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Osteochondróza
pro profesionálního
pacienta

POZVÁNKA
Milí čtenáři a příznivci knih Anastasie Novych, jménem dobrovolníku Mezinárodního společenského hnutí ALLATRA Vás srdečně zveme na setkání pod názvem „ Jednota na duchovně-mravním základě“
Na co se můžete těšit? Dozvíte se mnoho zajímavého o činnosti
dobrovolníků z MSH AllatRa, budete se moci podělit o své vlastní
zkušenosti s ostatními, prodiskutovat znepokojující otázky a samozřejmě se seznámit s milými lidmi z různých měst, kteří jdou rovněž
po cestě duchovního rozvoje. Bylo toho řečeno a napsáno již hodně,
nástroje již byly dány. Vlastní zkušenost každého z nás je nyní to nejcennější, co společně máme.

Vstup
volný
Kontakty: Michal Krawiec,
tel: +420 733 111 676, cz@allatra.tv

2.12.2017 od 11:00 hodin, Ostrava - Výstaviště Černá louka 3235,
Pavilón A - konferenční sál - vstup bočním schodištěm od parkoviště

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?
Pro mě hvězda představuje především
příjemné vzpomínky na dětství, když jsem
hrdě nosil na hrudi hvězdičku s portrétem
Lenina, pak v roli vlajkonoše nesl pionýrský znak v průvodech vždy se stejnou pěticípou hvězdou. No a pak bylo vše "fuč"
a začala úplně jiná doba: žvýkačka, Coca-Cola, všelijaké nesmysly. Z bývalých
pionýrů se stali byznysmeni, zloději, politici. Každý potřeboval urvat nějaký tlustý
kousek a hvězdy zůstaly v minulosti. Ale
někdy, večer venku, zrak se nechtěně zvedne ke hvězdám, k těm překrásným nočním
výtvorům, a člověk na okamžik zapomene
na tento svět smrtelníků, na to co se dá kde
urvat a začne se před ním otevírat něco
většího.
Toto téma je obšírné, je rozdělené na
4 části a hlavním hrdinou je, jak jste již jistě pochopili, můj oblíbený znak: Hvězda.
Svůj příběh začnu poezií. Poezie přece
nemůže být bez hvězd, které jsou vždy tak
inspirující.

zvláštními sny,
Ach, ta slavnost zasnoubení nebe
s okvětními listy,
Ach, to tajemství svatby kvítků
se souhvězdími!
Konstantin Balmont
ETYMOLOGIE  SLOVA  HVĚZDA
Hvězda, staroruské - zvezda (svítit,
zářit). Protoslovanské - gvezda (světlo,
jas). Na Staré Rusi bylo slovo s významem
"nebeské těleso" známé již od XI. století. Od 17. století se začalo často používat
v poezii jako symbol něčeho krásného.
Hvězdou se také nazývá i předmět, nebo
obrázek, nejčastěji pěticípé hvězdy (Kremelská hvězda). S tím souvisí: polské zwiazda (hvězda). Odvozené: hvězdný,
souhvězdí, hvězdy. (Etymologický slovník
ruského jazyka Semenova).
Hvězda u různých národů: "Pěticípá hvězda je také starobylým slovanským

Stříbrné myšlenky půlnočního ticha!
Jak jste něžně elegantní na Jarní slavnosti.
Co dýchá ve vás v radosti? A o čem vlastně hvězdy sní?
Stříbrné vody nezemních prostor,
Jakou píseň zpíváte v zrcadlech Přírody?
Jezera Univerzu! Potoky živých vod!
Zkoušel jsem hvězdy se srdcem v tichosti
sloučit,
Pod Mléčnou Drahou vzdychala Duše má.
Doufala v talisman, jež mezi přátelskými
hvězdami se nalézt dá.
Ptal jsem se, poslouchal mlhavou
strunu mou,
Nevím, jestli jsem zřel nebe nebo
hloubku svou,
Vím jen, že jsem miloval, slavil jsem Jaro
a planul láskou bezednou.
Duše se třepetala od zpěvu tajných slov,
V mé Duši se rozvinul neznámý to květ.
Jehož jméno znát nemohl jsem doteď.
Já celý uvnitř zpívám a zářím

symbolem, který byl nalezen v mnoha
městských osídleních. Kromě Slovanů
používali pěticípou hvězdu i Ugrofinové
(Vykopávky na Šatriščenskom pohřebišti v blízkosti Rjazaně - výšivky, odznaky
s hvězdou, nebo s křížem a hvězdou spolu)".
Pěticípá hvězda v minulosti:
Anastasia: Bohužel... Tak tedy, co se
týká symbolů. Jak jste zmínil, půlměsíc
často malovali s hvězdou namísto kruhu.
Ale hvězda mohla být i pěticípá, i sedmicípá, i osmicípá, mohla se zobrazovat
buď jako geometrický útvar se špičatými
výstupky, nebo jednoduše s paprsky, vycházejícími ze středu.
Rigden: Hvězda nad půlměsícem je
v podstatě zesílení silného – Allat v Allatu. Takové znaky se používají ještě jako
dodatečné poukázání na jednu ze sil Allatu. Různě paprsčité hvězdy mají odedávna
svá specifika v interpretaci jejich symboliky. Sedmicípá hvězda je symbolem sedmé dimenze. Osmicípá hvězda je stejným
symbolem jako kosočtverec (krychle, post-

avená na jeden z úhlů, jako symbol transformace člověka v duchovní bytost, postoupení do duchovního světa). A pěticípá
hvězda je pracovním znakem, spojeným
se silami Allat (projevujícími se na úrovni
páté dimenze) a patří ke skupině pozitivně
působících znaků. Ale takovým detailům
se věnují leda lidé, kteří pracují se znaky
v neviditelném světě.
Znak pěticípé hvězdy aktivuje
v člověku (na úrovni podvědomí)
vnímání spravedlnosti, naděje na budoucnost a také napomáhá spojování
lidí. Ale unikátní vlastnosti tohoto znaku,
bohužel, často používali a stále používají
lidé, sloužící Živočišnému rozumu. Ve
srovnání se znakem AllatRa je to sice slabá
síla, nicméně při jeho masovém používání
přináší výsledek, spojený s určitým
vlivem na lidi a se změnou událostí
v trojrozměrném světě. Co se týká pěticípé
hvězdy, ať by ji člověk otočil, jak by chtěl,
třeba vrškem nahoru, třeba i vrškem dolů,
je to jedno, stejně to stále bude znak
jedné z tvořivých sil Allat. Otázka pouze
zůstává, na co se čerpá, přesněji, kam lidé,
kteří ji získali, tuto doplňující sílu směrují.
Anastasia:
Skutečně,
pěticípá
hvězda se používala odedávna, v různých
podobách přetočení. Její nejstarší zobrazení (budeme-li hovořit o artefaktech, které jsou dnes známé) má za sebou
devíti tisíciletou historii a bylo nalezeno
v Malé Asii, v kultuře, o níž jsme mluvili.
V neolitu umísťovali znak pěticípé hvězdy
nad hlavu Veliké bohyně jako její symbol. A u Egypťanů znamenala pěticípá
hvězda „božstvo“. Jsou známy zpodobnění
pěticípé hvězdy nad hlavou býka, zvířete,
které bylo v některých dávných učeních
posvátné. Znak této hvězdy se přitom
používal vrškem dolů, jako pozitivní duchovní symbol, obsahující elementy znaku
Allat (centrální trojúhelník míří dolů jako
označení tvořivého božského ženského
principu), či špičkou nahoru v tomtéž
smyslu.
Odpradávna sloužila hvězda za symbol vítězství duchovního principu nad
tím materiálním. Tento znak byl oblíbený
u národů starověké Evropy, Asie (zejména
u Sumerů, Peršanů), Ameriky (u původních
obyvatel – Indiánů) a dalších. Soudě podle
magických rituálů toho, či onoho národa to
byl jeden z nejčastěji používaných symbolů.
Znak pěticípé hvězdy se objevoval na amuletech kvůli ochraně před zlými silami.
pokračování v příštím čísle...

Osteochondrózu zcela jistě znají
a studují odborníci, ale především její
značně bolestivé projevy pociťují každý
den milióny lidí na naší planetě. Málokdo však ví, co je příčinou jeho bolestí
a hlavně nemají tušení, co udělat proto,
aby ono trápení přestalo.
Hypoteticky vzato, existuje věda
o páteři, která se nazývá vertebrologie. Proč říkám hypoteticky? Je to proto, že ona existuje pouze jako teorie,
kterou se prozatím nepodařilo prosadit do oficiální lékařské praxe...
pokračování na str. 2

ZDRAVÍ

Kdo je srdcem
vždy s námi
„Máma“ – první slovo, které vychází
z úst dítěte a provází nás na cestě životem. Maminka je nám nejdražším
a nejbližším člověkem na světě. Vždyť
právě vztah matky a dítěte se zakládá
na bezpodmínečné, čisté lásce, tedy
na nádherném pocitu, který nevyžaduje nic na oplátku. Upřímně se raduje našim úspěchům, společně prožívá
ztráty a zklamání, dává dobrou radu
v nejtěžších chvílích nebo nás jednoduše utěší, pokud pláčeme. Maminka
nám rozumí vždycky...
pokračování na str. 3

SPOLEČNOST

JEDINÉ ZRNO
fundamentálny sociálny výskumný
projekt Medzinárodného spoločenského hnutia ALLATRA
Základná úloha – preanalyzovať
súčasné osobitosti duchovného rozvoja, úroveň uvedomenia v chápaní hlavných prvkov hodnotového kontextu
náboženského svetonázoru vo svetovej spoločnosti. Odhaliť jediné zrno duchovných znalostí na báze spoločných
pôvodných duchovných zŕn svetových
náboženstiev, prúdov a smerov a tiež
schémy práce vedomia...
pokračování na str. 4

VE SPOJENÍ
S PŘÍRODOU

Inkulturace
Co je to inkulturace?… Jedná se o přizpůsobení nového náboženství kultuře
místních národů a tímto způsobem nahrazení tradičního náboženství novým.
Inkulturace se uskutečňovala nejen
záměnou obrazů, ale i mnohých svátků
určitých náboženství, které křesťanství
nahrazovalo. Byly částečně začleněny kultovní obřady těch náboženství,
která převládala na územích, do nichž
se křesťanství zavádělo. No, a takovým
způsobem, nalákali ty lidi, na jejichž
území právě probíhalo zavádění
křesťanství...
pokračování na str. 5

HISTORIE

Klíč ke štěstí
Tento příběh je mým osobním pravdivým
příběhem. Vypráví o utrpení člověka, který nezná Boha, vypráví o temnotě, lžích,
vině a strachu ze soudu. Vypráví o Šanci,
která přichází, když ji nejméně čekáte.
Vypráví o Bohu, Lásce, Jeho Milosti, odpuštění, o cestě ke Světlu. Ačkoliv jsem
se snažila být stručná, příběh je dlouhý.
Napsala jsem ho pro všechny, kdo touží
po smíření a životě v Míru.
pokračování na str. 6
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Dobře mysli s dobromyslí!

