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Metody
trakce páteře
Užití metody trakce při léčbě osteo
chondrózy páteře je ve vědeckých kruzích
dodnes sporné a existuje k němu mnoho
zcela zásadních výhrad. Ovšem to se paci
ent přirozeně nedozví ani z reklam na nej
různější trakční metody léčby páteře, ani v
samotných centrech, kde se takové meto
dy praktikují.
Metoda trakce v některých případech
opravdu přináší pacientovi krátkodobou
úlevu, ovšem je pravda, že poté nevyhnu
telně následují vážné komplikace. Jaké
procesy, které probíhají během trakce, tedy
podporují iluzi „úlevy“?
pokračování na str. 2

ZDRAVÍ

Systém rozděluje,
sjednocují lidé!

Vážení a milí čtenáři!
Tak rychle jak teče voda v řece, utekl i tento rok, který byl plný nádherných hlubokých pocitů
a upřímnosti, kterou jsme společně vložili do článků, básniček, příběhů a obrázků. Tímto krásným
způsobem se mnozí podělili o vnitřní krásu, dobré nápady a vlastní zkušenosti, které vzájemně
obohatili čtenáře. Je krásné se dělit o zkušenosti, které zažíváme, protože zkušenost jednoho člověka je zkušeností všech. To je to, co je na naší společné tvůrčí práci nejkouzelnější, že předáváme
jeden druhému lásku a dobro. Na první pohled se může zdát, že jde o maličkosti, ale v období
blížících se globálních klimatických změn a následně i změn v celé společnosti, je to zásadní věc.
Každý náš den si tvoříme my sami a záleží jenom na nás, jaký bude zítřek. Stačí málo, začít u
sebe. Dát si upřímnou odpověď na otázku: jak prožívám svůj den? Co dobrého jsem dnes přinesl
světu? Jak jsem připraven pomoci sousedovi, když do jeho domu přijde neštěstí? Respektuji-li životní volbu lidí, kteří mě obklopují každý den? Jak vycházím s kolegy v práci? Co vybírám každý
den, život ve strachu nebo v lásce? Zkuste odpovědět upřímně a znásobit to sedmi miliardy, pak
uvidíte celý obraz dění kolem sebe a pochopíte, proč je tak důležité, aby každý z nás pěstoval a
rozvíjel v sobě dobro, toleranci a lásku. Mír a harmonie ve společnosti se začíná u míru a harmonie
uvnitř každého člověka. Bezpečnost - to je vzájemný respekt člověka k člověku.
"Když si třeba představíme naše ruce, ano? A každý prst je svého druhu… no, náboženské
hnutí (směr, vyznání) a každý se pře, čí krev je lepší. Představ si to. A oni jsou rozděleni. A každý
sám je slabý a co se stane, jestliže se spojí? Prostě se vezmou a spojí se do jediného? Získají sílu…
A krev v nich je jedna a podstata jedna. Je to tak? Je to opět to, že svět může být silný, duchovně
silný. Ale jen tehdy, když lidé přestanou poslouchat ty, kteří je rozdělují. Všimni si. Neříkám: až
se ti, kdo rozdělují, sjednotí. Když lidé přestanou poslouchat ty, kteří je rozdělují. A to je možné.
A je to snadné." I. M. Danilov z pořadu Jednota
Pevně věřím, že příští rok bude ve znamení tvořivého Ducha a Jednoty, poslem pozitivních
zpráv a Znalostí, které nás posouvají všechny ke společnému cíli.
Z celého srdce Vám přejeme krásné a klidné Vánoce, a v novém roce - nechť se pohár
lásky a dobra v naších srdcích přeplní a spojí se do jediné řeky velkých pozitivních přeměn.

Krásné a pohodové vánoční svátky
Vám přeje redakce novin Polahoda

Svět je čarovně tajemný – krásný,
při adventu dojemně posvátný.
Rolničky zvoní, jsou tu omamné vůně i snění,
dospělí i děti náhle myšlení mění.
Probuďme city, jež souzní s laskavostí,
víry i naděje též není nikdy dosti.
Vnímáš kouzlo Vánoc a snění,
sleduj tiše to betlémské dění.
Hlas houslí – varhan vybízí k objímání,
festival krásna má citu na rozdání.

Rozplyne se smutků zatmění,
krása vánoční záře vše přemění.
Silná je touha po přátelském rukou-dání,
po prostých věcech, co nejsou na prodání.
Vánoční vůně purpury otevírá vrátka,
hle – tu vchází víra, naděje a láska.
Tiše díváme se na jesličky,
vnímáme s úžasem všechny postavičky.
Chce se nám vznášet s andělíčky,
chránit a milovat děti a všechny lidičky.
Probouzí se kouzlo vánoc,
přichází tichá a svatá noc.
Hana Jílková, Loštice

Dobrých a laskavých lidí je na svě
tě hodně, ale nevědí o sobě. Je důležité
poskytnout jim Znalosti a sjednotit na
duchovním základu – je to prvořadý úkol
pro všechny lidí dobré vůle. Jak každý
člověk, tak i celé lidstvo, teď stojí na
prahu rozhodující volby.
Zlo nabírá svého vrcholu, rozděluje
a nenávistí tříští národy, triumfuje ve vě
domí lidí. Lidem je dána kniha AllatRa klíče k prapůvodním Znalostem, které
přinesl do světa Rigden. Pouze sjedno
cení v jediné Pravdě, lidé mohou přemoci
zlo v sobě a sami pak mohou po celém
světě nastolit spravedlnost, pořádek a
blahobyt..
pokračování na str. 3

SPOLEČNOST

Tvar spirály
Struktura ve tvaru spirály je jeden
z nejlepších způsobů, jak dlouhou dobu
uchovávat informace. V současnosti se
k tomuto poznání věda pomalu dobí
rá. Například díky metodám testování
DNA se toho můžeme o člověku mnoho
dozvědět. Pravda ale je, že toto zdaleka
ještě nejsou hranice toho, co můžeme
poznat.
Věda teprve stále ještě stojí na prahu
poznání tajemství spirálovité struktury,
vzájemného vztahu hmoty s energiemi.
Je třeba ještě podotknout, že znalosti o
tomto existovaly už velmi dávno.
pokračování na str. 4

VE SPOJENÍ
S PŘÍRODOU

Bohorodička
Znamení
Bohorodička „Znamení“... Ovšemže,
jinak to být nemohlo... Světozářná
blaženost Boží. Lůno matky slovan
ského národa. Radost blahoslavených
očí Tvých, věrný Brat, doposud jako
Pochodeň Světla září na Tvoji slávu
a přibližuje ten den „Já jsem, Já exis
tuji!“...
Ale již po skončení pozemského
života Agapita Pečerského, Lékaře
Nezištného, začali tu ikonu mezi li
dem nazývat nejen „znamením“, ale i
„ztělesněním“, znakem spasení.
pokračování na str. 5

HISTORIE

Láska je
nejmocnější síla ve
vesmíru
Láska je krásná síla. Láska je nejmoc
nější síla ve vesmíru. Láska tvoří. My všich
ni jsme tvořeni láskou a máme ji v sobě.
Pravda, někdy je hluboko ukrytá, čekající
na probuzení, ale stále tam je, i když si my
slíme, že ji v sobě nemáme. Láska je jako
živá voda a my lidé jsme jako studny.
Zaměřme se na lásku, buďme láskou.
pokračování na str. 6
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ZA POZNÁNÍM
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Jak na Vánoce v dobré kondici
a bez nadbytečných posvátečních kilogramů?

METODY TRAKCE
při léčbě osteochondrózy páteře
Neexistují špatné
léčebné metody, v případě
že opravdu uzdravují
Užití metody trakce při léčbě osteochondrózy páteře je ve vědeckých kruzích dodnes sporné a existuje k němu
mnoho zcela zásadních výhrad.
Ovšem to se pacient přirozeně nedozví
ani z reklam na nejrůznější trakční metody léčby páteře, ani v samotných centrech,
kde se takové metody praktikují.
Naopak, v reklamních brožurách se
můžete dočíst následující: • „trakce páteře je efektivním prostředkem léčby při
posunutých ploténkách, které jsou navíc
i vyklenovány“; • „představuje jednu
ze základních metod léčby neurologických projevů osteochondrózy páteře“;
• „trakční terapie umožňuje léčbu vyhřezlých meziobratlových plotének bez nutnosti operace“; • „trakce se aplikuje v prvé
řadě za účelem odstranění bolesti“;
Poslední uvedený slogan je obvykle
zvýrazněn tučným písmem, aby pacient
nevynechal hlavní chyták nalíčený na jeho
psychiku — „v prvé řadě za účelem odstranění bolesti“. To znamená, že vede člověka
k tomu, aby se zaměřil na následky onemocnění páteře a příliš se nezamýšlel nad
příčinami jejich vzniku a tím spíš ani nad
dalšími následky takové „efektivní léčby“.
Podívejme se tedy podrobněji na to, co je
to trakce páteře, jakým způsobem při ní
dochází k dočasnému odstranění bolesti a jaké má další následky... více v knize
prof. Danilova "Osteochondróza pro profesionálního pacienta"
Odborníci vychvalující metodu trakce
v reklamních brožurách popisují, že díky
této metodě se zvětšuje výška ploténky
a také meziobratlového (foraminálního) otvoru, prostor pro procházející míšní kořeny (nervy) se rozšiřuje, zlepšuje se mikrocirkulace, klesá městnání (otoky) venózní
krve v kořenech. A je to opravdu tak. Zapomíná se však upozornit na to, že k těmto
změnám dochází pouze během trakce, dokud jsou meziobratlové klouby roztaženy.
Po ukončení trakce se pohybové segmenty
páteře zasažené degenerativně dystrofic-

kým procesem navracejí do téhož patologického stavu, v jakém byly i před
začátkem trakce. Jen s tím rozdílem, že
mezitím byl fibrózní prstenec meziobratlové ploténky poškozen. Trakce pouze
napomáhá vzniku výhřezu meziobratlové
ploténky! Kromě toho, během trakce dochází k poškození synoviální membrány
meziobratlových kloubů v důsledku jejich
přílišného roztažení. Protože je synoviální membrána bohatě vybavena receptory,
tedy nervovými zakončeními (o tomto
důležitém aspektu jsem se již zmiňoval
v tématu „Osteochondróza bederní páteře“
a dále o tom bude hovořeno v tématu „Manuální léčebné metody“), není překvapivé,
že člověk během takové „inkvizitorské“
procedury může v některých případech
(například, je-li přítomna spondyloartróza)
pociťovat bolesti a nepříjemný pocit. Ale
pokud člověk netrpí takovými komplikacemi, jako například již zmíněná nemoc,
pociťuje často po této proceduře dočasnou
úlevu. Proč k tomu dochází?
Metoda trakce v některých případech
opravdu přináší pacientovi krátkodobou
úlevu, ovšem je pravda, že poté nevyhnutelně následují vážné komplikace. O tom
ale samozřejmě lékaři s danými znalostmi,
kteří na této metodě vydělávají, obvykle
mlčí. Jaké procesy, které probíhají během
trakce, tedy podporují iluzi „úlevy“? Za
prvé je to fakt, že při přílišném roztažení
meziobratlových kloubů dochází k dočasné dekompresi foraminálních otvorů, což
vede k dočasnému pocitu úlevy od bolesti. Nicméně, když je tato procedura trakce
páteře ukončena, meziobratlové klouby se
navrací do obvyklé polohy. To jsou zákony
fyziky! Když tedy člověk po této proceduře přechází do vertikální polohy (stoupne
si na nohy), bude na něho, stejně jako dříve, působit stejné zatížení! A co je důležité,
působí i síla gravitace, která nikam nemizí,
ani během procedury, ani po jejím ukončení, bez ohledu na to, zda je člověk ve vertikální nebo horizontální poloze. Znamená
to, že zákony fyziky opět fungují!
Za druhé je to fakt, na který jsem již
upozorňoval, že na kloubních plochách
meziobratlových kloubů se nachází velké

množství receptorů. V průběhu degenerativního procesu, kdy se posunují kloubní
povrchy meziobratlových kloubů, dochází
k přílišnému roztažení kloubního pouzdra
(synoviální membrány), a proto receptory
(mluvilo se o nich v tématu „Osteochondróza bederní páteře“) v daném segmentu
páteře jsou jedněmi z prvních, které vysílají signály o poškozeních. Jako odpověď
na takový signál spouští organizmus celý
ochranný program s cílem „znehybnit“
pohybový segment páteře na dobu, kdy
budou v poškozené části působit adaptivní
mechanizmy.
Bolest přece neumožňuje zatěžovat poškozené části páteře. Po dobu těchto omezení zapojuje organizmus veškeré možnosti,
aby přizpůsobil ostatní segmenty a systémy
novým podmínkám a aby v nejvyšší možné míře minimalizoval škodu způsobenou
těmito změnami. Pokud je bolest odstraněna a je znemožněno fungování adaptivních
mechanizmů, hrozí vážné důsledky.
Během procesu trakce začínají receptory meziobratlových kloubů podávat
signály o změně podmínek, takže organizmus na takové změny začíná reagovat.
To ve výsledku vede k tomu, že program
adaptace poškozeného segmentu a ochranných mechanizmů je organizmem zastaven a dostavuje se pocit úlevy od bolesti.
Nicméně ona úleva, jak už jsem říkal, je
jen dočasná. Jakmile je procedura trakce
ukončena, staré problémy se vrací a to ještě v horší podobě.
"Příroda daruje člověku zdraví,
pokud člověk pochopí sám sebe
a s rozmyslem následuje
svoji přirozenost."
prof. Igor Danilov
úryvek z knihy Osteochondróza pro
profesionálního pacienta

Byl vlastně jediný, kdo mi stanovil příčinu
a začal s biorezonanční léčbou. Jenže sotva jsme léčení začali, zhoršila se situace...
A protože jsem potřeboval v práci dokončit
zadaný úkol, nasadil mi lékař zase raději
antibiotika.

