
Nastal čas pozrieť sa do očí neuspo-
kojivým faktom a vniknúť do podstaty 
katastrofických udalostí na našej plané-
te, ktorá sa nachádza na okraji klimatic-
kej apokalypsy.

Súčasný televízny divák si zvykol, že 
blok o počasí vedú sympatické, príjemné 
hlásateľky, ktorých žiarivý úsmev a po-
zdvihnutá nálada sú určené na zasiatie is-
toty v tom, že prinajmenšom s počasím je 
u nás všetko perfektné. Pritom málokto ve-
nuje pozornosť informáciám osvetľujúcim 
počasie za hranicami rodného mesta, nie 
to že krajiny. A informácie o kataklizmách 
a prírodných katastrofách sú vnímané ako 
niečo desivé, odpudivé a teda nežiadúce 
pre vnímanie – mňa osobne sa to "vďaka-
bohu" netýka. 

Z dôvodu udržaniailúzie bezpečnos-
ti v masách sa informácie o klimatických 
nešťastiach špeciálne podávajú izolovane, 
bez náležitej analýzy, aby ľudia nemali 
možnosť uvidieť úplný obraz. Pritom ne-
ustále dotieravo znejú názory všemožných 
„expertov“, ktorí sa snažia ubezpečiť pub-
likum, že vraj je všetko v poriadku a naj-
bližších sto-dvesto rokov sa ľudstvo ne-
musí ničím znepokojovať. A medzitým sa 
Zem nachádza na prahu totálneho kolapsu.

Naša planéta je jeden organizmus 
a ako v každom organizme súv nej všetky 
procesy vzájomne prepojené. Klimatické 
a geofyzikálne udalosti sa navzájom nevy-
hnutne ovplyvňujú, čo vyvoláva reťazovú 
reakciu vytvárajúcu predpoklady pre nové 
a nové makro udalosti. 

Tak po vykonaní analýzy ná-
sledkov množstva živelných ka-
tastrof vedci zistili, že seizmickej 

aktivite predchádzajú anomálie magnetic-
kého poľa Zeme. Napríklad v Japonsku 
pred zemetrasením, ku ktorému došlo 11. 
3. 2011, bola zaznamenaná aktivácia Ti-
chooceánskej litosferickej dosky, ktorej 
pohyb sa zrýchlil. Ako doplnkový faktor 
nemalú úlohu v tejto kataklizme zohral po-
sun magnetických pólov, ktorý významne 
ovplyvnil geomagnetické pomery celého 
súostrovia. Výsledkom súhrnu týchto ja-
vov bola séria silných zemetrasení s mag-
nitúdou 9,0.

Moderná veda si je vedomá, že prá-
ve oslabenie magnetického poľa Zeme 
vedie nielen k presunu geomagnetických 
pólov, ktorý sa za posledných 20 rokov 
zrýchlil niekoľkokrát, ale tiež ku tzv. 
prepólovaniu, kedy si severný a južný 
magnetický pól menia miesta a dochá-
dza k inverzii. Tieto geofy-
zikálne udalosti vedú ku 
globálnym zmenám klímy, 
najmä k zvýšeniu priemernej 
ročnej teploty na planéte a ku 
zvýšenej tektonickej aktivi-
te, ktoré sú vždy sprevádzané 
rozsiahlymi živelnými pohro-
mami. 

Magnetosféra je ochran-
ným kokónom Zeme pred 
ničivou kozmickou radiáciou 
a vysoko energetickou kaskádou nabitých 
častíc, pohybujúcich sa od Slnka. Magne-
tické siločiary prirodzeného štítu planéty 
umožňujú prechod týchto prúdov mimo 
jej povrchu v dostatočnej vzdialenosti, čo 
tu vytvára podmienky pre rozvoj biolo-
gických foriem života. Kritické oslabenie 
magnetosféry pod určitú hodnotu môže 
viesť k tomu, že molekuly plynného obalu 
planéty budú odnesené slnečným vetrom. 
Vedci sa domnievajú, že práve takto svoj-
ho času stratil atmosféru Mars. 

Pozorovania v posledných desaťroči-
ach viedli k neradostnému záveru - z prí-

čin neznámych pre modernú vedu mag-
netické pole Zeme prudko slabne. V roku 
2014 Európska vesmírna agentúra (ESA) 
vypustila na obežnú dráhu Zeme tri družice 
Swarm pre štúdium stavu a sledovanie dy-
namiky zmien  magnetického poľa planéty 
a tiež procesov spojených so zrýchľujúcim 
sa posunom pólov.

Dáta z družíc potvrdili, že za posled-
ných 100 rokov magnetické pole Zeme 
oslablo o viac ako 15%, hoci predtým sa 
oficiálne udávala iná hodnota - nie viac 
ako o 5%. A v oblasti tzv. Juhoatlantickej 
anomálie, tiahnucej sa od brehov  Brazílie 
po západné pobrežie Afriky - do nebývalej 
hodnoty! A negatívna dynamika prudko 
narastá každým dňom. Je pritom potrebné 
poznamenať, že nad  západnou pologu-
ľou je intenzita magnetického poľa cel-
kovo slabšia ako nad východnou a pro-
cesy jeho degradácie prebiehajú rádovo 
rýchlejšie. 

Práve oslabenie magnetosféry viedlo 
k tomu, že polárna žiara značne rozšírila 
svoju geografiu a zostúpila z vysokých ze-
mepisných šírok do oblasti mierneho pás-
ma. Teraz tento atmosférický jav možno 
pozorovať v Poľsku, Nemecku a ďalších 
európskych krajinách, kde predtým po-
dobné nikdy nebolo zaznamenané. Táto 
skutočnosť je najvážnejším núdzovým sig-
nálom - Zem rýchlo stráca svoju ochrannú 
bariéru a stáva sa bezmocnou pred kozmic-
kými živlami!
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Gejzír ve sloven-
ských Herľanech 

Unikátní přírodní úkaz ve východo-
slovenské obci Herľany asi 28 kilometrů 
východně od Košic láká domácí i  zahra-
niční turisty. Zdejší gejzír určitě stojí za 
podívanou. Vystřeluje však na povrch 
stále v  delších intervalech a  návštěvníci 
se musí obrnit značnou dávkou trpělivos-
ti. V současnosti se erupce opakují jen ka-
ždých 36 až 38 hodin. Činnost gejzíru řídí 
sama příroda, proto čas nejbližší erupce 
zveřejněný na internetové stránce obce 
je pouze orientační .

pokračování na str. 4

Proč Proroci 
neprosí Boha o...

A  jak zareagoval systém na obje-
vení se Ježíše Krista v  tomto světě? 
Tím samým  – agresivitou, počínaje 
odsouzením ze strany vládnoucích 
žreců a  konče pronásledováním, je-
jich nenávistí ke všemu svatému. No 
a  co žádali lidé od Ježíše, když měli 
tuto jedinečnou šanci žádat o Věčné? 
Znovu magii...
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Síla zvuku
Hudba  – to je síla, kterou je mož-

né využívat jak pro dobro, tak pro zlo; 
zesiluje každou radost, vyhání nemoc, 
zklidňuje každou bolest. Aristoteles 
řekl:  „Vždy je nutné dávat pozor na za-
vádění nového typu hudby, jako mož-
ného nebezpečí pro celý stát, protože 
změna ve stylu hudby vždy ovlivňuje 
nejdůležitější aspekty politického řádu.“
432 Hz  – to je probuzení, otevření sr-
dečního centra, úroveň lásky, harmo-
nie, radosti. 432 Hz je také nazývána 
frekvencí Vesmíru.
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Upřímnost
Každý z  nás máme svůj pohled na 

svět.  Přijímáme řešení na základě vlast-
ních zkušeností. V  době dospívání jsem 
často nemohl pochopit, proč se lidé 
obelhávají, proč si závidí a  škodí a  proč 
k sobě nejsou upřímní. Stálá přítomnost 
těchto myšlenek mě pomalu začala utvr-
zovat v tom, že tak to na světě chodí, že 
se tak chovají všichni, a  proto je úplně 
normální, když se tak budu chovat i  já. 
Ale někde uvnitř jsem cítil, že to není 
správně. Chápal jsem, že upřímnost ne-
můžu očekávat od druhých, když nejsem 
upřímný sám k sobě. 
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Co je to 
osteochondróza?

Osteochondróza je degenerativně 
dystrofický proces, který obvykle začí-
ná v  meziobratlové ploténce a  postu-
pem času se zapojují i další části páteře.
Pokud je pulpozní jádro (funkcionál-
ní centrum meziobratlové ploténky) 
schopno absorbovat a udržet tekutinu, 
potom je „zdravé“.  Když je ale výživa 
ploténky narušena, začnou se objevo-
vat změny ve fungování páteře. Mezi-
obratlové ploténky nemají cévy a  ply-
nulá výměna živin je zajištěna pomocí 
střídání zatížení disku během chůze. 

pokračování na str. 2

KLIMATICKÁ APOKALYPSA JE NEVYHNUTNÁ

Ako tvrdia súčasné médiá, hlavným problémom civilizácie je napätá, krajne 
nestabilná geopolitická situácia a kríza verejnej správy. Práve o tomto sa nás 
snažia všemožne presvedčiť novinári, tí pri moci a vlády. Pozornosť verejnosti 
sa zámerne zameriava na problematiku ozbrojených konfliktov, rasových, nábo-
ženských a etnických sporov. Vnucujú nám falošné hrozby a tým sa snažia skryť 
informácie o skutočných nebezpečenstvách, ktoré visia nad ľudstvom. 

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

Mimochodom, túžba podrobnejšie tomu porozumieť u nás dozrievala dávno, ale chápajúc náročnosť úlohy – veď viac-menej 
seriózna štúdia predpokladá v prvom rade zber a analýzu hodnej vrstvy informácií, zaberajúcich niekedy značné množstvo času, – 
všetko sa akosi odkladalo. A zdá sa, že nie zbytočne ako sa hovorí, teraz k termínu vznikla taká potreba a ja sa podľa svojich síl 
pokúsim čo-to vysvetliť. 

pokračování na str. 5
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Vrozenou obranyschopnost lidského 
těla zajišťuje lymfatický systém, který ov-
šem nemá žádné srdce, jež by zabezpečo-
valo jeho cirkulaci. Je známo, že lidé, kteří 
byli zbiti v lágrech za dob totalitních reži-
mů, se museli přinutit k tomu, aby po cele 
chodili. Pokud dokázali chodit, dokázali se 
ze zranění postupně zotavit, protože chůzí 
pumpovali oběh lymfatického systému.

Samozřejmě toto je značně extrémní 
případ, jak lze chůzi využít k ozdravení 
těla. O léčivé síle chůze již vznikla řada 
publikací a vědeckých studií. Pozitivní 
účinky chůze nezahrnují pouze pumpová-
ní lymfatického systému, čímž zvyšujeme 
přirozenou obrany schopnost těla. Chůze 
rovněž procvičuje a posiluje svalstvo 
v okolí páteře a pomáhá odstraňovat 
bolesti zad. Kromě toho zbavuje depresí 
a zlepšuje činnost mozku.

Studie zveřejněná ve vědeckém ma-
gazínu Proceedings of National Academy 
of Sciences zaznamenala, že pěší turistika 
a pobyt v přírodě redukuje negativní a ob-
sesivní myšlenky a pomáhá při úzkostech 
a depresích, což si samozřejmě každý 
může snadno vyzkoušet a zažít během pro-
cházky v přírodě.

Pokud chůzi zařadíme do každodenní-
ho života, může velice dobře pozvednout 
náš psychický stav, bystřit myšlenkovou 
činnost.  „V USA proběhl seriozní výzkum 
na velkém množství zdravotních sester 
důchodkyň. Ukázalo se, že zdravotní se-
stry (80 až 90 let staré), které ušly denně 
alespoň čtyři kilometry, byly nejen v lepší 
fyzické kondici, ale také jim to lépe mys-
lelo. Tyto sestry byly v lepší duševní kon-
dici, byly schopny se o sebe samy postarat 
a měly lepší paměť,“ uvedl Karel Nešpor, 
primář oddělení mužských závislostí Psy-
chiatrické nemocnice v Bohnicích v rozho-
voru pro Českou televizi.

Dnešní doba vysokého počtu kancelář-
ských zaměstnání, sedavého způsobu živo-
ta, ke kterému nás nutí rozvoj výpočetních 
technologií, vede k tomu, že se každoden-

ní pohyb v přírodě, neřkuli chůze vůbec, 
omezují na minimum nebo úplně chybí. 
Do práce a z práce autem nebo městskou 
dopravou a doma padnout u televize, což 
je nejlepší příprava podhoubí pro začátek 
depresí. 

Dlouhodobý pobyt ve městě, nahlížení 
do monitoru a omezený pohyb mají dle re-
álných zkušeností značný vliv na psychic-
ký stav člověka. Omezují jeho kreativitu, 
vedou k depresím a bolestem zad. Je-li nut-
né ještě něco dokazovat, tak také vědecké 
studie tyto problémy odhalují u skupin, 
které vědci podrobili dlouhodobému po-
zorování.

Výsledek je prostý. Je třeba zapojit 
chůzi do každodenního života. Napří-
klad ranní chůze do práce a odpolední 
chůze z práce. „Manažeři v Londýně obují 
ráno tretry, urazí kus cesty do práce pěšky, 
sundají tretry, obují polobotky a úřadují, 
sundají polobotky, obují tretry a ve svých 
drahých oblecích pochodují zpátky domů,“ 
uvedl Karel Nešpor pro ČT.

Jak se ukázalo, chůze městem nemá 
tak dobré účinky jako chůze v přírodě, 
takže pokud se můžete procházet přírodou 
nebo alespoň parkem, uděláte pro sebe ješ-
tě více. Chůze je velmi účinný a samo-
zřejmě také velmi levný lék i sport.

Další zkušenosti ukazují, že chůze či 
běh napomáhají k zastavení neodbytné 
myšlenkové činnosti. Jeden nejmenovaný 
ředitel společnosti každý den po práci vě-
noval dvě hodiny běhu, při němž vždy za-
žíval stejný proces. První hodinu mu v hla-
vě vířily myšlenky na práci a problémy 
z uplynulého dne, které se však neustále 
zeslabovaly. Druhou hodinu už nevnímal 
nic než běh, zostřené vnímání okolí a uvol-
nění mysli.

