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Reparativní
regenerace meziobratlových plotének
Vypracování metody vertebrorevitologie
mi zabrala několik let. Nicméně nakonec
se mi podařilo vyřešit stanovené úkoly. Nyní, když je teorie v plném rozsahu
potvrzena praktickými výsledky, mohu
s jistotou tvrdit, že když změníme (obnovíme) biomechanická narušení a optimalizujeme (vytvoříme) nezbytné podmínky, je možné dosáhnout reparativní
regenerace degenerující meziobratlové
ploténky! vertebrorevitologie ke dnešku
obsahuje několik patentovaných metod
zaměřených na léčbu degenerativně dystrofických onemocnění páteře...

pokračování na str. 2
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Jednota

PRAVIDLO „LEHKÉ RUKY“

Co je důvodem rozlišných reakcí rostlin na stejné podmínky růstu?
„Změň podmínky a vše se změní“

Zpráva PRAPŮVODNÍ
FYZIKA ALLATRA
Každý z nás dobře ví, že u někoho se
rostlinám daří lépe a u jiného naopak. Někdo jen tak zasadí sazeničku do květináče
a po krátké době dostane hustý, urostlý
exemplář plný života. A jiný, i když dodržuje všechny složité pěstitelské postupy
charakteristické pro daný botanický druh,
jen sleduje pomalý růst, který
může skončit úhynem rostlinky a rozčarováním pěstitele. Takže závisí na tom, jaká
„ruka“ sázela rostlinku. Mystický jev „lehké ruky“ nemá
žádné vědecké opostatnění,
jde spíše o předmět naší víry,
která se zformovala na základě
dlouhodobých zkušeností lidí.
Co je podstatou takového
jevu? Je možné jej vysvětlit z
pohledu biologie, chemie, fyziky či kvantové fyziky? Zdá
se, že ano! Analýza shromážděných materiálů, na základě objevů a výzkumů provedených skupinou ALLATRA
SCIENCE a rovněž poznatků získaných
některými vědci od roku 1960, poodhalila
tajemství ze života rostlin.
„Pravděpodobnost náhodného vzniku
života je srovnatelná s pravděpodobností,
že encyklopedie je výsledkem výbuchu v
tiskárně.“ Biolog Edwin Conklin
Úžasný svět rostlin, nevyčerpatelný

ve své mnohotvárnosti, fascinuje již při
lehkém dotyku s jeho tajemstvími. Naše
zvídavost a touha po poznání nám pomáhá odhalit úžasné fenomény v životě rostlin. Pokud svůj pohled rozšíříme za hra-

nice spotřebitelského myšlení, pochopíme
mnohem více a zároveň dostaneme odpovědi na hlavní otázky moderní společnosti.
Uvedeme příklady:
Všechny popínavé rostliny se táhnou k
nejbližší opoře. Když tato opora najednou
zmizí, během několik hodin rostliny změní
směr růstu. Rostliny nemají obvyklé smysly (sluch, hmat, zrak, chuť), tak jak se o

tom dozvídají? Biolog Raul France řekl:
„Rostliny mají záměr. Jejich pohyb k cíli je
tak neúprosný, pozoruhodný a nevysvětlitelný, že by jim mohl závidět každý spisovatel fantasy.“
(Peter Tompkins:
„Tajemný život rostlin“)
Všichni znají nádherný a čistý vzduch
borovicového lesa. Vysoko v horách v
podstatě neobsahuje mikroby. Příčinou
jsou feromony, které produkují borovice.
Vyvstává otázka, k čemu je potřebují? Co
je nutí produkovat fungicídy v obrovském
množství? Odpověď je ohromující. Borovice nemají dostatek živin v chudých písčitých půdách. Pro srovnání - v krychlovém
centimetrů orné půdy se nachází několik
miliard mikroorganismů a jejich váha na
jednom hektaru úrodné půdy je 4-5 tun.
Proto je nedostatek živin, které absorbují
kořeny borovic, nahrazen zachytáváním
mikrobů ze vzduchu. (Seminární práce:
Jazyk chemických signálů rostlin)
Biologové si všimli, že rostliny, při
poškození škůdci, zvyšují koncentraci ko-

rozivních sloučenin - fenolů. Tyto látky
jsou součástí dřevného dehtu, proto jsou
listy nepoživatelné. Zoolog David Rose z
univerzity v Seattlu vypozoroval podivuhodný jev: při napadení jedné rostliny housenkami, vzniká obranná reakce, jako „při
alarmu“, i u sousedních rostlin a všechny
pak v okruhu 60 metrů, jako na povel, vylučují leptavé fenoly, i když se na nich housenky ještě neobjevili.
(Peter Tompkins:
„Tajemný život rostlin“)
Podle slov vídeňského
biologa Raula Franca, rostliny
interagují s okolním světem
dosud neznámými způsoby,
který do značné míry předstihují lidské smysly. Člověk,
omezený antropocentrickým
pohledem na svět, nemá dodnes ani ponětí o jejich existenci.
„Zvykli jsme si vnímat
rostliny jako necitlivé automaty, ale přesto je jasné, že dokážou rozlišovat zvuky, které lidské ucho nedokáže
zachytit. Dokážou vnímat infračervené
a ultrafialové vlny neviditelné pro lidské
oko. Rostliny jsou zvláště citlivé na rentgenové záření a vysokofrekvenční záření
televizorů.“ Biolog Raul France
(Peter Tompkins:
„Tajemný život rostlin“)
Proč tedy my, kteří máme pět smyslů a
vysocerozvinutý mozek, nevnímáme to, co
dokážou snadno zachytit rostliny?
„Obecně člověk vnímá realitu subjektivně. Lidský mozek, navzdory své
složitosti, je výrazně omezen ve svých
možnostech a dokáže fungovat jen za určitých okolností. Člověk poznává okolní
prostředí pomocí vědomí prostřednictvím získaných asociací, které mají vztah
k trojrozměrnému světu. Jinými slovy,
všechny procesy a jevy „srovnává“ s trojrozměrností a hledá to, co je jí podobné.
Proto vědomí, které je naladěné na šablonovité vnímání světa, mnoho věcí neregistruje, v důsledku nepochopení mnoha
jevů a procesů.“
(Správa Prapuvodní Fyzika ALLATRA)
První výzkumy rostlin se uskutečnily v šedesátých letech v laboratořích
Cliva Baxtera, USA. Překvapivé objevy
následně změnily nejen osudy mnoha
vědců s otevřenou myslí ze všech koutů
světa, ale také do značné míry ovlivnily
názory společnosti na původ Vesmíru a
postavení člověka v něm.
pokračování na str. 4.

JEDNOTA v sobě skrývá obrovskou
moudrost a sílu, vyjadřuje skutečný smysl
naší existence - nekonečnou touhu člověka po nalezení té jediné Pravdy, která je
společná nám všem.
Jednota by se dala definovat, ve své
podstatě, jako nezištná Láska ke všemu
a všem. Je to prapůvodní vzorec, který
do nás vložil samotný stvořitel. Jednota
je především shoda. Shoda jak se sebou
samotným, tak následně se vším a všemi
na této planetě, v celém vesmíru.
„Tento svět je možné udělat silným.Duchovně silným. Ale jen tehdy, když lidé
přestanou poslouchat ty, kteří je rozdělují.“

pokračování na str. 3

SPOLEČNOST

Jeho jméno BOŽSKÁ LÁSKA
Agapit Pečerský byl prvním Lékařem Kyjevské Rusi, mnichem Kyjevo-Pečerské
Lavry. Už tisíc let přicházejí davy lidí k jeho
relikvii, o níž se vypráví, že je divotvorná.
Přicházejí k němu nejenom pravoslavní,
ale i představitelé jiných vyznání, dokonce i ti, kteří se považují za ateisty. V čem
tkví tajemství takového podivuhodného
působení tohoto Svatého na lidi? V čem
se skrývá jeho síla?
Pojďme si udělat malou prohlídku Kyjevo-Pečerské Lavry.
pokračování na str. 5
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Kosmický symbol
předení a tkaní
Téměř všechny bohyně Osudu a Času
jsou v mytologii národů světa přadleny
a tkadleny. K dnešnímu dni se dochovaly různé zmínky, tradice a legendy s tím
spojené. Například, jak sestry Noc a Den
tkaly pavučinu času, prostorově časové
plátno kosmologického tvoření. Takových starověkých zmínek existuje mnohem více. Například ve starověkém Egyptě byla uctívána bohyně Neit jako prvotní
bohyně nebe, moudrosti a tkaní, z nichž
vyšel a zazářil bůh slunce.
pokračování na str. 4

VE SPOJENÍ
S PŘÍRODOU

Komunikace
beze slov
Je krátce po poledni a já přijíždím ke škole
mého syna. Ani jsem si nevšimla, jak jsem
se propletla deštivou Prahou…Dnes jsem
byla celé dopoledne nahrávat audioknihu AllatRa a jsem ve zvláštní povznesené
náladě. Jakoby vše kolem mne jen tak
protékalo a já byla pouhý pozorovatel.
Oddělena od toho a zároveň příjemnou
součástí všeho. Jsem ve stavu nepochopitelné radosti a všeobjímajícího štěstí.
pokračování na str. 6
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prof. I. M. Danilov
...pokračování u minulého čísla
A nakonec nejdůležitějším aspektem, a
zdá se, že i neřešitelným úkolem na cestě
k vyřešení problému obnovy ploténky, je
základní problém vertebrologie, o kterém
jsem se v této knize už několikrát zmiňoval. V klinických studiích bylo zaznamenáno, že když už jednou v některém
segmentu páteře vznikne degenerativně
dystrofický proces, zasahuje nevyhnutelně nejen páteř, ale i celý pohybově opěrný
aparát člověka, mění jeho biomechaniku a
vede ke vzniku dalších nových patologických ložisek. Setkáváme se tedy s jakýmsi
„začarovaným kruhem“, který na první pohled svým roztáčením znemožňuje proces
regenerace meziobratlové ploténky.
Když jsem při vypracovávání metody
vertebrorevitologie vycházel z faktů uvedených výše, bylo mi jasné, že je nutné
nalézt takovou optimální variantu, která by
řešila a zároveň sdružovala všechny stanovené úkoly, aby došlo k optimalizaci podmínek pro aktivizaci reparativní odpovědi
zaměřené na úplnou restituci tkáně degenerující meziobratlové ploténky.
Konkrétně šlo o:
1) odstranění zátěže z degenerující
ploténky při zachování každodenní aktivity pacienta; 2) obnovu ploténky a její
plnohodnotné výživy; 3) souběžnou obnovou biomechaniky páteře.
Vyřešit stanovené úkoly bylo to samé,
jako najít metody řešení vícerozměrných
extrémních úloh s přihlédnutím k biochemické individualitě každého člověka.
Biochemická individualita člověka v

Reparativní regenerace meziobratlových plotének

Smích nejen léčí...

regenerace degenerující meziobratlové
ploténky! Jak už jsem uvedl, vertebrorevitologie ke dnešnímu dni obsahuje několik
patentovaných metod zaměřených na léčbu degenerativně dystrofických onemocnění páteře a také pooperačních recidiv v
podobě extruze pulpózního jádra (výhřezu
ploténky).

Smích léčí a veselá mysl je půl zdraví. Podle odborníků mají tato tvrzení svá
opodstatnění. Pokud se člověk od srdce
upřímně zasměje a nejlépe rovnou hluboko z břicha, do mozku se mu vylije velké
množství endorfinů, které působí jako
zatím nejúčinnější přírodní léky na stres,
duševní neklid, ale i tišení bolesti.

překladu ze slangu biochemiků označují
originální jedinečnost složení, procentuálního poměru a aktivity různorodých
biologicky aktivních látek a sloučenin v
organizmu člověka (mají se tím na mysli
bílkoviny, hormony, enzymy apod.). Jinými slovy můžeme o každém člověku říci,
že svou biochemickou podstatou je natolik
individuální, že na světě neexistuje absolutní analogie jeho organizmu, neexistovala ani v minulosti a nebude existovat ani
v budoucnu. To svědčí i o tom, že stejná
patologie probíhá u každého člověka jinak
a že má své individuální rozdíly, na které je
třeba brát při léčbě ohled.
Šlo tedy o dost složité úkoly… Rád
bych uvedl několik slov o matematicko
fyzikálních výpočtech, které provedl váš
pokorný sluha během zkoumání otázky
týkající se aktivizace reparativní odpovědi
v degenerujících meziobratlových ploténkách. Teoretické výpočty ukázaly, že pro
samostatnou obnovu (aktivní reparativní odpověď) degenerující meziobratlové
ploténky je nezbytné dlouhodobě snížit
(ideálně o 37 %) neustálé zatížení dané
ploténky při zachování optimálních
podmínek (například osmózy). Ovšem
čistě teoretický výpočet ideální varianty
pro aktivaci přirozené reparace meziobratlové ploténky v praxi poněkud nevyhovoval, přesněji řečeno bylo prakticky
nemožné dosáhnout ho v podmínkách
gravitačního pole naší planety Země. Proto
bylo nutné vytvořit jiný, obrazně řečeno
„umělý“, způsob obnovy optimálních podmínek pro reparaci meziobratlové ploténky zasažené degenerativně dystrofickým
procesem, což se také stalo základem metody zvané vertebrorevitologie. Praktické
výsledky ukázaly, že k reparaci degenerující ploténky při léčbě metodou vertebrorevitologie dochází v období od 9 do
18 měsíců.
Vypracování metody vertebrorevitologie mi zabrala několik let. Nicméně nakonec se mi podařilo vyřešit stanovené úkoly. Nyní, když je teorie v plném rozsahu
potvrzena praktickými výsledky, mohu
s jistotou tvrdit, že když změníme (obnovíme) biomechanická narušení a optimalizujeme (vytvoříme) nezbytné podmínky, je možné dosáhnout reparativní

Příklad:
O následujícím případu bychom mohli
říci, že nemá v historii vědy jménem vertebrologie obdoby a že jde o novou etapu v
rozvoji vertebrorevitologie. Pomocí metody
vertebrorevitologie se podařilo prakticky
téměř obnovit (v podstatě nechat znovu
vyrůst) chybějící meziobratlovou ploténku!
Navíc se tak stalo bez jakýchkoli chemických preparátů, tedy výhradně díky přirozené obnově biomechaniky páteře. Podařilo
se totiž vybudovat přesně danou biomechanickou konstrukci. Při její výstavbě bylo
dosaženo optimálních podmínek pro aktivizaci rezervních možností organizmu, což
napomohlo tomu, že byla spuštěna reparativní regenerace, která došla až do stádia restituce ploténky, jež byla před tím prakticky
zcela odstraněna. Jde o neobyčejný úkaz,
který je srovnatelný s reanimací.
MR č. 136

Na MR č. 136 je zachycen stav bederní části páteře po dříve prodělané operaci,
při níž byl odstraněn výhřez meziobratlové
ploténky v segmentu LV – SI (meziobratlová ploténka prakticky zcela chybí), a výhřez meziobratlové ploténky v segmentu
LIV – LV, absolutní stenózu míšního kanálu a vyrovnání fyziologické lordózy.
Na MR č. 137 je vidět přítomnost
spondylartrózy se vzájemným posunem

nickou upomínku, která je podněcovala k
vyplnění každodenního hodnocení. Otázky
se týkaly jakýchkoli stresujících zážitků,
se kterými se ten den setkali. Měli také za
úkol udat, zda se účastnili nejrůznějších
nápomocných chování, jako například držení dveří pro druhého člověka, pomáhání
s domácími úkoly či nabídnutí pomoci druhé osobě apod.

