamená, že exis-
tuje něco, co definuje omezenost, např. stěna, 
prázdnota nebo přítomnost něčeho, co podléhá 
zákonům materie. Když o tom přemýšlíme, 
řídíme se materiálními kritérii, protože je náš 
mozek materiální a většinou hodnotíme podle 
logických kategorií. Když si myslíme, že za 
mezemi vesmíru nic neexistuje, uzavírá to naše 
vědomí a vnímání tohoto jevu se stává nelogic-
kým.

Ale ve skutečnosti je tento svět spoje-
ním materiálna a duchovna, proto záko-
nitě existuje v souladu s tímto spojením 
a nejenom podle materiálních zákonů, jak 
se dnes uvažuje.“

Zavládlo krátké ticho a Sensei dodal:
„Takže vesmír je unikátní stvoření. Pro-

jev ve světě Allatu bez Lotosu jako nejvyšší-
ho duchovna by neměl žádný smysl. A kdyby 
nebyl Allat, pak by neexistoval žádný projev 
Lotosu na tomto světě.“

Co to znamená „kdyby nebyl Allat, pak 
by neexistoval projev Lotosu ve světě?“

Lotos představuje vnesení vyšší du-
chovnosti do světa materie, a Allat  duchov-
ní sílu, která je schopna formovat materii. 
Kterákoli materie bez duchovna a rozumu 
je nesmyslná. Uvedu jednoduchý příklad.

Malíř zamýšlí namalovat obraz. Toto je 
projevem Lotosu. Pak začíná malovat obraz 
a maluje ho proto, aby prostřednictvím barev 
vyjádřil svůj duchovní stav, vnáší do svého díla 
částečku duše. Malíř nekreslí obraz pro sebe, ale 
pro lidi, aby ocenili jeho dílo a pocítili všechno, 
co do něj vložil. Tento akt stvoření je něco jako 
propojení duchovního stavu s materií pomocí 
tvořivé síly Allatu, jako důsledek projevu Lo-
tosu. Začínaje pořízením plátna, barev a kon-
če objevením námětu včetně umístění obrazu 
do rámečku – toto všechno je projev Allatu. 
Navíc, už při projevu námětu obrazu začíná 
působit Lotos, přesněji samotný okamžik pře-
měny myšlenky v reálný obraz. Vnímání krá-
sy a duchovna, které malíř vložil do obrazu  je 
projev Lotosu. Proto kdyby nebyla Allat, nebyl 
by Lotos. A Allat bez Lotosu by neměla žádný 
smysl. A kdyby nebyla Allat, tak by neexistoval 
vesmír. Byl by jenom svět Boha, kde je pouze 
duchovní čistota – Nejvyšší Lotos a úplně jiná, 
prapůvodní forma projevu Allatu, odlišná od 
materiální.

A co kdyby malíř nakreslil obraz, pak 
ho zničil a nikomu neukázal?

V tomto případě by se Lotos jako takový 
neprojevil a Allat by byl nesmyslným. Mimo-
chodem, to se také týká Vesmíru. Kdyby byl 
Vesmír stvořen jen kvůli planetě Zemi, na kte-
ré by existoval jediný rozumný druh člověka, 
pak by stvoření Vesmíru nemělo smysl. Vždyť 
nikoho by nenapadlo budovat velkou konzer-
várnu a sklad zeleniny kvůli jedinému rajčeti. 

Ve Vesmíru existuje velké množství světů a in-
teligentních bytostí, což potvrzuje mnohoná-
sobnost harmonií projevu Allatu. Harmonie 
Allatu spočívá právě v tom, že všechno co se 
děje, děje se přesně a včas. Proto je Vesmír 
různorodý a je projevem různých forem života. 
A díky Allatu se všechno ve Vesmíru nachází 
na svém místě a v absolutním pořádku.

