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Jak vyléčit výhřez

meziobratlové ploténky
Co máme dělat když se objevily bolesti
v zádech? První věc je začít s diagnózou.
Každé lečení začíná z určení příčiny
vzniku bolestí. A na diagnóze závisí jaká
bude metoda léčby, doba léčby a jiné
faktory.
Kde začít? Samozřejmě návštěvou
diagnostického centra, udělat MR snímky problémové oblasti. Jinak řečeno,
když je bolest v bederní oblasti – proveďte MRI bederní nebo MRI snímky
více oblastí najednou… Pokud budeme
mluvit o degenerativně dystrofických
procesech, nejlepším je vyšetření magnetickou rezonancí.
pokračování na str. 2
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Nová společnost

BÝT LÉKAŘEM JE POSLÁNÍ
Rozhovor s ředitelem Bohumínské městské nemocnice
MUDr. Vojtěchem Balcárkem
Sami na tom pracujeme už dlouhou dobu.
Spolupracujeme například s paní Darinou
(Dari Puspa Kabardina, spisovatelka a organizátorka MILI FESTu) a dále s Kamilou Smigovou, která je takovým kulturním
„Guru“ u nás v Bohumíně a stará se o občanské kulturní sdružení „Maryška“.
Můžete nám říct, jak dlouho už tato
myšlenka v nemocnici přetrvává?

MUDr. Vojtěch Balcárek
Nemocnice, pro kterou dobro pacienta
není jen prázdné slovo. Nejen svým profesionálním přístupem, ale zejména srdečností pomáhají všichni zaměstnanci
pacientům překonávat a v mnoha případech i ulehčit těžké chvíle v jejich životě.
Chápou, že psychická pohoda pacienta
je základním předpokladem pro jeho
uzdravení.
Mezinárodní společenské hnutí AllatRa
požádalo o spolupráci vedení nemocnice,
v jejímž čele stojí pan ředitel MUDr. Vojtěch Balcárek. Díky jeho vstřícnosti byl
umístěn ve vestibulu nemocnice stojan
s pozitivními novinami „Polahoda“, které
jsou zároveň zdarma k dispozici pacientům
na všech odděleních. Dále bylo nainstalováno více než 200 ks pozitivních obrázků
na všechna oddělení a to jak do čekáren
a chodeb, tak i do jednotlivých pokojů.
Dobrý den pane řediteli. Co se Vám
zalíbilo na nápadu vyzdobit prostory vaší
nemocnice pozitivními citáty?
Za tuto myšlenku jsem byl hodně rád,
protože si myslím, že na vývoj léčby a na
samotný uzdravovací proces má prostředí
pochopitelně vliv. Našim mottem je dobro
pacienta. Jde o to, aby se u nás pacient cítil dobře, aby vnímal čistotu a uspořádání
nejen na pavilonech, ale v celém areálu nemocnice, aby pocítil, že to s ním myslíme
dobře. Proto jsme kvitovali tuto myšlenku
vyzdobit a zlepšit interiéry celé nemocnice.

Troufám si říct, že od doby, kdy jsem
do nemocnice přišel, což bude v červenci
10 let. Snažím se toto pozitivní myšlení zavádět jak ve vztahu k pacientům, tak i k zaměstnancům. Jsme menší, regionální nemocnice, která se svými financemi nemůže
rovnat velkým soukromým nemocnicím,
jako jsou fakultní nemocnice. Snažíme se
to nahradit pozitivním přístupem, jednak
k zaměstnancům, ale také k pacientům.
Začíná to od sestřiček, ošetřovatelek, sanitářek a konče u uklízeček. Naší snahou je,
aby se zde všichni cítili šťastní a spokojení. A vzhledem ke zpětným vazbám mám
dojem, že se nám to daří.
Cítíte nějakou změnu v chování pacientů
po instalaci pozitivních citátů?
Reakci na samotné citáty ještě ne, je
to krátká doba, ale odezvy a zpětné vazby
z oddělení, ať už od sestřiček a lékařů, tak
právě od ošetřovatelek a středního a nižšího zdravotnického personálu mám, a to ty,
že prostředí vnímají daleko lépe. Pacienti
jsou také spokojeni. Všimli si toho i ti, kteří
tu už byli dříve, říkají, že tady máme něco
nového a příjemného. Zastaví se a přečtou
si to. Je to velice důležité. Stala se taková
legrační příhoda. Jedna starší pacientka mi
povídá: „Máte to krásné, ale ten jeden obrázek je nakřivo,“ a začala ho upravovat.
Je dobře, že si toho lidé všímají, a že je to
zajímá. Jsme za to vděční a jsme rádi, že se
zde všichni budou cítit zase o trochu lépe,
a že jim to pomůže.
Jaké lidské vlastnosti si ceníte nejvíc?
Je jich hned několik. Myslím si, že
slušnost, korektnost, vstřícnost, tolerance
a snaha žít s úsměvem, pokud to jen trochu jde. Neříkám s falešným úsměvem, ale
dostat skutečný, upřímný úsměv jakoby do
sebe, dovnitř a pak ho zevnitř vysílat ven

a pomoct tak těm ostatním lidem, šířit dobro. Vždycky říkám, když chceme, aby byl
svět pozitivnější, musíme začít v prvé řadě
u sebe, to na začátku stačí. Spoustu lidí tím
přesvědčíte a stanou se lepšími a pozitivnějšími.
Co pro Vás osobně znamená dobro
a dobré skutky?
Hlavní je pozitivní přístup a tolerance.
Oboustranná tolerance. Dnes jsou tato slova zvlášť aktuální. Můžeme to pozorovat
na internetu a na facebooku, lidé se snaží
neustále vymezovat, bojovat mezi sebou,
myslím, že to není dobré. Opravdu by lidé
měli být tolerantní, korektní, slušní, vstřícní a svět by byl úplně jiný. A tyto myšlenky
se právě snažíme transformovat i do toho
tzv. „podnikání“. Nemocnice je akciová
společnost, čili je to podnikání, ale v uvozovkách. Je to především služba lidem,
městu a takto my to i vnímáme.
Jak cítíte, co lidem v dnešní době chybí
ke štěstí?
Domnívám se, že jim určitě tak z 90%
nechybí, materiální hodnoty. Pěkně to
řekl náš pan starosta ve svém novoročním
projevu, že tak dobře, jak se máme dnes
po materiální stránce, jsme se už dlouho
neměli. Já myslím, že se už asi ani nikdy mít nebudeme. Chybí jim všechny ty
předcházející body, které jsem již zmínil.
Některým! Spousta lidí začíná vnímat, že
materiálno a konzum není cesta správným
směrem. Chraň Bůh! Rozumím tomu, že
člověku, který žije někde v getu, v polorozpadlém domku a žije z hmotné podpory
a je to třeba slušný člověk, který se díky
okolnostem dostal na ulici, se těžko mluví
o pozitivních věcech. I on může být pozitivní, ale daleko lépe se tyto myšlenky šíří,
když jste materiálně zajištěn, ovšem nesmí
to být cíl. Musí to být prostředek, cesta k té
vyšší přidané hodnotě. A tou je právě duchovno. Snažit se šířit pozitivní myšlenky
dále, protože lidé to potřebují jako sůl.
Chceme Vám poděkovat a popřát
hodně zdraví a lásky.
Rostislav Čech
Celý rozhovor najdete od 18. 2. 2015 na:
https://www.youtube.com/user/AllatraTvCzech

Dnes se vytvořily takové jedinečné
podmínky, díky nimž může lidstvo využít svou šanci a vytvořit absolutně nové
společenské světové zřízení – rozvoj
lidstva duchovně-tvořivým směrem.
Osobní vklad každého člověka do společné záležitosti duchovní a mravní
přeměny lidstva je velmi důležitý. Můžu
říci, že každý, dokonce i, zdálo by se,
nejjednodušší a „bezvýznamný“ čin,
vykonaný s cílem šíření Pravdy, se v konečném důsledku, ať tak či onak, projevuje na globální situaci ve společnosti
a formuje její budoucnost…
pokračování na str. 3
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AGAPIT PEČERSKÝ:
osudové setkání
Kolik duchovních a tajných skutků se
děje na světě, které se stávají zjevnými
až v průběhu času. Jak občas bývá neuvěřitelný projev Boží prozřetelnosti, síly
ducha svatého, který zázračně změní
osud člověka. A pokud člověk udělá tu
správnou volbu, zaměřenou na dobré
skutky a pomoc lidem a jestliže v něm
převládají dobré myšlenky, tato síla se
ztrojnásobí a poskytne mu úžasné příležitosti a šance, odhalující s čistotou
lotosového květu svá nedozírná tajemství.
pokračování na str. 5

HISTORIE

Staroslovanská
mytologiе: ALATYR
Pod kamenem Alatyr pramení živá voda,
přinášející celému světu obživu a uzdravení (utváření), právě pod ním se ukrývá
síla, jež nemá konce, a právě na kameni
Alatyr sedí krásná dívka Zarja (Červánek),
která neustále budí svět z nočního spánku.
Alatyr, tak předkové Slovanů v duchovních legendách odedávna nazývali
sílu Allat, vycházející od Boha, a toho člověka, který tu sílu hromadil a duchovní
prací jí v sobě násobil.
pokračování na str. 4