„Náš výzkum ukazuje, že když pomáháme ostatním, pomáháme také sami
sobě,“ vysvětluje autorka studie Emily
Ansellová z fakulty medicíny na Yale
University. „Stresující dny nám obvykle
zhoršují náladu a mentální zdraví, ale naše
zjištění naznačují, že když pro druhé lidi
uděláme byť jen maličkost, třeba někomu
podržíme dveře, nebudeme se ve dnech
plných stresu cítit tak špatně,“ doplňuje
vědkyně.
Laboratorní experimenty prokázaly, že
poskytování podpory může lidem pomoci
vyrovnat se se stresem tím, že zvyšuje jejich zkušenosti s pozitivními emocemi. K
otestování této hypotézy v kontextu fungování v reálném světě vedla Ansellová a
její spoluautorky Elizabeth Raposa a Holly
Lawsová studii, ve které účastníci podávali hlášení o svých pocitech a zkušenostech
prostřednictvím chytrých telefonů.
Celkem 77 dospělých ve věku od 18
do 44 let se účastnilo 14denního výzkumu.
Participanti pravidelně dostávali telefo-

Participanti také vyplnili škálu dotazníku zkoumajícího pozitivní a negativní
afekt a měli ohodnotit své mentální zdraví každý den za využití škály od 0 (velmi
špatné) až po 100 (výborné). Výsledky
naznačují, že pomáhání druhým lidem
zlepšilo well-being (pohodu, duševní zdraví) účastníků. Větší počet dobrých skutků
souvisel s vyšší úrovní pozitivních emocí
prožitých v daný den a lepším celkovým
duševním zdravím.
Pomáhající chování také ovlivnilo, jak
účastníci studie reagovali na stres. Jedinci,
kteří udávali nižší úroveň pomáhání než
obvykle, udávali prožívání méně pozitivních a více negativních emocí v odpovědi
na každodenní stresující události. Ti, kteří
udávali vyšší míru pomáhajícího chování
než obvykle, vykazovali více pozitivních
emocí při stresujících událostech. Jinými
slovy – pomáhající chování zmírnilo negativní efekty stresu na duševní pohodu.
„Je překvapivé, jak silné a jednotné
efekty jsme objevili napříč denními zkušenostmi,“ tvrdí Ansellová. „Například
pokud se participant účastnil prosociálního
chování ve dnech, kdy prožíval stres, nenašli jsme u něj v podstatě žádný vliv stresu
na pozitivní emoce nebo duševní zdraví. “
http://pozitivni-zpravy.cz/

kloubních ploch (narušení kongruentnosti)
v důsledku snížené výšky meziobratlových
plotének v segmentech LIV – LV a LV – SI
a vyrovnání fyziologické lordózy.
Na MR č. 138 je zachycen stav bederní
části páteře po absolvování léčby metodou
vertebrorevitologie: výhřez meziobratlové
ploténky v segmentu LIV – LV chybí, stenóza míšního kanálu chybí, fyziologická
lordóza obnovena. Ale to nejdůležitější je,
že je zcela obnovena odstraněná meziobratlová ploténka v segmentu LV – SI!
Tento případ je důkazem toho, jak
málo toho věda ví o unikátních možnostech lidského organismu! Existuje mnoho
talentovaných vědců, kteří opravdu prahnou po poznání, kteří touží pomáhat lidem
a chtějí najít něco zlomového v některém
vědeckém odvětví. A někdy jim chybí
opravdu jen maličkost — změnit úhel pohledu na problém, který se zdá být neřešitelný. Potom se řešení objeví.
Jinými slovy řečeno, při řešení problému je třeba neřídit se pouze vzory a
stereotypy cizího myšlení a naopak dát
průchod svým vlastním myšlenkám a nijak je neomezovat. K problému je nutné
přistupovat komplexně, všestranně a
nezaujatě. A nakonec je třeba mít na
MR č. 137

MR č. 138

paměti i to, že ve vědě bylo, je a bude
mnoho neprobádaných oblastí, jejichž
objevení by mohlo posloužit jako impuls
ke globální změně vnímání světa, a tím
i k objevení nečekaných zdrojů nových
možností.

z knihy Osteochondróza pro profesionálního pacienta od akademika Igora
Danilova.

Kromě toho smích posiluje imunitu,
tím podporuje odolnost vůči infekcím i
vzniku nádorů. Prohlubuje dech, posiluje
kardiovaskulární systém, prokrvuje tělo,
povzbuzuje svalstvo, omlazuje a prodlužuje život. Což se hodí nejen nemocným, ale
i zdravým jako ta nejpřirozenější prevence.

Čím je smích intenzivnější, hlasitější
i delší, tím více svalů se do této činnosti zapojuje. Smích dokáže i mírnit bolest
a urychluje proces hojení. Kromě toho
aktivuje i části mozkové kůry, které jsou
propojené s pohybovým aparátem. Proto si
třeba při nachlazení pusťte komedii, a ne
horor. Uvidíte, že se vám velmi uleví.
Zajímavé je i to, že obyčejný smích má
dle psychologů i obrovskou moc v upevňování vztahů. Pokud se jedinec se svým protějškem často směje, neporuší tebto vztah
ani největší krize.
http://www.novinky.cz/

„Úsměv je odpočinkem
unavenému, slunečním
světlem smutnému a nejlepším
přirozeným prostředkem
proti trápení.“

O imunitě, o houbách a vůbec…

Pomáhání druhým zmírňuje
efekty každodenního stresu

Když se cítíme vystresovaní, obracíme se k druhým lidem a hledáme u nich
podporu. Nová zjištění naznačují, že proaktivní pomáhání druhým může být další
efektivní strategií vyrovnávání se s každodenními starostmi a potížemi. Nabídnutí
pomocné ruky kamarádům, známým či
dokonce cizím lidem může zmírnit dopad
stresorů, se kterými se každodenně setkáváme, na naše emoce a psychické zdraví.
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Rozhovor s praktikem tradiční čínské
medicíny Milanem Schirlem o pohledu
starých Číňanů na imunitní systém člověka. A proč je jeho posilování, zvláště v
dnešní době, důležité. A také o medicinálních houbách, které náš imunitní systém
dokážou poměrně efektivně posilovat.
Čínská a západní medicína jsou postaveny na poměrně rozdílných základech. Je rozdílný i pohled čínské medicíny
na náš imunitní systém?
Čínská medicína chápe naše tělo celostně, kde vše souvisí se vším. Pokud to
velmi zjednoduším, tak zdravý organismus
je plný Qi (čchi – vitální energie) a krve
a vše v něm plynule proudí. Pokud člověk
žije přiměřeně zdravě, tak má jeho tělo výbornou samoregulační schopnost a většinu
výkyvů dokáže zvládnout samo. Pokud
mluvíme o imunitním systému, čínští lékaři používají termíny Zheng Qi a Xie Qi.
Zheng Qi si můžeme představit jako vše
dobré/fyziologické v nás. Naopak Xie Qi
jsou naši nepřátelé – paraziti, toxiny, viry,
bakterie, kvasinky, chlamydie, ale třeba i
podněty vyvolávající stres. Xie Qi kolem
nás neustále krouží a hledá skulinku, jak
vniknout do našeho těla. Pokud žijeme přiměřeně zdravě, je naše tělo plné Zheng Qi
a patogen nemá kam a kudy do nás proniknout.
Co můžeme dělat pro to, abychom
měli silnou Zheng Qi?
Všichni to vědí, málokdo to dělá. V
první řadě je třeba si udržovat psychickou
pohodu. Psychika se podílí na vzniku asi
70 % všech onemocnění. Takže nic neřešit… Ničím se netrápit, starosti problém
vyřešit nepomůžou… Pacienti mi říkají,
že se mi to lehce radí… Mají pravdu. Ale
podle mého je jediná cesta, jak stavu psychické harmonie dosáhnout, začít na tom
pracovat… Právě teď.
Co stravování?
Nesprávné stravovací návyky jsou
dalším významným faktorem ovlivňujícím
naši imunitu. Číňané říkají: „Je jedno, co
jíte, hlavně to jezte pravidelně.“ Což je
velká pravda. Pravidelná strava (ideálně

3–4× denně, ne častěji) působí blahodárně
na systém sleziny, který je jedním z pilířů
naší imunity.
Vím, že ve své ordinaci kromě akupunktury a čínských bylinek často používáte i medicinální houby, které naši imunitu posilují…
Ano, přesně tak. Denně ve své ordinaci vidím, že medicinální houby dokážou ze
všech přírodních prostředků nejefektivněji
posilovat právě Zheng Qi. Ve světě dnes
probíhá mnoho výzkumů na téma medicinální houby a jejich vliv na zdraví člověka.
Hlavní účinnou látkou hub jsou beta-glukany. Proto bývá hlavním tématem výzkumů právě imunitní systém. V organismu
medicinální houby zvyšují a aktivizují
velké množství makrofágů, T-lymfocytů
či NK buněk (tzv. přirozených zabíječů).
Dochází ke stimulaci nespecifické imunitní reakce. Výzkumy ukazují, že houby
dokážou imunitní systém nejen posilovat,
ale dokážou ho i regulovat, pokud je jeho
odpověď nepřiměřená (čehož se využívá u
alergií či atopických problémů). Pomocí
hub je možné řešit i různé civilizační neduhy – cholesterol, diabetes, nespavosti, lehčí
deprese atd. Významné je i jejich protizánětlivé působení. Skrytý zánět je dnes příčinou mnoha onemocnění.
Ale nezapomínejme na výše uvedené: „Nejlepší pilulkou je změna životního
stylu“.

Hodně se dnes mluví o využití medicinálních hub u onkologických onemocnění…
Ano, řekl bych, že poslední dobou to
je asi nejčastější využití medicinálních
hub. Výzkumy ukazují, že houby dokážou
nejen zmírňovat vedlejší příznaky drastické konvenční léčby, ale samy mají účinky cytostatické, cytotoxické či dokážou
vyvolat apoptózu (buněčnou sebevraždu
rakovinných buněk). Jsou proto velkým
pomocníkem v boji proti tomuto zákeřnému onemocnění. Jsou lidé, kteří si vyléčili
rakovinu jen pomocí medicinálních hub.