„Jestli jsem správně pochopil, existu-
jí dvě tvůrčí síly: Lotos – vyšší duchovní 
princip a Allat – síla, která je podstatou 
veškeré materie. Jestli tento svět, mám na 
mysli Vesmír, vznikl díky tvůrčím silám, pak 
odkud se berou destruktivní síly, odkud se 
bere zlo, jestli je podstatou materie Allat?“ 

„Problém je v tom, že přemýšlíš standard-
ním způsobem,“ s úsměvem řekl Sensei. „To, 
co si představuješ pod pojmem zničení, počí-
naje zničením galaxií a konče smrtí obyčejné 
bakterie – to všechno je proces evoluce, který 
se projevuje, mimo jiné, i v instinktu pro za-
chování biologických entit, jejího boje o přeži-
tí. Pokud působí síla Allatu, rozklad jedné ma-
terie, energie, vede ke vzniku jiné formy hmoty 
a energie. Je to jen přechod z jednoho stavu do 
druhého. Přesněji řečeno proměnlivá stálost 
Allatu. Všechny planety, galaxie a dokonce 
i kameny, které považuješ za neživou materii, 
jsou ve skutečnosti živé, nemluvě o biologic-
ky rozumných bytostech. Prostě každá forma 
hmoty má svůj život. Ony také mají stejné ato-
my, elektrony, které se pohybují kolem jádra. 
Ve skutečnosti každá materie, ať živá nebo ne, 
je jen různá kombinace určitého počtů prvků, 
které se díky Allatu po určité době transformují 
do jiné formy materie, nic víc.

Zlo je projevem lidského světa. Člověk 
na rozdíl od zvířátek, rostlin a kamenů může 
vybírat mezi konečným světem materie nebo 
nekonečným duchovním. Člověk má pýchu, 
egoismus, sobectví, které jsou vedlejšími efek-
ty našeho vědomí, jako žádné jiné zvířátko. 
Také má vůli a právo volby, za všechny své 
činy odpovídá jenom sám. On může být věčný 
díky své duši, nebo také dočasný, jako každá 
materie. Jinak řečeno, člověk si může vybrat, 
zda se obrátí na prach s úplným zničením duše 
nebo s duší odejde do věčnosti. Projev Allatu, 
mám na mysli dočasný časový úsek v podobě 
lidského života, je pro člověka iluzorní. Lidé 
si myslí, že mají spoustu času, že všechno má 
teprve přijít. Ale ve skutečnosti má člověk prá-
vě v této sféře moc málo času. Život uběhne 
za okamžik a právě v tomto okamžiku člověk 
musí stihnout udělat správnou volbu. Takže, co 
se týká zla, je typické jen pro člověka a vzniká 
v důsledku jeho dvojí podstaty a špatné volby.“

ALLAT VE 
VĚDECKÉM POJETÍ 

Allat je nespočetná a mnohostranná ve 
svém projevu. Ve vědeckém pojetí je Allat  ce-
listvá jednotka času, která má velký význam 
pro veškerou materii. A pokud vezmeme aktu-
ální označení pozemského času, Allat činí 12 
minut, nebo přesněji 11 minut 56.74 vteřin. 
Když vědci objeví tuto nejvýznamnější funda-
mentální částici, abych tak řekl, základní sta-
vební kámen vesmíru, bude to nejen velká revo-
luce ve vědě, ale i ohromný evoluční skok. Pak 
vědci pochopí, co se skrývá za tajemstvím času 
a dokážou otevřít skutečný proces vytvoření 
matérie ve vesmíru. A pokud lidé poznají pod-
statu Allatu, otevřou se jim obrovské možnosti.

Například, prozatím lidé studují hvězdy 
a vidí jen minulou krásu bývalých světů. Ale 
pokud, dá-li Bůh, s dalším rozvojem vědy 
lidé odhalí skutečné tajemství Allatu, budou 
mít možnost vidět opravdovou krásu jiných 
existujících světů.

V podstatě pojetí Allatu je jediné. Toto 
slovo je mimozemského původu. K nám při-
šlo z planety Faeton. Na Faeton ze Siriusu. 
A na Sirius z jiné vysoce vyvinuté civilizace. 
V podstatě Allat znamená společnou jed-
notku - předchůdce času.

