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CESTA 
ZA POZNÁNÍM

HISTORIE

SPOLEČNOST

ZDRAVÍ

VE SPOJENÍ 
S PŘÍRODOU

Symboly duchovní-
ho osvobození

Začátek duchovní cesty člověka srov-
návali se semínky lotosu, která klíčila na 
dně močálu nebo jezera, čímž byl rozuměn 
trojrozměrný hmotný svět. Duchovní růst 
člověka, boj s Materiální podstatou, zbavo-
vání se pochybností a pozemských tužeb, 
práce nad kontrolou myšlenek a ovládnutí 
duchovních praktik přirovnávali k růstu 
stonku, s jeho průchodem přes hustou 
bahnitou vodu, když si prorážel svou cestu 
na její povrch. Splynutí Duše s Osobností a 
duchovní osvobození ...

pokračování na str. 4

Najdôležitejšia je 
Dôvera!

V mladosti som spoznal šťastie lás-
ky – bol som zaľúbený do dievčiny. 
Dievčina odišla, ale Láska zostala. Ne-
skôr, trochu vnútorne dospejúci, pono-
ril som sa do nekonečného sveta Pra-
pôvodných Znalostí. To je skutočne 
drahocenné, skutočné šťastie – poznať 
skutočný zmysel a cieľ svojej existencie. 
Ale tiež to, ako tento cieľ dosiahnuť. 

 pokračování na str. 6

Hvězda. Zlatý řez
Líbí se mi hvězdy. A vám? Myslím, že 

se nemýlím, když řeknu, že každý z nás 
alespoň jednou v životě kreslil hvězdu. 
Je to typické hlavně pro děti, které 
kreslí kosmické lodě letící ke hvězdám 
nebo prostě noční oblohu s hvězdami 
a měsícem. Kreslí novoroční stromeček 
s hvězdou na vrcholu, dědečka, který 
bojoval ve válce s hvězdou na hrudi. 
Příkladů zobrazování hvězd v dětské 
tvorbě je množství. A i dospělí, myslím, 
někdy kreslí hvězdy. A proč ne?

pokračování na str. 5

Estas Tonne:
Láska je celistvost

Chtěla bych se zeptat, co je tím mís-
tem, tou hlubinou pro každého, kde se 
všichni spojujeme, kde cítíme jednotu, 
kde nejsou hranice?

Na to je pouze jediné slovo... Lás-
ka... Prostě máme zkreslenou předsta-
vu o tom, co to vlastně je. Ano, jsme 
přesvědčeni, že láska k člověku, láska k 
vlasti, láska dokonce k Zemi, láska k 
práci – je tou pravou láskou. A částečně 
je to pravda. Ve skutečnosti je to ale 
stav, je to něco nerozdělitelné. 

pokračování na str. 3

Veselá mysl
Pokud si chcete udržet zdraví a 

mladí po dlouhou dobu – naučte se 
smát! To, že smích pomáhá, a dokonce i 
léčí, odborníci tvrdí už dávno. Výzkumy 
ukázaly, že smích posiluje imunitu a 
krevní oběh, zmírňuje negativní účinky 
stresu, zlepšuje činnost mozku, a je i 
dobrou prevencí proti onemocněním 
srdce.

Jedním z těch, kteří na sobě vyzkou-
šeli léčivou sílu smíchu, byl americký 
novinář Norman Cousins, kterému v po-
lovině 60. let lékaři diagnostikovali an-
kylozující spondylitidu a  nevěštili žád-
nou růžovou budoucnost...

pokračování na str. 2

Člověk vychyluje laserový paprsek. 
Budoucnost je možné změnit!

"Anastasia: Ke dnešnímu dni je expe-
rimentálně stanoveno, že člověk díky svým 
fenomenálním schopnostem může měnit 
polarizaci světelných paprsků, elektro-
magnetické pole, vlastnosti vody a také 
vychylovat paprsek laseru, snímat infor-
mace z jiných objektů a tak dále. Pokud 
tedy prozkoumáme člověka (alespoň ty 
jeho možnosti, které věda může k dnešku 
zaznamenat), je pro pochopení mechani-
zmů těchto fenoménů zapotřebí prozkou-
mat nejen viditelnou, ale, což je zvlášť 
důležité, také neviditelnou strukturu člo-
věka?

Rigden: Rozhodně."   z knihy AllatRa

4.12.2017 byl na kanalu allatra.tv zve-
řejněn dokumentární film "Člověk vychylu-
je laserový paprsek. Budoucnost je možné 
změnit". Prezentaci vedl Igor Michajlovič 
Danilov.

Může člověk silou pozornosti odklonit 
paprsek laseru? Na čem se zakládaly před-
povědi známých prognostiků minulosti (Ed-
gar Cayce, Nostradamus, Černý pavouk ...) 
a jaké přístroje byly používané některými z 
nich? Kdo může změnit budoucnost a jak ji 
lze změnit? V tomto videu se Igor Michajlo-
vič Danilov dělí o to, jaké možnosti ještě 
odkrývá práce s unikátním přístrojem "PY-
RAMIDA".

I.M. Danilov: ...Co se však týká tohoto 
experimentu – je-li možné nějakým způso-
bem vychýlit laserový paprsek anebo 
ovlivnit ho tak, aby bylo možné reálně vi-
dět toto působení. Vznikl takový nápad, a  
my jsme se rozhodli na začátku provést ex-
periment. Sice na jiném aparátu, ne na tom-
to, avšak tento je také dostatečně silný pro-
to, abychom vyvolali takovýto jev. Máme 
video nahrávku, nyní ukážeme, co se nám 
podařilo. Ovšem, řekněme, se špatně při-
praveným Operátorem, to je když člověk 
pouze začíná svou cestu - tedy jen několik 
let pracuje na sobě opravdu seriózně. No 
něco se povedlo, avšak, chtěli bychom lep-
ších (výsledků). Druhý operátor ukázal dost 

zajímavý výsledek, a my se na to dnes po-
díváme.

Operátor měl za úkol „pohnout“ s lase-
rovým paprskem, tedy jakoby ho lehce pro-
hnout, odklonit. 

Operátor nasměroval sílu své pozor-
nosti na to, aby donutil (paprsek) obtékat. 
V každém případě toto ukazuje možnosti 
člověka, řekněme, jeho možnosti působit 
dokonce na laser. A zároveň poukazuje na 
to, že lidské možnosti jsou ve skutečnosti 
neomezené. Je třeba jen vytvořit určité pod-
mínky, aby se mohli realizovat. No a také je 
správně používat.

Mnozí se o toto téma zajímají. Je jasné, 
že duchovní rozvoj nenahradíš žádnými ko-
vovými stroji. Je to práce každého, práce 
člověka na sobě atd. Ovšem může-li pak 
toto přispět? Může. Všechno může pomoct 
duchovnímu rozvoji, včetně techniky. Prá-
vě i pro tento účel potřebujeme vědu. Aby 
přinášela užitek.

Avšak mnohem důležitější  je použít 
dané možnosti  pro  to,  aby  člověk mohl 
najít sebe. Je to mnohem důležitější. 

Mnohem důležitější a mnohem lepší je 
procítit alespoň malinký stupeň svobody, a 
zejména skutečnost, že ty můžeš působit na 
něj (vědomí), a nejenom ono na tebe. A což 
je nejdůležitější, je to vlastně pro ty, kterým 
se nedaří dosáhnout pochopení žádným ji-
ným způsobem práce na sobě, tak alespoň 
s pomocí moderních přístrojů... řekněme to 
tak, pochopit to, že ty nejsi vědomí, ty jsi 
Osobnost. Vycítit alespoň na okamžik, a 
pak neztrácet tento pocit a pokračovat a 
rozvíjet ho dále. Pak to opravdu může člo-
věku přinést užitek.

Je možné nahlédnout do 
budoucnosti?
Avšak lidi víc zajímají paranormální 

jevy, lidi víc zajímá metafyzika než fyzika. 
Zejména mnohé zajímá otázka - jestlipak je 
možné nahlédnout do budoucnosti. Pro 
mnohé to je velmi zajímavé téma. Pro ty, 
kteří nevědí co to je. Řeknu to tak: může-li 
pak tento agregát dovolit naladit člověka na 
vlnu, která by mohla přenést jeho vnímání 
(zdůrazňuji nikoliv vědomí, nikoliv jeho 
samotného, ale právě vnímání) do určité 
vzdálené budoucnosti? Je to zajímavé? Je. 

Člověk toto všechno vnímá na úrovni ob-
rázků, v první řadě.

Pokud si někdo pamatuje anebo se za-
býval tímto tématem, no, a také ti, kteří se 
nezabývali, nezajímali se o to, avšak nyní 
dostali zájem, mohou přečíst, jak popisoval 
svou zkušenost Nostradamus či Edgar Cay-
ce a další známí věštci, jasnovidci (nazýva-
jí je různě). Jak oni vnímali budoucnost? 
Budoucnost vnímali jako film běžící před 
očima. Čili oni to viděli, někteří dokonce 
cítili, že jsou jakoby tam přítomní. Avšak 
jsou přítomní v budoucnu bez těla. To je 
takové, no, jako mají jen oči, a vše ostatní 
ne. Oni viděli tyto útržky, vnímali to atd. 
No nyní, pokud náš operátor bude chtít, a 
souhlasí se zúčastnit takového experimen-
tu, zkusíme to na něm.

Kdo se zajímá o toto téma, ví, že ode-
dávna byli takoví jasnovidci, jež mluvili o 
určitých událostech, které se měli v bu-
doucnu stát. A opravdu se tyto události stá-
valy. Tedy lidé to viděli. Jak to funguje? 
Zpočátku chaos, člověk se ho učí diferen-
covat – to co vnucuje vědomí, osobní zku-
šenosti a reálné obrázky které přicházejí od 
systému, tedy to, co on přijímá z budouc-
nosti. Není tajemstvím, že někteří používali 
určité technologie, které napomáhaly. 
Všichni jste slyšeli o Nostradamově vejci, 
kovové konstrukci, podobné vejci z růz-
ných kovů. Skutečně svou funkcí připomí-
nala tutéž pyramidu. Když tam člověk 
vchází a… říkajíc jazykem pochopitelným 
pro nás, ale nepochopitelným pro ostatní, 
přináší změny - vybuzení stacionárních 
částeček, což přirozeně přivádí k smíšení 
budoucnosti a přítomnosti, a proto to člo-
věk může pozorovat. Toto všechno je pod-
míněno samotnou konstrukcí.

Budoucnost je proměnlivá
Ve skutečnosti je budoucnost proměn-

livá (může se měnit). Jednoduchý příklad, 
mnozí slyšeli o Černém Pavoukovi (Ragno 
Nero), Edgaru Cayce, Vanze atd., kteří jed-
nohlasně tvrdili, že 44. prezident bude čer-
noch, a že to bude poslední prezident USA.
Nikdo se nebude přít, je to fakt. Lidé to 
předpovídali 600 let zpátky. Byla o tom 
spousta předpovědí.

pokračování na str. 5
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Když děláte věci ze srdce, cítíte v sobě pohybující se řeku - radost. Rumí
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Pokud si chcete udržet zdraví a mladí 
po dlouhou dobu – naučte se smát!

To, že smích pomáhá, a dokonce i léčí, 
odborníci tvrdí už dávno. Výzkumy ukáza-
ly, že smích posiluje imunitu a krevní 
oběh, zmírňuje negativní účinky stresu, 
zlepšuje činnost mozku, a je i dobrou pre-
vencí proti onemocněním srdce.

Jedním z těch, kteří na sobě vyzkouše-
li léčivou sílu smíchu, byl americký novi-
nář Norman Cousins, kterému v polovině 
60. let lékaři diagnostikovali ankylozující 
spondylitidu a  nevěštili žádnou růžovou 
budoucnost. Ankylozující spondylitida je 
chronické zánětlivé onemocnění pohybo-
vého aparátu, které je jen těžko léčitelné a 
má celoživotní následky. Norman předpo-
kládal, že pokud negativní emoce vyvolá-
vají různé komplikace, tak pozitivní pak 

musí nutně napomáhat uzdravení. A tak se 
začal léčit… smíchem. Přestěhoval se z ne-
mocničního pokoje do hotelu, kde mu ne-
moc nic nepřipomínalo, celé hodiny se dí-
val na nejlepší komedie, četl  veselé knihy 
a časopisy. Postupně se začal pohybovat, 
zlepšily i se ostatní příznaky nemoci. 
„Zjistil jsem,“ říkal Norman, „že 10 minut 
smíchu  působí  jako  lék  proti  bolesti.“ 
Nemoc začala ustupovat a Norman žil dal-
ší čtvrt století. Napsal knihu s názvem 
Anatomie nemoci a mnoho vědců, kteří se 
inspirovali jeho případem, začali studovat 
fenomenální vliv smíchu a působení en-
dorfinů – chemických látek, produkova-
ných mozkem při smíchu. Svým chemic-
kým složením se endorfiny  podobají 
morfiu a heroinu a mají na lidské tělo 
uklidňující účinek.

Francouzští  psychologové  si  myslí, 
že smích omlazuje organizmus! Pod jeho 
vlivem se zlepšuje činnost žláz s vnitřní 
sekrecí, ustupují bolesti hlavy a únava, srd-
ce začíná pracovat v tom správném rytmu. 
Výzkumy norského profesora Karla Ruda-
lya zase ukázaly, že smích posiluje svaly 

hrudníku a břicha a představuje zvláštní 
doping pro celý organizmus. Francouzský 
doktor Felix Bremon vidí smích jako vyni-
kající prostředek pro léčbu jater a dny.

A jaké má být správné dávkování to-
hoto zázračného léku?  Britští psychologo-
vé radí, že by se měl aplikovat alespoň 10 
minut denně. Výsledkem je, že se cítíme 
vyrovnaně, plni elánu a energie. Navíc ten-
to lék, který nám darovala příroda, je úplně 
zdarma a má jediný vedlejší účinek - dob-
rou náladu!

Když čtete tato slova, možná se vám 
nejednou vybaví nádherný úsměv blízké-
ho a nebo i úplně cizího člověka. I když to 
byl jenom krásný okamžik, dokázal vás 
naplnit radostí,  vyvolat dobrou náladu a 
někomu pomohl udělat snad i životně dů-
ležité rozhodnutí. Od té doby uběhla mož-
ná už spousta času, ale tento nádherný 
pocit ve vás žije dodnes. Nepodceňujte 
sílu smíchu a neváhejte obdarovávat tím-
to potěšením nejen své blízké.

https://polahoda.cz/vesela_
mysl_-_pul_zdravi

Veselá mysl - půl zdraví

Jako malí většina z nás měla pohybu 
dostatek, každé odpoledne jsme trávili na 
čerstvém vzduchu, pobíhali z místa na 
místo a z hodinového sezení za školními 
lavicemi nám lezl mráz po zádech. V 
současnosti, ať je to zaměstnáním či 
obecně technologiemi při každém kroku, 
se stupeň našich aktivit rapidně snižuje. To 
souvisí se zvyšováním výskytu 
civilizačních chorob, jako je mimo jiné 
cukrovka či zvýšený krevní tlak, ale i stále 
častěji se objevující obezita. V kombinaci 
se rostoucím pracovním tempem, sílícím 
tlakem a nároky v zaměstnání, ale i se se-
davým či monotónním typem práce se 
prohlubují nejen fyzické, ale i psychické 
problémy. Stres, kterému jsme dennodenně 
vystaveni, zanechává na našem těle těžké 
šrámy.