1. Pacient má nějaký zdravotní problém, který jej souží.
Na prvním místě ve svém dotazu do
naší poradny napíše: (a nyní ilustruji vymyšlené příznaky a osobu) Mám problémy
s tím, že jsem neustále zahleněný. Teplota se neobjevuje a přes zimu jsem měl 3x
antibiotika. Moje potíže se upraví jen na
chvíli, ale za týden se opakují, jsem celkově unavený, zhoršila se mi pleť, nemohu
se soustředit na práci, špatně spím, ztratil
jsem chuť k jídlu a mám horší čich.

3. Pacient začne podléhat panice
a zhorší se jeho psychika.
Jsem z toho už zoufalý, splácím hypotéku, potřebuji chodit do práce, jednám
s lidmi v přímém kontaktu a pracovat s kapesníkem v ruce se nedá. Mám strach, že
přijdu o práci.
4. Velmi často sám přichází na to, že
jeho stav je zrcadlem hektického způsobu života, který v poslední době prožíval.
Moje první manželství se rozpadlo,
hádky byly na denním pořádku, neustále jsem byl na služebních cestách, kolega
v práci na mne udělal podraz, nemohu mu
zapomenout, že mne tak využil a výsledek
mé práce si sám připsal na svůj účet. Nemohu ho od té doby „ani cítit“.

pacienta, je tam stav nepohody, nerovnováhy, neodpuštění i strachu. Symbolicky
svého kolegu ani nemůže cítit a podobnost
se sníženou funkcí čichu se objevuje smysluplněji. To jsou brzdy, které brání uzdravení. Podle tohoto programu se pak chová
i jeho imunitní systém.
Uzdravení tak prioritně nespočívá
v podávání některého prostředku pro posilu imunity, ať už bereme v potaz lék od
imunologa nebo bylinný prostředek.
Jeho použití bude mít stejně jen podpůrnou, pomocnou povahu... Léčebný postup musí začít „mezi ušima“. V MYSLI si
totiž musí pacient udělat „pokoj“. Musí se
zbavit současného životního stylu.

5. Nakonec žádá o předpis nějakého
léčiva, které mu posílí imunitu a pomůže
dostat se z těžké situace.
Když se na kostru příběhu podíváte
z vyšší perspektivy, jasně uvidíte tu příčinu „mezi ušima“.

vánocích trápili pocitem viny z důvodu
přibrání na váze. Přemýšlejte při samotné
přípravě a skladbě jídelníčků a budete se
cítit lépe.
● Mějte na stole dostatek ovoce a cukr
tak raději konzumujte v ovoci.
● Nakupujte jen potraviny, které nemají dlouhou trvanlivost a obchod navštivte raději 2x za týden, než jednu za 14 dnů.
● Nepijte slazené nápoje. Pijte vodu
a bylinné čaje. Dejte si pozor na likéry,
tvrdý alkohol, kde je velké množství cukru
a kalorická hodnota často překračuje potřebný příjem. Z čajů je vhodný jangový,
černý čaj - Puerh, který prohřívá. Zelený
čaj nechte až na jaro.
● Dávejte přednost pití teplých nápojů
před studenými.
● Budete-li jíst více, cvičte! Jen proto,
že jsou Vánoce a sváteční dny neznamená,
že se přestanete hýbat!
Užijte si krásné svátky bez novoročních výčitků a zbytečných slibů, že od ledna začnete! Nemusíte začínat vždy v lednu, pokud víte, co děláte! Je-li hodnotou
vaše zdraví, není se o čem bavit! Vánoce
znamenají radost ze setkávání a možnosti
být s těmi, které máme rádi!
autor: Václav Krejčík
www.energyclinic.cz

Co je zajímavé, člověk rovněž s velkou nadějí ten vnější lidský svátek očekává.
A když se tedy uskuteční, v podstatě pustoší člověka, dělá ho doslova „sirotkem“,
klame ho v pocitech, neboť člověk podvědomě očekával něco víc, ale ne viditelného a potěšujícího pro tělo, ale očekával více ve svých hlubokých pocitech, ale
nedostal to. To všechno proto, že dochází k záměně skutečného duchovního svátku
(který člověk prožívá pokaždé, když se setká s duchovním světem) za obyčejnou
teatrální inscenaci rozumu s asociativními vnějšími materiálními dekoracemi.

Onemocním jen proto, že je mráz?
Nikoli, samo o sobě chladné počasí
nestačí. Za vznik infekčního onemocnění
může více faktorů zároveň. Během experimentu, kdy byly pokusné osoby vystaveny
chladu, se neprokázalo, že by pouhé snížení teploty vedlo k nachlazení. Na druhou
stranu chladem oslabená sliznice nosu
může být vnímavější vůči mikrobům.

To je tedy zajímavý názor. Slyšel jsem jej na jedné přednášce a musím konstatovat, že je pravdivý. Co je myšleno tím „mezi ušima“? Co tam je? Mozek - a v něm
pracují myšlenky, vytvářejí se tam různé programy. Mozek řídí všechny procesy
v našem těle. Pokud rozebíráte události, které se ve Vašem životě odehrávají,  vzniklé zdravotní problémy, nemoci a neduhy, pak vždy přejdete v pojmenování příčin
z úrovně těla, kde se nemoc projevuje, do MYSLI – mezi uši...
Mohu to dokumentovat stovkami
rozborů zdravotního stavu pacientů, což
je můj hlavní medicinský nástroj. Jeden
příběh vedle druhého je založen na tomto
principu. Mohu popsat obecný příběh, který to dokumentuje.

● Trávení podpořte pohybem a přidáváním zimního koření do jídla: skořice,
zázvor.
● Místo smažení ryby a řízků je upravte pečením (kapra, nebo jinou rybu zakápněte olivovým olejem, přidejte pár kapek
citronu a nechte péct v troubě).
● Místo tučné majonézy do salátů použijte tofunézu, bílý jógurt, nebo kombinaci
obojího (bramborový salát můžete udělat
jen z nakrájených brambor, celeru, petržele, cibule, zakápnout olivovým olejem
a podávat například s citronem. Pak jako
variantu přidejte jen bílý jogurt a jste „venku“ z pasti tuků).
● Cukroví není jídlo. Pokud budete
cukroví konzumovat, nejdříve se řádně
najezte a až následně, jako dezert, si dejte
cukroví. Pokud si ho dáváte po obědě (ne
vícekrát za den), zapijte ho silným expresem.
● Cukroví pečte v omezeném množství. Zkuste celozrnné cukroví bez přidávaného cukru. Místo klasického cukru
použijte javorový syrup, nebo agáve syrup.
● Dobrým sladidlem bez zbytečných
kalorií je stévie. Bíle kvetoucí tropická
rozstlina, tvz. sladká tráva. Má vysokou
sladivost. Je vhodná i pro cukrovkáře II.
stupně.
● Čokoláda ať má vysoký obsah kakaa.
● Jezte dostatek zeleniny a uvařte si
polévku z kořenové zeleniny. Kořenová
zelenina je jangová a tak dodá v zimních
měsích tělu teplo.
● Chlebíčky a jednohubky připravte
z celozrnného pečiva, namažte je lučinou,
nebo tvarohem s pažitkou. Nepoužívejte
tavené tučné a roztíratelné sýry. Je možné
nahradit i uzeniny kvalitní šunkou (min
95% masa), zeleninou a plátkovým sýrem (20-30% tuku). Vy sami rozhodujete
o tom, co sníte. Není nutné, abyste se po

Nemoc v zimě mýty a otázky

Příčina nemocí je mezi ušima

2. Pacient začne přemýšlet o příčině
a snaží se buď sám nebo za pomoci lékaře příčinu objasnit.
Žádal jsem svého praktického lékaře o zjištění příčiny - poslal mé hleny do
mikrobiologické laboratoře a udělal krevní
rozbor. Všechno bylo v pořádku. Na ORL
mi řekli, že tam nic nemám, jen trochu hlenu na zadní stěně nosohltanu, jsem objednán k imunologovi, ale dostanu se na řadu
až za 4 měsíce. Šel jsem tedy k lékaři, který
provádí diagnostiku a terapii pomocí biorezonance. Zjistil mi, že mé tělo je „zamořeno“ plísní, různými koky a adenovirem...
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Platí, že čím více pilulek budu jíst,
tím lépe?
Nikoli. Není například vhodné užívat
imunomodulační léčbu a nechat se zároveň očkovat proti chřipce. "V tomto případě bychom se mohli dočkat neadekvátní
reakce imunitního systému, který by mohl
být přehlcen nežádoucí mírou informací,"
říká imunolog Josef Krupička. Není dobré
ani spoléhat na pilulky posilující imunitu
a nesnažit se přitom tělu pomoci sám třeba
dostatkem odpočinku.
Když dám dítě do školky, bude častěji
nemocné?
Bohužel ano. Záleží na době, kdy
dítě do školky nastupuje, nejrizikovější je
v tomto ohledu právě podzim a zima. Dítě
má ještě nezralý imunitní systém a mezi
jinými dětmi s podobně nedokonalou imunitou se virům a bakteriím dobře daří. Na
druhou stranu po počátečním promoření
viry bývá dítě většinou odolnější.

Je pravda, že mrzouti jsou nemocnější
než optimisté?
Něco na tom je. Výzkum z roku 2003
ukázal souvislost mezi dobrou náladou
a nižší nemocností, což potvrzuje domněnku, že imunitní systém je ve spojení se systémem nervovým a s psychikou. Podobně
také lidé, kteří jsou pod tlakem, bývají
často oběťmi rýmy a chřipky. Například
výzkum z roku 1994 prokázal, že studenti
během zkouškového období onemocněli
zánětem dýchacích cest ve větším počtu
než během školního roku.
Vyrobte si zázvorové dobroty pro zahřátí.

Jak to, že někdo onemocní chřipkou,
i když se nechal očkovat?
Teoreticky to možné je. Žádné očkování nechrání stoprocentně. Avšak častější
je, že lidé po očkování neonemocní chřipkou, ale některou jinou a většinou méně
závažnou virózou, proti níž vakcína nezabírá. Lidé však i o těchto chorobách často
hovoří jako o chřipce.
Zdroj: http://ona.idnes.cz/

Způsoby, jak získat bílkoviny, když nejíte maso

Je jasné, že příčinou nejsou bacily. Našly jen v těle vhodné podmínky a uplatnily
se. Imunitní systém je vůči nim „slepý“
a nevidí je, nedovede je sám zničit. Bacily na určitý čas zastaví antibiotikum, jenže tím imunitu vůbec neposílí, ba naopak
oslabí - a opakované podávání antibiotik
přivede pacienta do chronického stavu.
Imunolog je „v nedohlednu“ a hluboké pátrání po mechanizmu chybné imunitní „slepoty“ je drahé a nesnadno dostupné.