VE SPOJENÍ
S PŘÍRODOU

Je vše opravdu
jenom pouhá
náhoda?
Kdyby náhoda existovala, tak jak si ji většina z nás představuje a měla ten vliv a dosah, nebyl by jistě život tím, jaký ho doposud známe. Abych vás přesvědčil o tom,
co většina z nás stejně v nitru duše cítí, ale
raději se drží striktního a možná i pohodlného vědeckého nebo tzv. racionálního
dogmatu, uvedu konkrétní příklad…

pokračování na str. 6
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Jak vyléčit výhřez meziobratlové ploténky
a nezůstat na invalidním vozíku

překlad video rozhovoru s profesorem
I. Danilovem
Co máme dělat když se objevily bolesti v zádech? Kde začít?
První věc je začít s diagnózou. Každé
lečení začíná z určení příčiny vzniku bolestí. A na diagnóze závisí jaká bude metoda léčby, doba léčby a jiné faktory.
Kde začít? Samozřejmě návštěvou
diagnostického centra, udělat MR snímky
problémové oblasti. Jinak řečeno, když je
bolest v bederní oblasti – proveďte MRI
bederní, pokud krční – pak MRI krční nebo
MRI snímky více oblastí najednou, například krční a bederní oblasti. Pokud budeme
mluvit o degenerativně dystrofických procesech, nejlepším je vyšetření magnetickou rezonancí.
Bolesti zad. Osteochondróza. Příčiny
Co je to osteochondróza?
Začněme z jednoduchého: tady je
meziobratlová ploténka. Hlavní problém
osteochondrózy je v tom, že příčina a samotný proces vyvoje nemocí se začíná
nejčastěji v meziobratlové ploténce. Pokud
budeme mluvit o degenerativně dystrofickém procesu, ačkoli to také může nastat
v důlsledku zranění výběžku, kloubů, zlomenin obratlů nebo oblouků a podobně. To
znamená, že zranění může způsobit a nastartovat zahájení procesu degenerace jako
důsledek.
Co se pak odehrává ?
V meziobratlové ploténce v samotném
pulpózním jádru, které vykonává tlumicí
funkci, dochází k degeneraci v důsledku
podvýživy. Meziobratlová ploténka a buňky pulpózního jádra začínají odumírat. Pro
porovnání uvedu příklad: když člověk trpí
podvýživou a tvrdě pracuje fyzicky, on je

vyčerpaný a nakonec umírá. Ukazují to
i zkušenosti z Druhé světové války, kde
lidé v koncentračních táborech byli nuceni tvrdě pracovat, ale zároveň nedostávali dost jídla, byli vyčerpaní a umírali.
V podstatě v naší mírné době se stejným
způsobem chováme k buňkám meziobratlové ploténky. Jsou přetížené: sedíme u počítače, sedíme v autě, sedíme v kanceláři,
teď například sedíme a mluvíme s vámi,
a v této době buňky naší meziobratlové
ploténky neustále pracují.
Co se odehrává v ploténkách v bederní oblasti? Jsem nakloněn dopředu tímto
způsobem, buňky meziobratlové ploténky jsou pod tlakem, zadní svaly táhnou
dolů, abych udržel rovnováhu a nespadl
dopředu. Takže zatížení se mnohonásobně zvyšuje, než kdybych seděl rovně. To
je důvod, proč, když sedíte rovně, je moc
důležitá také vaše poloha. V případě, že
sedíte u počítače, obrazovka by měla být
umístěna tak, aby spodní hrana počítače
byla na úrovni obočí, a pokud je to možné
dále… Vaše záda by se měla opírat o něco,
nejlépe o opěradlo židle, aby zatížení dopadalo na hrudní sekci. Tímto způsobem
nebude celé vertikální zatížení dopadat na
bederní oblast. Hlava by měla ležet (opírat
se), když hodně času trávíte v sedu. Proč?
Aby krční část páteře nebyla dlouhou dobu
přetížená. Ale pokud sedíte většinu času
jako obvykle, tak jak právě teď sedíme,
pracujeme u počítače nebo sledujeme něco
zajímavého na internetu i několik hodin,
aniž bychom si všimli, jak plyne čas. Co
se stane? Hlava je nakloněna, svaly jsou
natažené, dochází k dodatečnému zatížení
meziobratlových plotének, namáhá se celá
páteř a zcela jistě trpí naše meziobratlové
ploténky.
Naše tělo je jako páka. Pamatujete
z fyziky? Páka, teď se podívejte, jak je
dlouhá (ukazuje celou délku páteře). Tady
si představte, že přidáme svalovinu, podkožní tuky atd. Toto všechno vytváří hmotu, která celou vahou tlačí na bezbranné
buňky, vyčerpané naším špatným chováním v tom smyslu, že málo chodíme a hodně sedíme. Jsou přetížené, podvyživené,
začínají umírat. Co se v tomto případě

děje? Výška pulpózního jádra se snižuje, to
znamená, že neplní svoji základní funkci.
Projevuje se to patologickou pohyblivostí. Podívejte se na to, pohybuje se volněji
do všech stran. V první řadě začínají trpět
klouby…
Kongruence, jinak řečeno poměr
kloubních plošek, by měl být na tomto místě přesný. Když je meziobratlová
ploténka v normálním stavu, foraminální otvor je otevřený (to je místo výstupu
míšního nervu). Podívejte se, foraminální
otvory jsou po celé délce páteře. Jakmile
výška ploténky klesá, klouby se posunují
a dochází k přílišnému natažení. Foraminální otvor se také zúží. Často toto posunutí traumatizuje míšní kořen páteře a způsobuje bolesti, může dojít k traumatizaci
fazety, vazivové tkáně. Může tady dojít
k výhřezu, který utlačuje nebo k vyklenutí
kloubů, které vyvolá zánět a vytvoří kompresi kořínků, čímž vzniká bolest.
Teď se podíváme, co je to výhřez meziobratlové ploténky? Je to protržení fibrózního prstence a vystoupení obsahu ploténky, jinak řečeno, vytlačení pulpozního
jádra mimo meziobratlovou ploténku. Na
maketě výhřez, pro lepší představu, zobrazen zde (ukazuje místo na maketě páteře),

ale často vzniká foraminálně. Je to velice nepříjemná věc, protože otvor je tady
malý, kloub v důsledku degenerace ještě
více prosedá a tak vniká výhřez. Dochází
k utlačování míšního kořínku, informačně
už není zdatný a mozek to bude vnímat
jako signál patologii, tzn. bolest, akutní
a táhnoucí se bolest.
Ale nejčastěji výhřez vzniká uvnitř
páteřního kanálu. Proč právě tam?
pokračování v příštím čísle…
Celý rozhovor s profesorem Danilovem
na : https://www.youtube.com/watch?v=i5lZNNc6Mt8

Důkladnou péči nohám byste měli
věnovat nejen v létě, ale také v zimním období.
Dobrá hydratace a pečlivý výběr
bot?
V zimních měsících trávíme spoustu
času v uzavřených botách v teplých vytopených místnostech. Naše pokožka
je tak velmi zatěžkávána, oproti létu,
kdy mohou naše nohy více dýchat,
protože jsou v otevřených botách.
Věděli jste, že topení může až o 30%
snížit vlhkost vzduchu? Navíc mráz napomáhá velkému vysušování pokožky.
Nezapomeňte proto kromě tváře dobře
hydratovat také svá chodidla, abyste
předešli popraskané kůži na patách.
Používejte krémy určené na specifickou pokožku chodidel. V zimě máme
chodidla většinu dne v uzavřených
botách, zvolte tedy ponožky z přírodních materiálů a s vysokým obsahem
bavlny, které dobře sají pot. Pokud jste
sportovní nadšenci a chodíte běhat,
vyplatí se investice do termo-ponožek,
které skvěle odvádějí vlhkost.

Nohy jako v bavlnce?
Studí vás často nohy? Dopřejte jim
horko-studenou sprchu, ta krásně
prokrví pokožku a rozproudí krev. Nohy
pak namasírujte speciálním krémem
a dejte si na ně teplé bavlněné ponožky, nejlépe dvoje. Ráno budete mít
nohy krásně jemné a prokrvené. Máte-li na nohách již zrohovatělou kůži, tak
se pemze nevyhnete. Používejte ale
skleněné pilníky, které jsou hygieničtější a efektivnější. Profesionální pedikúru byste i v zimních měsících měli mít
alespoň jednou za dva měsíce. Nohám
dodá skvělou hydrataci také kokosový olej. Zkuste si lahvičku rozehřát na
topení a důkladně pak vmasírovat do
pokožky.
http://kosmetika.doktorka.cz/
jak-v-zime-pecovat-o-nohy/

Kdyby byl člověk pouze tělo, znal by podrobně veškeré nejjemnější
detaily svého těla a žil by tím, že by řídil desítky tisíc nejrůznějších
životně důležitých funkcí a operací, které se v jeho organismu neustále
odehrávají. Ale tělo, jako jediný organismus, funguje především v režimu, který je ve vztahu k vědomí Osobnosti autonomním. A co člověk
vidí ve svém těle bez zrcadla? Co vidí tady a teď s otevřenýma očima ve viditelném světě? Vidí pouze to, co mu umožňují dvě „okénka“
(oči), prvotně předurčené k pozorování trojrozměrného vnějšího světa
z „temné komnaty“ svého vědomí. Uvidí snad Osobnost hodně? Dozví
se o sobě nebo o rozmanitosti světa takovým způsobem? Copak jsou
myšlenky a emoce produktem jeho vědomí? A ví vůbec člověk, odkud
a jak se objevují? AllatRa, A.Novych

Imunitu posílí i dobrá nálada
Nevlídné a sychravé zimní počasí je časem,
kdy virová onemocnění řádí všude kolem
nás. Viry způsobující nepříjemnou chřipku,
nachlazení a kašel se snadno šíří a my řešíme, jak při každodenním kontaktu s nemocnými, ať už v práci, škole anebo dopravě,
bacilům odolat. Na to, co dělat, abychom
zůstali zdraví, a jak ještě víc posílit svoji
imunitu, odpovídal doc. MUDr. Jaromír
Bystroň, CSc., primář Oddělení alergologie a klinické imunologie Fakultní
nemocnice Olomouc.

Jak můžeme nyní
v sychravém a studeném
počasí posílit imunitu,
abychom předešli
virózám, které všude
kolem řádí?
Imunita se musí posilovat
po celý rok, nikoli až když
začnou podzimní a zimní
plískanice. Nejlépe systematickým otužováním.
Další vynikající pomoc je
pestrá strava, ve které se
nacházejí veškeré potřebné živiny, vitamíny a minerály. V současné době již můžeme jen zachraňovat to, co jsme v průběhu celého roku neudělali. Můžeme použít
vitamínové přípravky, hlavně s obsahem
vitaminu C a rostlinné podpůrné doplňky. Je dobré zvýšit přívod česneku, cibule
nebo užívat bylinné přípravky s obsahem
echinacei, hlívy ústřičné a podobně.
Je vhodné užívat nějaké vitamíny
a přípravky na zvýšení imunity?
Vitamíny jsou pro funkci imunity vždy potřebné a v rizikových obdobích o to více.
Zase platí, že nejužitečnější jsou v přirozené podobě v ovoci, zelenině, kvalitním
mase, mléčných výrobcích. Pestrá a vyvážená strava zajišťuje jejich dostatečný
přívod. Vitamínovými přípravky většinou
musíme dohánět a nahrazovat to, co nejsme schopni zajistit si přirozenou cestou.