To bych ale nedoporučoval. Je ale velmi
vhodné používat houby souběžně se západní léčbou – chirurgií, chemoterapií či
radioterapií apod. Třeba kombinace hub
Reishi a Maitake u rakoviny prsou působí
velmi efektivně a bez vedlejších negativních příznaků.
Používáte i vy sám medicinální houby?
Samozřejmě. Nejraději mám kombinaci Cordycepsu a Reishi. Cordyceps působí jako dobíječ energie, posiluje libido,
ledviny a plíce. Reishi posiluje imunitu,
podporuje kardiovaskulární systém a výrazně harmonizuje psychiku. Čínští mudrci
ji užívali vždy před meditací. Mám rád i
Maitake, která je výborná u metabolického
syndromu, což je v dnešní době fastfoodů
problém mnoha lidí. Nebo Hericium a jeho
vliv na neurologické problémy… Maminkami chválený je i Dračí sirup z houbiček
pro menší děti…
Medicinální houby se stávají velmi
populárními, ale jak je to s jejich kvalitou
na našem trhu?
Co si budeme povídat. Je to rozdíl jako
při nákupu potravin. Můžete nakoupit buď
levně, nebo kvalitně. Při výběru přípravku je nutné vybírat kvalitní houbové produkty, které si zachovávají účinky, jimiž
disponuje i sama houba. V klinické praxi
se používají extrakty medicinálních hub.
Polysacharidy (beta-glukany) jsou účinné
látky, kvůli kterým ve většině případů medicinální houby užíváme. Ideální podíl polysacharidů v houbovém extraktu by měl
být kolem 30 %. Je-li to méně, je účinek
slabý. Je-li to více, je to na úkor ostatních
účinných látek a hlavně se změní poměry
mezi jednotlivými účinnými látkami. Důležité také je, aby houbová surovina byla z
mladých plodnic, jedině ony mají nejvyšší
obsah účinných látek. Určitě víte, že houba
je do sebe schopná absorbovat různé látky
z okolí – toxiny, těžké kovy, pesticidy, radioaktivitu, … Proto hledejte výrobce, který je schopný doložit zdravotní nezávadnost svých produktů, nejlépe nezávislou
certifikovanou laboratoří. MycoMedica
díky spolupráci s německým partnerem nechává testovat veškerou surovinu na více
než 500 druhů škodlivých látek.
Děkujeme za rozhovor.
http://www.ulekare.cz/clanek/
o-imunite-o-houbach-a-vubec-19757

Dlouhý, zdravý a šťastný život je výsledkem prospěšných činů, smysluplných projektů, které v nás samotných vzbuzují nadšení, a přitom jsou přínosem a požehnáním pro životy druhých. Hans Selye
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RODINA – SPOLEČNOST

JEDNOTA

Co se vám vybaví při slovu Jednota?
Snad velký kruh lidí držících se za
ruce, pomoc jeden druhému, přátelství
mezi různými národy, či šťastné tváře lidí
kolem nás…. vzájemné porozumění, přátelství a dobré skutky?
A co cítíte, když vyslovíte slovo Jednota? Klid, radost, otevřenost, svobodu,
harmonii, lehkost, štěstí, lásku...?
Možná pro vás není snadné tyto pocity popsat, ale cítíte, že jsou skutečné. Ve
skutečné jednotě není třeba slov, jazyků,
náboženství, hranic…, abychom mohli komunikovat, žít a milovat.
Magické slovo JEDNOTA v sobě
skrývá obrovskou moudrost a sílu, vyjadřuje skutečný smysl naší existence - nekonečnou touhu člověka po nalezení té jediné
Pravdy, která je společná nám všem.
Jednota by se dala definovat, ve své
podstatě, jako nezištná Láska ke všemu a
všem. Je to prapůvodní vzorec, který do
nás vložil samotný stvořitel. Jednota je
především shoda. Shoda jak se sebou samotným, tak následně se vším a všemi na
této planetě, v celém vesmíru.
Projev přirozené jednoty můžeme spatřit vždy, když se podíváme na děti. Těm
je jedno, zda je jejich kamarád křesťan,
muslim nebo žid. Nehodnotí člověka podle barvy pleti či náboženské příslušnosti.
Každé dítě totiž podvědomě cítí, že jsme
všichni součástí jediného celku. My dospělí jsme na to možná trochu pozapomněli a
díky nesmyslným pravidlům, které nám,
často nepozorovaně, podsouvá systém,

jsme si zvykli hodnotit, posuzovat, odsuzovat, rozlišovat, rozdělovat….
„Jaký je v tom rozdíl, když jsme všichni
jednotní. To my rozdělujeme podle barvy,
my rozdělujeme podle řeči, podle jazyka,
my rozdělujeme podle nějakého postavení.
A podle čeho spojujeme? Podle čeho se
spojujeme navzájem? Řekněte aspoň něco.
Možná, že jen podle vnitřního…
Jen tohle povede k sjednocení,vše
ostatní vede k rozdělení. Dokonce i ty svazy, které zakládají lidé, stejně představují
rozdělení, že ano? A stejně oddělují jednoho od druhého. K tomu nebo k jinému se
připojí… A vždy bojují za své postavení,
vždy bojují za něco…

Kdy už konečně budeme žít? Vždyť
koho trápíme? Především sami sebe…
To my budujeme tento život. My ho
přece vytváříme, problémy si vyrábíme.Říkáme: „Děláme to vše pro děti“, ale co jim
zanecháváme?
No dobře, vyděláme pár korun a dáme
jim. Což pár korun spraví to, že je zanecháváme prázdnými a nahými? Nedali
jsme jím hlavní - nedali jsme jim život.
Dali jsme jim dočasnou existenci,
i když třeba žijí v dostatku, v klidu. Někomu
se to podařilo, někomu ne. Problém není v
tom. Jaký jsme jim zanechali svět?
A co jsme mohli udělat? Vytvořit krásný svět, kde nebudou lidé hladovět, nebudou trpět nedostatkem. Kde nebudou narkomani a opilci. Vždyť proč člověk pije?
Hlavně z pýchy, aby se povýšil a zveličil
– právě tohle dává alkohol a drogová závislost. Je to lež, sebeklam a každý to ví.
Vždyť člověk, trošinku duchovně
svobodný, nikdy nepožije alkohol nebo
drogy, on je nepotřebuje. To, co posiluje
moc vědomí nad osobností, nikdy nepožije. A na co? Aby posílil iluze? Těch je
kolem plno, kam se podíváš, všude jsou
iluze. V tom je smysl.“

„Tento svět je možné udělat silným.
Duchovně silným. Ale jen tehdy, když
lidé přestanou poslouchat ty, kteří je
rozdělují.“
Na celém světě se zvedá obrovská vlna
Dobra, Lásky a Jednoty a to i díky prapůvodním znalostem obsaženým v knize
Anastasie Novych, „AllatRa“. Po přečtení
této unikátní knihy jsem si i já uvědomil,
že skutečná Jednota přirozeně pramení z
hloubi duše každého z nás.
Knihy nabádají lidi, aby nehodnotili
člověka z vnějšího pohledu, ale z pohledu
lidskosti, svědomí, lásky, vzájemné pomoci. Zdůrazňují, že každý člověk hraje
důležitou roli v životě celé společnosti.
Pokud si uvědomíme, že čin každého z
nás ovlivní ve výsledku celou tuto civilizaci, že naše rodina nejsou jen naše děti,
naši sourozenci, rodiče nebo příbuzní,
ale všichni lidé na této planetě, potom
pochopíme skutečnou podstatu slova
„Jednota“.
Vždyť všichni lidé na celém světě se
smějí úplně stejně. Pojďme společně obnovit Jednotu, Lásku a Přátelství mezi všemi
lidmi. Pojďme společně prolomit ty nesmyslné předsudky a bariéry, které si před
sebe stavíme my sami. Předávejme úsměv
druhým, vždyť oni jsou my a my jsme oni.
Jsme jedna velká rodina.
„Pravá duchovní stránka člověka ve
vztahu ke společnosti se projeví v upřímném záměru a nezištném jednání pro blaho
společnosti. Spojí-li se lidé kvůli takovému
záměru, budou moci dosáhnout něčeho
velkého a vytvořit podmínky pro utvoření podstatně nové civilizace. Společně
jsme síla, která je schopná změnit celý
svět.“(z knihy AllatRa)

byly použity materiály z
videorozhovoru JEDNOTA:

http://allatra.tv/dobro/dusha/edinenie/470

Dušan Valeček

Den, kdy jsem přestala spěchat

Když životem uháníte jako zběsilí,
počítáte každou minutu. Člověka pořád
žene pocit, že teď musí udělat něco, co
má zrovna na seznamu, spěchat na nějakou plánovanou schůzku. Já, ať jsem se
snažila jak chtěla co nejlépe si naplánovat
čas, ať jsem sebevíc usilovala o splnění
všech úkolů v diáři, věčně jsem nestíhala.
Prostě jsem neměla dost času.
Takový byl můj život po dva šílené
roky. Moje myšlenky a činy kontrolovala
elektronická zařízení – upomínky na mobilu, plánovací kalendář i organizér nadupané až k prasknutí. Ale i když můj vnitřní
organizátor se živou mocí snažil za každou
cenu najít další čas pro splnění všech povinností, nešlo to.
Svému tempu jsem podřizovala veškerý rodinný život i výchovu dcerky. Naštěstí
to bylo dítě založené sportovně a společensky, plné aktivity a ustavičného pohybu.
Mé tempo jí nedělalo potíže. Ostatně, musím přiznat, že nic jiného jí ani nezbývalo.
Možná, že ve školce, kde trávila den, byl
její život klidnější…
I stalo se, že před šesti lety se mi dostalo požehnání klidného, bezstarostného, světem kolem sebe zcela zaujatého a
okouzleného dítěte. Tahle maličká byla
pravým opakem své sestry – o matce ani
nemluvím.
Když jsem potřebovala odejít, bavila
se zrovna hledáním blýskavé mince v mé
kabelce. Když jsem někde měla být už
před pěti minutami, prosila, ať připoutám
jejího plyšáka vedle ní na sedadlo auta.
Když jsem potřebovala honem honem
někde něco sníst, nedokázala se odtrhnout od hovoru se starší ženou, zřetelně
podobnou její vlastní babičce. Když jsem
měla sotva půlhodinku, abych někam stihla doběhnout, chtěla zastavit kočárek kdykoli kolem šel nějaký pes, aby ho mohla
pohladit.
Tohle mé hloubavé a pozorující dítě
bylo mým požehnáním, ale já jsem si to
neuvědomovala. Když člověk žije jako
plánovací šílenec, získá tunelové vidění a
soustředí se výhradně na denní program.

Vše, co nejde v rozvrhu
odškrtnout jako splněné, je
mrháním času.
Pokaždé, když mě mé
dítě nutilo k odchylce od
jízdního řádu, říkala jsem
si: „Na tohle nemáme
čas!“. Takže dvě slova,
která jsem nejčastěji říkala své malé pozorovatelce
života, zněla: „Pospěš si!“.
Věty jsem začínala
přibližně takhle:
Pospěš si, máme zpoždění!“ A končila jsem:
„Jestli si nepospíšíš, všechno zmeškáme!“
Každý den jsem zahajovala stejně.
„Pospěš si a nasnídej se! Pospěš si, oblékni
se!“ A každý den jsem také stejně končila:
„Rychle, vyčisti si zuby! Rychle, už ať jsi
v posteli!“
Slova „rychleji“ a „pospěš si“ ve skutečnosti nic neurychlovala, ale říkala jsem
je stejně. Možná i častěji, než „Mám tě
ráda”.
Jednoho dne přišel náraz. Vyzvedli
jsme starší dcerku ze školky a vystupovali
z auta. Nedělo se to tak rychle, jak si přála, a tak znechuceně řekla té malé: „Ty jsi
ale pomalá!“ Načež si založila ruce a těžce vzdychla. V tu chvíli jsem v ní uviděla
sebe – a vnitřně jsem se otřásla.
Pronásledovala jsem, postrkovala, tlačila a pobízela ke spěchu maličké dítě, které se prostě radovalo z poznávání života.
Náhle jako bych prozřela. Jasně jsem
viděla, jak moje nesmyslně uspěchaná existence dětem ubližuje.
Hlas se mi třásl, když jsem vzala své
dcerky kolem ramen a řekla jim: „Je mi
moc líto, že vás nutím spěchat. Líbí se mi
nespěchat. Zkusíme to spolu, ano?”
Obě dcerky byly celé zaražené z mého
bolestného vyznání – každá jinak; obličejí k
té malé se rovnou rozsvítil souhlasem a
pochopením.
„Slibuju vám, že se budu snažit být trpělivá“, řekla jsem jim.
Vypustit ze slovníku slovo „pospěš
si“ nebylo tak těžké. Co bylo skutečně
nesnadné – naučit se trpělivosti. Naučit se
počkat na své neuspěchané dítě. Abych to
nám oběma usnadnila, začala jsem jí dávat trochu víc času na přípravu, když jsme
třeba měly spolu někam jet. Někdy jsme i
přesto měly zpoždění. Ale já jsem si řekla,
že zkrátka těch pár let než vyroste budem
občas mívat zpoždění.
Když jsme spolu šly na procházku
nebo na nákup, přizpůsobovala jsem se
jejímu tempu. A když se zastavovala, aby
něco se zaujetím pozorovala, odháněla
jsem od sebe myšlenky na to, co jsem měla
v plánu a prostě jsem klidně postála taky.

www.polahoda.cz

Náhle jsem vídala na její tvářičce
výraz, který jsem předtím nikdy neviděla.
Všimla jsem si, jak mhouří oči, když se
usmívá. Viděla jsem, jak na ni reagovali
lidé, se kterými se zastavovala, aby si
popovídali. Sledovala jsem, s jakým zaujetím pozoruje zajímavé broučky a voňavé
květinky. Byla rozeným pozorovatelem.
Tehdy jsem si doopravdy uvědomila,
že byla dárkem pro mou uhoněnou existenci. Byla dárkem pro celou rodinu. Vždyť
i starší dcerce změna nesmírně prospěla.
Byla vnímavější, často teď přiběhla, ukazovala mi, co zajímavého našla a chtěla si
o tom vyprávět.
Slib, že přibrzdím, jsem si dala před
třemi lety. A ještě dnes musím na to, abych
žila pomalejším tempem, vynakládat značné úsilí. Mladší dcerka je však pro mě
živou připomínkou, proč se o to musím
pokoušet. Často mi to bezděky připomene.
Nedávno jsme se spolu na dovolené
vypravily na kolech ke stánku se zmrzlinou.Každá se svým pohárem jsme se posadily ke stolečku. A náhle jsem na její tváři
spatřila neklid: Musíme spěchat, mami?”
Málem jsem se dala do breku. Možná,
že jizvy z dob uchvátaného života nezmizí nikdy úplně… Mohla jsem tam sedět a
chmurně dumat nad tím, kolikrát v jejím
krátkém života jsem ji zbytečně honila,
nebo jsem si mohla skládat poklony, že
teď už to nedělám. Ale řekla jsem docela
obyčejně: „Nespěchej, miláčku, jen klidně
jez“. Okamžitě se usmála a celá se uvolnila.
Tak jsme tam spolu seděly, pochutnávaly si na zmrzlině a povídaly si o všem
možném. Chvílemi jsme i mlčely a jen
jsme se na sebe sem tam usmály. Těšily
jsme se z krásného okolí a zvuků kolem
nás.
Čekala jsem, že pohár vyškrábe do poslední kapky, ale když už měla opravdu jen
maličko na dně, nabrala poslední lžičku a
podávala mi ji: „Tu jsem schovala pro tebe,
maminko“.
Tak jsem udělala nejlepší obchod svého života: poskytla jsem svému dítěti jen
trochu času navíc a ono mi připomnělo, že
chuť je sladší a láska snazší, když se přestaneš životem hnát jako blázen.
Teď, ať jde o mlsání zmrzliny, trhání
kytiček, rozbíjení vajec, hledání mušlí, pozorování berušek nebo procházku, nikdy
neříkám „Na to nemáme čas!“. Protože to
ve skutečnosti znamená „Nemáme čas na
život“.
Zastavit se, abychom se radovali z
obyčejných věcí všedního života, je jediný
způsob, jak opravdu žít.
http://www.pronaladu.cz/den-kdy-jsem-prestala-spechat/
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MEDITACE

podle knih Anastasie NOVYCH
březen, duben 2016

2.3., 9.3., 16.3., 23.3., 30.3., 6.4., 13.4., 20.4.,27.4. každou středu od 18 hodin
Kde: Antonína Sovy 39, OPAVA
3.3., 10.3., 17.3., 24.3., 31.3., 7.4., 14.4., 21.4., 28.4. každý čtvrtek od 18 hodin
Kde: Závodní 15, OSTRAVA-Hrabůvka
Kontakty: Renáta 606794639, renata.valeckova@seznam.cz
Dušan 737124037, dusan.valecek@atlas.cz