foto ze zdroje: 
http://en.wikipedia.org/wiki/

úryvek z knihy Sensei ze Šambaly, 4.díl 
(titul se připravuje)

http://www.polahoda.cz
http://en.wikipedia.org/wiki


6 www.polahoda.cz březen 2013 • PolahodaCESTA ZA POZNÁNÍM

TIRÁŽ: Polahoda – měsíčník aktualit a zajímavostí z domova i ze světa ● Vydává Nakladatelství IBIS s.r.o., Vyšehradská 1349/2, 120 00 Praha 2. Internet www.polahoda.cz. Odpovědný redaktor Světlana Šilivská. Kontakty na redakci: polahoda@centrum.cz,  
tel: +420 774 689 512 ● Rozšiřuje Mediaprint & Kapa. Předplatné pro Českou republiku vyřizuje Česká pošta, s. p., oddělení periodického tisku, Olšanská 38/9, 225 99 Praha 3. Předplatné si můžete objednat na www.periodik.cz,  e-mailem na postabo.prstc@cpost.cz, 
na bezplatné infolince České pošty 800 300 302 ● Predplatné pre Slovenskú republiku vybavuje Slovenská pošta, a. s., Stredisko predplatného tlače, Uzbecká 4, P.O.BOX 164, 820 14 Bratislava 214. Objednávky na predplatné prijíma každá pošta a doručovateľ Slovenskej 
pošty, alebo môžete objednávku zaslať na email predplatne@slposta.sk, zahranicna.tlac@slposta.sk ● Přetisk a šíření povoleno s uvedením zdroje ● Tisk Novotisk s.r.o. ● Povoleno MK ČR E 20880

Pojďme spolu tvořit POZITIVNÍ NOVINY!

Každý z nás je jedinečným zdrojem znalostí a životních zkušeností, nositelem 
obrovského dosud nevyužitého tvůrčího potenciálu. Rádi uvítáme Vaše člán-

ky, zajímavosti, nápady, postřehy, o které se chcete podělit s ostatními, básničky, 
veselá vyprávění, zápisky cestovatele… prostě všechno, co přináší dobrou nála-
du, optimizmus, prospěje ostatním lidem, pomůže na cestě k poznání. Kontakt: 
polahoda@centrum.cz; Nakladatelství IBIS s.r.o., P.O.BOX 45, 251 70 Dobřejovice

Jako cvičitelky jógy se mne několikrát 
někdo zeptal, jak vlastně ta jóga funguje. 
Z mnoha stran člověk slyší, že jóga po-
máhá při bolestech zad (to nejčastěji), při 
migrénách, při poruše metabolismu, při 
dechových problémech (třeba při astma-
tu), při rekonvalescenci po nějakém úra-
zu nebo dlouhodobé nemoci. Slýcháme, 
že předchází civilizačním chorobám a ne-
duhům stáří, upravuje příliš vysoký nebo 
příliš nízký krevní tlak apod.

Ten výčet převážně fyzických pro-
blémů, od kterých jóga může pomoci, by 
mohl být mnohem delší. A slýcháme také, 
že jóga vnáší do života více radosti, zklid-
ňuje, pomáhá člověku k větší sebedůvěře, 
pomáhá uspořádat si život, vycházet lépe 
s ostatními, mnohdy pomáhá i nalézt smysl 
života, žít plněji a šťastněji.

Jak může jedna metoda ovlivnit to-
lik různých skutečností? A jak může jóga 
někomu krevní tlak snížit a jinému naopak 
zvýšit? Zdá se to být protichůdné a tedy 
nepravděpodobné a pro mnohé i zcela ne-
přijatelné. Přesto tomu tak je.

Nechci tu tvrdit, že jóga je všelék na 
vše a pro všechny. Není tomu tak. Jsme 
různí, naše problémy jsou různé, kořeny 
jejich vzniku také, a tím i situace, do kte-
rých vstupujeme. Přesto si troufám tvrdit, 
že korektně prováděná jóga může ve vět-
šině případů velmi mnoho pomoci. Proč 
tomu tak je? Protože jóga je ve své pod-
statě očista lidského bytí. 

Západní pohled na člověka je ovlivněn 
naším mechanickým vnímáním světa. Na 
sebe sama a na lidský organismus se dívá-
me tak trochu jako na stroj. Nemoc je pak 
poruchou, kterou odstraníme buď nějakou 
opravou nebo v nejhorším případě výmě-
nou „součástky“. 

Tak jako nevěříme tomu, že by polá-
maný stroj bylo možné opravit například 
domluvou nebo vlídnějším zacházením, 
nepřemýšlíme ani o tom, že nemoci člově-
ka by bylo možné odstraňovat jinak, než 
jak to dělá v současné době vládnoucí for-
ma medicíny – alopatická medicína. 

