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Jarní léčivé nápoje
Jednotlivá roční období korespondují
s přirozenými potřebami lidského těla
a nabízejí své prostředky přesně v tu
chvíli, kdy jsou skutečně důležité. Jaro
je obdobím žlučníku, jater a celkové
očisty organismu. S teplými slunečními
paprsky přichází i léčivá úroda. Stačí si
jen utrhnout a připravit zdravý nápoj.
Pampelišková šťáva prospívá játrům.
Nejlepší je nápoj z jarních křehkých listů a prvních květů. Ředkvičková šťáva
upravuje zažívání a má pozitivní vliv na
činnost štítné žlázy. Napomáhá odbourávat tuk z jater, podporuje správnou
funkci žlučníku a dobré trávení…
pokračování na str. 2
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Co se s námi děje
v lidském davu
Zámek Vlaštovčí hnízdo, Krym

TAJEMNÁ MÍSTA KRYMU
Krym v průběhu celé své historie působil na lidi jako magnet. A nejen kvůli své
strategické poloze. Krym je také silným
energetickým bodem na mapě Země, podobně silný jako Tibet.

Všechna tato místa si zasluhují bedlivou
pozornost.
Není to ale celý výčet zajímavých míst.
Další zvláštností jsou krymské pyramidy.

Za Sovětského svazu byl Krym považován za hlavní ozdravovnu země, kde se
každý rok léčilo velký počet sovětských
občanů. Příjemný chladný vzduch v kombinaci s mořským větrem prosyceným
jódem měl doslova zázračný vliv na celý
lidský organismus.

Tým vědců pod vedením Vitalije Gocha,
Ph.D. ze sevastopolského vědecko-výzkumného centra při provádění geohydro-diagnostického průzkumu krymského
poloostrova s cílem najít další zdroje pitné
vody učinil před časem senzační objev:
na jižním pobřeží Krymu, od Sevastopolu
k Forosu, bylo nalezeno v první fázi sedm
podzemních pyramid, jejichž stáří je dle
předběžných zjištění vyšší než egyptských.
Pyramidy leží v jedné linii dlouhé 40
km od severozápadu k jihovýchodu. První
pyramida je na dně moře nedaleko od Forsa, druhá v oblasti Balaklavského rajonu,
třetí je v blízkosti mysu Fiolent, čtvrtá je
umístěna v podzemí v blízkosti stanice Sevastopol-Tovární a ta, která byla nalezena
jako první, se nachází v oblasti kamišovské silnice. Nedaleko odtud jsou ještě další
dvě.

Avšak nejen místní klima je schopno zlepšit zdraví. Krymský poloostrov je
právem považován za místo síly, kam lidé
často přijíždějí za osvícením a duchovními
praktikami. Mimořádné popularitě se těší
také různé školy jógy a meditace.
Asi jednou z nejvýznamnějších anomálních zón Krymu, která je cílem nekonečného počtu poutníků, je mys Meganom
mezi horami Sudak a Feodosija. Vrchol
turistické sezóny zde připadá na červenec-srpen, kdy na Meganomu není doslova
k hnutí. Všichni zájemci o poznání smyslu
života a získání osobní nirvány se doporučuje zvolit k návštěvě méně vytíženou
sezónu.
Meganom byl ve skutečnosti vždy
centrem mnohých fám. Například se říká,
že extrasenzorické schopnosti se zde zostřují do samého maxima a že je zde možné
spatřit časový zlom. Je zajímavé, že starověcí Řekové byli absolutně přesvědčeni, že
právě na Meganomu se nachází vchod do
podsvětí boha Háda. Ne náhodou, jak říkají
místní, je zde možné rozmlouvat s duchy.
Pokud se budeme držet vědeckých faktů, které potvrzují zvláštnost tohoto místa,
tak lze uvést následující příklad. Donedávna se v jedné z vojenských jednotek, která
se nachází nedaleko Meganomu, prováděla
řada mimořádně tajných výzkumů zaměřených na geomagnetické anomálie tohoto
území. Jaké pokusy zde dělala armáda, se
doposud neví. Je ale jasné, že měly zůstat
v tajnosti – během výzkumů byl na mys
Meganom vstup přísně zakázán.
Mys Meganom je pouze jedním z anomálních míst Krymu. Na poloostrovu se
nachází i jiná. Například legendární údolí
duchů – Dimerdži, tajemný mys Ajja, záhadná medvědí hora Aju-Dag, krymská
Atlantida, nevyzpytatelný vulkán Kara-Dag a záhadný „krymský Stonehenge“.

KRYMSKÉ PYRAMIDY

V létě 2001 byly nalezené pyramidy
studovány vědci z různých zemí. Území
výskytu bylo proskenováno nejmodernějšími aparaturami, v důsledku čehož byly
postupně objevovány další a další objekty.
Dalším překvapením bylo, že tento
komplex je na jedné spojnici s místy jako
Stonehenge, Kailas a zapuštěné pyramidy
Velikonočního ostrova (mimochodem tato
linie probíhá celým územím ČR).
Krymské pyramidy se nacházejí
v hloubce 5–10 metrů pod zemí, pod vrstvou sedimentárních hornin, štěrku a bahna.
Podle výzkumníků byla tato vrstva výsledkem rozsáhlých povodní, které spláchly
zeminu z velké oblasti, takže pyramidy
byly pokryty vrstvou naplavenin. Takové
katastrofy v těchto místech proběhly dávno před naším letopočtem. Že by Noemova
potopa? Ostatně Ararat i Krym leží kolem
téhož moře.
Původně jich bylo objeveno 7, ale následné studie mnohonásobně zvýšily tuto
částku, a v tomto okamžiku jich známe už
48. Bylo zjištěno, že 28 z nich tvoří ohrom-

ný kosočtverec, v centru něhož, v obci
Krásnyj Mak, je centrální 56ti-metrová pyramida. Dalších sedm pyramid tvoří vnitřní
kosočtverec v oblasti Jalty, také s ústřední
pyramidou. Zbývající pyramidy jsou kompaktně uspořádány podél linií Sevastopol –
Foros a mys Chersones – mys Sarič.
Pyramidy se nacházejí hluboko v podzemí, a byly objeveny díky velmi silnému
mikrovlnnému záření. Vědci věří, že takové umístění nám dává naději, že pyramidy
nebyly vypleněny a pravděpodobně také
neobsahovaly drahocenné artefakty.

Jak vypadají krymské pyramidy?

Sevastopolské pyramidy jsou postavené
z vápencových bloků, jsou vysoké 45–52 m
a jejich vrcholy jsou téměř na úrovni terénu.
Mají tvar pravidelného jehlanu, hrany jsou
ostré se špičatými výstupky na okrajích.
Stěny tvoří obrovské, velmi těsně navzájem sesazené vápencové bloky. Mezi nimi
bylo zjištěno zvláštní upevňovací řešení
skládající se z vaječného bílku a žloutku,
jílu, síranu měďnatého a speciálního tmelu.
Výška první zkoumané pyramidy čítá 45
m, délka základny 72 m. Poměr těchto veličin činí 1:1,6, což je standard pro všechny
dnes známé pyramidy a splňuje pravidlo
„zlatého řezu“ Cheopsovy pyramidy.
O pyramidách je známo, že mohou mít
různé účinky na zdravotní stav a případně
ukázat charakter. Vědci, kteří sestoupili do
krymské pyramidy a několik týdnů zde pracovali, si výrazného zlepšení svého zdraví
všimli. Například jeden z nich, který dlouhodobě trpěl závažnou srdeční chorobou
a neobešel se bez každodenní velké dávky
život udržujících léků, se během 14 dní
uzdravil. Avšak v případě, kdy nějakým
způsobem objekt poškodili, například když
tloukli do zdí, aby se dostali dovnitř, začaly
se objevovat podivné jevy: osvítily se filmy
v aparátech, selhávala jednoduchá zařízení
jako např. kompas, baterie ve svítilně se během pár minut vybila atd. Lidé začali zvracet a stihly je silné bolesti hlavy. Po skončení práce se však během několika týdnů vše
vrátilo do normálu. Pyramidy tedy předvedly jakési sebeochranné projevy!
Po shrnutí výsledků výzkumu je zřejmé, že krymské pyramidy starověcí obyvatelé užívali k řízení některých důležitých
procesů. Olovo používané při jejich stavbě
způsobilo dobrou rezonanci a oxid hliníku
smíšený s hlínou tvoří vynikající polovodič, který může vyvolat změny energie
změnou její frekvence. S ohledem na tyto
funkce můžeme říci, že stavitelé těchto pyramid patřili s největší pravděpodobností
k vysoce vyspělé civilizaci.
autor. Alena Rakitina
http://czech.ruvr.ru/2014_03_21/
Tajna-a-tajemna-mista-Krymu-5993/,
Krymské pyramidy zdroj: http://www.cestyksobe.
cz/krymske-pyramidy-ab3632/

Není tajemstvím, že všechny konflikty
v dnešním světě se zpočátku realizují informačně, tedy v první řadě – v hlavách
lidí, světové veřejnosti a potom se již
naplňují a uskutečňují jejich vlastníma
rukama.
Uvedu klasické schéma používané speciálními službami technologií
pro změny vládního režimu na základě
podobných efektů nakažení davu, které se praktikují jak konkurenčními státy, tak i vlastními speciálními službami
v různých zemích.
pokračování na str. 3

SPOLEČNOST

Velikonoce
Blíží se velikonoční Velký pátek, a i když
ho v Česku na rozdíl od desítek jiných
evropských zemí nesvětíme dnem volna, tak či onak už žijeme svátky. Většina z nás má ovšem Velikonoce spojené
v první řadě s lidovými tradicemi –
s pomlázkou, kraslicemi a beránkem.
Ale už málokdo dnes ví, jaký je jejich
původ.
Nejstarší velikonoční zvyky jsou
vlastně zbytky rituálů vítání jara a oslav
nového roku…
pokračování na str. 4

VE SPOJENÍ
S PŘÍRODOU

Český raketový
průkopník
Průkopníků, kteří mezi dvěma světovými válkami začali hledat cestu vedoucí
až do vesmíru, bylo jen pár. Přesto mezi
jmény mezinárodně uznávaných pionýrů astronautiky figuruje také jeden
unikátní člověk. Jmenoval se Ludvík Otčenášek a u nás ho skoro nikdo nezná.
Jméno „Otcenasek, Ludvik” se skví
v Mezinárodní dvoraně slávy muzea
mezi konstruktérskými velikány jako je
Wernher von Braun, Sergej Koroljev…
pokračování na str. 5

HISTORIE

Síla Allat
„Pokud by současní lidé věnovali více
pozornosti skutečnému duchovnímu
sebezdokonalování, lépe by chápali,
proč se dávní lidé tolik starali o svůj duchovní rozvoj.“
Uctívání božského ženského principu bylo typické pro všechny starověké kultury světa. Nejstarší objevená
lidská figurka je stará 30–40 tisíc let.
A takových příkladů můžeme najít velké množství. Takové sošky jsou známé
pod názvem paleolitické Venuše…
pokračování na str. 6
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Meteosenzitivita:

Jak ulevit těžkým a unaveným nohám

ovlivňuje počasí naše zdraví?
Tlak

Bude pršet a cítíte to v kostech. Mění
se tlak a vám se točí hlava. Patrně
budete meteosenzitivní. Citlivostí na
prudké změny počasí totiž trpí vysoké
procento lidí.
Lidské tělo, které je nedílnou součástí přírody, přirozeně reaguje na výkyvy
teplot, tlaku, na vítr, vlhko nebo naopak
na sucho. Organismus v mladém věku,
kdy je plný síly, se snadno s těmito přírodními vlivy vyrovná.
Ve vyšším věku přibývá chorob
a imunita se snižuje. Organismus
se nestačí s prudkými výkyvy počasí vyrovnat a reaguje zhoršením
zdravotního stavu. Nejcitlivějšími
jsou kardiaci, lidé, kteří prodělali
vážnější úraz, astmatici, revmatici
a další oslabení jedinci. V seniorském věku počet meteosenzitivních prudce roste. Bolesti kloubů, zad, migrény, závratě, únava,
potíže s dýcháním, deprese, nespavost, nervozita, ale i srdeční
potíže jsou nejčastější projevy
meteosenzitivity.

Teplota

Nejohroženější skupinou jsou kardiaci
a lidé, kteří mají problémy s oběhovým
systémem. Například lidé s nízkým tlakem špatně horké počasí snášejí a jsou
aktivnější, jakmile se ochladí. U pacientů
s hypertenzí je tomu naopak. Při prudkém
ochlazení se zužujou cévy a zhoršuje se
prokrvení orgánů. V krajním případě
může dojít až k infarktu myokardu nebo
cévní mozkové příhodě. Chladno a vlhko škodí revmatikům, stejně jako lidem
s psychickým onemocněním.