Pokud se podaří dosahovat stavu vy-
prázdnění mysli, zklidnění a soustředění 
prostřednictvím běhu, chůze, rozjímání 
či meditace, dojde vždy ke zlepšení psy-
chického stavu člověka sužovaného na-
příklad náročnou myšlenkovou činností 
a problémy, na které nedokáže zapome-
nout nebo ty, jež si žádají naléhavé řešení. 
Výsledkem je lepší nálada, vnitřní klid 
a vyšší míra soustředěnosti, což následně 
zabezpečuje kvalitní spánek a schopnost 
regenerace.

Chůze naboso
Švýcarský inženýr Karl Müller si při 

svém pobytu v Korei všiml zajímavého 
úkazu. Kdykoli ho trápily bolesti zad a šel 

se procházet naboso po rýžových polích, 
jeho bolesti se rychle zmírnily.

Müller začal hlouběji studovat účinky 
chůze bosých nohou po měkkých materiá-
lech. Při své cestě po Africe náhodou nara-
zil na místní domorodý kmen Masajů. Při 
jejich pozorování objevil, že chůzí naboso 
po měkkých přírodních podkladech Masa-
jové udržují tělo v rovnováze a mají silné 
svalstvo, které zabezpečuje správné držení 
těla. Masajové neznali bolesti kloubů a zad 
a těšili se stabilnímu zdraví.

V dubnu roku 2001 se obchodní zá-
stupci firmy Nike zúčastnili tréninku bě-
žeckého týmu Stanfordovy univerzity. 
Překvapeně pozorovali tým, když vyrazil 
na dráhu bez bot. Trenér Vin Lananna pře-
kvapeným prodejcům vysvětlil, že když 
běžci trénují bosí, běhají rychleji a méně 
často se zraní. Lananna je považován za 
významného odborníka v oblasti běžecké-
ho tréninku.

Za deset let působení na Stanfordu 
jeho běžecký tým pětkrát zvítězil v šam-
pionátu týmů NCAA a získal dvaadva-
cet individuálních titulů. Staral se také 
o olympioniky na „farmě“ sponzorované 
společností Nike. Trenér Lananna tvrdil, 
že stále důkladnějšími výztuhami a opora-
mi nohy prostřednictvím bot se noha do-
stává do nepřirozené pozice, a proto trvá 
na tom, aby jeho běžci vždy část tréninku 
běhali naboso.

Když přejdeme k masáži chodidel 
a stimulování takzvaných akupresurních 
bodů, můžeme říci, že se dnes jedná o po-
měrně populární odvětví. Jak však sami 
akupresuristé přiznávají, nejlepší reflexní 
terapie je bosá chůze venku. Opět se do-
stáváme k tomu, že chůze je velmi levný 
a dostupný prostředek k udržení zdraví. 
Chůze naboso neustále masíruje akupre-
surní body na nohou a stimuluje tak podle 
teorií akupresury rozličné tělesné funkce.

http://www.epochtimes.cz/

Léčivá chůze: 
Nejsložitější lék není nezbytně tím nejlepším

Pokud chůzi zařadíme do každodenního života, může velice dobře pozvednout náš zdravotní stav
Osteochondróza je degenerativně 

dystrofický proces, který obvykle začí-
ná v meziobratlové ploténce a postupem 
času se zapojují i další části páteře.

Pokud je pulpozní jádro (funkcionální 
centrum meziobratlové ploténky) schop-
no absorbovat a udržet tekutinu, potom 
je „zdravé“. Když je ale výživa ploténky 
narušena, začnou se objevovat změny ve 
fungování páteře. Meziobratlové plotén-
ky nemají cévy a plynulá výměna živin 
je zajištěna pomocí střídání zatížení disku 
během chůze. Například u lidí, kteří hodně 
sedí a nemají skoro žádný pohyb, buňky 
meziobratlové ploténky začnou trpět ne-
dostatkem výživy a v důsledku toho ztrácí 
schopnost zadržovat tekutiny, „vysílí se“, 
onemocní a zemřou. Takto začíná osteo-
chondróza.

Jenže tohoto procesu si v rané fázi 
vývoje málokdo všimne.  Počátky nemoci 
mohou být doprovázeny krátce trvajícími 
bolestmi nebo zvláštním pocitem v oblas-
ti páteře. Obvykle tomu nevěnujeme pat-
řičnou pozornost, protože nám to nebrání 
normálně žít a pracovat.

Časem začne meziobratlová ploténka 
„vysychat”, zpevňovat se a snižovat svoji 
výšku. V důsledku toho se 
narušuje synchronní práce 
ploténky a následně i bio-
mechanika páteře jako cel-
ku. Dochází ke vzniku růz-
ných onemocnění páteře. 
Ta se projevují stálou a ne-
snesitelnou bolestí, která 
nás nutí vyhledat lékařskou 
pomoc.

Bylo zjištěno, že je-
diným aktivním stimulá-
torem zásobování živin  
meziobratlové ploténky je 
chůze. Výživa disku začíná 
po 15-20 minutách nepřetr-
žité, klidné chůze, která by 

měla trvat 1,5-2 hodiny (pro dostatečnou 
denní dávku výživy disku). Tuto procház-
ku nic nahradit nemůže! Žádné statické 
držení těla nebo zátěž páteře, tím jediným 
pravým je zátěž po určitých dávkách v po-
době přirozené chůze.

Chůze pomocí trenažérů, např. běhací-
ho pásu, není pro tento účel efektivní, pro-
tože to není pohyb v prostoru na určitou 
vzdálenost, při kterém svaly pracují jinak 
a zátěž na páteř se rozděluje atd. Obecně 
platí to, že přírodu oklamat nelze!

V článku bylo vy-
užito materiálů z knihy 
Osteochondróza pro 
profesionálního pacien-
ta od akademika Igora 
Danilova.

 
Knihu  Osteochon-

dróza pro profesionál-
ního pacienta od prof. 
Danilova lze objednat 

na http://www.ibis-
books.cz/ nebo zdarma 

ke stažení na http://
ibisbooks.cz/dload/os-

teochondroza_pro_
profesionalniho_

pacienta.pdf

Co je to osteochondróza?

Dr. Norman W. Walker byl jeden 
z nejvýznamnějších lékařů zabývajících se 
zdravím a výzkumem výživy v USA. Jeho 
knihy byly vzorem mnohým lékařům, věd-
cům a autorům.

Dr. Walker napsal poslední knihu ve 
svých 113 letech. Až do své smrti v roce 
1984 byl nesmírně činný. Dožil se 118 let. 
I v tomto věku se věnoval domácím pracím 
a zahrádkařil. Jezdil na kole, přestože měl 
již více než 100 roků. Přežil své kritiky 
a posměváčky. Dnes jej řadíme mezi prů-
kopníky přirozené životosprávy.

Více jak 70 let se snažil svými výzku-
my ukázat, jak mohou žít lidé déle a zdra-
věji. On sám byl příkladem toho, jak se 
může dosáhnout kvetoucího zdraví správ-
ným myšlením, správnou výživou a správ-
nou péčí o tělo.

Tisíce lidí se přesvědčilo o metodě Dr. 
Walkera vyléčit pomocí čerstvých zeleni-
nových šťáv i "nevyléčitelné" nemoci. Ve 
světě je známý jako "The Juiceman" (juice 
= šťáva)

Čerstvá šťáva
Tajemství účinků čerstvé šťávy spo-

čívá v rychlém využití minerálních lá-
tek, vitaminů, solí a především enzymů 
z čerstvého ovoce a zeleniny, které tělo za 
normálních okolností získává složitými 
a dlouhodobými procesy. Čerstvá šťáva 
je oproti celému plodu dokonale strávena 
během několika minut, což ocení zejména 
lidé nemocní, kteří potřebují okamžitě na-
čerpat energii k dalšímu trávení normální 
potravy.

Nejúčinnější je pří-
jem šťáv ráno na lačno. 
Výrazné léčivé účinky se 
dostavují už při příjmu půl 
litru denně. Prospěšné je 
jakékoliv zkonzumované 
množství a Dr. Walker ra-
zil zásadu: "Raději trochu 
šťávy, než nic." Samozřej-
mě se naskýtá otázka, kde 
je to maximum. Osobně se 
domnívám, že větší množ-
ství než litr denně Vám 
bez postupného navykání 

bude působit spíše zažíva-
cí potíže, než výrazně prospívat, ale je to 
vždy individuální reakce daného jedince. 
Po návyku je možné pít opravdu velká 
množství bez jakékoliv negativní reakce. 
Protože nic se nemá přehánět, nedoporu-
čuji čerstvé džusy 
pít pořád a nad-
měrně. Rozhodně 
jimi ze dne na den 
nevyléčíme růz-
né choroby, které 
nás trápí. Je třeba 
si uvědomit, že 
v čerstvém džusu 
přijímáme ovoce 
a zeleninu v kon-
centrované podo-
bě. Vypitím malé 
sklenky šťávy 
vlastně přijímáme najednou například pět 
velkých rajčat nebo paprik, což není nor-
mální konzumací možné. Zpočátku boha-
tě stačí denně dvě sklenice o objemu 2 až 
3 dcl, ráno a odpoledne, nebo večer. Po ně-
kolika týdnech zvýšíme dávky džusů i na 
pět sklenic denně. Zpočátku šťávy ředíme 
v poměru 2 díly šťávy na díl vody, později 
přejdeme na poměr 3:1. Tmavé a podle vý-
zkumů velmi zdravé druhy zeleniny, které 
intenzivně působí i ve formě džusů, také 
ředíme, poměr 3:1. Jde především o broko-
lici, zelí, kapustu, špenát a červenou řepu. 
Současně je třeba dodat organizmu i ade-
kvátní množství vlákniny pro bezchybnou 
funkci tlustého střeva.

Čerstvé šťávy a koktejly z ovoce 
vynikají nejen svou lahodnou chutí, ale 

především vysokým obsahem vitamí-
nů, minerálů, živých enzymů a dalších 
biologicky významných látek. Pití čers-
tvě vylisovaných šťáv čistí a detoxikuje 
organismus, podporuje trávení, snižuje 
nadváhu, odstraňuje únavu, dodává tělu 
energii a vitalitu. Konzumací čerstvých 
šťáv a koktejlů snadno doplníte svou 
denní dávku zdraví a navíc mají vý-
bornou chuť. Šťáva ovšem velice rych-
le oxiduje a bezprostředně po přípravě 
musí následovat konzumace. Sledování 
ukázalo, že 30 minut od přípravy šťávy se 
snižuje její enzymatická aktivita na polovi-
nu. Takže žádné skladování ani v lednici, 
prostě vylisovat a ihned vypít.

Uvažovat dlouho o tom, z čeho šťá-
vu vyrábět nemá význam, odšťavnit se 
dá v podstatě vše, pokud to pro Vás bude 

pitné. Při léčbě chorob se účinnost šťáv 
zvyšuje sestavováním do vhodných léčeb-
ných směsí. Důležité je nemíchat náhodné 
varianty podle chuti, ale respektovat ob-
sah účinných látek v jednotlivých plodech 
a zásadně nemíchat ovoce se zeleninou 
mimo varianty mrkev s jablkem. 

Uvedu stručný přehled vlastností a lé-
čebných účinků některých nejběžnějších 
variant, ale pro celkový přehled by byla 
nutná celá kniha.

JABLEČNÁ - Pomáhá při zácpě a po-
vzbuzuje činnost dolní části střeva, pokud 
se pije ráno nalačno. Je bohatá na hořčík, 
železo, křemík, karoteny, obsahuje nena-
sycené mastné kyseliny, má vysoký obsah 
draslíku i velké bohatství vitamínů a stopo-

vých prvků, Užívá se při zánětech a horeč-
ce. Téměř neobsahuje bílkoviny, má málo 
sacharidů, obsahuje mnoho vody a malé 
množství mastných kyselin ve slupce. Při 
růstu plodů se tvoří mnoho vit. C a biofla-
vonoidů, které brání jeho oxidaci. Obsahu-
je až 30% pektinu, účinné vlákniny, která 
snižuje hladinu cholesterolu a váže na sebe 
toxické látky jako je olovo, nebo rtuť. Jabl-
ka snižují krevní tlak, hladinu cholesterolu 
a krevních tuků, posilují imunitní systém, 
srdce a krevní oběh, stabilizují hladinu 
cukru v krvi a posilují cévy (především 
slabé žíly). Mají velmi pozitivní vliv na 
metabolismus (látkovou výměnu) a čistí 
střeva. Jablka jsou mimořádně bohatá na 
draslík, který je nezbytný pro hospodaření 
s vodou, pro přenos nervových podnětů, 
funkci ledvin a činnosti svalů.

P O M E R A N -
ČOVÁ - Bohatá na 
draslík, vápník, hoř-
čík a vysoký obsah 
vitamínů A, B, C. 
Velmi pomáhá při 
překyselení orga-
nismu. Je tou nej-
vhodnější šťávou, 
při očistné kůře. Po-
meranč o váze 180 
g obsahuje přibliž-
ně 70 mg. vitamínu 
C, což odpovídá 

celodenní dávce u průměrného člověka. 
Tím podporuje vitalitu, duševní svěžest 
a štíhlost, aktivuje žlázy, poskytuje výbor-
nou ochranu proti chřipce. Dále obsahuje 
vitamíny skupiny B zejména biotin (B7 
pro kůži a vlasy), mnoho kyseliny panto-
thenové (pro buněčnou energii, barevnou 

stálost vlasů), kyselinu listovou, zhruba 
50 mg. vápníku (posiluje výstavbu zubů 
a kostí), obsahuje mnoho hořčíku (pro 
srdce a činnost svalů), patří k nejlepším 

zdrojům selenu (antioxidant k odbourává-
ní volných radikálů). I jediný pomeranč 
může mít velmi stimulující a energetizující 
účinek pro organismus, dužina obsahuje 
velké množství bioflavonoidů. Pomeranče 
uvádějí do chodu látkovou přeměnu v buň-
kách a dodávají životní energii, povzbuzují 
ducha, odstraňují nedostatek soustředění, 
aktivují všechny tělesné žlázy, posilují libi-
do a potenci, posilují imunitní systém a kr-
vetvorbu, zlepšují vzhled vlasů a posilují 
vazivové tkáně, zastavují krvácení z dásní 
a působí proti krvácení z nosu, podporují 
redukční diety.

Z ČERVENÉ ŘEPY - Je velmi hod-
notná pro tvorbu červených krvinek, cel-
kově posiluje organismus, čistí krev, má 
vynikající čistící účinek pro játra, ledviny 
a žlučník, povzbuzuje činnost lymfatic-
kého systému. Nedoporučuji pít najednou 
více než 200ml, její silně čistící účinek 
může způsobit točení hlavy, nebo pocit 
nevolnosti. Během klimakteria dosáhnete 
touto šťávou lepší a trvalejší výsledky než 
umělými hormony. Většinou se užívá ve 
směsi s mrkvovou šťávou.