Proto  je  důležité  na  pohyb  neza-
pomínat a i přes zaplněná políčka v diáři 
několikrát do týdne alespoň na chvíli práci 
odložit a věnovat trochu pozornosti svému 
zdraví. Získáte tak nejen novou energii, ale 
třeba i zvýšíte své sebevědomí a budete se 
cítit celkově mnohem lépe.

Endorfiny i fyzická kondice – a další 
důvody pravidelného sportu

Jedním z nejznámějších psychických 
efektů, plynoucích z pravidelného pohybu, 
je vyplavování endorfinů do těla. Endorfi-
ny neboli hormony štěstí, nemají své jmé-
no jen tak nadarmo. Jsou totiž důvodem, 
proč se během cvičení cítíme tak dobře. 
Během tělesné aktivity jsou endorfiny vy-
plavovány do krve a navozují pak pocit 
pohody a štěstí. To ale není všechno, en-
dorfiny jsou zodpovědné i za posilování 

imunitního systému a dokonce i podporují 
rychlejší léčbu případných onemocnění.

Pravidelným cvičením kromě psy-
chické pohody zlepšíte znatelně i svou 
fyzickou kondici. Není to jen o tom, že 
jednodušeji vyjdete do kopce nebo se ne-
zadýcháte na schodech, když se porouchá 
výtah v zaměstnání. Fyzická kondice je 
zodpovědná i za to, v jakém stavu jste 
během celého dne, jak jste schopní reago-
vat na zadané pracovní úkoly a plnit je, jak 
jste po zaměstnání unavení a kolik máte po 
celý den energie. Nejedná se pouze o něco, 
co potřebují vrcholoví sportovci. Fyzická 
kondice a její level je zodpovědná za cel-
kový  zdravotní  stav  a  je  důležité  ji 
udržovat  na  odpovídající  úrovni  tak, 
aby podporovala zdraví jedince.

Benefity venkovního cvičení
Jedním ze způsobů, jak do svého den-

ního režimu zařadit pravidelný sport, jsou 
venkovní aktivity. Sport na čerstvém vzdu-
chu po celém dni stráveném v zaměstnání 
je vedle již výše zmiňovaných benefitů 
ideálním řešením, jak se odreagovat, 
načerpat novou energii a získat další sílu 
pro úkoly v práci i domácnosti. A pokud 
cvičíte v přírodě, uvidíte, že budete mít z 
pohybu mnohem větší radost než v 
uzavřené posilovně nebo doma. Výhody 
cvičení  venku  objevilo  už  spoustu  lidí, 
takže určitě potkáte další sportovce, kteří si 
po dlouhém náročném dni venku protahují 
ztuhlé tělo.

Venkovní cvičení už také není jen o 
běhu nebo placených sportovních aktivi-
tách, možností je mnoho. Vyzkoušejte ven-
kovní posilovny, stroje, ale i soustavy 
hrazd a madel, které jsou volně přístupné v 
městech i městských parcích. Tato ven-
kovní sportovní hřiště jsou určená pro 
všechny dospělé zájemce a existuje řada 
cviků možností, jak je zapojit do své pravi-
delné sportovní rutiny. Ať už na protažení 
na začátku běhu, uvolnění po sportovním 
výkonu nebo jako samostatný prvek na 
posilování, nikdy nesáhnete vedle.

http://www.racio.cz/cz/cvicenia-tipy-pre-
vas/243-proc-cvicit

Se zdravými myšlenkami – zdravý duch a 
se zdravým duchem – zdravé tělo. Sensei

Proč cvičit
Endorfiny nemají své jméno nadarmo
Nedostatkem pohybu trpí podle nejaktuálnějších odhadů až 70 % české populace. 

Pohyb je přitom tou nejjednodušší prevencí před vznikem civilizačních chorob, a to jak 
fyzických, tak psychických. Z výzkumů vyplývá, že stačí pouhých 30 minut aktivního 
pohybu denně proto, abyste zmírnili riziko takových hrozeb, jako je infarkt nebo cuk-
rovka. Stačí tedy jenom malá změna ve vašem denním režimu, zařazení pravidelné půl-
hodinky běhu nebo třeba jen rychlejší chůze společně s protažením a uvidíte, že se díky 
pohybu budete cítit mnohem lépe.

...trvalo sto let, než jsme přišli na to, jak 
velký přínos má pro naše zdraví brokolice? 
Ještě začátkem 20. století nebyla známou ze-
leninou. Začala se pěstovat v jižní Evropě a 
přišla poté i k nám. Dnes patří mezi tzv. mo-
derní zeleninu. 

Brokolice je významným zdrojem hořčí-
ku, což je minerál nezbytný pro činnost svalů, 
srdce, pro přenos nervových vzruchů, pro 
tvorbu hormonů. Vysoký  podíl  vlákniny v 
brokolici pomáhá proti ochabnutí střev, posi-
luje vrstvu epitelu sliznice střev, a tím preven-
tivně působí proti vážným střevním onemoc-
něním, včetně rakoviny. 

Ženy by měly zvýšit konzumaci bro-
kolice pro její obsah živin v období men-
ses, kdy ztrácejí vždy mnoho železa. 

Obecně je pro populaci významné, že 
v brokolici obsažený vitamin C brání ne-
mocem z nachlazení v tom, aby nás pře-
mohly třeba v jarním či podzimním obdo-
bí. 

Kdykoli začneme jíst brokolici, výraz-
ně se povzbudí naše  látková výměna ve 
všech tělesných buňkách, a tím i vitaliza-
ce. Chceme-li dokonale využít živiny bro-
kolice, měli bychom ji kombinovat se zele-
ninou obsahující biotin. Takovými 

potravinami jsou rajčata, avokádo, špenát, 
hnědá rýže, ořechy. Společně s vitamínem 
B12 (např. se sázeným vejcem) a s kyseli-
nou listovou se tak zvýší zužitkování bíl-
kovin. Biotin je zpracováván zažívacím 
traktem za pomoci střevní mikroflóry. 

Mimořádně vysoký  obsah  draslíku 
působí pozitivně na odvodňování a na sni-
žování krevního tlaku. Brokolice tak 
usnadňuje práci srdci a krevnímu oběhu 
všech, kteří trpí důsledky nedostatečného 
pohybu. Brokolice zřejmě v organizmu sti-
muluje  vyšší  produkci  proteinu  thiore-
doxinu, který chrání buňky srdečního sva-
lu.

Brokolice ve srovnání s jinými druhy 
zeleniny totiž obsahuje větší množství sul-
forafanu, což je zřejmě spouštěč produkce 
thioredoxinu. Kromě toho tato látka doká-

že snižovat množství nebezpečných vol-
ných radikálů. Spouští tvorbu enzymů II. 
fáze. Tyto enzymy dokážou detoxikovat 
chemické látky způsobující rakovinu a jsou 
považovány za jedny z nejsilnějších proti-
rakovinných sloučenin. 

Brokolice, jak jsem již zmínil výše, je 
ochrannou zeleninou pro sliznice. Buňky 
slizniční výstelky se díky účinku brokolice 
rychleji obnovují. Pokud jíme třikrát v týd-
nu brokolici, poškozená nebo „unavená“ 
sliznice se rychleji regeneruje. 

Brokolice má zřejmě pozitivní vliv na 
snížení rizika zhoubné rakoviny prosta-
ty. I když preventivní účinek brokolice na 
zhoubný nádor prostaty není ještě spolehli-
vě prokázán, jistě nikomu neuškodí, když 
bude této zeleniny konzumovat víc než do-
sud. 

Brokolici lze totiž jíst syrovou v salá-
tech nebo blanšírovanou (krátce v sítu po-
nořenou do vařící vody) coby součást pří-
lohy. Velmi snadné je také vložit brokolici 
rozčtvrcenou na růžičky do právě dovařené 
polévky a vzápětí servírovat. 

Tato zelenina je darem přírody a její 
účinky jdou ruku v ruce s filozofií celostní 
medicíny, jež se snaží využívat sílu přírod-
ního produktu ke zlepšení zdraví.

autor: MUDr. Pavel ŠÁCHA
zdroj:http://www.celostnimedicina.cz/

Věděli jste, že...

Otoky,  únava,  bolesti  hlavy  nebo 
skoky ve váze nahoru i dolu o dvě až tři 
kila velmi často znamenají, že se v na-
šem těle hromadí přebytečná voda. Pří-
činy  tohoto  stavu  jsou  různé. Může  se 
jednat o příliš velké množství soli v jí-
delníčku, nadměrnou konzumaci alko-
holu či kávy, sedavou práci, příliš vyso-
kou hladinu estrogenů nebo dokonce  i 
o… nedostatečný  přísun  tekutin. Zba-
vit naše tělo přebytečné vody vyžaduje 
trochu  času  a  trpělivosti,  ale  opravdu 
stojí za to.

Omezit  sůl,  alkohol  i  mléčné 
výrobky

Každý, kdo trpí problémy s přebyteč-
nou vodou v organis-
mu, by měl začít od 
toho, že velmi výrazně 
omezí konzumaci soli. 
Což neznamená jen 
přímé solení, ale také 
vyřazení z jídelníčku 
různých uzenin, kon-
zervovaných potravin 
nebo polotovarů. Pro-
blémy mohou vyvolá-
vat i sýry, které obsa-
hují vysoké množství sodíku. No a 
samozřejmě voda se v těle hromadí i při 
příliš časté konzumaci alkoholu nebo ko-
feinu, takže pokud se jí chceme zbavit, 
musíme spotřebu obou látek výrazně 
omezit nebo s nimi na nějaký čas dokonce 
úplně přestat.

Začít pít bylinkové čaje
S přebytečnou vodou v těle nám po-

může i síla přírody ukrytá v bylinkách. Za 
tímto účelem bychom měli pít léčivé čaje. 
Doporučuje se pravidelné popíjení skle-
ničky teplého nápoje dvakrát až třikrát 
denně. Autority v oboru přírodní léčby 
preferují v případě potíží s přebytečnou 
vodou pampelišku, petržel, přesličku, ar-
tyčok, řebříček a kopřivu. Nejúčinnější 
jsou různé směsi těchto bylin. Jejich přes-

né složení a dobu léčivé kúry by nám měl 
pokud možno přímo na míru našeho orga-
nismu ušít odborník. Vhodné je také pra-
videlné popíjení vody s čerstvě vymačka-
nou citronovou šťávou. Obecně se řídíme 
zásadou, že nejlepším nápojem na žízeň je 
nízce mineralizovaná nebo obyčejná voda 
a bylinkový čaj.

Pravidelně masírovat otoky
Pokud se nadměrné zavodnění naše-

ho organismu projevuje také velikými 
otoky, problémy pomohou řešit i pravi-
delné masáže. Nemusíme kvůli nim cho-
dit do speciálních salónů, zvládnout je 
můžeme bez problémů i sami doma. Ma-
sírování by mělo trvat přibližně čtvrt ho-

diny denně až do 
ustoupení problé-
mů. Začneme od 
nejnižšího postiže-
ného místa a jem-
nými krouživými 
pohyby pomalu 
postupujeme naho-
ru. Při masáži mů-
žeme také použít 
svůj oblíbený 
krém.

Jíst ovoce a zeleninu
Při větších potížích s nadbytečným 

množstvím vody v těle je rozumné také 
mírně upravit jídelníček a kromě redukce 
soli zvýšit výrazně i konzumaci čerstvého 
ovoce a zeleniny. Zvláště bychom se měli 
zaměřit na ty plodiny, které obsahují vyšší 
množství draslíku – ten pomáhá odstranit 
nadměrné množství vody z mezibuněč-
ných prostor. V takové situaci sahejme 
například po grepech, meruňkách, baná-
nech, avokádu, celeru, kiwi či rajčatech. 
Nesprávné ukládání vody v těle řeší i váp-
ník, který najdeme v petrželové nati nebo 
v čerstvých fících.

http://www.prostezdravi.cz/
jak-zbavit-telo-prebytecne-vody/

Jak zbavit tělo přebytečné vody

NOVÁ TECHNOLOGIE  zásadně zjednoduší 
život pacientů s cukrovkou

Inteligentní monitoring našich aktivit 
je dnes běžnou součástí lidského života a 
na smart technologie spoléháme při každo-
denních činnostech. Chytrý telefon nebo 
hodinky dokážou změřit tep, počet kroků, 
které jsme během dne ušli, a mnoho další-
ho. Nyní konečně přichází revoluce také 
pro diabetiky. Unikátní technologie gluko-
metru, který vyvinula švýcarská společ-
nost Ascensia Diabetes Care, umožňuje v 
reálném čase monitorovat glykemické 
hodnoty v krvi a výsledky okamžitě inter-
pretovat.

Bez zapisování
Díky propojení s chytrým telefonem 

tak nemusejí lidé s diabetem trávit čas nad 
každodenním sledováním a zapisováním 
údajů o svém zdravotním stavu a přesto 
mají svůj stav pod kontrolou a své nemoci 
lépe rozumí.

Chytré technologie pro snazší život
Každý den v životě diabetika provází 

pravidelné měření hladiny cukru v krvi a 
pečlivé vedení diabetického deníku. Tyto 
hodnoty jsou klíčové a určující pro správné 

dávkování inzulinu, úpravu jídelníčku i 
tělesné aktivity. Základem pro kvalitní 
selfmonitoring je intuitivní glukometr a 
přesnost, se kterou přístroj měří. Glu-
kometr Contour™Plus One se se svou 
přesností rovná laboratorním výsledkům a 
splňuje parametry nejnovější a nejpřísnější 
normy EN ISO 15197: 2015. V paměti 
uchovává až 800 posledních měření.

Glukometr Contour™Plus One je 
produkt nové generace a představuje revo-
luci v monitoringu diabetu. Přelomová 
technologie od základu mění způsob, 
jakým se na individuální rovině k cukrovce 
přistupovalo, především v tom, že posky-
tuje okamžitou a srozumitelnou zpětnou 
vazbu. Dodatečné funkce pak život nejen 
usnadňují, ale mohou ho i zachránit. 
Zařízení dokáže připomenout, že je potřeba 
přeměřit si hladinu cukru v krvi, několika 
způsoby upozornit, že něco není v pořádku, 
a dokonce i přivolat pomoc v případě 
života ohrožující hypoglykemie, což je 
velmi žádoucí například u dětí a seniorů 
nebo opuštěných osob.