Obecně se dá říci, že nejpříznivější pro
nás je tlaková výše, která přináší pěkné
počasí bez větru. Tlaková níže, která je
provázena poklesem teplot a dešti, naopak mnoha lidem zdravotní problémy
zhoršuje. Za nižšího atmosférického tlaku
se krevní tlak zvýší. Proto nejčastěji na
změny reagují opět kardiaci a lidé s oběhovými potížemi. Prudký pokles tlaku
před bouřkou může vyvolat například
změny srdečního rytmu, v horším případě vést až k infarktu. Řada lidí trpí před
bouřkou silnými migrénami.

Oblačnost, vítr

Zamračené počasí, vlhko, nízké teploty,
velmi ovlivňují také psychiku. Citliví lidé
mohou trpět nervozitou, podrážděností,
upadnout do depresí, nespavosti a trpět
následnou trvalou únavou. Statisticky je
prokázáno, že v měsících, kdy podobné

práce a provozuje web www.biopocasie.
sk. Vyzkoušejte si následující její test meteosenzitivity.
1. 	Zhoršuje se můj zdravotní stav zdánlivě bez příčiny?
2. 	Má podobné potíže ve stejnou dobu
více osob?
3. 	Zhoršil se můj zdravotní stav v době
náhlé změny počasí?
4. 	Pozorovali jste při zhoršení zdravotního stavu zhoršení více příznaků
onemocnění?
5. 	Trvaly poruchy zdravotního stavu relativně krátkou dobu?
6. 	Opakovaly se poruchy zdravotního
stavu ve stejné situaci?
7. 	Všimli jste si už dříve, že jste citliví
na změny počasí?
Odpovíte-li na většinu otázek kladně,
je pravděpodobné, že patříte mezi meteosenzitivní osoby. Co s tím?

Nejdůležitější je prevence

1.	Strava: Jezte stravu bohatou
na bílkoviny (zakysané mléčné výrobky, sýry) a čerstvé
potraviny s vysokým obsahem
vitamínu C a hořčíku (např.
banány), při potížích vynechejte tučné výrobky, červené
maso. Sacharidy lépe ve formě
cereálií.
2.	Pohyb: Pravidelně se pohybujte na čerstvém vzduchu, cvičte.
3. Otužujte se.
počasí přetrvává celé týdny, stoupá i počet sebevražd. Bolesti v kloubech, zhoršení zánětlivých procesů v těle, dýchací
problémy jsou další následky „psího“
počasí. Většinou jde totiž ruku v ruce se
zhoršením rozptylových podmínek, a tak
se na zdraví negativně podepisují i škodliviny v ovzduší.

Jste citliví na změny počasí?

Zlata Čabajová, doktorka přírodních věd,
se změnami počasí a jejich vlivem na člověka zabývá už déle než třicet let. Na toto
téma zpracovává výzkumy, píše odborné
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Kdy k lékaři?

Pokud jste citliví natolik, že nejste schopni bránit se vlivu přírody ani úpravou životosprávy, a příznaky vašich nemocí se
při každé bouřce významně zhoršují, nezbývá, než se obrátit na ošetřujícího lékaře. Bude dobré, když s sebou vezmete záznamy z pozorování, za jakých okolností
ke zhoršení dochází.
Autor: Iva Mušálková
http://www.zijemenaplno.cz/Clanky/
a1045-Meteosenzitivita-ovlivnuje-pocasi-nase-zdravi.aspx

Bolí vás nohy? Máte pocit těžkých
nohou? Nohy, které nosí hmotnost našeho
těla, během života opravdu těžce pracují.
Jsou nejvíce vzdáleny od srdce, a proto
mohou nastat i potíže s jejich vyživováním. V každodenním životě bychom měli
o své nohy pečovat, což většina z nás zanedbává.
Důležitá je správná obuv, nenoste
podpatky vyšší než tři centimetry, boty
často střídejte, zkontrolujte si obuv, důležité jsou kvalitní podrážky. Nejhorší ze
všeho jsou úzké boty se špičatou špičkou
a vysoké podpatky. Ty tělo naklánějí dopředu, takže celá hmotnost spočívá na
jediném kloubu palce u nohy a to má za
následek vbočené palce. Problémy s únavou nohou může způsobovat nízká klenba.
Máte-li ploché nohy, sval na vnitřní straně
lýtka musí těžce pracovat, rychleji se unaví
a netlumí nárazy. Vhodné jsou vložky do
bot, dají se koupit v prodejnách ortopedických pomůcek.
Úlevu bolavým nohám přinese koupel, někomu více vyhovuje teplá voda,
jinému studená. Ale příliš horká či úplně
studená voda není vhodná, zvláště u lidí
s diabetem. Výrazně povzbudivý účinek
mají střídavé koupele, kdy si připravíme
jednu nádobu s vodou horkou, druhou se
studenou a obě nohy do nich ponořujeme
střídavě.

Příznivé účinky má bylinková koupel, například v odvaru z kaštanu. Zlepší krevní oběh a dodá pocit lehkosti. Pak
můžeme namasírovat nohy citrusovým gelem, uleví se nám. Pomoci může i koupel
ve slané vodě nebo s citronovou šťávou.
Úlevu vám přinese vyvýšená poloha
nohou. Položte se na záda a dejte nohy
nahoru, měly by být asi o 30 cm výše než
je hlava, a alespoň patnáct minut takto odpočívejte.
Osvěžení přinese masáž. Prsty rukou
postupně „promačkáváme“ chodidla – od
konečku prstů přes šlapku až po patu a nakonec přejdeme ke kotníku. Při masáži nohou postupujeme vždy zdola nahoru, tedy
od kotníku ke stehnům. Účinek masáže
znásobí tinktura z kaštanu nebo obyčejná
francovka.
Jídelníček bohatě zásobený vitaminem C a E zlepšuje průtok krve, pomáhá
zmírňovat unavené nohy a křeče dolních
končetin. Obdobně mohou působit i minerály hořčík a železo. Lepší průtok krve
v nohách zajistí rutin, který je především
v pohance a borůvkách. Mořské ryby obsahují téměř zázračné omega-3 mastné
kyseliny, které blahodárně působí na pružnost našich cév.

Autor: Jarmila Mandžuková
http://www.zijemenaplno.cz/Clanky/a692-Jak-ulevit-tezkym-a-unavenym-noham.aspx

Jak je to se spokojeností?
Představte si, že vaše pohybové schopnosti jsou takové, že o holích ujdete deset
metrů. Budete s takovou úrovní svých pohybových schopností spokojeni? Patrně
ne, pokud jste po této stránce zdraví. Určitě ano, pokud se pohybujete jen pomocí
vozíku.
Budete spokojení, když budete vlastnit
desetinu automobilky Škoda? Určitě ano,
pokud je váš dosavadní majetek menší, ale
zřejmě ne, jestliže jste právě přišli o půlku
Microsoftu.
Pocit spokojenosti je duševní odezvou
na to, jak hodnotíme svou současnou situaci vzhledem k určitému ideálu. Do hry
zde ale vstupuje mnoho dalších faktorů,
z nichž nejdůležitější je povaha člověka
a jeho hodnoty. Pokud vlastník poloviny
Microsoftu zchudne do desetiprocentního
vlastníka Škodovky, může si říct, že je to
pořád ještě velmi dobré, a jeho spokojenost
se změnit nemusí. Jeho podstatnou hodnotou je například rodina, ne vlastněné akcie.

Je samozřejmě velkou výzvou být spokojený i v situaci skutečné materiální bídy.
Podobně člověk, který ochrne, si může
po překonání počátečních potíží uvědomit,
že má kolem sebe hodné lidi a může přece pořád číst a pracovat na počítači. Jeho
celková spokojenost tedy může zůstat
prakticky stejná. Opačným případem bude
člověk, který je neschopný nadhledu, a tak
trpí běžnými drobnostmi, jako je malá postava nebo staré auto. Nechá těmito okolnostmi zastiňovat skutečnost, že skoro
všechno mu v životě dobře funguje. Jeho
spokojenost je tak zbytečně nízká.
Prvním krokem ke zvýšení spokojenosti je uvědomění si tohoto faktu: Spokojenost je hodnocení a tohle hodnocení
mám ve své hlavě.
Zdroj: Michaela Peterková – Kurz duševní

rovnováhy, nakladatelství Portál,
http://psychologie.doktorka.cz

Zeleninové a ovocné šťávy – jarní léčivé nápoje
žíváním mohou pampeliškovou šťávu naředit šťávou
mrkvovou. Pití takového nápoje, stačí několik doušků
denně, by vám mělo, kromě regenerace jater a minimálně zlepšení stavu přidružených nemocí, přinést
více životní energie a vitality.

Zelená petrželka zabraňuje alergiím
Jednotlivá roční období korespondují s přirozenými potřebami lidského těla a nabízejí své prostředky přesně v tu chvíli, kdy jsou skutečně důležité.
Jaro je obdobím žlučníku, jater a celkové očisty
organismu. S teplými slunečními paprsky přichází i léčivá úroda. Stačí si jen utrhnout a připravit
zdravý nápoj.

Pampelišková šťáva prospívá játrům

Nejlepší je nápoj z jarních křehkých listů a prvních
květů. Čím je rostlina starší, tím bývá více hořká
a tuhá. Stonek spolu s listy odřízněte těsně nad zemí
u kořene, abyste získali i tu část nad kořenem, ze které
se vyvíjejí listy a květ. Možná ji znáte pod pojmem
srdíčko. Pampelišky obsahují vápník, draslík, železo, fosfor, hořčík, vitamin A, skupinu B, C, chlorofyl
a další tělu potřebné látky. Podle studií tato rostlina
s přehledem konkuruje, co se týká obsahu minerálů, vitaminů a dalších živin, zelené listové zelenině,
a přesto ji mnohdy považujeme jen za plevel.
Pampeliška neboli smetanka lékařská má pozitivní
vliv na dobrou činnost jater. Tuto jarní šťávu by si měli
dopřávat lidé s přetíženou činností jater a onemocněními, která s tímto orgánem úzce souvisí. Bývají to například časté bolesti hlavy, problémy s klouby, vysoký
krevní tlak, problémy s očima, pocity stálé únavy atd.
Rostlina má schopnost neutralizovat překyselené prostředí organismu, a napomáhá proto při léčbě virových
a zánětlivých procesů v těle – od běžných oparů až po
záněty kloubů.
Z pampelišek se kromě šťávy může vařit čaj či
čerstvé listy přidávat do salátů. Sbírejte však jen pampelišky, u kterých máte jistotu, že neprošly chemickým
postřikem, nejsou pod vlivem výfukových plynů nebo
jiných zdraví škodlivých látek. Lidé s „citlivým“ za-

Obsahuje vápník, fosfor, železo, sodík, draslík, hořčík,
vitamín A, C, a další. Vzhledem k vysokému obsahu
minerálních solí přeměňuje petrželka kyselé krevní
prostředí (dobře se v něm daří choroboplodným zárodkům) na zásadité (zdraví prospěšné). Podle přírodní
medicíny obsahuje tato rostlinka kombinaci léčivých
látek, které prospívají při projevu různých typů alergií. Ve zvýšené míře se doporučuje konzumovat také
při celulitidě a problematické pokožce. Je však třeba
petržel (lze přidávat
hojně do salátů, omelet,
polévek) či petrželovou
šťávu užívat pravidelně
a většinou dlouhodobě.
Především se však řiďte
svou chutí a pocity.

Kopřivy čistí krev

Stejně jako pampeliška,
obsahuje kopřiva důležité minerály – vápník,
fosfor, železo, sodík,
draslík, hořčík, selen –
a vitaminy – A, C, bioflavonoidy, chlorofyl a další. Kopřiva má blahodárné účinky na krev – čistí ji, podporuje
tvorbu červených krvinek, má protikrvácivý efekt, zlepšuje činnost krevního oběhu. Dále má močopudné účinky. Odbourává z organismu kyselinu močovou a tím
prospívá při takových onemocněních, jako je dna či artritida. Kopřiva napomáhá dobrému trávení a snižuje
hladinu krevního cukru – pití kopřivové šťávy je tedy
velmi vhodné pro diabetiky. Posiluje vlasy a působí proti jejich vypadávání. Výsledkem čištění krve je „vyčištění“ pleti, zlepšení stavu akné, ekzémů apod. Kvalita
krve má také přímou souvislost se zdravím jater.
Kopřivy trhejte nejlépe v rukavicích, abyste se
o listy nepopálili. Šťávu z kopřivy se doporučuje pít
v jedné dávce jen malé množství. Můžete si z ní při-

pravit také léčebné obklady – na krvácející ránu, při
žilních problémech, na bolestivé revmatické klouby
apod. Čerstvé kopřivy se dají hojně přidávat do jarních
salátů, nádivek, polévky nebo si udělat kopřivový špenát. Při revmatických bolestech prý pomáhá šlehání
kopřivovými listy.