S meditacemi a duchovními praktikami se můžete seznámit na:

http://ibisbooks.cz/index.php?nma=downloads&fla=podcat&ids=7 a v knize AllatRa

Meditácie podľa kníh Anastasie Novych
v BRATISLAVE

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

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

BESEDA S KNIHOU ALLATRA
8. března od 17:30 hodin
* Zdravá výživa, ul. 28. října 287/176, Ostrava-Hulváky
15. března od 17:00 hodin
* Restaurace U Mámy, Na Vápenkách 372/7 Kopřivnice

www.allatra.in
Co je to platforma Crowdfunding podle svědomí?
Dává příležitost realizovat projekty a nápady, a to prostřednictvím společného úsilí
různých lidí, za účasti sponzorů a s možným zapojením odborníků v daném oboru.
Platforma v sobě spojuje možnosti jak crowdfundingu, tak crowdsourcingu. Ve výsledku projekty ožívají díky kolektivní pomoci.
Naším generálním ředitelem je svědomí. Ano, správně jste pochopili:) Vaše Svědomí
je sponzorem vašich dobrých skutků.
V současné době fungují stránky www.allatra.in v testovacím režimu.
Pro úspěšné zahájení projektu hledáme upřimné odborníky (volontéry) na tyto pozice:
- právní poradce
- koordinátor projektu.
Kontaktujte nás, prosím, na tel.: Natalie 608 825 898, Dušan 737 124 037.

www.youtube.com
www.RadioHosting.cz/radio/AllatRa/

K zamyšlení
Když jste negativní, nechte si to pro
sebe. Ale vždy, když jste pozitivní, podělte se s ostatními. Lidé zvykli dělit se
negativním; nedělí se pozitivním. Lidstvo
je prostě hloupé. Když se lide cítí šťastní,
nerozdávají štěstí - jsou lakomci, šetří svými úsměvy. Ale když se zlobí, tak se zlobí
naplno...
Láska - není majetek, který chceme
hromadit. Láska je vyzařovaní, vůně, kterými se chceme podělit. Čím více budeme
dávat, tím více budeme mít; i naopak – čím
méně dáváte, tím méně máte. Čím více
lásky budete dávat, tím více ji přibyde do
vašeho nitra. Je to jak s čištěním studny:
když odčerpáte vodu ze studny, přiteče jí
víc. Ale když neodčerpáváte vodu a studnu
zavřete, stane se mělčí a nakonec prameny vyschnou. Budou mrtvé i voda v této
zavřené studně bude mrtvá, stojatá, špinavá… Jaké štěstí, jakou krásu byste necítili
uvnitř, nikdy je neudržujte jen pro sebe.
Máte moudrost - podělte se jí, máte modlitbu – podělte se. Svou láskou, svým štěstím, svým obdivem - podělte se. I když v
ten moment nemůžete nikoho najít, podělte
se se psy, podělte se s kameny, ale hlavně
- podělte se. Máte-li perly - rozházejte je nestarejte se, jsou-li zde prasata nebo svatí,
jen je hoďte. Protože je to to, co se dává.(z

bible: neházejte perly prasatům)
Hromadění otráví srdce. Jakékoliv
hromadění je jed. Pokud se dělíte, bude váš
systém bez jedů. A když dáváte, neočekávejte vděčnost, naopak, pociťujte vděčnost
k člověku, který vám dovolil o něco se s
ním podělit. Jen tak to má být! Nemějte
hluboko ve svém srdci pocit, že to on by
měl být vděčný, protože vy jste se s ním
podělili něčím svým. Ne - ciťte vděčnost
za to, že byl ochoten vás poslouchat, přijmout od vás energie; že byl ochoten poslechnout si vaši píseň, podívat se na váš
tanec, že když jste přišel, abyste mu něco
dál, neodmítl. Vždyť on mohl odmítnout.
Slovo "láska" může mít dva odlišné
významy. Nejen odlišné, ale zcela opačné.
První význam - láska jako vzájemný vztah;
druhý - láska jako stav.
Když láska je vztah, stává se břemeno, protože tam jsou očekávání, požadavky, frustrace a úsilí obou stran
ovládat. Z lásky se stává boj o moc.
Ale láska jako stav bytí – má úplně jiný
význam. Vy prostě milujete, nevytváříte z
ní žádný vztah. Vaše láska je jako vůně
květiny a ona nevytváří vztah; nevyžaduje od vás, abyste byl někým, choval se a
jednal určitým způsobem. Květina od vás
nic nežádá. Prostě se dělí, prostě jen dává.
Ona nepotřebuje žádnou odměnu. Vždyť
toto dávaní ze sebe i je její odměna.
Osho - Život. Láska. Smích

Lásk a má počátek , ale ne konec
Láska není vášeň, láska není emoce. Láska je hluboké pochopení, že vás někdo nějakým způsobem doplňuje. Někdo z vás dělá úplný kruh. Přítomnost druhého posiluje vaši
vlastní přítomnost. Láska vám dává svobodu být sám sebou, není majetnická.
Proto buďte opatrní – nikdy nezaměňujte sex s láskou, jinak budete zklamáni. Buďte
bdělí, a když začnete mít u někoho pocit, že jeho pouhá přítomnost, ryzí přítomnost – nic
jiného, nic dalšího není třeba, stačí, že ten druhý je, a to stačí ke štěstí… a ve vašem nitru
začne něco kvést, začnou v něm vyrůstat tisíce lotosových květů, pak jste zamilovaní.
Tehdy můžete překonat všechny potíže, které přináší realita. Pak zdoláte všechny
obavy a nepříjemnosti, a vaše láska bude stále kvést, protože těžkosti se změní ve výzvu.
A vaše láska bude sílit jejich překonáváním.
Láska je věčnost. Pokud existuje, pak roste a roste. Láska má počátek, ale ne konec.
http://www.seberizeni.cz/osho-laska-ma-pocatek-ale-ne-konec/

Způsob života je mnohem důležitější než množství prožitých let. Seneca
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VE SPOJENÍ S PŘÍRODOU

www.polahoda.cz

PRAVIDLO „LEHKÉ RUKY“

Co je důvodem rozlišných reakcí rostlin na stejné podmínky růstu?
pokračování ze str. 1
Vědci byli šokováni prvními epochálními objevy ve výzkumu
rostlin.
Přední vědec šedesátých let, autor detektoru lži, Clive Baxter,
uskutečnil experiment s Dracenou (Dracaena Massangeana). Během experimentu, po zalití rostliny, měl být v listech zaznamenán
pokles elektrického odporu a zvýšení vodivosti. Ale stalo se neuvěřitelné! Přístroj zaznamenal úplně jiný, neočekávaný výsledek
a narýsoval křivku podobnou té, která se rýsuje při zaznamenávání krátkodobé stimulace emocí u lidí. To přimělo vědce příjmout
neuvěřitelný předpoklad, že rostlina má emoce. Pro ověření této
hypotézy se Baxter rozhodl zapálit listy Draceny připojené ke
galvanometru. Když se vracel se zápalkami, všiml si vzrůstající
křivky na přístroji. Když se přiblížil, křivka dosáhla nového vrcholu. To dokazovalo, že rostlina snímala informaci o jeho úmyslu
a projevovala emoce strachu.

Graf z 2.02. 1966 ukazuje reakci rostliny na myšlenku autora
zapálit list rostliny připojený ke galvanometru. 3. - Graf ukazuje
okamžik, kdy u experimentátora vznikla myšlenka na zapálení listu
rostliny. 4. - experimentátor odešel z pokoje pro zápalky. 6. - experimentátor zapaluje zápalku.
Baxter pokračoval ve výzkumu několik měsíců a pro pokusy
použil několik druhů rostlin. Experimenty prokázaly, že všechny
rostliny projevovaly podobnou citlivost na hrozby a nevyslovené
záměry lidí, a nejpřekvapivější bylo to, jak rychle reagovali na
potenciálně nebezpečné situace v okolním prostředí. Například,
když se v místnosti objevil pes nebo negativně naladěný člověk.
Díky svým výzkumům mohl Baxter prokázat vědcům z univerzity
v Yale, jak se přání pavouka, který chce uniknout z dosahu pronásledovatele (člověka), odráží na grafu, jenž zaznamenává signály
rostliny několik okamžiků před tím, než začal samotný únik pavouka.
„Zdá se, že se touha pavouka utéct přenáší na rostlinu a způsobuje změnu elektrického potenciálu v jejich listech.“
Clive Baxter (Peter Tompkins „Tajemný život rostlin“)
Proto, aby Bexter zjistil, co je příčinou takzvaného „hlubokého vnímání“, izoloval rostliny od všech vlivů elektromagnetického záření ve Faradayově kleci. I v případě, kdy byl použit olověný
kontejner, spojení nebylo přerušeno. Baxter nedokázal vysvětlit,
jak se něčí myšlenka přenáší na rostlinu, která nemá ani základy
nervové soustavy. Experimenty ukázaly, že tato schopnost se neztrácí a neoslabuje ani při oddělení částí rostlinných tkání, například listů, které byly obřezány a propasírovány přes síto, a poté naneseny ve formě buněčné masy na elektrody galvanometru. Lékař
- bakteriolog Howard Miller, poté co se seznámil s výsledky studií

Baxtera, dospěl k závěru, že všechno disponuje nějakým „buněčným vědomím“. Kvůli potvrzení své teorie musel vědec zdokonalit svoji technologii pro připojení ke kapalnému prostředí lidského
těla (krev, sperma, sliny), a k prostředí jednobuněčných organismů
(améby, nálevníci, kvasinky a plísně). Všechna zkoumaná prostředí ukázala stejně výrazné reakce a podobné grafy. Nejpřekvapivější byly výsledky pokusů se spermiemi, kdy odebrané spermie
prudce reagovaly na přítomnost svého dárce (majitele), ale nevykazovaly žádnou reakci na přítomnost ostatních mužů.
Na základě dosažených výsledků dospěl Clive Baxter k závěru, že vše má zvláštní všeobsáhlou paměť, přičemž lidský mozek
není její nositel, ale její přijímač.
Vypadá to, že se schopnost cítit neomezuje pouze na buněčnou úroveň, ale vztahuje se i na úroveň molekulární, atomární a
subatomární - řekl Baxter. Zvykli jsme si považovat mnohé věci za
neživé. Možná budeme muset přehodnotit náš pohled na povahu
života.
Vědec, vynálezce detektoru lži CleveBaxter
(Peter Tompkins „Tajemný život rostlin")
Byl to epochální objev a dodnes se nenašlo vědecké vysvětlení
pozorovaných jevů. Přesto vyvolal vlnu zájmu o zkoumání „pole“,
které spojuje vše v hmotném Vesmíru. A kdo by si byl tehdy pomyslel, že prohlášení Petra Tompkinse, že rostliny mohou spojit
fyziku a metafyziku, nejsou až taková fantasie. Po vydání zprávy
Prapůvodní Fyzika Allatra dostávají všechny výzkumy o „hlubokém vnímání“ rostlin nový směr a nový význam. Ve zprávě jsou popsány chybějící články „puzzle“ - dříve vědcům neznámé nejmenší
částečky hmotného vesmíru - septony. Ty tvoří společné pole, které
je podstatou všech jevů a základních interakcí hmotného světa.