V jednoduchosti je krása
Na světě je zhruba 415 miliónů 

pacientů s cukrovkou, z nichž 850 tisíc 
jsou Češi. Tito lidé musejí celoživotně a 
velmi přísně dodržovat zdravý životní styl 
a pravidelně si měřit glykemické hodnoty. 
Proto revoluční přístroj, který jim tento 
osud zjednoduší, je mnohem více, než jen 
inteligentní technologie. Každý člověk s 
diabetem je totiž většinu času odkázaný 
sám na sebe a v rámci svého onemocnění 
se musí rozhodovat rychle, efektivně a 
správně. Čím tedy přesnější a 
srozumitelnější jsou hodnoty, které si 
naměří, tím spolehlivější je jejich interpre-
tace. To, co lidé s cukrovkou potřebují, je 
soukromá kapesní laboratoř, která je vždy 
a všude po ruce.

celý článek číst na: http://trendyz-
dravi.cz/medicina/nova-technologie-
zasadne-zjednodusi-zivot-pacientu-s-

cukrovkou.html

Holčička od sousedů se v první třídě 
poctivě učí s radostí číst a psát, ale vaše 
zlatíčko opačného pohlaví má ze všeho 
nejraději tělocvik? Nezoufejte. Obavy, že 
váš syn není dostatečně chytrý, nadaný a 
nic se nenaučí, nejsou na místě. Jeho mo-
zek pouze pracuje jinak než mozek děvčat, 
a proto jej zaujmou jiné věci a metody.

Různé způsoby učení
Mozek chlapců a dívek pracuje různý-

mi způsoby, a proto se také jednotlivá po-
hlaví učí různě. Větší část dívčího mozku 
(včetně mozkové kůry zodpovědné za pa-
měť, pozornost, myšlení a jazyk) je spjata s 
verbálními funkcemi. Hippocampus – ob-
last mozku rozhodující pro verbální pa-
měť, slovní zásobu a psaní - se vyvíjí u dí-
vek dříve a u žen je větší než u mužů.

Oproti tomu největší část mozkové 
kůry u chlapců je spjata s prostorovým a 
mechanickým fungováním. Proto se chlap-
ci daleko lépe učí při použití pohybu a ob-
rázků, než při prostém používání slov.

Odlišná biochemie
Dalším podstatným rozdílem je bio-

chemie u chlapců a dívek. Chlapci mají 
méně serotoninu a oxytocinu, tedy hor-
monů, které hrají významnou roli při po-
citu klidu. Proto jsou chlapci většinou 
více neposední a impulzivnější než dívky.

Není rozdíl v tom, co jsou schopny se 
naučit dívky a co chlapci. Je pouze rozdíl 
v tom, jakým způsobem se danou proble-
matiku naučí. Jakým způsobem lze pod-
pořit chlapecké učení? Máme pro vás ně-
kolik rad.

Neomezujte chlapce v pohybu. I když 
si chlapec během výkladu či při své práci 
čmárá, vstává nebo si hraje, nebraňte mu. 
Přestože můžete toto chování vnímat jako 
rušivé, ve skutečnosti může chlapcům po-
moci se lépe učit.

Poskytněte jim rok navíc. Dnes se od 
pětiletých dětí často vyžaduje to, co před 
několika desítkami let až od šestiletých. 
Poraďte se s pedagogickými pracovníky 
nebo jinými odbornými poradci, zda by i 
vašemu chlapci neprospěl odložený nástup 
do školy.

Najděte si školu, kde mohou děti i bě-
hem vyučování, respektive přestávek, trá-
vit čas na hřišti nebo dvoře. Uvidíte, že po 
takto strávené přestávce se budou děti lépe 
učit.

autor: Jana Šeděnková
http://www.toplekar.cz

Jak se učí kluci a jak holky? 
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Milující člověk chce pouze být v přítomnosti své lásky, oceánu, jehož hloubka nebude nikdy známa.

BRATISLAVA
Kdy: každý štvrtok od 18 hodín. Viac informacií na tel.: Katarína +421903922889, 

info@allatra.sk
LUČENEC, viac informacií na tel.: Hanka +421 917 941 237

S praktikami a meditaciami sa môžete zoznámiť v kihách Allatra a Sensei  
zo Šambaly, ktoré sú zdarma k stiahnutiu na www.allatra.sk

PRAHA
Kdy: každý pátek od 19 hodin. Rádi Vám poskytneme více informací 

na tel.: Eva 608 325 030, eva.hronova@damus.cz 

MEDITACE 
podle knih Anastasie NOVYCH

LEDEN, ÚNOR 2018

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

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

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

od 18 hodin, Kontakty: Michal 733111676, michal.krawiec@volny.cz
Gabika 775869447, gabi.szalayova@gmail.com

Dobrý den, drazí přátelé. Našim dneš-
ním hostem je známý hudebník, kytarista - 
Estas Tonne. Dobrý den, Estasi.

Dobrý den. 

Včera jsme byli na tvém koncertě. A 
před koncertem se promítal film, ve kterém 
se hovořilo  o vnitřním vzletu. A několikrát 
zazněla otázka: „Kdo jsem?“ Chtěla bych 
se tě zeptat, jak chápeš, jak jsi poznal, kdo 
je to ten opravdový člověk?

Ve skutečnosti nemohu říct, že jsem 
něco poznal, prostě jdu po cestě, ano, a po-
zoruji. A na této cestě se toho velmi mnoho 
projevuje. A to něco, co nazýváme „Já“ se 
projevuje neustále a ve všem. A tento film, 
to je ten monolog se sebou samým. Samo-
zřejmě, i z toho se dá udělat nádherný ob-
rázek. Skutečně velmi krásný obrázek to-
hoto vyobrazení. Ale stejně je to monolog. 
Jak o tom mluvit z obrazovky, že? Jak se o 
to podělit z pódia? U mě to také tak probí-
há každý den. Mimo obrazovku, mimo pó-
dium, každý den, při každém setkání to 
něco, to „Já“ se projevuje. Můžeme říci, že 
existuje nějaké předurčení člověka mimo 
rámec všednosti. No, hrajeme tuto zajíma-
vou hru. Takovou, že přicházíme z nějaké-
ho uceleného stavu něčeho, co si nepama-
tujeme, čemu nerozumíme, o čem je 
napsáno nesmírné množství knih a mnoho 
mistrů o tom hovoří. My si nepamatujeme, 
co to je, že, a celý svůj život se k tomu vra-
címe. 

Včera v průběhu koncertu jste vystu-
poval ve čtveřici s druhými umělci. Každý 
hrál svoji část. A každý byl ponořen do své 
hlubiny, ale přitom bylo cítit jednotu, sjed-
nocení právě v této hudbě, v této symfonii. 
Došlo k tomu, že na pocitové úrovni nasta-
lo takové procítění, že se všichni, jak muzi-
kanti a autoři, tak i diváci stali nedílnou 
součástí toho, co probíhalo, právě tohoto 
konání v neviditelném světě.

Chtěla bych se zeptat, co je tím mís-
tem, tou hlubinou pro každého, kde se 
všichni spojujeme, kde cítíme jednotu, kde 
nejsou hranice?

Na to je pouze jediné 
slovo... Láska... Prostě 
máme zkreslenou předsta-
vu o tom, co to vlastně je. 
Ano, jsme přesvědčeni, že 

láska k člověku, láska k vlasti, láska do-
konce k Zemi, láska k práci – je tou pravou 
láskou. A částečně je to pravda. Ve skuteč-
nosti je to ale stav, je to něco nerozdělitel-
né. Ano, to znamená, že se v této fyzické 
podobě snažíme přiblížit k tomu, co ve 
skutečnosti jsme. Protože, když se, napří-
klad, u nás posouvá vnímání toho světa, 
ocitáme se v tomto stavu. Mnoho, je velmi 
mnoho způsobů, jak to dělat. Pro mě je to 
stále v první řadě cesta hudby. A smysl je v 
tom, že toto setkání čtyř, řekněme, v tomto 
případě osob, je to hlavní. Protože bez této 
touhy se toho dotknout..., každý se v tomto 
rozděleném stavu snaží toho dotknout, dů-
věřuje tomu, protože ví, že to existuje. Že 
to je. Nemusí to být bezpodmínečně ideál-
ní. Nemělo by to být vypilované, vyleště-
né. Nemusí se to blýskat. Že? 

Jak nás tady učí, co je to láska? Co je 
to důvěra? Co je to krása? Že krása se má 
lesknout právě tak, že musí být obložená 
hvězdami na Hollywoodském bulváru… 
Vidím v tom v první řadě souhru se všemi, 
se všemi elementy. A, samozřejmě, je 
možné odehrát koncert, který je celý na-
cvičený do detailu, každé slovo. Nejen hu-
debního, ale každé slovo, každou frázi. 
Stačí jen vyjít na scénu a dělat pantomimu 
s mikrofonem v ruce. Ale v první řadě zá-
leží na tom, zda ten, kdo to bude dělat, on 
nebo ona, zná pravdu. I lidé to budou cítit. 
To už je úplně jiná hra. 

Pro  mě  to  znamená  ponořit  se  do 
této lásky. I když jsem sám nebo s dru-
hými  muzikanty  nebo  tanečníky,  nebo 
básníky  –  je  to 
úžasný pocit důvě-
ry  jeden k druhé-
mu,  že  můžeme. 
Jak  individuálně, 
tak i společně. A to 
se  už  rozšiřuje  do 
dalších  sfér  čin-
ností,  nejen  na 
scéně  a  v  hudeb-
ním světě.

Čím se chceš podělit  skrze svoji hudbu 
s lidmi? Co odráží, co sebou nese?

Ve smyslu ideje?

Ve smyslu, co cítíš uvnitř?
A co jsi cítila ty?

Jednotu, lásku. Splynutí všech lidí v 
jedno. Pocítila jsem, že to cítí všichni, a já 
cítím všechny.

Všimla sis přítomnost nějakého vnitř-
ního odporu? Docházelo k němu? To zna-
mená negativní mysl, zapínala se během 
toho všeho?

V samém začátku koncertu – ano. Při-
cházely každodenní myšlenky, nějaké ne-
dodělané věci, všechno možné. Přicházely, 
asi první půl hodiny: i během promítání, i 
na začátku koncertu. Dokud jsem jim na-
konec nepřestala dávat pozornost, dokud 
jsem se neponořila jednoduše dovnitř. Sta-
čilo na to půl sekundy, možná méně – oka-
mžik. A bylo to. A dál už všechno bylo.

Děkuji. Děkuji, že ses podělila. Fak-
tem je, že pokaždé v sále, řekněme, ve kte-
rém se může nacházet 800 - 900, 1000 lidí 
nebo mnohem víc. Na ulici, zkušenost, 
kterou jsem měl. Všichni přichází se svým 
kufrem. Nakolik je jejich kufr prázdný, je 
právě tím faktorem prožití toho, co se sta-
ne tento večer. My všichni v sobě neseme 
velmi mnoho všeho. A taková cesta nám 
dává příležitost pročistit se, odpustit, něco 
uvidět. Pustit to, co není možné nést dál. 
Ani já jsem o tom nikdy nepřemýšlel, i 
když byly takové okamžiky v životě, urči-
tě, že jsem chtěl změnit svět... 

Dnes prostě jen rozdáváme květiny. 
Jen tak, a co jiného dělat? Co jiného tady 
dělat? Vydělávat jen tak peníze není zají-
mavé. Cestovat jen tak, určitě, není zají-

mavé, protože k vi-
dění toho bylo už 
hodně. Jen tak jde-
me po cestě a roz-
dáváme to, čím se 
můžeme  podělit. 
Vždyť  nejde  o  to 
rozvěsit  velký 
transparent  a  na-
psat na něj „Wake 
up“ - probuďte se. 
Jde o to, prostě žít 

svou pravdu,  opravdovost,  svoji  zkuše-
nost. Ponořit se do ní. Ať by byla jakákoli: 
bývá složitá, bývá lehká, bývá absolutně 
nepředvídatelná. Ale v tom spočívá krása 
života, že nevíme, co se stane. Pokud se 
někdo naladí rychleji, lehčeji se to nese, 
lehčí je všechno to „harampádí“ společně 
zvednout, že? 

Jestli lidé přišli s velkým očekáváním 
toho, proč tady přišli: někdo se přišel podí-
vat na kytaristu, někdo přišel srovnávat, 
někdo si přišel poslechnout svoji oblíbe-
nou píseň, ale v tom je právě odraz toho, že 
už přišli s nějakým nákladem a s nějakým 
předpokládáním něčeho. Je to jako očeká-
vat, že zítra bude krásné počasí a ono není. 
Konec. To je katastrofa - není krásné poča-
sí. Řekl jsem: „Dnes chci krásné počasí“, 
ale ono není, proto nebude tančit. Tančit 
můžeme tehdy, pokud jsme otevřeni tomu, 
co se nám otevírá, co se projevuje. Nepře-
mýšlím nad tím, abych doručil nějakou tu 
„zprávu“. Jediné, co mě vede - je být se-
bou, protože znám rozdíl. Když se snažíme 
být sebou, vybudovat to – nejsi skutečný, 
nefunguje to. Pokud  důvěřujeme  tomu, 
co  nazýváme Sebou. Nazýváme  to  růz-
nými  jmény.  Jestli  tomu  důvěřujeme, 
potom nádherné květy rozkvétají.

Můžeš poodhalit, jakou ohromnou sílu 
v sobě nese Vděčnost?

Vděčnost. To je velmi důležitá součást 
našeho života. Přičemž ne jenom vděčnost 
určitému člověku. Podobá se to putování, 
nazval bych to takovým hudebním dobro-
družstvím. Účastní se ho mnoho lidí. Jak je 
možné nepoděkovat za toto všechno? Jak 
je možné nepoděkovat za Dar? Jsme přece 
vděční za to, když dostaneme květinu nebo 
se někdo usměje. Je to cítit. A je to prosté. 
Nevím…Je to součást života – Vděčnost.

Může štěstí záviset na vnějším nebo na 
ničem vnějším nezáleží?

My jsme přece téměř bohy, ale ne tak 
docela. Stále nás to všechny zmítá, emočně 
nás to háže po celou dobu z jedné strany na 
druhou. To znamená, že můžeme všechny 
tyto životní vlny prožívat v závislosti na 
tom, nakolik jsme „napojeni“ v tu či onu 
chvíli, tak by se to dalo říct. 

Sám sedět někde v horách, to je báječ-
né. Vracíme se do města – a přichází tako-

vá nádherná zkouška pro naše štěstí. Ano, 
to znamená, že je nutné se častěji napojo-
vat, napojovat se na vnitřní zdroj. Není nic 
jiného. Protože nic jiného neexistuje. Není 
nic jiného! Láska – to je celistvost. 

Od vnitřního Zdroje?
Můžeme to nazvat „Vnitřní Zdroj“, 

„Vesmírný Zdroj“, „Bůh“ - jak se komu 
líbí. Ale pokud jsme „odpojeni“ od tohoto 
Zdroje, nemůže dojít ke smíření. Protože 
smíření - není ve vnějším. Souboj, ten po-
kračuje. Opět, uvnitř nebo vně – to není 
důležité.  Dokud existuje nějaký ten odpor, 
smíření není možné. 