Pomáhají také probiotika?
Probiotika působí jinak než vitamíny. Při
pravidelné konzumaci mají význam pro
udržení správné činnosti zažívacího traktu
a ke správnému naladění imunitního systému ve střevě.
Co ještě pomáhá imunitu zvyšovat?
Především harmonický život – správně
složená a pravidelná strava, dostatek času
na odpočinek a regeneraci, dostatek spánku, pravidelné otužování a dobré mezi-

lidské vztahy. I dobrá nálada a pozitivní
a optimistický přístup k životu působí pozitivně na imunitní funkce.

Jakým způsobem na imunitu působí
antibiotika?
Většina antibiotik na imunitu působí spíše negativně. Zabíjejí bakterie, což sice
chceme, pokud antibiotika nasadíme ve
správný čas na správnou nemoc, ale zároveň tím zabraňujeme bakteriím (obecně
infekci) aby podněcovala zvýšení aktivity
našeho imunitního systému. Nejvýraznějším stimulátorem imunity je právě infekce, a když ji příliš brzy zastavíme zbytečně včasným nasazením antibiotik, tak se
nestačí dostatečně rozvinout.
http://www.inspirace-pro-zdravi.cz/clanky/
223-rozhovor-imunitu-posili-i-dobra-nalada/3-zdravi-rodiny

Jóga pro zdravé oči

Jak v zimě pečovat o nohy
V zimním období byste měli vybírat
kvalitní a dobře zateplené boty. Nejlepším materiálem je kůže. Ta pomůže
nohám lépe dýchat. „Nevybírejte také
obuv, která má příliš tenkou podrážku,
bude vám v nich chladno. Zimní boty by
měly být také o malinko volnější, protože v těsných botách vás budou zebat
nohy. V botách byste měli mít možnost
volně hýbat prsty, i když na sobě máte
teplejší ponožky,“ říká Veronika Sajdoková z CCC. Umělé materiály pro vás
v zimě nebudou nejlepším společníkem, snadno se promočí a neochrání
vás před mrazem. Koženou obuv nezapomeňte dobře impregnovat. V deštivém počasí až jednou týdně.
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Doba je dnes taková, že místo toho, abychom si svou obživu pěstovali na polích,
chovali na lukách a sklízeli v sadech, tak
si jí bohužel zajišťujeme v kancelářích
u počítačů a nad hromadami lejster. To
má samozřejmě neblahý dopad na celé
naše tělo, zejména pak na oči. Problém je
v tom, že oči jsou stále fixované do jednoho bodu a tak můžeme po čase pocítit
suchost nebo bolest v očích a je potřeba je
zlehka promnout a protáhnout. Zde nabízím pár tipů na to, jak očím ulevit, posílit
je a ochránit si tak zrak.
Nejlépe se nám bude cvičit na zemi,
na podložce v pozici tureckého sedu nebo
v kleku dosednutím na paty, v práci na židli
s rovnými zády. Dlaně máme volně položené na stehnech a provedeme několik hlubokých nádechů a výdechů. Během celého
cvičení se soustředíme na to, abychom hýbali pouze očima, nikoli hlavou.
1) Nejprve uvolníme ztuhlý krk. Zavřeme oči a kýváme hlavou – dopředu,
dozadu, ze strany na stranu a kolem dokola – každý dle svých možností a omezení.
Intenzivnější uvolnění spodní části krční
páteře dosáhneme kroužením ramen. Nejprve směrem dozadu, potom dopředu. Cvičení opakujme alespoň 15krát v každém
směru.
2) Následuje rozhýbání očí nahoru
a dolů, až do nejzazších pozic. Při tom rytmicky dýcháme: s nádechem jdou oči nahoru, s výdechem dolů. Zopakujeme alespoň
6krát. Poté začneme hýbat očima zleva doprava. S nádechem doleva, s výdechem doprava. Opět se soustředíme, abychom hýbali
pouze očima. Zopakujeme také 6krát a následně si na chvilku odpočineme. Zavřeme
oči a soustředíme se na svůj dech.
3) Oči otevřeme a opět se s nádechem
podíváme do levého horního rohu a s výdechem do pravého dolního rohu. Provedeme
alespoň 6krát a následně vyměníme strany
(s nádechem do pravého horního rohu a s výdechem do levého dolního rohu). Poté si se
zavřenýma očima na chvilku odpočineme.

4) Další cvik je kroužení očními bulvami. Snažíme se nekroutit hlavou. Očima
kružíme až do hraničních bodů, 6krát na
jednu i na druhou stranu. Ze začátku se
možná bude kruh zdát trhaný, ale snažme
se o co největší plynulost. Poté oči na chvíli zavřeme.
5) Nyní budeme záměrně šilhat. Přiblížíme ukazováček ke špičce nosu. Díváme se na špičku ukazováčku a zároveň
prstem pohybujeme směrem mezi oči, nad
nos a pod nos. Toto několikrát zopakujeme a poté provedeme kroužení očima jako
v předchozím cvičení, tentokrát se ale soustředíme na špičku svého ukazováčku, se
kterým se snažíme před obličejem opsat
co největší kruh. Zavřeme oči a zhluboka
dýcháme.
6) Poslední cvičení je přeostřování.
Natočíme se nejlépe směrem k oknu, ke
krajině – do ulice. Opět použijeme ukazováček, který si tentokrát dáme dostatečně
daleko od očí tak, abychom nešilhali, ale
zároveň na něj dokázali zaostřit svůj zrak.

Poté se střídavě soustředíme na špičku svého ukazováčku a krajiny za prstem. Rozostření scény a zaostření na prst (a opačně).
Zopakujeme alespoň 10krát.
7) Poslední částí cvičení je jemné
promasírování očí. Prsty obou rukou si
obemkneme zavřené oční bulvy a předkloníme se ke kolenům, abychom na oči
působili svou vlastní tělesnou váhou. Poté
si promasírujeme dlaně třením o sebe, až
se v nich vytvoří teplo. Otevřeme je, přiložíme na středy na oči a nadechneme své
teplo.
Je to velmi účinné, lehké a regenerační cvičení, které pomáhá udržet naše oči
v dobré kondici. Já osobně ho také používám, neboť nemám zatím žádná pole, louky ani lesy k obživě a tak trávím spoustu
času na počítači, který je dobrým sluhou,
ale vybírá si svou daň.

Úsměv, je nejlevnější způsob, jak zlepšit svůj vzhled. Andy Rooney

JEŠTĚ PÁR RAD:
Pro oči je velmi důležité denní světlo.
Naopak jim nesvědčí dlouhovlnné záření
z počítačů a umělého osvětlení. Snažme se
proto pracovat ve dne, neponocujme a používejme osvětlení, které co nejvíce připomíná sluneční záření (tzv. plnospektrální
zářivky). Důležitý je také přísun čerstvého
vzduchu.
● vzdálenost očí od obrazovky by měla
být 70–90 centimetrů; ● oči by měly
být v úrovni horní třetiny obrazovky;
● kromě vlastního cvičení a užívání očních kapek je důležité dopřávat svým očím
i trochu přírodní energie.
Například ze slunečního svitu: Zavřeme oči a vystavíme tvář slunečnímu
záření. Pohybujeme přitom pomalu hlavou
ze strany na stranu, aby plocha víček přicházela do kontaktu se slunečními paprsky
rovnoměrně.
Z chladné vody: Opřeme se o umyvadlo a ponoříme ruce do studené vody. Nabereme vodu do dlaní a ze vzdálenosti asi
pěti centimetrů ji dvacetkrát šplíchněte do
očí. Poté promneme zavřené oči ručníkem
nejméně jednu minutu. Dosáhneme tak téměř okamžitého výrazného osvěžení očí.
Šplíchání vody lze nahradit i přiložením
namočeného kapesníku.
Tmou: Oční svaly se dokonale uvolní
jen ve tmě. Škodí jim proto dlouhé ponocování v době, kdy by už mohly odpočívat
a nabírat síly na další den. Snažme se tedy
pracovat přes den při přirozeném osvětlení
a večer věnovat odpočinku.
Na závěr ještě pár zajímavostí:
Lidské oko mrkne 10 – 15 krát za minutu,
což představuje téměř dvacet tisíc mrknutí
za den. ● Oči v průměru vyprodukují 1–2
mikrolitrů slz za minutu. ● Podle dostupných zdrojů vydržel nejdéle bez mrknutí
Brit Stephen Smith. Jeho rekord má hodnotu 2 minuty a 42 sekund. ● Při každém
mrknutí jsou dočasně deaktivovány některé
části mozku. Vědci se domnívají, že právě
to je důvod, proč si mrkání neuvědomujeme. ● Mrkev doopravdy přispívá k dobrému stavu očí. ● Podobné účinky má ovšem
i další čerstvá zelenina a ovoce. Baštěme
tedy živou stravu a budeme zdraví a bystrozrací.
Přeji nám, abychom viděli svět jasně,
bez iluzí a s láskou.
http://slunecnyzivot.cz/
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DANIELA BRŮHOVÁ: Skutečných celebrit není mnoho

Daniela Brůhová je moderátorka
a dramaturgyně dopoledního magazínu
Dvojky „Je jaká je“. Vystudovala pedagogiku a teologii. Napsala knihu rozhovorů
s herečkou a poslankyní Táňou Fischerovou Nežít jen pro sebe. Spolupracuje
s Českou televizí.
Sama říká, co ji baví: „Mou velkou vášní je houbaření, cvičím jógu. Je to výborný
způsob, jak udržovat své tělo v kondici a pohodě. Zajímá mě dobře dělané divadlo, film
i výtvarné umění. Věnuji se problematice
neziskových organizací: v roce 2005 jsem
obdržela Cenu Fóra dárců pro novináře za
dlouhodobý přínos k rozvoji filantropie
v ČR. Za pořad Paprsky naděje jsem byla
několikrát oceněna Vládním výborem pro
zdravotně postižené, jemuž předsedá předseda vlády ČR, ocenění jsem dostala i od
Výboru dobré vůle nadace Olgy Havlové.“
Životní motto:
Velcí muži vždy šetřili časem. (Cicero)
Jaký byl Váš první rozhovor s celebritou?
Na první rozhovor si již nepamatuji,
udělala jsem jich stovky, tak se nedivte.
Z poslední doby si vzpomenu třeba na
rozhovor s paní Blankou Matragi, která navrhuje šaty a krásné dámské róby, ale navrhuje i sportovní oděvy, například pro naše
olympioniky. Byla velmi vstřícná a milá.
Lidé na ni čekali na rozhlasové recepci
s památníky, aby se jim mohla podepsat.