Ve zprávě „Prapůvodní Fyzika ALLATRA“ se o tomto
poli říká:
„Septonové pole je hlavní složkou celého hmotného Vesmíru.
Toto pole je všude. Je základem všech oficiální vědě dosud známých i ještě neznámých polí a jejich interakcí, hmotných objektů,
organických a anorganických látek, jejich sloučenin a tak dále.
Vlastní septonové pole lze nalézt ve všech „živých“ i „neživých“
předmětech, ve všech jevech.“
Tak co je tedy základem „hlubokého vnímání“ myšlenek,
emocí, záměrů a změn životního prostředí rostlinami? Jak lze vysvětlit tuto nerozdělitelnou jednotu všeho živého zaznamenanou
na přístroji Baxtera?
pokračování v příštím čísle...
překlad ze zdroje: http://allatravesti.com/
pravilo_legkoy_ruki

Kosmický symbol předení a tkaní
rověkých zmínek existuje mnohem více.
Například ve starověkém Egyptě byla
uctívána bohyně Neit jako prvotní bohyně
nebe, moudrosti a tkaní, z nichž vyšel a
zazářil bůh slunce. Podle mýtů na začátku
času právě ona natáhla oblohu na svůj tkací
nástroj a upletla svět z prapůvodních vod,
utkala všechny živé bytosti, včetně žen a
mužů. Obvyklé Neit (Nit, Net) označovaly
hieroglyfy

Mnohé starověké kosmologické mýty
národů světa ukazují na to, že tkaní bylo
prováděno právě bohyní (poznámka: ukazuje na sílu Allat), jako akt vesmírného
stvoření a nepřetržitého procesu, ve kterém se přechodné události (nitě) vplétaly
do věčně se měnícího vzoru na neměnném
základu. (Poznámka: viz dále ve zprávě o
fantomních částicích Po, které svým prostorovým umístěním v každé elementární
částici utváří projekci na rovině a vytváří
určité znaky). Přičemž byl základ plátna (podélné nitě táhnoucí se podél rámu)
symbolem neměnného a stálého spojující
všechny úrovně Vesmíru (pozn.: viz ezoosmická mřížka, reálné (stacionární) částice
Po). Útek (příčné příze plátna, které jsou
umístěny kolmo k nitím osnovy a prolínají
se s nimi), symbolizoval všechno proměnné a pomíjivé, kvantitativní, tedy samotnou přírodu v čase a prostoru (poznámka:
viz fantomní částice Po). Základ a útek
tvoří kříž.
Téměř všechny bohyně Osudu a Času
jsou v mytologii národů světa přadleny a
tkadleny. K dnešnímu dni se dochovaly
různé zmínky, tradice a legendy s tím spojené. Například, jak sestry Noc a Den tkaly
pavučinu času, prostorově časové plátno
kosmologického tvoření. Takových sta-

První hieroglyf znamenal její jméno
(kořen „nt“), druhý hieroglyf ukazuje na
její symbol, který se nachází na hlavě, a
třetí hieroglyf znamená „bohyně“. Je zajímavé, že kořen názvu Neit je spojený s
kořenem slova znamenajícím „tkát“ (ntt),
stejný kořen je kořenem slova
„bytí“. Egypťané spojovali Neit s bohyní
prvotní prázdnoty (prvotních vod) Nun.
Jméno Neit má kořen slova také spojený
se slovem voda (nt)
- což
ukazuje na spojení bohyně Neit a prvotních
vod. V jednom z mýtů je Neit popisována
jako ta, která „rozzářila první tvář“, nebo
„rozsvítila první čelní plochu“. Plútarchos
a Platón uvádějí následující text o bohyni
Neit: „Já jsem všechno minulé, současné
a budoucí; můj zámek ještě nikdo neotevíral“. Podle historických pramenů byla ve
starověkém Egyptě modlitba k Neit: „Ó
veliká Matko narození, které je nepostihnutelné. Ó bohyně mladá a veliká, zámku,
který se neotevírá! Oh, otevři svůj závoj
tajemný, protože není mi dána cesta, abych
vešel k tobě. Zjev se a přijmi moji duši a
ochraň ji svýma rukama“.
Severní a Střední Amerika. S podobným výjevem se můžeme setkat i na jiných
kontinentech, které jsou tisíce kilometrů
daleko od těchto míst. Například v Severní Americe, u původních obyvatel Aljašky
(indiáni severo-athabaské ethno-lingvistic-

ké skupiny), je mýtus o bohyni Atsentmě.
Vypraví o tom, že Atsentma otevřela oči
v prázdném světě. Pak utkala plátno z
květu vrbovky (u Slovanů rod rostlin z
čeledi pupalkovité – ivan-čaj) natáhla ho
a upevnila na vrcholech posvátných hor.
Pak začala zpívat. A tak byl dán počátek
vesmíru. Zajímavé je, že květy Vrbovky
(této docela běžné bylinky nejen na Aljašce) jsou postaveny podle čtyřnásobného
plánu. Dolní část květu je čtyřhranná a
časem se transformuje do dlouhé čtyřhranné krabičky, která se po prasknutí rozdělí
do 4 částí-křídel a vytváří velké množství
semen, které díky dlouhým vláskům mají
schopnost odlétat na poměrně velké vzdálenosti. Pokud známe takové podrobnosti,
pak je jasné, proč právě tuto rostlinu používali při vysvětlování kosmologické koncepce (poznámka: u jiných národů světa
byla asociace vesmíru spojena s plochou
čtyřhrannou cihlou, a hlas, první slovo či
pronesený zvuk asociovaly s Prvotním Zvukem).
V kosmické mytologii indiánů Střední
Ameriky byla původem nejstarší bohyní-matka, stvořitelka světa, bohyně plodnosti a duchovní čistoty. (Mimochodem, u
většiny kmenů, například v Jižní Americe,
před invazí Evropanů, převažoval mateřský rod). S rostoucím počtem sociálních
technologií a jejich zvyšující se složitosti se tato jediná bohyně stává pramatkou
panteonu. Postupně vznikají bohyně měsíce, deště, kukuřice a tak dále. Zajímavým
faktem je, že u některých z nich se dodnes
zachovaly starobylé prvky a atributy bohyně-tvůrkyně světa: oděv s mřížkovým vzorem, kolovrátek, stejně jako některé znaky,
včetně kruhu, rovnostranného kříže, znaku
AllatRa a allat (poznámka: více informací
o znacích naleznete v knize AllatRa).
úryvek ze zprávy Prapůvodní Fyzika
ALLATRA (český překlad se připravuje)
http://allatra.org/ru/reports/ iskonnaja-fizika-allatra

Láska je největší léčivá síla v přírodě. Osho
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Díváš se a žasneš nad krásou,
slova náhle zbytečná jsou.
Jsou chvíle, kdy nemá se nic říkat,
jen se dívat a tiše i zhluboka dýchat.
Větve stromů šumí v mírném vánku,
odstíny zeleně lákají ke snění, ne k spánku.
Studánky – malé i velké vodní hladiny,
kouzlí obraz stejný a přece jiný.
Snad nebe je v něm modřejší,
stromy, traviny i zvířátka kouzelnější.
Tam zhlíží se příroda celičká,
tam vyšlapaná je nejedna cestička.
Ptáčkové ti zpěvem radost sdělují,
kvítky s motýli živé obrazy malují.
Na dosah hned jsou sny a touhy,
přeješ si život nekonečně dlouhý.
Na stráni se objímá akát s šípkovou růží,
lékař bez se ukloní a špitne, ať zdravíčko
slouží.
Člověk tu dostane novou sílu,
zamiluje si přírodu, tu pohádkovou vílu.

Archeologové našli
nejstarší květinu na světě

Krásná vodní rostlina z období rané
křídy aspiruje na titul „nejstarší květina
na Zemi“. Její zkamenělinu objevili američtí archeologové na Pyrenejském poloostrově. Radiokarbonová metoda zjistila, že
je stará 130 miliónů let, což znamená, že
když rostla, někde v jejím okolí pobíhali
opeření dinosauři.

Bolavé, zničené stromy obrostou, náhle ožijí.
Nevěříš svým očím – vždyť zázraky se
přece dějí.

VYZNÁNÍ

V říši přírody jsem velmi maličká,
ta objímá mne, jako s láskou matička.
Tam smát i vyplakat se mohu,
tam blízko jsem - snad k bohu?
Tu krásu uložit v paměť mohu,
na papír dát prostor jen slovu.
Tam schoulím se ve své bolesti,
paprsky vyprávět mi budou o štěstí.
Bolest je krutá, srdíčko svírá,
radost pak, přetěžký úkol mívá.
S bolestí vytrácí se víra,
radost ta úkol plní – neumírá.
V bolavém srdíčku ledy roztají,
o nových citech mi ptáčci zpívají.
Braňme smutku rozdávat stín,
vítejme lásku se štěstím.
Hana Jílková, Loštice
Rostlina dostala odborný název Montsechia vidalii. Vizuálně se podobá současným hlevíkům, které také rostou ve vodním
prostředí. Předpokládá se, že se vyvinula v
mělkých sladkovodních jezerech. Původně
se za nejstarší rostlinu na Zemi považovala
Archaefructus liaoningensis, která rostla
před 125 milióny let na území dnešní Číny.
Nicméně botanik David Dilcher z
univerzity v Indianě, který vedl výzkum,
říká, že Montsechia vidalii nejspíš nebude
první květina, která se na Zemi objevila. V
tuto dobu ale žádnou starší neznáme. Nález neměl kořenový systém a chyběly také
okvětní lístky. Našlo se ale několik drobounkých kvítků, z nichž každý obsahoval
jedno semeno. To podle vědců zvyšuje
šanci zjistit, jakým způsobem byly prehistorické rostliny opylovány.
http://procproto.cz/

Něžné překvapení pod
sněhem se rodí.
Pokorně mluví ke všem duším.
A jaro? Někdo možná tuší…
Alka Bazalka, AAS

V minulosti patřila sněženka podsněžník (Galanthus nivalis) mezi nejrozšířenější
jarní rostliny v Česku, v současné době ji
řadíme již mezi ohrožené a částečně chráněné druhy, což je následkem především ztráty přirozeného biotopu a hájení v době květu. Na většině území se již vyskytuje pouze
ostrůvkovitě, poměrně hojně roste např. na
Opavsku a Zlínsku. Zdroj: Wikipedia

Všestrannosti není nikdy dosti
aneb co se v mládí naučíš…

Tvoření je nejen úžasná relaxace, je to
zároveň forma meditace a pokud ke svému
dílu přizveme někoho dalšího, můžeme se
ledacos nového dozvědět.
Před vánoci jsem hlídala neteř Magdalenku a vzhledem k tomu, že počásí nepřálo skluzavkám ani pískovištím či jiným
venkovním aktivitám, vzala jsem z domova pro jistotu tiskátka a barvy na textil. Ani
jsem neměla ponětí, zda bude mít na takovou činnost chuť, zda u toho vydrží, atd.
Velmi mne překvapilo, s jakou radostí
vzala do ruky štětec a natírala razítka skoro bez hnutí.
Tiskaly jsme
na ubrousky z
plátna. Na některé ubrousky
jsme
tiskaly společně,
Magdalenka
vybírala barvy
a tiskátka a já
pak vytvářela
obrazce, další
ubrousky si už
vytvořila Magdalenka sama podle svého, buď přes šablonky houbičkou nebo pomocí razítek. Během tvorby jsem si umazala šaty a snažila
jsem se barvu odstranit. Magdalenka, která
byla v tu chvíli zabraná do své práce, jen
tak mimoděk pronesla: „Alko, to nevadí,
Aristonka to vypere.“ Chvíli mi trvalo,
než mi naskočilo, že tím myslí naší pračku.
Ani jsem se nestihla zeptat, už Magdalenka
dodává: „no a bábi má na chalupě Candynu a doma Aristonku a my máme Elektrolux.“ Potom už zase pokračuje v natírání.
Kdybych hlídala jiné dítě, asi bych se
neubránila myšlenkám na techno - rodinku, která dítě driluje názvy aut, praček,
počítačů, mlýnků, toustovačů, apod.. A asi
bych si řekla: „doufám, že to dítě umí po-

znat aspoň pampelišku.“ Ale to tu nehrozí,
Magdalence ještě nebyly ani dva roky a na
zahradě za námi běhala a volala: „to je kérblíík, meduňka, brutknáák..“
Při jedné vycházce, když jsem jí s nadšením ukazovala kvetoucí bezinku, rychle
mne doplnila, že je to přece bez černý. Do
ruky beru větvičku se slovy: „podívej javor.“ Magdalenka se jen usměje a dodá:
“jo, je to babyká, jako babička“.
Ne příliš potěšitelnou situaci jsem zažila, když jsem na jednom dětském programu hlídala skupinu dětí a jeden chlapec ve
věku asi osmi
let mi řekl: „jé,
to jsem nevěděl, že kytky
a keře voní.“
Trošku smutný příběh, že?
Možná jsem
byla první, kdo
mu to ukázal.
Ve všem je
třeba najít rovnováhu, i v informacích. Čím
více jich budeme mít, tím lépe, ale neměli
bychom být jen jejich sběrateli, protože
pak se může stát, že se v nich ztratíme jako
ve velmi hustém lese a možná ztratíme i
sami sebe. Tak i tady občas může platit
známé „méně znamená více“. Důležité je
umět používat hlavně zdravý rozum…
Tip na závěr: razítka si můžete vyrobit
sami z pryže, kterou koupíte v kutilských
potřebách. Vystříhané tvary se potom nalepí na kousky dřeva. Další možností je
použít šablonky (velký výběr mají specializované prodejny výtvarných potřeb) a
houbičkou namočenou v barvě vyplňujeme postupně plochu šablonky.
Hodně štěstí při tvoření přeje
Alena Stellnerová, AAS
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AGAPIT PEČERSKÝ. Jeho jméno je BOŽSKÁ LÁSKA
Rusi bylo postaveno nejvíce chrámů na
počest Bohorodičky, což ukazuje na zachování pradávných duchovních znalostí
na slovanském území. Pokud se podíváme
na mapu Kyjevo-Pečerské Lavry, uvidíme,
jak velké množství chrámů je zasvěcených
právě Panně Marii.