Ano, známe takové příběhy: dva nej-
lepší kamarádi se pobili. Nebo dokonce 
ještě nebyli žádnými přáteli, pobili se, z 
celé duše, a potom se stali přáteli na celý 
život. Skvělé, že? A to je vše. A je to pryč. 
Už tam není žádný odpor. Žádný. Může se 
stát cokoliv, samozřejmě. 

Právě teď mluvíme jako by vzneše-
ným jazykem, a hned se zase uzemníme, 
na tom pozemském. Je to přece část. 
Všechno je propojeno. 

Chtělo by to, samozřejmě, všechny po-
sadit, aby meditovali. Sedm miliard lidí by 
sedělo a meditovalo, ale to je nemožné. I 
kdybychom nevím jak chtěli žít v této har-
monii. Ano, to, k čemu, snad, všichni tíh-
neme. Také existují ty elementy, které pod-
porují i něco jiného. To znamená, že je to 
volba?

Ano, můžeme hovořit o volbě. 
Ale ve skutečnosti,  my doopravdy ne-

chápeme tuto hru. Myslím si, že je potřeba 
o trochu více dávat lidem Znalosti o tom, 
co se s námi děje v tomto stavu. Poté by-
chom mohli k tomu přistupovat více uvě-
doměle. To by umožnilo rychlejší návrat 
do tohoto stavu a z něho přijímat řešení. A 
z něho být.

Velmi ti děkuji. Jsme velice vděční za 
to, že se uskutečnil dnešní rozhovor.

Děkuji.

Allatra TV: https://www.youtube.com/
watch?v=hsP_IcNsXVc

Estas Tonne: Láska – to je celistvost
Estas Tonne – hudebník, talentovaný kytarista, jehož dílo spojuje lidi ze všech 

koutů planety a odráží hlubokou krásu světa. Vnitřní svoboda, vzlet, jednota vesmí-
ru - pocity, které probouzí hudba vycházející z duše. Je to cesta ke své podstatě.

Na čo bude toto centrum slúžiť? Cent-
rum dá ľuďom možnosť stretávať sa a spo-
ločne tvoriť niečo krásne a dobré pre 
iných. Bude sa tu pracovať na dobrovoľ-
ných projektoch, ktoré už existujú pod hla-
vičkou MSH Allatra (viac informácií o 
projektoch nájdete na tejto stránke www.
allatra.eu) alebo môžeme spoločne vytvá-
rať nové projekty, ktoré napríklad navrh-
nete vy sami. 

V centre máme k dispozícii veľkú 
prednáškovú sálu, miestnosť na  natáčanie 
videí, audio štúdio a tiež miestnosť na strih 
a montáž videí, ale samozrejme sa dá vyu-
žiť aj na iné účely, napr. meditácie, miest-
nosť pre spoločné tvorivé nápady, admini-
stratívnu činnosť a veľa iných aktivít. 

 
Na minulom stretnutí, ktoré sa konalo 

v sobotu 20. 1. 2018 som bola príjemne 
prekvapená s akou chuťou a nadšením sa 
ľudia zapojili do spoločných projektov, sa-
motnej práce v centre i do pomoci s vyba-
vením centra.

 
Učili sme sa spoločne ako pracovať v 

programoch na vytváranie krásnych vi-
deí a mnohí , ktorí si o sebe mysleli, že s 
počítačom nikdy nebudú pracovať ma 
prekvapili a dobrovoľne sa prihlásili k  
projektu, ktorý je súčasťou populárneho a 
veľkého projektu Allatra TV Česko-Slo-
vensko (naše videá môžete zhliadnuť na 

novej oficiálnej stránke https://allatra.tv/
cs). Bolo krásne pozorovať, ako úprimná 
túžba pomáhať druhým borila naučené ša-
blóny vedomia, ktoré hovoria: „nerob to, 
ty to aj tak nezvládneš“.  Tiež sme sa učili, 
ako spoločne vytvárať scenáre, natáčať 
správne na kameru a celý deň bolo cítiť 
atmosféru radosti, spokojnosti a jednoty. 

Iní si zase vyskúšali  nahrávanie au-
dia. V tomto projekte, ktorý sa nazýva 
Allatra Rádio, je možné pracovať so svo-
jím hlasom a odhaliť v sebe potenciál o 
ktorom ste ani netušili:) Je možnosť učiť 
sa  dabovať,  nahrávať  rôzne  podoben-
stvá,  poučné  príbehy,  rozprávky  pre 
deti, básničky a veľa iného. 

Internetové rádio Allatra si môžete na-
ladiť na tejto stránke: http://germany.to-
pradio.cz:8000/allatra128.

Bolo pre mňa veľmi príjemné pozoro-
vať, ako sa ľudia samostatne zapojili do 
pomoci s vybavovaním centra. Niekto po-
mohol s kúpou mikrofónov, niekto zakúpil 
svetlá do štúdia, ďalší prispeli do vybave-
nia kuchynky a nábytkom do miestností. 
Samozrejme, že je ešte veľa vecí, ktoré v 
našom centre chýbajú, ale verím , že vzá-
jomnou spoluprácou a nadšením, ktoré 
všetci zdieľame sa nám všetko podarí 
zvládnuť. 

Pocity, ktoré som zažívala počas stret-
nutia asi ani nie je celkom možné vyjadriť 
slovami, ale pokúsim sa. Je to pocit rados-

ti, súznenia, lásky a jednoty s každým člo-
vekom a všetkým želám, aby to mohol 
prežiť a žiť tým už každý deň, lebo nič v 
tomto materiálnom svete sa nevyrovná 
tomu pocitu, ktorý vám dáva Boh. 

Na záver  by sme vás radi pozvali na 
návštevu nášho centra, aby ste si mohli vy-
skúšať spoločnú tvorbu pre dobro iných. 
Oficálne stretnutia budú pravidelne každú 
tretiu sobotu v mesiaci, takže najbližšie 
stretnutie sa uskutoční dňa 17. 2. 2018 o 
11:00 hodine. Ak budete mať záujem ale-
bo otázky, môžete nás kontaktovať na tejto 
emailovej adrese: cz@allatra.tv, ako aj na 
telefónnom čísle pána Krawieca +420 733 
111 676. Tešíme sa na vás a do skorého vi-
denia a spoločného tvorenia. 

PS: Centrum sa síce nachádza v Čes-
kej republike, ale je určené pre všetkých, 
bez ohľadu na krajinu z ktorej pochádzajú. 
Veď rozdelenie na štáty existuje len vo 
vonkajšom svete, ale vo vnútri sme všetci 
jedno a tvoríme jeden celok. 

„Zaslouží si respekt ten, kdo žije a 
koná pro blaho své duše a duchovní bu-
doucnost celého lidstva.“ Rigden Djappo

S láskou a vďačnosťou,
Gabriela Szalayová

Nové centrum MSH AllatRa 
vo Valašskom Meziříčí

Dobrý deň milí priatelia,
rada by som vám predstavila novučičké koordinačné centrum Medzinárodného spoločenského hnutia Allatra, ktoré sa nachá-

dza v Českej Republike v mestečku Valašské Meziříčí. Toto centrum vzniklo vďaka iniciatíve a dobrej vôli jedného človeka. Zase 
som sa presvedčila, že i jeden človek môže nezištne spraviť veľa dobra pre celú spoločnosť. A my sme mu za to veľmi vďační, ako i 
celej jeho rodine, ktorá sa na tomto projekte podieľala. 

http://germany.topradio.cz:
8000/allatra128
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Pravá láska je ta, v níž máme větší radost z druhého než ze sebe. Gándhí

KLIMATICKÁ APOKALYPSA JE NEVYHNUTNÁ
pokračování z minulého čísla... 

Tektonické dosky sa začnú pohybovať, 
čím vyvolajú nové katastrofy veľkého roz-
sahu. A bude už úplne jedno, ktorá z kal-
der spustí tento pekelný mechanizmus. Či 
to bude Yellowstone alebo Long Valley v 
Spojených štátoch, Aira v Japonsku, sopka 
Bárðarbunga na Islande, sopky Kamčatky, 
alebo hociktorý iný supervulkán. Kolosál-
ne emisie pyroklastov do stratosféry spô-
sobia, že sa Zem na niekoľko desaťročí za-
halí do mraku tzv. nukleárnej zimy. Dôjde 
k prudkému ochladeniu, priemerná ročná 
teplota sa zníži do mínusových hodnôt. 
Ľudstvo bude odsúdené k hladu a bolest-
nému vymieraniu.

Sme pripravení pre  takéto  skúšky? 
Táto otázka je viac ako rétorická. Aj uda-
losti z roku 2010, kedy došlo na Islande k 
erupcii sopky Eyjafjallajökull ukázali bez-
radnosť ľudstva pred podobnými skúška-
mi. Napriek skutočnosti, že táto prírodná 
katastrofa nebola spojená s ľudskými obe-
ťami a vlastne len pár dní bránila prevádz-
ke civilného letectva, bola schopná spôso-
biť civilizačný kolaps.

Španielsko, ktoré v tej dobe predse-
dalo Európskej únii, nemohlo usporiadať 
núdzovú videokonferenciu ministrov do-
pravy EÚ. Siete boli tak preťažené, že sa 
predstavitelia viacerých krajín, vrátane 
Fínska, jednoducho nemohol pripojiť. Na-
koniec sa konferenciu podarilo uskutočniť 
až štyri dni po prvých zákazoch preletov.

 Zistilo sa, že zjednotená Európa nemá 
jednotné centrum pre činnosti v núdzových 
situáciách, neexistuje vypracovaný systém 
koordinácie národných a celoeurópskych 
noriem a pravidiel konania v podmienkach 
mimoriadnych udalostí.

Fínski novinári z vysielacej spoločnos-
ti YLE vtedy dospeli k záveru, že v prípa-
de vážnejších problémov zostanú jediným 
spojením krátkovlnné vysielačky, ale aj tie 
sa môžu stať bezcenným odpadom, ak Zem 
navyše zasiahne silná magnetická búrka.

Ale Island je schopný zasadiť nové 
údery a, bohužiaľ, je to neodvratné. Vec 
je v tom, že tento ostrov leží na dvoch 
rôznych tektonických doskách – severo-
americkej a eurázijskej, ktoré sa neustále 
pohybujú rôznymi smermi. Island sa vy-
značuje kontinuálnou sopečnou činnos-
ťou,  pričom  klasické  kužeľovité  sopky 
sú  tu  pomerne  vzácne,  najbežnejší  je 
vulkanizmus  trhlinového  typu.  V  sku-
točnosti je tento malý ostrov s rozlohou 
cca 100 000 km² jednou obrovskou sop-
kou, vedcami podmienečne rozdelený na 
množstvo rôznych.

Vyššie uvedené skutočnosti názorne 
ukazujú realitu dneška. Ľudstvo stojí pred 
tvárou klimatickej apokalypsy. Boli uve-
dené iba najširšie udalosti z tých všetkých, 
ktoré sa teraz odohrávajú na planéte a vy-
tvárajú náš spoločný neľahký zajtrajšok, 
takpovediac iba vrchol ľadovca.

Nespomína sa tu problematika obsa-
hu CO2 v atmosfére, ktorého koncentrácia 
v roku 2015, prvýkrát za posledných 3-5 
miliónov rokov, dosiahla 400 ppm (parts 
per million – častíc z milióna) a teraz kaž-
dý rok prudko stúpa. Vyplýva to zo správy 
Svetovej meteorologickej asociácie, publi-
kovanej v minulom roku.

Pritom vedci už otvorene vyhlasujú, že 
človek neurobil nič pre takéto katastrofické 
zmeny v klíme. Áno, technogénny vplyv 
človeka na planétu je samozrejme prítom-
ný, ale to nie je nič v porovnaní s tým, čoho 
je schopná samotná planéta. Napríklad 
množstvo uhlíka, uvoľňovaného do atmo-
sféry sa zvyšuje alebo znižuje v dôsledku 
teplotných zmien v oceánoch. Ročné vylu-
čovanie uhlíka z jeho hladiny niekoľko sto 
krát prevyšuje priemyselné emisie na celej 
Zemi za všetky roky ľudskej technogénnej 
činnosti.

Nedotkli sme sa problému  prudko 
sa  zvyšujúceho  množstva  chlóru  v  at-
mosfére. Veď ešte v januári 2014 bola v 
časopise Nature Geoscience, s podporou 
National Science Foundation (NSF), zve-
rejnená  štúdia, v ktorej autori študujúci 
atmosféru Aljašky, odhalili vysokú hladinu 
molekulárneho chlóru vo vzduchu. Jeho 
atómy majú extrémne vysokú reaktivitu a 
silne vplývajú na chémiu atmosféry. Môžu 
okysličovať množstvo zložiek atmosféry, 
vrátane metánu a elementárnej ortuti a tiež 
aktivovať bróm, ktorý je ešte silnejším 
okysličovadlom.

V tomto článku tiež nebola osvetlená 
zložitá seizmická situácia severoamerické-
ho kontinentu a všetky tie procesy, ktoré 
tam prebiehajú. O problematike Yellows-
tonskej kaldery, ktorá je v aktívnom štá-
diu a už doslova dýcha z posledného, je 
napísané veľmi veľa a je o nej počuť. Ale 
okrem nej v tomto regióne existuje mno-
ho ďalších globálnych problémov, ktoré 
dohromady tvoria jeden obrázok. Spojené 
sú predovšetkým s procesmi zmeny pólov, 
ktoré tektoniku uvádzajú do pohybu. Na-

príklad Novomadridský zlom, zasahujúci 
územie ôsmich štátov a nachádzajúci sa 
v centre veľmi zložitej severoamerickej 
litosferickej dosky, ktorú oficiálna veda 
mylne považuje za celistvú, už praská vo 
švíkoch. A v blízkej budúcnosti platforma 
kontinentu, neschopná pohybu, môže byť 
roztrhnutá na niekoľko častí. Narastajúci 
a zosilňujúci sa počet zemetrasení pozdĺž 
Novomadridského zlomu svedčí o nevy-
hnutnej katastrofe lepšie, ako akékoľvek 
vedecké správy a oficiálne vyhlásenia. 
Pridajte sem zlom San Andreas, pozdĺž 
ktorého rázne a pomerne rýchlo klesá Ka-
lifornia, miznúca doslovne na očiach pod 
zem na desiatky metrov a získate nevyvrá-
titeľné dôkazy hroziacej biedy.

Nedotkli sme sa ani problematiky 
Achillovej  päty  Európy,  hlboko  umiest-
nenej  seizmicky  aktívnej  „oblasti Vran-
cea“  na  východe  Karpát,  severne  od 
Bukurešti,  ktorej  aktivácia  môže  kedy-
koľvek  spôsobiť ničivé  zemetrasenia po 
celej Európe. Prudké zosilňovanie seizmic-
kej aktivity v oblasti, aj nové podpovrchové 
geotermálne anomálie, ktoré sú registrova-
né od jesene 2013, svedčia o zvýšení seiz-
mickej aktivity a sú predzvesťou blížiacej 
sa katastrofy.