Osteochondróza pro profesionálního pacienta

prof. Igor Danilov

Informovanost pacienta je pro blahobyt
lékaře stejně nebezpečná jako neinformovanost lékaře pro zdraví pacienta.
Zkušený čtenář se možná podiví, co
nového lze ještě napsat o osteochondróze.
Vždyť se už toho o ní tolik napsalo! Jak
řekl jeden můj bývalý pacient, povoláním
fyzik: „Osteochondróza je jako Higgsův
boson — znají ho všichni.“ Pouze připomínám, že existence Higgsova bosonu
byla předpovězena anglickým teoretickým
fyzikem Peterem Higgsem už v 60.letech
20. století jako hypotetická elementární
částice s nulovým nábojem, kvantum Higgsova pole. O významu této elementární
částice pro základní fyziku, (zejména pro
fyziku elementárních částic (FEČ), neboli
tak zvané fyziky vysokých energií), která
zkoumá otázky obrazu světa, svědčí to,
že za účelem nalezení a experimentálního
potvrzení existence Higgsova bosonu byl
v Evropě sestrojen Velký hadronový urychlovač. Tento urychlovač je v současnosti
největším experimentálním zařízením na
světě. K tomuto srovnání si dovoluji pouze
poznamenat, že zmíněnou elementární částici zatím nikdo neviděl.
Osteochondrózu zcela jistě znají
a studují odborníci, ale především její
značně bolestivé projevy pociťují každý
den milióny lidí na naší planetě. Málokdo
však ví, co je příčinou jeho bolestí a hlavně
nemají tušení, co udělat proto, aby ono trápení přestalo.
Hypoteticky vzato, existuje věda
o páteři, která se nazývá vertebrologie.
Proč říkám hypoteticky? Je to proto, že
stejně jako Higgsův boson, i ona existuje pouze jako teorie, kterou se prozatím
nepodařilo prosadit do oficiální lékařské
praxe a učinit z ní součást oficiální lékařské
vědy. V této oblasti si totiž jednotliví odborníci vykládají stejné termíny různým

způsobem, přičemž tyto rozdíly mohou
být velmi podstatné. Pokud je vám tedy
doporučena konzultace u vertebrologa, je
tímto myšlen člověk s vysokoškolským
lékařským vzděláním, který se v rámci své
specializace zabývá také léčbou nemocí
páteře… a nic víc. A přitom onemocnění
páteře je mnoho druhů a jsou různorodá.
Proto i problémy v této oblasti řeší lékaři
různých specializací: neurochirurgové,
ortopedi, traumatologové, neurologové,
rehabilitační specialisté a jiní.
Nedávno byl mým pacientem kandidát
věd, vertebroneurolog, vertebrolog (opravdu takto to měl napsané na své vizitce,
kterou mi podal při našem seznámení).
Vždyť lékaři jsou také jenom lidé a čas
od času i oni potřebují lékařskou pomoc.
Na kliniku přišel na doporučení svého
známého a jeho diagnóza nebyla právě
radostná — sekvestrovaný výhřez meziobratlové ploténky. Protože jeho nemoc již
byla v pokročilém stádiu a léčba nějaký
čas trvala, stihli jsme se spřátelit. Ukázalo se, že je to člověk, se kterým se velmi
příjemně a zajímavě povídá. Samozřejmě
v našich rozhovorech došlo i na lékařská
témata.
To, že on z počátku poněkud pochyboval o možnosti alternativní léčby výhřezu
meziobratlové ploténky, je jedna věc.
Ani se mu nelze divit, protože odstranění
výhřezu ploténky bez operace s pomocí
metody vertebrorevitologie, je skutečně
v léčebné praxi onemocnění páteře něčím
naprosto novým a revolučním. A je
všeobecně známo, že vše nové vyvolává
v člověku větší nebo menší nedůvěru,
protože ono nové bývá spojeno i s novým
pohledem na realitu, která daného člověka
doposud obklopovala. Nicméně, jeho
výklad toho, co je to osteochondróza mě
velice překvapil. Podle něho by to měly
být solné usazeniny v meziobratlových
ploténkách páteře, podobně jako se usazuje vrstva vodního kamene ve varné konvici nepořádné hospodyňky. Takový názor
člověk jinak vnímá od svých pacientů bez
lékařského vzdělání,
ale zcela jiné to je,
když něco podobného
uslyšíte od svých
kolegů.

Název této bylinky zní možná poněkud starodávně, ve skutečnosti se však
jedná o hojně používané oregano. Víte, co
všechno dokáže? My ano!
K dobromysli se váže dlouhá tradice, která se váže ke svatému Jánu. Právě
v tento den ji ženy chodily sbírat. Její snítky měly ochraňovat lidi i zvířata během
roku a všem přinášet radost a čistou mysl.
Už samotný název „oregano“ je odvozen
z řeckého výrazu „oros ganos“ neboli radost z hor.
Přestože v České republice známe
a pěstujeme jediný druh oregana, ve světě
(zejména na Blízkém východě a ve Středozemí) je známo na dvacet druhů oregana! Tato bylinka je poměrně vděčná, co
se pěstování týče. Vyhovovat jí bude záhon
na zahrádce, ale i květináč v bytě. Jedná se
navíc o rostlinku trvalku, tudíž je schopna
vydržet spolehlivě několik let. Sklizeň nastává obvykle dvakrát v roce, když je nať

v plném květu, a suší se nejlépe zavěšená
ve snítkách tak, aby k ní šel vzduch a zároveň byla ve stínu. Kytička oregana vypadá
krásně a voní přímo kouzelně.

K její přípravě budete potřebovat:
tři polévkové lžíce čerstvých lístků dobromysli (případně dvě lžíce sušené) +
0,5 l horké vody.

Co všechno umí?
V kuchyni – zejména v té italské – má
dobromysl své čestné a nenahraditelné
místo. Bez ní se neobejde žádná dobrá
pizza, těstoviny i nejrůznější masové pokrmy. Bývá také nedílnou součástí oblíbeného provensálského koření. Italové na
tuto bylinu nedají dopustit. Nejen, že každý pokrm provoní a dodá mu specifickou
chuť, ale navíc podporuje trávení i činnost slinivky!

Vodou dobromysl spaříme, necháme
15 minut louhovat a nálev přilijeme do teplé lázně. Podle libosti můžeme přidat také
meduňku nebo jinou bylinku, která nám
pomůže k relaxaci.

Osvědčila se i jako blahodárný pomocník při průjmech, přidává se do koupelí
i horké vody k inhalacím při onemocnění
dýchacích cest, kloktadlo z dobromysle
prospívá při zánětech dutiny ústní, inhalace dokáže tlumit projevy migrény.
Ani její název není scestný. Dobromysl skutečně dokáže zlepšit náladu, funguje
jako lehké antidepresivum. Bylinka do
podzimních plískanic jako dělaná, co říkáte? Pokud máte pocit, že jste sklíčení víc,
než je nutné, a že se o vás pokouší nachlazení, vyzkoušejte lázeň z oregana.

Čím dál tím víc rodičů není spokojeno s výběrem zubních past pro děti,
které se v našich drogériích nabízí. Sice
jsou většinou bez fluoru, ale stejně je
v nich příliš mnoho různých syntetických látek, které nevzbuzují naši důvěru. Ale dítě si čistit zuby musí, takže je
převážně s nechutí stejně jdeme koupit.
Přitom je tu čistě přírodní alternativa,
která kupovanou zubní pastu pro děti
může bez problémů nahradit.
Stačí v domácnosti využívat skvělé vlastnosti kokosového oleje, který

úryvek z knihy
Osteochondróza
pro profesionálního
pacienta od prof.
Danilova

je vhodný pro téměř všechny děti – výjimkou jsou samozřejmě ty, které jsou
alergické na kokos. Navíc je jedlý, takže
i když dítě při čištění ho trochu polkne,
nic se mu nestane. Stačí jen olej nanést
na kartáček a pak zuby vyčistit stejně,
jako kdyby to byla normální pasta. Někdy
se ještě doporučuje trochou kokosového
oleje pořádně prokloktat ústní dutinu po
dobou tří až pěti minut, ale malé děti tohle spíše dělat nebudou a nebo kloktání
ukončí do deseti dvaceti vteřinách. Pokud
je olej zatuhlý, stačí jen trochu kartáček
nahřát (tát začíná už v teplotě překračující
dvacet pět stupňů). U starších dětí můžeme jednou za deset dnů přidat na olej malinkou špetku jedlé sody, aby se zlepšilo
odstraňování zubního kamene.
A proč vlastně kokosový olej funguje?
Obsahuje kyselinu laurovou a další látky,
které mají antibakteriální účinky a chrání
naše zuby před kazem a dásně před různými záněty. A zjednodušeně řečeno to je
hlavní role, kterou má odehrávat zubní

pomocí klinické naturopatie

Venku zima, uvnitř přetopeno a nevětráno. Přeplněné metro nebo tramvaj, kancelář či škola se
spoustou lidí. Takové prostředí viry přímo milují. Když se k tomu přidá méně pohybu na čerstvém vzduchu a nevhodná strava, naše imunita to jednoduše nezvládne a nachlazení, nebo rovnou chřipka jsou
tady. Jak se jim ubránit, aniž byste museli vykoupit lékárnu?

Michaela Carter, jedna z mála českých
naturopatek, se dívá na imunitu a vůbec
lidské tělo celostně. „Mysl a tělo není možné oddělit. Nemoc přichází v okamžiku,
kdy nastane v životě člověka nerovnováha. V případě chřipky a nachlazení to
znamená, že naše imunita selhala při setkání s virem. Důvodů proč se tomu stalo
může být celá řada. Jsme přepracování,
dlouhodobě vystaveni stresu, málo spíme,
nevhodně se stravujeme.“ vysvětluje Michaela Carter. Obecné rady a doporučení
ale může vyzkoušet každý, aby podpořil
imunitu.
Klinická naturopatie do léčby chřipky
i nachlazení nasazuje především úpravu
stravy a přírodní a bylinné prostředky.
„Vhodné je nasadit dietu, tedy významně
méně jíst a dopřát svému tělu jen vysoce
výživné a zároveň snadno stravitelné potraviny, jako jsou například vývary. Stejně
důležité je i pití, kde by měly převládat
bylinné čaje a čerstvé ovocné a zeleninové šťávy,“ doporučuje terapeutka. Jídla je
podle ní vhodné doplnit či ochutit pří-

rodními antibiotiky, třeba v podobně
česneku, cibule nebo zázvoru. Blahodárně působí také koření, které míváme běžně
doma: skořice, chilli, tymián, hřebíček
nebo šalvěj, z potravin pak citronová
šťáva a med.
Rýma a nachlazení
Jedním z nejčastějších neduhů, které
nás v chladném období roku trápí, bývá
rýma. Jde o nejobvyklejší projev nachlazení, který mají na svědomí viry. Tera-

peuti přírodní medicíny věří, že může být
také zapříčiněna nebo zhoršována i dietními faktory.
Odborně řečeno jde o zánětlivé onemocnění horních cest dýchacích, které
bývá provázeno zvýšenou teplotou a bolestmi hlavy. Projevy jistě každý dobře
zná: otok, zduření a svědění sliznice nosní
dutiny, výtok z nosu a jeho ucpání.
Na oslabenou překrvenou sliznici ale často
nasedají bakterie, které průběh léčby mohou prodloužit a zkomplikovat. S rýmou
se obvykle potýkáme pět až deset dní a podobně jako u dalších nemocí jsou k nakažení náchylnější malé děti, starší lidé nebo
ti, kteří jsou dlouhodobě přepracovaní, vy-

…v léčivou sílu dobromysli věřili už
lidé ve středověku? Naši předkové přidávali snítku dobromysli pod polštář pro lepší spaní, do jídla těžce pracujícím lidem,
aby je nepřešla chuť k dílu, a dokonce prý
pomáhala proti malomocenství.
https://www.celostnimedicina.cz/dobre-mysli-s-dobromysli.htm

Zubní pasta pro děti

Jak zatočit s chřipkou a nachlazením

Zatímco u nás se naturopatie teprve
dostává do povědomí, v zahraničí je na
vzestupu už 40 let a lze tento obor oficiálně studovat na vysokých školách. V Kanadě nebo Austrálii se jedná o respektovaný obor stojící rovnocenně vedle západní
medicíny. V těchto zemích je také možné
získat doktorát v oboru klinické naturopatie. V Čechách se naturopatie rozvíjí poslední čtyři roky hlavně zásluhou Kateřiny
Boesenberg a České naturopatické společnosti, kterou založila a která organizuje
tříleté odborné studium v oboru klinické
naturopatie.

Víte, že…

čerpaní a vystresovaní. Riziko onemocnění
samozřejmě zvyšuje blízkost někoho nakaženého či nedostatek vitamínů.
Léčba a prevence
V první řadě je dobré podívat se na to,
jak můžeme zabránit tomu, abychom se
vůbec nachladili. Slovo prevence může
znít už trochu otřepaně, ale pořád je to ta
nejúčinnější zbraň proti onemocnění. Prim
samozřejmě hraje pravidelné a dlouhodobé povzbuzování imunitního systému.
Jako prevence dobře slouží otužování,
saunování, pravidelné sportování, vyvážená strava  s dostatečným přívodem vitamínů, častá výměna kapesníků a pečlivé mytí rukou. „Už dětství vám nejspíš
rodiče vykládali, jak je spánek zdravý.
Zní to jako klišé, ale je tomu skutečně tak.
Ve spánku regeneruje celé tělo, likvidují
se volné radikály a tím, že v noci spíme
a nejíme, posiluje se i imunita střeva a tím
celého organismu,“ radí Michaela Carter
a dodává: „Ne nadarmo se říká, že ve střevech máme uloženo zhruba 70 % imunity.“
Prevence ale také znamená pracovat na redukci stresu, zejména dlouhodobého.
A co když už rýmu přece jen chytneme? Základem léčby rýmy je, aby
zůstala tekutá! Důležité je myslet na
dostatečný pitný režim, který zajistí, že
hlen nezhoustne a nezpůsobí bolest hlavy.