Agapit Pečerský, Lékař Nezištný

Agapit Pečerský byl prvním Lékařem Kyjevské Rusi, mnichem Kyjevo-Pečerské Lavry. Už tisíc let přicházejí davy
lidí k jeho relikvii, o níž se vypráví, že je
divotvorná. Přicházejí k němu nejenom
pravoslavní, ale i představitelé jiných vyznání, dokonce i ti, kteří se považují za
ateisty. V čem tkví tajemství takového podivuhodného působení tohoto Svatého na
lidi? V čem se skrývá jeho síla?
Hluboce vážená osobnost Agapita Pečerského je zahalena velkým tajemstvím.
Podrobný popis jeho mimořádné duchovní
síly, pozoruhodného týdne (začínajícího
25. února) a projevu jedinečných vlastností jeho ostatků, najdeme ve 2. díle knihy
„Sensei ze Šambaly“ současné populární
spisovatelky Anastasie Novych.
ZÁZRAČNÉ UZDRAVOVÁNÍ
TRVÁ UŽ TISÍCE LET!
Pojďme si udělat malou prohlídku
Kyjevo-Pečerské Lavry. Díky informacím
obdrženým z knih Anastasie Novych, začínáš chápat mnohem víc než dříve, všímat
si toho, čeho sis předtím nevšímal. Procházíme Hlavní Svatou Bránou Horní Lavry. Nad ní se nachází nejstarší majestátní
chrám Nejsvětější Trojice (nazývaný též
Troickým chrámem nad bránou). Postavil
jej ve XII století ctihodný Nikola Svjatoša,
pravnuk Jaroslava Moudrého, prvního ruského knížete, který se stal mnichem. Když
přejdeme pod touto bránou (jako tunelem
vlastního vědomí), vcházíme na nádvoří
zalité jasným světlem a máme pocit, jako
bychom se ponořili do úplně jiného světa.
Ve středu centrálního náměstí Horní Lávry
je hlavní chrám Kyjevo-Pečerské Lavry chrám Nanebevzetí Panny Marie. Ve 4.
díle „Sensei ze Šambaly“ se píše, že na

Když se poté, co projdeme Bránou,
dáme doprava, ocitneme se na malém tichém dvorku. Je obklopený bývalými celami (místnostmi) katedrálních stařešin,
Velkou Lávrovskou zvonicí a je zde i
starobylý Dům náměstka Lávry z XVIII-XIX století. Svébytným symbolem tohoto
dvorku je socha ženy držící v rukou kříž a
kalich. Informace z knih Anastasie Novych
nám napoví, že v obrazu této ženy je skrytý
hlubší význam. V mysli se začíná rýsovat
obraz Marie Magdaleny držící svatý
Grál – symbol velikého tajemství, projevu
božské síly, Ježíšovy Lásky, symbol Agapé, což se z řeckého jazyka překládá jako
„Božská Láska“.
„BohoRodička je
Průvodce Boží síly pro
každého člověka, kráčejícího po duchovní
cestě, je to síla Boží
Lásky, s jejíž pomocí
se osvobozuje Duše
člověka od pozemských
převtělení.“
Lidé, aniž by to
sami věděli, označili
místa, která byla kdysi
pro Agapita významná,
svéráznými symboly. A
to nám odhaluje neznámé aspekty ze života
tohoto Svatého.
Čím si to můžeme
vysvětlit? Je to tím, že
lidé podvědomě vnímali nepoznanou ohromnou sílu, která je zde
přítomna nebo to byla čirá náhoda? Pokud se vydáme od Svaté Brány Troického
chrámu doprava a projdeme pod klenutým
průchodem, dorazíme na nádvoří bývalého
Nikolského nemocničního kláštera. Na
průčelí chrámu, založeného ctihodným
Nikolou Svjatošou ve XII století, uvidíme
basreliéf Agapita Pečerského, na němž je
následující nápis: „Staroruskému Lékaři
Agapitovi“ (XI-XII století našeho letopočtu). Duchovní činy a lékařská praxe
lékaře nezištného Agapita Pečerského,

posloužily jako příklad pro lidi různých
generací, kteří se rozhodli zasvětit životy
léčení a pomoci nemocným.
Pokud od Svaté brány půjdeme rovně ke katedrále Nanebevzetí Panny Marie
(naproti zvonici), v jedné z bývalých cel
(místností) katedrálních stařešin, v níž se
nyní nachází Galerie Historického muzea, najdeme unikátní výstavu. Jsou tam
vystaveny bysty zobrazující pravé tváře
některých svatých, jejichž ostatky se nacházejí v jeskyních. Najdeme zde kronikáře Nestora, jehož práce se stala základem
„Kyjevo-Pečerského Paterika“ (životopisů
ctihodných Pečerských mnichů). Jsou zde
i další, například Varlaam, opat Pečerský,
syn Kyjevského bojara, první rektor Pečerského kláštera. Právě on započal konstrukci prvního nadzemního dřevěného kláštera
s chrámem Nanebevzetí Panny Marie. Uvidíte tady i bystu Polycarpa, Archimandrita
Pečerského. V této unikátní kolekci chybí
bysta Ilji Muromce, legendárního bojovní-

ka, a to z důvodu historické události, která
nesmyslně rozdělila lidi a vystavěla hranici
mezi nimi.
Vrcholem kompozice je bysta ctihodného Agapita Pečerského, lékaře nezištného, známého tím, že zázračně uzdravoval
těžce nemocné. Díky vědecké metodě
antropologické rekonstrukce, autor těchto
unikátních byst, vědec a soudní znalec z
Moskvy Sergej Nikitin, dokázal vytvořit
pravou podobu Svatých, kteří žili téměř
před tisíci lety. Nyní máme možnost vidět,

jak Svatí vypadali za jejich života doopravdy.
Spolu se Sergejem Nikitinem provádělo tuto unikátní práci s ostatky Svatých
mnoho dalších vědců. Výsledky byly naprosto ohromující. Studie prokázaly, že u
ostatků Agapita Pečerského všechny živé
rostliny urychlují svůj růst a stávají se
silnými a zdravými. Voda se také mění a
získává léčivé vlastnosti. Jak se ukázalo,
v blízkosti relikvií je snížená radioaktivita. Mají silný baktericidní účinek na kvalitu ovzduší. Předpokládá se, že příčinou
těchto nevysvětlitelných jevů v blízkosti
ostatků je přítomnost energie, jejíž podstata nebyla vědci dosud objasněna. Záhadou je i tajemná cykličnost této energie:
v určité dny toto záhadné pole v blízkosti
Agapita Pečerského zesiluje. Duchovní čin
a obraz Agapita Pečerského již po tisíc let
oslovuje nové generace lidí. V minulosti
malovali ortodoxní mniši obraz Agapita
Pečerského, vycházejíce z kanonických
pravidel. Předávali svoji vlastní představu
o Svatém, tvořili ikony a přitom se
postili a četli modlitby.
V dnešní době, kdy se stal známým pravý vzhled Svatého, malířka Anastasie Novych vytvořila jedinečný portrét Agapita Pečerského.
Tento obraz je skutečným uměleckým dílem a mnozí lidé mluví
o neobvyklém působení tohoto
portrétu na ně samotné a také o
doslova živém pohledu z jeho očí.
Pověsti o mistrovském díle se rozšířili daleko za hranice Ukrajiny.
Kupodivu i kopie obrazu v podobě
fotografií, pohlednic a kalendářů,
neztrácejí tuto mimořádnou sílu a to
i při vícenásobné replikaci. Je zřejmé, že se s obrazem přenáší „něco“,
co je v něm ukryté, což je i příčinou
tohoto nevysvětlitelného fenoménu.
Mnoho lidí rovněž tvrdí, že se výraz Agapitovy tváře na obrazu Anastasie Novych
nepochopitelně mění, jakoby předurčoval
události a dával vodítka k řešení složitých
otázek. Zdá se, že pohled Agapita proniká do nejskrytějších zákoutí duše. Někteří
soudí, že je přísný. Jiní tvrdí, že je jeho
pohled hřejivý, dobrosrdečný a láskyplný.
Ovšem všichni se shodují, že pohled Svatého je opravdu živý!
Mnoho lidí uvádí, že poté, co se náhodně dostali ke kopiím obrazu Agapita

ČINVAT: Most vedoucí přes propast

„Jaký si most vystavíš, přes takový i
přejdeš“
Darginské přísloví
Kdysi dávno byly oba světy, obrazně
nazývané jako Nebe a Země, jednotné. Legenda však praví, že jednoho dne je rozdělila propast vod. Zůstala jediná cesta, která
spojovala oba břehy - pozemský a nebeský
svět. Byla úzká a nebezpečná, avšak jediná možná a vedla přes most. Tento most je
obdobou mytologického obrazu axiálního
sloupu nebo světového stromu. Spojuje
nebe a zemi a zároveň zachovává jejich
oddělenost. Most je přechodem do různých
stavů bytí. Břeh, z něhož most začíná - to
je náš svět. Druhý břeh patří skutečnému
světu nesmrtelnosti - světu Boha.
Most vede ze světa žijících do jiného
světa. Pod ním se nacházejí vody rozdělující tyto dva odlišné světy. V některých pověstech nahrazuje most převozníka, který
v jiném obdobném mytologickém obrazu
světa převáží duše. Ve skandinávských
mýtech například najdeme, že všechny
duše musí přes tento most přejít. Jedni se
přes něj dostanou do podsvětí - Hell, jiní,
podél duhy, do světa bohů Ásgard, do
Valhaly.
V době, kdy vládl Zlatý věk, mohl
každý člověk přejít přes tento milník podle své vlastní vůle, neboť smrt neexistovala. Poté, co se objevila smrt, se přechod
přes most stal možný pouze po smrti těla,
nebo v mystickém stavu, který se dosahoval při určitých iniciačních obřadech.
V mýtech a pohádkách mohli takový přechod uskutečnit nejen zemřelí, ale
také hrdinové. Přechod přes nebezpečný
most dokazoval duchovní zralost člověka a umožnoval mu návrat do ztraceného
ráje. Most mezi světy byl někdy zobrazován v podobě nebeské duhy nebo hada
(draka). Mnozí z velkých hrdinů dávných příběhů a pověstí jej zdolávali při
hledání nesmrtelnosti.

Význam nebezpečného přechodu byl
v obnově spojení mezi nebem a zemí. Hrdinové při překonávání překážek získávali
moudrost, uvědomovali si velikou jednotu
ukrytou za protiklady projeveného světa,
což byl důvod, proč se v legendách a mýtech často objevoval paradox. Sloužil pro
překonání omezeného racionálního myšlení: protáhnout se uchem jehly, projít mezi
mlýnskými kameny, atd.). Hrdinové po
návratu ze svého putování začali na zemi
obnovovat spravedlivé zákony, navraceli
světu ztracenou celistvost a lidem naději a
smysl života.
V mytologii se most označuje především jako spojení mezi různými místy posvátného prostoru. Často se most vystavěl
před poutníkem, prakticky na jeho očích, v
nejnaléhavějším okamžiku a na nejnebezpečnějším místě, kde byla cesta přerušena a
hrozba ze strany zlých sil byla největší. Ve
své podstatě byly významy „projít těsnou
branou“ a „přes nebezpečný most“ vždy
spojené se situacemi, jež se zdály beznadějné: dostat se tam, „kde se noc setkává
se dnem“ nebo „najít neviditelné dveře ve
zdi“, „vstoupit do nebe průchodem, který se otevírá jen na malou chvíli“, „projít
mezi dvěma neustále se srážejícími skalami“, nebo „mezi čelisti monstra“. Všechny
tyto mytologické obrazy vyjadřují nutnost
překonat protiklady a odstranit polaritu a
dvojitost charakteristickou pro člověka.
Středověké rytířské legendy o mostu
praví, že je to „hladký, na slunci se lesknoucí meč“, po kterém musel Lancelot přejít, aby se dostal do místa, kde byla uvězněná Guinevere. Přechod přes něj je „plný
úzkosti a utrpení“. Lvi, číhající na druhé
straně zmizeli, když se přecházejícímu podařilo překonat všechny zkoušky.
Ve starověké čínské symbolice byl
most do onoho světa velmi úzký a hříšníci
z něj padali do špinavého potoka. V jiné
legendě musel přejít poutník Süan-cang
most v podobě kmene stromu, aby přinesl
z Indie do Číny buddhistické učení. Císař
Mu z dynastie Chu při hledání nesmrtelnosti zase putoval ke královně Západu
Xing-Wang-Mu a přecházel přes řeku po
mostě z ryb a želv.