Jóga a nejen jóga, ale i celý východ-
vidí člověka trochu jinak. 

Je to pro něj takový malý svět. Svět, 
který je obrazem světa velkého, vnějšího, 
makrosvěta či Univerza. Už staří mystiko-
vé říkali „Jak nahoře, tak dole“.

A jelikož v našem světě se vše neustále 
mění a vyvíjí a vše se vším nějak souvi-
sí (dnes věda připouští, že mávnutí křídel 
motýla v Tichomoří má svůj dopad na 
klima v Evropě), je tomu tak podle jógy 
i v onom mikrosvětě zvaném člověk.

Tento mikrosvět je složen z jakýchsi 
pěti vzájemně se prolínajících a ovlivňují-
cích se oblastí, kterým jóga říká „kóša“ (to 
slovo v sanskrtu doslova znamená „tělo“). 

V józe pak běžně hovoříme o pěti tělech 
člověka a nenecháváme se spoutat naší 
představou hmotného těla. Ale zůstaňme 
raději u obecného termínu oblast nebo úro-
veň. Tyto oblasti jsou tak úzce propojeny, 
že cokoliv se stane na jedné úrovni, ovlivní 
dříve či později i úrovně zbývající.

A nemoci nebo jiné poruchy? 
Ty mohou existovat ve všech těchto 

úrovních. A na všech úrovních je také mů-
žeme léčit. A navíc, neumíme-li poruchu 
léčit na jedné úrovni, můžeme ji ovlivnit 
z úrovně jiné. Věda dnes mluví o fyzic-
kých (somatických) poruchách, dále o psy-
chických onemocněních a ne příliš dlouho 
přiznává existenci něčeho, čemu říká psy-
chosomatické poruchy.

Kromě těchto poruch – a tady už se 
mnou současná medicína souhlasit nebu-
de – existují v onom komplexním pojetí 
i poruchy energetické, poruchy emocí, po-
ruchy myšlenek, poruchy etické a poruchy 
příčinné. 

Možná si neumíme představit, co se 
pod těmi termíny skrývá. Jsou to nemoci 
či poruchy v příslušné oblasti onoho mi-
krosvěta, kterému říkáme člověk. Člověk, 
který krade, je ve smyslu poruchy etické 
oblasti nemocný. Stejně tak člověk, který 
lže. (To prosím ale vůbec neznamená, že 
za to nemůže! Naopak z pohledu jógy si 
každý z nás za všechny své nemoci a poru-
chy můžeme sami!)

Člověk, který je stále unavený, na nic 
nemá chuť, nic ho nebaví, nic nedokončí, 
má poruchu na energetické úrovni. Jinou 
poruchu, ale na téže úrovni má člověk, 
který všechny jen komanduje, manipuluje 
s lidmi, zasahuje do jejich osobní svobody, 
ponižuje je, zotročuje, chce, aby se vše to-
čilo jen kolem něj a jak on chce. 

A tak bychom mohli po-
kračovat dál. Nejhůře si snad 
poradíme s tím posledním 
termínem, a to jsou příčinné 
poruchy. To jsou poruchy v té 
nejjemnější oblasti lidského 
bytí.V oblasti, kde se nacházejí 
jemnohmotné (a tedy našimi 
smysly nezachytitelné) příčiny 
našeho životního běhu (jóga 
mluví o karmických záležitos-
tech). I tady může být „poru-
cha“, tedy nemoc. 

Proč jsem slovo „poru-
cha“ dala do uvozovek? Pro-
to, abychom si uvědomili, že 
porucha či nemoc (tedy určitá 
neschopnost, jak etymologie slova napo-
vídá) není  něco negativního, ale že je to 
vždy vybočení z harmonického středu. 
Jakási disbalance něčeho, jejíž důsledky 
mohou být nepříjemné nebo i bolestné, ale 
ve svém konečném dopadu někdy i nutné 
a mnohdy pozitivní. 

Určitě znáte ze svého okolí člověka, 
kterého nějaká obecně tragická událost, 
třeba těžká nemoc, změnila tak, že dnes 
je jiným, lepším člověkem. Byla pak tato 
nemoc skutečně tragédií?