DRASLÍKOVÁ SMĚS - Tvoří ji 
šťávy z karotky, celeru, petržele a špená-
tu, které jsou bohaté na draslík a obsahují 
prakticky všechny minerály a soli, které 
tělo potřebuje. Je to ta nejdokonalejší po-
travina a pomohla i nemocným, kteří už 
nemohli přijímat pevnou stravu. Není sice 
příliš chutná, ale za to účinná.

celý článek zde: http://www.zdravi-az.cz/
Hydratace_organizmu_04.php

Šťávy ovocné a zeleninové
Konzumaci čerstvých ovocných a zeleninových šťáv lze doporučit z mnoha 

různých hledisek. Šťáva vymačkaná z ovocných plodů a zeleniny se používá pro 
své léčivé účinky již od 19. století. Tělo se pomocí šťáv velice dobře pročišťuje 
a výborně se upravuje acidobazická rovnováha organizmu. K této proceduře pou-
žíváme zásadně čerstvě vymačkané - odšťavněné ovoce a zeleninu, tedy nic, co by 
prošlo tepelnou úpravou.

„Být člověkem v lidské společnosti vůbec není těžkou povinností, 
ale jde o prosté rozvíjení vnitřních potřeb. Nikdo neříká, že na včele 

leží posvátný úkol dělat med. Ona ho dělá proto, že je včela.“ 
A.I.Gercen

„Informovanost pacienta je pro blahobyt lékaře stejně nebezpečná 
jako neinformovanost lékaře pro zdraví pacienta.“ 

prof. I.M. Danilov
 z knihy Osteochondróza pro profesionálního pacienta
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Přátelství je součást lidského štěstí. Jan Werich

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: +421903922889

PRAHA
Kdy: každý pátek od 19 hodin

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

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

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

MEDITACE 
podle knih Anastasie NOVYCH

ZÁŘÍ, ŘÍJEN 2017
OPAVA

Kde: Antonína Sovy 39, Opava
 Kdy: každou středu od 18 hodin

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

MÍSTEK 
Kde: nám. Svobody 14 (Místecké nám), 738 01, 2. patro

Kdy: každý čtvrtek od 18 hodin
registrace předem : michal.krawiec@volny.cz, Michal 733111676, 

Historie se nejen vrací, ale dokonce 
se opakuje ve stejných detailech. A my po-
řád šlapeme na stejné hrábě. Proč? Pojď-
me se podívat na minulost a současnost 
z jiného úhlu pohledu.

„Zajímavým srovnáním je, že pokud se 
v minulosti zkušený člověk, žijící jako ka-
ždý jiný, snažil podělit o získané vědomos-
ti, ve snaze pomoci tím společnosti a indi-
viduálně pracoval s lidmi, tak v moderním 
světě politiky a velekněží (žreců) kromě 
toho, že tyto instituce existují odděleně od 
lidu, se také snaží upevnit svou moc pro-
střednictvím aktuálních potřeb lidí za po-
moci různých slibů. I když ve skutečnosti, 
pokud se podíváme na historické příklady 
ještě z doby před tisíci lety, žádný z těchto 
slibů nebyl nikdy splněn. Pro velekněze 
a politiky je to jen starobylá hra na sliby, 
která se zakládá na víře lidí.

Musíme pochopit, proč se tak děje 
a proč sama společnost tento proces podpo-
ruje a pokaždé šlape na stejné hrábě. Toto 
vše je předvídatelné, když ve společnosti 
převládá formát konzumního myšlení. Co 
jsou to vlastně sliby politiků a veleknězů? 
Pro ty, kteří jsou u moci  je to jen způsob, 
jak manipulovat s vědomím mas, jinak ře-
čeno, řídit veřejnou náladu. Tato hra, za-
ložená na pocitech a přáních, zdůrazňuji, 
mas, myšlenkové šablony, které se vytvá-
řejí prostřednictvím médií, která vlastní 
ti, kdo jsou u moci. Pro masy jsou sliby 
a ujištění politiků a veleknězů projeveným 
formátem spotřebitele, který nemá nic 
společného nejen s pravou duchovností, 
ale také s plněním těchto banálních slibů. 
To, co lidem slíbili „dát zdarma, zabezpe-
čit nebo poskytnout “, lidé již považují za 
své vlastní a touto iluzorní nadějí žijí. Mlu-
víme teď jen o osobním prospěchu, který 
se týká jejich materiálních zájmů. Protože 
politici a velekněží znají konzumní přání 

a touhy lidí, šikovně manipulují s jejich 
vědomím a náladou.

Například, zatímco lidé žijí v nadě-
ji, že veleknězi a politici budou držet své 
sliby, tito klidně zařizují svoje podnikatel-
ské a jiné aktivity. Jakmile ve společnosti 
narůstá nespokojenost a lidem dojde tr-
pělivost, okamžitě se spustí atraktivní po-
litické divadlo. Ve společnosti se pomocí 
stejných velekněží a politiků začínají pod-
něcovat negativní pocity. Z jejich kruhů se 
objevují zvěsti o tom, kdo klame lidi a nese 
vinu za všechny problémy (přičemž se ná-
rodní hněv zaměří na konkrétní loutku), 
kterým se údajně nepodařilo dodržet své 
sliby a jejichž slova se rozchází se skut-
ky (vždy vnímané lidmi jako zradu svých 
potřeb). V důsledku toho pomocí médií 
lidi rychle přivádí ke kritickému bodu, 
kdy dochází k emocionálnímu výbuchu. 
Politici a velekněží odstraní jednu loutku 
a na její místo dají jinou, která stejně jako 
její předchůdci, začíná lidem házet sliby 
a ujištění, aby získala popularitu skrze víru 
samotných lidí. A opět stejné vířící myš-
lenky Materiální podstaty se začínají točit 
v novém kruhu.

Takže, vedení jakékoli země na světě, 
ve své podstatě odpovídá spotřebitelské-
mu chování svých lidí. Jinými slovy, když 
v předvolební kampani nějaký kandi-
dát nebo organizace tvrdí, že pomůže 
uskutečnit ambice mas, lidé spěchají dát 
svůj hlas tomu, kdo splní jejich egoistic-
ké přání a touhy. A těsně po volbách je 
v lidech podporována mediální iluze, že 
jejich touhy se už plní nebo budou splně-
ny "v blízké budoucnosti". "To znamená, 
že dochází k prolongování nadějí a očeká-
vání mas na určitou dobu. A tato hra sys-
tému kolektivního (Živočišného) rozumu 
přechází z generace na generaci. Tímto 
způsobem lidé přesměrují svoji pozornost 
na prázdnou iluzi a očekávání, místo toho, 
aby realizovali svoje vnitřní duchovní po-
třeby. A pak jen sedí a čekají, že někdo za-
čne budovat jejich materiální a duchovní 
život. To je opravdu ten největší podvod 
a záměna reality za iluzi systému.

Taková záměna lidské činnosti za 
nečinnost, zejména v duchovních vnitř-
ních záležitostech, se začala se vznikem 
náboženství jako takového. Zejména 
s rozvojem instituce kněžství, když byly 
duchovní základy zaměněny za materiální 
pojetí a sliby. Velekněží využili skutečnost, 
že lidé, kteří se věnují duchovnímu sebe-
zdokonalení, žijí očekáváním duchovního 
osvobození, budoucí blaženosti v jiném 
světě. Na tomto základě zřídili systém ná-

boženství, který si později propůjčili poli-
tici pro organizaci politického systému. To 
znamená, že na začátku velekněží pomocí 
ujištění a sugesce vytvořili pevný názor, 
že člověk sám je duchovně slabý a „hříš-
ný“ a bez pomoci kněží není schopen do-
sáhnout duchovní svobody. Vsugerovali 
masám, že člověk může získat duchovní 
svobodu pouze v případě, že bude otroc-
ky sloužit kněžím, vykonávat jejich rituá-
ly a celý svůj život je bude sponzorovat. 
Jinými slovy, vštěpovalo se, že člověk ne-
může duchovní osvobození dosáhnout in-
dividuální prací na sobě, ale pouze pomocí 
zprostředkovatelů - kněží. Přesto, když 
se spouštěl mechanismus vlivu na masy, 
velekněží zároveň prosazovali myšlenku 
o „odložení“  uskutečnění nároků na rea-
lizaci jejich duchovních potřeb na neurčité 
potom.

Například, v eschatologických nábo-
ženstvích a vírách, aby lidi připoutali ke 
svému náboženství, kněží používali infor-
mace o dni „posledního soudu“, které pře-
vzali od jiných starověkých náboženství. 
Nicméně, věřícím se o těchto starověkých 
zmínkách nic neříkalo, ale jen se vsugero-
vávalo, že pouze uctívání tohoto nábožen-
ství, posluhování jeho kněžím po celý svůj 
život, jednoho dne určitě přinese budoucí 
spasení. To znamená, že kněží udržovali 
svoji moc budoucími sliby posmrtného bla-
ženství, které jsou ve skutečnosti prázdnou 
iluzí, protože bez duchovní práce na sobě 
nemá Osobnost žádnou budoucnost.

V politickém systému pouze zaměni-
li duchovní cíle lidí za materiální touhy 
a za sliby nějaké iluzorní svobody „v blíz-
ké budoucnosti“. Pouze politici, na rozdíl 
od kněží, neustále přesvědčují, že bez nich 
by lidé nebyli schopni postavit opravdu 
volnou a bezpečnou společnost s dobrou 
materiální prosperitou a rovností. Formu-
jí u lidí víru v „dobrého krále“ (politika), 
který jim poskytne skvělou budoucnost, 
a neustále podkopávají víru v život, že se 
společnost může vybudovat sama, bez po-
litiků a kněží. Proto se kněží a politikové 
zajímají o rozvoj konzumní společnos-
ti, aby nedošlo ke ztrátě moci nad lidmi. 
V opačném případě, by se světové spole-
čenství konsolidovalo a zvolilo směr pra-
vého duchovního vývoje, který přirozeně 
odmítá systém politické a kněžské moci 
jako zbytečný.“

Bude-li většina lidí v těchto otáz-
kách projevovat gramotnost, pak po-
dobné problémy jako takové zmizí.

z  knihy AllatRa od A. Novych

Proč věříme předvolebním slibům 

Slovo, které v sobě skrývá nekoneč-
nou Lásku a Moudrost. Proč je právě nyní 
tak aktuální? Je totiž jedním ze základních 
stavebních kamenů duchovní a morální 
civilizace, kterou se musíme stát, pokud 
se chceme zachránit. Celoplanetární kata-
strofy nabírají na síle a proto je právě TEĎ 
nezbytné Sjednocení všech lidí na Zemi. 
A pokud mi není lhostejné, co se stane 
s dětmi, rodiči, přáteli a blízkými, musím 
se změnit v prvé řadě já sám. Každý člo-
věk chápe, že upřímnost je úzce spojena se 
Svědomím. To se ve mně vždycky ozve, 
jakmile dám na radu svých nekontrolova-
ných myšlenek. Pokusím se vám v kostce 
popsat, jak jsem došel k tomu největšímu 
odhalení v mém životě.

Každý z nás máme svůj pohled na 
svět.  Přijímáme řešení na základě vlast-
ních zkušeností. Zkušenosti však mohou 
být různé, dobré i špatné, ale záleží pou-
ze na mě, jak danou zkušenost zhodno-
tím. V době dospívání jsem často nemohl 
pochopit, proč se lidé obelhávají, proč si 
závidí a škodí a proč k sobě nejsou upřím-
ní. Stálá přítomnost těchto myšlenek mě 
pomalu začala utvrzovat v tom, že tak to 
na světě chodí, že se tak chovají všichni, 
a proto je úplně normální, když se tak budu 
chovat i já. Ale někde uvnitř jsem cítil, že 
to není správně. Chápal jsem, že upřím-
nost nemůžu očekávat od druhých, když 
nejsem upřímný sám k sobě. Častokrát 
jsem si pokládal otázku, co mě nutí se 
k lidem chovat s odstupem? Proč se bo-
jím říct to, co právě cítím? Proč stále 
hodnotím všechno a všechny? Proč chci 
mít neustále kontrolu? 

Pravdivé odpovědi však nepřicházely. 
Místo toho se mi při každém dalším pře-
hmatu, když se ozvalo Svědomí, pokaždé 
vybavily obrazy konkrétních situací, kte-
ré se mě snažily utvrdit v tom, že to, jak 
jsem se zachoval je úzce spojeno s mou 
povahou, s mým datem narození, s mými 
rodiči, s nedostatkem peněz atd. Cítil jsem 
prázdnotu uvnitř sebe. Došlo to tak daleko, 
že mě okolnosti donutily začít se vážně za-
bývat otázkou, proč jsem vlastně na světě? 
Jaký to má všechno smysl? Proč je všude 
kolem tolik „zla“? 

Podvědomě jsem věděl, že musím něco 
udělat. Ale co? Veškerá logika selhávala. 
Ani alkohol už nepomáhal. Argumenty, 
které mi poskytovaly myšlenky, mě ještě 
více přiváděly k zoufalství. „Tak co mám 
dělat“? Už ani nevím proč, ale při dalším 
pokusu zapomenout na všechny problémy, 
pomocí alkoholu, jsem se rozhodl navštívit 
kostel. K mému velkému překvapení byl 
otevřený, ačkoli už bylo kolem půlnoci. 
Sedl jsem si a začal jsem upřímně prosit 
Boha o pomoc. Najednou se mi rozjasnilo. 
Někde hluboko uvnitř jsem začal chápat, 
že celý můj život je pouze v mých rukou, 
že pokud chci vidět zlý svět, tak ho uvidím, 
a pokud chci vidět dobro, uvidím dobro, 
že vše záleží pouze na mé volbě. A zane-
dlouho opravdu nastala situace, kdy jsem 
se musel rozhodnout, zda budu pokračovat 
v této materiální hře, nebo se pokusím za-
čít opravdu ŽÍT! Opět jsem si uvědomil, 
že záleží jen a jen na mé upřímnosti k sobě 
samému. Díky Bohu jsem si zvolil ŽIVOT. 
A protože to bylo opravdu upřímné, zača-
ly se dít neuvěřitelné věci. Jako bych se 
začal probouzet z dlouhého spánku. Noví 
lidé, nové knihy, nové situace, nové po-
city. Všechno bylo najednou nové. Opět 
jsem začal věřit v sebe a v lidi. Najednou 
se vynořily nové otázky, na které mi moje 
vědomí nedávalo uspokojivé odpovědi. 