Skrze rány ve vás proniká světlo. Rumi

Vyhněte se ovšem kofeinovým nápojům  
a alkoholu, které vás oslabí a dehydratují.
Dále zvlhčujte místnosti, ve kterých
se nacházíte. Vyzkoušet můžete i inhalaci mořské vody, Vincentky, případně
v kombinaci s pár kapkami éterického
oleje (tea tree, eukalyptový, hřebíčkový,
rozmarýnový či oregánový). Inhalaci se
striktně vyhněte u malých dětí, kde hrozí popálení a podráždění aromatickými
silicemi. Stejnou službu vám může udělat
horká sprcha či koupel, kde stoupající
pára také uvolní dutiny.
Byliny při akutních příznacích
i v pokročilé léčbě nachlazení
„Z bylin doporučuji jako bylinu první
volby echinaceu purpureu (třapatka nachová), která účinně bojuje proti širokému
spektru virů, ale bakterií. Hodí se tudíž
i na pokročilejší stádia rýmy, kdy je už vysmrkávaný hlen zbarven a není úplně čirý.
Tato jinak velmi pěkná rostlinka v sobě
skrývá obrovskou sílu: působí protizánětlivě, hojivě, antibakteriálně, antivirově
a lymfaticky,“ vysvětluje Michaela Carter.
Echinacea podporuje pocení a tím
posiluje imunitu stejně jako další zahřívající byliny - kurkuma, zázvor, skořice,
badyán a další. Je velkou chybou vzít si
při zvýšené teplotě antipyretika - léky potlačující teplotu. Zvýšená teplota je přirozenou reakcí organismu při boji s infekcí.
Je známkou aktivace imunitního systému
a její potlačení ztíží tělu boj s infekcí. Dospělí by neměli používat léky na potlačení
teploty do 39 C. U dětí závisí posouzení,
kdy je čas na potlačení horečky, na věku
a na druhu onemocnění.
V zahraničí je populární hypertermie,
terapie, která uměle vyvolá teplotu v lidském těle díky zahřívání těla až na teplotu

pasta. Navzdory tomu, co tvrdí různá reklama, ani nejlepší chemické složení prodávaných past nás před zubním kamenem,
kazy a paradentózou neochrání.
Pokud chceme, aby se našim dětem
v bližší či vzdálenější budoucnosti tyto
problémy vyhnuly, musíme je naučit
správně čistit zuby a také hlídat co jedí
a kdy jedí. Zjednodušeně řečeno, ratolest je nutno naučit, že sladkosti se jí jen
v minimálním množství a čištění zubů je
povinnost, kterou musíme dělat několikrát
denně, jinak boj s kazem máme stejně předem prohraný.
http://www.prostezdravi.cz/zubni-pasta-pro-deti/
41st C. Tato terapie se používá úspěšně
také například k léčbě nádorů.
Při prvních příznacích nachlazení se
k echinacee výborně hodí světlík lékařský, při pokročilé a už zatuhlé rýmě sáhněte po celíku zlatobýlu a květu černého
bezu. Pokud se přidá i teplota, nemusíte
hned polykat paralen. Podobnou službu
udělá i silný lipový čaj.
Nebojte se použít ale i běžně dostupné
koření, které budete mít pravděpodobně
doma. Použít lze spoustu druhů, od jemně
strouhaného kořene zázvoru, stroužku
česneku a cibule či kurkumy, až po středozemní koření typu tymián a rozmarýn či oregano. Ne nadarmo se vyskytují
tyto byliny v tradičních receptech mnoha
národů i našich babiček.
Výše uvedené byliny lze použít buď
v kuchyni přímo do jídel, nebo si z nich
můžete připravit čaj nebo silnější odvar.
Jak předcházet přenosu chřipky
v případě epidemie?
Zdrojem je vždy nakažený člověk, který může virus vylučovat až deset dní, u dětí
dokonce i déle. K přenosu přitom nemusí
dojít jen přímým kontaktem s nemocným,
ale i přes předměty, kterých se dotýkal.
„Základní a zásadní prevencí je časté mytí
rukou. Doporučuji aplikovat teplou vodu
a mýdlo alespoň 20 sekund. Zároveň je
dobré nejíst na veřejnosti a zkusit si nesahat na obličej. Děti, těhotné a oslabení
jedinci by se ideálně v chřipkovém období
měli vyvarovat pobytu v přeplněných prostorách,“ radí Michaela Carter a dodává:

„Netřeba se ale se strachem zavírat doma.
Jen místo návštěvy kina nebo nákupního
centra vyrazte do přírody. Tam načerpáte
novou energii a bez rizika nákazy.“
zdravi.doktorka.cz/jak-zatocit-s-chripkou-a-nachlazenim-pomoci-klinicke-naturopatie/
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RODINA – SPOLEČNOST

Kdo je srdcem vždy s námi

„Máma“ – první slovo, které vychází
z úst dítěte a provází nás na cestě životem.
Maminka je nám nejdražším a nejbližším
člověkem na světě. Vždyť právě vztah
matky a dítěte se zakládá na bezpodmíneč- né, čisté lásce, tedy na nádherném
pocitu, který nevyžaduje nic na oplátku. Upřímně se raduje našim úspěchům,
společně prožívá ztráty a zklamání, dává
dobrou radu v nejtěžších chvílích nebo
nás jednoduše utěší, pokud pláčeme. Maminka nám rozumí vždycky, někdy se
zdá, že mluvíme nějakým zvláštním, jenom nám srozumitelným jazykem.

Často vzpomínám na
dětství, na období, kdy jsem
bydlela doma. Ráno se mi
vždycky vstávalo těžce, ani
v průběhu let se nic nezměnilo.
Přesto bylo v dětství probuzení
tolik krásné! Vzpomínám si na
moment, kdy ležím v posteli
pod teplou přikrývkou, ještě se
mi něco zdá, vůbec se mi nechce vstávat. Maminka neslyšně vstoupí do místnosti, sedne
si na okraj postele, jemně mě pohladí po
vlasech a tiše promluví: „Je čas vstávat.
Nový den přichází!“ Otevřu oči a vidím
usmívající se obličej… Protírám ospalé
oči a odpovídám: „Dobré ráno, maminko!“
Ona se mlčky nakloní a políbí mě na čelo.
V tomto okamžiku ospalost mizí a chce se
mi naplnit nový den jen radostí a pozitivními okamžiky.
Nedávno jsem onemocněla. Tak vážné
zdravotní problémy jsem neměla už dlouho. A co bylo zajímavé... Moje rodina a kamarádi mě podporovali a pečlivě se o mě
starali. Ale když se ve dveřích objevila

maminka – s optimismem v očích, s vírou
v duši a laskavě se zeptala: „Jak se máš,
miláčku?“, pocítila jsem tak velkou vnitřní sílu, chuť k uzdravení jako bych spatřila světlo, očima nepozorovatelné, ale tak
mocné a uzdravující lásky.
Matčina láska opatruje a chrání nejvíce. Já, jako matka, to cítím u vlastních dětí.
Mimochodem, moje děti mají tak rádi svoji babičku, až se mi někdy zdá, že jsou to
moji sourozenci a maminku máme jenom
jednu... Toto všechno jsem si uvědomila až
teď. Dříve pro mě byla matčina láska něčím přirozeným a samozřejmostí. Je to ale
dar, kterého si musíme vážit a být za něj
vděční. Čas utíká tak rychle… Ráda bych
stihla darovat mámě stejně velké moře lásky a vděčnosti, které mě obklopuje už 30
let. Vědomí, že se v nejtěžších okamžicích
mám vždycky o koho opřít, tedy že je moje
maminka nablízku, dělá zázraky.

Když v roce 1997 zemřela Carlinova
první manželka, napsal tento text:
"Paradoxem naší doby je, že sice
máme velké ambice, avšak malou toleranci, širokánské dálnice, ale zúžené názory.
Utrácíme více, ale máme méně, nakupujeme více, ale méně se radujeme.
Máme velké domy, ale malé rodiny,
lepší vybavení, ale méně času.
Máme lepší vzdělání, ale méně rozumu, lepší znalosti, ale horší odhad situace,
máme více odborníků, ale také více problémů, lepší medicínu, ale horší zdraví.
Pijeme příliš, kouříme příliš, utrácíme
nezodpovědně, smějeme se příliš málo,
jezdíme příliš rychle, rozhněváme se příliš
snadno, chodíme spát příliš pozdě, probou-

zíme se příliš unavení, málo čteme, příliš
často sledujeme televizi a modlíme se velmi zřídka.
Zvětšili jsme své nároky a zmenšili
své hodnoty.
Příliš mnoho mluvíme, milujeme velmi málo, nenávidíme příliš často. Víme,
jak přežít, ale nevíme, jak žít. Lidskému
životu přidáváme léta, ale létům nepřidáváme život.
Doletěli jsme až na Měsíc a zpátky, ale
je nám zatěžko přejít ulici, abychom se seznámili s novým sousedem.
Zdoláváme kosmické vzdálenosti, ne
však ty duchovní. Děláme velké, ale ne
lepší věci.
Čistíme vzduch, ale špiníme duši.
Dokážeme si podřídit atom, ale ne vlastní
předsudky.
Více píšeme, dozvídáme se méně.
Plánujeme více, ale dosahujeme méně.
Naučili jsme se spěchat, ale ne čekat.
Konstruujeme nové počítače shromažďující stále více informací, ale stále méně spolu mluvíme.
Naše doba je dobou rychlého stravování a špatného trávení, velkých lidí
a malých duší, rychlých zisků a mizerných
osobních vztahů.
Dobou růstu rodinných příjmů a počtu
rozvodů, krásných domů a rozvrácených
domovů.

POZVÁNKA

Srdečne vás pozývame na:
PREZENTÁCIU knihy ALLATRA – knihy, na ktorú čakali
tisícročia!
Encyklopédia prapôvodných duchovných Znalostí o svete
a človeku od autorky Anastasie Novych
• Človek a neviditeľný svet. Fenomenálne schopnosti človeka •
Fyzika neviditeľného sveta – veda budúcnosti • Znaky a symboly, ich vplyv na podvedomie • Tajomstvá tisícročí, jedinečné
archeologické artefakty • Zistite pravdu o sebe, o spoločnosti
a o svete – teraz je ten pravý čas!
Kdy: 15. a 16.12.2017
Kde: Zdravé Vianočné Trhy, Kultúrno-spoločenské centrum, Jedlíkova 7, Košice
Kontakt: bauli.kuskulicova@gmail.com a tel. č.: +421 918 636 214

L. Valentová, Kutná Hora

Dobou malých vzdáleností, jednorázových plenek, jednorázové morálky, jednorázových vztahů na jednu noc; dobou
nadváhy a tabletek, které umějí všechno:
nabudí nás, uklidní nás, zabijí nás.
Dobou přeplněných výkladů a prázdných skladů.
Dobou, kdy ta samá technologie
umožní, abyste tento text četli, nebo se
o něj s někým podělili, anebo prostě stiskli
„Delete“.
Nezapomeňte věnovat co nejvíce času
těm, koho milujete, protože oni tu s vámi
nejsou navždy.
Nezapomínejte obejmout a přitisknout k sobě co nejpevněji blízkého člověka, protože pevné objetí je ten nejcennější
poklad, který můžete darovat – přitom nestojí ani cent!
Nezapomínejte říkat často „mám tě
rád“ svým blízkým. Polibek a objetí mohou napravit mnohé, když jsou upřímné.
Nezapomínejte se držet za ruce a vážit
si chvil, kdy jste spolu, protože jednoho
dne ten člověk vedle vás tu už nebude.
Najděte čas pro lásku, najděte čas pro
rozmluvu a najděte čas podělit se o vše,
co chcete říci. Protože život se neměří počtem vdechů a výdechů, ale chvílemi, kdy
jste jeden druhým uneseni."
https://www.pronaladu.cz/zivot-se-meri-chvilemi-kdy-jsme-uneseni/

ÚČINNÉ ZPŮSOBY ŘEŠENÍ DANÝCH PROBLÉMŮ
● Příčiny změny klimatu ● Současný výzkum a fakta ● Co nás v blízké budoucnosti
čeká ● Účinné způsoby řešení ● Jak se připravit?
29.11.2017  18.-20. hod.
Avatár, vegetariánská restaurace, Mendlovo náměstí 10, Brno
Kontakt: Renáta, tel.: 606794639

http://germany.topradio.cz:
8000/allatra128

SEDM OSNOV ALLATRA
1. HODNOTA ŽIVOTA
2. SVOBODA VOLBY
3. OVLÁDÁNÍ SEBE SAMA
4. DUCHOVNÍ A MORÁLNÍ
SEBEZDOKONALOVÁNÍ
5. JEDNOTA
6. TVOŘENÍ
7. DUCHOVNÍ DĚDICTVÍ

Proč člověk hledá smysl svého příchodu na tento svět a je velmi znepokojen tajemstvím bytí až do samého odchodu? Protože
i když je tady dočasně, má možnost změnit svou podstatu. Smyslem lidské existence na tomto světě je duchovní růst, snaha o vystoupení ze stavu sníženého hmotného vědomí a přechod do duchovních výšin, povznesení se, přeměna, vzlet do svého poslání
a rozkvět všeho nejlepšího, co v sobě člověk má. Když člověk získává křídla seberozvoje, tato jej povznášejí do výšin poznání
Pravdy a zušlechťují jeho podstatu.
Duchovní práce nad sebou je mnohostranná v každém dni. Předpokládá nejen práci za pomoci duchovních nástrojů, ale
i získání čistoty myšlenek, skutků a jednání, které jsou hodny jména Člověk.
Z knihy A. Novych "AllatRa"

Prekladateľka Koránu:

„Nikde nemá žena toľko práv, ako v islame.“
„Človek, ktorý spáchal vraždu nevinnej duše, hoci len jednej, jedinej, nikdy nepocíti vôňu raja.
«A nezabi dušu, ktorá Pánom tvojim bola posvätená». Tak je napísané v Koráne“, - je presvedčená
Valerija Porochova, prekladateľka Koránu do ruského jazyka, od r. 2000 prezidentka medzinárodného
fondu „Medzikonfesionálny súlad a stabilita“.