Ale zpět k józe. Tím, že jóga vní-
má člověka jako komplexní svět složený 

z více vzájemně se pronikajících úrovní, 
může také na všechny tyto úrovně působit. 
Je tak vytvořena. Proto je i ona sama tak 
komplexní, a proto nelze cokoliv z jógy 
vytrhávat. Pak to totiž ztrácí návaznost na 
zbývající části a tím ani účinek není dosta-
tečně komplexní.

Jóga svými technikami a metodami 
nedělá nic jiného, než že se pokouší všech-
ny tyto oblasti lidské existence očistit. 
Není tedy ničím jiným než očistou. VELI-
KOU OČISTOU, určitou vyšší formou hy-
gieny. Je známé, že jogíni si po ránu čistí 
jazyk, nosní dírky a někteří třeba – byť ne 
každý den – i žaludek a střeva. Ale to je 
jen malý dílek jógové očisty. To jsme stále 
jen v jedné části naší existence, ve fyzic-
kém organismu, resp. jen v jeho trávicím 
a dechovém ústrojí. Jiná otázka je, že i tato 
očista má podstatný mentální dopad.

Cvičíme-li např. jógové pozice a po-
hyby, zlepšujeme pohyblivost těla, čistíme 
klouby od usazenin (vznikajících hlavně 
ze živočišné stravy, ale také z určitých 
mentálních návyků); korektním dýcháním 
a speciálními technikami čistíme plicní 
sklípky, celou pasáž dechového aparátu, 
energeticky pročišťujeme a oživuje celé 
fyzické i mentální tělo. 

Dnes už je prokázáno, že dostatečně 
hluboké a plné dýchání spouští v lidském 
organismu chemismus, jehož výsledkem 
jsou látky přímo ovlivňující naši menta-
litu. Dýchání, jama, nijama (části jógy 
zabývající se etikou a morálkou jednotliv-
ce), koncentrace a meditace tak čistí celou 
mentální oblast našeho bytí – myšlenky, 
ideje, emoce, představy, smyslové vjemy 
atd. Nenadarmo se mluví o mentální hy-
gieně. Shrnuto, podtrženo, komplexně 

prováděná jóga umí očišťovat celý mi-
krosvět - člověka. Tedy i ony jemnohmot-
né příčiny našeho bytí (např. konkrétními 
meditacemi, speciálními technikami pra-
tjáháry apod.). To je odpověď na otázku, 
proč může jóga pomoci léčit tolik různých 
a mnohdy i protichůdných poruch a ne-
duhů. Očistou se totiž vracíme ke stavu 
rovnováhy a zdraví v tom nejširším slo-
va smyslu, a to není nic jiného než stav 
fyzické, psychické, ale i sociální pohody, 
vyváženosti člověka uprostřed vnějšího 
makrosvěta. 

Savitri
zdroj: www.tantra-joga.cz

Ashtanga vinyasa yoga může být jed-
ním ze způsobů, jak rychle vstoupit do jó-
gové praxe. Jako nástroj k započetí cesty 
za “poznáním sebe samých” předepisuje 
dynamické cvičení ásan, které je pro tuto 
školu charakteristické. Na držení těla 
a způsobu dechu se často odrážejí naše vro-
zené či “nasbírané” vzorce chování, skryté 
tendence a zadržené emoce. Většinou mají 
charakter bloků bránících volnému prou-
dění energie. To se pak na fyzické úrov-
ni projevuje mj. buď jako ztuhlost nebo 
ochablost svalů. V dlouhodobém horizontu 
to pak může způsobit problémy pohybo-
vého aparátu, ale též problémy vnitřních 
orgánů vzniklé tzv. “od páteře”. Tím, že 
ásanami začneme kroutit a natahovat tělo, 
začínáme rozpouštět tyto bloky a tak mj. 
uvolňovat cestu proudění energie. V tomto 
směru působí Ashtanga Vinyasa jako velmi 
účinný preventivní “tělocvik”. 