A právě v té době se mi do rukou dostaly 
knihy autorky Anastasie Novych „Sensei 
ze Šambaly“ a hlavně kniha „AllatRa“. 
Tyto prastaré znalosti, které se dávají li-
dem od nepaměti, mi poskytly odpovědi 
na všechny mé otázky. Nikdy nezapomenu 
na ten pocit, když jsem jí dočetl. V jedi-
ném okamžiku se restartovalo všechno, co 
jsem kdysi dávno hluboko uvnitř cítil, ale 
co jsem v sobě neustále potlačoval. V tom 
nádherném okamžiku jsem pochopil, že za 
svůj život jsem zodpovědný pouze já sám. 
Že všechno to, co se mi v životě přihodilo, 
bylo jen zákonitým důsledkem mých ne-
gativních myšlenek a tužeb. V duchu jsem 
začal děkovat Bohu. V mé Duši se rozho-
řela Láska a Vděčnost. Byl to obrovský 
impuls k cestě domů. Pochopil jsem, kdo 
jsem, kam směřuji a jaký je můj cíl.

Začal jsem na sobě pracovat. V začát-
cích mně myšlenky neustále odváděly od 
vytýčeného cíle, tedy duchovního spasení. 
Neustále mě přesvědčovaly, že už vlastně 
po duchovní cestě jdu, že jsem tak dobrý, 
že pomáhám lidem, píšu články, dělám 
překlady, že vynakládám velké peníze na 
šíření znalostí. Ale opět jsem někde hlu-
boko uvnitř cítil, že je to neupřímné a že 
stojím na místě. Že neustále slyším v hlavě 
jen Já, Já, Já. Začal jsem tedy pozorovat 
myšlenky, kterým dávám pozornost. Ze za-
čátku to nebylo vůbec snadné. Všechno mě 
od toho odrazovalo. Jakoby mi chtěl někdo 
zabránit, abych to dělal. Ale jakmile jsem 
si uvědomil, že všechno záleží jen na mé 
upřímnosti k sobě samému, že síla pozor-
nosti je „v mých rukou“, došlo k obratu. 
Tím, že ještě více pozoruji sám sebe a my-
šlenky, kterým věnuji sílu své pozornosti, 
začínám stále víc a víc prociťovat a chápat 
jednoduché pravdy, které jsou v knihách 
Anastasie Novych mnohokrát zmiňovány. 
Že nemůžu hodnotit druhé lidi, že musím 
respektovat volbu druhého člověka, že po-
kud mi přijde idea, potom jí musím usku-
tečnit já sám a nečekat, že to za mě udělá 
někdo druhý, že se nemůžu schovávat za 
zkušenosti druhých a vydávat je za své, že 
se můžu podělit pouze o svou vlastní zku-
šenost, a že jediný, kdo mi může pomoct, 
jsem jen já sám. Klíče jsem „Chvála Bohu“ 
dostal, teď už to záleží jen a jen na mě.

Vím, že to v mnoha lidech vyvolá ne-
pochopení a nesouhlas, ale tak už to bývá. 
Svět si tvoříme každý sám. Záleží pouze 
na nás, zda k sobě budeme upřímní. Dnes 
už vím, že má cesta k Bohu se začala prá-
vě mým upřímným rozhodnutím. Dnes už 
vím, že když jsem upřímný k sobě, jsem 
upřímný k Bohu a k lidem, se kterými mám 
tu čest pobývat ne této planetě. Upřímnost 
je Pravda. Pravda je klíč k poznání Boha. 
A Bůh je Láska v každém z nás. Proto přeji 
nám všem, aby se Láska a Upřímnost staly 
tou nejdůležitější věcí v našem Životě.

Dušan Valeček

pokračování ze str. 1

Nemeckí vedci v časopise Na-
ture Geoscience uvádzajú, že už 
v blízkej budúcnosti môže mag-
netosféra tak oslabnúť, že umelé 
družice nachádzajúce sa na obež-
nej dráhe budú nechránené pred sl-
nečnou radiáciou. Už teraz sa kvôli 
zvýšenej radiácii pri prelete cez oblasť Juhoatlantickej anomálie 
väčšina satelitov počas preletu tejto zóny vypína. 

Zmena magnetických pólov bude sprevádzaná zmenou polo-
hy planetárnej osi otáčania. To vyvolá globálne zotrvačné pohyby 
vzdušných a vodných más vo forme megatsunami a uragánov. 
Nadchádzajúce udalosti možno prirovnať k rotačnému účinku vo 
forme kotrmelca, ako obraty padlého vĺčika. Podľa tvrdenia niek-
torých vedcov výška vĺn tsunami na pobreží môže byť vyššia ako 
200-300 metrov. Rieky sa miestami tiež okamžite vylejú z brehov 
a zaplavia nížiny.

Podľa posledných zverejnených údajov (začiatkom roka 
2007) sa rýchlosť prúdenia severného magnetického pólu zvýšila 
z 10 km/rok v sedemdesiatych rokoch najprv na 40 km/rok v roku 
2000 a potom dosiahla až 60 km/rok v roku 2004. Pritom vedci 
spozorovali nárast dynamiky zrýchlenia tohto procesu. 

Výskumy v oblasti paleomagnetizmu ukázali, že predtým 
v čase prepólovaní, ktoré prebiehali postupne, magnetické pole 
Zeme strácalo štruktúru dipólu. Inverzii magnetického poľa pred-
chádzal jeho útlm a po nej intenzita poľa znovu narastala na pred-
chádzajúce hodnoty.

Experimentálne sa dokázalo, že zmena znamienka magnetic-
kého poľa výrazne znižuje jeho napätie. A údaje magnetických 
laboratórií v Kanade a v USA už dnes naznačujú hmatateľný po-
kles napätia poľa našej planéty a sledujú nárast dynamiky procesu 

inverzie. Napríklad, ak by dnes Zem 
prestala vyrábať magnetické pole, to 
by úplne vymizlo nie o 15 000 rokov, 
ako pri normálnom fungovaní, ale 
o 1500 rokov.

Pri inverzii v oblasti nízkych ze-
mepisných šírok v časti magnetosféry 
privrátenej k Slnku môže byť tiež vy-
tvorený geomagnetický lievik, ktorý 

zabezpečí možnosť nerušeného dopadu slnečnej plazmy na po-
vrch Zeme. Pritom planéta, neustále sa točiaca ako na ražni, bude 
nastavovať svoje "boky" pod najsilnejšie prúdy radiácie, spaľujú-
cej všetko na svojej ceste. 

Vážnu hrozbu pre ľudstvo nesie a prudko naberá obrátky 
proces globálneho otepľovania. Zvýšenie priemernej ročnej tep-

loty už priviedlo 
k topeniu polárnych 
ľadových čiapok 
a oblastí večného 
ľadu ako na súši, 
tak aj na morskom 
dne. V dôsledku 
dochádza k zvyšo-
vaniu hladiny vody 
oceánov, klesaniu 
pôdy a čo je zvlášť 
dôležité, z útrob sa 
uvoľňuje obrovské 

množstvo skleníkových a toxických plynov. Ide prevažne o me-
tán, sírovodík a oxid uhličitý, ktoré pri úniku zo zajatia večného 
ľadu vedú k dramatickému zníženiu obsahu kyslíka vo vode a at-
mosfére. Zvlášť škodlivo vplýva metán na obyvateľov svetových 
oceánov. Obráťte pozornosť na stále častejšie prípady hromadné-
ho úhynu morských cicavcov, ktoré sa celými stádami vyhadzujú 
na breh. Oni jednoducho nemajú čo dýchať, dusia sa a preto si 
radšej volia samovraždu namiesto trýznivej smrti udusením. 

Nie je možné poprieť, že klíma sa v poslednom desaťročí dra-
maticky zmenila. Zvyšuje sa priemerná ročná teplota, každý rok 
sa lámu rekordy a stanovia sa nové. Tak sa rok 2014 stal najtep-
lejším rokom za celú dobu meteorologických pozorovaní od roku 
1880. 2015-ty stanovil nové teplotné rekordy. Potom 2016-ty sa 
stal najhorúcejším – v poradí tretí rok po sebe. A teraz už 2017-ty 
bije rekordy predchádzajúcich rokov. To je dôkaz toho, že procesy 
globálneho otepľovania na Zemi sú spustené a rozvíjajú sa s arit-
metickou progresiou. Práve oni spôsobujú bezprecedentnú hor-
účavu v Indii, rozsiahle požiare v USA a Sibíri, topenie ľadovcov 
v Arktíde, Antarktíde a Grónsku.

pokračování na str. 4

KLIMATICKÁ APOKALYPSA JE NEVYHNUTNÁ

Juhoatlantická anomália

Modelové znázornenie hlavného magnetického poľa Zeme v jeho 
súčasnom stave (vľavo) a v procese prepólovania (vpravo). Ča-
som sa zemské magnetické pole môže zmeniť z dipólového na 
multipólové a potom sa znova vytvorí stabilná dipólová štruktúra. 
Avšak smer poľa sa obráti - severný geomagnetický pól bude na 

mieste južného a južný prejde na severnú pologuľu.

Graf nárastu teploty 

UPŘÍMNOST
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Ctnosti, které nás mohou šťastně převést z dočasnosti do věčnosti, jsou pokora a láska. Giovanni Bosco

Živote...
Žasneš nad krásou poupěte a ranní rosou,

vidíš dítě se trávy dotýkat, 
nožičkou bosou.

Prožíváš zázraky – života narození,
tu sílu a křehkost co před očima se mění.

Krátké, dlouhé, klikaté 
i záludné cesty a cestičky,

radost, trápení, štěstí i neštěstí na nich 
neminou lidičky.

Přijde krutost s pýchou, až u srdíčka bolí,
doteky slunce a přírody vše s láskou zhojí.

Díky bouřce, vichřici, žalu a bolesti,
toužíš po slunci, klidu, zdraví a radosti.

Mocná záře slunce, krásna a lásky,
vytlačí stíny bolesti, zadními vrátky.

Hned truchlíš, hned štěstím se vznášíš,
díky zlu, si dobra nesmírně vážíš.

Žiji, jsem tu aniž za to mohu,
plakat, smát se i milovat chci stále znovu.

Cesty a cestičky, nové dálnice nahradily,
vnímání krásna s rychlostí ustoupily.

S dálniční rychlostí honíme čas,
kde jsou ty pěšinky plné klidu a krás.

V přírodě
V přírodě se člověk ztiší,

i neslyšné náhle slyší,
úžasný klid se v něm rozhostí,

náhle je zaplaven láskou a radostí.

S harmonií přírody se cítí propojen,
jako by proklouzl kouzelným závojem, 

krásu co vidí, tiše obdivuje,
 v Duchu jen vděčně ze srdce poděkuje.

Radostným nacházením
tichounkým nasloucháním 
cesta se mu k sobě otvírá,

však svobodně si každý člověk
všechno vždy sám vybírá.

Jílková Hana, Loštice

Znak hvězdy
Znak pěticípé hvězdy aktivuje v člo-

věku (na úrovni podvědomí) vnímání 
spravedlnosti, naděje na budoucnost 
a také napomáhá spojování lidí. 

Odpradávna sloužila hvězda jako sym-
bol vítězství duchovního principu nad tím 
materiálním. V mytologii ji označovali za 
spojení Nebe a Země.

Znak pěticípé hvězdy se objevoval na 
amuletech kvůli ochraně před zlými sila-
mi. Díky řeckému jazyku je ta hvězda dnes 
známá jako „pentagram“. V dnešním svě-
tě je pěticípá hvězda symbolem mnohých 
států. Očividně kvůli ztrátě Znalostí se 
začalo její vyobrazení v ezoterice vysvět-
lovat rozumem a hvězdu vrškem nahoru 
začali považovat za znak „Bílého mága“ 
a hvězdu s vrškem dolů za znak „Černého 
mága“.

...Co se týká pěticípé hvězdy, ať by ji 
člověk otočil, jak by chtěl, třeba vrškem 
nahoru, třeba i vrškem dolů, je to jedno, 
stejně to stále bude znak jedné z tvořivých 
sil Allat. Otázka pouze zůstává, na co se 
čerpá, přesněji, kam lidé, kteří ji získali, 
tuto doplňující sílu směrují. 

Znak hvězdy přináší pouze pozitivní 
impuls k jakékoli změně, příval energie. 
A kam ji pak lidé nasměrují, to je již otázka 
lidské volby. 

Jednoduchý příklad, v historii 
používali znak pěticípé hvězdy často pro 
uskutečnění revoluce, převratu. Hvězda 
v masách probouzela pozitivní náboj, dáva-
la zaměření, stimulovala v lidech usilování 
o něco lepšího, ve smyslu jejich vnitřního 
chápání světa. Proto lidé přistupovali 
k těmto změnám ve společnosti s vírou, 
pozitivní náladou, nadějí na lepší život 
a budoucnost, s přáním získat dlouho 
očekávanou Svobodu.

z knihy Allatra od A. Novych

Září
Další moudrost je pro nás připravená.

Otevři své oči a srdce dokořán.
Možná už obešel jsi celý svět 

a slyšel tisíce vět,
ale věř - učit se můžeš třeba do sta let.

Alena Stellnerová, AAS

Některé chvíle v životě mohou být 
jako diamanty, které z šedi všedních dní 
zazáří a zanechávají svoji stopu ještě dlou-
ho poté.

A je možné, že se odehrají pouze jed-
nou v životě jako divadelní 
představení, které nemá 
přesný začátek ani konec, 
nepotřebujete na něj vstu-
penku, protože jedinou 
vstupenkou je bdělost smy-
slů.

Pomalu se slunce chys-
tá k západu a já se vracím 
domů, nesu batoh na zádech 
a těším se, až si v klidu od-
počinu u šálku lahodného 
čaje. Procházím lipovou alejí a zdáli sly-
ším zvláštní pískání. Opustím alej a plna 
zvědavosti jdu za zvuky, které se postupně 
zesilují, oči mám jako lucerny, vytřeštěné 
do prostoru přede mnou. Kontury stromů 
jsou krásně vidět i přesto, že slunce již za-
padlo. A najednou se stane něco naprosto 
nečekaného – můj pohled se dotkne jiné-
ho pohledu. Dívám se do očí jiné bytosti. 