Ředkvičková šťáva upravuje zažívání

Ředkvičky mají pozitivní vliv na činnost štítné žlázy.
Napomáhají odbourávat tuk z jater, podporují správnou funkci žlučníku a dobré trávení. Jestliže sníte pár
ředkviček půl hodiny před jídlem, podpoříte tím stimulaci žaludeční kyseliny a povzbudíte chuť. Ředkvičky
ničí bakterie a plísně na sliznici ústní dutiny, žaludku
a střev, tím také napomáhají při střevních obtížích (zácpa, průjem, nadýmání apod.). Jsou bohaté na vlákninu – podporují dostatečnou peristaltiku střev.
Uvolňují hleny v nose
a nosohltanu. Jsou též,
jako předchozí rostliny,
močopudné. Jde o ideální
zeleninu redukčních diet,
protože ředkvičky jsou
nízkokalorické. Obsahují
vitamín C, kyselinu listovou, selen, síru, železo,
draslík, hořčík, vápník
a další látky.
Doporučuje se pít jen malé množství ředkvičkové
šťávy a zároveň ji naředit jinou zeleninovou šťávou
(například mrkvovou), aby ji zažívací ústrojí lépe přijalo. Případně můžete v rámci prevence proti bakteriím
a virům sníst každý den několik čerstvých ředkviček.
Kromě konzumace zasyrova a pití šťáv se mohou ředkvičky tepelně upravovat. Chutnají dobře v polévce, pečené či dušené s jinou zeleninou. Chcete-li ředkvičky
konzumovat pravidelně, opatřete si bioředkvičky, aby
nebyly kontaminovány dusičnany z hnojiv.

Jahodová šťáva

Jahody obsahují téměř 90% vody, jsou ideálním ovocem pro očistnou kůru a dárcem životní síly i energie,
přitom výborně chutnají. Žádné tuzemské ovoce není

I myšlení občas škodí zdraví. Aristotelés

tak bohaté na mangan, stopový prvek zasahující do celkového metabolismu – posiluje kosti a krev, vyživuje
nervy a mozek, podporuje libido, zásobuje pigmenty
vlasy a kůži, povzbuzuje činnost hormonů. Koncem
zrání jahody získávají antokyany, červené barvivo bohaté na karoten, působí protizánětlivě a antibakteriálně. Vážou jedovaté těžké kovy ve střevech, pomáhají
proti trávícím obtížím (plynatost a průjmy), jsou bohaté na kyselinu listovou (důležitá pro krvetvorbu, růst
buněk), vitamín C a draslík (odvodňuje, snižuje krevní
tlak), zbavují střeva jedovatých látek, zmírňují trávící
potíže, posilují imunitní systém a látkovou přeměnu.
Působí krvetvorně a podporují růst buněk, odvodňují
a snižují krevní tlak, posilují kosti, vlasy a kůži, zvyšují sexuální touhu.
Kombinací různých druhů ovoce a zeleniny docílíme zajímavých chutí a dodáme našemu tělu potřebné
látky, kterých se mu často nedostává. Užívání šťáviček
si však můžeme dopřát kdykoli během roku, není nutné čekat vždy až na jaro!
http://www.celostnimedicina.cz/zeleninove-a-ovocne-stavy-jarni-lecive-napoje.htm, http://www.
zdravi-az.cz/
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FEJETON O NEDOSTATKU ČASU
tam nějaká ta hodinka navíc. V některých
náročných týdnech i pravidelně. Třeba
před uzávěrkou, pravidelně před dovolenou a samozřejmě na dovolené, tam bych
si dny prodlužovala fest. Ale ještě nikdy se
mi to nepodařilo a myslím, že to ani nejde.
Asi se na to musí jinak. Jenže jak?

„Nezlob se, ale já fakt nemám čas,“
nervózně odmítla mou výzvu k podvečerní
procházce moje dcera. „Já už vážně nemám čas,“ ukončila telefonní hovor trochu
zoufalým tónem moje kamarádka. Dokonce i můj muž, který si mne skoro vždy vyposlechne, mi oznámil, že nemá čas a zavřel se v pracovně. Zdálo se mi, že čas se
stal nedostatkovým zbožím. Kde vzít čas?
Jak to, že někteří lidé nikdy neříkají
tu hroznou větu: „Nemám čas.“ Oni mají
času víc? Kdo jim ho dal? Kde ho vzali?
Kde se vůbec bere čas? Dá se sehnat víc
času? Mně by se tedy určitě hodila sem

Zkoušela jsem pozorovat Lídu, která tu
větu o nedostatku neříká, aspoň já ji nikdy
od ní neslyšela. Všímala jsem si, jaký je
rozdíl mezi ní a jinými ženami, které znám.
Mají snad ty s nedostatkem času něco společného? Jaké tajemství se v tom skrývá?
Byl to opravdu zajímavý výzkum. Hledala
jsem nějaký klíč, jak k výzkumu vůbec přistoupit, a přitom jsem se náramně bavila.
Co vaří žena, která nenaříká na nedostatek
času? Kdy pere a kdy žehlí? Žehlí vůbec?
Jakou má práci a co koníčky? Je to věkem
nebo zdravotní kondicí? Počtem dětí? Temperamentem? Dokonalou organizací domácnosti, zaměstnání, rodiny a vůbec? Mistrovským zvládnutím umění improvizace
v jakékoli situaci a za jakýchkoli okolností?
Samá voda. Nic z toho nehrálo zvláště vý-

znamnou roli. Všechna má kritéria byla slepou stopou. Lída pere i žehlí, jak to vyjde,
někdy nežehlí vůbec, jindy naopak velmi
pečlivě. Vaří normálně, což znamená, že
někdy stojí u plotny celé dopoledne, jindy
je hotová za pár minut. Má děti, manžela
i zaměstnání, koníčků dokonce několik. Je
jí jako mně a je vcelku zdravá. Prostě vyšlo
mi, že Lída je úplně normální ženská. Jak to
tedy, že tu větu neříká?
Nakonec jsem se jí musela zeptat.
Představte si, že ona vůbec nevěděla, že
tu větu neříká! Nakonec jsme se dobraly
pozoruhodného výsledku. Ta holka má
jednoduchý recept: dokáže se rychle rozhodnout, co je pro ni důležité a co ne. Podle toho rozvrhne svůj čas. Nedůležitých
záležitostí nelituje a na důležitých si dává
záležet. Tak jednoduché to má. Když zjistila, jakým výzkumem se zabývám, nesmála
se, ale poradila mi prostou věc: „To důležité většinou nekřičí tak nahlas. Musíš být
chvíli zticha, abys to rozeznala.“
http://www.moje-rodina.cz/pribehy-a-fejetony/fejeton-o-nedostatku-casu

Až příroda ukáže první list,
vezmu si lupu, budu v něm číst.
O cestě tam a zase zpět,
o stříbrné niti na níž vše visí,
Ve spirále času objevím krásu,
která je očím utajena.
Až jaro začne dýchat, budu jím omámená.
Alka Bazalka
A.A.S.

Pomáhající profese,
dobročinnost nebo nemoc?
Jsem jednatelka občanského sdružení a je to mé zaměstnání. Jsem lektorkou
a autorkou řady “charitativních” projektů
(jarní bazar, pomáháme ženám…). Většina
mé práce je činnost, která není moc vidět
a ani není zaplacena. Nejsem totiž zaměstnanec. Vše co děláme, prý děláme proto,
že nám to něco přináší. Občas tedy přemýšlím, co z toho mám a proč to dělám?
Už jako teenager jsem byla skautskou
rádkyní a později lektorkou skautských
kurzů, kde jsme si platili za to, že jsme
mohli vést programy, starat se o ostatní
a pracovat dlouho do noci (patologie – poznámka vnitřního kritika). Později jsem
přešla jako lektorka do centra volného
času, kde jsem už za tuto svou činnost nic
neplatila, ale brigádou se to také nazvat
nedalo. Postupem času se z této mé volnočasové aktivity stalo mé zaměstnání. Na
otázku čím se živíš, tedy odpovídám, že
jsem se dobře vdala a jako rozmazlovaná
žena budoucího milionáře se tedy mohu

věnovat charitě. Ale co z toho mám a proč
to dělám?
Mohu říkat, že jsem dala přednost
volnosti před zaměstnaneckými výhodami
a byla by to pravda. Mohu říkat, že ráda
realizuji svoje představy a sny a také to
bude pravda. Mohla bych ale také dělat
dobře placenou lektorku osobního rozvoje
ve spolupráci s velkou agenturou. Já jsem
si však vybrala cestu pomoci druhým bez
očekávání velkých peněz. Proč?
Jako malá jsem se naučila, že když
budu hodná a budu pomáhat mamince,
všichni mě budou mít rádi, pochválí mě
a dokonce pohladí! Toužila jsem (a toužím)
být milována a přijímaná. Nemám ráda
konflikty a vymezování se (proto nedělám
velký „byznys“). Mám sklony k perfekcionismu, a proto raději dělám všechnu práci
sama. Pracuji do padnutí, protože mě má
práce baví. Nebo mě něco „nutí“ to všechno dělat i v neděli, kdy všichni „normální

PRAVDA SA KĽUJE

Pravda sa kľuje na povrch
ako strom zo zeme,
v srdciach má silné korene
s životom spojené.
Niekedy priestor pre jej rast
zacloní moci zast,
vtedy sa tiahne v úzadie
necháva múdrosť rásť.

lidi“ nedělají nic? Pracuji, protože mě občas někdo pochválí a jsem pak šťastná, že
mě mají rádi (mé ego nejraději čte vybrané
dotazníky na zpětnou vazbu po kurzu)…
Říká se, že člověk v pomáhajících
profesích raději pomáhá druhým, než aby
se zabýval sám sebou (na sebe už pak přece nemá čas). Už jako dítě se totiž naučil
nemít potřeby, nebýt na obtíž a pomáhat,
aby ho měli rádi. A tak sedím a přemýšlím,
proč dělám to co dělám a co z toho mám?
Zjišťuji, že trpím syndromem pomocníka
a pracuji za pochvalu.
A jak to máte vy?

Tam denne v tichu vyrastá
v nádhernú kvetenu,
kedy oblieka lásky plášť,
vstupuje na scénu.

Anton Pavlovič Čechov v povídce „Kvas
intelektu” dokonale zachycuje chování davu, který vznikl jen proto, že se dva
muži zadívali stejným směrem. Náhodní
kolemjdoucí se začali zastavovat, přidávat
do skupinky a společně se dívali stejným
směrem. Dav neustále narůstal a nikdo
nechápal, proč tam stojí, ale i přesto zůstával stát. A kdo ví, jak by se všechno dopadlo, kdyby nenastala situace, která přinutila lidi rozejít se tak rychle, jak přišli.
Američtí sociální psychologové v poslední době prováděli studii, která ukázala,
jak na počtu lidí, kteří se chovali určitým
způsobem, závisí formování lidské masy,
a jak se zvyšuje jeho progrese. Bylo vytvořeno pět různých skupin lidí, které měli
jednu, tři, pět, deset a patnáct osob. Tyto
skupiny se zastavovaly na určitém místě
na ulici a začínali provádět stejnou činnost (například se dívat stejným směrem).
Bylo zjištěno, že ve skupinách s počtem
1–5 osob se počet kolemjdoucích zvyšoval úměrně k počtu “experimentální skupiny“. Stejné výsledky byly získány ve
skupinách, které měly pět, deset a patnáct
osob. Rozdíl byl jen v progresi zvýšení
celkového množství lidí. U jednoho člověka zastavilo kolem 4 % z kolemjdoucích,
a ve skupině 15 lidí – téměř 40 % ze všech
kolemjdoucích. Psychologové, provádějící výzkum, vyvinuli klasifikaci davů, kde
konkrétní případ, popsaný v této studii
zařadili do spontánního davu. V následujících výzkumných studiích bylo charakterizováno dalších 11 druhů davu.

„Vědomá osobnost se zde vytrácí. City
a myšlenky všech jednotek, které tvoří celek nadiktovaný davem, jsou zaměřeny
jedním směrem. Člověk v davu na žebříčku civilizace klesá o několik příček dolů
a stává se lehce manipulovatelným.“
Gustave Le Bon, francouzský psycholog,
zakladatel sociální psychologie
(Mezi jeho nejznámější práce patří kniha Psychologie davu, která poprvé vyšla
v roce 1895 ve francouzštině a o dva roky
později byla přeložena do češtiny. Svoji
koncepci vypracoval v souvislosti s chováním davu během francouzské revoluce).
Například je již dávno známo, že banální nehoda na ulici, vezměme například
dopravní nehodu, shromažďuje náhodný

Sny sa do skutkov votkajú
v spoločnej jednote,
keď láska srdcia prežiari
pokojom v istote.
Veď všetci ľudia vo svete
chcú v mieri, šťastí žiť,
nie zlobou, hnevom, vojnou,
svoj život zhanobiť.