K ZAMYŠLENÍ

Kdyby se mě někdo před pár lety zeptal, co
považuji za své největší osobní vítězství,
zřejmě bych nedokázal odpovědět. Ne snad
proto, že bych nevěděl, ale těch osobních
vítězství bylo hned několik.
V první řadě finanční nezávislost, fungující rodina, sexuální výkonost atd. Ale
při bližším pohledu a s odstupem času si
uvědomuji nesmyslnost a pošetilost těchto tak zvaných vítězství. Zvláštní je, že
všechny tyto „výhry“ mají společného kamaráda, kterým je mé vlastní ego.
Co mně vlastně přimělo, abych se na
svět díval takto? Proč jsem si tehdy myslel,
že být bohatý, mít spokojenou rodinu a sexuálně žít, znamená štěstí? Když si chci na
to odpovědět, musím se začít smát. Celý
život jsem vlastně žil životy těch druhých.
Vždycky jsem se srovnával s ostatními.
Soused je bohatý, tak proč ne já! Má prosperující firmu, tak proč ne já! Obletují ho
pěkné ženy, tak proč ne mě! Něco mě stále
nutilo napodobovat ostatní v domnění, že
když se budu chovat jako všichni, budu
určitě šťastný. Vždyť co může být lepší,
než být bohatý? V podstatě si to myslíme

S panem Jiřím Suchým jsem dělala
rozhovor, když měl osmdesátiny. Je skutečnou legendou, kdyby žil v Americe, byl
by tam velkou „Star“. Sice slavil osmdesátiny, ale mentálně je úžasně mladý, má
výbornou, stále kreativní mysl a skvělou
paměť. Stále píše nové hry a maluje obrazy. Byla to radost setkat se s ním osobně.
Osobnost z jiného ranku je pan Jaroslav Pavlíček – polárník a organizátor kurzů
přežití – velmi zajímavý člověk. Na interview přišel v šortkách a triku a to byla zima.
Vyprávěl poutavě o výzkumu v Antarktidě,
kde založil mezinárodní výzkumnou stanici
EcoNelson. I za ním přišli posluchači s památníky, ti kteří nemohli čekat, je nechali na
recepci a vrátili se pro ně druhý den.
Máte nějakou veselou nebo smutnou
historku z rozhovorů, reportáží s celebritami?
Když jsem měla dělat rozhovor s Jiřím
Suchým, tak dlouho nešel. Vydala jsem se
ho hledat na recepci a on si tam povídal
s Karlem Gottem. Z dálky jsem na něj
lehce zamávala a on ihned jejich rozhovor
doslova „utnul“. Na vysvětlenou dodal:
„Co bychom si ještě nového řekli, my staří
pánové. Už se těším na rozhovor s vámi.“
Když Jiří Suchý, jinými slovy řekne, že se
nebude zdržovat s Gottem, to je pro mne
skutečně úsměvné.
Kritická chvíle nastává, když se do živého vysílání host bez varování nedostaví,
jde-li o celebritu je to ještě horší. Nedávno
posluchači marně čekali na jednoho výborného herce, který je obvykle velmi pečlivý
a přesný. Těsně před vysíláním nebyl nikde k zastižení. Až na třetí zavolání zvedl
telefon a ospalým hlasem mne pozdravil.
Když se dozvěděl, že za 5 minut má být
hostem v hodinovém živém pořadu, uslyšela jsem jen zoufalé zvolání: „ALE TO
NÉ, NÉ, NÉ“. A ukázalo se, že v noci přijel
ze zájezdu, protože ho bolely zuby vzal si
prášek na uklidnění a tak se mu podařilo
usnout. Vzbudila jsem ho až já, svým te-

všichni. Bohužel, jak už to tak bývá, pravda je úplně někde jinde.
Měl jsem možnost se v životě potkat
s mnoha bohatými lidmi, kteří na veřejnosti působili sebevědomě, bezproblémově
a šťastně. Jaké však bylo mé rozčarování, když jsem je měl možnost pozorovat
v soukromí. Z nebojácných lvů salónů se
najednou stali ustrašení králíci, kteří stále
něco hledají, ale neví co. Došlo mi, že tito

Skutečné vítězství
lidé také podlehli této materiální iluzi, kterou nám stále někdo vnucuje.
Paradoxem zůstává, že kdykoli jsem si
vytýčil nějaký cíl, kterého jsem poté dosáhl, nedostavilo se ono očekávané štěstí, ale
docela obyčejná prázdnota, která mě stále
nutila si své cíle neustále zvyšovat. Kdykoli se mi podařilo dokončit další materiální
úkol, žádný očekávaný pocit štěstí se stále
nedostavoval. A najednou jsem si uvědomil, že pokud budu pokračovat v tomto
nesmyslném boji o moc, o úctu a respekt,

Čím Vás celebrity štvou a pro co je
máte ráda?
Jsou lidé, kteří si na celebritu spíše
hrají. Svým chováním vám dají najevo, jak
jsou významní, nepostradatelní a nezapomenutelní, ale je to jen bublina. Mají kolem sebe spousty asistentů, cítíte však, že
je to jen prázdná forma. Je otázkou jestli se
takový člověk má označovat jako celebrita.
Opravdová celebrita je člověk, který je
skutečným profesionálem ve svém oboru,
své myšlenky a názory umí předat a stále
se zajímá o dění kolem sebe. Navíc bývá
kreativní a komunikativní. Nahlédnutí do
jeho světa je pro vás osvěžením, radostí
i výzvou. Takový je například pan Václav
Cílek. Dělala jsem s ním rozhovor, když
dostal cenu Nadace Dagmar a Václava
Havlových VIZE 97 a bylo to opět krásné setkání s člověkem, který umí prožívat
a pojmenovávat přítomnost, snad to nebude znít jako klišé, je moudrý.
Z toho vidíte, že skutečných celebrit
není mnoho.
Děkuji za rozhovor.
Alena Stellnerová

nikdy se opravdového štěstí nedočkám.
Pochopil jsem, že trvalý pocit štěstí
můžu získat jedině tehdy, když zvítězím sám nad sebou. Vždyť co znamená
pojem „absolutní moc“? Není to moc nad
majetkem nebo lidmi, ale moc nad sebou
samým. Pokud se mi podaří ovládat sám
sebe, pochopím skutečnou moudrost tohoto světa, která nás zbavuje všech obav
a strachů, materiálních tužeb a odpoví nám
na otázku, proč jsme tady, a kam směřujeme.
Dnes už vím, že pokud chci pomoct
své rodině, svému městu, státu nebo celému světu, musím nejdříve pomoct sám
sobě. Když budu ovládat své myšlenky
a emoce, pochopím, že nejmocnější silou
ve vesmíru je nezištná láska a potom se
stanu nejšťastnějším a nejbohatším člověkem, protože přestanu lásku vyžadovat,
ale začnu ji rozdávat, bez ohledu na rasu,
náboženské vyznání nebo politickou příslušnost. Takže, přeji všem lidem bez rozdílu, aby na otázku, jaké je vaše největší
životní vítězství odpověděli, že vítězství
nad sebou samým. 
Dušan Šafránek

OVLÁDÁNÍ SEBE SAMA: Neexistuje pro člověka vyšší moci ve světě, než moc nad sebou samým, protože v duchu
tkví vítězství nad materiálním světem. Ovládání sebe sama je pro člověka mnohem cennější než vlastnictví jakéhokoli pozemského
bohatství světa, neboť otevírá cestu k poznání skutečné Moudrosti, která pomáhá osvobodit svou mysl od lidských strachů, pochyb,
povznést se nad pozemské starosti, překonat tvrdost materiálního myšlení, otevřít pro sebe nekonečnou sféru poznání Pravdy.
Kde je pozornost člověka, tam jsou jeho myšlenky, slova a činy, tam je i život člověka – jeho konec nebo začátek. Každý člověk, který
ovládá sebe sama, velí svým myšlenkám a emocím, daruje svou nevyčerpatelnou duchovní Lásku lidem, je nejbohatším a nejšťastnějším člověkem na tomto světě. http://allatra-partner.org/cs

Nová společnost a Zlaté tisíciletí

Zaslouží si respekt ten,
kdo žije a koná pro blaho své duše
a duchovní budoucnost celého lidstva.
Rigden Djapo