Pevné zdraví ale není samo o sobě cí-
lem jógy. Jóga je cestou průzkumu vědomí 
a transformace osobnosti. Největší překáž-

kou na této cestě jsou vrtochy mysli. Po-
kud ta si “frčí” jak je jí libo, zůstává vědo-
mí pozorovateli ukryto. Nevíte-li o čem je 
řeč, poslechněte Osha: “Zavři se ve svém 
pokoji a napiš všechno, co ti přichází na 
mysl. Necenzuruj, piš co tě právě napadá. 
Budeš překvapen: během deseti minut uvi-
díš, že tvoje mysl je mysl duševně choré-
ho...” Pravidelné cvičení jógových pozic 
není jen o zpružňování těla, ale hlavně 
o kultivaci mysli... 

Dle guru sri K.Patthabi Joise je Ash-
tanga Vinyasa Yoga cestou vnitřního očiš-
tění a kontroly mysli za účelem odhalení 
univerzálního Já. Toto odhalení však dle 
Joise není možné, pokud tělo a smysly 
jsou slabé a zatížené překážkami. Proto 
jako první krok v praxi Ashtangy Vinyasy 
je předepsáno cvičení, které má učinit tělo 
zdravé a silné. Neboť, když tělo a smysly 
jsou stabilní, pak i mysl může být klidná 
a kontrolovaná... 

http://www.jogamagazin.cz

Ashtanga vinyasa yoga

Súfijská legenda
Veliký král povolal své mudrce a řekl:,,Vymyslete pro mě výrok, který mi pomůže 

v každé situaci. Až mi bude smutno, ať mě rozveselí a ve chvílích štěstí mi připomene, 
co je to smutek.
Neměl by být příliš dlouhý, protože ho chci  mít vždy s sebou.“
Mudrcové se začali radit na přání krále a pustili se do hlubokého přemýšlení. 
Nakonec se vrátili ke králi a v rukách nesli malou truhlu.Tam byl prsten, na kte-

rém bylo napsáno: „I tohle jednou pomine.“

Kolik prapůvodních znalostí se uchova-
lo v pozorné paměti slovanského národa... 
Slovo ‚duše‘ je slovanského původu a je 
známé mnohým evropským národům. 

Slovanské slovo ‚duše‘ se vztahuje ke 
kořenu ‚dych-‘, ‚duch‘, které v některých pří-
padech označovalo zástavu dechu, což zase 
bylo příznakem konce života. Co pro člově-
ka znamená zemřít? ‚Vypustit duši.‘ Musím 
ale poznamenat, že duše u Slovanů znamená 
nesmrtelnou, zdůrazňuji, duchovní podstatu, 
která disponuje jak vůlí, tak i rozumem. To 
v jejich pojetí představovalo něco netělesné-
ho, tedy bez těla. Duše se také vykládá jako 
životně důležitá podstata člověka, která je 
zároveň samostatným pojmem, odlišným jak 
od pojmu tělo, tak i duch. Všimněte si, že 
‚duše‘ je u Slovanů ženského rodu a pou-
kazuje ve svém sakrálním smyslu na pr-
votnost ženského principu. A slovo ‚duch‘ 
je mužského rodu. A ve spojení s duší vy-
tváří harmonii.

Mimochodem, slovo ‚duch‘ má u Slo-
vanů mnohoznačný význam. Je to netěles-
né cosi, nehmotná podstata duchovního 
světa, stín, přízrak, přelud. Duch označuje 
i sílu duše, rozhodnost, odvahu, chrabrost 
a pevnost. Odsud pochází také slovo ‚du-
chovní‘, tedy nehmotný duch, netělesný, 
který se skládá z duše a ducha.

Pojem duše se vyskytoval u různých 
národů v různých dobách. 

A lidská duše byla nazývána také růz-
ně. Například u Indů v hinduizmu to v san-
skrtu znělo ‚atman‘. Přesněji řečeno, duši 
označovali jako ‚částečku Atmana‘ (tedy 
částečku Světové Duše), pravé ‚Já‘ člově-
ka, které je možné pochopit jen na intuitiv-
ní úrovni. U Peršanů (v zoroastrizmu) se 
nesmrtelná duše nazývala ‚fravaši‘ (toto 
slovo je mimochodem odvozeno od zápisů 
z Avesty ‚fra-vart‘, což znamená ‚provádět 
volbu‘, a od ‚pra-vart-ti‘ tedy ‚preexisten-
ce‘), to, co se odehrává před narozením 
člověka a neumírá po jeho smrti. Přičemž 
se tvrdilo, že fravaši jakožto ztělesnění 
duše je ženského rodu. Zobrazovali jej 
jako okřídlené kolo (faroar). Tento symbol 
byl známý už starým Egypťanům. Mysleli 
si, že na cestě k ušlechtilému bohu Ahura 
Mazda fravaši prochází třemi etapami – 
humat, hukht a hvarest, což v překladu ze 
staré perštiny označuje ‚ušlechtilá mysl‘, 
‚ušlechtilá slova‘ a ‚ušlechtilé skutky‘.