Pravda má silné korene …
Zo zbierky Čriepky, Mária Miadoková

Autor: Zuzana Řezáčová Lukášková

http://www.centrum-mandala.cz/blog/pomahajici-profese-dobrocinnost-nebo-nemoc

CO SE S NÁMI DĚJE V LIDSKÉM DAVU
„Vezměme si například agresivní dav vedený jedinou emocí hněvu,
vzteku a slepé nenávisti.
Tato Vůle, která je natolik
vzdálená duchovní povaze
člověka, směruje všechny
činy lidí v davu na ničení
a zabíjení sobě podobných.
Panického davu se zmocňuje jediná emoce – strach. Lidé, vystaveni této emoci, stejně jako jakékoliv stádo
zvířat prchají, a v panice mohou pošlapat
své bližní. Lidé v tomto momentě ztrácejí
lidskost, stávají se bytostmi se zvířecími
instinkty, jak se říká ze strachu a touhy zachránit jen sebe, „ztrácí hlavu“. Převládající emoce tzv. nenasytného davu mají vlastnosti Materiální podstaty jako chamtivost,
touha vlastnit velké materiální bohatství.
Nebo například, dav vzbouřenců, který je
stalým atributem všech revolucí či změn
vládních režimů. Je to typický průvodce
Vůle Živočišného rozumu, pokud vezmeme v úvahu,co za skutky koná ve svém “šílenství”: zhubení lidí, pogromy, žhářství,
úsilí zmocnit se zbraní, sklon ke svévoli,
násilí, zuřivosti a tak dále.

Ožiari duchom slobody
ľud čo ju v duši mal,
ten piesne mieru, šťasteny,
do slov už povpletal.

dav zvědavých kolemjdoucích. Tento dav
se nakazí stejnorodými emocemi, týkajícími se toho, co se událo. To znamená, že
dochází k v psychologii známé „cirkulační reakci“ (narůstající emoční nákaza
v davu). Začíná to jako obvykle z diskusí
o tom, co všichni viděli, kdo řídil auto, jak
a kdo zatáčel a kdo z řidičů za to může. Ale
vyvrcholení těchto vášnivých emocí může
rychlou transformací proměnit okasionální
dav (nahodilý, příležitostný, z latinského
slova „occasio» – „náhoda“) v expresivní,
přičemž se změní téma projednávání situace na hledání viníka hrozného stavu silnice, špatného života a nedostatku pořádku
ve společnosti. Při vyhrocení těchto emocí
už není daleko k tomu, transformovat takový dav do davu konajícího.
Pro lepší pochopení toho, jak to funguje, uvedu klasické schéma používané
speciálními službami technologií pro
změny vládního režimu na základě podobných efektů nakažení davu. Přičemž se tyto
metody praktikují jak konkurenčními státy,
tak i vlastními speciálními službami v různých zemích.
Například přibližně ve stejnou dobu
se v různých částech hlavního města „náhle“ stávají dopravní nehody. Samozřejmě, že se na těchto místech shromažďují
náhodné davy „diváků“, mezi nimiž jsou
specialisté, kteří jsou schopni prostřednictvím mluveného slova změnit okasionální
(náhodný) dav v konající, a nasměrovat jej
na pohromy, nepokoje, ke svrhnutí jednoho režimu a k nastolení druhého. Takové
podobné nakažení davu, jenom jinými
způsoby a s použitím různých schémat,
která u mas vyvolávají projevy Živočišného rozumu, můžeme sledovat na příkladu
uměle vytvořených „barevných“ revolucí
v různých zemích po celém světě.
Kdyby o nich lidé věděli, pak by nebyli poslušnými figurkami v cizích rukou.
Ale je možné, že k tomu také dochází
kvůli lidskému zvyku žít tak, že se v každodenním životě upřednostňují myšlenky

a emoce Živočišného principu (ega). Navíc je člověk náchylný k tomu, aby kopíroval chování lidí ve svém okolí. Mnozí
dnes vůbec neusilují o čistotu vlastních
myšlenek. Možná proto se „živočišná
nálada“ ve společnosti předává častěji
a rychleji, než cokoli dobrého, duchovního a pozitivního. Přičemž se mezi obyvatelstvem šíří s takovou rychlostí, jako
oheň po Bikfordově zápalné šňůře. Mnozí
lidé se s takovými jevy často potýkají, ale
bohužel si toho nejsou vědomi. Například
třeba potkávají své známé nebo příbuzné
a ty jim obvykle začínají vyprávět o někom, s kým se dnes nebo v posledních
dnech setkali, s kým si povídali, kdo na ně
silně zapůsobil svými negativními skutky
nebo slovy. A je zajímavé, že člověk toto
„hrozné chování a vyprávění“ nejenom
předává, ale snaží se ho přesně kopírovat, i jeho hněv, důraz těch či oněch slov,
ukázat mu táž gesta. Jinými slovy, při
předávání těchto informací je zachvácen
stejnými emocemi a silou Živočišného
rozumu. A kromě toho, aniž by si to uvědomoval, se je jako průvodce snaží předat
dále, negativum násilně vnucuje svým
známým, přátelům, spolupracovníkům,
členům domácnosti. Vzhledem k tomu,
kolikrát za den to různí lidé udělají, a jak
je to ve světové společnosti v měřítkách
lidstva rozšířeno, rýsuje se nám tu velmi
smutná situace.
***
Představte si, kdyby Archónti každému
zdravě uvažujícímu člověku na planetě vykládali myšlenku, že by měl jít bojovat se
svým bratrem kvůli tomu, aby se Archóntům žilo dobře. Kam by je každý poslal?
Správně, na konkrétní obecně známou adresu. Jaký moudrý člověk by chtěl ničit svět
a klid vlastní rodiny, příbuzných a blízkých? Co je pro většinu lidí válka? Je to
smrt, ničení, bída. A co je to vyprovokovaná válka mezi národy pro Archónty? Není
to pouze metoda rychlého obohacení se, je

Všechno v životě je pouze dočasné. Theodor Storm

to spíše politická hra, vytváření podmínek
pro posílení kontroly, rozšíření a potvrzení
vlastní moci nad obyvatelstvem bojujících
zemí. Vždyť během války nevyčerpávají
státy, stojící proti sobě, pouze své zdroje.
Po jejím skončení žijí lidé, kteří ji přežili,
ve strachu a státy v politické a ekonomické závislosti na „mocných z celého světa“.
Národy se oboustranně bojí jeden druhého,
nenávidí dokonce i nová pokolení svých
sousedů, narozená po válce. Jinými slovy,
masy žijí v neustálém strachu hrozby nové
války. To znamená, že jakákoli válka je
způsob rozdělení, rozdrobení společnosti,
metoda zastrašení lidí. Lidi nechtějí války,
to politici a velekněží. Jedna země neútočí
na druhou, to hromádka politiků a žreců
vede svou hru na úkor životů milionů obyčejných lidí.
Bude-li ale mezi lidmi vzkvétat přátelství a sami lidé tomu budou aktivně
napomáhat, začne se proces sjednocování
celé světové společnosti. Když se spojí,
budou moci zabránit jakékoliv válce, neboť všechny konflikty v dnešním světě
se zpočátku realizují informačně, tedy
v první řadě – v hlavách lidí, světové veřejnosti a potom se již naplňují
a uskutečňují jejich vlastníma rukama.
Neboť na počátku přicházejí informace,
volba, změna vědomí a potom již, následkem toho všeho, je čin. Lidé by to měli
nejenom jednoduše chápat, ale podle
vlastních možností by měli rozpoutání
jakékoliv války aktivně čelit, zejména
ve fázi přípravy veřejného mínění na
internetu a v masmédiích. V opačném
případě budou Archónti i nadále využívat
efekty „nákazy“ davu skrze armádu svých
politiků a kněží, budou i nadále rozehrávat
veřejná představení, zastrašovat miliardy
televizních diváků a uvězňovat jejich rozum ve strachu a podřízení se materiálnímu systému.
Bude-li většina lidí v těchto otázkách
projevovat gramotnost, pak podobné problémy jako takové zmizí.
s použitím materiálu
z knihy AllatRa od A.Novych
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VELIKONOCE:
Historie Velikonoc sahá do pohanských dob
Blíží se velikonoční Velký pátek, a i když ho v Česku na rozdíl od desítek jiných evropských zemí nesvětíme dnem volna, tak či onak už žijeme svátky.
Většina z nás má ovšem Velikonoce spojené v první
řadě s lidovými tradicemi – s pomlázkou, kraslicemi
a beránkem. Ale už málokdo dnes ví, jaký je jejich
původ.
Nejstarší velikonoční zvyky jsou vlastně zbytky
rituálů vítání jara a oslav nového roku, který pro naše
pohanské předky zemědělce začínal na jarní rovnodennost. Změny v kalendářním systému za Julia Caesara a v 16. století, migrace národů Evropou a přijetí
křesťanství je ovšem roztříštily do období od ledna až
po Velikonoce.

po nocích, pak je schovaly na zahradu a malé děti to
pak hledaly.“
Ve slovanském prostoru, především na východ od
nás, přinášeli jaro ptáčkové z těsta. Děti s nimi běhaly
po obci a házely je přes střechy.
K jarním rituálům patřilo i vynášení a topení Morany, symbolu zimy a starého roku a přinášení létéčka,
roku nového. Tyto tradice se leckde drží dodnes, ale
Velikonocům předcházejí.

Nejmladším zvířetem spojeným s Velikonocemi je
beránek pečený v hliněné formě.
„U nás se začínají péct až tak na konci 19. a začátku 20. století. Je to jedno z posledních vývojových
stadií velkých obřadních koláčů, toho obřadního pečiva,“ vysvětluje etnolog Jiří Mačuda z Jihomoravského
muzea ve Znojmě.
Beránek odkazuje jednak na křesťanského beránka božího, ale v minulosti také nahrazoval mladé jehněčí, které si lidé nemohli vždy dovolit.
Starší než beránek je velikonoční zajíček, který
dnes stojí ve špalírech v obchodech v čokoládové podobě. Zajíček k nám přišel z germánského prostoru.
Ale i Germáni ho převzali – od Keltů.
„Ten zajíček nebo králíček, to bylo takové obřadní zvířátko, které pomáhalo keltské bohyni spojené
s tímto jarním obdobím, Ostaře. Od toho jsou i Ostern.
V podstatě je to symbol plodnosti, symbol probouzející se přírody. Stejně tak je doložena liška. Třeba u nás
v Čechách a na Moravě ta první postní neděle se jmenovala liščí a to zase měla mít svatbu liška a darovat,
nebo poztrácet dětem preclíky, které maminky pekly

Zato pomlázka a barevné kraslice jsou v Česku
symbolem lidových Velikonoc. Kraslice si jako novoročenky dávali již staří Peršané.
A co se vyšlehání žen a dívek pomlázkou týče,
tento zvyk se v průběhu tisíciletí poněkud zdeformoval. Dříve se totiž šlehali všichni navzájem, upozorňuje Jiří Mačuda.

OSLAVA VELIKONOC U NAŠICH SOUSEDŮ
Slovenské Velikonoce
Slovenské Velikonoce se od těch českých příliš neliší.
Hospodyňky mají nad hlavu práce s jarním úklidem,
domácnosti se zdobí velikonočními dekoracemi a do
váz se dávají větvičky. Kromě vyšlehání pomlázkou
jsou děvčata vystavena i dalším krutostem, a to polévání vodou nebo rovnou vhození do rybníka, jako
symbol očištění se od hříchu. V takzvané Odvetné
úterý se však role obracejí a vodním atakům tentokrát
musí čelit chlapci.
Německé Velikonoce
Němcům můžeme jistě závidět, že Velikonoce u nich
začínají dnem volna již na Velký pátek. Ještě lépe jsou
na tom školáci, ti si volna v podobě velikonočních
prázdnin užívají hned několik týdnů. Na Velký pátek se
k obědu či večeři se podává ryba na připomenutí Ježíše.
V sobotu a neděli se pečou velikonoční beránci a barví
vajíčka. I v Německu a sousedním Rakousku je oblíbený „lov na vajíčka“, tedy hledání schovaných vajíček, a též koulení vajíček, tak jak už jsme si tyto zvyky
představili v článku Oslava Velikonoc v anglosaských
zemích. V mnohých domácnostech lze spatřit vajíčkový stromeček, na nejž se věší opravdová zdobená vejce.
V Německu se pořádají též tradiční jarní trhy, kde se
dá nakoupit spousta dekoračních předmětů, proutěného
zboží, květin či cukrovinek. Zajímavým zvykem je též
pálení suchých vánočních stromků, které se z celého
okolí svážejí na jedno místo. Důvod je jasný, rozloučit
se se zimou a přivítat teplé jaro. Děti se do sytosti vyřádí při zábavné hře zvané čokoládový polibek.
Polské Velikonoce
V této silně křesťanské zemi jsou Velikonoce nejdůležitějším svátkem v roce. Velikonoční neděle je nejvýznamnějším dnem svátků jara, až tehdy totiž pro Poláky končí období čtyřicetidenního půstu. V kostelech si

Báseň pro Zemi
Richard Pachman

Den Země, 22. dubna

Matičko Země, děkuji neskutečně,
Za vodu životodárnou, za stromy věčně.
Matičko Země ty nádherná.
Proč lidí většina je ti tak nevěrná?
Chodíme po tobě, užíváme tvé dary.
Za to ti vracíme bolest a zrady.
Pijeme tvé mléko, dýcháme tvoji vůni,
Proč lásku k tobě topíme v tůni?
Proč se tak stydíme milovat sebe?
Kdo nás kdy naučil nemít rád tebe?
Kdo nás kdy naučil beztrestně krást,
Plody a dary tvé, své mysli mást?
Matičko Země po tobě kráčíme.
Dáváš nám domov, z tebe se učíme.
Jsi naše zázemí, jsi naše skrýš.
Dáváš nám sílu, jen zdánlivě spíš.
Dáváš nám život, své tělo otáčíš.
Kteří neumí naslouchat, už asi nespasíš.
Matičko Země, tak krásná a nádherná,
Díky za vše, za moře bezedná.
Matičko Země, díky za každý den.
Bez tebe bychom všichni byli
vzpomínkou jen…

Zahrady pro lenošení
vání životního prostředí,
ale také etické a udržitelné
využívání krajiny. Tento
design se dá uplatnit v jakémkoliv měřítku, ať už
se jedná o balkóny, zahrady, farmy, vodní plochy či
výrobní procesy. Cílem je
zajistit blahobyt pro člověka, ne však na úkor přírody,
rostlin a živočichů.