...pokračování z minulého čísla
Vaša verzia Písma sa nazýva „Preklad
významov“. Pretože v ponímaní niektorých pojmov sú predsa možné varianty?
Korán znie v arabskom jazyku, ktorý
sa podstatne odlišuje od súčasného hovorového arabského. To časom vedie k mimovoľnému skresleniu významu slov, ako
aj úroveň kultúry interpretov. A medzitým
sa predpokladá, že prekladateľ Večnej Knihy má byť špecialistom v desiatkach vied.
Pravdepodobne preto najznámejší vedci
neriskovali dokazovať identickosť originálu a svojho prekladu.
Skvelý prekladateľ Koránu do anglického jazyka vedec-arabista Marmaduke
Pickthall nazval svoju verziu „takmer doslovnou“. Náš orientalista Ignatij Kračkovskij vôbec zakázal tlačiť svoju prácu pod
názvom „Korán“. Preto aj môj – „Preklad
významov“.
Keď som začala svoj výskum, zistila
som, že existuje 106 prekladov Koránu do
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Dnes jsem šťastná tady a teď, miluji
svou rodinu a má rodina miluje mě. Ale
„první a nejdůležitější slovo v mém životě“ mě stále chrání jako talisman a doprovází na klikaté cestě s názvem Život.

Život se neměří počtem vdechů a výdechů
George Carlin byl známý americký satirik, proslulý velmi břitkým, často
černým humorem. Pro drsný sarkasmus
a velmi časté užívání silných výrazů byl
částí veřejnosti vnímán jako kontroverzní
osobnost. Od šedesátých let vystupoval na
jevišti, v rozhlase i televizi. V sedmdesátých letech už byl skutečnou hvězdou. Napsal řadu velmi úspěšných knih. Za desky
se svými komickými výstupy obdržel pětkrát cenu Grammy a posmrtně (2008) mu
Kennedyho centrum udělilo cenu Marka
Twaina za humor.

www.polahoda.cz

anglického jazyka, trošku menej
ako sto – do francúzskeho a nemeckého. Ale v ruštine existuje
iba deväť (!). Veď v Rusku je 22 miliónová moslimská diaspóra a 60 miliónové
rusky hovoriace moslimské spoločenstvo
je v bývalom ZSSR! Rozhodla som sa preložiť Korán do ruštiny, aby rusky hovoriaci čitatelia dostali inú predstavu o viere
v Boha a zoznámili sa s jedinečným, čo
sa týka krásy, veršovaním Koránu. Kvôli tomu som presedela za písacím stolom
v Damasku 12 rokov.

Nikolaja II. V sovietskom období ocka
(polonemca-poloangličana) zastrelili, ja
som sa narodila vo vyhnanstve v Komi.
Do Moskvy sme sa s mamou vrátili počas
chruščovského oteplenia ... Keď mi dal
Muhammad návrh, rázne som ho odmietla.
Ale on si vzal akademické voľno v inštitúte
a vystál ho u mňa vo vchode v Sivcevom
Vražku (pozn. ulička v centrálnej Moskve)
... A keď už po svadbe reč zachodila na náboženstvo, čo bývalo dosť zriedkavo, vždy
som hovorila jedno a to isté: „Slniečko, ty
máš svoje a ja – svoje“. Tak to pokračovalo
desať rokov ...

Prečo v Sýrii?
Pretože som sa ešte v roku 1975 vydala za Muhammada (absolventa fakulty
šariátu Damaskej univerzity, ktorý bol
v tom čase študentom a neskôr ašpirantom MISI – red.). Takže nebyť jeho, čítať Korán by mi ani nenapadlo. My sme
potomkovia dvoranov z Cárskeho Sela.
Boli sme veľmi blízki imperátorovi a krstení sme boli v Cárskoselskom Jekaterinskom chráme – tam, kde aj štyri dcéry

Keď som prvýkrát prečítala Korán
v angličtine, tak som ním bola nadšená.
Veď ako Lev N. Tolstoj povedal: „Prosím
pokladajte ma za pravoverného mohamedána“. Tak aj ja môžem povedať: „Prosím
pokladajte ma za pravovernú moslimku“.
A viete, že po vylúčení z Cirkvi bol veľký
spisovateľ pochovaný po moslimsky?
Keith L. Moore (laureát Nobelovej
ceny za medicínu z Kanady, autor učebnice

o embryológii, podľa ktorej sa učia lekári
všetkých medicínskych univerzít sveta –
red.) sa mi raz priznal, že pokiaľ by bol prečítal Korán pred 20 rokmi, tak aj svoj objav
by bol urobil o 20 rokov skôr. A toto povedal katolík! V Koráne sa hovorí, že „človek
sa rodí zo zmesi a rastie v troch prostrediach
a troch temnotách“. Relatívne nedávno bolo
zistené vedcami-medikmi, že steny ženskej
maternice tvoria tri druhy tkaniva ...

Oceánológ Jacques-Yves Cousteau
(mimochodom, vyznával islam) videl pod

Láska je štěstí. Kdo dokáže milovat, je šťastný. Herman Hess

vodou húfy rýb, ktoré akoby narážajú na
neviditeľnú stenu, obracajú sa a vydávajú
sa opačným smerom – tam, odkiaľ prišli.
Vysvetlenie taktiež našiel v Koráne, kde je
povedané, že vo vode existujú prirodzené
prekážky, vyskytujúce sa na hranici „sladkej a slanej vody“.
Keď začnete s porozumením čítať
Korán, tak budete ohromení jeho súladom
s vedeckým poznaním. Napríklad po štvorhodinovej prednáške v Ruskej akadémii
vied vstal v sále 70-ročný čestný akademik a povedal: „Ak je toto Korán, tak som
moslim“.
Zložka:
Valerija Porochova je absolventkou
Moskovského štátneho pedagogického inštitútu cudzích jazykov (teraz Moskovská
lingvistická univerzita), má diplom filozofickej fakulty MGU (pozn. Moskovská štátna
univerzita) pri Dome vedcov. Je profesorkou
4 medzinárodných univerzít, akademikom
Ruskej akadémie prírodných vied (pozn.
skr. RAEN). Duchovnou správou moslimov
Centrálno-Európskeho regiónu Ruska bola
vyznamenaná medailou „Za duchovné zjednotenie“ (1998), RAEN – Čestným odznakom akadémie „Za zásluhy v rozvoji vedy“
(2000), Medzinárodným medziakademickým
zväzom pri OSN – radom „Vernadského hviezdy“ prvého stupňa (2000) a vyznamenaná
bola najvyšším vyznamenaním islamského
sveta „Strážca Svätého Koránu“.
https://polahoda.cz/prekladatelka_koranu_nikde_nema_zena_tolko_prav_
ako_v_islame
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Adventní věnec
postup krok za krokem

Jestli si chcete zútulnit Váš dům či
byt a připravit se na nadcházející adventní a vánoční svátky, budete k tomu určitě
potřebovat adventní věnec.
Adventní věnec je tradiční ozdobu
vánočních interiérů, tak proč si ho nevyrobit?
Co budeme potřebovat:
- korpus věnce (slaměný nebo polystyrénový)
- chvojí (nejlepší je z tisu nebo z túje,
to neopadá, ale použít lze jakékoliv)
- lepící (tavnou) pistoli
- náplně do lepící (tavné) pistole
- zahradnické nůžky na větvičky
- nůžky
POSTUP KROK ZA KROKEM:
1. krok. Příprava korpusu věnce
Chvojí
si nastříháme
zahradnickými
nůžkami
na jednotlivé
větývky o délce cca 15
cm. Dále si
připravíme vázací drát a na dokončení zelenou šicí nit, která by měla mít podobnou
barvu jako chvojí.
● vázací drát, zelenou šicí nit, 4x kovové kalíšky pod svíčky, 4x svíčka, stuhu,
vánoční ozdoby, dekorace, skořici,
pomerančovou kůru, šišky a jiné ...
Drát si připevníme ke korpusu věnce.
Postupně na korpus klademe jednotlivé

VE SPOJENÍ S PŘÍRODOU
větvičky v hustých vrstvách, tak abychom
pokryli celý korpus z vrchní strany a boků
a nikde nevykukoval. Ze spodní strany
větvičky být nemusí. Vrstvu ovineme
vázacím drátem a pokaždé utáhneme.
Snažíme se zakrýt předchozí smyčku
z drátu. Není cílem na poprvé vázacím
drátem vytvořit ideální tvar věnce, je
nutné korpus dostatečně pokrýt chvojím
a připevnit. Jakmile dokončíme omotávání
vázacím drátem, uděláme na něm smyčku
a zajistíme.
Nyní již korpus připomíná věnec
z chvojí, ale ještě je potřeba ho „učesat“.
Vezmeme si šicí nit, která by měla mít
barvu podobnou chvojí, aby nebyla vidět
a nerušila výsledný dojem. Nit přichytíme
ke korpusu a postupně jí začneme korpus

omotávat, hustěji než v případě vázacího
drátu, nyní už musíme přichytit trčící
větvičky a dát věnci výsledný tvar.
Věnec by měl působit souměrně
a nikde by neměl vykukovat vázací drát.

3. krok. A nyní máme věnec
připravený na finální zdobení. K tomu
můžeme použít jakékoliv vánoční ozdoby,
řetězy, sušené plody, skořici, šišky a jiné.
Lze tvořit z toho, co najdete doma anebo
můžete vyrazit na nákup do květinářství,
ale i do hobbymarketů a řetězců jako je
KIK, IKEA a jiné.

osobitosti ducha zjednotenia a protirečení
vedomia v duchovnom dedičstve ľudskej
civilizácie. Nájsť spoločné sociálne a duchovno-mravné faktory konsolidácie svetovej spoločnosti v súčasnej etape.

JEDINÉ ZRNO
Před samotným zdobením byste si
měli rozmyslet, jakou barvu bude Váš
věnec mít. Já jsem se rozhodla pro vánoční
nadčasovou klasiku červené a zlaté, ale
kreativitě se meze nekladou. Vhodné je
použít vánoční ozdoby, kterými budete
zdobit Váš Vánoční stromeček, dekorace
s ním pak bude krásně ladit.
Dekorační předměty na věnec opět
připevňujeme tavnou pistolí, stačí použít
malé množství lepidla. Pokud se stane,
že přilepíte např. kouličku tam, kam jste
nechtěli, počkejte, až lepidlo vychladne (ať
se nespálíte) a kouličku odtrhněte. Studené
tavné lepidlo jde z dekorace sloupnout.

2. krok. Na věnec připevníme kovové
kalíšky na svíčky (některé mají bodce,
ty zapíchneme do korpusu). Kalíšek
přilepíme tavnou pistolí. Dbáme na to,
aby byly kalíšky na svíčky rozmístěny
souměrně.

Připravíme si čtyři mašle. Ze stuhy
si ustřihneme čtyři stejné díly cca 30 cm
a uvážeme z nich mašle.
Mašle opět připevníme tavnou pistolí
pod kalíšky na svíčky. Ze zadní strany na
uzlík dáme malé množství tavného lepidla a přitiskneme na věnec, několik vteřin
přitlačíme.

fundamentálny sociálny výskumný
projekt Medzinárodného spoločenského hnutia  ALLATRA
Základná úloha – preanalyzovať
súčasné osobitosti duchovného rozvoja,
úroveň uvedomenia v chápaní hlavných
prvkov hodnotového kontextu náboženského svetonázoru vo svetovej spoločnosti. Odhaliť jediné zrno duchovných
znalostí na báze spoločných pôvodných
duchovných zŕn svetových náboženstiev,
prúdov a smerov a tiež schémy práce vedomia, jeho mozaikovitý a ambivalentný
charakter (dvojaký, obsahujúci v sebe
protirečenia), zvláštnosti spiatočníctva
(„zatemnenia“, tmárstva, nevraživosti)
vedomia, preferenčné algoritmy reakcií na
ním vnesené špecifické zmeny, zviazané
s vieroučnými princípmi v rôznych náboženstvách; možnosti a varianty nivelácie
prejavov duchovno-mravnej krízy v podmienkach globalizácie. Ukázať, aké sú

Betlém řezbáře Beneše
Do Loštic vede mnoho cest,
přijďte lidé z vesnic, měst.
Jsme tu pyšní na svůj kraj, vždyť umělců
je tu ráj.