Řekové označovali duši jako psyché, 
což v počátku také znamenalo ‚dýchání‘. 
A pojem dýchání byl u nich spojený s vě-
trem, okřídleností. Duši zobrazovali nejen 
v podobě letícího ptáka, jako Egypťané, 
ale i motýla, což také, stejně jako duše, 

odpovídalo slovu ‚Psychea‘. Později bylo 
toto řecké označení přeneseno do latiny 
a začalo se nazývat anima, animus...“

Tento svět je pro naši pravou pod-
statu – duši – cizí, není to náš skutečný 
domov. 

My tady přebýváme dočasně, jako hos-
té. Při hledání vlastní duchovní cesty, Boha 
nás vede duchovní podstata, která je součás-
tí každého z nás. Proto člověk zoufale pát-
rá jak zachránit svoji duši prostřednictvím 
knih, duchovních praktik a náboženství, 
dokonce i pomocí vědy, když tajně doufá, 
že ho přivede k pochopení přítomnosti Boha 
v každém Jeho stvoření od mikro k makro-
kosmu. Tento svět pro nás není jenom škola 
pro zdokonalení duší, ale zvláštní materiální 
zajetí, kde může duše zahynout v důsledku 
své duchovní neschopnosti během procesu 
reinkarnace, nebo přijít k Bohu.

Proto je nejdůležitější ujasnit si, kdo 
ve skutečnosti jsi a pochopit, že tělo je 
pouhý vůz, který tě veze od narození do 
smrti, nejprve v jedné reinkarnaci, pak zas 
v druhé. A na tom, jak budeš používat ten-
to vůz, bude také záviset, k čemu dojedeš. 
Buď vůz pojede sám nebo jej budeš řídit.

Člověk, tedy jeho duše, je pouhý kočí 
na tomto voze. A pokud bude duše spát, 

vůz se bude drkotat tam, kam míří všech-
ny. Kočí pojede v kruhu. Ale pokud se duše 
probudí, pak pojede potřebným směrem, 
směrem duchovního rozvoje, tím, kterým 
chce, podle vlastní volby. A co je nejdůle-
žitější – člověk pochopí, že řídí tento vůz. 
Když si to uvědomí, může prostě přestat 
jezdit v kruhu a dojít k Nirváně, jinými 
slovy, On bude podoben Bohu.“

„A v čem spočívá smysl existence sa-
motné duše, tedy mě?“

„Smysl je jednoduchý: přistoupit na-
konec k Bohu jako zralé stvoření... Člověk 
je syntézou duchovní a materiální podsta-
ty. A tato syntéza je nezbytná k tomu, aby 
duše dostala určitou podobu, proto musí 
projít materiálním stadiem, tedy dozrát. 

Člověk, stejně jako motýl, prožívá 
stadium rozvoje své duše. Obrazně ře-
čeno člověk, který se nejdříve vylíhnul 
z ‚vajíčka‘, prochází materiálním stadiem 
‚larvy‘ neboli ‚člověk – zvíře‘, ‚plazí‘ se 
po Zemi a převládá v něm materiální zá-
jem jako u housenky. Nevidí v sobě duši 
a považuje se za celek se svou matérií, tedy 
s tělem.

Pak prochází určitou dobou uvědo-
mění, a to buď v průběhu několika rein-
karnací, nebo během jednoho života (jak 
u koho), kde jeho duše dozrává v blahé 
myšlence duchovní Lásky. A postupně se 
člověk mění na ‚kokon‘, dostává se do sta-

dia ‚člověk – člověk‘, kde dochází k přes-
nému uvědomění si jeho pravého ‚já‘ – 
duše a ‚kokonu‘ – těla. Přičemž tělo je 
považováno pouze za materiál pro dozrání 
duše. Navenek se to možná nijak neproje-
vuje, ale uvnitř v něm probíhají bouřlivé 
globální změny.