Klasická medicína mluví o psychosomatice, celostní medicína hovoří o tom,
že člověk má tělo i duši - a obojí musí být
v rovnováze. Pokud je, je i člověk zdráv.
Pokud není, objeví se nemoc.
Máte nemoc? Pak jste v nerovnováze.
Každý člověk si tedy musí najít svou cestu,
jak získat pokoj a srovnat si „události mezi
ušima“.

Nicméně i tato cesta přes imunologa
nepřinese zcela uspokojivé řešení, neboť je
zde ten usazený chybný program v MYSLI

Když to neudělá, vyléčení odsune.
https://www.celostnimedicina.cz/
pricina-nemoci-je-mezi-usima.htm

Na rozdíl od cukrů a tuků, naše tělo
nemá využitelnou zásobu bílkovin a proto
je musíme dodávat potravou, Jsou nutné
pro růst a vývoj svalů, pro metabolické
funkce v mozku, pro tvorbu
hormonů, enzymů, barviv,
pro tvorbu látek, které tvoří
náš imunitní systém.
Ořechy - zejména mandle, kešu a buráky obsahují
30 g bílkovin na šálek.
Zelený hrášek - je též
zdrojem vitamínu K, šálek hrášku obsahuje 8g bílkovin, stejně jako mléko
Sojové produkty tofu, tempeh, sojové mléko - polovina šálku tofu obsahuje 10 g bílkovin, šálek sojového mléka obsahuje 8g.
Zelenina - je bohatá též na antioxidan-

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

ty a vlákninu, i když většina neobsahuje
moc bílkovin, tak např. 1 hlávka brokolice
obsahuje 17g bílkovin, špenát o kalorické
hodnotě 100 kalorií obsahuje 12g bílkovin.
Semínka - sezamová, dýňová, slunečnicová, konopná,
šálek sezamových semínek obsahuje 26g proteinů
Luštěniny - čočka a fazole,
luštěniny jsou koncentrovaným
zdrojem bílkovin a vlákniny
Seitam - jde o vegetariánskou náhražku
masa, vyráběnou z obilného glutenu (není
vhodný pro celiatiky a lidi nesnášející lepek),
půl šálku sitamu obsahuje 35g bílkovin.
http://zdrava-vyziva.doktorka.cz/zpusoby-jak-ziskat-bilkoviny-kdyz-nejite-maso/

RODINA – SPOLEČNOST

Polahoda • 2016 prosinec

Systém rozděluje, sjednocují lidé!

Zaslouží si respekt ten,
kdo žije a koná pro blaho své duše
a duchovní budoucnost celého lidstva.
Rigden Djapo
Díky znalostem, obsaženým v knize
AllatRa roste vlna všeobecného duchovního osvícení a sjednocení. Na základě duchovních Znalostí, se lidé po celém světě
spojují, odbourávají nastavené systémy Živočišného rozumu, konvence o rozdílech
mezi lidmi podle mentality, národnosti
a zájmů. Svědčí to o tom, že všichni lidé
jsou si ve své duchovní podstatě blízcí
a jsou součástí jednoho celku.
A skutečně na každém dnes záleží
budoucnost celého lidstva a je velice
důležité, aby člověk, který se duchovně
probudil, pomohl pomoci procitnout co
nejvíce lidem kolem sebe.
Vždyť mnoho lidí stále žije v iluzi
nepřemožitelnosti svého egocentrického
světa a světa jako celku. Ale tato iluze bezpečnosti je moc křehká a podobá se tenkému ledu pod nohama lidstva, který může
prasknout v každém okamžiku pod údery
živlů a větrů globálních změn a propadnout skrze mlhu do propasti.
Abychom si nevytvářeli iluze o bezpečnosti tohoto světa, cítím povinnost
vám sdělit to, co do dnešního dne věděli jenom někteří z nás. Za poslední dny,
zdůrazňuji dny a ne měsíce, tento křehký
svět dvakrát visel na vlásku a byl jen krůček od totálního zničení. Jednak to bylo
především díky ambicím a sebevědomí
některých agresivně naladěných lidí, kteří
téměř zapříčinili, že celý svět byl téměř
odsouzen k zániku. Jen díky vytrvalosti,
osobní statečnosti a zdravému rozumu jiných lidí, vy dnes můžete vidět nejen svůj
vlastní odraz v zrcadle, ale radovat se
z blízkosti svých dětí, rodiny a přátel. Na
druhé straně svět přežil výhradně jen díky

Tomu, Kdo je zatím přítomen v lidském
světě. To je dobrý důvod zamýšlet se nad
křehkostí, podmíněností tohoto hmotného
světa a dočasné existence člověka v něm.
To je příležitost uvědomit si a učinit rozhodující výběr tady a teď, vyznat se ve
svých myšlenkách, emocích a činech,
a pochopit to, že nemusí být „zítra”, ale
jen tento okamžik na okraji propasti, ve
kterém vybíráme mezi totální smrtí nebo
věčným životem.
Svůj osobní Armagedon člověk může
vyhrát pouze tehdy, když skutečně zvolí
duchovní svět, a bude v něm žit. Pak nastavený systém bude bezmocný, protože
člověk přestane podporovat vnucené šablony, nepustí do svého vědomí negativní
vlivy vůle Živočišného rozumu, přestanou
ho ovlivňovat myšlenky živočišné podstaty se svými smrtelnými iluzemi, které se
vštěpují lidem v dnešní společnosti. Pro
jednotlivce je obtížné prolomit systém Živočišného rozumu ve společnosti, protože
jeho existence se drží na volbě duchovně
spících lidí. Ale je to možné udělat za předpokladu spojení všech lidí.
Díky Bohu, v tomto materiálním světě
existuje mnoho lidí, kteří mají hlubokou
víru v dobro a spravedlnost, schopných
upřímně a nesobecky se přátelit, mají statečnost a odvahu brát na sebe zodpovědnost za důležitá rozhodování.
Dobrých a laskavých lidí je na světě
hodně, ale nevědí o sobě. Je důležité
poskytnout jim Znalosti a sjednotit na
duchovním základu – je to prvořadý
úkol pro všechny lidi dobré vůle.
Pro duchovní sílu neexistují žádné překážky! Pro přátelství nejsou žádné hranice!
Pokud člověk žije v jednotě s duchovním
světem, je v jednotě se všemi duchovními
lidmi. Spojte se v přátelství a podělte se
o duchovní Znalostí! Čest a svědomí je
podstata každého člověka, je jen nutné probudit to nejlepší v každém z nás. Spěchejme šířit prapůvodní znalosti ted´, protože
zítra může být příliš pozdě! Sjednoťme
se v duchu, aby zvítězila Pravda! Systém
rozděluje, lidé sjednocují! Ve vašich rukou
je vaše duchovní budoucnost a budoucnost
celého lidstva.

V prapůvodních duchovních znalostech tkví síla Probuzení člověka a lidstva
jako celku. Lidé mají stále šanci zvítězit
nad Zlem. Celosvětové sjednocení národů
světa na duchovním základu začne spojením Slovanů. Lidstvo stále má šanci přežít a vytvořit civilizaci Dobra, civilizaci
míru, kde by lidé žili s vědomím,že nikdo
nemůže ovládat jiného člověka, protože
skutečnou moc má pouze Bůh; nikdo nemůže mluvit jménem Boha, protože člověk
je jenom člověk. Stejně jako na nebi nejsou
žádné hranice, tak i mezi lidmi by neměly
existovat hranice, které je rozdělují na základě vlastností hmoty.
Jak každý člověk, tak i celé lidstvo,
teď stojí na prahu rozhodující volby. Zlo nabírá svého vrcholu, rozděluje a nenávistí tříští národy, triumfuje
ve vědomí lidí. Lidem je dána kniha
AllatRa - klíče k prapůvodním Znalostem, které přinesl do světa Rigden.
Pouze sjednoceni v jediné Pravdě,
lidé mohou přemoci zlo v sobě a sami
pak mohou po celém světě nastolit
spravedlnost, pořádek a blahobyt.
Pokud si lidé vyberou Pravdu, tak bude
lidstvu darováno ještě tisíc let k tomu, aby
se každá duše vrátila zralá k Bohu. Když
ve světě padne poslední opora zla, tehdy
na tom místě nastane pro všechny národy
světa znaková událost. Tam, kde poškozená Perla východu obrácena na západ,
na návrší obelisku z dávné země Ra, bude
národy ustanoven prapůvodní znak tvoření
a všeobecného míru - znak AllatRa. Zazáří AllatRa, zazáří Sloup Víry, prohlašující
vítězství Pravdy. Padnou náboženství bojující za pozemskou nadvládu. Lidé budou
jednotní v Pravdě, a každý, kdo si vybere
svět Boha, získá spasení pro svoji Duši.
Pouze v jednotě všech národů je
možné přežití lidstva v blízké budoucnosti. V opačném případě - zahyneme
všichni. Pamatujte, sebevražedná válka
nebo jednota v míru a přátelství začíná
v našem vědomí. A jenom my vybíráme,
jaká bude naše lidská společnost.

Rodinné tradice a síla rodu
Ty jsi tak podobná babičce… Jsi tak
chytrý jako tvůj praděda!“ říkáme svým
dětem. A hned vystává otázka: „Jací byli
vlastně naši prarodiče? A vždyť oni sami
měli také své rodiče… Je to rodina!“ Rodina, ve které byla pěstovaná láska, vzájemná důvěra a podpora, dává pevný základ do
života a pro mnohé zůstává jediným místem, kde stále nacházejí pochopení a lásku,
pocit bezpečí a jistoty, podporu a respekt
jenom pro to, že jsou. A nezáleží na tom,
kde se nacházejí, co se v životě přihodilo a co si o tom myslí ostatní. Je životadárným pramenem, který naplňuje srdce
a mysl, žehná a posiluje.

Rodina, která žije v lásce a harmonii
dvě, tři nebo čtyři generace, vytváří navíc
sílu rodu a pevnou harmonii soužití. Jeden
z nejlepších darů, které můžete dát svým
dětem, je seznámit je s rodinnou historií.
Je důležité znát a pamatovat si svůj rod,
předat vzpomínky o předcích svým potomkům, probouzet zájem o rodinné tradice.

Protože zapojení dětí do těchto znalostí
formuje jejich historickou paměť, a to je
jeden z předpokladů, že se už jako dospělí
stanou pevným spojovacím článkem mezi
generacemi. Spojení mezi generacemi se
stává viditelným, když se spolu s dětmi
díváme na rodinné fotoalbum, vyprávíme
příběhy ze života, „rodinné příběhy“.
Pamatuji si z dětství, jak jsem měla
silnou touhu vidět fotografie svých praprarodičů, dozvědět se o nich alespoň něco. Je
smutné, že svou rodinu většinou známe pouze po tři generace. V dnešní době ale máme
spoustu příležitostí jak situaci změnit. V současném světě se nabízí spousta technických
možností a příležitost po malých krůčcích
posbírat a uchovat v rodinných archivech
historii svého rodu pro budoucí generace.
Tato činnost bude zajímavá a velmi důležitá
pro celou rodinu. A navíc, nic nestmeluje líp
než společné zájmy a úsilí.
Už jste někdy zažili ten nádherný pocit, když se celá rodina sejde nikoli u televize, ale u velkého rodinného stolu, kde
si společně může prohlédnout rodinné
album u šálku čaje, podělit se o zážitky
uplynulého dne nebo vyzkoušet marmeládu, připravenou podle babiččina
receptu. Zářivé dětské oči, široký úsměv
na tvářích rodičů, kteří vypráví příběhy ze
svého dětství. Tam, kde panuje domácí pohoda, mizí veškeré hranice a už není jasné,
kdo je dospělý a kdo dítě! Historie rodiny
je jako učebnice života pro dítě: rodinné
hodnoty, tradice, povolání, koníčky…
Nedávno jsem se přistihla při myšlence: „Proč vlastně ráda píšu?“ A pak jsem

si vzpomněla, že můj dědeček také rád
psal články, moc se mu to líbilo a dával
to i do tisku! A hned bylo vše jasné: je to
naše rodinné dědictví! Pokud se dítě a následně i dospělý dobře orientuje ve svém
rodokmenu, pak v životě rychleji nachází
odpovědi na mnohé otázky. Naše zkušenosti ukazují, že čím více děti ví o svých
příbuzných a předcích, tím jistější se cítí
v reálném životě. Když člověk zná svůj
rod, je zapojen do kolektivních zkušeností
svých blízkých. To je spolehlivá a stabilní půda pod nohama, na které stojí jistě
a beze strachu. „Jsem součástí celku, a nikoli jen smítko v toku času.“
Nejsilnější a nejodolnější národy jsou
ty, které mají nejrozvinutější kulturu rodinných vazeb, úctu k předkům a uchovávají
tradice. Formování paměti o vlastním rodu
a rodině je začátkem výchovy člověka,
který si uvědomuje, jak úzce jsou spojeny
události rodinné historie s životem národa,
celé země, města a s životy druhých lidí.
My, rodiče, bychom měli mít na paměti, že
naše děti jsou potomky a předky zároveň.
Vytvořit pozitivní citový vztah k minulosti
teď, znamená pozitivně ovlivnit budoucnost nejenom rodu, ale i celé naší země!
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MEDITACE

podle knih Anastasie NOVYCH
PROSINEC, LEDEN 2017
◆ OPAVA ◆
Kde: Antonína Sovy 39, Opava
Kdy: každou středu od 18 hodin