Tak a je hotovo. Podařilo se nám
vytvořit nádherný adventní věnec, který
voní jehličím, zútulní náš domov a zkrátí
nám čekání na Vánoce.
A tady je výsledek ...
Do tvoření můžeme zapojit děti, určitě
je to bude bavit!
Přejeme krásné tvoření!
Připravila Tereza Myšková
celý postup zde:https://www.babyonline.cz/maminka/vanoce-na-bol/adventnivenec-postup-krok-za-krokem

KLIMATICKÁ APOKALYPSA JE NEVYHNUTNÁ

pokračování z minulého čísla...
Na začiatku 1950-tych rokov v zátoke
Walvis Bay (Namíbia) výstupný prúd vyniesol na povrch sírovodíkový oblak. Do
vzdialenosti 150 míľ vo vnútrozemí bolo
cítiť zápach sírovodíka, stmavli steny domov. V skutočnosti vtedy obyvatelia Juhozápadnej Afriky prežili „ľahký“ plynový
útok, veď cítenie zápachu zhnitých vajec
už znamená prekročenie MPK (maximálnej prípustnej koncentrácie).
Dnes sú v Čiernom mori neustále registrované nezvyčajné vlny. Pri úplnom bezvetrí na šírom mori v priebehu niekoľkých
sekúnd vznikajú obrovské valy s výškou
do 25 metrov aj viac a rovnako bleskovo
miznú. Voda jednoducho zrazu "vzkypí"
a v zlomku sekundy nad ňu vystúpi vodný
balvan, schopný pohltiť deväťposchodový
dom. Potom tento kolos rovnako neočakávane mizne. Žiadna námorná loď pri strete
s takouto vlnou nemá ani najmenšiu šancu.
Na rozdiel od tsunami vznikajú spontánne
a nemožno ich predvídať.
Našťastie k veľkým výronom plynov
dochádza zatiaľ zriedkavo. Ale pre pochopenie možných následkov spomeňme Jaltské zemetrasenie z roku 1927. Okrem strašnej deštrukcie v rozsahu od 70 do 100%
predviedlo ľudstvu hrozbu, ukrývajúcu sa
v morských hlbinách Čierneho mora. Epicentrum zemetrasenia sa vtedy nachádzalo
v mori, kde sú početné tektonické zlomy.
V dôsledku zemetrasenia začali na povrch
stúpať stĺpy sírovodíka a metánu. Zložilo
sa to tak, že zároveň so zemetrasením bola
nad morom búrka, blesky bili priamo do
vody a zapaľovali k povrchu vystúpené
plyny. Z vody do neba vyrážali obrovské
ohnivé stĺpy vysoké 500 až 800 metrov.
Oheň sa tiahol na desiatky kilometrov do
mora. Aj ďaleko od mora bolo cítiť silný
zápach skazených vajec a na morskom
obzore planuli hromové blesky. Skutočné
biblické peklo.
Ak by k podobnému zemetraseniu
došlo dnes, tak by sa to všetko skončilo
globálnou katastrofou. V dôsledku prvotného tepelného impulzu dôjde k objemnej

explózii sírovodíka a metánu. S ohľadom
na súčasný stav kôry planéty to môže viesť
k silným tektonickým procesom a posunom tektonických dosiek, čo spôsobí ničivé zemetrasenia a tsunami po celej zemeguli. Ale to ešte nie je všetko! V dôsledku
explózie budú do atmosféry vyvrhnuté miliardy ton koncentrovanej kyseliny sírovej.
Predpokladá sa, že Achillovou pätou
Spojených štátov a spolu s nimi aj celého
ľudstva, je Yellowstonský supervulkán.
A niektorí odborníci dokonca vypočítali
aký silný jadrový úder je nevyhnutné naniesť na americký národný park, aby sa
vyvolala jeho erupcia. Tak teda rovnakí
"vedci" vypočítali, že na detonáciu sírovodíka v Čiernom mori je dostatočná nálož
s kapacitou ekvivalentnou jadrovej bombe, ktorá zničila Hirošimu, tj. do 18 kiloton TNT. Pritom následky katastrofy budú
zrovnateľné s následkami zrážky Zeme
s asteroidom s hmotnosťou len 2 krát menšou ako hmotnosť Mesiaca.
Technicky je možný ešte jeden scenár
vývoja udalostí. Za týmto účelom stačí len
Čierne more premiešať. Môže sa to udiať
technickým spôsobom – detonácia jadrovej nálože malej sily na morskom dne,
ktorú si ani nikto nevšimne, okrem špeciálnych prístrojov, alebo aj ako nejaká prírodná udalosť, napríklad zemetrasenie. Už
po niekoľkých hodinách na brehu pocítia
zápach skazených vajec. A potom sa o deň
neskôr prevráti na masový hrob nielen

Čierne more, ale aj všetky pobrežné oblasti v polomere 500 kilometrov od pobrežia.
Veľmi vážnym ohrozením pre civilizáciu je tiež zhoršujúca sa tektonická
situácia. Seizmická aktivita na planéte za
posledné desaťročie nadobudla hrozivý
charakter. Počet sopečných výbuchov
a zemetrasení sa zvyšuje každým rokom.
Ich sila a magnitúda sa neustále zvyšuje.
Situácia sa natoľko zhoršila, že aj všetky
pokusy zakryť pravdu o skutočnom stave
vecí neprinášajú vládnucim elitám žiadne
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plody. Prúd informácií, svedectvá svedkov
a obetí katakliziem už nie je možné skryť.
Na tektonickú situáciu na planéte
priamo vplývajú procesy globálneho
otepľovania. Zvyšujúca sa priemerná
ročná teplota, zväčšujúci sa skleníkový
efekt, topenie ľadovcov a permafrostu
vedú k nárastu teploty zemského jadra
a v dôsledku k zvyšovaniu tlaku magmy,
ktorá nevyhnutne potrebuje uvoľnenie.
Práve tieto procesy vedú k pohybom tektonických dosiek, zostrujú seizmickú
situáciu a aktivujú väčšinu sopiek na
planéte.

Smery výskumov:
1. Aké je jediné duchovné zrno všetkých náboženstiev, ktoré má priamy vzťah
k duchovnému rozvoju človeka a nie
k formálnej obradnosti?
1.1. Aké spoločné duchovné zrná majú
náboženstvá?
2. Ako oddeliť pôvodné zrná znalostí od
pliev, vnesených deštruktívnym vedomím?
2.1. Ako dochádza ku skresleniu duchovných znalostí vedomím pre uspokojenie jeho vlastných materiálnych prianí,
túžby po mágii, prospechu a panovačnosti?
2.2. Aké zmeny vnášalo egoizmom
prekrútené vedomie do zdrojov duchovných znalostí rôznych náboženstiev?
2.3. Ako dochádza k rozdeleniu a drobeniu celostného duchovného zrna znalostí
deštruktívnym vedomím? Príklady a dôkazy.
3. Duchovná zrelosť a cesty zjednotenia, konsolidácie ľudí na základe spoločných zŕn duchovného dedičstva ľudskej
civilizácie.
Oficiálna pošta projektu „JEDINÉ
ZRNO“: edinoezerno@allatra.org
Základné princípy
Základnými princípmi výskumu dobrovoľníkov MSH „ALLATRA“ sú objektivita,
nezaujatosť, nezávislosť od vplyvu politických a religióznych faktorov.
více na: edinoezerno.allatra.org
Hned s krásnem objímá se něha,
měkce pod tíhou krásy se lehá.
Je to doba přání, změn,
pojďme podívat se na betlém.

Buďte tiše, žádná tréma,
pojďte s námi do betléma.
Zapomeňme na starosti,
řezbářův dům nás teď hostí.

Je na místě - jako vždycky,
přibyli jen postavičky.
Lékař, dělník, učitel,
inženýr či stavitel,
řezbář, malíř, hudebník,
všem tu patří velký dík.

Domácí i přespolní,
svůj um rozvinou a umocní.
Žádné možná - nebo příště,
každý má být na svém místě.

Starostí můžeš mít horu,
dobře je v pěveckém sboru.
Stále ať se také daří,
šikovnému mistru kováři.

Starosti teď dejme k ledu,
dopřejme si malou změnu.
Umění ať nás teď hýčká,
vždy zahřeje u srdíčka.

Jistě budem za jedno,
krásné je tu tajemno.

Kam se poděl dlouhý den?
Na čas ustoupil před nocí jen.
Blíží se kouzlo vánoc,
vše je jako čarovná moc.

Přejem zdraví, lásku, víru,
ať máme ke všemu sílu.
Hodné lidi kolem nás,
pokojný vánoční čas.
Hana Jílková

Mandlovo-kaštanová srdíčka
Vážnou hrozbou pre ľudstvo sú najmä
supervulkány, erupcia hociktorého z nich
je schopná ak nie úplne zničiť ľudstvo ako
druh, tak naniesť skutočne nenapraviteľné
škody civilizácii a vrátiť ľudstvo znovu do
doby kamennej.
Súčasná civilizácia bola niekoľkokrát
svedkom takýchto erupcií, aj keď
s relatívne malou ničivou silou. V roku
1783 došlo k obrovskej erupcii celej reťaze
sopiek na Islande, ktorá spôsobila smrť
viac ako 10 000 ľudí na samotnom ostrove
a viac ako 23 000 ľudí na britských ostrovoch, ktorí zomreli od jedovatých plynov.
A do atmosféry vyvrhnuté tony sopečných
aerosólov viedli k obrovskej neúrode
a hladu prakticky v celej Eurázii.
Erupcia
stratovulkánu
Tambora
7-meho stupňa na ostrove Sumbawa (na
juhu Indonézie) v roku 1815 spôsobila tri
roky bez leta. Vtedy na celej planéte došlo
ku globálnemu zníženiu priemernej teploty
o 2,5°C. Neúroda, hlad a masová smrť ľudí
postihli takmer celú Zem. Zvlášť postihnuté boli Severná Amerika a Európa.
Treba mať na pamäti, že všetky sopky planéty sú vzájomne prepojené ako
spojené nádoby. A pokiaľ dôjde k erupcii
aspoň jedného supervulkánu, nevyhnutne to
vyvolá reťazovú reakciu a nasledovať bude
celá séria zemetrasení, výbuchov sopiek
a ostatných supervulkánov, za nimi budú po
celej planéte nasledovať tsunami a záplavy.
pokračování v příštím čísle...

Ještě v míse spojíme a rukou vypracujeme tvárné těsto, které na vále rozválíme
na cca 3 mm placku. Vypichujeme srdíčka
a klademe je na plech vyložený papírem na
pečení. Plech vkládáme do trouby vyhřáté
na 175 – 180°C a pečeme jen krátce. Bude
stačit dle teploty v troubě 8 – 10 minut.
Upečená srdíčka necháme vychladnout
a následně je slepíme nějakou marmeládou
bez cukru. Nejlepší je i pikantní rybízová
nebo z lesních plodin.
Ještě je čas, abychom připravili něco
dobrého dětem k nadcházejícímu adventu. Sladká srdíčka jsou plná výživných
dobrot a nedají vám mnoho práce. Upečená jsou raz dva. Mohou je i děti s bezlepkovou dietou a alergické na laktózu.

Nyní si vše připravíme k polévání srdíček. Spojená srdíčka naklademe těsně vedle sebe na podnos nebo na desku potaženou
alobalem. Na vodní lázni rozpustíme čokoládovou polevu.

Ingredience:
100 g oloupaných mandlí, 80 g kaštanové mouky, 1 rovná lžička mleté skořice, ½ lžičky mletého fenyklu, 1 lžíce
vody, 25 g panenského slunečnicového
oleje, 50 g javorového nebo obilného
sirupu na spojení těsta, marmeláda
bez cukru, hořká čokoláda „Vivani“
na polití srdíček

Srdíčka poléváme čokoládou pomocí
lžičky dle libosti, ale hezky vypadají
pocákaná ve dvou kolmých směrech.
Po polití je důležité srdíčka od sebe oddálit, protože po zaschnutí čokolády bychom polevu při oddělování odlamovali.
Necháme dobře uschnout, nejlépe v chladu
lednice. Některá srdíčka můžeme namočit
i celá a ještě zdobit nahoře třeba mandlemi
nebo oříšky.

Nejdříve si připravíme mandle. Spaříme je a oloupeme den dopředu a necháme proschnout. Půjdou nám lépe strouhat
nebo mixovat.
Z uschlých mandlí si namixujeme
mandlovou mouku a vsypeme ji do mísy.
Přidáme kaštanovou mouku a veškeré voňavé koření a směs promícháme. Přilijeme
panenský slunečnicový olej, hned na to javorový sirup a lžíci vody.

Přátelství je součást lidského štěstí. Jan Werich

Zde se iniciativě meze nekladou.
Samozřejmě, že můžete upéci i jiné vhodné tvary dle vaší fantazie.
Hotová srdíčka uchováváme do doby
podávání nejlépe v chladu v uzavřené krabici. A někdy i pod sedmi zámky :-)
celý článek zde:
http://www.varimezdrave.cz/mandlovo-kastanova-srdicka/
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Inkulturace křesťanství ve světě
Co je to inkulturace?… Jedná se o přizpůsobení nového náboženství kultuře místních národů a tímto způsobem nahrazení
tradičního náboženství novým. Inkulturace se uskutečnovala nejen záměnou obrazů, ale i mnohých svátků určitých náboženství,
které křesťanství nahrazovalo. Byly částečně začleněny kultovní obřady těch náboženství, která převládala na územích, do nichž
se křesťanství zavádělo. No, a takovým způsobem, jednoduše řečeno, nalákali ty lidi, na jejichž území právě probíhalo zavádění
křesťanství, tj., v doslovném slova smyslu - probíhalo zavádění.