Cítím, že mne její oči pozorují naprosto 
upřeně. Stojím dva metry od stromu a uvě-
domím si, že mne sleduje ne jeden, ale šest 
párů sovích očí. Sedí na větvi naprosto 
v klidu a jen občas otočí hlavou ze strany 

na stranu. Mám pocit jako 
bych byla pod mikrosko-
pem. Stojím, ani se nehnu. 
Oči mne sledují, jsem jen 
tady a teď a přítomnost se 
zdá být bez konce. Předsta-
vení pomaličku končí, ale 
něco mne táhne vpřed, jako 
bych jim chtěla být ještě 
blíž. Dvě soví holky nebo 
kluci odletí a zůstane jedna 
a já se přibližuji k ní. Ještě 
si vyměníme pár pohledů 

a pak měkce a lehce odletí i poslední sova. 
Už se smráklo a moje únava z celého dne 
naprosto zmizela. S radostí v duši kráčím 
k domovu, bohatší o nádherný přírodní 
zážitek. Protože zažít pohled z očí do očí 
jen tak, aniž by vás někdo hodnotil nebo 
soudil, je prostě léčivé…

Alena Stellnerová, AAS

Soví kouzlo okamžiku

Čekání na vhodné vzdušné proudy
Současně s příjemnými zlatě slu-

nečnými dny babího léta se řady druhů 
drobných pavouků zmocňuje stěhovavý 
pudový neklid. Mladá generace osnuje 
padáčky z pavučin, dlouhá pavučinová 
vlákna. Pomocí těchto létajících zařízení 
volně unášených vzdušnými proudy potom 
putuje do nových působišť. Popsaný jev 
je natolik příznačný a povětrnostně spjatý 
s babím létem, že přeneseně získal též jeho 
pojmenování. Babím létem se tedy nazývá 
jak charakteristické období suchého, slu-
nečného, teplého a málo větrného počasí 
v září a říjnu, tak i vzduchem poletující 
pavučinová vlákna.

Pro pavouka není jednoduché odhad-
nout nejvhodnější okamžik pro zdařilou 
aeronautickou pouť vzduchem "do světa". 
Teplé počasí musí umožnit vznik vzestup-
ných vzdušných proudů a vánek zároveň 
nesmí dout příliš silně. Čerstvější vítr by 
totiž malým vzduchoplavcům nedovolil 
ani usnovat jejich létající pavučinové dra-
ky. A pavouci dokážou vhodný okamžik 
pro svou pouť neomylně určit.

V literatuře někdy odborníci předklá-
dají zcela samozřejmý výklad: "Babí léto 
poletuje hlavně proto, poněvadž pavouci 
hledají vhodná místa k přezimování". Je 
ale málo pravděpodobné, že vzdušnými 

proudy volně unášená vlákna pavučin na-
leznou v místě svého přistání lepší pod-
mínky a skrýše k přezimování než jsou ty, 
které úspěšně vyhledala jejich rodičovská 
generace.

Hromadné stěhování pavouků je pro-
to spíše pudovým projevem schopnosti 
rozšiřování druhu. Období babího léta se 
pro tyto účely velmi dobře hodí. Zoolog 
J. Hanák výstižně poznamenal, že pavou-
čí přesuny probíhají už za nepřítomnosti 
většiny stěhovavých hmyzožravých ptáků, 
kteří svoji kořist loví za letu. Bezbranní 
pasivně unášení pavoučí vzduchoplavci 
by se jindy stávali snadnou kořistí rorýsů, 
vlaštovek, jiřiček, břehulí, lejsků, rehků 
a jiných ptáků.

Babí léto není jen výsadou evropské 
pevniny. S podobným počasím se může-
me na podzim setkat například i na seve-
roamerickém kontinentu, kde se mluví 
o indiánském létě. Vyznačuje se v podstatě 
obdobným rázem povětrnosti a přírody 
jako naše babí léto. Jako první a nejvý-
raznější část babího léta můžeme označit 
tzv. léto svatého Václava, svatováclavské 
léto čili svatováclavské babí léto. Výrazně 
teplý úsek časného podzimu je příznačný 
pro podstatnou část evropského subkonti-
nentu. Tak například ve Francii se nazývá 
létem sv. Maurice a v Německu a v Ma-

ďarsku je v lidové meteorologii spojováno 
se sv. Michalem. Svatováclavské babí léto 
nastupuje v dlouhodobém průměru v polo-
vině poslední zářijové dekády a trvá až do 
poloviny první dekády října. Pravděpodob-
nost jeho výskytu je u nás poměrně vyso-
ká, dosahuje až 70 procent.

Prosluněné dny a noční mlhy
Teplé a slunečné počasí svatováclav-

ského babího léta, s nočními a ranními 
mlhami a o polednách s pastelově bledě-
modrou oblohou, zabarvujícím se listím 
stromů a poletujícími vlákénky pavučin 
babího léta bývá však přerušeno obdobím 
tzv. františského ochlazení. Rozsáhlý úsek 
babího léta je tedy vlastně rozdělen na dvě 
části: na období svatováclavské a terezián-
ské.

http://www.cs-magazin.com/index.
php?a=a2004102171

Vydávají se na cestu hlavně proto, aby rozšířili svůj druh. Pavouci neomylně určí 
vhodný okamžik pro zahájení své pouti a odstartují tak babí léto. Babí léto nebo též sta-
ročesky babí líto či babské léto je prastarým lidovým pojmenováním, které se vyskytuje 
i v řadě jiných evropských jazyků, například v ruštině, němčině, polštině nebo srbo-
chorvatštině. Jazykovědec Josef Jungmann pro babí léto zaznamenal výklad z oblasti 
takzvané lidové astronomie. Podle něho je tento název odvozen od souhvězdí Plejády, 
kterému lidé říkají Kuřátka, ale i Baby: "...že toho času tyto hvězdy panují, proto i babí 
léto". Další vysvětlení nabízí básník Karel Jaromír Erben. O babím létě je prý tepla již 
namále, "jako ho má stará bába, jako by se řeklo zestárlé léty."

Babí léto zahajují pavouci na "padáčcích"

KLIMATICKÁ APOKALYPSA JE NEVYHNUTNÁ

Unikátní přírodní úkaz ve východo-
slovenské obci Herľany asi 28 kilometrů 
východně od Košic láká domácí i zahra-
niční turisty. Zdejší gejzír určitě stojí za 
podívanou. Vystřeluje však na povrch 
stále v delších intervalech a návštěvníci 
se musí obrnit značnou dávkou trpělivos-
ti. Samospráva obce se snaží ulehčit in-
formovanost turistů tím, že na internetu 
pravidelně oznamuje čas nejbližší erupce 
gejzíru.

„V současnosti se erupce opakují jen 
každých 36 až 38 hodin. Činnost gejzíru 
řídí sama příroda, proto čas nejbližší erup-
ce zveřejněný na naší internetové stránce 
je pouze orientační,“ říká starostka obce 
Jana Tóthová.

Když je například uvedeno, že gejzír 
začne fungovat mezi desátou a dvanáctou 
hodinou, neznamená to, že stačí být při-
praven s fotoaparátem v jedenáct. Gejzír 
totiž vystřelí proudy vody někde v rozmezí 
mezi těmito časovými údaji.

Hlásí se bubláním
Může to být řekněme přesně v deset 

hodin, deset minut po desáté nebo třeba 

až ve dvanáct. Když si ne-
trpělivý turista odskočí pro 
občerstvení, může začátek 
přírodního představení 
zmeškat. Takže vyplatí se 
vydržet na místě a vychut-
nat si nevšední zážitek.

„Před příjezdem do 
Herľan jsme se informovali 
na internetu, kdy je možné 
očekávat nejbližší erupce. 

Když jsme se v daném čase dostavili na 
místo, ještě asi dvacet minut se nedělo vů-
bec nic. Následně však erupci gejzíru ohla-
šovalo silné bublání a pak to stálo za to,“ 
líčí svůj zážitek László Imre, který přijel 
z Maďarska.

„Otvor o průměru dvanáct centimetrů 
začal najednou chrlit proud vody. Erup-
ci jsem zažil v nočních hodinách a tím to 
bylo ještě působivější,“ dodává Imre. Do 
Herľan jezdí turisté především z České 
republiky, Polska, Maďarska, Rakouska, 
Německa a Nizozemska.

I v nočních hodinách sleduje erupci 
několik desítek zvědavců. Vždyť nejbližší 
erupce bude za 36 až 38 hodin. Hloubka 
gejzíru dosahuje 404 metrů a při erupci 
dosahují výše 20 metrů. Erupční činnost 
trvá 30 minut a interval mezi erupcemi se 
postupně prodlužuje. Při erupci se dostane 
na povrch 6000 litrů minerální vody. Tep-
lota vystřikované vody dosahuje 14 až 18 
stupňů. Zdejší voda je silně mineralizova-
ná. Erupci způsobuje oxid uhličitý (CO2).

Název Haryan a jeho přeměna
První písemná zmínka o obci pochází 

z roku 1487 a její dobový název zněl Hary-
an. Za vlády Josefa II. se sem přistěhovali 
Němci, kteří postupně splynuli s místním 
obyvatelstvem.

Obec za svůj rozmach může děkovat 
minerálním pramenům. V 18. století zde 
vznikly lázně na léčení žaludečních, střev-
ních a revmatických nemocí. Když už pří-
rodní minerální prameny nestačily pokrýt 
spotřebu, v roce 1870 odborníci uskuteč-
nili vrt, jehož výsledkem je unikátní gejzír.

Na začátku stříkal do výše 112 metrů 
a erupce trvala bez přerušení deset dní. In-
tervaly mezi erupcemi dosahovaly sedmi 
až devíti hodin. V průběhu erupce získa-
ly lázně 300 až 1700 hektolitrů minerální 
vody, která po ohřátí putovala do dvaceti 
pěti kamenných nádrží. Místní lázně na-
vštěvovala především uherská šlechta. 
Zdejší lázně bylo možné svého času srov-
nat významem s lázněmi v Piešťanech 
a v Trečianskych Teplicích.

Dnešní název obce Herľany pochází 
z roku 1920. Lázeňský ráz ztratila obec po 
II. světové válce. Lázně byly ve válce zni-
čeny a v původním stavu už nikdy nebyly 
obnoveny. Z původní podoby se zachova-
lo jen několik budov. V současnosti žije 
v obci asi 290 stálých obyvatel.

https://www.novinky.cz/cestova-
ni/159743-gejzir-ve-slovenskych-herlanech-

-si-jezdi-fotit-turiste-z-cele-evropy.html
foto: Právo/Ivan Vilček

Gejzír ve slovenských Herľanech 
si jezdí fotit turisté z celé Evropy

pokračování ze str. 3
Tím vedcov z USA a Írska na začiatku 

roka 2017 publikoval v časopise Science 
výsledky výskumu týchto procesov. Sprá-
va uvádza, že v kontexte zvyšovania prie-
mernej ročnej teploty na planéte v celku, sa 
Zem otepľuje nerovnomerne. Predovšet-
kým Arktída - asi dvakrát rýchlejšie ako 
zvyšok planéty a v Západnej Antarktíde 
rýchlosť nárastu teploty je štyrikrát vyššia, 
než je svetový priemer - o 2,4ºC. To vied-
lo k tomu, že vlani tam bola zaznamenaná 
najnižšia priemerná ročná úroveň ľadovej 
pokrývky. A na severnom póle v novembri 
2016 bola teplota o 20 stupňov (!) vyššia, 
než je obvyklé.

Túto informáciu potvrdili aj vedci 
z NASA, ktorí nedávno uverejnili video 
zostavené z tisícov satelitných snímok ob-
lasti severného pólu a priľahlých území, 
ktoré jasne demonštruje ako kriticky sa 
zmenšila plocha ľadu v Arktíde, ktorá do-
siahla svoje historické minimum vo febru-
ári 2017. Taktiež sa uvádza, že v dôsledku 
nárastu priemernej ročnej teploty a tým 
vyvolaných procesov topenia ľadov a per-
mafrostu Zem mení svoju polohu.

Ďalšia skupina vedcov informuje, že 
za posledných 35 rokov sa územie Arktí-
dy zmenšilo o takmer 9%, zatiaľ čo objem 
antarktického ľadu sa v rovnakom období 
zmenšil o 23%. Pritom treba poznamenať, 
že odkaz na dobu 35 rokov je urobený zá-
merne, s cieľom zmierniť dopad tejto šo-
kujúcej informácie, pretože za posledné tri 
rekordne teplé roky tieto procesy nabrali 
katastrofálne tempo.

Takto bolo ľudstvo postavené pred 
fakt spusteného zotrvačníka svojím 
rozsahom grandiózneho mechanizmu 
globálnej zmeny nielen klímy, ale aj sa-
motného vzhľadu našej planéty. Rých-
losť a rozsah prebiehajúcich procesov 
dávajú dôvod tvrdeniu, že už v naj-
bližších 5-10 rokoch sa známe obrysy 

kontinentov a ich poloha zmenia na ne-
poznanie. Pritom sa ľudstvo ocitne na 
pokraji existencie.

Na globálne klimatické procesy má 
tiež významný vplyv zvýšenie teploty 
oceánskych vôd. Pritom podľa vlani zve-
rejnenej správy amerického Národného 
úradu pre oceán a atmosféru (NOAA), kto-
rá úplne popiera tvrdenia oficiálne prijatej 
verzie o údajnom "výraznom spomalení 
tempa globálneho otepľovania v období 
rokov 1984-2014", tento faktor nielen že 
sa nebral do nedávnej doby do úvahy, ale 
jeho ukazovatele sa znižovali minimálne 
dvojnásobne. Ale veď práve otepľovanie 
oceánu vedie k zrýchleniu topenia polár-
nych ľadovcov, už odlomených krýh a tiež 
k deštrukcii šelfových ľadových štítov. 