Krásná, jedlá a bezúdržbová – i taková
může být vaše zahrada, ať už má velikost
balkónu nebo fotbalového hřiště. Chce to
jen změnu myšlení!
Permakultura na dlani
Základním principem ekozahrady je koncept permakultury. Ten vznikl v 70. letech
v Austrálii a Tasmánii díky zakladatelům
Billu Mollisonovi a Davidu Holmgrenovi.
Termín permakultura je složen ze dvou anglických slov – permanent a agriculture.
Mezi její základní principy patří respekt
k přírodním zákonům, využití místních
zdrojů, spojování prvků v harmonický
a fungující celek, maximální efektivnost
s minimálním úsilím, či snaha udělat život
jednodušší a šťastnější. Je to v podstatě designérský směr, který chce vytvářet trvale
udržitelné systémy a lidská sídla. Spojuje
pozorování přírody a moudrosti tradičního zemědělství s moderními vědeckými
poznatky. Permakulturní techniky jsou
obvykle levnější, snadno aplikovatelné
i pochopitelné, jejich použitím se šetří čas,
práce i peníze. Přirozeným vedlejším produktem permakultury je ochrana a zlepšo-

Příroda jako přítel
Mnoho lidí na svých zahradách s přírodou
spíš bojuje. Převládá trend vybetonovaných teras a úhledných zelených trávníků
olemovaných tújemi. Ale i to málo, co na
zahradě je, se musí stále udržovat. Nejdříve použijeme herbicid, aby nerostl plevel,
pak půdu hnojíme chemickými hnojivy, aby
dobře rostla tráva, vyhlašujeme boj takzvaným škůdcům, každý víkend sekáme trávu.
Přírodní hospodaření chce určitou změnu
myšlení. Ekozahrada potřebuje daleko méně údržby, nestojí takřka nic a neprodukuje
odpad. Příroda se stává přítelem, postupně odpadá potřeba boje s plevelem a škůdci,
chemikálie nezamořují půdu.
Za odměnu můžeme sklízet
bylinky a zdravé ovoce.
Vždy originál
Každá ekozahrada vypadá jinak. Neexistuje jedna šablona
použitelná pro všechny, přesto lze najít pro ekozahrady
a permakulturní hospodaření

společné rysy. K těm patří živý plot, louka
nebo alespoň její prvky, vlhká nebo suchá
stanoviště, bylinné záhonky, tu a tam vykukující divoký koutek a listnaté stromy. Pro
potěšení oka i ducha sázíme květiny a dáváme přednost kvetoucím trvalkám. Nesmíme zapomenout vytvořit “domeček”
pro naše zvířecí pomocníky, kompost a zelené hnojení. Na ekozahrádkách se užívají
materiály a postupy šetrné k přírodě, plodiny se střídají, aby nevznikaly monokultury.
Ideální je také využití dešťové vody a mulčování. Nepoužívají se umělá minerální
hnojiva, pesticidy, herbicidy, chemické
postřiky ani rašelina k úpravě půdy. Postupně vzniká jedlý a tak trochu tajemný
celek, který se může stát rájem pro dětské
hry, pro maminčinu kuchyni i lenošení.
Autor: Michaela Plachká
foto: Jaroslav Svoboda
http://www.zijemenaplno.cz/Clanky/
a943-Zahrady-pro-lenoseni.aspx

nechávají požehnat takzvaný požehnaný košík, který
obsahuje kromě vajíček ještě chléb, pepř, sůl a klobásy. Velikonoční pondělí nemají polská děvčata v lásce
stejně jako ta česká. Chlapci je totiž mrskají vrbovou
větvičkou. Dále je polévají vodou a voňavkou, ale
druhý den jim mohou dívky vše oplatit. Avšak děvče,
které je polité, se dle pověry do roka vdá.
VELIKONOČNÍ ZAJÍMAVOSTI ZE SVĚTA
●	V Rakousku hrají ozvláštněnou hru koulení vajíček, jejímž cílem je co nejvíce rozbít skořápku
vajíček protivníků.
●	V Bulharsku nejstarší žena z rodiny potírá dětem
obličej prvním červeně nabarveným vajíčkem,
aby byly po celý rok zdravé.
●	Ve Francii děti hrají hru, při které vyhazují vajíčka
do vzduchu. Ten, jehož vajíčko dopadne poslední,
je vítěz.
●	Na Filipínách se konají velké průvody, při nichž se
někteří muži nechávají krátce přikovat na kříž.
●	Na Kypru se na Boží hod velikonoční a Velikonoční pondělí rodiny scházejí k obědu venku blízko kostelů.
●	V Arménii se vajíčka zdobí portréty Ježíše, Marie
a dalších svatých.
http://www.rozhlas.cz/,http://clanky.vareni.cz/oslava-velikonoc-u-nasich-sousedu/

Přejeme vám krásné Velikonoce, naplněné láskou,
radostí a pocitem vzájemnosti v kruhu rodiny, přátel a známých!

Na Brdy k pravěkému moři
k jeho neustálému prohlubování. Později
se spojilo s nedalekým mořem a v jeho
vodě rostl obsah soli. Tak se na dně zapsala historie oblasti: jsou tu památky na hory,
které už dávno spláchly deště, na sopky,
které dosoptily a na živočichy, které známe
jen ze zkamenělin. Zejména trilobiti jsou
ve zdejších břidlicích neobyčejně hojní.

Ze světa trilobitů
V českém znaku je lev, i když tu žije
jen v zoologických zahradách a ani s národní povahou nemá mnoho společného
(pokud pomineme skutečnost, že většinu
času prospí). Naproti tomu trilobit by byl
jako heraldické zvíře mnohem vhodnější.
Nejen proto, že u nás žilo mnohem víc trilobitů než lvů, ale také proto, že tento živočich prostřednictvím Joachima Barranda
proslavil naši zemi ve světě možná víc než
třeboňský kapr. Místa největšího výskytu
jejich zkamenělin přitom leží na dosah:
v Brdech nedaleko Jinců.

Exploze života

Zatímco mezi druhohorními dinosaury se
odehrává celá řada filmů, do prvohorní éry
zavedl své hrdiny jediný: nezapomenutelná Cesta do pravěku Karla Zemana. Na
konci se chlapci plující proti proudu Řeky
času dostanou na břeh prvohorního oceánu – a najdou živého trilobita. Co by viděli
pod hladinu tohoto oceánu?
Před asi 570 miliony let se na naší planetě odehrálo něco, co vedlo k náhlému
vzniku velkého množství živočišných druhů. Fauna se náhle rozrostla o složité tvory,
kteří se stali přímými předky většiny vývojových linií živočichů – a někteří z nich
i předky našimi. Odborníci toto období nazývají kambrium. Kdyby se tedy chlapci ze
Zemanova filmu ponořili do kambrického
moře viděli by tu už medúzy, korály, měkkýše – a především trilobity. Památky na
toto klíčové období evoluce se nacházejí
právě v Brdech.
Pravěké Brdy bychom ale asi nepoznali. Tam, kde dnes jsou
kopce, se přibližně před
570 miliony let vytvořila rozsáhlá pánev nazývaná dnes příbramsko-jinecká, kterou zaplnilo
velké sladkovodní jezero. Přestože jej zanášely
usazeniny
spláchnuté
z okolních hor, pohyby zemské kůry vedly

Země je jedním domovem a lidstvo jeho obyvateli. Bahá´u´lláh

Trilobiti žili podobně jako dnešní raci: většinu času lezli na dně, aby sbírali drobné
organismy, nepohrdli však ani uhynulými
tvory. Většina z nich měla dobře vyvinuté
složené oči. Když hrozilo nebezpečí, trilobit dokázal své článkované tělo stočit tak,
aby chitinový krunýř kryl i měkkou spodní
část. Během života trilobit několikrát svlékal krunýř – velká část zkamenělin nejsou
pozůstatky živočicha ale jen jeho „odhozené svrchníky“.
Většina trilobitů je dlouhá jen několik
málo centimetrů, nechybí ale ani druhy
dosahující délky několika desítek centimetrů. Až 35 centimetrů dorůstali trilobiti
Hydrocephalus carens, které nacházel již
Joachim Barrande právě v okolí Jinců.
Joachim Barrande ovšem nebyl první,
kdo se zabýval historií pravěkého života v Brdech. Už v 18. století je tu hledal
všestranný učenec Ignaz Born, hrabě Josef Kinský, zakladatel Národního muzea
Kašpar hrabě Sternberg a další. Nesmrtelnou slávu českého pravěku ale založil
až Joachum Barrande, Francouz, který se
v Praze usadil roku 1832. Jeho převratná
práce Systeme silurien du centre de la Boheme, jejíž první díl vyšel roku 1852, došla mezinárodního uznání a způsobila, že
české prvohorní fosilie se v paleontologii
definitivně staly pojmem.
Jan A. Novák
www.novakoviny.eu
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Tajemné zrcadlení v mozku: co o tom víme?

Všichni známe termín opičení se – napodobování chování druhých. Co je příčinou takového chování?
V devadesátých letech učinili vědci na
Univerzitě v Parmě překvapivý objev. Při
výzkumech s makaky, kterým zavedli do
mozku elektrody, zjistili, že některé neurony umístěné ve ventrálním premotorickém
kortexu dolního frontálního laloku vysílají
signály, a to jak v případě, kdy opice vykonává sama nějakou činnost, např. natahuje
ruku po banánu, tak i v případě, že se dívá
na jinou opici, jak tuto činnost provádí ona.
Neurony makaka dokonce reagovaly stejně
i v případě pouhého sluchového vjemu této
činnosti z jiné místnosti.
Navíc se objevila informace nejen
o výsledcích podobných pokusů se zvířaty,
ale i zprávy o následných experimentech
s lidmi. Nově objevené neurony byly pojmenovány jako zrcadlové (mirror neurons), neboť zrcadlí reakci jiných neuronů,
a chovají se tak, jako by sám pozorovatel
tuto činnost prováděl.
Zrcadlové neurony nám umožňují
vnímat emocionální stav druhého člověka a odhadovat jeho úmysly.
Christian Keysers, jeden z vedoucích
pracovníků výzkumu zrcadlových neuronů
říká: „Když sledujeme něčí výraz obliče-

je, aktivuje se totéž v našem vlastním motorickém
kortexu, ale zároveň tuto
informaci také přenášíme
do ostrůvku, jež má vztah
k emocím. Vidím-li váš
výraz, je to určitý pohyb
vaší tváře, jenž vyvolává
tutéž motorickou odezvu na mém obličeji,
takže výsledkem úsměvu je úsměv. Tato
motorická rezonance se také odesílá dál do
vašich emocionálních center, takže sdílíte
emoci osoby, která sedí před vámi.“
Je významné, že ve většině pokusů
využívajících zrakové vstupy se aktivace
mozku neomezovala na premotorické frontální oblasti. Výrazná aktivita byla současně patrná ve zrakových okcipitálních oblastech a v rozsáhlých oblastech temenního
laloku. Proto se dnes hovoří o systémech
zrcadlových neuronů (MNS, „mirror neuron systems”).
Další studia prokázaly, že MNS hraje
významnou roli v napodobování a jako
následek schopnosti se učit, v získání jazykových dovedností a formování kulturních
identit. Děti se napodobováním chování
svých rodičů učí chodit, mluvit, přebírají
různé vzorce chování, které pak důkladně
ukotví v jejich vědomí. V některých známých případech, kdy dítě vyrůstalo u zvířat, je velmi obtížné a téměř nemožné jej
přeškolit na jiný způsob chování a vnímání
světa, než ten, ve kterém dítě vyrůstalo.

lidi, ve společnosti kterých se nejčastěji
nacházíme. A kopírujeme nejen vnější projevy, ale i přesvědčení, touhy a vnímání
světa. Proto stojí za to, se nad tímto faktem
hluboce zamyslet.
Ale to není všechno.
V průběhu experimentů na MNS bylo
zjištěno, že zrcadlové neurony souvisí se
schopností vnímat emoční stav jiného člověka, neboli s empatií.
Empatie je schopnost pochopit emocionální stav jiné osoby a vhodně na něj
reagovat. Předpokládá se, že empatie je
normální, přirozený projev komunikace,
ale u každého se projevuje jinak. Někdo
projev empatie vyjadřuje jako lehký emocionální vzestup, jiný se zcela ponoří do
zkušeností a prožitků jiných lidí. Existují
ale případy, kdy člověk může být k emocím a prožitkům jiné osoby zcela lhostejný.
Abychom pochopili myšlenky, touhy
a náladu jiného člověka, musíme k němu
být otevření, velmi přátelští a naprosto
upřímní. I když vaše oči a uši uvěří falešným slovům a úsměvům besedníka, zrcadlové neurony není možné oklamat, protože vnímají mnohem hlubší signály.