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

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

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

◆ PRAHA ◆
Kdy: každý pátek od 19 hodin

Milí přátelé, každý pátek pravidelně probíhají meditační setkání v Praze.
Radi Vám poskytneme více informace na:

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

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

Meditácie podľa kníh Anastasie Novych
v BRATISLAVE

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

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

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

Anastasia Novych

Věstník je schopný předat Pravdu mnohým: přátelům, příbuzným, známým a neznámým. Je schopný probudit v nich přání
vyprávět tuto Pravdu svému okolí a ti zase dalším a dalším. A tak letí světem zpráva, jako sokol ve svém prudkém letu. Na
těch lidech, na úsilí každého věstníka závisí, jak rychle se ta informace ve společnosti rozšíří. Čím více bude těch, kteří
proniknou Pravdou, tím více bude těch, kteří začnou situaci ve světové společnosti měnit a budou při tom konat podle svých
možností na jejich místech. Pro šíření informací je možné využívat všechny možné dostupné prostředky: ústní předání, masmédia, včetně rádia, tisku, televize a základního hybatele masové komunikace dnes – internetu. Pokud každý přiloží ruku
k dílu, rozum a čistotu svých záměrů, pak se původní informace rozletí velmi rychle po celém světě a za krátkou dobu ta idea
opanuje většinu lidí. A ve většině spočívá ta reálná síla! Když lidé tuto informaci získají a proniknou jí, sami všechno pochopí, jak zlepšit život společnosti, budou-li vycházet z reálných možností, přijde vlna všeobecného spojení. Čili na jednom
člověku závisí mnohé, hlavní je nesedět a nečekat na milost od Archóntů!
Pravá duchovní stránka člověka ve vztahu ke společnosti se projeví v upřímném záměru a nezištném jednání pro blaho
společnosti. Spojí-li se lidé kvůli takovému záměru, budou moci dosáhnout něčeho velkého a vytvořit podmínky pro utvoření
podstatně nové civilizace – lidstva, které se bude řídit podstatou Slova „AllatRa“. úryvek z knihy AllatRa od A.Novych

Lidová moudrost říká: „Když vychováváme děti, nezapomeňme na to, že zároveň
vychováváme rodiče pro svá vnoučata.“

www.polahoda.cz

Kam se ztrácí štěstí?

Víme vůbec, co je to štěstí! Odkud se bere a kam se ztrácí? Kdo ho přivolává?
Snad jen děti, nebo zamilovaní znají dnes ten pocit všeobjímající radosti a to jen tak,
pro radost, nebo pro štěstí samotné. Povím vám příběh o jednom chlapci, který to
štěstí ztratil a potom ho dlouho předlouho hledal.
Když byl ten chlapec malý, tak mu
štěstí přálo, měl úžasné rodiče, bezstarostné dětství v jednom malebném koutě naší
maličké země. Neznal starosti, užíval si
naplno života v jedné malé vesničce uprostřed hor, kde byly křišťálové říčky, lesy
plné hub, kde slunce dlouze svítilo a dělalo
dny nekonečně dlouhé. Večery byly vlahé
a teplé, všude okolo vládnul pocit pohody
a bezpečí. Co víc si mohl ten malý chlapec přát, když usedal svému otci na klín
a nasával vůni jeho košile provoněné smolou a jehličím, takové to bylo štěstí, které
chlapce obalovalo jako do prachové peřinky. Jaké je to štěstí, když má člověk milující rodiče, říkal si, když potajmu brával
doma buchty, které máma pekla a rozdával
je kamarádům.
Ale léta utíkala a chlapec rostl, odjel
pryč z tohoto kouzelného místa, hledat
štěstí, jak se říká. Dostal dobrou práci, díky
níž mohl poznat svou budoucí paní. Začal
být i úspěšný, vše se v životě dařilo, postavil dům, narodili se mu dva krásní chlapci,
co víc by si člověk mohl přát. Snad jen to
štěstí, které se ztratilo neznámo kam.

V tu dobu se, tomu už dospělému
muži, zbortil ten jeho iluzorně vytvořený
svět jak domeček z karet. Bylo mu zle,
velmi zle, žil v jedné velké bolesti, přišel

Je zhola zbytečné se ptát, má-li život smysl či ne. Má takový smysl, jaký mu dáme. Seneca

o dům, o manželství, o vše… Až jednoho
dne potkal někoho, kdo mu zase ukázal,
jak to štěstí najít zpět.
A tak ten muž vzal vše do svých rukou,
šel mu v ústrety, vrátil se zpět do dětských let a nasával ten pocit štěstí, který nikam vlastně nezmizel, byl pouze
ukryt hluboko v něm pod kořeny zoufalství. Dostal dar vrátit se do dětství,
aby si mohl přinést zpět ten svůj pocit
štěstí a věřte, že na to není sám, pomáhají mu v tom jeho synové, kteří také
brouzdají v tom samém potoce a oči
jim září jako jejich taťuldovi.
Och bože, jak málo stačí ke štěstí – být
sám sebou, mít otevřené srdce, víru a čisté
úmysly! Stejně, jako to mají všechny děti,
jako to máme všichni v sobě…jen jsme na
to pod tíhou materiálního světa pozapomněli…Otevřeme svá srdce a s dětskou
upřímností a hravostí si vychutnávejme
tento svět! Objevme zase to skutečné štěstí
v bezpodmínečné lásce, konání dobra a dávání si navzájem!
Tomáš Š.
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VE SPOJENÍ S PŘÍRODOU

Čas zimního usebrání
aneb zpět ke kořenům

Když se les chystá k zimnímu spánku
a život stromů ustrne kdesi v kořenech, tak
i my lidé máme tendenci se stáhnout z rušného světa do svého nitra. Neusínáme na
zimu zimním spánkem jako jiní tvorové,
jen se noříme do sebe, uklízíme, srovnáváme si hromádky, abychom do Nového roku
vstoupili očištěni. Snažíme se udržet si pěk-

né myšlenky a vypouštíme ty, které nás trápí, nebo ty, co nejsou úplně pozitivní.
V tomto čase obvykle rozjímáme
o smyslu života, proč jsme tady na světě,
či spíše proč jsme sem byli povoláni, kdo
nám vydal povolení ke vstupu na tuto zem.
Jediným, a to hlavním, povoláním,
které zde máme, je být člověkem a neustále rozvíjet dary, které jsme dostali věnem
a nosíme v sobě. A jaké z těchto darů můžeme použít (nejen) v čase předvánočním?
Třeba úsměv, pochopení, přijetí, pokoru,
soucit a toleranci… Díky nim se mnoho
problémů, které nás trápí, vyřeší samo od
sebe a náš vnitřní plamen začne opět zářit
a plápolat. Jak říkala Matka Tereza: „V životě nemůžeme dělat velké věci, můžeme
dělat jen malé věci s velkou láskou“. Pokud se nám podaří tak konat v každodenním životě, bude svět kolem nás radostnější a zářivější.

"Zázvorový sirup je zimní klasika
a jeho výrobu zvládne opravdu každý.
Během pár minut a z několika málo surovin vyrobíte lahodný nápoj. Zázvor navíc
můžete využít hned dvakrát a připravit si
kromě sirupu ještě skvělou kandovanou
pochoutku," říká Sabina Kmecová z Nebespán café & apartments v Kašperských
Horách, která radí, jak tuto delikatesu připravit.

Vzpomenete si, kdy jste si zapálili
naposledy prskavku? Můžete namítat, že
už ani nevíte, jak je to dávno, že prskavky
jsou jen pro děti.
Zkuste zapálit nádherný plamen
uvnitř vás, plamen, který se raduje a nikdy
nezhasne. A kdyby se vaše radost začala
kamsi vytrácet, udělejte si pro inspiraci
hezký večer s prskavkami. Prskavky vydají to nejlepší ze sebe, právě pro ten přítomný okamžik a nebudou truchlit, když
jejich život skončí.
Jednoduše a krátce - žijme naplno,
neboť jak se říká, máme v životě pouze
dva dny: včerejšek a dnešek a o zítřku nic
nevíme, protože zítra bude vždy zítra….
Přejeme všem požehnané vánoční
svátky a štěstí, klid a vnitřní mír po celý
rok 2017
Alena a Karel Stellnerovi

Zázvorový sirup: Přidáme 1 kg cukru (uvedené množství je přibližné) a dáme
znovu vařit (raději mírně), dokud se část
vody neodpaří a směs začne získávat konzistenci sirupu. Ještě horké plníme do skleněných lahví, uzavřeme a uchováme na

chladnějším místě.
Kandovaný zázvor: Z přecezeného
zázvoru vybereme kousky citronu a necháme chvíli okapat (například v sítku). Na
plech připravíme pečící papír, rozložíme

Tajný tip: Ze sirupu si můžete kdykoliv vyrobit výborný horký nápoj. Do
většího hrnku nebo sklenice dáme cca
0,4 dcl sirupu (podle sladkosti), přidáme
pár koleček čerstvého zázvoru, plátek citrónu a zalijeme horkou vodou. „Experimentujte! Do hrnku před zalitím přidejte
plátek pomeranče, nakrájený ananas nebo
vánoční koření jako například celá skořice,
hřebíček nebo i badyán,“ doporučuje Sabina Kmecová.
http://zdrava-vyziva.doktorka.cz/vyrobte-si-zazvorove-dobroty-pro-zahrati

směs opět 20 minut povaříme. Do směsi
vymačkáme šťávu z 1 citrónu, zamícháme
a přecedíme přes plátýnko do jiného hrnce.

Potřebujeme: 0,75 kg zázvoru, cca l,
5 l vody, 2 větší citróny, 2 kg cukru
Postup: Zázvor oloupeme (můžete
slupku také oškrábat lžičkou) a nakrájíme
na tenké plátky do hrnce. Zalijeme vodou
tak, aby byl zázvor ponořený, přidáme na
tenko nakrájený citrón a dáme vařit cca 20
minut. Přidáme cca 750 g cukru, necháme
rozpustit a povaříme dalších 20 minut.
Pokud chceme vyrábět zároveň sirup, po
uvaření můžeme (ale nemusíme) odstavit
a nechat 24 hodin louhovat. Druhý den

JEŽÍŠOVO VÁNOČNÍ POSELSTVÍ

zázvor, zasypeme cca 200 g cukru, pečlivě promícháme a dáme péct do trouby na
teplotu 160 stupňů po dobu cca 30 minut.
Pravidelně po 10 minutách promícháváme
(cukr se rozpustí) a kontrolujeme, zázvor
by neměl začít hnědnout a měl by zůstat
měkký. Jakmile se vzniklá tekutina začne
odpařovat, vyndáme a necháme zcela vychladnout. Vychladlý zázvor můžeme ještě
obalit v krupicovém cukru, aby se nelepil.
Uchováváme nejlépe ve skleněné dóze
s víčkem.

Vyrobte si zázvorové dobroty pro zahřátí

prosinec 2016 • Polahoda

Člověk se modlil ke Mně,
Já jsem mu odpovídal…
Ale on — neslyšel,
Jen… zoufale křičel a volal!…
Z bolesti své — Mě obviňoval,
Kvílel o svých žalech…
A trpkost křivdy, strach
a děs
Byly v jeho slovech…
A potom, když už unavil se,
O stejném — jen sténal
tiše…
… Tak v bezvěrectví
a v marnosti —
Zabloudila tahle duše…
… Znovu a znovu na Zemi Mé
Vedle něj jsem stával.
A on… se díval skrze Mě…
Díval — a nepoznával!…
Já - v zástupech lidských jsem s ním šel,
Já - v chrámech zemských
jsem s ním stál!…
Ale on - Mě nechtěl poznávat,
Znovu Mě vzýval… a… znovu odmítal!
Myslel jen na sebe A neslyšel Má slova!…
I když věděl, že 'Bůh je Láska', Nechtěl kráčet v Mých stopách!…
… Člověče! Můžeš růst a tvořit,
Když přijmeš Zákony prosté:
Zákony — Lásky, Harmonie a Krásy!