Úryvek z živého rozhovoru "Vědomí
a Osobnost. Od předem mrtvého k věčně
živému."
textová verze v redakci Anastasie Novych; zkratky v textu - redaktorka Tatiana T; Žanna - Ž; Igor Michajlovič Danilov IM
IM: ... A tady je důležité, co je předáváno a jak je předáváno. Pokud jsou
Znalosti čisté a vše probíhá čestně, jak se
říká - bez záměn, dojde k předání a ony
se dostanou k Osobnosti, a člověk to vše
cítí. Nejčastěji, první věc, kterou člověk
vnímá, je pobouření svého vědomí. Vědomí spustí povyk, ale člověk cítí. Tento
pocit upřímnosti překonává neochotu
vědomí poznat tuto Pravdu. A tak se
rodí… samotná Pravda.
T: To znamená, že vědomí často manipuluje, klame a podvádí člověka právě pomocí obrazů. Například, potkal jsi člověka
a jeho vnější vzhled, jeho obraz, vytváří
ve tvém vědomí jeden dojem, jeden obraz.
Vědomí si nakreslilo jakýsi stereotypní
ideál, nebo naopak, že "všechno je špatné".
Pak společná práce nebo život s tímto člověkem - a celý ideál, tvou iluzi, ti tvé vědomí samo zničilo. Proč? Protože tvé vědomí se dozvědělo, co říká vědomí tohoto
člověka. To znamená, že člověk v dobrém
podvědomě tíhne k duchovní části druhého
člověka, ale pak zasahuje vědomí a všechno se proměňuje v pýchu a moc nad sobě
podobnými. Ale pokud pracuješ na sobě
a žiješ jiným vnímáním – hlubokými pocity, pak odlišuješ Pravdu od Lži, tyto zá...pokračování z minulého čísla
PYRAMIDA UVNITŘ PYRAMIDY!
Další záhadou chrámu Kukulkán je "pyramida uvnitř pyramidy". Uvnitř hlavní
stavby se nachází ještě jedna devíti-stupňová pyramida menšího rozměru. Kvůli čemu
potřebovali stavitelé postavit pyramidu
uvnitř jiné pyramidy však i nadále zůstává
tajemstvím. Vstup do této svatyně byl objeven relativně nedávno, ve 20. století.
Na vrcholu vnější pyramidy leží malý

měny. Vědomí ti říká a zobrazuje jedno, ty
však cítíš něco zcela jiného.
Ž: Ano, už chápeš, že v trojrozměrnosti jsou jen obrazy, které existují pouze
ve tvém vědomí a pouze tehdy, když ty
sám je živíš pozorností.
T: Ano, celá společnost je u nás vybudována na pýše a moci nad sobě podobnými, tj., na dominanci vědomí… Všechno
na obrazech, všechno na určitých domnělých představách o sobě, o lidech, o světě
jako celku. Televize, Internet… vezměme
třeba firmy, organizace, reklamu – všude se
klade důraz na obrazy.
IM: Obraz je nástroj magie.
T: To znamená, že pokud v člověku dominuje vědomí, obraz může sloužit
k jeho zotročení, protože na obraz, na ten
jsme si zvykli. To dává pochopení, proč
bychom se při hledání cesty k Bohu neměli
fixovat na obrazy.
IM: Naprosto správně. Vezměme si
například inkulturaci. Co je to inkulturace?
T: To jsou přece samé obrazy… Jedná se o přizpůsobení nového náboženství
kultuře místních národů a tímto způsobem
nahrazení tradičního náboženství novým.
IM: Naprosto správně. Vezměme
křesťanství. Co se dělo, když začali šířit
křesťanství?
T: … Docházelo právě k nahrazování
jedněch obrazů jinými. Vždyť v historii
první pokusy církve o inkulturaci křesťanství… To všechno přece začalo od Pavlových kázání, když se snažil zakořenit nové

JEZERO POD KUKULKÁNEM. Pod
pyramidou Kukulkán archeologové nedávno objevili podzemní jezero. Vědci z institutu geofyziky v Mexiku svůj objev ohlásili 13. srpna 2015 na tiskové konferenci.
Podzemní jezero bylo nalezeno s pomocí
elektrotomografického průzkumu půdy poblíž pyramidy. Dutina s vodou se nachází

Například v zemích Střední Asie, kde
tradičně vyznávají islám, se slaví svátek Novruz-Bayram, tedy Nový rok. To je
jeden z nejstarších svátků. Slaví se v noci
před jarní rovnodenností. A je zajímavé, že
tento svátek se každoročně slaví na počest
vzkříšení Dobrého Ducha zpod země,
který přináší světlo a porážku Zlého Ducha. Skoro jako moderní Velikonoce. Zajímavé je, že jedním z hlavních atributů stolu byly svíčky, zrcadlo a malovaná vajíčka.
Vše má symbolický význam, a tento
význam je spojen s duchovní interpretací
těchto symbolů. Například, svíčka – to je
vnitřní oheň člověka, jeho životní síla. Vejce symbolizuje zrození duchovního života
člověka. Ovšem svátek Novruz slavili ještě
v době rozkvětu starobylého náboženství
zoroastrismu, který předcházel jak
křesťanství, tak i islámu.
T: A tak se to v historii děje… Neustálé
obnovení dobře zapomenutého starého,
když jedno náboženství nahrazuje jiné, ale
přitom aspiruje na svou unikátnost.
IM: A znovu, je to dobré nebo špatné?
Na jedné straně můžeme říci, že je to
špatné, ale na druhou stranu, pokud se
podíváme - co je na tom špatného? Jed-

no náboženství bylo nahrazeno druhým.
Člověk má právo si zvolit, komu bude
sloužit a jak se bude chovat. A znovu, kdo
to udělal? Lidé. Pomocí čeho? Pomocí
svého vědomí. Proč? Pro popularizaci
své víry. Tedy z dobrých pohnutek použili
určité nástroje trojrozměrnosti k dosažení
určitého cíle.
Je to dobré či špatné, ať každý sám posoudí. Já v tom, například, upřímně řečeno,
nevidím nic špatného. Na jedné straně lidé
nahrazovali svými náboženstvími ustálená
náboženství, vždyť to jsou také organizace.
Pokud provedeme paralelu s jakoukoliv

organizací… Vezměme si například organizaci, která vyrábí sportovní oblečení:
všude kolem je její značka - popularizace,
reklama jejího oblečení. Pokud je v určitém
regionu nějaká slavná či uznávaná osoba,
stačí ji obléknout do své sportovní soupravy, a lidé hned začnou napodobovat. Je to
přirozené, a znovu se vracíme k primátům,
k tomu, jak funguje vědomí.
pokračování v příštím čísle...
https://allatra-book.org/article/pages1728-cs

Opět se vracíme k tématu starobylých architektonických chrámových struktur a pyramid, jelikož je nám zřejmé, že
tyto struktury byly postaveny vysoce duchovními bytostmi na určitých místech s dodržováním přísné geometrické proporce
a především s určitým cílem. A vůbec ne divošskými domorodci pro své strašlivé obřady obětování, jak se nám snaží vnutit zastánci oficiální historie. Historikové zaujímají pozice, jak kdo píská, a to přibližně v duchu melodie: "Nezadávejte zbytečných
otázek, všechno je i tak jasné." Nicméně ne všem. Proto i nadále budeme v našich publikacích pokračovat ve zkoumání těchto
podivných, tajemných a bezpochybně sakrálních staveb, nacházejících se prakticky na všech kontinentech světa. Na rozdíl
od nám podobných hledačů pravdy, my se budeme opírat o Prapůvodní Znalosti, přinesené světu Bodhisátvou Rigdenem
Djappo. Jsme si jisti, že když ne my, tak naši následovníci jednou určitě najdou klíč k vyřešení těchto prastarých tajemství.
Nyní se podíváme blíže na chrám Kukulkán.

chrám se čtyřmi vchody, kde podle legendy
údajně byla spáchaná obětování Kukulkánu.

jsou udělány i široce otevřené oči dravce.
Zuby, ve vyceněné tlamě, jsou vytesány
z kamene sopečného původu. Vědci se domnívají, že původním majitelem trůnu byl
sám Topiltzin Quetzalcoatl.

lické chrámy v různých zemích? Tak, aby
se přiblížily místní kultuře.
IM: Ano, to je pravda.
T: Například, co zobrazovali na
ikonách? Znovu obrazy… obrazy hlavních
biblických postav: Ježíše, Panny Marie,
apoštolů. Ale zajímavé je, jak byly zobrazeny? Zobrazovali je s rysy obličeje,
které se shodují s vnějšími fenotypickými
zvláštnostmi místních národů.
IM: Naprosto správně. Začali
zařazovat do své misionářské činnosti
určité záměny. Například Ježíše nebo
Marii v afrických zemích vyobrazovali
v ikonografii jako Afričany s temnou pletí.
To byl běžný obraz, který místní neodmítali. Proč? Protože „bílé“ by většina podle
všeho odvrhla. Pouze někteří, kteří cítili,
že toto učení nese v sobě zrnka pravdy,
to mohli přijmout… A vzhledem k tomu,
že náboženská organizace je v první řadě
organizací, pro niž je důležitá masovost,
zaváděli takové záměny, ve kterých už
svatí měli tmavou plet‘. Byli jim blízcí,
africká populace je chápala a přijímala
s lehkostí.
Inkulturace se uskutečňovala nejen
záměnou obrazů, ale i mnohých svátků
určitých náboženství, které křesťanství

nahrazovalo. Byly částečně začleněny
kultovní obřady těch náboženství, která
převládala na územích, do nichž se
křesťanství zavádělo. No, a takovým
způsobem, jednoduše řečeno, nalákali
ty lidi, na jejichž území právě probíhalo
zavádění křesťanství, tj., v doslovném slova smyslu - probíhalo zavádění.
T: Ano, existuje mnoho příkladů…
Třeba staroslovanské Svátky, které již pod
vlivem křesťanství začaly být spojovány
s vánočními rituály, jejichž atributem byla
svíčka, jako oheň života, a zrcadlo. A nejen
v křesťanství existují svátky, které byly
převzaté z dřívějších náboženství.

Kukulkán: Pohled zblízka

v hloubce okolo 20 metrů pod základy pyramidy. Určitě se mnou budete souhlasit,
že se jedná o zajímavý inženýrský kousek postavit obě stavby nad jezerem.

JAGUÁŘÍ TRŮN. Na vrcholu vnitřní
pyramidy archeologové našli posvátnou
stavbu - "Jaguáří trůn" - symbol moci
a trůn nejvyššího vládce. Tento objev však
nakonec přinesl víc tajemství než odpovědí.Trůn je udělán formou těla jaguára. Je
vytesán z kamene, tělo mocného zvířete je
obarvené rudo-oranžovou barvou s vtroušeninami z černo-zeleného nefritu a mušlí.
Sedmdesát tři nefritových kotoučků napodobují skvrny na kůži jaguára. Z nefritu

náboženství mezi Řeky a Římany. A když
se křesťanství stalo oficiálním náboženstvím (nejprve jednou organizací, pak se
rozdělila do několika), v misionářské činnosti například, se jak začaly zdobit kato-

NA ZÁVĚR. Chrámový komplex
měl dost velkou studnu, a proto byl dobře
zásoben vodou, a i podzemní jezero mohlo
být dobrým zdrojem vody. Nabízí se otázka, proč historici tvrdí, že v chrámu se
přinášely oběti bohu deště? Odkud mohl
vzniknout tento předpoklad?
Ještě jedním zajímavým prvkem
pyramidy je schodiště, které se rozšiřuje
od zdola nahoru. Pro člověka jdoucího
po schodišti se vytváří efekt rozšíření
cesty. Nepřipomíná vám to Most Činvat?
"Starověké indo-iránské náboženství zoroastrismus pravilo, že duše zemřelých se
objevují před Mostem Rozdělení (Činvat
Parvata), přes který se mohou dostat do
ráje. Most, který se zužuje jako ostří břitvy
pro hříšníky, a rozšiřuje pro zbožné - obraz,
který také můžeme pozorovat na některých
středověkých křesťanských obrazech pekla
a ráje.
Já - most nad černou propastí,
Já - světlo nad věčnou temnotou,
Nevídaný žebřík
Mezi nebem a zemí...

jestliže civilizace, hledíc na pozůstatky
duchovních znalostí, pravděpodobně
dosáhla rozkvětu a kulturního obrození?
Současní vědci dodnes neumí odpovědět
na mnohé otázky, nicméně všichni chvátají
ve svých "velikých" dílech udělat závěr
o krutosti dávných předků. Podle našeho
názoru, jde o typické chyby, které jsou
charakteristické pro současnou historii
a vědu.
O pravé podstatě přinášení obětí si lze
udělat názor díky textu z knihy Allatra:
Je nutné položit na oltář svého života
svou živočišnou podstatu, zříkajíc se od
množství její přání a klamných úmyslů.
Jelikož to je jediná oběť, přijatelná Bohem,
otevírající člověku duchovní cestu do Jeho
světa... Člověk s čistými myšlenkami, který
se zřeknul mnohých svých přání a zvednul
se nahoru po žebříku, obětoval na oltáři
svou živočišnou podstatu a odcházel do
světa Boha...
Sedmdesát tři nefritových kotoučků na
trůně, které napodobují fleky na kůži jaguára, se nám zdály být trochu zvláštní.
Všechny historické zdroje, jako přes
kopírák, se odvolávají na jediný pramen
a tvrdí, že počet kamenů je přesně 73.
Samozřejmě, je to pouze náš názor, ale
majíc prapůvodní znalosti, usuzujeme, že
stavitelé prostě nemohli nevědět o čísle
72 - počtu dimenzí materiálního vesmíru. Nicméně, necháme to na posouzení
čtenářů.