Zdá se, že kurdské lidové rčení: „Budeš-li se s osly stýkat, začneš jako osel hýkat“ má vědecké odůvodnění. Přítomnost
v lidském nervovém systému MNS napomáhá tomu, že nevědomky kopírujeme ty

Český raketový průkopník
neuniklo ani to, že země, v níž vynálezce
působil, se dnes jmenuje Česká republika…

Touha létat

Průkopníků, kteří mezi dvěma světovými
válkami začali hledat cestu vedoucí až do
vesmíru, bylo jen pár. Přesto mezi jmény
mezinárodně uznávaných pionýrů astronautiky figuruje také jeden Čech. Jmenoval se Ludvík Otčenášek a u nás ho skoro
nikdo nezná.
„Měřím 5 stop a 4 palce, vážím 138
liber, jsem blondýnka, umím polsky a anglicky. Pracuji jako ošetřovatelka, je mi
dvacet a chci s vámi letět na Měsíc…“
Dopis tohoto znění poslala někdy okolo
roku 1930 jakási Sally G. z Pennsylvánie
na pražskou adresu konstruktéra Ludvíka
Otčenáška. Měla ke svému odvážnému
přání dobrý důvod: několik světových listů
tehdy otisklo články tvrdící, že český vynálezce staví raketu, která dopraví devět
odvážlivců až na Měsíc. Bylo to sice v silvestrovských číslech, přesto to mnozí čtenáři vzali vážně a do Prahy přišlo několik
set dopisů od zájemců o účast na expedici.
Redaktoři si ostatně svou kachnu nevycucali tak úplně z prstu. Ludvík Otčenášek nejenže existoval, ale v březnu 1930
na okraji Prahy opravdu veřejně vypustil
několik menších raket. Jedna z nich byla
dvoustupňová a vyletěla do výšky skoro
dvou kilometrů. Tehdy šlo o mimořádnou
událost, která vzbudila značnou pozornost. O tom, že vynálezce dosáhl určitého
mezinárodního věhlasu, svědčí i to, že ho
v Praze navštívil sám Hermann Oberth,
jeden z legendární trojice dnes všeobecně
uznávaných „otců zakladatelů” kosmických letů (Konstantin Ciolkovskij, Robert
Goddard a Hermann Oberth).
Právě články ve světovém tisku později rozhodly o tom, že slavné Muzeum
kosmické historie v Almogordu (Nové
Mexiko) zařadilo Ludvíka Otčenáška na
seznam významných pionýrů kosmických
letů. Jméno „Otcenasek, Ludvik” se skví
v Mezinárodní dvoraně slávy muzea mezi
konstruktérskými velikány jako je Wernher von Braun, Sergej Koroljev a dlouhou
řadou astronautů. Jen díky Otčenáškovi tu
figuruje i někdejší Československo. Ironií
osudu obsahuje anglicky psaný web amerického muzea na druhém konci světa asi
nejpodrobnější internetový životopis našeho slavného rodáka. Jeho autorům dokonce

Ludvík Otčenášek se narodil 4. srpna 1872
v obci Kříše na Rokycansku v rodině chudého horníka. Vyučil se mechanikem, při
práci ale vystudoval průmyslovou školu
a získal zaměstnání na patentovém úřadě.
Víc než kancelářská práce ho ale lákaly stroje. Když mu bylo 22 let, otevřel si
v Praze malou elektromechanickou dílnu,
která se postupem času rozrostla ve skutečnou továrnu. I navzdory povinnostem
podnikatele ale zůstaly vynálezy na prvním místě.
Ludvíka Otčenáška ze všeho nejvíc
přitahovalo nebe. Roku 1905 sám navrhl
a zkonstruoval rotační letecký motor podobný tehdy slavným francouzským výrobkům značky Gnome. A protože motor
bez letadla je k ničemu, v roce 1910 postavil jednoplošník originální konstrukce.
O úspěšnosti tohoto stroje vypovídají různé zdroje odlišně. Podle některých se letadlo nešťastnou náhodou rozbilo dřív než
jej bylo možné vyzkoušet.
Důvěryhodný web Muzea kosmické
historie v Novém Mexiku ale tvrdí něco
úplně jiného: 30. listopadu 1910 se Otčenášek odlepil od země a udělal asi 30
metrů dlouhý skok vzduchem. Na tehdejší
dobu to vůbec nebyl špatný výkon – připomeňme, že první český letec Jan Kašpar
poprvé vzlétl v dubnu téhož roku na sériově vyráběném francouzském letadle firmy Blériot. O to podivnější je, že mnoho
publikací zabývajících se českou leteckou
historií Otčenáška pomíjí. Spolehlivé údaje o tom, proč konstruktér ve svém aviatickém snažení nepokračoval, ale chybí.
Pak přišla první světová válka a Ludvík Otčenášek se zapojil do odboje usilujícího o vytvoření samostatného československého státu. Tvrdí se, že objevil tajnou
telefonní linku spojující Vídeň s Berlínem
a podařilo se mu na ni napojit. Získané informace pak prý poskytoval Masarykově
odbojové organizaci Mafia.

Čas průkopníků

Během první světové války udělala letecká
technika obrovský krok kupředu. Po jejím
skončení už měly její vývoj pod kontrolou
velké firmy a pro jednotlivce Otčenáškova
typu toho k vynalézání moc nezbylo. Právě
tehdy se ale objevili jiní nadšenci usilující
o pokoření dalších hranic neznáma. Nešlo
jim o nic menšího, než o lety do vesmíru.
Osamělého ruského průkopníka Konstantina Ciolkovského sice v té době nikdo neznal, evropští a američtí raketoví konstruk-

téři ale mohli počítat s širokou publicitou.
Jejich snažení bylo přesně tou správnou
směsí šílenství a hazardu, která přitahuje
média všech dob.
Tak se Ludvík Otčenášek dověděl
o Hermannu Oberthovi, který v Německu stavěl (a nakonec nedostavěl) velkou
raketu pro premiéru Langova filmu Žena
na Měsíci i o Američanovi Robertu Goddardovi úspěšně experimentujícím s raketovým motorem na kapalná paliva. Nemohl si nevšimnout ani Maxe Valiera, který
v Německu testoval raketami poháněné
automobily a zahynul roku 1930 při výbuchu spalovací komory svého kapalinového
motoru.
S cílevědomým výzkumem raketového pohonu začal Ludvík Otčenášek roku
1928. V Praze na Vltavě (podle jiných
zdrojů na Berounce) zkoušel raketová plavidla a usiloval o sestrojení raket, které
by sloužily pro rychlou dálkovou dopravu
poštovních zásilek. Navrhoval také reaktivní střely a sondážní rakety, které by
startovaly z letadel. Na stejném principu se
dnes do vesmíru vypouštějí satelity pomocí nosičů Pegasus.
Vyvrcholením Otčenáškovy kariéry
raketového konstruktéra se stal 2. březen
1930, kdy v pražské Bílé hoře veřejně
vypustil 8 raket dlouhých asi půl metru
a poháněných střelným prachem. Použil
k tomu zvláštní startovací rampu vlastní
konstrukce, která odstraňovala potíže se
stabilizací v první fázi letu. Dvoukilometrová výška dosažená jednou z těchto raket
představovala v tehdejší době docela slušný úspěch.
Podle některých zdrojů pak Otčenášek
uskutečnil další úspěšné lety ještě roku
1938 – to už ale pracoval tajně v opuštěných lomech jižně od Prahy, aby na sebe
neupozornil Němce. Podařilo se mu přitom
dosáhnout doletu až 2,5 kilometru. Ve stejné době ale už v Německu početné týmy
odborníků placené armádou stavěly téměř
šestimetrovou raketu A5 s dostupem 12 kilometrů. V izolaci působící konstruktér bez
přísunu státních peněz neměl šanci udržet
krok s technickým vývojem.
Ludvík Otčenášek ale neskládal zbraně – doslova. Ještě ve svých 73 letech bojoval na barikádách a byl těžce raněn. Po
uzdravení se dál věnoval vynalézání, neunikl ale ani problémům s komunistickým
režimem. Zemřel 10. srpna 1949. Nakonec
se však do vesmíru přece jen dostal: od
srpna 2000 jeho jméno nese planetka s katalogovým číslem 61404.
Autor: Jan A. Novák
http://www.novakoviny.eu/archiv/historie/277-ludvik-ocenasek-rakety

MNS založené na empatii umožňují
člověku pochopit ostatní lidi na základě
jejich pozorování, protože odráží veškerou
vnímanou informaci v jeho vlastním mozku, stimuluje stejné oblasti jako u pozorovaných lidí. Například, když vidíte člověka,
který kouše do citronu, okamžitě se začnou
dělat sliny a objeví se mimovolný pohyb
svalů, jako v případě, když sníme něco kyselého. Je třeba poznamenat, že v tomto případě víme, že je citron kyselý, jinak řečeno,
máme v této oblasti zkušenosti.
Pojem empatie je velmi blízký východním filozofiím, ve kterých se předpokládá,
že všichni lidé jsou vzájemně propojeni.
A po objevu zrcadlových neuronů se stalo
zřejmé, že je to skutečně pravda. Když lidé
komunikují, jakoby se proměňuji v jeden
celek, protože jejich systémy zrcadlových
neuronů vytvářejí identické impulsy.
To je velmi důležitý postřeh, neboť
v dnešní době má většina lidí tendenci věřit
vědě, ne filozofii. Nicméně, pevná víra je
ta, která je založena na znalostech.
Obrácená strana využití objevu
zrcadlových neuronů
Bohužel, v každé době existují lidé, kteří
nepoužívají jedinečné znalosti pro blaho
společnosti, ale pro svůj vlastní prospěch.
S tímto případem se setkáváme i v oblasti
objevení MNS. Informace, že má člověk
zabudovaný systém, který dává schopnost
k napodobování, úspěšně využívají k reklamním účelům, který lidi nutí nakupovat
zcela nepotřebné zboží, vhánět je do finančního otroctví. Například se na televizní obrazovce objeví oblíbený herec, který sedá
do vozu určité značky, přitom popisuje jak
je toto auto perfektní, pohodlné a bezpečné,
přirozeně vyjadřuje určité pocity a emoce.
Zrcadlové neurony člověka sedícího u ob-

razovky se podráždí, „zrcadlí“ pocity herce,
a člověk má velkou touhu nutně koupit stejné auto. Pořídí si vytoužený vůz a v první
okamžik zakouší velikou radost, protože je
stejný jako jeho idolu! Nicméně bohužel
zapomíná, že má smysl žít svůj vlastní život, kde jedná a rozhoduje sám, nepodléhá
manipulacím a trikům, zejména v oblasti
reklamy. Přání někým se stát, ještě neznamená ve skutečnosti jím být.
„Téma „zrcadlových neuronů“ v sobě
ve skutečnosti ukrývá mnoho zajímavého.
V plném objemu ale bude dostupné teprve
tehdy, když se lidstvo dobere základních
představ o neviditelné podstatě člověka,
možnostech rozšířeného vnímání informací prostřednictvím změněných stavů
vědomí, konkrétně prostřednictvím nejrůznějších duchovních praktik a meditací,
zaměřených na duchovní rozvoj.
To bude vážný evoluční krok v rozvoji
vědy, který povede k pochopení mechanizmů telepatie, k rychlé adaptaci člověka
v nejrůznějších podmínkách, včetně vesmírného prostředí, paralelních světů a jiných dimenzí, k pochopení mechanizmů
předvídání,simulace událostí a činů.
Zrcadlové neurony jsou pouze malinkým krůčkem vědy na cestě, která by
v budoucnu mohla přivést k pochopení
fungování reálných mechanizmů celkové
konstrukce člověka: jak právě člověk snímá informace, pocity, emoce jiného člověka, ještě před přijetím verbální či vizuální informace o společníkovi. Ovšem za
podmínky, že u tohoto lidstva vůbec bude
nějaká budoucnost.“ Rigden Djapo
zdroj: http://www.zazrcadlem.net/products/zrcadlove-neurony-empatie-lidstva-1/, sokrovennik.ru