Ať tvoje tvořivost roste!
Ať jako hvězda za noci,
Duše se láskou zažhne!
Pak — ty, člověče, pochopíš, jak žít,
Najdeš v životě jen krásné!
Nemravný kruh neřesti,
Stesku, hříchu a slabosti
Pak se navždy rozletí!
Na to čekám, člověče, celá
staletí!
Já — ti Lásku Mou i Otce
V každou hodinu daruji!
Jsem stále s tebou i v tobě!
Nekonečně tě miluji!
S Vánočním Zrozením, člověče,
Ať se — v Tobě — Kristus zrodí!
Rozvíjej se k Podobě Mojí!
A obživni v lásce a boji:
V boji — se svým primitivním «já!»,
Co ti brání Mě uznat,
V lásce — ke všemu a ke všem!
A to ti dovolí Mě ve svém srdci poznat!
Něžnost svoji — projevuj v práci!
Svět klidu a péče — v sobě vytvářej!
Lidem Země — celým životem svým
Učení Boha Živého rozdávej!
Tenká a průzračná je stěna,
Za níž je bezmezné Světlo Moje!
Řekneš-li Mi: «Miluji Tě!»
Uslyšíš: «Já Jsem — v tobě!»
Zapsala Anna Zubkova
v prosinci roku 2011

a další nádherné básně na http://swami-center.org/cz/text/poezie.pdf
z ruského originálu přeložila Jiřina Broučková

Výstava vánočních ozdob v Praze

Přes 4 000 miniaturních vánočních dekorací na stromky a adventní věnce můžete
obdivovat na výstavě vánočních miniatur
konající se každý den od 10 do 17 hodin,
a to od 25. listopadu do 1. ledna 2017
v Botanické zahradě Přírodovědecké fa-

kulty Univerzity Karlovy v Praze. Bude
vás inspirovat a překvapovat, z čeho všeho
se dají ozdoby nebo betlémy vyrobit.
K vidění bude i replika prvního adventního věnce, který vyrobil před 177 lety
protestantský kněz.
„Na výstavě jsou například vlašské
mini oříšky o velikosti jednoho až osmi
centimetrů, mini betlémky, mini divadélka, miniaturní vánoční trh, sněžné bílé
slepičky ze šišek a jiné šiškové ozdoby,
miniaturní keramické hrníčky, talířky i bábovky,“ popisuje jen zlomek výstavy její
organizátor Petr Herynek.
Mini vánoční ozdůbky mohou být
z čehokoliv, na co si člověk vzpomene.

„Z dřevěných korálků lze vyrobit minikouličky, soudečky, z nařezané kulaté hůlky uděláme bubínky a z kousku prkénka
vyřežeme lupénkovou pilkou domečky,
prasátka, panáčky pohádkové bytosti nebo
ptáčky. Vedle klasických lodiček můžeme
z kůry vyřezat i postavičky do malého
betléma. Ze slaného, vizovického nebo
chlebového těsta lze vyrobit úžasné figurky nebo ozdůbky k zavěšení. Tak bychom
mohli pokračovat se šustím, slámou, papírem nebo ozdobami z obyčejných brambor.
O sobotách a nedělích se navíc bude výroba ozdob předvádět,“ doplňuje Herynek.
Autor:Lucie Herberová

Hraje tvar spirály nějakou zvláštní roli
v mikrosvětě a makrosvětě Vesmíru?
Rigden: Ano, je to spojeno se strukturovaným chodem energií, uschováváním informací a její výměnou, v podstatě
s hlubší fyzikou. Pokud pečlivěji prozkoumáme tuto otázku, pochopíme, že mnohé
v materiálním světě má tvar spirály nebo
se pohybuje ve spirále, mikroobjekty počínaje a makroobjekty konče…
Jednoduchý příklad. Co jsou to vlasy, lidské nehty nebo u zvířat peří, drápy,
bodliny a srst? Jsou to struktury tvořené
převážně keratinem (rohovinové látky).
Keratin jakožto strukturální bílkovina je
také převážně vystavěn ve tvaru spirály,
například ona strukturální bílkovina vlasů
nebo chlupů α-keratin. A už dva peptidové
řetězce tvoří společnou levotočivou spirálu. Obrazně řečeno je to takový spirálovitý
propletenec v podobě dvou hadů. Superspirály se pak spojují do tetrametrů a ty se
slučují do ještě složitějších útvarů. Osm takovýchto složitých útvarů pak už tvoří mikrofibrilu vlasu nebo chlupu. Toto všechno
jsou pro materiální svět viditelné procesy,
které vznikají na neviditelné energetické
úrovni organizování hmoty…
Struktura ve tvaru spirály je jeden
z nejlepších způsobů, jak dlouhou dobu
uchovávat informace. V současnosti se
k tomuto poznání věda pomalu dobírá. Například díky metodám testování DNA se
toho můžeme o člověku mnoho dozvědět,
včetně toho že můžeme udělat genetickou
expertízu za účelem zjištění biologické
příbuznosti. Dříve se pro analýzu DNA
používala krev. Dnes už můžeme pro podobnou analýzu využít sliny, vlasy nebo
lidské nehty. Soudní lékaři dokážou už

podle jediného vlasu určit věk a pohlaví
člověka. Mohou určit také to, jaké látky
a mikroprvky vlasy obsahují a v jakém období života člověka převládaly ve větším
nebo menším množství v jeho organizmu.
Tyto údaje pak ve svém důsledku vypovídají o tom, jak člověk žil: jaké bral léky,
jak se stravoval a tak dále. Analýza DNA
vlasu oproti jiným příkladům umožňuje
odborníkům identifikovat „majitele“ vlasu. Tento postup využívají i archeologové,
když zkoumají nejrůznější hroby a starověké hrobky, protože vlasy se dochovávají
mnohem lépe než kosti.
Pravda ale je, že toto zdaleka ještě
nejsou hranice toho, co můžeme poznat.
Věda teprve stále ještě stojí na prahu poznání tajemství spirálovité struktury (jež se
v člověku nachází v nemalé míře), vzájemného vztahu hmoty s energiemi. Je třeba
ještě podotknout, že znalosti o tomto existovaly už velmi dávno. Svědčí o tom znaky
a symboly dávných lidí, jež byly zanechány jako zápisky na rituálních předmětech,
kamenech, artefaktech zemřelých nebo na
symbolických architektonických detailech,
dozvuky magických rituálů, jež byly rozšířeny mezi nejrůznějšími národy téměř po
celém světě. Mimochodem rituály nebyly jen pouhou náhodou spojeny například
s vlasy, nehty a kostmi, tedy se strukturami
o tvaru spirály, které byly schopny uchovat a předávat sílu (informaci). Informace
nebo jak to dříve nazývali „spící síla“, se
aktivovala (probouzela) pomocí zaklínadel, tedy určitých zvukových vibrací nebo
pomocí soustředění síly mysli a pozornosti. Tyto znalosti lidé využívali jak k pozitivním účelům tak i k negativním. Podob-

10 TIPŮ, KAM VYRAZIT BĚHEM ADVENTU
Udělejte si v předvánoční honičce čas na sebe i svou rodinu. Zapomeňte na chvíli
na honbu za dárky a zajděte se podívat na krásné betlémy, nebo se třeba nechte
unést vánoční atmosférou zasněžených měst.
Živé betlémy, adventní koncerty i zavítání do historie. A chybět nebude ani pestrý
program pro děti. Račte si vybrat.

http://www.ireceptar.cz/zajimavosti/tipy-na-vylet/10-tipu-kam-vyrazit-behem-adventu/
Nic už nebude takové, jako kdysi.
Ale Vše může být takové, jako ještě nikdy!
S Láskou a Úctou k Životu na této překrásné Zemi ...
Vidím zeleň stromů, a také rudé růže,
vidím je vykvétat, pro mě i pro Tebe.
A já si pro sebe říkám:
"Jaký to Nádherný Svět."
Vidím modrou oblohu a bílé mraky,
jasný požehnaný den, tmavá posvátná noc.
A já si pro sebe říkám:
"Jaký to Nádherný Svět."

né rituály se samozřejmě dochovaly do
dneška, jenže lidé je ve většině případů až
směšně překroutili, takže zbyla jen prázdná
nápodoba a smysl se vytratil.
Anastasie: …Když se ještě vrátím
k otázce o tvaru spirály v mikrosvětě
a makrosvětě, vzpomněla jsem si, že pohyb elektronu v magnetickém poli, které
se v čase nemění, tvarem také připomíná
spirálu.
Rigden: V přírodě je mnoho jevů
s takovýmto pohybem spojeno. Všimni
si například rozsáhlých přírodních jevů,
jako jsou například cyklony, anticyklony, obří oceánské víry (jejich centrum se
může nacházet desítky metrů pod úrovní oceánu), generování spirálních vln
a tak dále, spirálovitá struktura   a pohybu makroobjektů, například galaxií.  
Povím ti dokonce o spirálovitém tvaru
v makrosvětě to, co dnešní věda ani nezná,
ale odráží se to ve starobylých legendách
různých národů o stvoření světa…
z knihy AllatRa od A.Novych

Láska je největší léčivá síla v přírodě. Osho

Barvy duhy, jsou na nebi tak krásné,
jsou také na tvářích lidí jdoucích kolem.
Vidím, jak si Přátelé potřesou rukou
a říkají: "Jak se máš?"
Ve skutečnosti říkají: "Mám Tě Rád!"
Slyším dětský pláč, vidím je růst,
naučí se víc, co se já nikdy nedozvím.
A já si pro sebe říkám:
"Jaký to Nádherný Svět!"
Ano, já si pro sebe říkám:
"Jaký to Nádherný Svět!"

ČLOVEK
Kto si? Ja som človek.
Aký si človek? Ako žiješ? Som jednoduchý, a aj tak žijem.
Si šťastný? Áno, som šťastný a spokojný.
Aký si k ľuďom? Ľudí mám rád.
Čo potrebuješ, čo si želáš? Ďakujem nič, mám všetko čo potrebujem.
Ako to, že máš všetko a nič Ti nechýba?
Mám v sebe lásku, čiastočku lásky, a tak mám všetko. Som s ňou jedno.
Takto sa mi žije jednoducho dobre.
Alena a Jozef Fábryovi
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„Bohorodička Znamení... Ovšemže, jinak to být nemohlo... Světozářná
blaženost Boží. Lůno matky slovanského národa. Radost blahoslavených očí
Tvých, věrný Brat, doposud jako Pochodeň Světla září na Tvoji slávu a přibližuje
ten den „Já jsem, Já existuji!“...
Vyobrazení Bohorodičky „Oranty“
bylo známo ve starodávné Rusi, kdo ví,
jestli ne od samotného počátku jejího Křestu. Mnozí ji spojují s Byzancí, ale ne s Dálným Východem! V náboženských a kulturologických příručkách se vyzdvihují verze
původu pojmenování dané ikony z řeckého
slova „orantis“ – „modlící se“. Dále, než
za toto „omezení“ věc nejde, a to
patrně kvůli neznalosti či neochotě zmiňovat se o jiných kulturách.
Vždyť, podíváme-li se do historie,
bude zřejmé, že se tady zakládal
naprosto jiný smysl!
Rigden: Máš pravdu, tady je
skutečně jiný smysl a je mnohem
hlubší, než se zdá na první pohled.
Co se týká spojení se slovem „modlící se“, je patrné, že se lidé opírali
o údaje z raně křesťanských maleb
římských katakomb, kde v takové
pozici byly vyobrazeny modlící se
postavy. Ale ruce zdvižené takovým způsobem je, jak jsme již zmínili v našem rozhovoru, doopravdy
starodávné symbolické zobrazení,
známé i v dobách paleolitu, i v dobách neolitu, v době měděné (Starověký Egypt, Mezopotámie, Harappská kultura, Tripolská kultura
a další). Je to symbolické označení
Allatu, symbol znalostí o duchovních praktikách po dosažení splynutí Osobnosti a Duše, symbol duchovního
osvícení, pochopení Pravdy.
Anastasia: Je to podivuhodné, zdá se,
že všechny znalosti máme i dnes, pouze
se u lidí zásadně pozměnilo vnímání
světa, a to opačným směrem! Dokonce
i v architektuře křesťanského chrámu jsou
zachyceny základní Znalosti: kvadratická,
čtyřlístková struktura se středem, cylindrická centrální místnost, pyramidální architektura celé budovy. Ona pyramidální
architektura může být navíc korunována
pyramidovitou špičkou, či kopulemi ve
tvaru cibule se špičatým zakončením
(cibulovité kopule). To všechno odpovídá
symbolice energetické konstrukce člověka,
cestě osvobození jeho Duše: čtyři bytosti,
střed je Duše, osobní prostor, pyramidální
struktura, architektonické symboly transformace čtverce na kruh nebo osmistěn
(symbol krychle). A jak jsme si již názorně
předvedli, v náboženství křesťanství plní
právě tvořivá božská síla ženského principu hlavní úlohu reálného Průvodce ze
světa lidí do duchovního světa. Jde skrze
základní ženské obrazy křesťanství –
skrze Pannu Marii, Marii Magdalenu...
Lidé rozdělují obrazy, ale jejich podstata
je pouze jediná – božská Láska, Boho
rodička – to, co prostřednictvím Lásky

znovuzrozuje v člověku dialog s Bohem,
prostřednictvím Duše s Ním obnovujeme
bývalé spojení. Právě duchovní, blahá síla
Lásky a Tvoření Bohorodičky je základní, provázející, výkonnou silou Boha!
Ve výjevech Zvěstování se Panna Marie
často vyobrazuje s lotosem, přesněji s lilií
v ruce, jako symbolem duchovní čistoty.