Na konci januára 2017 sa od ľadovca 
Pine Island v Antarktíde odlomila asi kilo-
meter široká a približne osem kilometrov 
dlhá kryha. NASA konštatuje, že ľadovec 
sa aktívne rozpadá od roku 2014 a v roku 
2015 sa už od neho oddelil asi 10 krát väč-
ší kus. Vznik ďalšej kryhy demonštruje ne-
zvratnosť procesu rozpadu ľadovca.

pokračování v příštím čísle...
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pokračování ze str.1

Predovšetkým nebude na škodu pou-
kázať a mnohí si iste všimli, že každé štát-
ne, spoločenské, náboženské, obchodné, 
vojenské a podobné hnutie alebo podnik 
začína práve od symbolu, definujúceho 
pre začiatok jeho uznanie v kolektíve. 
Pojem "uznanie" je určený pre neznalé 
masy,  zatiaľ čo znalí ľudia, zakladajúci 
znaky do týchto alebo iných akcií dobre 
chápu, že za symbolmi a znakmi sa skrý-
va pre oči neviditeľná informačná a ener-
getická záťaž, vykazujúca vplyv na psy-
chickú povahu človeka. Ako ste si tiež iste 
všimli, znaky a symboly bývajú rôzne, 
napríklad v kresťanstve - variácie kríža, 
v islame - polmesiac, nacistické Nemec-
ko si "vzalo" ľavostrannú svastiku (zakr-
útenú  proti smeru hodinových ručičiek), 
Sovietsky zväz, Čína, EÚ, USA a mnohí 

ďalší používajú v štátnej symbolike hvi-
ezdu, dokonca aj peňažná americká valu-
ta dolár je vyplnená veľkým množstvom 
skrytej symboliky, ktorá je pre všetkých 
nás, obyčajných spotrebiteľov, úplnou 
hádankou. Používanie logotypov vo fi-
nančných a komerčných organizáciách je 
námet z rovnakej pesničky. 

Nech je to akokoľvek, ale znaky sú 
informácie a preukazujú vplyv. Zároveň, 
hrubo zovšeobecňujúc, pôsobenie môže 
byť len dvojsmerné – buď smerom k du-
chovnosti – " v smere hodinových ruči-
čiek", pozitívne, alebo smerom k hmote – 
"proti", negatívne. Podrobnejšie o povahe 
znakov čítajte v knihe "AllatRa", pretože 
prerozprávať alebo interpretovať z rozu-
mu Zdroj Znalostí je trestné a postiho-
vané, tým viac, že sa to do idey článku 
nezakladalo. Jeho cieľom je zhromaždiť 
materiál a vykonať niektoré očividne sa 
ponúkajúce závery. Konkrétne v tejto 
práci uvediem nezvratné dôkazy toho, že 
znak kruh a polmesiac (pod ním), ktorý 
sa nazýva "AllatRa" – je jedným z naj-
známejších a najpopulárnejších v his-
tórii ľudstva. Kritikom udeľujem právo 
popierať ponúknuté informácie v bloku 
komentárov. 

Krátky obsah: 
• kolekcia fotografií
• geografia a chrono- 

          lógia,
• artefakty
• popis a význam znaku,
• veda
• výsledky hlasovania
• závery ... 

Začneme od malej prehistórie – za dva 
a pol roka usilovného štúdia tejto otázky 
(a práve s týmto cieľom som z vlastnej 
iniciatívy kedysi založil Blog Pozorova-
teľa: www.allat-ra.com ), som zozbieral 
celkom impozantnú kolekciu fotografií so 
zobrazením "kruhu a polmesiaca " (zna-
ku AllatRa). Hoci priznávam, že zďaleka 
nie je celá, v internete sa vyskytujú stále 
novšie a novšie nájdené vyobrazenia. Čo 
z toho vyplýva? Tento znak bol populárny 
v mnohých vyspelých starovekých kul-
túrach a civilizáciách sveta, nasledujúca 
časť to jasne potvrdzuje. 

 
KOLEKCIA FOTOGRAFIÍ, 
ZNAK ALLATRA:

Čo môže byť presvedčivejšie ako 
terajšia nefalšovaná fotografia? A keď je 

týchto fotografií veľa, stovky 
a stovky z rôznych častí ze-
megule, môže to doviesť 
každého kritika do nepríjemnej 
situácie a práve taký cieľ aj 
sledujem. Aby som sa neopak-
oval, nevykladal sem obrovský 
objem fotografického materiá-
lu, ušetrím čas a uverejním 
zoznam odkazov na svoj 
blog: http://www.allat-ra.com/
index .php/o t zyvy-o-kn ige /
allatra-baza/290-znak-allatra-
obshchee-iz-neotsortirovanno-
go#inoe

● Znak AllatRa v súčasnosti 
● Petroglyfy
● Kruhy na poliach
● Asýria, Sumeri  
● Ištar
● Afrika  (Etiópia)
● Východ (Irán, Sásánovci, Irak, 

Arábia, Mongolsko...)
● Egypt (výber fotografií na www.

rgdn.info "Staroveký Egypt a znak AllatRa ")
● Európa
● India, Amerika, Rusko, Sibír, Ti-

bet, Nepál, Turecko, Ukrajina - Tripolje, 
Japonsko

● Kresťanstvo (výber fotografií 
na www.rgdn.info "Znak na ikonách 
Bohorodičky")

● Znak AllatRa na erboch, na 
zástavách  

● Znak AllatRa na minciach, 
pečatiach, rádoch

● S AllatRa životom 

GEOGRAFIA VÝSKYTU 
ZNAKU ALLATRA: 
Znak v čistej forme, alebo vo forme 

symbolu boli nájdené na území týchto 
súčasných krajín: Egypt, Mongolsko, 
Čína, Nepál, India, Bielorusko, Rusko, 

Ukrajina, Turecko, Irán, Irak, Turkmén-
sko, Vietnam, Etiópia, Sudán, Grécko, 
Francúzsko, Taliansko, Saudská Arábia, 
Mexiko, Japonsko, atď.

Prítomnosť znaku alebo jeho symbol-
ickej ozveny v tradícii národov a kultúr, 
som k dnešnému dňu nenašiel len na 
územiach Severnej a Južnej Ameriky 
(okrem Mexika) a tiež v Austrálii a na 
podstatnom území afrického kontinentu. 
Avšak to neznamená, že tam znak AllatRa 
nie je, možno že som nehľadal dosť dobre. 
A čo sa týka zvyšku, zdá sa mi, že tento 
stav musí zapôsobiť.  Hovorí to tiež o tom, 
že pokiaľ pripustíme identifikáciu znaku 
AllatRa s Prapôvodnými Znalosťami o po-
vahe človeka, tak v dávnych dobách pred-
sa žili na Zemi rozvinutejšie civilizácie 
ako my a ich nestratené, nezničené stopy 
predsa len zostali niekde v nájdených ar-
tefaktoch a niekde v kultúrnych tradíciách 
národov sveta. 

A môže to tiež slúžiť ako dobré pot-
vrdenie slov Rigdena Djappo, vyjadrených 
v reláciách  "Strieborná niť" o tom, že ke-
dysi ľudia skutočne žili v Zlatom Tisícročí, 
ale s konečnou stratou znalostí stratili aj 
mier, šťastie i podstatu.

ARTEFAKTY:
Mapa zobrazuje len malú časť arte-

faktov, ktoré našiel kolektív spoločnos-
ti "AllatRa TV". V tejto súvislosti som 
s nimi komunikoval, vďaka čomu som 
došiel k názoru, že "nadšencami" spolu 
zhromaždená báza so znakom je už príliš 
veľká a objemná a jej roztriedenie a najmä 
odborný výklad na internete je úlohou 
neľahkou. Možno sa týmto niekto v blíz-
kej budúcnosti zaujme, predsa len sú fakty 
veľmi "nepohodlné" pre archontskú verziu 
histórie.

Pre detailnejší náhľad a preskúmanie 
ponúkam stiahnuť mapu na: http://dobro.
allatra.org/albums/karta-a3-znak-allatra

OPIS ZNAKU 
kniha "ALLATRA" od A.Novych  

(od strany 449):

Rigden: V této souvislosti bych chtěl 
dnešní společnost upozornit na znak Al-
latRa. V samých počátcích ho zobrazovali 
jako prázdný kruh, který je ve spodní části 
olemován srpkem s růžky směrujícími na-
horu. Je jedním z 18-ti původních starob-
ylých pracovních znaků. Pojmenování to-
hoto znaku – AllatRa – hovoří o podstatě 
jeho síly. Na počátcích vzniku lidské 
společnosti lidé díky pradávným Znalo-
stem věděli o Jediném (o Tom, Kdo 

stvořil vše), a jeho projevy 
označovali jako zvuk Ra. 
Tvořivou sílu Ra – božský 
ženský princip, Pramatku 
všeho jsoucího – odedáv-
na nazývali Allat. Odtud 
se i mezi těmi, kdo byli 
zasvěceni do ducho-
vních Znalostí, vzalo poj-
menování toho odvěkého 
znaku – AllatRa – jako 
označení tvořivé síly Toho, 
Kdo stvořil vše. Mimo-
chodem, v minulosti lidé 
tyto informace o pos-
vátném Prvotním zvuku 
přiřazovali k sakrálním 
poznatkům o vesmírném 
uspořádání v kontextu se 
znalostí o člověku jako 
o složitém subjektu tohoto 
světa, který je nestabilní ve 
své volbě. No a dnes si lidé 
spojují zvuk Ra, tedy v tom 
lepším případě, výhradně 
s mýty starověkého Egypta 
o bohovi Ra. 

Přesto lidé používali 
znak AllatRa jako šiřitele 
tvořivé síly Boha již 
odedávna. Je neustále ak-
tivní a působí spolu s vi-
ditelným i neviditelným 
světem, ovlivňuje energetickou konstrukci 
člověka, nezávisle na tom, zda to člověk 
chápe, či nikoli. Ale přesto je hlavní vliv 
znaku založen na lidské volbě. Dominuje-
li v člověku Duchovní princip, působí na 
něj daný znak jako dodatečná duchovní 
síla. To znamená, že znak ja-
koby vstupuje do rezonance 
a zesiluje tvořivou, ducho-
vní sílu člověka. Dominu-
je-li v člověku Materiální 
podstata, zůstává vůči němu 
znak neutrální. Negativního 
člověka zpravidla stimulují 
zcela jiné znaky, fungující 
na aktivaci materiálního, 
Živočišného principu. Znak 
AllatRa projevuje svůj účinek (tvořivou 
duchovní sílu) nejvíce ve skupině lidí, 
kteří každý den skutečně pracují nad se-
bou, spojují své úsilí ve společných ducho-
vních praktikách (modlitbách, meditacích 
a tak dál).

Geliarové, nebo jak je nazývali 
například ve středověku – „opravdoví 

bojovníci Světla vojska 
Hospodina“ – se vždy 
pokoušeli zavést tento 
znak mezi masy, a během 
staletí tak napomáhali těm 
lidem z nových generací, 
kteří skutečně následovali 
duchovní cestu. V dávné 
minulosti bylo nejlepším 
způsobem popularizace 
tohoto znaku náboženství. 
Ačkoli to také byl insti-

tut velekněžské moci vymyšlený lid-
mi, zakládal se ale na zrncích pravých 
duchovních Znalostí (které kdysi byly 
v plném rozsahu dány všem) a také na 
lidech, skutečně kráčejících po duchovní 
cestě. Těch sice nebylo tolik, ale právě 

oni do obrazů přidávali atributy těch či 
oněch uctívaných bohů, jako jsou ducho-
vní symboly a aktivní pracovní znaky. 
Nicméně ti, kdo sloužili Živočišnému ro-
zumu, se stejným úsilím, prostřednictvím 
náboženství, masám přinášeli negativní 
znaky (aktivující Materiální podstatu).

Již jsem vyprávěl, že kruh je sym-
bolem Duše a také jedním ze symbolů 
projevení duchovní Bytosti ze světa 
Boha. A také, že symbolický znak srpku 
s růžky směrujícími nahoru, je symbol-
em člověka, který se duchovně osvobodil 
ještě za svého života. Znak AllatRa se 
rovněž používal jako označení toho, kdo 
přišel do tohoto materiálního světa z duch-
ovního světa (jiného, vyššího) a obnovuje 
zde ztracené odvěké Znalosti.

pokračování v příštím čísle...
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Štěstí přibývá, když se o něj rozdělíš. Paulo Coelho
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pokračování z minulého čísla...
Indičtí filozofové po celá staletí pou-

žívali řeč k léčení a utužování zdraví. Ten, 
kdo studoval zpěv, ví, jak důležitá jsou 
fyzická cvičení pro hlasivky, neboť pomá-
hají udržovat v dobrém stavu krk, hrudník 
a nervovou soustavu. Důsledné prozpě-
vování zvuků „om", „chraam", „chriim", 
„chruum", „chrajm", „chraum" a „chraa" 
má blahodárné účinky na životně důležité 
orgány člověka.

V knize „Tajemná síla hudby“ David 
Teym tvrdí, že neexistuje žádná funkce 
v lidském těle, na kterou by neměla vliv 
hudba. „Výzkum ukázal, že hudba ovliv-
ňuje trávení, vnitřní sekrece, krevní oběh, 
dýchání a výživu... Hudba na tělo působí 
dvěma různými způsoby: přímý účinek – 
účinky zvuku na buňky a orgány, a nepří-
mý účinek – skrze působení na emoce, 
které na oplátku ovlivňují mnoho procesů 
v lidském těle."

Hudba – to je síla, kterou je možné 
využívat jak pro dobro, tak pro zlo, je to 
faktor, který určuje směr vývoje civilizace. 
Aristoteles řekl: „Vždy je nutné dávat po-

zor na zavádění nového typu hudby, jako 
možného nebezpečí pro celý stát, protože 
změna ve stylu hudby vždy ovlivňuje nej-
důležitější aspekty politického řádu.“

Naše podvědomí, náš organismus zná 
rozdíly.

432 Hz – to je probuzení, otevření sr-
dečního centra, úroveň lásky, harmonie, 
radosti. 432 Hz je také nazývána frekvencí 
Vesmíru.

440 Hz – to je mentální úroveň, úroveň 
ega, kontroly, strachu a moci. Postačí říct, 
že veškerá pop hudba je napsána na této 
frekvenci (komentář je zbytečný).

Malý úryvek z prospektu k hudebnímu 
albu Janos „Zvukové aktivace“:

„Hudba na této frekvenci odpovídá 
vibraci naší DNA a stejně jako hologram 
(kódy sakrální geometrie) vytváří hojivý 
účinek. Hudba na frekvenci 432 Hz má 
uklidňující účinek, zní jasně a je příjemná 
na poslech, má také pozitivní vliv na čak-
ry: úroveň 440 Hz pracuje na úrovni myš-
lení (čakra třetího oka), a úroveň 432 Hz – 

rozšiřuje cítění (srdeční čakra) a urychluje 
náš duchovní růst."

Sakrální geometrie – to je jazyk, 
v němž nemluvíme, ale který cítíme. Sou-
středěním se na hologram jsou uvnitř nás 
aktivovány a dekódovány určité vlastnosti. 
Geometrické tvary existují jak ve vizuál-
ních obrazech, tak i v hudbě. Hudba v sobě 
nese vibraci, a rytmus těla se naladí na 
frekvenci Země a Vesmíru.