Všechny vyčíslené zvukové, optické, architektonické efekty stavby Kukulkán vyvolávají velký respekt k jejich
stavitelům, kteří v té době neznali technologii kola a všechny práce dělali ručně.
Připomeňme si, že Mayové nepoužívali
tažná zvířata.
Kukulkán - bůh čtyř Svatých Darů ohně, země, vzduchu a vody. Není to náhodou asociace se Čtyřmi bytostmi člověka?
Nakonec nás zaujala zajímavá zmínka o vousatém Bílém Bohu a chrámu
Vousatého Muže. A máme tendenci, už
poněkolikáté, hledat paralely s Rigdenem
Djappo (nebo přesněji, s jednou z jeho
předchozích inkarnací)...
Autoři článku: Maxim a Dato

Věděli jste, že...
AKUSTICKÉ VÝZKUMY. Akustické
vlastnosti komplexu jsou jedním z tajemství chrámu.
- akustická iluze. Kroky lidí, kteří
kráčí po schodech zvenku, se uvnitř zdají
podobnými zvuku ptáka queatzala.
- chrám vousatého muže, kde je slyšet
každý šepot v libovolném bodě místnosti.
- samotný chrám. Jestliže tleskneme
dole u schodiště, zvuk se dobře šíří po
celém okolí. Mluvícího člověka na vrcholu
chrámu je dobře a jasně slyšet dole, a to
každé jeho slovo!
Na území komplexu, má i hřiště pro
hru s míčem úžasné akustické vlastnosti.
Pokud tleskneme v centru pole pro hru
s míčem, echo se zopakuje tlesknutím
přesně devětkrát. Zajímavé je, že klavír má
9 oktáv. Úplných - 7. Neúplných - 2.
Vědecké výzkumy ukázaly, že
starověké chrámy Newgrange a Wayland
Smithy rezonovaly na frekvencích 95120Hz. Přitom, tvary vnitřních prostorů
chrámů se velmi lišily: někteří jsou postaveny v podobě kříže, někteří ve tvaru
pětiúhelníku, někteří jako okvětní lístek.
Zvukový efekt přesto zůstaval stejným -

Podle legend: "Na vrcholu pyramidy ►
leží malý chrám se čtyřmi vchody, kde
jakoby byly přinášeny oběti Kukulkánu".
O jakých fyzických obětích může být řeč,

To, co hledáš, také hledá tebe. Rumi

lidský hlas zvonil/duněl v prázdnotě. Je
to stejné, jako udeřit do velkého zvonu,
zvuk ještě po nějakou dobu bude rezonovat uvnitř, a my budeme slyšet monotónní
zvuk na určité frekvenci.
Po dokončení studie starověkých
maltských chrámů vědci dospěli k závěru,
že jejich kamenné oblouky, zdi s výklenky a stupňovité stropy budov, jsou schopny rezonovat při zvuku s frekvencí nízkého
mužského hlasu (110 - 111 Hz). Maltským
chrámům se odhaduje stáří okolo šest a půl
tisíce let.
Výsledky akustických výzkumů mayského chrámu Kukulkán se zcela shodují
s předchozím: starověký chrám rovněž rezonoval při frekvenci 110Hz. Na klávesnici
klavíru ve velké oktávě, nota La odpovídá
frekvenci 110Hz.
Výzkumníci z Kalifornské univerzity v roce 2008 provedli experimenty na
dobrovolnících. Zaznamenávali činnost
čelní části mozku. Účastníkům dávali poslechnout zvuky při různých frekvencích.
Výsledky byly překvapující - přesně při
frekvenci 110 Hz se centrum, odpovídající za řeč, prudce vypínalo a aktivita se po
nějakou dobu přemisťovala z levé do pravé
části kůry mozku. Pravou část obvykle
spojují s empatií, kreativním myšlením,
kontrolou nálady, schopností chápání
symbolů, čtením mezi řádky, filosofického
myšlení. Pod vlivem frekvence 110 Hz se
zvyšuje intuice, zlepšují se sociální vztahy
mezi lidmi a stimuluje se tvořivost.
Nám, kteří žijeme ve 21. století, pro
dostižení podobných efektů je zapotřebí
mikrofon, zesilovač, elektřinu. Říkáme
si vyspělá rasa vědy a technologie,
a nemůžeme vysvětlit a zopakovat takové jednoduché jevy. Co se s námi stane,
pokud nám odejmete elektřinu? Nebudeme
to právě my, kdo se staneme těmi divochy,
kterými historici nazývají naše předky?
My všichni jsme dostali obrovský dar,
znalosti, knihu "Allatra". Znalosti, které
spojují lidi na vnitřní Duchovní osnově,
nápovědy, které nás obklopují při každém
našem kroku, musíme je jen UVIDĚT
a PROCÍTIT.
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Z VLASTNÍ ZKUŠENOSTI
VZTAHOVÝ ARMAGEDON
Vzhledem ke sledu posledních událostí jsem se rozhodla ozvučit jednu
z pravděpodobně největších šablon, která mě „provází“ životem už od poměrně
útlého věku. Nazvala jsem jí „vztahový
armagedon“.
Vezmu to od úplného počátku... Jako
dítěti se mi moc lásky nedostalo, hlavně
od otce. Dával pravidelně přednost vlastním koníčkům a kamarádům. Mamka se
mi věnovala, jak mohla, ale asi to se mnou
bylo často náročné:) Každopádně jsem
měla přísnou výchovu. V důsledku toho
jsem začala hledat pozornost jinde. Do
páté třídy se mi ji dostávalo nepříjemným
způsobem, a sice šikanou od spolužáků,
a tak se mi ke všemu podařilo vypěstovat
v sobě agresi, která pramenila ze strachu
a sebelítosti.
Na přelomu šesté/sedmé třídy přišla do
mladého těla na návštěvu „tetka Puberta“.
Hormony se mnou třískaly a zachtělo se mi
být oblíbená. Dostala jsem se do skupinky
holek, jejichž největším zájmem bylo nahánění kluků. Začala jsem se malovat, řešit
váhu, oblečení a mimo jiné také to, jak se
vyjadřuji, jak gestikuluji... Zkrátka mou
starostí bylo, jestli jsem dost „hustá“.
Přišly zkušenosti s prvními vztahy.
Zpočátku šlo o pokukování a psaníčka,
později chůze za ruku, první pusa, druhá,
třetí... Základní školu jsem končila s tím,
že jsem se mohla pochlubit nespočtem všemožných „vztahů“, přičemž některé trvaly
dva týdny, některé dva dny.
Během všech těch zkušeností jsem si
začínala uvědomovat, že něco není v po-

Skutečná pohádka
Když žena vycházela ze svého domu,
všimla si na dvorku tří staříků s dlouhými
bílými vousy. Nepoznala je. Jakmile k nim
došla, řekla:
„Určitě mě neznáte, ale dozajista jste
hladoví. Prosím, vejděte do domu, kde vás
pohostím“.
„Je tvůj muž doma?“ Zeptali se.
„Ne“, odpověděla žena. „Není doma.“
„Tak potom nemůžeme vstoupit“, odpověděli starci.
Večer, když se muž vrátil domů, žena
mu všechno vyprávěla.
„Jdi a řekni jim, že už jsem doma a pozvi je dál“, řekl muž.
Žena tedy vyšla na dvůr a zvala starce dál.
„Nemůžeme jít do domu společně“,
odpověděli.
„Proč?“, zvolala překvapená žena.
Jeden ze starců začal vysvětlovat:
„Jeho jméno je Bohatství“, řekl a ukázal na jednoho ze svých přátel, a když ukázal na toho druhého, dodal: „Jeho jméno

Z VLASTNÍ ZKUŠENOSTI

KLÍČ KE ŠTĚSTÍ

řádku. Nenáviděla jsem sama sebe. Přála
jsem si být hodnou slečnou, čistou... Přála
jsem si být jako anděl! Večery jsem probrečela, psala sama sobě dopisy, v nichž jsem
se ptala, KDO jsem JÁ? Nazývala jsem
sama sebe nechutnou zrůdou. Ze samé nenávisti jsem si začala řezat ruce, bouchat
holýma pěstěma nejen do pytle, ale i do
zdí, několikrát seděla na římse okna a přemýšlela, že skočím. V takových chvílích
se mi honilo hlavou, že kdybych se zabila,
nebo si víc ublížila, třeba by konečně lidem okolo došlo, že si mě měli víc všímat.
Že za to mohou oni! Že jsem ve skutečnosti dobrý člověk a oni mě donutili stát se
takovou zrůdou...
Zde si dovolím vložit úryvek z knihy
Allatra:
Rigden: Rád bych mimochodem zmínil, že během útoku Materiální podstaty
vidí člověk sám sebe pouze jako „dobrého
člověka“. On je přeci ve všech ohledech
„super“ a všichni ostatní nejsou nic jiného
než „slizcí hadi“. Když se člověk nachází
v takovém stavu, tak mu zkus třeba jen přímo říci, že je sám vším vinen kvůli projevům jeho vlastních negativních vlastností,
a on hned všechna negativa přenese na
tvou stranu. Jeho Materiální podstata začne okamžitě agresivně bránit své pozice.
Je to dáno tím, že když se člověk nachází
v podobném stavu, tak vědomě taková vysvětlení a poznámky vůči jeho Osobnosti
nechápe. Proč k tomu dochází? V prvé
řadě je to kvůli tomu, že v daný moment
má zúženo vědomí a soustředí se na vlastní egoizmus. Vždyť v takovém stavu pro
člověka kromě jeho „já, já, já“ v různých
podobách nic jiného neexistuje.
Anastasia: Ano, svalovat vinu na někoho jiného a vymýšlet vnější důvody umí
Materiální podstata skvěle, jak se říká,
stačí jen záminka a hned se chytí. A k tomu
je Úspěch, a mé jméno je Láska. Nyní jdi
domů a promluvte si se svým mužem, kterého z nás chcete uvítat ve svém domě.“
Žena šla a vylíčila muži, co slyšela.
Ten se zaradoval.
„To je nádhera!“ řekl muž. „Pokud si
opravdu můžeme vybrat, pozvěme tedy
Bohatství. Vejde a naplní náš dům bohatstvím!“

Tento příběh je mým osobním pravdivým příběhem. Vypráví o utrpení člověka,
který nezná Boha, vypráví o temnotě, lžích,
vině a strachu ze soudu. Vypráví o Šanci,
která přichází, když ji nejméně čekáte.
Vypráví o Bohu, Lásce, Jeho Milosti, odpuštění, o cestě ke Světlu. Ačkoliv jsem
se snažila být stručná, příběh je dlouhý.
Napsala jsem ho jako zprávu všem, kdo
se cítí být vinni, špatní, špinaví, nehodní.
Napsala jsem ho pro všechny, kdo touží po
odpuštění, smíření a životě v Míru. Snad
najdou tento příběh ti, kteří si z něj mohou
něco vzít.
Přijala jsem svůj stav a začala se napravovat. Syn se narodil zdráv, přišel do
mého života jako slunce, a já už zcela bez
pochyb věděla, že Bůh existuje, a že mi
z nějakého důvodu dal Milost. V tu dobu
se ve mně zrodila Vděčnost. Opravdová
Vděčnost. Trávu jsem zahodila daleko od