Všimnite si, že v článku sú posúdené 
iba procesy, ktoré prebiehajú na samotnej 
planéte. Nedotkli sme sa kozmických fak-
torov ovplyvňujúcich Zem. To je osobitná 
téma na štúdium, ale hrozby a skúšky, ktoré 
na nás chystá vesmír, treba vnímať vážne, 
pretože už v najbližších desaťročiach sa s 
nimi ľudstvo zrazí tvárou v tvár. Ako ľahký 
dotyk k téme spomeňte si na Čeľjabinský 
meteorit a na meteorit, ktorý 2. mája tohto 
roku preletel medzi Mesiacom a Zemou a 
ktorý sa zázrakom prehnal okolo. Pritom sa 
obidve udalosti stali pre astronómov abso-
lútnym prekvapením. Zoznam udalostí je 
oveľa širší, v článku sme sa dotkli iba tých 
problémov, ktoré ležia na povrchu. Ale aj 
týchto faktov je dostatok na to, aby sa dalo 
pochopiť, aký krehký je stav planéty, nakoľ-
ko prízračná je existencia človeka a nezre-
teľná budúcnosť našej civilizácie.

Fakty sú neústupné veci a skryť ich je 
nemožné. Na ich pozadí vzniká len jedna 
logická otázka: prečo  sme  stále  nažive? 
Veď je oveľa jednoduchšie vyhrať jackpot v 
lotérii, než našej civilizácii preskočiť mimo 
prichádzajúcich udalostí.

https://polahoda.cz/klimaticka_apo-
kalypsa_je_nevyhnutna

Island. Červená čiara – riftový zlom, od-
deľujúci Ameriku od Európy. Veľká biela 
škvrna – ten ľadovec  Vatnajökull, pod kto-
rým sa ukrýva Bárðarbunga. Osobitne je 
červenou šípkou označený "hrdina" uda-
lostí z roku 2010, sopka Eyjafjallajökull Tvoriaci sa tektonický kontinentálny zlom 

v severoamerickej litosferickej platni 

Před domem Katčiných rodičů zastavi-
lo staré auto. Takové, jaké kdysi dávno 
vlastnil Katčin dědeček. To dědečkovo vo-
nělo kyselým zelím. Jednou se mu totiž 
podařilo převrhnout v něm celou sklenici. 
To bylo smradu! Babička se sice nejdříve 
zlobila, jaká je to pohroma, ale později s 
dědou často vzpomínala na tuto příhodu.

„Kdoví, jestli i tohle oranžové autíčko 
tak voní,“ zajímala se Katka. Vždy, když 
viděla lidi na ulici, vymýšlela si o nic pří-
běhy. Uvažovala na tím, kam jdou, zda si 
mají s kým hrát a proč stále někam pospí-
chají. Vždyť svět je tak nádherné místo 
plné zázraků a překvapení!  Není třeba 
chodit ani do kina.

„Katko, pojď mi pomoct míchat těsto 
na palačinky,“ zavolala ji maminka. Vědě-
la, že Katka velmi ráda mamince pomáhá.

„Mami, za chviličku! Ale jestli můžeš, 
pojď ty sem. Něco se děje.“ Katka přilepila 
svůj zvědavý nos na okno. Na chodníku se 
začali sbíhat lidé a něco si mezi sebou šep-
tali. Podle výrazu jejich tváře Katka pocho-
pila, že si nepovídají zrovna o štěstí. Nako-
nec spatřila, co je tak zaujalo. Z auta 
vystoupila netradiční rodina. Teta měla na 
hlavě zvláštní šátek, který Katka ještě nevi-
děla. Tedy možná ano, v televizi, ale to se 
nepočítá. Na to, že jí byly čtyři roky, byla 
velmi vnímavá. Proto si hned všimla smut-
ných očí chlapečka, který se schovával za 
mamčinýma nohama. Ty oči! Smutek v 
nich byl nesnesitelný. „Proč jsou ti lidé tak 
smutní?“ zeptala se Katka maminky, která 
přišla, aby ji pohladila po střapaté hlavičce.

„To jsou imigranti,“ povzdychla si ma-
minka.

„Co to znamená?“ Slova jsou jen slova 
a ne každému Katka rozuměla. Proto vždy 
dávala přednost pocitům. Vždyť slovy se 
nedá všechno vyjádřit. To je přece logické!

„Jsou to lidé, kteří nemají kde být. Po-
chází z krajiny, kde je válka. Lidé se tam 
zabíjejí navzájem. To je velmi, velmi zlé. 
Proto přišli hledat pomoc a podporu,“ vy-
světlila jí maminka.

„Zabíjejí se? Ale vždyť se všude říká, 
že život je dar!“ Katka nechápavě zavrtěla 
hlavou.

Dospělí někdy chtějí tolik věcí. Aby 
neplivali... a aha! Tamten strejda si právě 
odplivnul na chodník a řekl velice ošklivé 
slovo. Katka vážně některé dospěláky ne-
chápala.

„Ano, život je dar. Jen někteří lidé to ne-
chápou. Ti, kteří chtějí válku. Ale Katko, za-
pamatuj si, že válka nemá vítěze. Jen oběti.“

„A kam teď půjdou?“ Katka nemohla 
spustit oči ze smutného chlapečka. Nepla-

kal. Jako by zapomněl, co to jsou slzy. Jen 
tupě hleděl před sebe.

„Budou to naši noví sousedé. I tatínek 
říkal, že tu budou bydlet.“ Katce poskočilo 
srdíčko štěstím. Na jejich ulici nebyly žád-
né děti. Jen ty velké, které neměly zájem 
hrát si s maličkou Katkou. Raději svůj vol-
ný čas trávily s očima zapíchnutýma do 
telefonu. Ale tenhle chlapeček, snad by 
mohl být její kamarád. Paní se zvláštním 
šátkem vzala chlapečka za ruku. V druhé 
držela nějaké igelitové tašky. Za ní šel 
strejda, který měl takový dlouhý nos. Kat-
ce to připadalo směšné. Ale rodinka se vů-
bec nesmála.

Když Katka přes okno viděla, kam 
jdou, zarazila se. Snad nejdou do toho 
prázdného domu? Roky tam už nikdo ne-
byl, zahrada byla prorostlá trním a pleve-
lem a šuškalo se, že tam straší.

„Mami, ale vždyť tam jsou strašidla!“ 
vyhrkla Katka zděšeně.

„Katko, strach dokáže udělat z komára 
velblouda. Ten dům je sice starý, bez vody 
a elektriky, ale určitě tam nestraší,“ zasmá-
la se maminka.

„Pojď, jdeme udělat palačinky. A dones 
mi ještě jedno mléko z komory, budeme ho 
potřebovat,“ šibalsky zamrkala na dceru.

„Mami, pro koho je tolik palačinek?“ 
Katka zatím uměla počítat jen do deseti, 
ale palačinek bylo daleko víc.

„No zkus hádat, hlavičko moje,“ 
usmála se maminka. Věděla přesně, co 
musí udělat. Když přijde nový nápad, je 
nutné ho ihned zrealizovat. Jinak jí přemů-
že strach a nedokáže pak zaklepat na dveře 
nových sousedů.

„To je pro ně?“ Katku to potěšilo. Než 
si maminka stihla sundat zástěru, vběhla 
do svého pokoje. Z poličky sundala plyšo-
vého medvídka. Sice na jedno oko až tak 
dobře neviděl, ale uměl skvěle střežit dět-
ská tajemství.

„Dám mu ho,“ umínilo si děvčátko.
„A nebo raději stavebnici? Ta mě už 

stejně nebaví,“ nemohla se najednou roz-
loučit a ušatým kamarádem. Ta stavebnice, 
to je pěkná blbost. Pro malé děti, ne pro 
čtyř roční školáčky.

„Ne!“ dupla si. „Rozhodla jsem se dát 
mu medvídka, tak ho dám. Bude mi stát za 
to, aby byl šťastnější. A určitě má i on svá 
tajemství.“

„Katko, chceš jít se mnou?“ zavolala 
maminka, která už otevírala vchodové dve-
ře.

„Jasně, už jdu!“ 

pokračování v příštím čísle...

Katka a noví sousedé

Hraje  tvar  spirály  nějakou  zvláštní 
roli v mikrosvětě a makrosvětě Vesmíru?

 
Rigden: Ano, je to spojeno se struktu-

rovaným chodem energií, uschováváním 
informací a její výměnou, v podstatě s 
hlubší fyzikou. Pokud pečlivěji prozkou-
máme tuto otázku, pochopíme, že mnohé 
v materiálním světě má tvar spirály nebo 
se pohybuje ve spirále, mikroobjekty počí-
naje a makroobjekty konče… 

 
Jednoduchý příklad. Co jsou to vlasy, 

lidské nehty nebo u zvířat peří, drápy, bod-
liny a srst? Jsou to struktury tvořené pře-
vážně keratinem (rohovinové látky). Kera-
tin jakožto strukturální bílkovina je také 
převážně vystavěn ve tvaru spirály, napří-
klad ona strukturální bílkovina vlasů nebo 
chlupů α- keratin. A už dva peptidové řetěz-
ce tvoří společnou levotočivou spirálu. Ob-
razně řečeno je to takový spirálovitý pro-
pletenec v podobě dvou hadů. Superspirály 
se pak spojují do tetrametrů a ty se slučují 
do ještě složitějších útvarů. Osm takových-
to složitých útvarů pak už tvoří mikrofibri-
lu 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. Na-

příklad díky metodám testování DNA se 
toho můžeme o člověku mnoho dozvědět, 
včetně toho že můžeme udělat genetickou 
expertízu za účelem zjištění biologické pří-
buznosti. Dříve se pro analýzu DNA použí-
vala krev. Dnes už můžeme pro podobnou 
analýzu využít sliny, vlasy nebo lidské 
nehty. Soudní lékaři dokážou už podle je-
diného vlasu určit věk a pohlaví člověka. 
Mohou určit také to, jaké látky a mikroprv-
ky 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 identifi-
kovat „majitele“ vlasu. Tento postup vyu-
žívají i archeologové, když zkoumají nej-
různější hroby a starověké hrobky, protože 
vlasy se dochovávají mnohem lépe než 
kosti. 

 
Pravda ale je, že toto zdaleka ještě ne-

jsou hranice toho, co můžeme poznat. 
Věda teprve stále ještě stojí na prahu po-
znání tajemství spirálovité struktury (jež se 
v člověku nachází v nemalé míře), vzájem-
ného vztahu hmoty s energiemi. Je třeba 
ještě podotknout, že znalosti o tomto exis-
tovaly už velmi dávno. Svědčí o tom znaky 
a symboly dávných lidí, jež byly zanechá-
ny jako zápisky na rituálních předmětech, 
kamenech, artefaktech zemřelých nebo na 
symbolických architektonických detailech, 
dozvuky magických rituálů, jež byly rozší-
řeny 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 aktivo-
vala (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. Podobné rituály 
se samozřejmě dochovaly do dneška, jenže 
lidé je ve většině případů až směšně pře-
kroutili, takže zbyla jen prázdná nápodoba 
a smysl se vytratil. 

Anastasia: U různých národů existují 
různé pověry, dokonce zákazy, spojené 
opět s vlasy a nehty. Mělo se například za 
to, že ustřižené nehty a vlasy nelze lehko-
vážně vyhodit, kam se zachce, protože jsou 
nositeli určité energetické informace o je-
jich majiteli a mohli by se dostat k někomu 
zlému, kdy by jejich prostřednictvím mohl 
tomuto člověku způsobit něco špatného. 
Některé národy zase zakazují plivat: ne-
může se plivat kdekoli, protože věří, že by 
tuto slinu mohl získat čaroděj a člověka by 
uhranul. Kdyby se zákaz plivání zavedl ve 
městech, možná by se tam zlepšila kultura 
života, chodníky by byly čistější a třeba by 
lidé přestali tolik trpět různými poruchami 
a nemocemi nejasného původu…

 
Rigden: Kultura samozřejmě není ni-

kdy na škodu. Nicméně nespočívá to ve 
zdraví, zákazech, čarodějích nebo pově-
rách. Toto všechno je povrchní, ale vzniká 
to uvnitř člověka samotného. Je to věcí 
zvyku, dominancí určitého myšlení indivi-
dua, každodenní volbou. Pokud člověk 
očistí rozum od ideologické dezorganizace 
a stanoví si pro sebe a svůj život jako pra-
vidlo tvůrčí duchovní priority, pak mu žád-
ný čaroděj ani pověra neublíží. 

z knihy AllatRa od A.Novych

Spirála nejlépe uchovává informace Vidím, co malíř vyčaroval do plátna,
žasnu a propadám se do krásna.

Starosti s povinností odhazují spěch,
cítím, jak tají se mi dech.

Máš nové pocity i rozpaky,
zůstanou, nebo odplynou jak mraky.

Nutí tě přemýšlet i snít,
prosté věci umí okouzlit.

To malíř ti daroval přírodu, nebe,
přidal něhu a také sebe.
Trošičku přivírám oči, 

z té krásy se až hlava točí.
Žasneš, co tě dojímá,

jak touha s něhou tě objímá.
Ve všem nechtěj mít jasno,

vnímej to nadpozemské krásno.
Přišel za mnou krásný den,

to oslovil mě obraz jen!
Hana Jílková Agapit Pečerský

SYMBOLY DUCHOVNÍHO OSVOBOZENÍ V RŮZNÝCH KULTURÁCH

Lidé v dávných dobách etapy duchovní transformace člověka - cesty Bódhisattvy 
- obrazně srovnávali s rozkvětem lotosového květu, který vyrůstal z bahnité vody a na 
povrchu vypouštěl zralý, čistě bílý květ. Začátek duchovní cesty člověka srovnávali se 
semínky lotosu, která klíčila na dně močálu nebo jezera, čímž byl rozuměn trojrozměrný 
hmotný svět. Duchovní růst člověka, boj s Materiální podstatou, zbavování se pochyb-
ností a pozemských tužeb, práce nad kontrolou myšlenek a ovládnutí duchovních prak-
tik přirovnávali k růstu stonku, s jeho průchodem přes hustou bahnitou vodu, když si 
prorážel svou cestu na její povrch. Splynutí Duše s Osobností a duchovní osvobození při 
dosažení sedmé dimenze, kdy se zrodí nová Duchovní Bytost a stává se pro duchovní 
svět poznatelná, srovnávali s objevením pupenu lotosu nad hladinou vody, jinak řečeno, 
jeho projev v dokonalém světě. A co je pro pupeny nejdůležitější - dostupnost přímých, 
bahnitou vodou nezkreslených paprsků Slunce (síly duchovního světa), pod vlivem kte-
rých začal pupen rozpouštět své sněhobílé okvětní lístky. Každý z jeho nově otevřených 
okvětních lístků ztělesňoval duchovní dosažení další dimenze. A tento proces pokračo-
val, dokud člověk nepoznal 72 dimenzí. Jinak řečeno, dokud se plnohodnotně neotevře-
lo všech 72 lístků a velkolepý květ lotosu v celé své božské kráse nepředstoupil před 
zářící paprsky mocného Nebeského Tělesa, které jej vytvořilo. Stejně tak i Člověk, který 
dosáhl úrovně Bódhisattvy, se zjevoval ve všem svém duchovním bohatství před Tím, 
Kdo vytvořil toto božské semeno a dal mu život věčný. z knihy AllatRa od A.Novych
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Kde rty mlčí, srdce mluví tisíci jazyky. Rumi

 HISTORIE • ZÁHADY • ZAJÍMAVOSTI

textová verze v redakci Anastasie No-
vych; zkratky v textu - redaktorka Tatiana - 
T; Žanna - Ž; Igor Michajlovič Danilov - IM

pokračování z minulého čísla...
IM: Správně, a právě proto v obno-

veném náboženství, které přinesl prorok 
Mohamed, se jasně mluvilo o tom, že „ne-
vytvářejte žádné obrazy“, a proto odstou-
pili od obrazů. Proč jsou u nich zakázány 
ikony, je zakázáno zobrazovat samotného 
Mohameda a všechny ostatní? Aby vědomí 
nevytvářelo obraz. Je  třeba  vnímat  po-
city,  je  třeba se naučit pocitovému vní-
mání. Mohamed tomu učil své učedníky 
- vnímat Duchovní Svět pocity a stejně tak 
i představitele z Duchovního Světa. Ale ne 
vizuálně, ne vizualizací, ne pomocí haluci-
nací. V tom je ten smysl.