Dnes se vytvořily takové jedinečné
podmínky, díky nimž může lidstvo využít
svou šanci, obrátit monádu stranou duchovního rozvoje civilizace. Může vytvořit absolutně nové společenské světové zřízení, využít při tom nástroje informačního působení
Živočišného rozumu na lidi, ale s naprosto
protikladnými cíli a v naprosto protikladném směru – rozvoji lidstva duchovně-tvořivým směrem. Osobní vklad každého
člověka do společné záležitosti duchovní
a mravní přeměny lidstva je velmi důležitý. Můžu říci, že každý, dokonce i, zdálo
by se, nejjednodušší a „bezvýznamný“ čin,
vykonaný s cílem šíření Pravdy, se v konečném důsledku, ať tak či onak, projevuje na
globální situaci ve společnosti a formuje její
budoucnost. Jako se moře utváří z množství potůčků a řek, tak i globální tvořivé
informační pole se formuje z myšlenek

a činů množství lidí, kteří pochopili Pravdu
a stali se jejími aktivními průvodci. Bude-li si člověk, který bude disponovat všemi
těmito informacemi, přát šířit je, pak je pro
něj nezbytné: 1) poskytnout lidem celý objem Znalostí, vyložených v těchto knihách,
a přitom se snažit šířit je mezi maximální
množství lidí na celé planetě; 2) napomáhat
procesům sjednocení lidí na základě dané
informace, která bude mít za následek změnu chování, mechanismů, formování nových
hodnot, duchovní samostatné vzdělávání
společnosti. Za podmínek realizace těchto
úkolů se nevyhnutelně utvoří soběstačná
světová společnost, která bude schopná se
sama řídit, řešit závažné otázky, realizovat
přijatá řešení. Aktivní komunikace každého jejího účastníka bude pouze posilovat,
podporovat a šířit působení dané informace, předávat určitý emocionálně-psychický
tonus druhým lidem, nakazí je příkladem
chování, obecnou ideou a činy. Když se to
vezme obecně, nic složitého na tom není.
Co je hlavní, donést lidem informace v čisté
podobě, být aktivním účastníkem procesu formování nové společnosti a neustále
pracovat nad sebou.
O takové společnosti sní lidé odedávna,
nazývají ji ve svých legendách „Zemí Dobra“, „státem blaženosti“, „zlatým tisíciletím“, „světem spravedlnosti“, „miléniem“,
tedy budoucností, která se může přiblížit

podle knih Anastasie NOVYCH

lefonátem. V takové chvíli nemůžete dělat
nic jiného než se posluchačům omluvit
s tím, že plánovaný host nepřijde, protože
má potíže se zuby. Mnozí to přijali, někteří
však byli velmi rozladění a celý den nám
přicházelo velké množství rozhořčených e-mailů i telefonátů. Jméno toho herce vám
neprozradím, přišel v nejbližším náhradním termínu i s velkou omluvou.
Jak se taková situace v rozhlase řeší?
Musíte mít připravenou tzv. „rezervu“.
To je rozhovor s jiným zajímavým člověkem, který už proběhl a vy ho můžete
nasadit místo plánovaného „živého“ hosta.
Smutná zkušenost je, když osobnost
s níž děláte rozhovor náhle za krátkou dobu
po tom zemře. Pak se vracím k natočeným
materiálům a slyším ten stejný rozhovor, jak
zní jinak.

skrze božský zásah, ale dosažena bude pouze činy člověka…
Stačí se rozhlédnout kolem, co se dnes
děje: boj o moc, kněžský, politický, ekonomický útlak band od Archóntů nad lidmi,
dominance tržních, spotřebitelských vztahů, které u lidí utváří čistě materialistické
myšlení, vzájemné vztahy, založené na
zvířecích instinktech. Dochází ke skutečnému agresivnímu informačnímu útoku
na lidskou společnost ze strany Živočišného rozumu, v podstatě k informační válce.
Současný člověk nejčastěji uskutečňuje volbu stranou materie, prakticky nevychází ze
sféry vlivu vlastního Živočišného principu,
své pozemské samosti, egoismu. Tento model nutí jako průvodce i ostatním…
Ale možnost vše změnit je v rukou lidí
samotných! Lidi čekají na božský zákrok.
Ale je to stejné jako v dialogu člověka
s Bohem. Může toho být dosaženo pouze
osobní volbou, činy a reálnou duchovní
přeměnou člověka samotného! V Bibli
stojí taková slova Ježíše jeho učedníkům:
„A já budu prosit Otce a dá vám jiného
Utěšitele, aby s vámi zůstal na věky, Ducha
pravdy, jehož svět nemůže přijmout, neboť
Ho nevidí ani Ho nezná…“ Znalosti byly
již člověku dány, teď již záleží na něm
jeho volba a činy. A změny v celé světové
společnosti záleží na činech každého!
AllatRa, A.Novych
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Kdy: každou středu od 18 hodin
Kde: Antonína Sovy 39, Opava

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

S meditacemí a duchovními praktikami se
můžete seznámit na:
http://ibisbooks.cz/dload/duchovni_
praktiky_a_meditace.zip
a v knize AllatRa
Meditace podle knih A. Novych přes skype:

každé pondělí od 19.30. Kontakt: Světlana 774 689 512, polahoda@centrum.cz

Vegetariánský restaurant Eukalyptus, U letiště 4, Ostrava – Jih
Tel. 775 899 467
www.eukalyptus.cz
PROGRAM ÚNOR
3. 2. 2015
Síla přítomného okamžiku teď a tady. MEDITACE LOTOSOVÝ KVĚT.
10. 2. 2015
Jak se zbavit stresu. MEDITACE DŽBÁN.
17. 2. 2015
Jak obnovit fyzické zdraví a ztracené síly. Energetická struktura člověka.
MEDITACE KA.
24. 2. 2015
Jak vznikají naše emoce a přání. Co jsou to myšlenky? Jak se zbavit negativních
myšlenek. MEDITACE NA ZKLIDNĚNÍ MYSLI.
Celý program na únor na: http://eukalyptus.cz/prednasky/rubrika/kalendarakci/

Dětský rehabilitační stacionář
při Městské nemocnici Ostra va
Návštěva solné jeskyně

Legenda o Atlantidě se objevuje v mnoha
knihách a filmech. Existovala nebo ne?
My, z oddělení Jahůdek, jsme svou Atlan-

tidu už našly. Je tajemná a zároveň krásná.
Má podobu jeskyně z jodo-bromové soli
z polské Klodawy, z Pákistánu, z Mrtvého a Černého moře. Příjemné mikroklima a odpovídající vlhkost našim dětem
ohromně prospívá. A té krásy všude kolem! Domorodci z Atlantidy nás vždy rádi
vidí a připraví nám nádhernou atmosféru
plnou uklidňující hudby a nezvyklých
vůní. Máme pro sebe vždy dostatek místa
a hraček, takže jsou děti společně s rodiči
nadmíru spokojeni. Výborným počinem ze
strany Atlanťanů je bezbarierový přístup
do jeskyně, který je pro nás velmi důležitý.
Moc jim děkujeme a už nyní se těšíme na
další návštěvu.
G.Hučalová

DIVADELNÍ HRA

www.mariokubec.cz, www.vikendsbohem.cz

Kam se ztrácí štěstí?

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

Život je jako hra. Nezáleží na tom, jak dlouho trvalo představení, ale na tom, jak dobře bylo zahráno. Seneca

vil dům, narodili se mu dva krásní chlapci,
co víc by si člověk mohl přát. Snad jen to
štěstí, které se ztratilo neznámo kam.
V tu dobu se, tomu už dospělému
muži, zbortil ten jeho iluzorně vytvořený
svět jak domeček z karet. Bylo mu zle,
velmi zle, žil v jedné velké bolesti, přišel
o dům, o manželství, o vše… Až jednoho
dne potkal někoho, kdo mu zase ukázal,
jak to štěstí najít zpět. A tak ten muž vzal
vše do svých rukou, šel mu v ústrety, vrátil
se zpět do dětských let a nasával ten pocit
štěstí, který nikam vlastně nezmizel, byl
pouze ukryt hluboko v něm pod kořeny
zoufalství. Dostal dar vrátit se do dětství,
aby si mohl přinést zpět ten svůj pocit
štěstí a věřte, že na to není sám, pomáhají
mu v tom jeho synové, kteří také brouzdají v tom samém potoce a oči jim září jako
jejich taťuldovi.
Och bože, jak málo stačí ke štěstí – být
sám sebou, mít otevřené srdce, víru a čisté
úmysly! Stejně, jako to mají všechny děti,
jako to máme všichni v sobě…jen jsme na
to pod tíhou materiálního světa pozapomněli…Otevřeme svá srdce a s dětskou
upřímností a hravostí si vychutnávejme
tento svět! Objevme zase to skutečné štěstí
v bezpodmínečné lásce, konání dobra a dávání si navzájem!
Tomáš Š.
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VE SPOJENÍ S PŘÍRODOU

www.polahoda.cz

Koutek přírodní kosmetiky

KOSMETICKÉ SUROVINY – 1. ČÁST
V minulém čísle jsme si slíbili malou abecedu
surovin, s nimiž se častěji setkáme v naší domácí
laboratoři při vlastnoruční výrobě kosmetických přípravků. Nejprve si ale připomeneme některé výrazy
související s kosmetickou mluvou.
Alkaloidy jsou zásadité přírodní látky, které jsou
obsažené v mnoha rostlinách, zpravidla jsou špatně
rozpustné ve vodě, mají silné fyziologické účinky. Do
alkaloidů patří např. kofein získaný ze zrnek kávy či
lístků čaje, morfin ze šťávy nezralých makovic , chinin
z kůry chinovníku či z kůry vrby, jejíž odvar doporučoval k léčbě malárie sám Hippokrates, nejslavnější
lékař starověku a zakladatel medicíny.
Adstringentní znamená napínací, stahující. Důležitou roli při látkové výměně hrají enzymy, což jsou
bílkoviny vytvářené v buňkách. Esenciální je výraz
pro „životně nezbytné“; esenciální substance se musí
tělu dodávat, samo není schopno jejich tvorby. V rostlinné říši jsou rozšířena žlutá barviva – flavony, např.
v tymiánu obecném, mateřídoušce vejčité, artyčoku.
Glykosidy jsou složené glycidy, např. pachové látky,
saponiny, třísloviny, barviva. Části rostlinných olejů,
které nelze alkáliemi přeměnit na mýdlo, se nazývají
nezdmýdelnitelné a vyznačují se tím, že váží vlhkost
v pokožce a pomáhají k jejímu změkčení.
Alkohol je chemická organická látka obsahující
v řetězci minimálně jednu kyslíko-vodíkovou skupinu. Vyskytuje se v tekuté formě (v kosmetice jsou
důležitým rozpouštědlem) či pevné formě (xylit, cetylalkohol, sorbit). Čistý alkohol čili líh je 90% a v kosmetice, zejména při výrobě vlasových a pleťových
vod, se používá čistý nebo zředěný destilovanou vodou na 40 %, 60 % nebo 70 % objemu.
Aloe vera je známá po tisíce let jako
léčivá rostlina a její
používání se rozšířilo po celém světě.
Je oblíbenou bylinou
v léčitelství i v domácím lékařství a je
součástí
mnohých
kosmetických
přípravků. Odlomené
listy poskytují vazkou tekutinu, pomáhající při malých
spáleninách, při úžehu, bodnutí hmyzem. Aloe obsahuje enzymy, vitamíny, proteiny, minerály, tyto látky