A nakonec, když duše definitivně do-
zrává, ‚kokon‘ praskne a vylétá z něj osl-
nivě krásný božský tvor – ‚motýl‘ – duše, 
která je ve svém letu svobodná. Připojí se 
ke stejně krásným tvorům a podílí se na 
zrození nových duší, vytvoření nových ‚la-
rev‘, které budou procházet stejným vývo-
jem. To je právě stadium ‚člověk – Bůh‘.

Proto celý smysl spočívá v rozvoji od 
materiálna k božskému, abychom se stali 
plnohodnotnou částí Boha. Je to v nás za-
kódováno od počátku, hluboko uvnitř. Pro-
to hledáme Boha, proto víme o Bohu...“

„A co když jsem ateista a popírám 
existenci Boha?“

„Nikdo ve své podstatě nepopírá exis-
tenci Boha, ať už je to kdokoli. Protože 
v duši to každý cítí. Každý se v temnotě 
bojí, ať už je jak chce odvážný, každý pře-
mýšlí o věčnosti, o smrti, o smyslu svého 
života a své existence. Prostě spousta 
lidí nemá dostatek informací, zapojuje 
obranné funkce své psychiky a snaží se 
umlčet tyto myšlenky.“

s použitím materiálu z knih A. Novych

Otázky k Bódhisattvovi:
Pro mě je ta nejdůležitější otázka v životě pochopit svoji Cestu. 

Jak najít svoji Cestu, svoje poslání?
„Každý si volí svoji vlastní cestu. Ale 

pro člověka je zvláště významná ta cesta, 
kterou může překonat a zároveň maxi-
málně realizovat svůj vnitřní potenciál.“

Ahura Mazda na tuto otázku odpovídal 
tak: “Řekni mi, kdo jsi a já ti ukážu, kam 
bys měl jít.” Když jsi prach, tak v prach 
se obrátíš, ale pokud jsi světlo, za světlem 
bude tvoje cesta.

Každý člověk, který se narodil v tomto 
světě, je svobodný. Člověk má dvojí po-
vahu a právo zvolit si svoji vlastní Cestu.

Životní Cesta závisí na Volbě, kterou 
dělá člověk, když se přiklání k přáním 
Materiální nebo Duchovní podstaty. Ces-
ta odráží Volbu.

Každý má svobodnou volbu nejenom 
zvolit svůj vlastní směr, ale také ho měnit 
v každém bodě přítomnosti, a tímto měnit 
i svoji budoucnost.

Při výběru vlastní cesty musíte vědět, 
jak tato cesta skončí a kam vás přivede.

Když vybíráš svou vlastní cestu, poslou-
chej především sám sebe, svou duši ve 
stavu čistoty myšlenek, ve stavu agatho-
demonu (pozitivního myšlení).

Není důležité, jak jdeš, ale kolik užiteč-
ného stihneš udělat pro lidi na této ces-
tě a zároveň maximálně realizovat svůj 
vnitřní potenciál. I přístavní skladník 
může být mnohem blíže k Bohu, než nej-
vyšší hodnostář kteréhokoli náboženství.

Přímá cesta ke světlu není nikdy snad-
ná. Ale oporou na ní jsou čistota duše 
a mysli, zralá touha důstojně přijít k Otci.
Ve starověkém Východě na otázku o tom, 

jak najít svoji cestu, svoje poslání, odpo-
vídali tak:
„V prachu cesty, po které prošel Poutník,
nehledejte Hvězdu, která vede Poutníka.
Ve stopách Poutníka, který prochází pra-

chem,
nehledejte Hvězdu, která vede Poutníka.
V  očích  Poutníka,  odrážejících  oheň 

Hvězdy,
nehledejte Hvězdu, která vede Poutníka.
V srdci Poutníka, které velebí Hvězdu,
nehledejte Hvězdu, která vede Poutníka.
Pouze v Lotosu, v hlubinách Květiny
uvidíte hvězdu, která vede Poutníka.“

překlad ze zdroje:www.sensei.org.ua.

Jóga jako očista

Duše – to js i  opravdový TY 
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