Zobrazují ji s nohama stojícíma na drakovi – Živočišný princip člověka. Vždyť
přihlédneme-li k duchovním znalostem
o člověku a k jeho duchovní cestě, všechno
získává jiný, mnohem hlubší smysl!
Pannu Marii nazývají „duchovně
oživující sílou“, „ztělesněním pravých
znalostí“. Nazývají ji „Boží Moudrostí“, „tvůrcem všeho“, „Matkou tvoření“,
o níž se v Bibli říká, že „Ona je dechem
síly Boží a čistým projevem slávy Jeho“,
„Ona je odleskem věčného světla a čistým
zrcadlem jednání Božího“, „Ona je jediná,
ale může všechno, přebývá-li sama
v sobě, všechno se obnovuje, přechází-li
z generace na generaci do svatých duší,
připravuje přátele Boží a proroky“. Duchovní sílu Panny Marie srovnávají s „Branou Nebeskou“! Nazývají ji „Nositelka
Božstva“, „Duší světa“, „Prozřetelností
Boží“, „Ztělesněním Logosu“...
Rigden: Kdysi řekl Ježíš Marii:
„Blahoslavená jsi, Marie, protože ne
tělo a ne krev ti to zjevily, ale Můj Otec,
který je na nebesích. A pravím ti: ty jsi
Magdala Církve Mé a brány pekelné ji
nepřemohou.“ „A dám ti klíče království
nebeského: a cokoli svážeš na zemi, bude
svázáno v nebi; a cokoli rozvážeš na zemi,
bude rozvázáno v nebi.“

Anastasia: Ano, ano, vzpomínám si na
ta slova. Tyto poznatky jsem zaznamenala
v knize Sensei ze Šambaly. 4.díl, poznatky
o tom, že právě Marie Magdalena byla tím
nejbližším učedníkem, jemuž Ježíš nejenže
svěřil tajné znalosti, ale i předal „Klíče
od království nebeského“, to, co dnes
lidé nazývají Grálem. „Magdala Církve
Ježíše“, základní „Sloup Víry“, na
němž dodnes stojí skutečné Učení
Ježíše...
Rigden: …. a dochází k opravdové duchovní pomoci lidem při
spasení jejich duší.
Anastasia: Víte, jednou, když
jsem byla v Kyjevě, zašla jsem do jednoho z chrámů a spatřila starodávné
vyobrazení Bohorodičky „Oranty“,
kde byla zobrazena od pasu nahoru.
Ruce má zachyceny zdvižené nahoru
a roztažené do stran, podobně jako
číše, jako půlměsíc se špičkami nahoru. Na hrudi má zdůrazněný kruh,
v němž se nachází kojenec Kristus,
jako v mateřském lůnu, pod její ochranou. Je to tedy ikona se zašifrovaným
symbolem AllatRa.
Bylo mi divné, že lidé nevidí
něco, co je zřejmé. Ačkoliv, kdybyste
nás před mnoha lety nezasvětil do
těchto otázek, zcela jistě bych také
nechápala, proč se nemohu vynadívat
právě na tuto ikonu, proč z ní cítím
pozitivní sílu. Vyfotila jsem si to vyobrazení „Oranty“ a nastavila jsem si ho jako
tapetu v mobilu. Tady je...
Rigden: (s přátelským úsměvem se
dívá na zobrazení): Bohorodička „Znamení“... Ovšemže, jinak to být nemohlo...
Světozářná blaženost Boží. Lůno matky slovanského národa. Radost blahoslavených očí Tvých, věrný Brat, doposud
jako Pochodeň Světla září na Tvoji slávu
a přibližuje ten den „Já jsem, Já existuji!“...
Nádherná ikona... Jak jsem říkal, ve staré
Rusi byl obraz Bohorodičky mezi lidmi
nejuctívanějším. Tato ikona se jmenuje
Znamení pouze u Slovanů Ruska, Ukrajiny, Běloruska (a také těch národů, jež
s nimi potom byly historicky spojeny do
jedné velké země) a nikde jinde. V jiných
zemích jí říkají Bohorodička „Velká Panagia“, „Pantanassa“, „Platytera“. Málokdo
ví, že slovo „znamení“ ve staroslovanském jazyce pochází ze staroruského slova
„znamja“, což znamená „znak“. Na Rusi se
taková ikona poprvé objevila v 11. století.
Ale již po skončení pozemského života
Agapita Pečerského, Lékaře Nezištného,
začali tu ikonu mezi lidem nazývat
nejen „znamením“, ale i „ztělesněním“,
znakem spasení. V tom je ta podstata!
z knihy AllatRa od A. Novych

Obrovské pyramidy a sfingy nalezeny v Bermudském trojúhelníku
obsadily a převzaly nad ním kontrolu, aby
nepřišlo do Ruských rukou.
Vědecký tým složený z expertů pro
hlubokomořské ponory, archeologů a oceánografů našli starověké ruiny 183 metrů
pod hladinou oceánu. Tvrdí, že město je
Atlantida.

Dva vědci, Paul Weinzweig a Pauline
Zalitzki, kteří pracují v blízkosti Kubánského pobřeží a využívající robotizovanou
ponorku, potvrdili existenci gigantického
města, nacházejícího se na dně oceánu.
Území tohoto starověkého města zahrnuje
několik sfing minimálně čtyři gigantické
pyramidy a další struktury, které jsou naprosto perfektně rozmístěny uvnitř hranic
legendárního Bermudského trojúhelníku.
Podle zprávy od Arclein of Terra Forming
Terra získané důkazy nasvědčují tomu, že
město bylo zaplaveno současně se stoupající hladinou celosvětových vod a poklesem půdy. To by napovídalo tomu, že by
mohlo jít o legendární zbytky Atlantidy.
Ke katastrofě mohlo dojít na konci poslední doby ledové. Jakmile došlo ke katastrofickému roztavení arktického ledového
příkrovu, celková hladina světových oceánů a moří prudce stoupla a to zejména na
severní polokouli. Hranice pobřeží se změnily; země byla ztracena; ostrovy (včetně
ostrovních kontinentů) zmizely.
Kubánská krize zastavila výzkum
Podle vyjádření novináře Luis Mariano Fernandez bylo město poprvé objeveno
před několika desítkami let, ale veškerý
výzkum byl zastaven během Kubánské
krize.
Vláda USA objevila toto místo v průběhu Kubánské krize v šedesátých letech,
kdy jaderné ponorky křižovali v Mexickém zálivu ve velkých podmořských
hloubkách. Ty se tak setkaly s pyramidovými strukturami. Okamžitě toto místo

Pyramidy a sfingy větší než v Egyptě
Zalitzki našla na Kubánském ostrově
extrémně starodávné symboly a piktogramy. Ty se shodují s těmi, které jsou vidět
na podvodních strukturách. Zalitzki to považuje za důkaz, že Kuba je pozůstatkem
kdysi mocné civilizace a kultury.
S využitím podmořských automatizovaných ponorek, objevili překvapivě
obrovské pyramidy podobné těm v Gíze
v Egyptě. Pyramidy v moři jsou ale mnohem větší. Odhadují, že pyramidy z Atlantidy jsou postaveny z kamenů vážících
stovky tun.
Fernandez mluvil s jedním z vědců o možnosti, že by mohlo v podstatě
jít o Atlantidu. Ten mu odpověděl: „…je
možné, že v kulturách Yucatanu dodnes
přežívají zbytky domorodců (jejich potomků) pocházející z Olmécké kultury,
která existovala někde ve Střední Americe a byla odvozena od kultury žijící na
ostrově, který zmizel po velké katastrofě
způsobené kataklyzmatem. Tento ostrov se
nazýval Atlanticú.“.
To by zapadalo do kontextu příběhů
o náhlém zániku Atlantidy.
Atlanticú, Atlantida; domorodí obyvatelé stále říkají, že to patří do jejich
historie.
Během rozhovoru o průzkumu megalitického města se Fernandez též ptal
vedoucí pracovnice vědecké skupiny,
Pauline Zalitzki, na civilizaci, která město postavila.
„Když jsme publikovali první zprávy o tomto nálezu,“ řekla, „Univerzita
ve Veracruz byla velmi zaujata naší prací
a my jsme pořídili několik fotografií těch

struktur na dne moře. Speciálně si mne
pozval Institut Antropologie vykopávek
na univerzitě (Institute of Anthropology of
the University excavations). Oni prováděli
studie na fragmentech a ruinách Olmécké
civilizace.
Olmékové a další domorodí lidé – ti
všichni mají vzhled naznačující, že na
tento kontinent přišli odjinud. Tím míním,
že přišli ze směru od Kuby a že se setkali s velmi velkým zemětřesením, když se
jejich země potopila. Morfologie jejich
vzhledu naznačuje, že patřili ke třem rodinám, které byly zachráněny.
Jedna ze tří rodin přišla na pobřeží
Veracruz, z té se nejspíš stali Olmékové.
Ostatní přišli do Střední Ameriky a cestovali dál k Pacifickému pobřeží. Tyto rodiny
zde založili civilizaci domorodných Američanů, jak je známe dnes.
Když antropologové viděli podvodní
snímky města a viděli některé monolity,
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V moderní společnosti bude složité najít člověka, který nikdy nic neslyšel
o takovém jevu, jakým je změna klimatu
na naší planetě, a také o následcích této
změny.
Tento jev je studován mezinárodními
specialisty desítky let, během kterých se
nashromáždilo značné množství informací
k vytvoření jednotného a uceleného obrazu chápání tohoto složitého procesu. Nicméně, klimatologové vycházejí z různých
teorií, aby popsali příčiny a důsledky klimatických změn. Nakolik je dnes důležitá
otázka: „Kdo z vědců byl blíže k pravdě?“
Odpověď na tuto otázku nám umožní se
včas připravit na dopady klimatických
změn a zachránit tisíce životů.
Jedním z nejznámějších pokusů popsat
nám klimatické změny planety – je teorie
globálního oteplování. Zastánci této teorie
konstatují 90% pravděpodobnost toho, že
většina změn teploty byla vyvolána zvyšující se koncentrací skleníkových plynů
v důsledku lidské činnosti. Teorie globálního oteplování byla základem celosvětového projektu zaměřeného na řešení problémů v oblasti životního prostředí, známého
jako Kjótský protokol, k Rámcové úmluvě
OSN o změně klimatu.
Organizátoři daného projektu, na základě výsledků desetileté práce v únoru
2015, potvrdili jeho vysokou efektivitu
a úspěšnost. Výsledkem této optimistické
samochvály bylo rozhodnutí o svolání zasedání smluvních stran v prosinci 2015 do
Paříže, na kterém byl potvrzen návrh nové
dohody boje se změnami klimatu.
Dnes můžeme konstatovat, že Pařížskou dohodu podepsali zástupci 196 zemí
a setkala se s nadšeným hodnocením světových politiků a tisku.
Povrchní pohled na UNFCCC vám
umožní vidět seriózní práci vykonanou na
celosvětové úrovni s cílem napravit negativní dopady globálního oteplování. Ale
pokud se detailněji seznámíme s „prací“
tohoto projektu, je zřejmé, že plnění závazků v rámci Kjótského protokolu se omezuje pouze na realizaci komerčních cílů prostřednictvím obchodu s kvótami.
Přijetí nového dokumentu – Pařížské
dohody – jen potvrzuje orientaci projektu,
vytvořeného pro uspokojení potřeb byznysu a politiky, a ne pro ochranu lidí a ekologie planety.
Pro takový závěr existuje dostatek
argumentů. Za prvé, ten fakt, že Pařížská
dohoda byla podepsána bez konkrétních
závazků zúčastněných zemí. Ve výsledku,
dokument nestanoví odpovědnosti za neplnění těchto závazků.