Křišťálově čisté
zmrzlé jezero
Unikátní záběry pořídila skupinka slovenských
turistů na zamrzlém Velkém Hincově plese ve Vysokých Tatrách. Led byl tak průzračný, že připomínal
hladké sklo. Na videu to vypadá, jako by všichni
kráčeli ve vzduchu nad jezerním dnem. Turisté své
záběry umístili na YouTube, kde je ve velmi krátké
době zhlédlo přes tři milióny lidí. Někteří ale tvrdili,
že jde o podvod. Na to reagoval zkušený turista Igor
Ludma, že za určitých podmínek k tomuto jevu opravdu dochází. Takhle průzračný led, který unese váhu
člověka, se vytvoří tehdy, když relativně mírná teplota
klesne velmi rychle hluboko pod bod mrazu. Zároveň
ale nesmí sněžit. Tloušťka ledu podle Ludmy dosahovala asi 2 cm.

Velké Hincovo pleso leží v nadmořské výšce
1944 m v Hincově kotlině, která tvoří jeden z nejvyšších stupňů Mengusovské doliny. Je zamrzlé průměrně 270 dní v roce a s rozlohou 20,08 ha a hloubkou
53,7 m je to největší a nejhlubší jezero na Slovensku.
http://procproto.cz/

aktivují pokožku, čistí ji, hydratují, zjemňují, pokožka
je prokrvená a pružná. Čerstvou šťávu z listů používáme s pomocí alkoholu k výrobě tinktury, s pomocí
oleje výtažek. Protože aloe vera může vyvolat alergii,
je třeba před jejím použitím vyzkoušet její účinek na
malém kousku kůže.
Aqua conservans – konzervační voda (koupíme
v lékárně) je čirá bezbarvá tekutina obsahující paraben
(PHB-ester), který je přípustný v kosmetice k prodloužení trvanlivosti vodní složky. PHB-ester je obsažen
v mnoha bylinách a chrání je tak před kvasinkami
a plísní. Pokud použijeme konzervační vodu jako desetinásobný koncentrát, pak ji zředíme destilovanou
nebo demineralizovanou vodou (10 ml na 1 l vody),
nebo ji dodáváme do přípravků – 30 – 50 kapkami na
100 g. I v tomto případě provedeme test na alergii.
Arabská guma je pryskyřice získávaná z mízy
některých druhů akácií (akácie senegalská Acacia
senegal a akácie arabská Acacia seyal), které rostou
v Severní Africe, hlavním producentem je Súdán. Zakoupíme jej v podobě jemného či hrubšího prášku.
V
dekorativní
kosmetice slouží
k vytváření povrchového filmu
a jako stabilizátor.
Arnika je léčivá rostlina, její
květy obsahují
i třísloviny a éterický olej tymol.
Působí adstringentně, má protizánětlivé a zklidňující
účinky a podporuje prokrvení. Pro olejový výtažek či
alkoholovou tinkturu, včetně sušených květů se vydáme do lékárny, pokud si nepřipravíme vše vlastnoručně.
Prha arnika je rozšířená výhradně v Evropě, vyskytuje se i na našem území, patří však k ohroženým
druhům, je proto chráněna zákonem. Arnika je velmi
ceněná léčivá rostlina, v léčitelství je používaná zejména zevně na poranění a záněty. Je jedovatá.
Banán obsahuje vitamíny A, B, E, tzv. vitamíny
kožní, minerální látky a prvky stopové, jako je draslík,
železo, jod, magnezium, fluor a mimochodem – je výborným pomocníkem při odtučňovací dietě.
V našem případě jej používáme do pleťových masek – zavděčíme se hlavně suché pleti.

STVOŘENÍ
SVĚTA
Na začátku
věků byla velká
tma. V této tmě
bylo Zlaté vejce, v kterém
přebýval Rod –
původce všeho.
Rod zrodil lásku – Ladu –
matku a silou
lásky rozbil zevnitř Zlaté vejce a stvořil Vesmír – nespočitatelné množství hvězdných světů a též náš svět.

Bambucké máslo neboli
máslo karité je žlutý, vcelku
pevný tuk získaný z jader plodů (ořechů) afrického máslovníku (strom zvaný karité), tuk
je v něm zastoupený zhruba
50 % objemu a bod tání se
pohybuje okolo 40 °C. Obsahuje přírodní vitamíny a látky
s biologickou aktivitou. Bambucké máslo má tak vysoký
hydratační účinek. V kosmetice se používá jako konzistenční činidlo krémů, které současně pěstí, hojí,
chrání a pomáhá léčit kožní onemocnění včetně skvrn,
svědění, spálenin od slunce či kožních ran. Bambucké
máslo je také známé pro svůj nejvyšší obsah nezmýdelnitelných látek ze všech rostlinných tuků.
Bisabolol je enzym, který je hlavní účinnou látkou heřmánku, působí protizánětlivě, nevyvolává alergie, zklidňuje pokožku.
Borůvkový výtažek je přírodním tónovacím přelivem pro hnědé vlasy, zvýrazňující jejich barvu.
Břečťan je okrasná půdopokryvná a popínavá
rostlina, kterou si můžeme vypěstovat sami. Výtažek
používáme proti mastným vlasům, v přípravcích proti
lupům, jako koupelovou přísadu, má antibakteriální
účinky.
Březové listí poskytuje možnost výborného čaje
(jednoho z nejlepších močopudných prostředků, nedráždí ledviny, je výborný proti otokům kloubů i očí)
a nejen on, ale i šťáva z kůry obsahuje třísloviny a saponiny, podporuje prokrvení, má stahovací účinky, lehce
dezinfikuje pokožku hlavy, je vynikajícím prostředkem
proti lupům, svědění hlavy a na mastné vlasy.
Citron se svou čerstvou šťávou je mnohostranným pomocníkem a prostředkem v kosmetice od koupele, přes pleťové masky (zejména mastná pleť nám
poděkuje), přidává se do roztoků a pěstících krémů na
ruce. Olej je éterický, lisovaný z citronových slupek
a využívá se především k parfemaci a současně má
i antibakteriální účinek.
V příštím čísle si popíšeme další produkty, které
hojně využijeme v naší domácí tvorbě.
Udělejme si radost dalším vlastním výrobkem,
tentokrát bylinkovou pleťovou vodou pro normální
a mastnou pleť.
Bylinná pleťová voda pro normální a mastnou pleť
100 ml destilované vody, 20 ml 70% alkoholu, 15 ml
citronové šťávy, 50 ml růžové vody (koupíme v lékárně, pokud nemáme vyrobenou vlastní), 3 vrchovaté
polévkové lžíce směsi sušených bylin – napřiklad heřmánek, třezalka
Byliny přelijeme vodou a alkoholem, vlejeme do sklenice se šroubovacím uzávěrem a louhujeme přes noc.
Poté přefiltrujeme, promícháme s růžovou vodou, přidáme citronovou šťávu a důkladně protřeme.
Text: Mgr. Bc. Dagmar Rea Zídková
Použitý zdroj: osobní archiv „Rady babičky Rózy“, internet

Vedle lidí jsou nejrozumnějšími tvory na planetě
delfíni. Tito mořští savci si dokážou osvojit velké
množství informací natolik rychle, že hravě překonají i psy. Vědci dlouho nevěděli, jak u delfínů
funguje systém myšlení. Zjistili, že jejich mozek
pracuje podle podobného scénáře jako lidský a jeho
součástí je i centrum řeči. Delfíni tak mohou bez
problémů komunikovat.

Škála zvuků, jimiž se delfíni domlouvají, je
neskutečně bohatá: dokážou „vyslovit“ až na 200
zvukových variací jednoho hvizdu. Zvuky, které
vydávají, jsou ve skutečnosti vibracemi, jež vytvářejí v nosní dutině. Neznamená to, že by hovořili
jako lidé, jen komunikují zvukem, který dělají stejným způsobem. Kromě toho vydávají i nejrůznější
cvakavé zvuky, do jejich slovníku patří také klapání čelistmi a plácání ploutvemi. Jsou schopni se
spolu domluvit, aniž by se vzájemně viděli, protože
vodou se zvukové vlny šíří rychleji a do mnohem
větších vzdáleností.
Zajímavé také je, že se oslovují jmény a umí
se vzájemně představit. Vlastní hvizd, který si vyvinuli, jim slouží jako jméno při kontaktu s jinými
delfíny, a bezpečně tak poznají jeden druhého až
na 20 kilometrů. Když se do delfíní rodiny dostane
jedinec z jiné populace, stejně jako my lidé nejdříve nevědí, jak ho mají oslovit, dokud se jim sám
nepředstaví.
Tato chytrá zvířata dovedou rovněž imitovat
zvuky. V jednom francouzském delfináriu žije
delfín Claude, který umí zapískat nejrůznější písničky, jež si na svém mobilu pouští jeho trenér.
Běžná „slovní zásoba“ delfínů obsahuje na 15 tisíc
„slov“, která umí různě kombinovat.
http://procproto.cz/

chorob lidí a dobytka. V této souvislosti třeba vzpomenout i na „nebeské řeky“ „živé vody“, které mají
pramenit pod Alatyrem a jejich zdrojem má být právě
tato síla nebeská.

hromové kameny-střely patří i úderem
blesku spečené kusy
kamenů a hlíny.