T: Ano, vždyť v islámu neuznávají 
obrazy ve výzdobě svatyň. Musli-
mové vytvářejí abstraktní vzory a 
kresby…

IM: Přesně tak.
T:… Používají pro to epitety, 

jména Boha nebo verše Koránu z 
arabského písma.

IM: Správně, sami muslimští 
imámové říkají, že ti, kteří si my-
slí, že Alláh má podobu, ať je to 
světlo, mladík nebo stařec, neznají 
Nejvyššího Alláha, nevědí, že je to 
jen jejich představivost a fantazíro-
vání, tedy jejich iluze, ve skutečnosti nee-
xistující. A problém těchto lidí spočívá v 
tom, že nechápou existenci bez těla, proto 
neustále připisují k Alláhu i tělo, i vlast-
nosti člověka. Ale v Koránu se říká, že : 
"Není nic Jemu podobného" (má se na 
mysli Alláh)...

Ž: Ano… Bůh nemá hranici, aby bylo 
možné si Ho představit, a pochopit myslí 
Jeho povahu.

At‘ hledáš ve svých myšlenkách 
jakkoliv, nenajdeš nic,

čím bys popsal Jeho velikou tvář,
neboť On nemá tvář.

Je tak veliký,
že není nic Jemu podobného…

T: V zásadě je dnes dáno rozsáhlejší 
vysvětlení toho, co to jsou obrazy na iko-
nách Panny Marie a kdo je ve skutečnosti 
Bohorodička, jako Duch. Ale tehdy vzni-
kala ještě taková otázka z vědomí: "Ale jak 

tak… vždyť obrazy Matky Boží se lidem 
zjevují po celém světě?“

IM: Proč systém často používá obra-
zy? Z toho důvodu, že prakticky po celém 
světě, nábožensky naladění lidé, dokonce i 
ti, kteří nejsou nábožensky naladění, často 
zažívají vidiny představitelů Duchovního 
Světa. Tedy v obvyklých obrazech. Vel-
mi často vidí Pannu Marii, jako rychlou 
pomocnici, ale znovu, ve většině případů 
je to právě vytvoření antipodu Marie. To 
znamená, že vědomí používá známý ob-
raz proto, aby připoutalo lidi zejména ke 
hmotnému. A všimněte si, člověk, když se 
nachází v chorobném stavu, modlí se, zjeví 
se mu obraz Marie, a on se uzdraví. Co se 
bude dít s tímto člověkem? Posílí se v něm 
víra… víra ve vědomí, avšak uvnitř – po-
chyby. A člověk už se dále sám duchovně 
nerozvíjí, chytil se právě na tom, že jeho 

vybrali, že je vyvolený, přišli k němu, 
zachránili ho. Copak tím, že se vyléčil z 
nemoci, se člověk spasil?! Jednoduchá 
otázka. A co…teď neumře? Stal se nesmr-
telným? To je léčka vědomí. Co se v něm 
zrodí? Zrodí se v něm, ano – víra, ano – 
pochopení, ale také strach. Strach, který ho 
nepustí do Duchovního Světa.

O co žádal? O materiální statky, o řeše-
ní nějaké konfliktní situace, zlepšení života. 
A co ve výsledku dostal? Dostal tu možnost. 
Ale co se děje potom? Bojí se to ztratit. Co 
překáží? Strach. Má možnost? Má. Ale 
strach z neznáma je strach vycházející od 
koho? Od vědomí, od toho, kdo prosil o po-
moc před ikonou. A tím ho zablokuje. 

Ž: Spotřebitelský vztah k Duchov-
nímu Světu. To znamená, že bude znovu 
prosit, pokud…

IM: Rozhodně, bude prosit vždy. Sám se 
snažit nebude. Proč by se snažil sám, když 
může poprosit a dostat? Je to jednodušší.

Ale bývá i tak: člověk skutečně cítí 
zásah… Člověk, který má něco v životě 

udělat, něco dobrého, anebo stojí na pra-
hu, řekněme, před volbou, cítí přítomnost. 
A chápe, že to je vliv Marie, právě její. 
Trojrozměrný obraz však nevidí. Toto je 
pocitové vnímání. V tom spočívá smysl: 
pocitové vnímání, i tehdy, kdy už začíná 
magie. A magie, ta vždy pochází ze systé-
mu. Nepochází z Duchovního Světa. Du-
chovní Svět nepotřebuje magii. Proč by 
měl zasahovat do tohoto světa?

Bývá i přímý zásah, jde o vzácné výji-
mečné případy, ale častěji je to, řekněme, 
kredit důvěry, nazvěme to tak. To je pro-
jev té síly, která přichází na pomoc lidem 
pouze pro duchovní rozvoj Osobnosti, 
když ji člověk může pocítit i na fyzické 
úrovni. To je pomoc lidem. Ale mnozí lidé 
používají tyto síly k rozvoji metafyzických 
schopností. Lidé to opět všechno překroutí 
ke své škodě. Proč to všechno překrucu-

jí?  Vědomí diktuje. Copak on, jako 
Osobnost necítí a nechápe, že tyto 
kapičky životodárné rosy musí za-
chovat, aby je použil na cestě přes 
poušť?

T:… To znamená, znásobit je.
IM: Správně. Musí je nejenom 

zachovat, ale díky nim i projít tuto 
cestu. Ale vědomí okamžitě odvádí 
a říká: "Pojď, vlož je sem, a člověk 
vložil, uviděl efekt. - Vidíš  – jde 
to! Už jsi něco v trojrozměrnosti 
získal". A co takového zde můžeš 

získat, aby ti pak zůstalo? Nic. Všechno je 
iluze, všechno je dočasné. Další obrázek ve 
tvém vědomí. Tak pracuje vědomí.

T: To je, jak jste říkal, nutí neustále se 
vracet ke Zdroji…

IM:… chtít ho, tento Zdroj. A člověk 
touží po tomto Zdroji, avšak sám se jím ne-
stává, jenom po něm touží, aby znovu vzal 
a použil na trojrozměrnost.

Ž: Přichází pro dodatečné síly.
IM: Naprosto správně, hromadění sil, 

nic víc. Dává se to ve výjimečných přípa-
dech, kdy je to potřebné pro pomoc lidem, 
ale ne více. Proč se tyto nástroje používa-
jí málokdy a ve skutečnosti se dávají jen 
zřídka? Protože lidé to často používají v 
první řadě na trojrozměrnost a ne pro du-
chovní růst. No, někdy se to používá jako 
potvrzení, anebo "pečeť“, jak se tomu ří-
kalo. „Pečeť moci" – to je to, co se pro-
jevuje…

https://allatra-book.org/article/pag-
es1728-cs

pokarčování ze str. 1
Informační poznámka: Mnich Ragno 

Nero, známý také jako věštec Černý pa-
vouk, žil ve 14. - 15. století v Evropě. 
Františkánský mnich, který po sobě zane-
chal knihu proroctví.

Nikdo ještě ani nemyslel, že se Oba-
ma stane prezidentem, že se to může stát. 
A když se stal prezidentem, mnozí oprav-
du uvěřili (proroctvím), proč? No, oprav-
du byl čtyřicátý čtvrtý a k tomu černý pre-
zident. V některých proroctvích ho 
nazývali černý člověk, černý prezident a 
podobně. On by ovšem měl být poslední. 
Ale pokud někdo zasahuje, může dojít k 
tomu, že to, co by se mělo stát, se nemusí 
stát. A vše se mění. A co k dnešnímu dni 
máme ve světě? Máme 45. prezidenta 
USA, je to tak? Tak. Existuje Amerika? 
Existuje. Takže všechno podléhá změně. A 
aby bylo jasné, mnozí jasnovidci také pro-
rokovali o konci světa, apokalypse, různě 
tomu říkají. A právě lidé svou volbou – 
svou volbou komu sloužit, ďáblu nebo 
Bohu, buď přibližují anebo oddalují tento 
konec světa. A to je skutečně pravda, že na 
samotných lidech mnohé záleží. I když ně-
kteří, dokonce vážení lidé, říkají, že po-
chybovat o konci světa k dnešnímu dni 
může pouze hlupák či ten, kdo nevidí, co 
se u něj za oknem děje. No, je to tak, avšak 

není třeba zneklidňovat se. V daném pří-
padě naopak, je třeba víc na sobě pracovat 
a snažit se změnit to, co je předurčeno. 
Předurčeno ještě neznamená, že to bude.

Moderátor: Využití znalostí PRAPŮ-

VODNÍ FYZIKY ALLATRA přinese zce-
la novou úroveň rozvoje jak pro vědu, tak 
i pro budoucnost celé civilizace. Tyto vý-
zkumy dávají možnost nejen udělat prů-
lom ve fyzice, ale co je nejdůležitější, prů-
lom v pochopení lidí o prvotnosti jejich 
duchovní povahy, poznání sebe jako Osob-
nosti, svého skutečného duchovního smys-
lu života, nemajícího žádný vztah k tělu či 
vědomí. Tyto znalosti a jejich praktické 
využití otevírají pro lidstvo cestu k tvořivé 
společnosti, založené na prioritách du-
chovnosti a dobra.

Oficiální web projektu Pyramida:
allatra- science. org/pyramida

Člověk vychyluje laserový paprsek. 
Budoucnost je možné změnit!

pokračování z předminulého čísla...

Vlastnosti zlatého řezu jsou vyjádřeny rovnicí:
x² - x - 1 = 0

Řešení této rovnice: x1,2=1 ± √5/2

Z praktických důvodů se používají přibližné 
hodnoty = 1,618 nebo = 1,62. V procentuálním za-
okrouhleném  vyjádření  představuje  zlatý  řez 
podíl jakékoliv veličiny v poměru 62% a 38%.

ZLATÝ TROJÚHELNÍK
Pro nalezení úsečky zlatého poměru vzestupných 

a sestupných řad lze použít pentagram.

Pro sestrojení pentagramu je nutné sestrojit 
pravidelný pětiúhelník. Způsob jeho sestrojení roz-
pracoval německý malíř a grafik Albrecht Dürer 
(1471 - 1528). Pokud O je střed kružnice, A - bod na 
kružnici a E – střed úsečky (poloměru) OA. Kolmice 
k poloměru AO, vycházející z bodu O, protíná 
kružnici v bodě D. Po-
mocí kružítka 
označíme na průměru 
úsečku CE, která se 
rovná úsečce ED. Délka 
strany pravidelného 
pětiúhelníku vepsaného do 
kružnice se rovná DC. 

Přenesením úsečky DC 
na kružnici dostaneme 5 
bodů, jejichž spojením vznikne 
pravidelný pětiúhelník. Tím, že 
spojíme pomocí uhlopříček 

každý další vrchol úhlů pětiúhelníku, vznikne penta-
gram. Všechny úhlopříčky pětiúhelníku rozdělují 
jedna druhou na úsečky v zlatém poměru. 

Každý úhel pěticípé hvězdy představuje zlatý 
trojúhelník. Jeho  strany  svírají úhel 36  ° při vr-
cholu  a  jeho  základ,  přenesený na boční  stranu, 
rozdělují v poměru zlatého řezu. 

Podívejme se na pentagram, tj. hvězdu v kruhu, a 
porovnejme ji s tabulkou, kterou jsem uvedl na 
začátku. (viz. obr. 5, tabulka a obr. 3. kde jsou uved-
eny hodnoty úhlů.)

Vidíme číslo 36, 72, 108 - stejná čísla jako v 
tabulce. Nyní vedeme přímku z libovolného vrcholu 
hvězdy (kvůli přehlednosti to může být horní) která 
rozdělí kruh na poloviny. Dostaneme následující: 
úhel při vrcholu hvězdy se rovná 36 děleno dvěma 
- dostaneme 18 (je v tabulce), přímka rozdělí úhel 
pravidelného pětiúhelníku, který se rovná 108 na 
polovinu - dostaneme 54 (je v tabulce), polovina 
kruhu má úhel 180 (je v tabulce). Vidíme, že v pen-
tagramu jsou všechna čísla z tabulky kromě 144, ale 

144 to je součet dvou úhlů po 72 stupních. (Tro-
júhelník 72 + 72 + 36 = 180)

Vznikne velmi zajímavá hvězda v kruhu, které se 
říká i pentagram.

"Jde o to, že podle prvotních poznatků Učení 
Bílého lotosu je hvězda symbolem božského 
ženského principu, kdežto kruh symbolizuje bytí, 
Vesmír. Hvězda v kruhu označuje přítomnost 
božského ženského principu v kruhu bytí. Mimo to 
se na ženský princip pohlíželo jako na nádobu pro 
reinkarnace a na ženu jako na dárkyně síly a života. 
Právě proto bylo ve starověkém Egyptě hvězdou v 
kruhu označováno království Duat, jako království 
přerodu Lidských duší." 

(Kniha "Sensei IV")

Také je zajímavé, že tato čísla jsou spojena s precesí.
Celý cyklus precese (dlouhodobý kuželovitý po-

hyb zemské osy kolem kolmice na zemskou oběžnou 
dráhu) trvá 25 920 let. Když toto číslo vydělíme 360, 
dostaneme 72. Za 72 let Země projde 1 stupeň. 
Základní číslo je 
72. Nyní si 
představme stupni-
ci, na níž jsou dva 
velké body 0 a 1. 
Jednička, tj. 1 
stupeň, se bude 
rovnat 72 (let). 

Rozdělíme naši 
stupnici na menší 
části. 72/2 = 36 
(označíme na stupnici půl stupně), 36/2 = 18 (čtvrt 
stupně), 36 + 18 = 54 (0,75 stupně nebo ¾ stupně).