CO SKRÝVÁ OSN?
„Podíváme-li se globálně, koho ‚potrestali‘ soudci Svobodných zednářů za početné oběti druhé světové války, pak je zcela
pochopitelné, že ‚odsouzení‘ byli pouhými
veřejnými loutkami nacizmu, případně ‚druhořadými‘ lidmi, kteří věděli jen velmi málo
o reálných vůdcích a jejich činech. Avšak
lidé u nacistické mašinérie, kteří měli pro
Archónty určitou ‚hodnotu‘, nejenže byli zachráněni před pomstou jejich ‚soudnictví‘,
ale také se poměrně dobře zařídili v tomto
životě, aby mohli dál pracovat pro Svobodné
zednáře. S realizací těchto záměrů jim také
velmi intenzivně pomáhal Vatikán, který pod
záštitou katolické církve převážel důstojníky SS do Švýcarska, Argentiny, Paraguaye,
USA. Mnozí ti, kteří stáli v čele různých
výzvědných služeb nacistů, po válce velmi
rychle získali nového Pána – Úřad pro strategické služby USA a prakticky pokračovali
ve své výzvědné činnosti v západní Evropě.
A NATO? Co si myslíte, o čí zkušenosti
a profesionalitu se opírala tato organizace,
když prováděla své špinavé akce v regionech arabského a islámského světa, v Indonésii, na Blízkém východě, v severní Africe? Nebo když prováděla teroristické útoky
v Evropě v sedmdesátých letech? No, přece
o zkušenosti právě těchto bývalých nacistů,
kteří s požehnáním USA ‚podpořili‘ tuto
novou strukturu vytvořenou po válce, tak
zvanou Severoatlantickou alianci… Dokonce vezmeme-li si takovou organizaci jako je
Interpol, ani tady se to neobešlo bez účasti
Svobodných zednářů. Tuto soukromou policejní organizaci na mezinárodní úrovni,
vytvořenou pro boj se zločinci a drogovými
dealery, až do roku 1972 vedli bývalí důstojníci SS. A takových příkladů bychom mohli
uvést celou řadu.“
***
„Takže, vzhledem k tomu, že se Liga národů zdiskreditovala v očích světové veřejnosti, Archóntové jako vždy vyměnili starý
vývěsní štít za nový, ale ponechali původní
podstatu. A pak došlo po druhé světové válce k oficiálnímu rozpuštění Ligy národů ve
Švýcarsku a k oficiálnímu založení ve zcela
jiné části světa – ve Spojených Státech, ve
městě San Francisco – mezinárodní Organizace spojených národů, která byla vytvořena pro podporu a zachování míru a bezpečí
a pro rozvoj mezinárodní spolupráce.
Mimochodem, sídlo OSN se nacházelo
v New Yorku, na pozemku, který byl za tímto účelem vyčleněn a věnován rodinou Rockefellerů. Při oficiálním založení OSN bylo
jen v americké delegaci 47 členů CFR…
Původně bylo do OSN vlákáno jen padesát jedna států a pouze třicet z nich byly vyspělé státy, ty ostatní byly, jak se říká, rozvojové země. Přirozeně, že dnes je členů OSN
mnohem víc… Na první pohled Archóntové
vytvořili OSN jako takového ‚hodného policejního přítele‘ pro všechny, který přijde na
pomoc a pomůže, když to někdo bude velmi
potřebovat. Jenže v těch otázkách, které bez-

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

prostředně souvisí se záležitostmi Archóntů,
tento ‚hodný strýček‘ maximálně tak vysloví
důrazný nesouhlas a tím to také skončí… Aby
Archóntové dostali celý svět pod svoji kontrolu, snažili se vytvořit v obnovené struktuře
této organizace několik ‚Rad‘,které by zasahovaly do sféry mezinárodní ekonomiky
a ‚bezpečnosti‘, do sociální sféry: …Mezinárodní soud, Generální shromáždění OSN,
Sekretariát. Dokonce do znaku OSN vecpali
svou číselnou symboliku – na glóbu vytvořili
33 polí, kolem glóbu napravo a nalevo je 13
klasů. No, jednoduše jako obvykle. Jo, kromě obvyklých ‚Rad‘ tato organizace dnes řídí
množství zvláštních služeb. Například Mezinárodní radu pro telekomunikaci, Světovou
zdravotnickou organizaci, UNESCO, Světovou banku, Mezinárodní měnový fond.“
„Táák,“ zaraženě promluvil Nikolaj Andrejevič. „To tedy vypadá, že když se dnes
státy obrací na OSN jako na rozhodčího se
žádostí o vyřešení jejich problémů a ukončení válek, tak se v podstatě jejich prostřednictvím obrací na Archónty, neboli na ty, kdo
rozpoutává tyto války a rozsévá globální
konflikty?!“
…Sensei pokračoval:
„OSN není jedinou organizací, kterou
Archóntové ovládají. Pokud se na to podíváte pozorně, tak zjistíte, že Archóntové jsou
skutečnými pány více než poloviny velkých
mezinárodních organizací, které v současnosti existují.
Takže pod rouškou všech těchto na první pohled počestných archóntovských organizací, které ovlivňují dění ve společnosti, se
ve skutečnosti skrývá vnucování Arhimanovy ideologie, která přetváří mysl člověka ve
prospěch hmotné agrese, ve prospěch volby
Materiální podstaty a v globálním měřítku – vtahuje lidskou civilizaci jako celek do
materiální propasti. Jak to může pro lidstvo
dopadnout, to už víte.“
„No, ale co se s tím dá dělat?!“ s panikou v hlase promluvil Slávek.
„Odvěká otázka všech lidí a národů,“
poznamenal Viktor.
„Vše je v rukou samotných lidí, vše záleží na osobní volbě každého z nás.“
„Zajímavé, a alespoň někdo se na tomto
světě se už někdy Archóntům postavil?“ zajímalo Stase.
„Bezesporu. Jinak by dějiny lidstva
skončily už dávno.“
„No, a kdo jim tedy čelí?“
„Různí lidé, osobnosti z oblasti vysoké
politiky, ale také z lidu. Existují i tací, kteří,
když si uvědomí, že se stali loutkami Archóntů, snaží se vymanit se z jejich vlivu.“
„Co bychom měli dělat, abychom těmto
lidem pomohli?“
„Především je třeba, abys byl sám Člověkem a neuvíznul v zajetí materiálních tužeb a egoistických přání, které jsou hlavní
pákou ideologie Archóntů.“
Předpovědi budoucnosti a pravda
o minulosti a současnosti“ od A. Novych
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CESTA ZA POZNÁNÍM

Skrytý poklad v nás

JUDr. Eduard Tomáš
(25.11.1908 – 26.5.2002), známý český
mystik. Duchovní svět se mu otevřel prostřednictvím knih Paula Bruntona, s nímž
se později i osobně setkal, a díky přátelství
s Františkem Drtikolem. Velký vliv na jeho
duchovní vývoj měla i jeho druhá manželka Míla. O svém soužití se svou druhou ženou Mílou Dr. Tomáš říká: „Dokonalá harmonie je pouze tam, kde je Poznání. Podle
starých mistrů je setkání dvou duchovních
lidí v manželství zázrak, který se na světě
odehraje tak asi jednou za tisíc let.“

Ukázka z knihy
Skrytý poklad v nás
„Zažili jste někdy z ničeho nic krásnou
náladu? Pocit míru, uvolnění, osvobození – a třeba jen na malý okamžik? Tak to
je právě ono. Aspoň z jisté části je to ono.
A člověk si vždycky přeje, aby to co nejdéle zůstalo, pokud možno trvale, ale to se
mu, bohužel, nikdy nepodaří. Dokud neví
a nepozná, jak to provést a kde by vlastně
měl své štěstí hledat. Či vlastně, kde a jak
je opět najít. A protože je nehledá soustavně a taky ne vždycky doopravdy, nedaří se
mu to.
Proto bývá život lidí často velmi nudný, nedokonalý, plochý, někdy i smutný
a šedivý. To platí pro většinu lidí na tomto
světě, bohužel. A člověk to pak zahání všelijak. I pochybnými zábavami nebo pitím

nebo zbytečnou činností a někdy dokonce
i drogami. Někdy ovšem člověk také zažívá opravdové štěstí. To když se třeba na
chvíli odosobní, ztiší a vnitřně povznese,
třeba při pohledu na vzdálený obzor nebo
na tichou noční oblohu plnou hvězd nebo
i při nenadálém úleku a strachu a také při
velké, opravdové a hluboké lásce člověka
k člověku. Tyto zážitky vnitřního štěstí
a blaha bývají často nahodilé a někdy i neúplné. Nikdy, bohužel, to nebývá trvalé,
vždycky jen dočasné. Věřte mi, že pokud
vůbec člověk může v tomto životě zažít takové nahodilé chvilky opravdového štěstí,
že jsou to vlastně jen zbytky z bohatého
stolu naší duše. Stoprocentní kontakt s živým prazákladem našeho života je přece
jenom něco jiného. Je nesmírně inspirující.
Slovy se nedá popsat stav, v němž se
nachází člověk, který poznává pravdu. Co
je to pravda? Na tuto otázku, když mu ji
položil Pilát, i Ježíš mlčel. Protože je to
opravdu nepopsatelná a taky nepředstavitelná zkušenost. Živý jas a mír a tichá
moudrost, která odstraní dosavadní klam
o nás i o světě, jako když mocný vítr foukne do pápěří. A je to i největší dobrodružství našeho života. Daleko hlubší stav než
je člověk běžně zvyklý zažívat, ale přitom
je to stav jemu vlastní. zkušeností poznává,
že je to jeho přirozený stav.
„Království nebeské je ve vás,“ jak jinde řekl Kristus. Tento stav je možno naštěstí realizovat. Nikoliv až po smrti, ale ještě
v tomto životě, když se to umí. Já vím, že
to zní jako pohádka z Tisíce a jedné noci,
ale je to pohádka, kterou můžete, přátelé,
zažít sami, sami se sebou. Jen zkuste začít
hledat. Můžete se ptát: „A co když člověk
v žádnou duši nevěří?“ No, pravda, když
člověk v duši nevěří, proč by ji vůbec hledal? Ale to neznamená, že ji nemá. Existují
cesty, říká se jim jóga a mystika, které vás
k prazákladu vašeho života přivedou.

Jóga. Co je to vlastně jóga? Jóga je
široký pojem pro ovládání mysli a ovšem
také těla. Například hathajóga. To jsou
tělesná cvičení různých pozic, tzv. ásan,
s nutností vydržet v nich po nějakou dobu.
To je velmi dobré k upevnění zdraví, pro
dobrou kondici, pro udržení duchovní i tělesné svěžesti, ale není to ještě přímý směr
sebepoznání, i když je prospěšný v přípravných fázích každé duchovní cesty.
Ale nám půjde spíš o praxi jógové nebo
mystické filozofie a o jejich naplnění poznáním sama sebe. Souhrn návodů, které
poskytuje prastará jógová filozofie, si klade stejné cíle jako mystika, která je bližší
západu.
Obě, jak jóga, tak mystika, jdou cestou intuitivního poznávání, které má stejný
cíl – a tím je splynutí s Bohem. Stoupencům těchto směrů duchovního poznání jde,
na rozdíl od většiny náboženství, o přímý
kontakt s duší člověka. Vyvíjejí proto úsilí
směřující k prožitku totožnosti a splynutí
s Bohem, s božskou podstatou veškerého
bytí.
Protože to možná zní trochu cize a nepochopitelně, pokusím se vám to přiblížit
přirovnáním: Představte si nekonečný provaz, na kterém jsou smyčky. Každá smyčka začíná a končí v uzlíku, pochopitelně.
Ty smyčky, to jsou jakoby stvořené individuality a uzlík představuje jejich nevědomost o tom, že jsou součástí nekonečného
provazu. Teprve když se uzel nevědomosti
na provazu rozváže a smyčka splyne s nekonečným provazem, z něhož byla vytvořena, pozná se, že oddělenost smyčky byla
jen zdánlivá a provázek že je vlastně jednotný, nekonečný, univerzální. Oddělenost
byla nejen zdánlivá, ale také jen dočasná.
A stejné je to, přátelé, s námi: Klid a pohyb
v jednotě, rub a líc jedné mince.
http://zivotni-energie.cz
/eduard-tomas.html