S Alatyrem se těsně váží dvě mýtické postavy.
První je dívčina-mladucha sedící na Alatyru, „zašívající rány“ a „léčící choroby“. Bývá nazývána Zora
(Zorja), což koresponduje s umístěním Alatyru na
východě. V postavě této dívčiny se zřejmě projektuje
staroslovanská Bohyně. V mladších folklórních představách byla nahrazená v této úloze svatou Marií Bohorodičkou.

Dalším
velmi
podstatným prvkem
lidových
příběhů
s Alatyrem je strom,
který vyrůstá přímo
na kameni. Tento
strom vyrůstá ze „síly nebeské“, jindy zase ony řeky
vytékají z jeho kořenů. Tento strom není druhově specifikovaný, „vyrostl od země do nebe a pokryl celý svět
z jednoho konce na druhý“, bývá vykovaný ze zlata
a stříbra (tak jako všechny rostliny a zvířata na rajském
ostrově Bujan) a dozrávají na něm všechny plody světa.
Alatyr je otcem (matkou) všech kamenů. Může být
malý, ale i velký jako hora. Někdy se popisuje jak leží
na svaté hoře uprostřed světa, uprostřed ostrova Bujan.
V slovanském světě je množství posvátných míst, kde
se nachází na jednom místě (nebo v jedné lokalitě) posvátná hora, posvátný kámen (skála), posvátný pramen
(řeka) a posvátný strom (háj), které s různou úplností
vyjmenovaných prvků, jakoby symbolicky kopírovaly
mytologické uspořádání světa. Alatyr jako otec všech
kamenů souvisí, především s jantarem. Kromě toho, že
průhledný jantar ohnivé barvy připomíná popis Alatyru, se Baltské moře jako bohatý zdroj jantaru v Rusku
nazývalo i „Alatyrské moře“. Zdroj: www.cernobili.
org/Texty/SLOVBAJE.pdf

Tak Rod zrodil všechno, co vidíme okolo, všechno, co nazýváme Přírodou. Slunce, které vyšlo z Rodovy tváře, posadil do zlatého lože a Měsíc do stříbrného. Potom Rod vypustil ze svých úst dech, z kterého
se zrodil Svarog – Nebeský otec a pták.
Svarog ukončil stvoření světa. Stal se hospodářem
Země, vladykou Nebeského carství. Potom Svarog
rozestavil po světě dvanáct obrovských sloupů, které
podpírali nebesa.
Rod vytvořil vody velkého moře, z kterého vystoupila na hladinu Zemská kachna, která porodila
mnoho bohů a démonů. Rod vytvořil i krávu Zemun
a Kozu Sedun, z jejich vemen se rozlilo mléko, z kterého kapek se zrodili hvězdy. Z másla vytvořil Rod Matičku Zem. Potom Rod vytvořil kámen bytí – Alatyr,
který byl středem světa a vhodil ho do moře.

ALATYR

Delfíní slovník
je bohatý

Staroslovanská mytologie: ALATYR

Slunce vyšlo z Jeho tváře, Měsíc z Jeho hrudi,
Světlé hvězdy z Jeho očí, jasné obzory z Jeho obočí,
Temné noci z Jeho myšlenek, bujné větry z Jeho dechu..
“Kniga Koljady”

Kámen Alatyr se má nacházet ve středu světa
a představuje centrum mytologického vesmíru, tradičně se umísťuje na východní stranu, na rajský ostrov
Bujan (ostrov věčného jara (léta) – bujný – jarý tj.plný života a síly). Tento rajský svět, kde jsou v šechny
stromy ze zlata, nám připomínají i pohádky, kde se za
mořem nachází zlatá krajina, místo plné různých mýtických až božských postav.
Ostrov Bujan a kámen Alatyr jsou nejrozšířenějšími motivy středověkých ruských legend a ruského
folklóru. Alatyr se popisuje jako bílý, zářící, horký.
V něm nebo pod ním se ukrývá mocná, nebeská, nekonečná. Tato síla je zdrojem uzdravení, v různých
lidových zaříkáních a prosbách se Alatyr a „síly nebeské“ v něm ukryté prosí o pomoc při uzdravení různých
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Druhou postavou související s kamenem Alatyrem
je sv. Ilija (Eliáš), který nahradil předkřesťanského
hromovládce Peruna. Prorok Ilija tu vystupuje jako
střelec stojící na Alatyru a střílející hromy, nazývané
„peruny“, po hadovi-drakovi (čertovi), nebo zasahuje personifikované lidské choroby. Archaičtěji působí
verze, kde sv. Ilija odráží tyto „hromové střely“ jako
jiskry z Alatyra svým „železným kyjem“. Podle velmi
rozšířené ruské lidové představy jsou pozůstatky blesků, těchto „hromových střel, perunových střel, perunů“, často nacházené pravěké kamenné nástroje: střelky šípů, kamenné sekery, pěstní klíny a různé hroty
(jednak pro svůj štípaný tvar a jednak proto, že pazourky a ostatní sopečná skla, z kterých bývají zhotovené,
křešou jiskry). Kamenné sekery s dírkou jsou známé
i na Slovensku jako „hromové kameny“. Mezi tyto tzv.

„Mimochodem, v Holubičí knize (Голубинная
книга), vysvětlující vznik světa, se také objevuje
zmínka o kamenu Alatyr. Podle legendy na něm byly
vytesány znaky, „hovořící“ o zákonech boha nebes
Svaroga. Dle starých ruských pověr právě pod kamenem Alatyr pramení živá voda, přinášející celému
světu obživu a uzdravení (utváření), právě pod ním se
ukrývá síla, jež nemá konce, a právě na kameni Alatyr sedí krásná dívka Zarja (Červánek), která neustále
budí svět z nočního spánku. Nyní to všechno porovnej
se znalostmi o znaku AllatRa, o síle božského tvořivého ženského principu Allat a jeho důležité roli jak
v procesu rozvoje Vesmíru, tak i v duchovním probuzení Osobnosti a jejího splynutí s Duší. Alatyr, tak
předkové Slovanů v duchovních legendách odedávna nazývali sílu Allat, vycházející od Boha, a toho
člověka, který tu sílu hromadil a duchovní prací jí
v sobě násobil.
Anastasia: Ano, disponuješ-li duchovními znalostmi, je všechno očividné.“
Allatra, A.Novych

Naučili jsme se létat v povětří jako ptáci, potápět se jako ryby – zbývá jediné. Naučit se žít na zemi jako lidé. George Bernard Shaw
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AGAPIT PEČERSKÝ: osudové setkání

Agapit Pečerský, Lékař Nezištný
Kolik duchovních a tajných skutků
se děje na světě, které se stávají zjevnými až v průběhu času, dle volby člověka.
Jak občas bývá neuvěřitelný projev Boží
prozřetelnosti, síly ducha svatého, který
zázračně změní osud člověka. A pokud
člověk udělá tu správnou volbu, zaměřenou na dobré skutky a pomoc lidem a jestliže v něm převládají dobré myšlenky, tato
síla se ztrojnásobí a poskytne mu úžasné
příležitosti a šance, odhalující s čistotou
lotosového květu svá nedozírná tajemství.
Tolik osudů již bylo změněno při pouhém kontaktu s těmito informacemi a mnoho se jich ještě změní. Je to tajemné setkání, při kterém se člověk mění a zároveň
naplňuje silou pochopení smyslu nastávajících událostí.
Kdo to byl Agapit Pečerský a proč za
téměř tisíc let neutichá jeho sláva a lidé
po celém světě si jej stále váží? Agapit
Pečerský je považován za nejslavnějšího slovanského Lékaře z 11. století, který
měl obrovskou duchovní sílu a mimořádný
léčitelský dar. Pro pomoc, kterou obětavě
poskytoval lidem, jej nazvali „Lékařem nezištným“. Proslulého Lékaře navštěvovalo
mnoho lidí různých národností a vyznání,
každému vždycky pomohl a dobře poradil.
Jeho relikvie jsou stále uloženy v Kyjevo-pečerském klášteře v podzemním chrámu
Uvedení do chrámu Přesvaté Bohorodice –
Panny Marie.
ZÁZRAČNÉ UZDRAVOVÁNÍ
TRVÁ UŽ TISÍCE LET!
Výsledky byly překvapující. Dokazovaly, že se kolem ostatků svatých tvořila
energetická informační pole s určitou vibrací. Ostatky svatých jsou zdrojem energie,
neznámé vědě, která má pozitivní vliv na
lidský organizmus. Zvláště silné záření
vychází z Agapitových ostatků. Začali se
provádět bio – fyzikálně – chemické studie
ostatků svatých. Mezi nimi je velmi zajímavá studie doktorky biologických věd
Tamily Rešetnikové, která experimentovala se zrním pšenice. Její práce přinesla