Prodloužíme stupnici za jedničku: 72 + 36 = 108 
(1,5 stupně), 108 +36 = 144 (2 stupně), 144 + 36 = 
180 (2,5 stupně). Všechna čísla jsou v tabulce (výše). 

Stejně můžeme dostat číslo 432 - na naší stupnici 
se bude rovnat 6. 72 x 6 = 432 (Už jsme o tom mlu-
vili v článku na téma "Angkor Vat, Architektura, 
fresky a posvátná čísla "7" a "72"")

ZAJÍMAVÁ ZKUŠENOST
Úryvek z článku „Co je za zlatým řezem?“ z 

časopisu „Chemie a život", č. 7 ročník 1988.

"Homogenát - to je suspenze chloroplastů a 
jiných částí buněk v obyčejné vodě. Připravil jsem 

ho jednoduše: nařezané listy jsem rozdrtil v 
hmoždíři s vodou a vzniklou směs jsem přefiltroval 
přes nylonovou tkaninu. Po 12 nebo více hodinách 
při pokojové teplotě začala denaturace a srážení 
složek homogenátu. PH prudce pokleslo 
pravděpodobně v důsledku uvolnění iontů N + přes 
membránu chloroplastů, které byly v homogenátu 
převažující. Zvláštní bylo, že za stejných podmínek 
(teplota, osvětlení, množství homogenátu, tvar ná-
doby) denaturace a srážení probíhala často 
odlišně."

"Neméně překvapující bylo chování homogenátu 
v nádobách rozestavěných do kruhu. I když kruh 
"nemá začátek ani konec", ale vždy v několika ná-
dobách denaturace homogenátu probíhala rychleji 
než ve vedlejších. A pozoruhodné je, že tyto nádoby 
byly umístěny v polohách, které odpovídají vrcholům 
pravidelného pětiúhelníku vepsaného do kružnice 
(Obr. 3), který se vyznačuje svými zlatými proporce-
mi. Je to jediný pravidelný mnohoúhelník s poměrem 
úhlopříčky ke straně, který se rovná 1,618 ... Kromě 
toho každá z jeho úhlopříček je rozdělena dvěma 
dalšími, také ve zlatém poměru."

Ukazuje  se,  že  zvláštní  body  odpovídající 
dělení  objektu  (v  tomto  případě  nádob,  zku-
mavek)  ve  zlatém  (nebo  jemu  blízkém)  poměru, 
mají nějaké specifické vlastnosti!? Vždyť v těchto 
místech se něco děje jinak než v sousedních.

Nevěříte - přesvědčte se sami.
M.S. Radjuk

Institut fotobiologie AV BSSR 
(akademie věd Běloruské SSR)

„Pokud víme, co se odehrává v neviditelném 
světě při srážce například dvou elementárních 
částic, je jasné, proč stejné reakce (při zachování 
stejných vnějších podmínek) ve skutečnosti nikdy 
neprobíhají přesně stejným způsobem a vždy mají 
drobné odchylky“.

Prapůvodní fyzika Allatra
 Připravil Igor

HVĚZDA. ZLATÝ ŘEZ
Líbí se mi hvězdy. A vám? Myslím, že se nemýlím, když řeknu, že každý z nás alespoň jednou v životě 

kreslil hvězdu. Je to typické hlavně pro děti, které kreslí kosmické lodě letící ke hvězdám nebo prostě 
noční oblohu s hvězdami a měsícem. Kreslí novoroční stromeček s hvězdou na vrcholu, dědečka, který 
bojoval ve válce s hvězdou na hrudi. Příkladů zobrazování hvězd v dětské tvorbě je množství. A i dospělí, 
myslím, někdy kreslí hvězdy. A proč ne?

Obr. 5. Sestrojení pravidelného pětiúhelníku 
a pentagramu

Obr. 3. Pravidelný pětiúhelník a pěticípá hvězda

Obr. 3. Denaturace a srážení homogenátu probíhá 
rychleji v těch nádobách, které jsou umístěny v polo-
hách odpovídajících vrcholům pravidelného pětiúhel-
níku vepsaného do kružnice. Takových bodů může být 
od dvou do pěti.

Úryvek z živého rozhovoru 
"Vědomí a Osobnost. Od předem mrtvého k věčně Živému" 

BOHORODIČKA
v různých kulturách světa

 v příštím čísle:
UNIKÁTNÍ PŮSOBENÍ NA KREV. EXPERIMENT „PYRAMIDA“

PŘED PO
IM: Dobrý den! Dnes jsme se rozhodli provést, na žádost mnoha našich diváků ještě jeden 
experiment. Samozřejmě ho budeme provádět na sobě a ne na někom jiném. V daném 
případě, na něm. Podstata experimentu tkví právě v tom, abychom se podívali, může-li 
působení pyramidy nějakým způsobem ovlivnit zdraví, organismus a v prvé řadě krev 
člověka. Proč krev? Ještě si o tom pohovoříme, nicméně krev je nositelem našich nemocí, 
našeho zdraví. Proto se nyní podíváme, co z toho vznikne. 
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Pojďme spolu tvořit POZITIVNÍ NOVINY!

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

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

KLÍČ KE ŠTĚSTÍ
...pokračování z minulého čísla

Já chci
Pokračovala jsem v modlitbách a me-

ditacích a upřímně chtěla poznat Boha, ale 
nějak se mi nedařilo dostat se dál, pocítit 
Ho. Když tu náhle mi došlo, že všechny 
mé urputné snahy poznat Jej a dostat se 
do Jeho světa, jsou marné. A to proto, že 
existuje překážka – má pýcha, má snaha, 
mé "Já chci". Říká se, že jedinou překáž-
kou mezi Bohem a člověkem je pýcha a 
že všechny strachy a problémy vznikají 
právě z ní. Ale co ve skutečnosti je ta pý-
cha? Myslela jsem, že je to přehnané se-
bevědomí, ale pýcha má mnoho převleků! 
Může mít převlek „já jsem ten nejlepší“, 
ale také „jsem prašivý pes“. Pýcha zname-
ná mnohem víc! Je to samotné vědomí "Já" 
a snahy a představy, které z něj vychází! 
Přesvědčení, že JÁ JSEM oddělený sub-
jekt, někdo konkrétní – individuum s vlast-
ní vůlí – to je pýcha. Ono samotné "vědomí 
Já" je tou překážkou, která mě odděluje od 
Něj. Toto "Já" se tedy jakoby snaží dostat 
se do Jeho světa – do Jednoty, a přitom 
tomu samo brání, protože to by znamenalo, 
že přijde o svou individualitu, oddělenost. 
A v Jednotě oddělenost nemůže být! V tom 
dni jsem pocítila, že toto "Já" je falešné, 

že k Bohu nepatří, že vlastně není skuteč-
né. Já, jak jsem se doteď vnímala, nejsem! 
Já nejsem! Je jen On. Bůh Je a pokud mu 
něco odporuje a snaží se být mimo Něj, 
není to od Něj a nepatří k Němu. "Já" je jen 
iluzorní představou nějaké konkrétnosti v 
mém vědomí. Falešný obraz – ego, vytvo-
řený mým vědomím. 

Dvakrát Já
V momentě, kdy jsem pocítila iluzor-

nost tohoto mého Já, mi došlo mnoho věcí. 
Především jsem si konečně položila otáz-
ku – kdo tedy jsem, když ne to, co jsem 
do teď považovala za "Já"? A pokud tedy 
nejsem tímto svým bolavým (prašivým) já, 
jak mohu vědět, čeho jsem vlastně hodna a 
schopna? Pocítila jsem, že nejenže vlastně 
vůbec nic nevím, ale i to, že nejsem jen jed-
nou, ale dvakrát! Dvě jakési bytosti – ego, 
které se nikam dál, než za modlitby za od-
puštění nedostane, a pak ještě někdo, kdo 
toto ego pozoruje a ví o sobě, že je nějakým 
způsobem spřízněno s Bohem, že může po-
znat víc. V ten den jsem pochopila, že si 
musím vybrat. Kdo jsem? Pokud se budu 
ztotožňovat se svým egem, tak jsem skon-
čila. Ego se k Bohu nedostane. Ego je jen 
výmysl – lež a Bůh je Pravda. Ego je mrtvé 
a Bůh Živý. Vybrala jsem si být tím, kdo je 
blíže Bohu a kdo míří k Němu, ale ke „zto-
tožnění“ – uvěření v to, procítění této sku-
tečnosti, hned nedošlo. Nejprve jsem měla 
poznat, jak mocně mé ego překáží v cestě. 

Ego a duch
Z knihy AllatRa se dozvídáme, že 

člověk  –  je Osobnost,  duch, který má k 
dispozici materiální tělo a vědomí, jako 
nástroje k poznávání. Člověk  není svým 
tělem ani vědomím, je něčím víc – du-
chem,  který  si  v  každé  chvíli  vybírá, 
do  čeho  bude  vkládat  svou  pozornost 
(tvořivou životní sílu). A to pak bude. A 

nástroje (tělo a vědomí) mu mají sloužit, 
zde, v hmotném světě. Osobnost  nemá 
žádnou  svou  vůli,  jen  tuto  svobodnou 
volbu.  Ona  jen  vybírá,  jaké  vůle  bude 
průvodcem.  Je  Vůle  Duchovního  světa 
–  Boha  a  je  Vůle  Živočišného  rozumu 
materiálního  světa  (satana). Není žádné 
jiné vůle. Buď Vůle Boha – Láska, Jedno-
ta, Život, svědomí, nezištnost, darování, 
spojování, radost – nebo vůle Živočišného 
principu – satana, kterého je vědomí Já 
nástrojem – pýcha, oddělenost, rozdělení, 
samolibost, konzum, prázdnota, samota, 
utrpení, existence bez Boha. A Osobnost 
pouze vybírá, kam bude svou pozornost 
směřovat. Osobnost  –  duch  je  tím  sku-
tečným Já, to ona rozhoduje, to ona dis-
ponuje silou pozornosti, která vše tvoří, 
ne falešné Já od vědomí – ego, démon, 
který si myslí, že má svou vlastní vůli. 

Cesta k Bohu podle démona
Dostala jsem Znalosti, které jsem po-

chopila svým vědomím, zformovala jsem 
v něm představu toho, jak cesta k Bohu 
má vypadat a co přesně dělat, abych do-
sáhla cíle. Mé vědomí mě hnalo vpřed, za 
vidinou osvobození a štěstí ve světě Boha. 
Formovalo všechny detaily, rozlišovalo na 
duchovní a neduchovní, nabádalo k urput-
né snaze a strašilo myšlenkami na to, že 
to nezvládnu, nestihnu, nepodaří se. Díky 
tomu jsem vše rozdělovala na duchovní a 
neduchovní (materiální). To neduchovní 
jsem odmítala a když jsem to přesto udě-
lala, přišly výčitky a pocity viny. Přesto-
že jsem v meditacích pociťovala jasné 
záblesky něčeho nádherného a jemného 
uvnitř, byla jsem většinu dne v napětí, ne-
ustále se hlídala, abych neudělala "chybu". 
Zcela jsem se izolovala od lidí (aby mě 
nezmátli, aby mě nezdrželi na cestě, resp. 
abych já neuklouzla a nesešla z této ces-
ty kvůli vztahům k druhým lidem). Stále 

Z VLASTNÍ ZKUŠENOSTI

Největší vítězství je vítězství nad sebou samým. Co to znamená? To znamená, že 
zvítězíš nad svými negativními myšlenkami, naučíš se je kontrolovat, naučíš se kon-
trolovat své emoce. Ještě jednou opakuji, ve tvé hlavě nesmí být nic ne-ga-tiv-ní-ho. 
Jenom pozitivní myšlenky! Tehdy nebudeš muset ztrácet čas na boj sám se sebou a 
tvoje skutky budou vždy pozitivní. Harmonie by měla být v prvé řadě uvnitř tebe. 
Harmonie a mír.

Z knihy A. Novych, Sensei ze Šambaly

„Tá púť bez cesty... pozývajúca do 
blýskavého sveta“  

A. Grin „Blýskavý svet“

V mladosti som spoznal šťastie lásky 
– bol som zaľúbený do dievčiny. Dievčina 
odišla, ale Láska zostala. Zaujímavo a 
pútavo sa o tom hovorí v Evanjeliu od Di-
onýsia:

„Cez lásku len k jednému človeku 
možno Kráľovstvo Nebeské uvidieť na 
krátko, no vstúpiť do neho môžu iba dispo-
nujúci Pravou Láskou, Láskou Dokona-
lou“.

Neskôr, trochu vnútorne dospejúci, 
ponoril som sa do nekonečného sveta Pra-
pôvodných Znalostí. To je skutočne dra-
hocenné, skutočné šťastie – poznať sku-
točný zmysel a cieľ svojej existencie. Ale 
tiež to, ako tento cieľ dosiahnuť. Neobá-
vajúc sa veľkých slov pre vyjadrenie svoj-
ho vzťahu k Prapôvodným Znalostiam, ich 
významu v mojom živote ako aj v živote 
každého človeka, môžem s istotou povedať 
– to je najdôležitejšie! To je skutočne naj-
vyššia hodnota a najdrahocennejší poklad. 
Ale on nie je skrytý na nejakom neobýva-
nom ostrove, ale voľne dostupný čaká kaž-
dého. A preto je pravdepodobne zložité 
uveriť tomu, že taká drahocenná perla 
môže kľudne ležať a očakávať tých odváž-
livcov, tvorivých, zrelých, rozmýšľajúcich 
ľudí, ktorí sa predsa len odvážia nasledo-
vať volanie srdca.

Pochopil som tiež, že proces dospie-
vania  Osobnosti  je  proces  etapovitý. 
Prebieha ako dozrievanie plodu... A teda, 
dozrievajúc ako Osobnosť, pochopil som, 
že Dôvera Bohu je základom Duchovnej 
Cesty. Ak si predstavíme Duchovnú Cestu 
v podobe mosta nad priepasťou – prácu na 
sebe i duchovnú pomoc všetkým ľuďom 
(rozširovanie Prapôvodných Znalostí – 
najhodnotnejšia činnosť, pravé Dobro) ako 
zábradlie tohto mosta, tak práve Dôvera 
Bohu je základom tohto mosta, vedúceho 

do Nekonečnosti. V detstve mi povedali, 
ako aj autorovi „Malého princa“, že maliar 
zo mňa nebude, ale predsa sa pokúsim 
schematicky zobraziť myšlienku.  