Za druhé, pojmu „změna klimatu“
dnes experti UNFCCC přikládají stejný
význam, jako před 25 lety, konkrétně: růst
teploty povrchové vrstvy vzduchu na celé
planetě. Ovšem od roku 1991 (právě tehdy,
pod záštitou OSN, začaly rozhovory o při-

jetí UNFCCC) se kromě zvýšení teploty
vzduchu začaly objevovat další přírodní
anomálie, které vědci OSN tvrdohlavě neberou v potaz.
Za třetí, teorie globálního oteplování
stále zůstává neprokázanou teorií. Nicméně, jak víme – hodnota vědeckých údajů je
v jejich potvrzení v praxi. Antropogenní
efekt bezpochyby existuje, avšak rozsah
jeho dopadu na změnu klimatu je experty
projektu UNFCCC značně zveličen a nezakládá se na žádných reálných důkazech.
Alternativou pro všeobecně přijaté
teorie je informace o cykličnosti procesů probíhajících na Zemi i ve vesmíru ze
Zprávy „O problémech a důsledcích
globálních klimatických změn na Zemi.
Efektivní způsoby jejich řešení“ skupiny
nezávislých vědců „ALLATRA – VĚDA“.
Tato zpráva byla na internetu zveřejněna
v listopadu 2014. Hlavním cílem této Zprávy je seznámit lidstvo s podstatou a příčinami klimatických změn, s potenciálními
problémy a způsoby jejich řešení. Zpráva
odráží komplexní přístup autorů a dává
možnost vidět problémy změny klimatu
jako mnohostranného globálního jevu,
který se už dnes dotýká života každého
člověka.
Konkrétně, vědci v roce 2011 zaznamenali začátek nové fáze uvolnění extrémně vysoké úrovně dodatečné exogenní
(vnější) a endogenní (vnitřní) energie na
planetě Zemi, o čemž svědčí četnost abnormálních přírodních jevů (zemětřesení,
ničivé tajfuny, hurikány).
Lidská civilizace bude v nadcházejících desetiletích čelit katastrofálním
následkům globálních přírodních kataklyzmat. Proto je důležité, aby každý
člověk pochopil, že přežití v těchto
podmínkách bude možné pouze sjednocením úsilí všech lidí na planetě.
Takové sjednocení bude možné pouze při dominanci dobra a upřímné
otevřenosti v lidech. V reálných činech změnit svůj pohled ze sobeckého
spotřebitelského na duchovně morální,
a tím se připravit na budoucí zničující
události. Odpovědnost za svou změnu
musí pochopit každý člověk už dnes,
jinak se zítra setkáme tváří v tvář s nejhorším možným scénářem.
Patrně každý z nás ví, co to znamená,
když zůstane sám se svým neštěstím, bez
pomoci a podpory přátelské ruky. A stejně
tak jsou všem známy situace, kdy včasná pomoci umožnila zmírnit břemena
pohrom nebo se jim zcela vyhnout. Podáním přátelské ruky jeden druhému už
dnes posilujeme základ zdravé, kreativní
společnosti, která je založena na vysokých morálních principech dobra a cti.
Jedině jako Člověk utvrzený ve svých
hodnotách, budeme moci společně překonat obtížné zkoušky, které nám příroda
připravila.
http://polahoda.cz/globalni_zmena_
klimatu__pravda_a_fikce

NOVINKA
Audiokniha SENSEI ZE ŠAMBALY. KNIHA 4
zdarma ke stažení:
http://allatra.eu/uploads/audioknihy/Sensei_4.zip

některé symboly a rytiny, identifikovali je
jako shodné s Olméckými motivy. Byli tím
velmi překvapeni.“
Olmécká kultura vznikla z těch, kdo
přežili katastrofu Atlantidy, která byla
mnohem rozvinutější, než-li byla zničena na konci doby ledové záplavami – tzv.
potopou světa. Svět byl zcela přetvořen
a super-civilizace zničena. Vzpomínky
přetrvaly jen díky legendě, o které se třeba
zmiňuje filosof Platón.
Ale Atlantida byla skutečná a je skutečná. Vědecký tandem Paul Weinzweig
a Pauline Zalitzki ji znovu našli.

Zatímco ztrácíme svůj čas váháním a odkládáním, život utíká. Seneca

Komplet 4ks
Sensei ze Šambaly
637,-Kč

www.ibisbooks.cz
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Láska je nejmocnější síla ve vesmíru
Láska je krásná síla. Láska je nejmocnější síla ve vesmíru. Láska tvoří.
My všichni jsme tvořeni láskou a máme
ji v sobě. Pravda, někdy je hluboko ukrytá, čekající na probuzení, ale stále tam je,
i když si myslíme, že ji v sobě nemáme.
Láska je jako živá voda a my lidé jsme jako
studny. Některé studny jsou hluboké, plné
životadárné živé vody – to jsou láskyplní
lidé, kteří přetékají láskou a dávají, protože
lásku projevovat a dávat je krásné a naplňující.
Láska když proudí, tak sílí a čistí svůj
vlastní pramen. Někteří lidé mají lásky
méně, jejich pramen není ještě tak silný,
ale ti také dávají, kolik mají. Všichni dáváme, kolik máme. Někdo více, někdo méně.
Některé studny jsou téměř vyschlé, mají
velmi málo lásky, ale ta láska tam stále
je, i když spící, jinak by ti lidé už nežili.
I uvnitř takových lidí je pramen s velkým
potenciálem, jen ho probudit.
Láska trpělivě čeká na chvíli, kdy svou
studnu vyčistíme a objevíme ji. Jakmile se

Láska je jako, jarní kytička
Hřejivá jako paprsky sluníčka.
Láska je jako sluneční svit,
světlem tě může naplnit.
Co pro to dělat? Nemusíš nic.
Jen Bohu se s láskou otevřít.
S důvěrou v Boha žijme náš svět.
Kdo mu nevěří, ten iluzi uvěří.

jednou dostane na světlo světa, bude nám
sama pomáhat, bude sama čistit svůj pramen. A čím bude náš pramen silnější, tím
to bude snazší. Buďme krásnými studnami
plnými lásky, ať láska přetéká a obdarovává svou přítomností nás samé i ostatní bytosti. Je to síla, která mění k lepšímu, která
pomáhá uzrávat – transformovat. Když
budeme dostatečně citliví, budeme lásku
vidět v každé živé formě. Nejen v lidech,
ale v celé přírodě, v každém květu.
Zaměřme se na lásku, buďme láskou.
Barbora Müllerová
http://www.barboramullerova.
cz/2015/05/22/co-je-laska/

Iluze může být mnohdy i krásná,
co však se za ní skrývá...
Vodička čistá a jasná.
Kdo ponoří se s čistotou
do bezmezné lásky
nemůže jinak, než láskou se státi.
Najednou vše kolem barevně ožívá,
nejsou to barvy,
ale pocity v hlubinách.
Slovy to nelze vyjádřit,
jen tu krásu procítit a
k duši se přitulit.
Monika Šuplerová, Zašová

Rigden: Hluboké pocity jsou zvláštním jazykem, odlišným od obyčejného lidského. Když v sobě člověk překonává to nízké,
každý den na sobě pracuje, vyvíjí se, duchovně se jako lidská bytost mění, stává se osvíceným. Když člověk duchovně roste, čelí
otázkám svého rozumu. Zkušenosti s duchovními praktikami mu dávají pochopit, že materiální mozek je ve svém chápání omezen
a váže se k tělu, ale tělo je pomíjivé a smrtelné. Ovšem Duše, která v něm přebývá, je neviditelná ale věčná. Rozumí, že smyslovou
zkušenost nelze hodnověrně předat slovy rozumu. Vždyť duchovní praktiky jsou pouze nástroje, které pomáhají odhalit, poznat
a rozvíjet hluboké pocity člověka, s jejichž pomocí komunikuje s Vyššími silami v jejich jazyce – v jazyce hlubokých pocitů.
O božském se proto přímo mluvit nedá, protože jakákoli myšlenka bude jen pouhou alegorií. Neboť božské – to je jiný jazyk, jazyk
ne rozumu, ale hlubokých pocitů, takový, kterému rozumí Duše každého. Je to společný jazyk lidských Duší. A je to jazyk Pravdy.
V tomto iluzorním světě je všechno pomíjivé, jako přelud v poušti. Všechno, co na tomto fyzickém světě máme, nemá hodnotu,
protože je prchavé. Musíme si pospíšit naučit cítit Duši a vnímat krásu, protože vše na tomto hmotném světě, včetně lidského života,
není více než bublina pěny na mořském písku.

Jak vystoupit z kruhu
Byl krásný slunečný den. Spočinula jsem na zahradě na lavičce u kruhového
ohniště. Tu jsem si všimla, že uprostřed betonové skruže ohraničující ohniště leží
nehnutě slepýš a lezou po něm mravenci. Vypadal jako mrtvý.
Chtěla jsem zjistit, jak to s ním je, a tak jsem se ho malou větvičkou dotkla.
V tu chvíli ožil, zřejmě se probral ze slastného spánku na sluníčku a chtěl se ode mě
vzdálit.
A tak začal lézt po vnitřním obvodu
skruže. A lezl stále dokola. Když už lezl
asi páté kolo, říkala jsem si, že ho snad
budu muset zachránit. Ale vyčkala jsem
a tu slepýš prohlédl a uvědomil si, že leze
pořád dokola, trochu se otočil, z kruhu vylezl a zmizel.
Tento příběh je krásným znázorněním
toho, jak se sami často pohybujeme v bludném kruhu a jak je velmi těžké z něho vystoupit. Čím je ten kruh větší, tím je těžší
rozpoznat, že nejdeme rovně, ale stále do
zatáčky. Čím je ten kruh větší, tím potkáváme po cestě více věcí a je těžší poznat,
že už jsme je někdy potkali. Procházíme
stále dál a dál podobnými situacemi, které
se nám dějí a které nás mají něčemu naučit.
A procházíme jimi stále, dokud si neuvědomíme, že se motáme v kruhu.
To uvědomění je zcela zásadní. Nemá
smysl se snažit člověku pohybujícímu se
v kruhu z něho pomáhat, aniž by mu byl
umožněn náhled na celou situaci. Jen vědomě je možné kruh navždy opustit. Takže
pokud je člověku „pomoženo“ a on situaci neprohlédl, pak se do ní dostane brzy
znovu a bude se stále opakovat to stejné,
dokud dotyčný sám neprohlédne, dokud
nebude dotlačen okolnostmi k prozření.
To uvědomění je první, nejtěžší krok.
Pak je potřeba si ten kruh pořádně prohlédnout a hledat z něj cestu ven.