Síla ALLAT. Duchovní svoboda člověka
… pokračování článku z minulého čísla

Téměř v každém domě byla zvláštní
místnost. Vědci ji nazývají „svatyní“, řečeno naším jazykem, byla to místnost určená
k tomu, aby se v ní lidé věnovali duchovním praktikám. Snažili se, aby byla tato
místnost umístěna v centru obydlí. Stěny
takové místnosti (zejména východní a severní) byly vyzdobeny freskami. Ale nejzajímavější je, co na nich bylo zobrazeno:
„Bohyně“ v podobě ženy, která zaujímala
pozici již zmíněného „brouka“ (nebo jak
to nazývají vědci – „v pozici žáby“), vedle
ní byly zvířata a ptáci, jež charakterizují čtyři Bytosti, a také symboly v podobě
znaku Allat (půlměsíc s růžky směřujícími
nahoru), kosočtverec, dva vertikálně spojené trojúhelníky (ve tvaru „přesýpacích

a Pákistánu), Tripolské civilizace starověké Evropy a starověkých kultur Střední
„Pokud „Pokud by současní lidé věnovali
Ameriky.
více pozornosti skutečnému duchovnímu
Je třeba poznamenat, že když začal
sebezdokonalování, lépe by chápali, proč
systém Živočišného rozumu stále více
se dávní lidé tolik starali o svůj duchovní
pronikat do lidské společnosti a narušovat
rozvoj.“ Není náhodou, že znaky symbopojetí duchovních hodnot, zaměňovat důlizující tvůrčí ženskou sílu (článek Síla
ležitost duchovního bohatství za materiálAllat, 3/2014 Polahoda), spojovali s človění, jako následek se ženská božstva začala
kem, který hromadil síly Allat a násobil je
nahrazovat mužskými a ve společnosti se
neustálou duchovní prací.
začal masivně potlačovat ženský princip.
Uctívání božského ženského principu
Výsledek lidské volby, a vliv systému Žibylo typické pro všechny starověké kultury
vočišného rozumu na lidskou společnost,
světa. A takových příkladů můžeme najít
můžeme dnes vidět.
velké množství. Některé z nich jsou popsáStačí pozorovat, o čem člověk přemýšny v knize AllatRa a jsou představeny na
lí během dne, a čemu celkově lidé věnují
základě archeologických artefaktů staronejvíce své pozornosti. Odráží to stav celé
věku. Mnoho zajímaspolečnosti a směr,
vých faktů můžeme
kam dává svoji žitaké objevit sami, povotní sílu, která byla
čínaje dávnou historií
dána pro duchovní
naší země a konče
osvobození – plýtvá
zajímavými knihaji na iluzi materiálmi, články, postřehy
ního světa, nebo buvědců o životě staroduje věčné hodnoty
věkých společenství,
v duchovním světě.
uctívání
Pramatky
Každý člověk,
všeho jsoucího.
který vstupuje na duSvědčí o tom
chovní cestu, se může
i následující fakta.
stát průvodcem tvůrčí
Nejstarší
objevená
síly Allat – síly z dulidská figurka je stará
chovního světa. A to
30-40 tisíc let. Takové
neznamená změnu
sošky jsou známé pod
ve vnějším světě. To
názvem paleolitické
v první řadě znameVenuše s místem naná zásadní změnu ve
leziště po celém světě.
vnitřním světě čloDříve byla za nejstarší
věka. Věděli o tom
Jašoda a Krišna
Isis a Horus
Marie a Ježíš
z nich považována
naši předkové, proto
před 5000 lety
před 4000 lety
před 2000 lety
Věstonická a Willenpro budoucí pokolení
dorfská venuše ( 25zdůrazňovali důleži22 tis. let před n.l.). Soška byla pokryta hodin“), dva horizontálně spojené trojúhel- tost těchto sakrálních znalostí, odhalujících
červeným okrem. Na většině figurek “pa- níky (ve tvaru „motýlích křídel“), symboly smysl lidského života.
leolitických Venuší”, které jsou datovány v podobě „pláství“, „zrn“ a „vln“.
I v dnešní konzumní společnosti exisdřívějším datem a udělány ve stejném stylu,
„Bohyni“ také malovali jako ženu – tuje duchovní podpora pro ty, kteří si vybyly naneseny znaky, kvůli kterým se sošky rybu (meditativní ponoření do změněného brali duchovní cestu.
pokrývaly okrovou vrstvou.
stavu vědomí), jako ženu – hada (označení
Knihy AllatRa a Sensei ze Šambaly,
Dalším příkladem je starověká archeo- práce s duchovními praktikami a dosaže- 4.díl obsahují informace o tom, kdo stále
logická kultura Çatalhöyük (Çatal Hüyük), ní stavu duchovního prosvětlení), a také zůstává globálním průvodcem duchovní
jež se datuje do období VII. tisíciletí před na- jako ženu – ptáka (spojení s duchovním síla Allat v lidské společnosti, a neviditelším letopočtem, která existovala v jižní části světem). Navíc pro malbu takových fresek ně pomáhá těm, kteří jdou duchovní cessoučasného Turecka. Podle propočtů vědců užívali barvy, jež jsou vlastní Duši v pře- tou, bez ohledu na jejich přesvědčení. Toto
mohlo v tomto dávném městě žít najednou chodném stavu: modrou a zelenou.
je člověk, který byl během svého života
okolo sedmi tisíc obyvatel. A pod ním našli
Množství terakotových ženských so- schopen dosáhnout nejen dokonalosti a duještě 12 vrstev, tak říkajíc stavebních hori- šek a dalších atributů, které ukazují na chovního osvobození, ale po smrti svého
zontů kultur, které existovaly ještě předtím. uctívání Bohyně Matky a Ženského prin- těla zůstal na tisíciletí spojujícím článkem
Ve městě také objevili svatyně, tabulky, soš- cipu, jinak řečeno tvůrčí síly Allat, bylo mezi duchovním a materiálním světem.
ky, mikrolity geometrických tvarů, pozůstat- nalezeno při vykopávkách Harappské Dodnes poskytuje pomoc těm, kdo kráčí
ky polychromních nástěnných maleb.
kultury (na území současné území Indie duchovní cestou.

Existuje mnoho náboženství a duchovních směrů
Pravda je ale jen jedna

duben 2014 • Polahoda

Pojďme spolu tvořit POZITIVNÍ NOVINY!

K

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

polahoda@centrum.cz; Nakladatelství IBIS s.r.o., P.O.BOX 45, 251 70 Dobřejovice

Anděl na skříni
Greta Sartori

Dívám se na anděla na skříni, tiše se na mě usmívá.

„Prosím tě, drahý, řekni mi, jak najít cestu k mému já?“

On sladce šeptá hlasem nevinným: „Vždyť sama víš to.
Pravdu dobře znáš, jen uvěřit se ostýcháš.
Vše, po čem toužíš, teď přála by sis mít.
V nitru svém hledej a neztrať tenkou nit.
Vně sebe nenajdeš ji. Především buď svá.
Vytvoř si svůj vesmír, ten ti křídla dá.“
Tak odpověděl anděl na skříni, pak odmlčel svůj hlásek nevinný.
A zavřel tiše ústa svá. Co řekl mi, věc pravdivá.
Každý svou víru v sebe musí mít, aby svá křídla mohl otevřít.
K obloze vzlétnout, vzduchem plout, perutě bílé rozvinout.
A čistou vodu z dlaní pít, tu víru nikdy neztratit.
Pak v našich srdcích jednou provždy, rozhostí se klid.

Větev pochybnosti

„Jednou člověk spadl do strže. Ale
když padal, podařilo se mu zachytit se
za větvičku malého stromu, který rostl ve
skalní puklině. Když zůstal viset uprostřed
strže, pochopil, že jeho situace je beznadějná: nebyla žádná možnost dostat se nahoru a dole byly samé kameny. Ruce, jimiž
se držel větvičky, slábly.
Člověk si pomyslel: „Teď už mě může
spasit jedině Bůh. Nikdy jsem v něj nevěřil,
ale zdá se, že jsem se mýlil. Co můžu ve
své situaci ztratit, když v Něj teď uvěřím?“
A začal modlitbou vyzývat Boha s veškerou
svou upřímností: „Bože, jestli existuješ,
zachraň mě! Nikdy jsem v tebe nevěřil, ale
jestli mě teď zachráníš, budu v Tebe od této
chvíle věřit už navždy.“
A tak ho vyzýval několikrát. Najednou
se nečekaně rozezněl hlas z nebes: „Ty
budeš věřit? Ó ne, já znám takové, jako

jsi ty.“ Člověka to natolik vylekalo a překvapilo, že málem pustil větvičku z rukou.
Ale když se vzpamatoval, začal prosit ještě více: „Bože, prosím! Odteď budu tvůj
nejvěrnější ze všech a udělám všechno, co
bude podle Tvé vůle, jenom mě zachraň!“
Ale Bůh nesouhlasil a člověk ho začal přemlouvat a přesvědčovat ještě zapáleněji
a silněji. Nakonec se nad ním Bůh smiloval
a řekl: „Dobře, budiž tedy. Zachráním tě.
Pusť se větévky.“ „Cože? Pustit se větévky?“ vykřikl člověk. „Myslíš, že jsem blázen?“
Takže tak je to v životě. Život člověka
je vlastně takové visení nad strží. A ačkoli chápe veškerou smrtelnost své situace,
přesto se oběma rukama drží za větévku
pochybností své Živočišné podstaty a bojí
se, aby ji neztratil, bojí se spolehnout se
na vůli Boha.“

Tímto globálním duchovním průvodV knize AllatRa se popisuje asociacem pro lidskou společnost je duchovní tivní pojetí duchovních stupňů na cestě
bytost, kterou znají pod jmény Marie Mag- k Bohu v různých náboženstvích světa
dalena, Maria, Matka Boží, Bohorodička. a jejich jediný duchovní základ. Například,
Proto je Marie i dnes patronkou všech v buddhismu existuje šest po sobě jdoucích
svatých.„ Pokud budete sledovat historii stupňů dokonalosti, které vedou k osvícevýstavby chrámů, všimnete si, že po ně- ní a osvobození, dosažení Nirvány. Jsou
kolik století byla na Rusi většina kostelů označovány jako „paramita“, což v sanzaložena na počest Bohorodičky ( Naro- skrtu znamená „přeprava“,„prostředek
zení, Uvedení, Nanebevzetí a další ). Tato spasení“, „to, s pomocí čehož se dosahuje
skutečnost není náhodná.“ Více o příběhu protilehlého břehu“ (Nirvána).
duchovní transformace Marie a předání
Popisuje se tak šestý stupeň, kdy se
Grálu Ježíšem je napsáno ve 4.knize Sen- člověk prostřednictvím síly Allat spojí
sei ze Šambaly.
s Bohem. Šestá páramitá je dokonalost
Panna Maria je do dnešního dne pro nejzazší (intuitivní) moudrosti. Kvalitní
miliony lidí opravdovým ztělesněním síly duchovní přetvoření člověka, duchovpravé božské Lásky, ztělesněním božské ní probuzení. Získání čistého původního
tvůrčí síly v obraze matky Boží. Pod její vnímání, zbaveného jakýchkoli myšlenek,
záštitou, jako globálního Průvodce bož- dosažení vysokých, nedefinovaných forem
ského ženského princivědomí (v súfismu se jedpu, díky pramenu její
ná o ztrátu lidského „Já“,
duchovní síly, a s její duo spojení Duše hledajícího
chovní pomocí, jde dnes
a Boha), duchovní vidění,
každý, kdo směruje do
když ke vnímání veškeré
duchovního světa.
Reality dochází okamžitě,
Podle
prastarých
bez přítomnosti pojmovéznalostí, zaznamenaných
ho lidského rozumu, který
v knihách A. Novych,
potřebuje jazyk, obrazy,
bylo takových globálpozemské asociace a kateních Průvodců v dějinách
gorie představ.
lidstva několik. Zatím to
Mimochodem,
šestý
byly jenom ženy. Jak vystupeň intuitivního vědění
právěl Rigden, ti muži,
se u nich nazývá Prajñakteří dosáhli duchovního
-páramitá („prajña“ znameosvobození, preferovali
ná v překladu ze sanskrtu
přímou cestu do duchov„moudrost“, „pochopení“).
ního světa, jak se říká,
S tímto jménem spojují ženu
bez zdržování v tomto
bódhisattvu, Matku Osvícepozemském pekle.
ní, bohyni Nejvyšší DokoŽena bódhisattva, Matka
Za všemi globálnínalé Moudrosti (Intuice).
Osvícení, bohyně Nejvyšší
mi Průvodci se skrývají
Znalosti o Allat byly ve
Dokonalé Moudrosti —
skutečné životní příběhy
všech dobách. Otázkou jen
Pradžňápáramitá
těch, kteří za života na
zůstává, v jaké podobě se
zemi nejenom dosáhli duchovního osvo- dochovaly do dnešních dní. Ale díky knize
bození, ale také uskutečnili svůj posmrtný AllatRa – klíči k prapůvodním znalostem,
duchovní hrdinský čin. Stali silou dopro- se mnohé věci vracejí na svá místa. Začívázející člověka na duchovní cestě k osvo- náme rozumět nejen globálním procesům
bození, čímž dali šanci a pomoc lidem probíhajícím ve vesmíru, ale získáváme
z nových generací, odejít do duchovního zpět posvátné znalosti předků, smysl živosvěta. Legendy o těchto velkých bohyních, ta, možnost duchovního osvobození.
jejich úcta a víra v nevyčerpatelné síly
stvoření a Lásky, žijí i dodnes (například
http://allatra.tv/vdvoem-naedine/
staroarabská bohyně Allat, staroegyptská
video/226-duhovnaya-svobodabohyně Isis).
cheloveka-sila-allata
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