V japonské tradici dostali božstva Izanaki a Izanami za úkol dokončit budování
rodící se Země. Stáli na vznášejícím se nebeském mostu (duze) a drahocenným nebeským kopím míchali zhušťující se mořskou vodu. Potom oštěp vytáhli a z kapek,
které padalaly a srážely se, vzniklo prvních
osm ostrovů.
• Ve skandinávském bájesloví je
most duhy Bifrost spojující lidský svět
se světem bohů střežen hlídačem, který
je připraven troubením na roh Gjallahorn
ohlásit čas konce tohoto světa, okamžik
zvaný Ragnarok a tak svolá bohy k poslední bitvě.
• Väinämöinen, hrdina finského národního eposu s názvem „Kalevala“, musí
přejít přes most mečů a nožů, aby se dostal
do jiného světa.
• U Řeků je most spojený s obrazem
Iris - bohyně duhy, která byla poslem bohů,
pomocnicí, důvěrnicí a rádkyní. Duha a
Mléčná dráha byly považovány za mosty
mezi nebem a zemí.
• V křesťanské tradici hříšníci, kteří
nemohli přejít most, padali do pekla, neboť
„těsná jest brána a úzká cesta, kteráž
vede k životu, a málo jest nalézajících
ji“. Mt 7,14
• V lidových pohádkách narazíme
na most z kaliny, vlasů nebo „pekelný“
most. Hrdinu na začátku mostu čeká
Baba Yaga a na jeho konci had (drak).
Často před hrdinou stojí nelehký úkol,
postavit během jediné noci skvostný
most, jehož jedna polovina bude ze stříbra a druhá ze zlata.
Most se často v legendách popisuje
jako paprsek světla, který je stejně tenký,
jako ostří meče. To vypovídá o obtížnosti
jeho přechodu. Málo kdo jej zvládne přejít
sám bez cizí pomoci, protože procházejícího potká vždy určité nebezpečí. To se
vztahuje ke dvěma různým účinkům, které
může most projevovat – blahodárný a zlovolný. Navíc po kouzelném mostě se dá jít
dvěma opačnými směry, avšak správný je
jenom jeden směr – ten, jenž vede k „onomu“ břehu. Opačný směr je nebezpečný
pro všechny, kromě bytostí svobodných od

podmíněného bytí, které se mohou „volně
pohybovat“ všemi světy.
Pro všechny ostatní musí v příbězích
část mostu, kterou již poutník zvládl, vždy
zmizet, jakoby neexistovala. Stejně tak má
i obraz symbolického žebříku vždy svůj
začátek tam, kde stojí bytost, která chce
po něm vystoupat. Jakmile vystoupá výš,
dolní část žebříku pod ní mizí. Do doby,
dokud člověk nedosáhl prvotního světa,
se jeho realizace přirovnává ke stoupání
či šplhání. A pro toho, kdo se připoutal k
cestě a myslí si, že samotná cesta je cíl a
ne prostředek k dosažení cíle se tato cesta stávala velikou překážkou a nevedla k
osvobození.
Osvobození vyžaduje neustálé přetrhávání vazeb, které spojují člověka s již
prodělanou etapou života, a tak se nakonec
zvládnutý žebřík či most smrští do jediného bodu, který v sobě zahrnuje vše a je
středem celostního bytí.
Úzké mosty, mosty s okraji ostrými
jako břitva, mosty meče, které symbolicky
vyjadřují tenkou hranu mezi protiklady, to
je absence obvyklého chápání prostoru za
hranicí tohoto světa. Cesta přes most není
možná obvyklým fyzickým způsobem.
Proto je potřeba povznést se nad fyzično,
jak je to psáno v Upanišadách či v legendách o Svatém Grálu. O posledně jmenovaném je zajímavá zmínka v knize „Sensei
ze Šambaly“, 4. díl :

„Grál se v těch dávných dobách také
jmenoval Farn, mezi prostými lidmi se to

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

Pečerského, se kvalita jejich životů začala
měnit. Živý portrét Agapita jim zázračně
pomáhá najít správné řešení v různých
životních situacích, vyrovnat se s obtížemi
a získat odpovědi na vnitřní otázky. Dokonce i takovým neobvyklým způsobem
Agapit nadále nezištně lidem pomáhá,
inspiruje je a učí je poslouchat svoji intuici. Je zřejmé, že vše, co je spojeno s
pozoruhodným světcem Agapitem Pečerským, má obrovskou duchovní sílu, která
je spojená s velikým tajemstvím stvoření.
***
„…K této události dochází každoročně
po celý týden počínaje 25. únorem. Protoženení v těchto dnech na Zemi posvátnějšího místa, kde člověk, bez ohledu na
jeho vyznání, mohl být se svou prosbou tak
blízko Bohu. Tuto šanci má každý člověk a
může ji využít po dobu sedmi dnů v roce.
Vždyť není jisté, že se dočká roku následujícího. Pomíjivé jsou dny lidské na
rozcestí časů. Žalostné jsou činy lidské
před tváří Hospodina. Již dnes je každý
okamžik na misce vah. A není pro duší
důležitějšího úkolu, než touha po spasení.
Nikoli ve víře vnější, ale ve víře vnitřní je
skryt klíč k Bráně. Pouze slepý, zaslepený
prachem, to neuvidí.“
„Není vhodné znepokojovat Pána z
jakéhokoli důvodu než pro spásu své duše.
Neproste o tělo, o zdraví, nestrachujte se
o život – to vše je jen prach a touhy nenasytné. Není důstojnější prosby než prosba o
spasení své duše.“ Agapit Pečerský
Modlitba pro spásu duše
Otče můj Všemohoucí,
V Tebe jediného vkládám své naděje
A prosím tebe, Pane,
Jen o spásu duše své,
Buď vůle Tvá Svatá
Posílením mým na této cestě,
Neboť život bez Tebe
je okamžik prázdný.
Jen ve službě Tobě je život věčný.
Amen
Ano, mnoho duchovních tajemství
jeskryto před zraky lidí. Poznat a procítit
je může jenom člověk s otevřenou duší,
dobrým srdcem a upřímnými úmysly. Na
tomto světě není nic nemožné, pokud je
duše naplněna Láskou a Vděčností!
s použitím úryvků z knihy
Sensei ze Šambaly. 2. díl,
od A. Novych
interpretovalo jako označení slunečního,
zářícího principu, božského ohně, jeho
materiální emanace. Hovořili o něm jako
o sakrálním principu, poskytujícím a znásobujícím sílu, vládu a moc. Vysvětlovali
to také jako něco, co pomáhá duši člověka
přejít most vedoucí do ráje.“
Grál je adoptovanou formulí Prapůvodního Zvuku. Jednoduše řečeno, je to
složitá kombinace zvuků, které jsou zdrojem obrovské síly, schopné přeměnit hmotu vnesením změn do základní matrice.
Popáté, což bylo zatím předposlední
předání, dal Grál Ježíš Marii Magdaleně,
která byla právě tím jeho nejbližším žákem, jemuž Ježíš svěřil nejen tajné vědomosti, ale předal i to, čemu se dnes říká
„Grál“, v podstatě tedy adaptovanou formuli Prapůvodního Zvuku. A to jsou právě ty „klíče od Nebeského Království“, o
kterých Ježíš řekl: „Dám ti klíče od Nebeského Království; a cokoli svážeš na zemi,
bude už svázáno v nebi, a cokoli rozvážeš
na zemi, bude už rozvázáno v nebi.“
„Marie Magdalena dodnes vládne
silou, jež získala díky odhalení Grálu.
S jeho pomocí našla nejen skrytou sílu,
která jí kdykoli umožňovala odejít do
světa Božího. Ale nesmíme opomenout
vznešenost a čistotu Mariiny duše, neboť
na sebe vzala obrovskou zodpovědnost
a odkryla vnější sílu kvůli pomoci trpícím. Volba Marie Magdaleny je velkým
duchovním hrdinským skutkem. Neboť
když poznala vyšší svět, stala se Bytostí
vyšší než je Člověk, zůstala na Zemi, v
tomto pekle, v podstatě uvázla mezi světy,
aby pomáhala milionům trpících. A díky
tomu přichází obrovská duchovní síla skrze pannu Marii na pomoc trpícím. Právě
ona se už dva tisíce let zjevuje lidem.“
I když za tisíc let byl Grál znovu přinesen na svět Bódhisattvou Agapitem a
byl znovu postaven před volbu. Ale lidé,
kteří Grál získali, neriskovali zapojit sílu
a moc nad vnějším světem, jak to učinila Marie Magdalena. Odkryli jen vnitřní
sílu, rozhodli se však posloužit dílu Mariině pomocí svých nových, neobvyklých
schopností pro organizaci a vývoj tenkrát
úplně nového formování společnosti s převládajícími duchovními cíli. Právě tito lidé
založili Řád, který později získal název
Templáři...
pokračování v příštím čísle...
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Komunikace beze slov

Pojďme spolu tvořit POZITIVNÍ NOVINY!

K

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

Je krátce po poledni a já přijíždím ke škole mého syna. Ani jsem si nevšimla,
jak jsem se propletla deštivou Prahou…Dnes jsem byla celé dopoledne nahrávat audioknihu AllatRa a jsem ve zvláštní povznesené náladě. Jakoby vše kolem mne jen
tak protékalo a já byla pouhý pozorovatel. Oddělena od toho a zároveň příjemnou
součástí všeho. Jsem ve stavu nepochopitelné radosti a všeobjímajícího štěstí. Stav,
který se vzdáleně podobá zamilovanosti. Vcházím do budovy školy. Chodím sem
velmi ráda, snad báječní pedagogové, snad historií prodchnuté prostory, dělají toto
místo něčím výjimečným…
Od milého pana vrátného se dovídám,
že děti jsou ještě na obědě, tak usedám
před šatnami a spokojeně se oddávám
bezmyšlenkovému stavu, který mne od
rána provází. Z mého světa mne vytrhne
dvojice, která usedla naproti mě. Je to paní
vychovatelka a jeden z žáků, který je, jak
se dozvídám posléze, autista. Komunikace
je obtížná, paní vychovatelka je však velmi
trpělivá, milá a láskyplně se vyptává chlapce na včerejší oslavu maminčiných narozenin. Člověk by řekl – obyčejný rozhovor a
co? Ale to co, následovalo, mi zcela změnilo můj život! Snad to udělala kniha AllatRa, kterou jsem celé dopoledne načítala,
snad ty krásné prostory, příjemná atmosféra, která je zde vždy cítit…Vychovatelčin
zrak najednou během hovoru sklouzl na
nohy toho chlapce a ve tváři se jí objevilo lehké zoufalství. Zřejmě zjistila, že
chlapec není přezut a chtěla mu to vyčinit.
On se ale na ni tak bezelstně podíval, ještě
předtím, než cokoli řekla a pohladil ji po
ruce. Najednou se pohledy nás přítomných
setkaly a propojily. Už jsme tam nebyli tři,
ale jen jedno. Vzduch kolem nás zhoustnul
a mne zachvátila neuvěřitelná radost a všeobjímající láska ke všemu a všem. Trvalo
to jen chvíli, ale pro mne to bylo něco zce-

la převratného, nového a přitom tak dobře známého…To bylo mé první setkání s
projevy komunikace na neviditelné úrovni,
první skutečný důkaz toho, že něco mezi
nebem a zemí skutečně existuje! Kdykoli,
když jsem si na tento zážitek vzpomněla,
měla jsem znovu velmi silný láskyplný
prožitek, kterému se nic, z dosud prožitého
na tomto světě, nevyrovnalo. Dnes už vím,
že ten chlapec vše cítil a odvrátil nepříjemnou situaci. Na viditelné úrovni se nestalo nic zvláštního, ovšem na té neviditelné
udělal něco mimořádně silného…
Těžko se mi popisuje, tato komunikace beze slov, slovy…, stejně jako básníkovi v prastaré básni Velká Kasída:
„Jak mám vysvětlit, co jsi?
I kdybych řečnil, básnil, snil,
slova nesvedou, aby to druhý pochopil.
Pro tvé srovnání nenacházím slov.
Jediný doušek vláhy tvé,
Od řečí vyprahlý krk vyléčí, zahojí
rány zlé.“
(Velká Kasída, autor: Ibn-Al-Farid)
Několik měsíců po té, shodou okolností opět na půdě této školy, někdo jiný,
ale stejný projev této nevšední, nadpozem-
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ské komunikace. Holčička a u ní v družině
sedící, mlčící a šťastně vypadající nevidomý kamarád. Na chodbě jsem potom zaslechla, jak se jej maminka ptá, proč tráví
tolik času s touto holčičkou. On na to, že
se mu s ní krásně povídá. „A jak, prosím
Tě, já slyšela, že je to autista a téměř nemluví?“ – opáčila maminka. „Copak Ty jsi,
mami, neslyšela o komunikaci beze slov?“
Odpověděl napůl udiveně, napůl pobaveně
ten chlapec. A téměř polohlasně, jakoby
jen pro sebe, dodal:„… s ní je nádherá…!“
A v tom mi to došlo. Děti to cítí, děti
vnímají okolní neviditelný svět pocitově a
považují to za něco zcela přirozeného. A
tento nevidomý chlapec měl oproti nám
možná i výhodu. My jsme totiž zvyklí pozorovat a následně věřit více tomu, co vidíme na vlastní oči. Úplně jsme zapomněli
pozorovat srdíčkem, pozorovat vnitřním
zrakem, šestým smyslem, intuicí, duší…
jak chcete! Nechápeme, jak je důležité vnímat to vnitřní skutečné štěstí, které se rodí
uvnitř nás ... bez ohledu na to, jak se to v
tomto hmotném světě jeví, protože skutečné zázraky se dějí právě na té neviditelné
úrovni, tam uvnitř nás !
Krásný den plný skutečných zázraků!
Eva Hronová

O SEBEOVLÁDÁNÍ
Jedním ze základních předpokladů vědomého duchovního růstu je sebeovládání. Každý velký duchovní učitel byl také mistrem sebeovládání. Kdo se neumí
ovládat, nebude moct postoupit kupředu, ani kdyby přečetl celé knihovny mouder.
Sebeovládání patří do prvního ročníku základní školy duchovní, a kdo jej nemá
dostatek, bude poslán zpět do školky, jeho nástup do školy bude odložen. Nemůžeme
v sobě probudit vyšší duchovní síly, dokud nedokážeme ovládat sami sebe. Nejdříve
musíme začít používat volant a naučit se s ním obratně zacházet, než se můžeme
rozjet vysokou rychlostí. Zní to možná jednoduše a jasně, a přesto se drtivá většina
z nás neumí ovládat, i když si to hrozně nerada připouští.
Ale co je vlastně sebeovládání? Je to
schopnost být pánem svých myšlenek,
emocí a činů. Většina kultivovaných lidí
má dojem, že jejich sebeovládání je v pořádku. Naučili jsme se na příklad, že když
se něčemu dívíme, měli bychom mít zavřenou pusu. Když někdo v našem okolí udělá nějaké faux pas, obratně se tváříme, že
jsme si ničeho nevšimli. Když nás zdraví
sousedka, kterou nesnášíme, pozdravíme ji
zpět s úsměvem, a když nám někdo pěkně
šlápne na nohu, zakryjeme veškerou bolest a ujistíme ho, že se vůbec nic nestalo. Všechny tyto příklady jsou bezesporu
ukázkou sebeovládání, ale do jaké míry?
Uvědomme si, co spouští naše chování. Jsou to myšlenky. Na základě našich
myšlenek vznikají naše pocity a naše myšlenky a pocity dávají tvar našemu chování. Pokud nemáme sebemenší vládu nad
myšlenkami a následně pocity, jak dlouho
vydržíme udržet si masku takzvaného společenského sebeovládání?
Ve svém životě se setkáváme se spoustou lidí. Hodně z nich se tváří, že jsou velmi seriózní a vyvolávají pocit dokonalé
vyrovnanosti. Vědí, co se hodí a co se nehodí a podle toho se řídí a chovají. Jestliže
jsou na „vyšších“ pozicích nebo vykonávají práci, při které je potřeba mít autoritu, snaží se vyzařovat dojem serióznosti a
sebeovládání ještě o něco silněji. Častokrát
ale stačí jen trochu delší chvíle vytrvalého
stresu nebo nátlaku a tito úctihodní seriozní lidé vybouchnou jako sopka, která chrlí
hněv, slzy a hysterii. Kam zmizel ten suverenní výraz z tváře? Kam se poděl ten
vážný pohled budící respekt? Rozplynul
se jako pára nad hrncem! A proč? Protože ta maska klidu a povznesenosti nebylo
nic jiného než víko na tlakovém hrnci, ve
kterém se vařila hustá omáčka na hodně
prudkém ohni. Ten oheň byly myšlenky, ta
omáčka pocity a to víko maska, která chvíli vypadala, jako by bylo všechno v pořádku. Následky výbuchu takového přetlakovaného hrnce není asi zapotřebí popisovat.
Proto je nutné si uvědomit, že sebekontrola
funguje jenom v tom případě, pokud je
vedena směrem myšlenka –> pocit –> čin.
Nikdy ne naopak!