K

aždý z nás je jedinečným zdrojem znalostí a životních zkušeností, nositelem obrovského dosud nevyužitého tvůrčího potenciálu.
Rádi uvítáme Vaše články, zajímavosti, nápady, postřehy, o které se chcete podělit s ostatními, básničky, veselá vyprávění, zápisky cestovatele…
prostě všechno, co přináší dobrou náladu, optimizmus, prospěje ostatním lidem, pomůže na cestě k poznání. Kontakt: polahoda@centrum.cz;
ještě oblíbený postup Materiální podstaty
podstrčit člověku myšlenku, která ho bude
vodit v začarovaném kruhu: „A všechno by
mohlo být jinak, kdyby…“.
No a před lidmi jsem se chovala jak?
Dál jsem nosila masku „husté“, „drsné“
holky. Tvářila jsem se, že nikoho nepotřebuji a všechny jsem začala odhánět. No...
až na kluky... S nimi jsem se začala ukazovat i na ulici a byla hrdá, když nás někdo
viděl. Založila jsem si facebook a fotkami
s „polibky“ jsem nešetřila.
Devátá třída pro mě byla velký zlom.
Přestěhovala jsem se k matce, kde mě nikdo neznal a rozhodla se žít úplně nový život. A tak jsem si nasadila novou masku –
hodné holky, která potřebuje obejmout
a ochránit, protože na ní byl život zlý.
Netrvalo to zas tak dlouho a dala jsem
se psychicky dohromady. Snažila jsem
se plnit si sny a začala hledat sama sebe,
k čemuž mi pomáhali i... můžete hádat...
vztahy. V těchto vztazích už šlo ale o více,
než o pusu. Častokrát jsem si myslela, že je
to na celý život, že jsem našla dlouho očekávanou lásku, ale všichni partneři mě postupně přestali bavit. Někteří po půl roce,
někteří po třech měsících a někteří i dříve.
pokračování v příštím čísle...
návrhem: „Měli bychom spíše pozvat
Lásku? Vždyť potom bude v našem domě
vládnout Láska!“
„Víš co, dáme na naši dcerušku“, řekl
muž ženě. „Jdi a požádej Lásku, aby se stala našim hostem.“
Žena vyšla před dům a zeptala se starců: „Který z vás je Láska? Pojďte k nám
domů a buďte našim hostem.“

„Pozvali jsme pouze Lásku, tak proč
jdete taky?“

sebe a dny byly čím dál tím víc světlejší. Život se synem mi dal čistotu, radost
a lásku. Byly to nádherné doby. Nevím,
čím jsem si je zasloužila. Ještě mnohé kotrmelce jsem prožila, ale nebylo to nic ve
srovnání s utrpením, jaké jsem kdysi prožívala. Věděla jsem moc dobře, jakých špatností jsem se dopustila vůči Bohu i lidem,
a tak jsem se snažila vše napravit. Snažila
jsem se žít lépe, dělat něco dobrého pro
lidi a také udělat něco se svým egoismem.
A najednou, po mnoha letech, se stalo něco
Velkého.

Velký zlom

...pokračování z minulého čísla

Pojďme spolu tvořit POZITIVNÍ NOVINY!

Stařec, kterého nazývali Láska kráčel
směrem k domu. Zbylí dva ho začali následovat. Udivená žena je zastavila a hned se
začala vyptávat:

Žena namítla: „Drahoušku, raději bychom měli pozvat Úspěch?“
Jejich dcera, sedící tiše v rohu, všechno vyslechla a rychle přispěchala se svým

Přišel Zázrak. Do mého života vstoupil Člověk. Opravdový Člověk, Přítel. Předal mi duchovní praktiku Lotosový Květ
a knihu AllatRa. Jako by na krajinu tisíc let
ponořenou ve tmě zasvítilo Slunce, které
právě vyšlo. Opravdové Slunce! AllatRa.
Tehdy skončil můj starý život a započal
nový. Když jsem ji četla, věděla jsem, že
toto je to, co jsem hledala. Zasáhlo to do
hloubi duše. Kniha ve mně způsobila mocný impuls a odstartovala tak mou cestu ke
světlu. Cestu k Pravdě, cestu k Bohu, dlouhou, ale konečně – opravdovou. Znalosti
jsem přijala okamžitě. Hltala jsem každé
slovo jako na smrt žíznící pije chladnou
vodu ze studny. Poznala jsem, že hledat
Boha je ta cesta, po níž chci jít. Kolikrát
jsem plakala vděčností! Nikdy nepřestanu
být vděčná, nikdy, za tuto knihu, za tyto
Znalosti, za tuto Šanci, za to všechno krásné, co se touto knihou odstartovalo. AllatRa se stala milníkem v mém životě.
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Starci svorně odpověděli: „Kdybyste
pozvala Bohatství nebo Úspěch, zbylí dva
by zůstali venku, ale protože jste pozvali
Lásku, kamkoli jde On, jdeme s ním. Tam,
kde je Láska, tam je i bohatství a úspěch!“
https://polahoda.cz/skutecna_pohadka

AllatRa mi přinesla pochopení mého
utrpení a bloudění a ukázala směr, dala
Znalosti, nástroje (meditace a duchovní
praktiky), povzbuzení, a ještě něco navíc, co nelze popsat slovy. V knize jsem
se dozvěděla, že právě praktika Lotosový Květ umožní člověku poznat Boha.
A to je přesně to, co jsem si přála. Poznat
Toho, kdo dává Milost člověku, který
pohrdal životem a jehož bych odsoudila
na smrt. Navíc, tato technika vede k probuzení Duše, která je malou částí Boha
v člověku samotném! Tak třeba se mohu
stát lepším člověkem, napadalo mě. Třeba se mohu úplně změnit! Probudit svou
duši – vždyť to musí být Velké! Tady nebylo na co čekat. Hned jsem začala. A po
čase se můj vnitřní život začal měnit. Přišlo mnoho nových pocitů a uvědomění.
Uvnitř jsem cítila, jak ze mě odpadávají kusy mazlavého bláta, tisíce let staré
nánosy nepochopení, utrpení a špíny.
Tíha pomaličku mizela. Velké díky patří
mému vzácnému Příteli, který mě doprovázel a svou opravdovostí mi dodával
naději a sílu. Velké díky za jeho pomoc
a podporu.

Cesta k Bohu, cesta Lásky

Znalosti z knih od Anastasie Novych
říkají, že klíčem k Branám Božího
Království je Láska. To pravá Láska
tuto Bránu Duše otevírá. Prastará Moudrost praví: Miluj Boha svého. Každé
náboženství toto poučení obsahuje, je to
první a nejdůležitější poučení ze všech.
V křesťanství je to první přikázání. Miluj Boha svého, celou svou Duší, celým
svým srdcem a celou svou myslí. Hned

Chcem Boha chytiť za ruku
Chcem Boha chytiť za ruku,
nech bude somnou stále!
Chcem ďakovať Mu za všetko,
čím obdaril ma práve...
Chcem Boha chytiť za ruku
a hľadieť sa Mu do očí...
Chcem Boha chytiť za ruku,
schúliť sa v Jeho náručí...
Chcem Boha chytiť za ruku
v Láske a pevnom objatí...
Chcem Boha chytiť za ruku,
ten Pocit nech sa nestratí...
Chcem Boha chytiť za ruku
a precítiť s Ním Jednotu...
Chcem Boha chytiť za ruku,
nech dovedie ma k Životu!
***
On Je
Je kvapkou rosy na konári.
Je odraz slnka,kvietkom malým.

Je lienkou v kvetnom zákuti.
Je vodou, ktorá zachutí.
Je všetkým, všade, ňou i mnou.
Je krásy sveta Podstatou.
***
Obdarená
Dostala som Kľuče od nádhernej komnaty. V nej stretneme sa spolu, len Boh a ja!
Len ja a Ty!
Vošla som dnu...Och, koľko Krásy v Pokladoch vzácnych ponúka mi.
Ja čítam Slovo a počúvam Ho, poznávam
Dušou...a je v Ňom všetko...
A ovenčená Jeho Klenotmi, obdarená
Jeho Darmi,pozerám cez okno komnaty.
Zinaidine Okná priezračné sú...
Otváram prvé Okno- vdychujem
Vôňu Boha!
Otváram druhé Okno- pozorujem
Krásu Boha!
Otváram posledné Okno- cítim Lásku
Boha- vstávam! - skáčem! - padám! - cítim Náruč Boha!
JE SOMNOU A JA S NÍM!
Hanka

Pokud jsou Znalosti čisté a vše probíhá čestně, jak se říká - bez záměn,
dojde k předání a ony se dostanou
k Osobnosti, a člověk to vše cítí. Nejčastěji, první věc, kterou člověk vnímá,
je pobouření svého vědomí. Vědomí
spustí povyk, ale člověk cítí. Tento pocit
upřímnosti překonává neochotu vědomí
poznat tuto Pravdu. A tak se rodí… samotná Pravda.
Úryvek z živého rozhovoru
"Vědomí a Osobnost. Od předem
mrtvého k věčně živému."

Rigden: Samozřejmě, člověk si ani neumí představit, jaké schopnosti v něm jsou.
Pozorování je prvním krokem k poznání skrytých tajemství. Když se díváme z pozice
Pozorovatele Materiální podstaty nebo Duchovní podstaty, tak už ovlivňuje samotnou
situaci a její možné završení, předběžné rozhodnutí ve světě, který je pro nás neviditelný, jelikož činíme volbu. Každá situace je zvláštní odpovědí nejen na tvou přítomnost na daném místě tady a teď, ale i na to, jakým se právě ty v tento moment
pozoruješ.
Anastasia: V podstatě, v okolí vždy pozorujeme část sebe samých a nehodnotíme
realitu světa, ale to, jak my ho interpretujeme podle svého chápání světa a podle svých
zkušeností.
Rigden: Správně. Když říkáme něco o světě, tak ve své podstatě říkáme něco
o sobě. Dobrý posluchač vždy uslyší o tom, kdo mluví, mnohem víc, než se tento
člověk chystá o sobě prozradit.
Úryvek z knihy Anastasie Novych "AllatRa", str.169

S úsměvem
Uvolnit, povolit, lásce vejít dovolit,
myšlenky stále pozorovat,
s útoky vědomí nebojovat,
jen krok zpět a zůstat stát,
pochopit, soucítit, společně se smát.
Původce konfliktů odhalovat,
okamžik jejich zrodu vystopovat,
tak prosté, tak snadné to je,
stačí jen chtít, chtít v sobě udělat změnu,
nevěřit hercům v hlavě, nevěřit na jejich
scénu, ať její kulisy jsou jakkoliv lákavé,
všem nabídkám s úsměvem říkat:
„Děkuji, ne.“
druhé je "Miluj bližního svého". Boží
zákon – Miluj! Bůh je Láska – Miluj!
Je známo, že Boha rozumem pochopit nejde, lze Ho jen pocítit – svou Duší.
Jeho svět není světem obrazů, zvuků
a forem, je to svět Pocitů. Proto je třeba
Jej oslovovat svou duší, pomocí pocitů,
ne slovy. Jak se říká – klepat jemným do
jemného.
Materiální rozum nedokáže popsat Boha a správně by člověk o Něm
neměl ani přemýšlet či mluvit, protože to
všechno bude jen zkreslení Pravdy, která je
pociťována. Proto jsem váhala, zda mám
vůbec tento článek psát. Jsem si vědoma,
že je toto všechno jen mé vnímání a každý
člověk má svou vlastní cestu, své vlastní
vnímání. Ale pak jsem si vzpomněla, jak
moc mi pomohly a inspirovaly články
jiných lidí, kteří popisovali své vlastní
zkušenosti. Tak třeba i mé úvahy mohou
někomu dalšímu pomoci nebo jej inspirovat. Kdo ví?
MILUJ BOHA SVÉHO. Zjistila
jsem, že právě toto je "recept" na to
trvalé, nikdy nekončící štěstí, po kterém

Spojme síly
Lidičky, lidé, nevěřme vědomí,
jak hadr nás vláčí každý den po zemi,
od přání k přání, od touhy k touze,
než se nám vyplní, trápíme se dlouze,
o skutečný život nás okrádá,
iluzorní starosti na záda nám nakládá.
Otevřeme svoje oči pro krásy krás,
otevřeme naše srdce, dokud máme čas,
nahlédněme do sebe, spojme svoje síly
ať v jednotě Lásky potkáme se v cíli.
Alena
každý z nás touží. To štěstí, které marně
hledáme ve vnějším světě pomíjivosti,
je přímo tady, je to Bytí s Bohem. Je to
vnitřní stav, který lze pociťovat v každé
jednotlivé vteřině. Jen to objevit, poznat,
procítit to, žít tím. Ale jak na to?
Jak se to vůbec stane, že člověk Miluje Boha svého – celou svou duší, srdcem i myslí? Většinou lidé v Boha věří,
ví, že On je, ale jak Ho vlastně milovat?
Všude se o tom mluví, ale jak to udělat?
Bez poznání Jeho, bez pociťování blízkosti
Jeho světa jsou "miluj Boha svého" jen
slova. Bez poznání nemůže být naše láska
k Němu skutečná, pravá, silná, hluboká.
Aby člověk Boha poznal, musí to nejprve
sám chtít, musí to být jeho vnitřní
potřeba. A ta vzniká nejčastěji kvůli
utrpení, v poznání marnosti svého počínání
a bloudění. V takovém stavu člověk začne
pokládat ty správné otázky, hledat smysl,
to pravé, to skutečné. Kdo jsem? Proč mě
Bůh stvořil? Proč jsem tady, jaké je mé
místo a co mám dělat? Jak vlastně žít a pro
co? Jaký má tento pomíjivý život smysl?
pokračování v příštím čísle...
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