„Prožili jste 16, 22, 30 let, no, dobře,
tobě je skoro 40. Ale copak si někdo z vás
pamatuje, jak je prožil? Ne, máte jen
pouhé ubohé útržky, a ty jsou navíc jen
spojené s emocionálním vzplanutím.“
„Ano,“ zamyšleně pronesl Nikolaj
Andrejevič, „život tak utekl, že jsem ho
ani nezaregistroval. Samé studium, samá
práce a ještě nějaké nicotné rodinné, nekonečné starosti… A o sobě, o duši opravdu nemáte kdy přemýšlet, pořád se objevují nějaké naléhavé věci.“
„Přesně tak,“ potvrdil Sensei. „Myslíte na budoucnost, na minulost. Ale žijete
přece v okamžiku, který se nazývá Teď.
A co je to Teď – je to drahocenná vteřina života, je to dar Boží, který je nutné
rozumně využít. Protože zítřejší den je
krokem do neznáma. A není vyloučeno,
že to může být váš poslední krok v tomto životě, krok do propasti, do nekonečna. A co bude tam?
Každý z vás si myslí, že má na Zemi
spoustu času, proto jste nepřemýšleli
o smrti. Ale je to tak? Kdokoli z vás může
zemřít každou vteřinou, z libovolné příči-
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Projevem toho, že se pohybujeme
v kruhu, jsou třeba stále stejné životní problémy nebo nepříjemné situace, do nichž
se opakovaně dostáváme a které nás mají

naučit něco o sobě. Mohou to být partnerské problémy, problémy v práci, opakující
se nemoci, úrazy a mnohé další situace,
které se v našem životě opakují s větší nebo
menší četností. A život nám stále bude přinášet situace, které nás budou učit být bdělí a nakonec pochopit, co pochopit máme,
pokročit na své cestě. Můžeme třeba opustit staré a nefunkční či dokonce škodlivé
myšlenkové vzorce nebo vyhojit svá stará
zranění či zpracovat své strachy a najít tím
větší vnitřní harmonii.
Během života každý z nás se alespoň
jednou ocitne v kruhu, z něhož bude potřeba vystoupit. A čím je člověk vzdálenější
svému středu, své vnitřní svobodě a harmonii, tím je cesta kruhem obtížnější. Ale
má to svůj jasný účel – donutit člověka
o sobě přemýšlet. Těch kruhů, ze kterých
bude potřeba vystoupit, může být mnoho,
a to podle úkolů, které na sebe duše daného
člověka při inkarnaci vzala.
Takže pokud trpíte, buďte pozorní
a všímejte si toho, co se vám děje. Hledejte souvislosti. Naslouchejte svému srdci.
A když prohlédnete, možná budete muset
být odvážní. Cesta do vlastního středu není
jen procházka růžovou zahradou, ale rozhodně stojí za to.
Autor: Barbora Müllerová
http://www.barboramullerova.
cz/2016/08/12/jak-vystoupit-z-kruhu/

ny, která na straně jedné jakoby nezáleží
na vás jakožto na biologické bytosti. Ale
na straně druhé vy nejste pouhé biologické bytosti, jste Lidé, kteří v sobě mají
částečku věčnosti. Až si to uvědomíte,
pak pochopíte, že celý váš Osud máte ve
svých rukou, velmi mnoho v něm závisí
jen na vás samotných. A nejen zde, ale
i tam. Zamyslete se: kdo jste, dokonalý
biorobot nebo Člověk, materiální nebo
duchovní bytost? Kdo?“
„No, člověk… asi,“ řekl Ruslan.
„No právě, ‚asi‘. A co to je ve skutečnosti člověk, přemýšlel jsi o tom? Pronikni do podstaty této otázky. Kdo v tobě
cítí, jak se pohybuješ v prostoru, kdo hýbe
tvými končetinami? Jak v tobě vznikají
emoce, proč vlastně vznikají? A nesvaluj
hned něco na někoho, kdo se tě dotknul,
kdo tě urazil nebo naopak jsi ty záviděl, byl škodolibý, pomlouval. Copak to
z tebe mluví duchovní princip?
Najdi v sobě křišťálový pramen své
duše a pochopíš, že všechno toto hmotné pozlátko – auta, byty, chaty, postavení ve společnosti – všechny tyto hmot-

né statky, při jejichž dosažení strávíš
celý svůj vědomý život, jsou jen prach.
Prach, který se v tomto pramenu okamžitě promění v nicotu. A život ubíhá.
Život, který můžeš využít k proměně na
nekonečný oceán Moudrosti.
Vždyť v čem spočívá smysl života,
zamýšlel ses nad tím někdy? Nejvyšší
smysl života každého jednotlivce spočívá v poznání své duše. Všechno ostatní
je dočasné, pomíjející, prostě jen prach
a iluze. Jediná cesta, jak poznat svou
duši, vede přes vnitřní Lásku, přes
mravní očištění svých myšlenek a přes
zcela neotřesitelné přesvědčení, že tohoto cíle dosáhneš, tedy skrze vnitřní
víru... Dokud z tebe ještě sálá život, nikdy není pozdě poznat sám sebe, najít
v sobě svou podstatu, svůj svatý, životodárný pramen duše… Vyznej se sám
v sobě a pochopíš, kdo opravdu jsi.“
Sensei ze Šambaly. díl 1. od A.Novych
zdarma ke stažení na: http://ibisbooks.cz/dload/sensei_ze_sambaly_kniha_1.zip

Obvykle musíme udělat něco, co jsme
ještě nikdy neudělali, něco, čeho se
možná budeme trochu nebo i hodně bát,
něco, co nebude pohodlné, ale udělat to
musíme, jinak budeme stále pokračovat
v tom samém kruhu. Je to tak, vystoupit
z kruhu je často pěkná fuška, ale dokud
to neuděláme, náš život se v dané oblasti nemůže zásadně zlepšit.
Sama jsem se také mockrát pohybovala v kruhu, jeden můj kruh byl obzvláště
velký a byl velký tak, že jsem jím musela
projít několikrát, než jsem nazřela celou
situaci a dokázala najít cestu ven. A bylo
to opravdu těžké a zásadní. Donutil mě
k tomu můj zdravotní stav.
Nemoc je jednou z možností, kdy
můžeme o sobě zjistit věci, které bychom
za jiných okolností přehlédli, protože sebepoznání je ta nejtěžší věc na světě. Nemoc nás někam tlačí, pomáhá nám svými
projevy najít cestu ven. A pokud nemoci
a jejím projevům nasloucháme, jsme bdělí
a pozorní, tak se nám to podaří. Může to trvat týdny, měsíce i roky. Je to individuální.

Pojďme spolu tvořit POZITIVNÍ NOVINY!
aždý z nás je jedinečným zdrojem znalostí a životních zkušeností, nositelem obrovského dosud nevyužitého tvůrčího potenciálu.
Rádi uvítáme Vaše články, zajímavosti, nápady, postřehy, o které se chcete podělit s ostatními, básničky, veselá vyprávění, zápisky cestovatele…
prostě všechno, co přináší dobrou náladu, optimizmus, prospěje ostatním lidem, pomůže na cestě k poznání. Kontakt: polahoda@centrum.cz.
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To, co se rodí, je klidné a čisté,
krok za krokem se rozvíjí,
kvítek pak vykvete, to zcela je jisté,
když láskou se zalévá každou chvíli.
Zachovej ten pokoj, udržuj ten klid,
svou květinu uč se procítit.
Čím víc se jí budeš věnovat,
čím vnitřní lásky víc dokážeš jí dát,
tím rychleji poroste, krásněji rozkvete,
z venku i ze vnitř bude tě hřát.
Radostí, štěstím si bude zpívat,
ty na svět jinak začneš se dívat.
Ten kvítek jasný, ten kvítek čistý,
cestou tě povede do krásy krás,

s důvěrou se k němu něžně přimkni
až splynete v jeden láskyplný jas.
Alena Chamrádová, Ostrava

Pohádka o kapičce
Na lístečku jednoho krásného kvítku
žila malá kapička. Ráda si hrála se slunečními paprsky a dívala se, jak se v ní tyto
paprsky přelomují a odráží. Byla okouzlená tím, jak se paprsky přeměňují do různých barev a vytváří nové tvary. Přitahovalo ji to. Ale jednou se kapička zadívala na
slunce a pomyslela si: „O, slunce, jak nádherné je tvé zlaté světlo! Moc bych chtěla
ho odrazit v sobě! Odrazit celé slunce!“
Hledala ho v sobě, ale to, co tam viděla,
bylo jen lámání jeho světelných paprsků
do různých barev. Už tolik naplnění a radosti z toho nedostávala.
Pochopila, že je něco víc, je skutečné
světlo, živé a věčné. Zatoužila po něm.
Přestala se dívat na ty odrazy v sobě
a obrátila se ke slunci. Stala se kapičkou,
která zřela Slunce.

◆◆◆

Čím více se na Něj dívala, tím víc
a víc v ní mizely ty dřívější. Tím víc mizela i ona sama. V jednom okamžiku pocítila
strach, že celá navždy zmizí. Ale kapička
tak silně prahnula po slunci, že ve své hluboké prosbě a s horoucí touhou se obrátila k Slunci a… najednou ucítila, že letí…
už nebyla na lístečku své květinky. Lehce
se vznášela ve vzduchu vstříc Slunci. Nepopsatelnou lehkost a svobodu pocítila
kapička, nekonečný oceán štěstí. Zářící
oceán štěstí! Byla zahrnutá v objetí lásky,
byla v bezpečí, byla Doma… A se sluncem
splynula v jednotě.

Svobodnému člověku neublíží nic,
jen tím vnitřním bude žít.
Co kolem děje se,
to s láskou a vděčností přijímá,
nemá strach z ničeho a očima dítěte vše
s radostí zkoumá.
Monika Šuplerová, Zašová

Svoboda to je ten nejkrásnější dar,
který je v každém z nás uchován.
Když ho všichni objevíme
a v lásce se projevíme,
tak potom celý svět
jinýma očima budeme vidět.

Jsem andělem na ochranu cest tam a zase zpátky.
Dírou v plotě projdu s tebou k tajemství tvé duše.
Zadními vrátky zavedu tě do pohádky.
Ráno se koukneme pod pokličku všeho bytí,
květiny v tvé dlani dozrají.
Věř tomu, že světlo lásky
na každém tvém kroku svítí.
Alka Bazalka AAS

Poslední slova
Steva Jobse
Došel jsem až na vrchol úspěchu ve
světě byznysu. V očích druhých je můj
život nejspíš ztělesněním úspěchu. Nicméně mimo práce mám jen málo radosti.
Na konci je bohatství jen aspektem života,
kterému jsem přivykl.
Když teď ležím na nemocniční posteli a promítám si celý svůj život, uvědomil jsem si, že všechno
to uznání a bohatství, na
kterém jsem si tolik zakládal, zbledlo a ztratilo
význam tváří v tvář blížící
se smrti.
Ve tmě se dívám na zelená světla
strojů, které mě udržují při životě a slyším
jejich mechanické bzučení. Cítím jak
se blíží dech boha smrti. Teď už vím, že
když nakumulujeme dostatečné bohatství,
aby nám vydrželo po zbytek života, měli
bychom usilovat i o něco dalšího, co s bohatstvím nesouvisí. Mělo by to být něco
mnohem důležitějšího: možná vztahy,
nebo umění, snad sen z mládí…
Bezuzdné následování bohatství nás
promění v pokřivené bytosti, jako jsem já.
Bůh nám dal smysly a možnost cítit lásku
v srdci každého, ne iluzi, kterou přináší
bohatství.

Bohatství, jež jsem vyhrál v mém
životě si nemůžu vzít s sebou.
Mohu si odnést jen vzpomínky
vysrážené láskou. To je skutečné bohatství, které vás bude následovat, doprovázet
a dodávat vám světlo a sílu k tomu jít dál.
Láska může cestovat tisíce mil. Život
nemá žádné omezení. Jděte tam kam
chcete jít. Dosáhněte výšin, kterých chcete
dosáhnout. Je to všechno ve vašem srdci
a ve vašich rukou.
Jaká
postel
je
nejdražší na světě?
Nemocniční postel.
Můžete
zaměstnat
někoho, kdo bude řídit
vaše auto, někoho kdo
pro vás bude vydělávat peníze, ale nikdy
nemůžete najmout někoho, kdo by za vás
nesl vaši nemoc. Ztracené materiální věci
lze nalézt. Ale je tu jedna věc, která nemůže
být nikdy nalezena v případě ztráty - život.
Když jede člověk na operační sál, uvědomí
si, že existuje jedna kniha, kterou má ještě
dočíst - Kniha zdravého života.
Bez ohledu na stadium života v němž
se nacházíte, budete každý jednou čelit
dnu, kdy se opona zatáhne. Ochraňujte
lásku k vaší rodině, lásku k svému partnerovi, lásku vůči svým přátelům. Mějte
sami sebe rádi a s láskou opatrujte ostatní.
https://www.seberizeni.cz/posledni-slova-steva-jobse/
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