Pocity v číslech, zvucích a obrázcích: 
zármutek dává vibraci – od 0,1 do 2 Hz;
strach – od 0,2 do 2,2 Hz;
urážka - od 0,6 do 3,3 Hz;
podrážděnost – od 0,9 do 3,8 Hz;
nelibost - od 0,6 do 1,9 Hz;
vznětlivost - 0,9 Hz;
zlost - 0,5 Hz;
vztek - 1,4 Hz;
pýcha - 0,8 Hz;
pýcha (velikášství) - 3,1 Hz;
pohrdáni - 1,5 Hz;
nadřazenost - 1,9 Hz;
štědrost - 95 Hz;
vděčnost (díky) - 45 Hz;
srdečný dík - 140 Hz a výše;
pocit jednoty s ostatními lidmi - 
144 Hz a výše;
soucit - 150 Hz a výše (lítost jen 3 Hz);
láska (když to chápeme hlavou, tj. když 

si člověk uvědomí, že láska – to je dobrý, 

světlý pocit a veliká síla, ale srdcem se ješ-
tě naučil milovat) vibrace - 50 Hz; 

láska, kterou člověk generuje svým 
srdcem ke všem lidem bez rozdílu a ke vše-
mu živému – od 150 Hz a výše;

láska bezpodmínečná, obětavá, uni-
verzální – od 205 Hz a výše.

V průběhu tisíciletí činila vibrační 
frekvence (tj. počet kmitů za sekundu) pla-
nety Země 7,6 Hz. Fyzici ji nazývají Schu-
mannovou frekvencí. Vědci jí často použí-
vali pro ověřování a ladění svých přístrojů.

 Nicméně se Schumannova frekvence 
začala v poslední době prudce zvyšovat: 

Leden 1995 - 7,80 Hz,
Leden 2000 - 9,30 Hz,
Leden 2007 – 9,80 Hz,
Leden 2012 – 11,10 Hz,
Leden 2013 - 13,74 Hz,
Leden 2014 - 14,86 Hz,
Únor 2014 až 14,99 Hz,
Březen 2014 - 15,07 Hz,
Duben 2014 - 15,15 Hz.

Člověk se v těchto 
podmínkách cítil pohodlně, 
protože vibrační frekven-
ce jeho energetického pole 
měla stejné parametry 7,6-
7,8 Hz. Dokonce, i když 
vezmeme v úvahu situaci 
z hlediska vědy, je zřejmé, 
že člověk, který nezvyšuje 
svou vibraci, se tak či onak 
stane neschopný života 

a nepomůže mu ani vysoká funkce, ani na-
hromaděný kapitál.

Hudba – to je vibrace, a to znamená, 
energie.

Hudba zesiluje každou radost, utišuje 
každý smutek, vyhání nemoc, zklidňuje 
každou bolest, a proto Pradávní Mudrci 
uctívali jedinou sílu – sílu Duše, Hudby 
a Zpěvu. (Armstrong „Keltští básníci“)

Hlas každého člověka má svou zvuko-
vou frekvenci, a naše myšlenky – to jsou 
také vlny, které jsou buď plné harmonie 
nebo – disonance.

Každý člověk touží po vnitřní har-
monii. A důležitým krokem je pochopení 
toho, jakou hudbu posloucháme a jaký vliv 
má na náš organizmus.

Opravdová hudba – to je něco nadpo-
zemského. Takovouto hudbu, stejně jako 
vědecké zákony, nevytváříme, ale pouze 
odhalujeme. Tato hudba existuje věčně.

 
Natalia (Německo)

http://polahoda.cz/sila_zvuku

Znak AllatRa. Kruh a polmesiac 
Analytická štúdia

SÍLA ZVUKU
pár zajímavých věcí 

o vlastnostech hudební akustické vlny

Znak AllatRa
Buddhismus.

od 6. st. před n. l. až 
do současnosti

Znak AllatRa
Islám.

období od 7. 
st. n. l.  až do 
současnosti

Znak AllatRa. Křesťanství
doba od začátku n.l. až do 

současnosti

DUCHOVNÍ PROMĚNA

ZNAK ALLATRA

Znak  AllatRa
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Pojďme spolu tvořit POZITIVNÍ NOVINY!

Každý z nás je jedinečným zdrojem znalostí a životních zkušenos-
tí, nositelem obrovského dosud nevyužitého tvůrčího potenciálu. 

Rádi uvítáme Vaše články, zajímavosti, nápady, postřehy, o které se chce-
te podělit s ostatními, básničky, veselá vyprávění, zápisky cestovatele… 
prostě všechno, co přináší dobrou náladu, optimizmus, prospěje ostat-
ním lidem, pomůže na cestě k poznání. Kontakt: polahoda@centrum.cz; 

Z VLASTNÍ ZKUŠENOSTI

Nedávno jsem slyšela větu: „Kdyby jsi 
věděla, jaké jsem měl dětství, možná bys 
mě trochu lépe chápala...“ Přineslo mi to 
inspiraci a ráda bych se s vámi podělila. 
Jsem si totiž jistá, že v mých zkušenostech 
se někdo uvidí, neb to, co jsem zažívala, 
není nic neobvyklého.

V první řadě bych ráda zdůraznila, že 
už jen to, že si dotyčný člověk uvědomí, 
že jeho dnešní problémy mají mnohdy 
kořeny v dětství, je krok kupředu. Avšak 
jestli udělá další krok a pak třeba skok, 
záleží na tom, jak se s takovým uvědomě-
ním vypořádá. Jistě existuje možnost, že se 
ztotožní s křivdou, bude se „plácat“ v se-
belítosti a své myšlenky naplní zlobou na 
rodiče, nebo jiné příslušníky, kteří mu tyto 
trable a komplexy způsobili. Kvůli takové 
možnosti ale článek nepíšu, litovat se umí 
každý. Pojďme se proto podívat na druhou 
možnost, a to přiznání si vlastních chyb, 
převzetí zodpovědnosti za ně a snahu se 
jich zbavit.

Prozkoumejme nejsilněji zakořeně-
nou šablonu – pýchu.

Pýcha je: časté koukání do zrcadla, 
focení sama sebe, chlubení se, posuzování 
druhých, pomlouvání, uraženost, ukřiv-
děnost, sebelítost, upozorňování na sebe 
a touha po pozornosti všeho druhu. Je to 
zkrátka projev přehnaného mínění o vlast-
ní osobě, pocit vlastní významnosti. My-
šlenka pýchy by mohla znít následovně: 
„Vždyť ostatní by měli vědět, že jsem výji-
mečná! Né taková nula, jak si myslí/jak se 
mnou jednají.“

Jak taková pýcha vzniká a kdy? 
Jistě by se dalo najít mnoho možnos-

tí, pro tentokrát se ale zaměřím na vlastní 
případ – nedostatek lásky a nedoceněnost 
v dětství.

„Zavři si dveře, tvůj zpěv se nedá po-
slouchat! Jdi se zavřít do pokoje a vrať se, 
až budeš normální!  Bohužel dnes na výlet 
nepůjdeme, zavolali mi kamarádi a mám 
chuť na pivo. Tatínek má práci. Neruš teď 
maminku, pracuje. Teď ne, začíná mi film. 
Až po seriálu. Co zase řešíš za kraviny?! 
Zdá se, že ty na nic talent nemáš. Ty jsi 
blbá. Když se nebudeš víc snažit, ničeho 
nedosáhneš. Musíš se víc učit, jinak budeš 
mít mizerný život. Koukni se na tenhle 
film, ať vidíš, jak je svět zlý. Markétko, 

lidi jsou zlí. K doktorovi s tebou nepůjdu, 
už jsi dost velká. Na koncert se nepřijdu 
podívat, nechci platit 50 korun, abych vi-
děl svojí dceru hrát na flétnu! Jednou se 
budeš divit, až ti tvoje děti vrátí to, jaká jsi. 
Už teď lituju tvoje děti. Samozřejmě, že 
bych dala přednost partnerovi před dcerou, 
vždyť ona tady za pár let už nebude, přece 
nezůstanu sama...“ 

Tohle všechno jsou věty, které mohou 
způsobit jeden velký problém. Nebo spíš 
víc. Podívejme se na průběh...

Vyslechla jsem takovou větu a vy-
tvořila se ve mně emoce smutku. Tento 
smutek vedl k tomu, že si moje malinká 
osobnost začala vštěpovat názor, že je 
neschopná a k ničemu. (1. ‚problém‘) Ne-
chtěla se s tím ale smířit, a tak se všemožně 
překonávala, aby se před rodiči předvedla 
v nejlepším světle, zkrátka aby se jim za-
vděčila. (2. ‚problém‘) Když nijak nere-
agovali, nebo hůř, na síle podobných vět 
přidávali, začala se malá slečna uzavírat 
do sebe, začala ztrácet důvěru k rodičům, 
i všem ostatním. (3. ‚problém‘) Chtěla se 
vyvarovat všem dalším bolestem a tak si 
zafixovala, že tu pro ní nikdo nikdy nebude 
a je na všechno sama. (4. ‚problém‘) Prav-
děpodobně ani láska neexistuje, všechno je 
jen lež. (5. ‚problém) Roky šly a já rostla. 
S ocelovým štítem na prsou jsem tak nějak 
přežívala, i když rostoucí agresi a zlobu 
střídali úzkostlivé deprese a chutě skákat 
z okna. Ale i tak, se vším tím jsem šla 
vstříc... něčemu. Taková dobrá jsem! Těž-
ké dětství a stejně to dávám! (6. ‚problém‘)

Pokusím se teď rozebrat problém po 
problému.

1. ‚problém‘ – sebelítost, role oběti 
(častá životní pozice) – v takové roli lidé 
žádají mnoho pozornosti, touží po tom, 
aby je někdo ocenil a vyvrátil názor, že za 
nic nestojí;

2. ‚problém‘ – hra na lepší, touha za-
vděčit se někomu, aby si myslel, že jsem 
fakt „kabrňák“, vznik soutěživosti a základ 
pro budoucí posuzování druhých (on/a je 
lepší/horší než já, musím dokázat, že jsem 
lepší než on/a);

3. ‚problém‘ – ukotvení pozice oběti 
(nikdo mě nechápe, nikdo neví, kdo sku-
tečně jsem); otázkou je, zda to vím já sama;

4. ‚problém‘ – pocit pýchy, že všech-
no zvládnu sama a nikoho nepotřebuji (tím 
pádem si začínám připadat, že jsem víc, 
než ostatní);

5. ‚problém‘ – když není láska, co zů-
stane?;

6. ‚problém‘ – pozice: jsem lepší, než 
ostatní (vysoké ego, pýcha), později nega-
tivní postoje ve vztahu, neschopnost spolu-
práce s ostatními lidmi.

Nyní mám vyjmenované problémy, 
které se odrážejí na mém jednání v přítom-
nosti. Přiznala jsem si, že existují a co dál?

Budu se zlobit na rodiče? 
A k čemu by to bylo?! Vždyť oni můj 

život nežijí, což znamená že za něho ne-
nesou zodpovědnost. Zodpovědnost je jen 
a jen na mně, a proto by bylo pošetilé ji 
odmítnout. První fází může být tedy to, že 
přijmu zodpovědnost za vlastní bytí a uči-
ním rozhodnutí, že chci sama něco změnit. 
Chci se stát lepším člověkem. 

Rodiče mi navíc nic nedluží. Pravdě-
podobně tak jednali jen proto, že sami nic 
jiného neznají, s největší pravděpodobnos-
tí s nimi jejich rodiče jednali stejně. Nebo 
mají jiné komplexy, které neumějí řešit. 

Pokusím se proto najít pochopení 
pro jejich konání. Najdu sílu k odpuště-
ní a oprostím se od obviňování druhých. 
Navíc na takové výchově najdu i něco po-
zitivního. Díky jejich přístupu jsem dnes 
samostatná, cílevědomá a pracovitá.

Vysleduji situace, ve kterých se mé 
komplexy projevují.

Vím, že mám nedostatek, znám jeho 
příčinu, jistě přijdu i na situace, ve kterých 
jednám „problémově“. Můžu si takové 
případy zapsat na papír, potom zjistím, že 
jsou dost podobné a mají totožnou příčinu. 
Má reakce je potom také stejná. 

Pokud si to v sobě ujasním a srovnám, 
mohu učinit další rozhodnutí, totiž odmít-
nutí toho, abych se  příště chovala šablo-
novitě. Při další situaci si na rozhodnutí 
vzpomenu a zachovám se jinak.

***
Jsme lidé a „chyby“ jsou nám vlastní. 

Ve skutečnosti chyby neexistují, sbíráme 
jen zkušenosti, které nám pomáhají na 
cestě k poznání sebe sama. Pokud jsem 
ale rozhodnutá pracovat na sobě, udělám 
z nich učební materiál. Pak začnu každou 
situaci vnímat jako možnost k sebezdoko-
nalení, začnu ji vnímat jako dar. Uvědo-
mím si, že všechno je dobře, když nezačnu 
věci zbytečně nafukovat. A s takovým pří-
stupem se zbavuji všech nedostatků a po-
znávám skutečnou sebe, dostávám se do 
stavu svobody, vděčnosti a rostoucí lásky.

Děkuji,
Markéta Vacková

V dávné Čině měli lidé nezvyklý oby-
čej: když se narodilo dítě, darovali mu šá-
lek na čaj. Nebyl to však šálek obyčejný. 
Byl ještě z tenčího porcelánu než obvyk-
lé šálky, ještě slabší a ještě křehčí. Tento 
šálek byl dán malému dítěti po jeho naro-
zení, a byl to jeho osobní šálek, který jej 
měl provázet celý život při pití čaje. Tento 
šálek neměl nikdy být vyhozen a nahrazen 
jiným. Protože takový šálek byl ale slabší, 
tenčí a křehčí, byl proto i náchylnější na 
rozbití.

Bylo opravdu snadné takový šálek roz-
bít, tenký porcelán mohl lehce prasknout 
nebo se uštípnout. Když se šálek rozbil, 
majitel jej nemohl vyhodit a nahradit no-
vým. Musel jej slepit, opravit a používat 
dál. Vtip byl v tom, že když šálek praskl 
nebo se uštípl, měl být slepen a opraven 
zlatem. Čím více 
a častěji byl poško-
zen, tím cennější 
byl, protože tím více 
obsahoval zlata. 