Dôvera Bohu – to je základ cesty. To je 
jej podstata. Na dôvere je všetko vybudo-
vané a bez nej niet cesty. Je jednoducho 
nevyhnutná, lebo bez nej nie je možné nič 
ostatné. Dôvera Najvyššiemu – to je zá-
kladný kameň v najdôležitejšej veci pre 
každú Osobnosť – v Spasení. Na nej sa 
všetko zakladá. Dôvera vo všetkom, lebo 
len  Jemu  Jedinému  je  známe  všetko  a 
Jeho Láska  a Milosť  je  taká  nezmera-
teľná a iba On vie, čo je pre nás lepšie. A 
pokiaľ Mu dôverujeme úplne, nie slova-
mi, ale každodenne, tak ani znepokojo-
vať  sa  absolútne  niet  čím. Aký má vý-
znam znepokojovať sa voľačím, 
ak ma vedie Všemohúci Pán? Ak 
je mojou jedinou starosťou kaž-
dý deň a každú sekundu iba to, 
aby som cítil Jeho Lásku a 
vďaka Duši bol spojený s Jeho 
Vôľou, tak ma to automaticky 
oslobodzuje od všetkých staros-
tí, obáv a útrap. Aké môžu byť 
problémy a ťažkosti u toho, kto 
je už časťou Boha. Preto je Dô-
vera Bohu najdôležitejšia! Veď 
keď sa oddám Jeho Vôli, vnútor-
ne sa rozhodnem a poviem: „Ty 
si moja voľba, Otče! A neurobím ani krok 
bez Tvojej Vôle k tomu“, týmto samotným 
získavam Slobodu! Tú Slobodu, od ktorej 
niet ničoho cennejšieho a vyššieho v tomto 
pominuteľnom svete! Slobodu od jarma 
vedomia! Táto Sloboda je najvyššia odme-
na a dosahuje sa v Dôvere Stvoriteľovi! 
Dôvera Bohu je ako bárka, nesúca nás k 
Tvorcovi a Pánovi svetov...

Každý deň, každú sekundu tohto dňa 
je pred nami voľba – pokračovať v držaní 
sa za vetvičku pochybností, ktorá sa už 
stala zvykom, alebo sa zveriť Bohu, úplne 
sa odovzdajúc Jeho Vôli. Pamätáte sa na 

podobenstvo z knihy AllatRa? Veď čo je 
to tá vetvička, ktorej sa nechcel pustiť vi-
siaci nad priepasťou? V mojom chápaní to 
je túžba držať všetko pod kontrolou, sám 
„riadiť“ udalosti a ľudí vo svojom živote. 
Človek, zveriaci sa Bohu, sa stáva voľ-
ným vtákom, plachtiacim v nebi Slobody. 
A vôbec to neznamená, že netreba praco-
vať, či vykonávať potrebné činnosti v 
tomto svete. Znamená to, že nič netrápi 
Sokola, vznášajúceho sa vo výške ne-
beskej čistoty...

Dôvera Bohu, a úplná nezodpovedno-
sť (lenivosť, zaháľka, ničnerobenie) – to sú 
diametrálne opačné pojmy. Ak na vás ide 
auto, tak stáť s otvorenými ústami a roz-
mýšľať, že „veď ma Boh zachráni“ – to je 

prinajmenšom hlúpe. Alebo, ak musíte ob-
starávať obživu pre seba, svoju rodinu, tak 
je potrebné vyhrnúť rukávy a pracovať a 
nie čakať na mannu nebeskú. Ale ak do-
chádza k nejakým ťažkostiam v tej práci a 
nejde všetko tak, ako by sme chceli, nesto-
jí za to znepokojovať sa a treba sa zveriť 
Bohu, vediac, že Boh nikdy nezabúda na 
toho, ktorý každý okamih svojho života 
pamätá na Neho. Ale opäť nie v spotrebi-
teľskom chápaní: „Ty mne – a ja Tebe“. 
Len jednoducho dôverovať a milovať a 
byť tak vďačný, že nijaké starosti neprejdú 
cez stenu Dôvery. Cez tvrdé presvedčenie 
o tom, že treba robiť len voľbu, byť verný 

Jemu. A vtedy si už vo svojom živote Víťa-
zom!  

Podľa môjho subjektívneho názoru, 
ani jeden zo svojich výtvorov si Pán neza-
miloval tak, ako človeka. On nás miluje 
dokonca viac, ako my milujeme seba sa-
mých. Len sa pozrite, koľko zla denno-
denne napáchame vo vzájomných vzťa-
hoch. Ale Boh nás rovnako miluje a verí, 
že my sa predsa len zobudíme zo sna ilúzií. 
A keď sa Jemu Jedinému zveríme, zvolíme 
Lásku, staneme sa slobodnými, skutočne 
slobodnými. Lebo neexistuje iná Sloboda, 
okrem Slobody Večnosti!  

V práci na sebe, v diele Spasenia je 
najdôležitejšie  a  základné  –  naučiť  sa 
dôverovať  Bohu  až  do  konca.  Byť  ko-

jencom v rukách milujúcej mat-
ky... Neriadiť sa logikou – „ako 
to má byť“, ale prijímať všetko 
tak, ako to je – oddajúc a vložiac 
sa do Vôle Boha.

Existuje jedno podobenstvo, 
ktoré mám veľmi rád. Rozhodne 
sú v ňom momenty zámen, ale 
podľa mňa, podstata v ňom ulože-
ná, je veľmi hlboká. Takto teda 
hovorí:

„Raz išiel Narada cez les. Mi-
eril k Bohu. V lese stretol vekom 
zrelého askétu, sediaceho pod 

stromom a preberajúceho ruženec. Ten po-
vedal Naradovi: "Viem, že ideš k Bohu. 
Opýtaj sa Ho, prosím, koľko reinkarnácií 
ma ešte čaká predtým, než ma On oslobo-
dí? Už som prežil 30 reinkarnácií. Zisti od 
Neho, koľko mi ešte zostalo?"

"Dobre,"  znela odpoveď.
Prejdúc ešte trochu po lese, uvidel Na-

rada asi tridsaťročného človeka, ktorý tan-
coval pod stromom. Človek bol šťastný a 
iba tancoval pre seba tak, akoby všetko 
ostatné s ním nemalo nič spoločné. Narada 
sa na neho obrátil s týmito slovami: "Tvoj 
sused ma požiadal, aby som sa opýtal 
Boha, koľkokrát sa ešte musí reinkarnovať 

predtým, kým ho On oslobodí. Môžem sa 
Ho opýtať aj na teba."

Odpoveďou bolo mlčanie. Človek stále 
pokračoval vo svojom tanci, akoby ani ne-
počul Naradove slová. Radostné a ľahké 
boli jeho pohyby.

Po nejakom čase, vracajúc sa cez les, 
uvidel Narada znova staručkého mudrca a 
povedal mu: "Spýtal som sa Boha a On od-
povedal, že ti zostalo ešte trikrát sa rein-
karnovať."

V hneve starec roztrhal svoj ruženec a 
zakričal: "Ako? Toľkokrát som sa reinkar-
noval, toľko rokov sedím v askéze, zriekol 
som sa celého sveta s jeho slasťami a ešte 
sa musím trikrát reinkarnovať!"

Ale Narada ho nepočúval a šiel ďalej.
Pod tým istým stromom znovu zastihol 

toho tancujúceho človeka a obrátil sa na 
neho takto:   "Hoci si sa nič nepýtal, aj tak 
som sa opýtal Boha i na teba. Ale tvoj 
sused, keď počul odpoveď, sa tak nahne-
val, že sa ti bojím povedať, čo povedal Boh 
o tebe." No človek mlčky pokračoval vo 
svojom tanci. A tak Narada povedal: "Hoci 
si sa nepýtal, spýtal som sa Boha a ten po-
vedal: „Odkáž tomu človeku, že sa bude 
reinkarnovať ešte toľko krát, koľko je listov 
na tom strome, pod ktorým tancuje“".

Človek sa zastavil a takto hovoril:                                                                                                                          
"A to je všetko? Iba! Vo svete je toľko stro-
mov a na nich toľko listov a mne zostalo 
reinkarnovať sa len toľko krát, koľko listov 
je na tomto jednom strome? A to je všet-
ko!? Iba toľko krát! Keď nabudúce pôjdeš 
k Bohu, odovzdaj mu moju nesmiernu vďa-
ku!"

A podľa legendy bol oslobodený v tej 
istej sekunde. Absolútna dôvera Bohu a ži-
vot v prítomnosti prekliesnili tomuto člo-
veku priamu cestu k Bohu.

Úprimne želám nám všetkým, priate-
lia, dosiahnuť takú plnosť chápania dôleži-
tosti dôvery Bohu, ako ten v Radosti tan-
cujúci človek.

Eľčin Achmedov

jsem kontrolovala, co jsem řekla, proč, kdo 
mě k tomu vedl, čí Vůli provázím. Posu-
zovala jsem (vědomím), jak na tom jsem 
a co musím ještě zvládnout. Není divu, že 
jsem necítila Duši, Lásku, Boha ani štěs-
tí. Vždyť toto "Já" je plodem materiálna, 
nezná a nemůže poznat, co to je duchovní, 
neví o něm nic. Vždy bylo, je a bude od-
děleno od Boha a Jeho světa a také, a to je 
důležité, odděleno od druhých lidí! Navíc, 
ego do světa Boha nechce! Ono se ho bojí! 
Došlo mi, že tady něco nehraje a zastavi-
la se. Bylo přece jasně řečeno i napsáno, 
že DUCH SPOJUJE A DÉMON (VĚDO-
MÍ) ROZDĚLUJE! BŮH JE LÁSKA (ne 
strach), BŮH JE SPOJENÍ (ne rozdělení).

.
Hlas našeptávače
A skutečně, něco vnitřního mě ve-

dlo k lidem, uvědomila jsem si, že se chci 
setkávat s ostatními na této cestě, sdílet s 
nimi své poznatky, něco hezkého a smys-
luplného s nimi tvořit. Ale jakýsi varovný 
hlas v hlavě mi našeptával, že je to past, 
že je to ztráta času, že mě to svede z 
cesty a že vlastně oni, ti lidé, které ještě 
ani neznám, jsou docela nebezpeční. Do-
konce mě přesvědčil, že mám z lidí vlastně 
strach! Také jsem zjistila, že se v mé hlavě 
nacházejí myšlenky: já chci poznat Boha, 
Já chci dosáhnout osvícení, Já chci sp-
lynout s Bohem. Já chci. Ale kdo ve mně 
takto přemýšlí? Kdo je toto Já? Kdo se 

odděluje od druhých, aby jen ono samo 
došlo k Bohu? Démon, to démon rozděluje! 
Toto " Já" mi tedy říká, jak vypadá cesta k 
Bohu, chce, abych následovala jeho poky-
ny. A když udělám něco jinak, vyčítá, kriti-
zuje, ponižuje mě. Toto ale není hlas Boha! 
To není hlas Boha! Bůh nepřikazuje, neza-
kazuje, nevyčítá, neponižuje, nerozděluje 
na dobré a špatné. On  je  Láska! Čí byl 
tedy ten hlas, který mě jako by vedl do 
světa Boha? Pochopila jsem a zastavila se.  

Odpadnout
V tu samou dobu, co jsem ubrala plyn 

a přestala se kontrolovat, jestli všechno 
dělám správně a jestli je to duchovní nebo 
ne, jsem uvnitř sebe něco krásného pocítila. 
A bylo to překrásné, hluboké a opravdové. 
Pocítila jsem, že to je ono, pocítila jsem, 
že On – Bůh je tady uvnitř celou tu dobu! 
Stačilo vlastně přestat poslouchat ten hlas, 
stačilo obrátit svou pozornost (beze snahy 
o nějaký efekt) dovnitř k Němu, odstra-
nit všechny obrazy či zvuky ze své hlavy, 
prostě "spadnout klidně a s lehkostí ke 
své Duši, jako do měkké náruče Matky". 
Žádná snaha a napětí, jen spadnout, od-
padnout od svého šíleného vědomí! Začala 
jsem chápat, že vlastně žádná cesta k Bohu 
není. Vše je mnohem jednodušší! Vždyť 
On je přímo tady a teď! Mé "Já" mě vodilo 
v kruhu, a přitom Bůh je přímo uvnitř!

pokračování v příštím čísle...

Vedomie nám dáva vždy kopu otázok. 
Zaplavuje nás otázkami ohľadom toho, či 
to, čo robíme, robíme správne. Je v jeho 
záujme nás zneistiť, odviesť pozornosť od 
podstatného.

Všetko sa to začína od ozajstnej čest-
nosti a úprimnosti voči sebe samému. To 
nie je fráza, je to veľmi dôležité! Od toho 
sa všetko odvíja...

A keď som ku sebe naozaj, ale naozaj 
úplne úprimná a čestná, tak to cítim na vn-
útornej úrovni. Odpadajú všetky otázky od 
vedomia. Odpadajú úvahy o tom, či TO čo 
robím, robím správne alebo nie.

Meditácie a Duchovné praktiky sú 
prostriedkom ako dôjsť ku Komunikácii s 
Bohom prostredníctvom Lásky.

Ak mám úprimný záujem o túto Ko-
munikáciu, nepotrebujem nič. Všetko sa 
stáva úplne jednoduchým. Nájdem si prí-
jemné miestečko niekde v kútiku. A teším 
sa ako malé dieťa na stretnutie s Ním. Ne-
rozmýšľam nad uvoľňovaním, nad tým či 
všetko vykonávam správne. Len sa stíšim, 
upokojím a preciťujem v sebe Jeho. Boh 
cíti môj úprimný záujem byť s Ním a od-
povedá hneď. Ja Ľúbim Jeho, On Ľúbi 
mňa! Nič nemusím riadiť ani siliť. Ono to 
Je! Láskavé, nežné a pokojné stretnutie s 
Bohom. Sme spolu. Sme jedno. Ja, oddaná 
v Jeho láskavom náručí... A On sa o mňa 
stará ako starostlivý Otec. Hýčka ma, Lás-
ka, dáva mi Pokoj. A ja sa mu úplne odo-
vzdám...

Vtedy mi je úplne jedno, čo hovorilo 
vedomie. Či to tak má byť, alebo nie. Ro-

zum nemá šancu. Ja viem, že je to to Pravé 
stretnutie s Bohom! Nedá sa pomýliť. 
Všetko To Je!

Ďakujem Bohu, že mi tak pomáha. Je 
to všetko tak ľahké a prirodzené.

Úprimnosť a čestnosť v pravom vý-
zname slova – a všetko je tak ako má byť! 
S Bohom!  Hanka

Z VLASTNÍ ZKUŠENOSTI Ako viem, že robím Duchovnú praktiku správne?

Pro obrazné pochopení na úrovni vědomí uvedu příklad toho, co je tento svět. 
Představ si květinu, jakoukoli, je to jedno jakou, například, kopretinu. Představila 
sis kopretinu? A teď si představ, že kopretina zmizela a místo ní se objevil ptáček. 
Představila sis to? Tak tedy pro Duchovní Svět je tento svět jako ta kopretinka, kte-
rou sis představila a okamžitě na ni zapomněla, je tak prchavý a iluzorní. V tom je 
smysl. Ale pro lidi jako Osobnosti, není tento svět ničím jiným než odrazovým můst-
kem pro skok do Věčného Života, anebo propastí do dlouhého mučení. Volba zůstá-
vá na lidech.

Úryvek z živého rozhovoru "Vědomí a Osobnost. 
Od předem mrtvého k věčně Živému."  na allatra.tv