Zároveň ale musíme být realističtí a
nepokoušet se přeskočit pět schodů najednou. Není nic zlého na tom, že v nás jiskří
miliony myšlenek a vaří se tisíce pocitů.
Krok za krokem, důslednou prací a pozorováním můžeme udělat velký pokrok.
Základem ale je, že musíme být k sobě
upřímní. Rozpoznat, proč se v určitých situacích chováme tak či onak, jaké pocity u
toho cítíme a jaké myšlenky těmto pocitům
předcházejí. Není to lehký úkol, ale ani ne
nemožný. Všichni máme spoustu slabin,
strachů a komplexů. Je potřeba si na ně
ukázat, pojmenovat je a neskrývat je,
a to ani před sebou samými, ani před
druhými. Nemusíme se bát, že klesneme v
očích ostatních, že se zesměšníme nebo že
si nás budou druzí méně vážit. Jen hlupák
a slaboch, který má sám na tváři těžkou
masku, se vysmívá tomu, kdo přizná svoje
chyby. Každý rozumný a na duchu zdravý
člověk to naopak nesmírně ocení a toho,
kdo je přiznal, si váží o to víc.

Tedy jakmile pojmenujeme a přiznáme
to, co jsme do té doby skrývali, odkryjeme
víko tlakového hrnce. To sice neznamená, že brečka, která se v něm vaří, zmizí,
nebo že se zmírní oheň, na kterém hrnec
sedí, ale odkrytím víka se uvolní veškerý
přetlak, vyjdou ven možná nepříjemné zápachy, ale ty nebudou mít dlouhého trvání.
V tuto chvílí už jasně vidíme, co se v nás
vaří, a můžeme začít pracovat na tom, jak
to změnit. Svými myšlenkami máme teď
možnost ovlivňovat, co do hrnce budem
házet a na jakém ohni to necháme vařit…
Sebeovládání je úkol na celý život.
Jakmile se zkrotíme a ovládneme na jednom místě, všimneme si jiné oblasti, která
potřebuje naši pozornost. U toho je nadmíru důležité nemávat rukou nad maličkostmi, ale naopak se na nich učit a trénovat.
Je zajímavé, že jakmile se naučíme reagovat naprosto klidně na určitou situaci,
která nás dříve vytáčela do nepříčetnosti,
zjistíme, že časem tyto druhy situací zcela
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OTÁZKY
Od malička se nás rodiče ptali: „Máš žízeň? Máš hlad? Není ti zima?“ A my se pak
úplně stejně ptali svých dětí: „Máš žízeň? Máš hlad? Není ti zima?“ Byli jsme přesvědčeni, že když dítě nemá hlad a žízeň, je mu teplo, že je šťastné. Otázky byly směrovány vždy
na tělo a jeho komfort. A naše děti, stejně jako před tím my, uvěřily tomu, že jsou jen tělo.
Nikdy se nás nikdo nezeptal: „Jak se cítíš? Co bys právě teď chtěl dělat?“
Naučili jsme se uspokojovat jen potřeby svého těla. Co nejlépe je uspokojovat. Snažili
jsme se co nejlépe vystudovat, co nejvíce vydělávat, mít spousty nejlepších nejkrásnějších
věcí, moderního oblečení, nová auta, postavit si svůj dům. Ale štěstí nepřicházelo.
Hned vzápětí nás přepadal strach z možné ztráty těchto věcí a po něm přicházel nevysvětlitelný smutek a nepokoj. Přidávaly se otázky: „Je to tak správně? Je tohle opravdu
všechno?“ A když nastal okamžik klidu, přicházel zvláštní pocit, že to je ještě nějak jinak.
Že to není vše, proč jsme tady.
Když člověk najde odvahu být chvíli sám se sebou a naslouchat svému nitru, uslyší.
Alena Chamrádová, Ostrava

Neotálej, nečekej,
dobrým slovům přednost dej,
dobro si předávat, je nejvyšší čas
všichni ho cítíme, je v každém z nás.
Neotálej, nečekej,
dobrým skutkům přednost dej,
dobro má vždy vlídnou tvář,
není nic třeba nosit mu na oltář.
***
Každý máme v duši pramen,
ten kdo se ztiší, jeho proud ucítí,
když po směru si cestu zvolí,
láskou bude veden,
do sítí iluzí se již nezachytí.
Ničím už nenechá se zdržovat,
uhnout z cesty mu srdce nedovolí,

vymizí z našeho života. Nejdřív ovládneme
svou vnitřní reakci, pak dostaneme několik příležitostí dokázat, že už máme danou
lekci zvládnutou, a následkem toho úplně
zmizí z našeho života vnější okolnost, která tuto reakci vyvolávala. Nesmíme ale zapomenout na jednu podstatnou věc. Na své
duchovní cestě se musíme postupně naučit
DOKONALÉMU sebeovládání, slovy do
konalému! To znamená, že i kdyby nás
někdo srazil na kolena, naplival nám do
obličeje a zbavil nás i té poslední lidské
důstojnosti, musíme zůstat klidní a nehnutí
jako vodní hladina jezírka za naprostého
bezvětří. Svému protivníkovi neřekneme
jedno křivé slovo, neucítíme proti němu
ani zlomek nenávisti a v mysli nám nevyvstane ani jedna pomstychtivá myšlenka.
To je dokonalé sebeovládání! Kdo takového dosáhl, dostal se na vrchol duchovní
cesty.
...Protože sebeovládání je jeden z nejdůležitějších předpokladů pro duchovní
vývoj a protože jediným naším životním
smyslem JE duchovní vývoj, stává se
často, že pokud jsme líní a nehodláme na
sobě pracovat a vzít otěže svých myšlenek,
pocitů a činů do svých rukou a pouze nezřízeně reagujeme na to, co se nám děje,
ve chvíli, kdy jsme dostatečně silní, vrhá
nás život do takových situací, ze kterých
nemáme úniku a ve kterých nenajdeme
vnitřní klid, dokud nezměníme svou reakci
na tyto sitace, jinými slovy, dokud se nezačneme učit vědomému sebeovládání.
I zde je ovšem potřeba být střízliví a
jít zlatou střední cestou. Není radno vrhnout se prudce do asketického života, stejně jako není doporučení hodné šlápnout
prudce na brzdu ve 150 kilometrové rychlosti. Musíme jít pozvolna, pomalu, ale
jistě a hlavně důsledně! Každý den se nám
naskýtá nesčetně možností a příležitostí
procvičovat a posilovat své sebeovládání.
Je jen na nás, pokud těchto příležitostí vědomě využijeme nebo jestli budeme čekat,
až nám život naservíruje takové, které už
nebude možné odložit či přeskočit.
V životě jsou věci, které není snadné
přijmout s klidem, o tom není pochyb.
Životní okolnosti k nám často přicházejí nečekaně a drsně. Náš život se může
v mžiku změnit a to, na čem jsme si zakládali, se může ve vteřině rozpadnout v
prach. Spoustu věcí v životě nemůžeme
ovlivnit, ani kdybychom se postavili na
hlavu. Vždy ale máme na výběr, jak na ně
budeme reagovat. A v tom spočívá i tajemství sebeovládání.

http://www.janmendel.com/clanky/
clanky/o-sebeovladani.html

Každá zrelá duša teraz stojí
Pred bránou a svoj osud si volí.
Chýba už iba krôčik malý,
Ktorý nás od hlbín našej duše delí.
Kľúč nám všetkým bol už daný
Od dverí do nebeskej brány.
Keď si ho už našiel, nestrať ho,
Za ilúziu konečného sveta
Nikdy nevymeň ho!
Ponáram sa do Ducha Svätého,
Otváram srdce svoje Môjmu Jedinému.
Láska k Nemu mi dáva krídla,
Duša spokojnosťou oplýva.
Slzy radosti v očiach mám,
...Existují chytří mravenci, kteří vykonávají složité funkce. Ale čím jsou
poháněni? Kolektivním rozumem. To
znamená, že existuje rozum, existuje
určité vědomí, které řídí celou mravenčí kolonii. Existuje také obecné vědomí v globálním měřítku. Ono existuje i
zde, u nás na Zemi, a přiděluje každému
člověku „sekvestr“, jako část oddělenou
od celku, jeho individuální část. Toto je
naše vědomí. V podstatě je to nástroj,
který máme pro to, abychom ho používali. Můžeme ho přirovnat k palubnímu počítači našeho auta. Někdy to
dopadne tak, že vědomí nám diktuje, tj.,
dominuje nad námi. Náš palubní počítač
nám diktuje, jak máme žít, kam máme jet
a jak máme jezdit. Vnucuje nám živou
šablonu, že jsme část auta(těla) s nímž
odejdeme. Ale může palubní počítač pochopit, jaký by chytrý a super moderní
nebyl, tvé duchovní potřeby? Zajisté, že
ne. Jeho možnosti jsou omezené, stejně
jako u našeho vědomí. A náš mozek je
ještě více omezen. Ačkoli mozek a vědomí - to jsou dvě různé věci. Již jsme
se o tom trochu zmínili, a chvála Bohu,
že věda došla k tomuto pochopení. Vidíš,
nějaký pokrok máme. I s pomocí našeho rozumu můžeme přijít k pochopení,
že existuje jiný svět a nejenom tento, co
známe. Je možné přijít na to, že myšlenky, jež přichází, nepatří tobě a je to do-

ze zvoleného cíle se uvnitř
bude radovat,
v úsilí svém již nepovolí.
Každý máme v duši pramen,
ten kdo se ztiší, jeho proud ucítí,
když si to zvolí, může být veden
do nádhery nekonečna žití.
Alena Chamrádová, Ostrava

Len Jemu svoju pozornosť tu a teraz dám.
Jeho oči vidím vo dne, v noci,
Jeho úsmev sprevádza ma aj o polnoci.
Ponoriť sa do Neho celá chcem
A nikdy nevyjsť z blaženosti
Jeho Ducha je môj sen.
Môj sen sa každým dňom
skutočným stáva,
Keď myseľ naplňujem len
dobrom od rána.
A keď už nikdy neupustím
svoju striebornú niť,
Vtedy budem skutočne len v Ňom žiť!
Gabriela z Bratislavy

cela snadné. Stačí věnovat tomu trochu
pozornosti. Jednoduše si sednout a sledovat, jak myšlenka přichází, jak jí dáváš sílu pozornosti, a právě tím ji udržuješ v hlavě. Takže stačí se uvolnit, zůstat
v klidu a pozorovat. Zdá se ti třeba, že
na nic nemyslíš, avšak stejně se nemůžeš
zbavit všech myšlenek. Je jich obrovské
množství a přicházejí nepřetržitě. Není
možné je zklidnit, po celou dobu na něco
myslíme. Avšak jsi to ty, kdo myslí?
Nebo tvé myšlenky jsou podobné rádiovým vlnám, které neustále procházejí
tvým přijímačem (vědomím) a ty je jenom přepínáš. Například, přepnul jsi na
jednu stanici a slyšíš, že vysílají hudbu,
na druhé - zprávy. Právě takto probíhá
vkládání síly pozornosti a aktivace toho
či jiného programu. Ani méně ani více.
Když už tyto programy přišly a my jsme
jim dali sílu pozornosti, takže co se bude
dít dál? Dál oni působí na chemie v našem mozku, na neurony a náš mozek začíná plnit určitou funkci. Například najednou jsme si vzpomněli, jak nás kdysi
někdo urazil. Tento program neustále zní
v naší hlavě, jako starý gramofon. A co
to v nás vyvolává? Emoce. V takovém
stavu můžeme myslet na duchovno?
byly použity materiály z videorozhovoru
Smysl života - nesmrtelnost
https://www.youtube.com/watch?v=0qOVXPJAx0o
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