Když člověk do-
šel stáří, jeho šálek 
už možná obsahoval 
více zlata než pů-
vodního porcelánu. 
Tento zvyk ze své 
podstaty vlastně na-
bízel velmi moudré podobenství: je přiro-
zené a nevyhnutelné, aby se člověk během 
svého života mýlil, aby dělal chyby, aby 
zranil někoho druhého, aby někomu ublí-
žil. Může se stát, že člověk utrpí zranění 
a křivdu od druhých. Od těch dob, co svět 
světem stojí, existuje zlo, tak to aspoň my 
lidé říkáme, když se stane křivda, bezprá-
ví, násilí. Otázkou není jak se zlu, utrpení, 
křivdě vyhnout. Otázkou pouze je, co a jak 
s tím uděláme. Utečeme se do šnečí ulity? 
Obrníme se nepřístupností a nedůvěrou? 
Podobenství o čínském šálku nás inspiruje 
k tomu, abychom se vždy snažili ze všech 
těch zranění, omylů, křivd a bolestí poučit, 
ať už je způsobíme my druhým nebo oni 
nám. Abychom z nich vyzískali nějakou 
moudrost.

Aby náš život, jak dny, měsíce a roky 
plynou, měl své šrámy- vyplněné zlatem 
moudrosti…

Dnešní doba vede člověka často k fa-
lešné pýše. My jsme hrdi na své výkony,-
vzdělání, rozhled, znalost duchovních věcí. 
Kritiku neradi slyšíme a přitom kritika je 
nezbytná k získání moudrosti! Když nám 
někdo říká, že to či ono se jim na nás ne-
líbí, bereme to jako konfrontaci a hledáme 
skryté důvody pro jejich slova. Ti, co zase 
chtějí říct, co se jim třeba nelíbí, už s ta-
kovým postojem počítají a tak když už se 

odhodlají něco kritického říci, je to oprav-
du konfrontační. Svět je tak podoben di-
vadlu, kde jedni říkají druhým slova, 
která neodpovídají jejich pocitům. Své 
opravdové vnitřní pocity jen těžko dokáže-
me sdílet. A to je v protikladu s tím, co nás 
učí podobenství o čínském šálku.

Naše moderní doba nás paradoxně spíš 
odrazuje od získávání moudrosti. Když už 
se stane nějaký problém, když dojde ke 
zranění na duši, nechceme se s ním pomalu 
vyrovnat, poučit se z něj. Dnes se učíme, že 
když se věc pochroumá, je snazší a levnější 
ji vyměnit, než ji opravit. A když zaskřípe 
lidský vztah? Žádný problém, vytvoříme si 
nový. I když jsme ženatí a vdaní, je snazší 
se rozvést a najít si nového partnera, než se 
pokoušet ten starý vyspravit. Sice možná 
za čas zjistíme, že v tom novém vztahu se 

nám věci jaksi po-
divně opakují, ale 
s tím není třeba lá-
mat si hlavu, protože 
případně ten vztah 
opět ukončíme a jíz-
da pokračuje dál.

Svět kolem nás, 
ten obecný trend 
nám říká, abychom 
se nesnažili vyspra-
vovat šálek našeho 

života zlatem. Máme jej vyhodit, jakmile 
je naprasklý, a svět kolem nás nám k tomu 
tleská – ano, tak je to správně, vždyť poři-
zovací hodnota toho nového, ať je to věc, 
přátelství nebo partnerský vztah je nižší, 
než míra úsilí potřebná k opravě.

A pak je náš život složen jen z velké-
ho množství popraskaných hrníčků, které 
se válejí odhozené v prachu minulosti! 
Nebylo by lepší mít jen jeden jediný, po-
praskaný a poškrábaný šálek, ale zato šálek 
vyplněný zlatem moudrosti, šálek, který je 
náš vlastní, kterého si velmi vážíme?

Čínský šálek je jen symbolem. To, o co 
doopravdy jde, je moudrost. Tu my hledá-
me, tu my sbíráme, a tu si navzájem jeden 
druhému předáváme. Nakonec, vždyť ta-
kovéto vypomáhání si navzájem moudrostí 
je jedním z důvodů, proč jsme dnes tady 
a proč naše společenství vůbec existuje… 
Ať už hledáme přátelství, inspiraci, inte-
lektuální podněty, místo k pohovoření nad 
hrnkem kávy, ať už jsme zde z jakýchkoliv 
důvodů, přece hledání moudrosti je prav-
děpodobně v pozadí každého takového dů-
vodu, nemyslíte?

Nechť se nám daří nacházet ji i ji po 
hrstech rozdávat druhým – s moudrostí 
netřeba šetřit. Nechť moudrost a láska 
jsou v nás a provází naše kroky.

PODOBENSTVÍ O ČÍNSKÉM ŠÁLKU

Příčinu hledám v dětství

Úryvek z živého rozhovoru 
„Vědomí a Osobnost. Od předem 

mrtvého k věčně Živému“
textová verze v redakci Anastasie No-

vych; zkratky v textu - redaktorka Tatiana - 
T; Igor Michajlovič Danilov - IM

T: Jak se říká: „ Není proroka ve svém 
domovině“.

IM: „Ježíš jim řekl: „Nebývá prorok 
bez cti, snad jen ve vlasti své...v domě 
svém“. Skutečně je to tak. Zde je jed-
noduché pochopení. Žil člověk, který tě 
znal, nebo skupina lidí. Spolu jste vyrůs-
tali. A potom k tobě přichází nebo sestoupí 
zjevení a ty se stáváš Prorokem. A kdo je 
to Prorok? Prorok, to je mluvčí Boha, to 
je ten, kdo přináší Pravdu poslanou Bo-
hem. Ale lidé tě znali, vyrostli vedle tebe. 
Co je jako první zarazí? Budou poslou-
chat, co jim říkáš? Ne. Budou se dívat na 
tebe a přemýšlet: „Jak to? On vyrůstal se 
mnou nebo ona vyrůstala a nyní hovoří 
o Bohu?!“ Copak to není tak? Závist. A co 
to v nich vyvolá? Nenávist, která se v nich 
zrodí zejména pýchou. Protože ne k nim 
sestoupila inspirace, ale k tobě. Proto ve 
své vlasti Proroka není. Řekl bych to tak-

to – Proroka není v tomto světě pro ty, kteří 
žijí tímto světem.

T: A jak zareagoval systém na objeve-
ní se Ježíše Krista v tomto světě? Tím sa-
mým – agresivitou, počínaje odsouzením 
ze strany vládnoucích žreců a konče proná-
sledováním, jejich nenávistí ke všemu sva-
tému. No a co žádali lidé od Ježíše, když 
měli tuto jedinečnou šanci žádat o Věčné? 
Znovu magii...

IM: Ano, podobně to bylo i s Ježíšem. 
Lidé od Něj žádali stejné hmotné statky pro 
sebe, především zdraví. A celkově je třeba 
říct, že nejen s Ježíšem...Je 
to takový zažitý názor, že 
pokud je člověk duchovně 
osvícený, tak musí být ide-
álně zdravý, šťastný, bohatý 
v tomto trojrozměrném svě-
tě a podobně. A pojem štěstí není bohužel 
v lidském chápání spojován s Duchovním 
světem a skutečným Životem ve skutečné 
svobodě od trojrozměrného světa. Předsta-
va štěstí pro lidi – to je zdraví, bohatství 
a moc. Především – moc, tajná moc. Nejen, 
že tě tam vybrali za nějakého vedoucího 
nebo co, ale tajná moc, kde můžeš tajně 
diktovat těmto lidem a oni plní „tvou vůli“. 
Skutečně tvou? To je otázka.

T: Zdraví, bohatství a moc, t.j. všech-
ny atributy vědomí v této trojrozměrnosti. 
V podstatě vše, co je chvilkové a pomíjivé, 
vše, co je smrtelné a dočasné.

IM: Ano, vypadá to tak, že všechny mate-
riální atributy systému se vnucují do vědo-
mí lidí. Proč se mnozí lidé snaží o poznání 
tzv. „duchovních znalostí“? Ve skutečnosti 
usilují o poznání magie, o ovládnutí nějaké 

skryté Božské síly, která jim umožní mít 
moc nad jinými lidmi...v trojrozměrném 
světě. Ale to přímo protiřečí světu Du-
chovnímu. Ve světě Duchovním pojem 
moci neexistuje. Tam je pravá svoboda od 
všech těchto trojrozměrných problémů. 
Proč? Protože tam není zlo, tam není trá-
pení, není závist. Tam je štěstí a svoboda. 
Pro lidi je to obtížné pochopit, když se 
nacházejí v otroctví vědomí, protože pro 
člověka, který žije podle zákonů tohoto 
trojrozměrného světa, pro něho je skutečná 
svoboda – když si může dělat, co chce. Pro 
něho je skutečná moc, když může působit 
na někoho. T.j. magie, obyčejná magie. 

Když se ho bojí, když si ho váží, když je 
bohatý, nezávislý. A je mu jedno, že to 
trvá, jen velmi krátký časový úsek. Proč? 
Protože vědomí povídá: „No, vždyť si vše-
ho dosáhl“. Nebo vědomí nejčastěji říká: 
„Vždyť ty se to naučíš, budeš se zabývat 
těmito tajnými znalostmi, magií a budeš 
to ovládat.“ Ale většinou ono tyto zna-
losti lidem nedá, jen jim je slibuje. I když 
mnohým svým adeptům systém dá i moc 
pozemskou, i bohatství, některým dokonce 
i zdraví...Jen toho potom více ale odebírá.

T: V těch časech, stejně jako dnes, bo-
hatství bylo a zůstává předmětem pýchy 
lidí ve světě. A očividně proto lidé, nachá-
zející se v moci vědomí, nechápali, proč 
Prorok žije a nepožaduje pro sebe od Boha 
jakékoli pozemské statky.

IM: A toto nepochopení ještě více vzbu-
zovalo u lidí, a stále vzbuzuje, agresi, roz-

polcení, proč Proroci neprosí Boha o jaké-
koli pozemské statky v první řadě pro sebe? 
A v jejich vědomí to vyvolává pochybnosti: 
„Pokud jsi Prorok, pokud máš, pozemským 
jazykem řečeno, spojení s Bohem a můžeš 
od něho žádat všechno, co chceš, tak proč 
nežádáš v první řadě pro sebe? Jak můžeš 
někomu něco dát, když sám si nebereš?“ 
Jednoduše dochází k nepochopení lidí toho, 
že Prorok nikomu nic nedává. On pouze 
přináší Znalosti. Lidé sami berou to, co 
chtějí. Chtějí sloužit Bohu – slouží Bohu. 
Slouží Bohu proto, aby získali víc, to, co 
nikdy nekončí. Ale když začínají, modlíc se 
k Bohu, prosíc o pozemské, tak se nemodlí 

k Bohu, modlí se k Satanovi. 
Vždyť není možné chtít od 
Věčnosti něco dočasné. Není 
možné požadovat od Života 
smrt, to nelze.

A jakákoli pozemská prosba, mate-
riální prosba, ať už by byla jakkoli drahá 
lidem... Chtěl bych zde rozebrat jeden 
moment...V obyčejném lidském životě 
mají lidé připoutanosti. Mají příbuzné, 
blízké, pro ně drahé lidi. No a svůj vlast-
ní život. Zejména, když někdo z blízkých 
onemocněl, lidé mu chtějí pomoci, začínají 
se modlit, prosí Boha, aby dal zdraví pří-
buzným, blízkým, pro nich drahým lidem. 
Slibují, že se budou modlit k Bohu a po-
dobně. T.j. smlouvají s Bohem. Smlouvají 
o co? O zdraví. Vždyť oni neprosí Boha 
o nesmrtelnost, o spasení duše, jak se to 
nazývá náboženským jazykem, pro své 
příbuzné a blízké. Oni prosí o zdraví – to, 
co je neoddělitelnou součástí materiálních 
statků. Prostřednictvím koho prosí? Pro-
střednictvím vědomí. A kdo jim to napoví-
dá. Vědomí. A ke komu se obrací v těchto 
svých modlitbách? K systému. K tomu, 

kdo vládne nad tímto materiálním světem. 
K tomu, komu tento svět patří.

Vždyť prakticky ve všech nábožen-
stvích se tak či onak o tom mluví – že exis-
tuje Kníže tohoto světa. T.j. tady v tomto 
trojrozměrném světě, existuje vlastní 
Kníže, který řídí tento svět. Vždyť právě 
on poskytuje tyto materiální statky lidem, 
když si to zaslouží, zdraví též, ale výmě-
nou odebírá Život. Lidé tomu nerozumí. 
Protože mnozí, opět pod diktátem vědomí, 
se domnívají, že: „Raději třicet roků krás-
ného života, než nějaká Věčnost – a zda 
vůbec je, či ne? To raději si to zde užiji. 
A potom, co bude, to bude.“

Lidé jednoduše nechápou, že třicet 
roků, sto roků – to je pouhý okamžik. 
Člověk nikdy nestihne zbohatnout, na-
bažit se života. Ani zdraví moc nebývá. 
Všechno to přejde. Všechno je ve sku-
tečnosti jednoduché a všechno je dané. 
Chceš být zdravý – leč se, dbej o své 
zdraví. Chceš být bohatý – uč se, pracuj, 
jinak to nejde. A to si neprotiřečí žádným 
zákonům. Chceš moc - běž do politiky, 
získej tuto moc. Budeš-li chtít, docílíš 
toho. Otázka spočívá v něčem jiném – 
nesmí se používat magie na získávání 
nějakých pozemských statků. Proč? Co 
to je magie? Magie – to je především 
spotřebovávání životních sil, těch sil, 
které jsou ti dány na uskutečnění du-
chovních tajemství. Ale ty je používáš na 
svoje tužby a zaměřuješ se na dosažení 
něčeho materiálního. Cokoli materiální 
získáš, i tak je to dočasné. V tomto do-
chází k záměnám.

videorozhovor na: allatra.tv, překlad 
textu na: allatra-book.org,

 allatra.cz, allatra.sk

Proč Proroci neprosí Boha 
o pozemské statky?

"Je třeba brát situace a lidi takové, jací jsou, vždyť jakákoli situace a každý člověk v ní je dobrým učitelem. Snažit se brát z ja-
kýchkoli skutečností, dokonce i negativních, pozitivní ponaučení. Umět být spokojen s tím, co máš. Kořen pocitu uspokojení není 

ve vnějším světě, ale ve vnitřním světě člověka, v jeho hlubokém přání, které vychází z duše."  z knihy AllatRa od A.Novych