šokující výsledky. Semena, která byla
u hrobů s ostatky se lišila od jiných rychlým klíčením a zdravým růstem. Ukázalo
se, že v těchto zrnech došlo k transmutaci, tedy vzájemnému přeměňování atomů
jednoho chemického prvku v jiný. Pod
vlivem těchto tajemných sil, přecházela
atomová jádra zrní do jiného energetického stavu. Ve svém díle „Moderní studie
fenoménu ostatků svatých“, T. Rešetniková píše: „Výsledky chemických analýz
ukázaly, že i po krátkém pobytu v blízkosti
ostatků docházelo v suchých semenech ke
změně složení některých chemických prvků. Například, pod vlivem ostatků svatého
Agapita – léčitele se množství zinku snížilo
o 18%, vápníku a draslíku se zvýšilo o 11%
a o 4%“. Vědkyně provedla další výzkum, který ukázal, že energie vyzařovaná
z ostatků je schopna chránit před radioaktivním zářením a snížit jeho negativní dopad, takže tato tajemná síla "ovlivňuje živé
organismy na úrovni atomové struktury
hmoty".
Navíc, při průzkumu ostatků Agapita,
byly objeveny zbytky pylu léčivých rostlin z Byzance! Jak je známo, Agapit léčil
nejen skrze modlitbu, která měla zvláštní
sílu, ale také bylinkami. Vědci se domnívají, že tyto byzantské bylinky byly součástí
léčivých přípravků připravovaných Agapitem. To svědčí o tom, že Agapit byl velmi
vzdělaný člověk. Mimochodem, v té době
existovaly tzv. „Bylinkáře“, což byly sbírky pro lékaře. I když tyto knihy nepatřily
do kanonických, byly mezi vzdělanými
lidmi velmi populární.
V roce 1986 se podařilo obnovit
skutečnou podobu Agapita Pečerského
použitím plastické rekonstrukce pomocí
Gerasimovovy metody, a to téměř po tisíci
letech. To všechno díky profesionální práci
vědce a badatele Sergeje Nikitina z Moskvy. V součastnosti se socha slovanského
světce nachází v muzejní sbírce Kyjevo-Pečerské historicko-kulturní rezervace,
která je zapsána do seznamu světového
kulturního dědictví UNESCO. Navštívit
toto neobyčejné místo může kdokoli.
Je tento fakt (vidět pravou podobu
Agapita) pro nás důležitý? Ano, protože
dává možnost spatřit realitu namísto mýtu!
Vidět stejného člověka, jako jsme my, který si vybral trnitou, ale důstojnou životní
cestu. To není jen obraz, je to živý příklad,
který vybízí lidi být lepšími, probouzí duši
a všechno dobré ukryté uvnitř. Usnadňuje proces probuzení a přeměny člověka
k lepšímu. A co se stane, když se probudí
statisíce?! A co, když miliony? Samozřejmě, že proces duchovní přeměny není tak
viditelný, jako proces materiálního ničení
i přesto, že je mnohem silnější v kvalitativní proměně člověka.
***

„…Ani nepříteli bych nepřál, aby se
narodil v době změn,“ řekl Voloďa svým
hlubokým hlasem. „Přesně tak. I když Antipiovi se to podařilo…“
„Stejně jako nám všem,“ tiše dodal
Viktor.
„Dá se říct, že mládí měl Antipij ‚veselé‘. Probíhající události napomohly tomu,
že se začal snažit, aby se vyznal nejen
v tom vnějším, ale v prvé řadě hlavně sám
v sobě. A nechtěl se jen vyznat, ale vyznat
se do hloubky. Mnozí lidé tehdy věřili
v Boha. I on cítil, že Bůh existuje. Ale proč
se kolem děly takové nepokoje? Jak mohl
Bůh dopustit takové zlo? Byly to jakési

portrét Agapita Pečerského

výtvarnice A. Novych,
sestaven s využitím výsledků antropologického výzkumů kosterních ostatků, který
provedl S. Nikitin

nesmyslné konflikty, zbytečné prolévání
krve. Trpěli lidé, trpěli jejich děti, řádily
nemoci, bída, smrt. Antipij měl možnost
vyslechnout si zastánce různých náboženství. Všichni učili víře ve svého Boha, uctívání Jeho a modliteb. Ale paradoxní bylo
to, že jim všem chyběla ta čistá víra, kterou
hlásali. Sami nedělali to, co vyžadovali od
ostatních. Antipij nedůvěřoval lidem, kteří přicházeli s mečem a přitom vyprávěli
o Bohu. Na druhou stranu mu nedávaly pokoj myšlenky, proč je kolem tolik trápení,
nesmyslně se prolévá mnoho krve, když
nás Bůh miluje? Jak může Bůh dopustit
takové velké utrpení?
Otázek bylo spousta, ale jak to tak
bývá, v takovém proudu myšlenek se neobjevila ani jedna kloudná odpověď. Až
jednou vyslechl od jednoho poutníka, který
se u nich zastavil na nocleh, zajímavý příběh. Tento poutník mu pověděl o životě Ježíše Krista. Antipij byl užaslý. Vždyť lidé
zabili Syna samotného Boha. Proč tehdy

Výlet do Kyjeva

Jak to vlastně všechno začalo. Po přečtení knihy
„Sensei ze Šambaly -1“ jsme s manželkou netrpělivě očekávali druhý díl tohoto výjimečného příběhu,
který nás oslovil nejen svojí upřímností, ale hlavně
jednoduchou pravdou a moudrostí. Mimo jiné je zde
neopakovatelným způsobem popsán život a dílo neobyčejného Člověka, kterým byl Agapit Pečerský,
lékař nezištný. Tato nádherná duchovní bytost se
zasloužila o rozkvět slovanského národa na začátku XI. století v oblasti dnešního Kyjeva. Jeho láska
k lidem byla tak obrovská, že i po smrti jeho ostatky,
které jsou uloženy v Kyjevo-Pečerské lávře, vyzařují
ohromnou energii. Tato léčivá energie, kterou mimochodem zkoumal i Stalin, se mnohonásobně zvyšuje
každý rok na přelomu února a března (týden od 25.2).
Příběh nás natolik zaujal a oslovil, že jsme se rozhodli navštívit Kyjev a poklonit se Agapitovi osobně.
Moc jsme nad tím nepřemýšleli a objednali si letenky
z Katovic. A opět se nám potvrdilo, že pokud člověk
něco upřímně chce, celý svět se spojí, aby mu pomohl.
Kamarád nám dal kontakt na jeho známou, která
se jmenuje Ryma a žije v Kyjevě. Oprášili jsme svoji
ruštinu a spojili se s ní. Nejen, že nám zajistila ubytování, ale byla tak hodná a slíbila nás doprovázet po
Kyjevo-Pečerské lávře.
Ani jsme se nenadáli a už jsme byli v Kyjevě.
Ryma nás vyzvedla s jejím bratrem na letišti a odvezla
do pronajatého bytu. Ráno nás opět vyzvedli a zavezli
do lávry. Museli jsme se smát, protože ten den byla

obloha jako vymetená a Ryma tvrdila, že celý měsíc
bylo zataženo a jen co přijela delegace z Moravy, udělalo se krásně.
V nádherném počasí vypadal tento pravoslavný
klášterní komplex prostě úchvatně. Protože se nachází
na nejvyšším kopci v Kyjevě, výhled na řeku Dněpr
a celé město se vám nesmazatelně vryje do paměti.
Když jsme se ptali místních lidí, kde leží ostatky
Agapita, poslali nás do jedné z mnoha jeskyní, které
se nachází pod tímto komplexem. Bohužel nám nedokázal nikdo říct, kde přesně. V těchto jeskyních
jsou totiž ostatky mnoha desítek svatých a jak už to
tak bývá, Agapitovy skutky přisoudila církev někomu
úplně jinému. Proto o tomto svatém muži věděla jen
hrstka vyvolených.
Ale jak se říká, kdo hledá, najde. Po půl hodině
hledání, když jsme procházeli kolem jedné velké kopky, se manželce najednou spustily slzy. Znovu se potvrdilo, že jsou ženy mnohem citlivější a vnímavější
než muži. Konečně jsme stanuli před prosklenou rakví Agapita Pečerského, lékaře nezištného. Pocit, který se dostavil, se nedá popsat slovy. Prostoupila nás
obrovská pokora a úcta, upřímná láska a štěstí, nekonečnost, chápali jsme bezvýznamnost a malichernost
všech materiálních potřeb.
Když jsme toto svaté místo opouštěli, slíbili jsme
si s manželkou, že se do Kyjeva vrátíme. Ryma nás
ještě provedla po městě a ukázala nám nejznámější
pamětihodnosti, kterými se toto starodávné město pyšní. Večer jsme byli pozváni na večeři k Rymě
domů a ráno nás s bratrem zavezli na letiště. S Rymou
jsme do dnešního dne v kontaktu, ale co je důležitější,
díky této zkušenosti a návštěvě Kyjeva, se náš život
začal ubírat směrem, o kterém již dnes víme, že je ten
správný. Slib, který jsme si s manželkou dali, si plníme do sytosti. Letos jedeme do Kyjeva už po páté.
Manželé Valečkovi

všemocný Bůh tyto lidi nezastavil? Proč
nezasáhl, když jeho vlastního Syna mučili
hříšníci a Jeho tělo umíralo na kříži? Ale
když Antipij pochopil, že podstata spočívá v lidské volbě, volbě každého člověka
před tváří Hospodinovou, pochopil, že
příčina chaosu, který kolem vzniká, nespočívala v Bohu, ale v samotných lidech, ke
kterým patří i on.
Toto zjištění natolik změnilo jeho
osobní názory na život, že začal jinak pohlížet nejen na dávno minulé události před
tisíci lety, ale také na současnost…
…Tehdy se Antipij začal obracet
k Bohu prostřednictvím svých prostých,
upřímných slov a prosil Jej, aby mu poslal
moudrého učitele, který by jej naučil modlitbě pravé, takové, která povede ke spáse
duše. Jeho přání bylo tolik silné, tak vytrvale na to myslel a upřímně prosil Boha
nejeden měsíc a nejeden rok, a to mu nakonec přineslo ovoce.
Stalo se to v zimě, když začínal den
dvanáctého února podle starého kalendáře
(juliánského) nebo dvacátého pátého února
podle nového kalendáře (gregoriánského,
který teď používáme). Už svítalo… Najednou Antipij uviděl nedaleko sebe zvláštního starce v černém oděvu. Prošedivělé
rusé vlasy a bělosněžná bradka lemovaly
jeho zvláštní tvář. Lehký, přívětivý úsměv
zdobil jeho ústa. A neobyčejné oči, které
pronikaly do samotné duše chlapce, vyzařovaly hluboký soucit a věčnou dobrotu.
Stařec se začal přibližovat, nepozorovaně a neslyšně našlapoval bosýma nohama po sněhu. Bylo zvláštní, že Antipij
slyšel jeho přívětivá slova, melodický
hlas, který laskal sluch, i když stařec vůbec neotvíral ústa. Zastavil se velmi blízko
a Antipij ucítil něžné, voňavé aroma, které
z něj vycházelo. Nečekaně začala ze starcovy hrudi vystupovat modro-bílá koule.
Její světlo bylo neobyčejně čisté a jasné,
ale přesto neoslepovalo a neřezalo do očí.
Naopak, přitahovalo k sobě pohledy svým
měkkým svitem a okouzlujícími modrými
tóny. Mezi tímto proudem čistého světla
se začala objevovat svítící zlatá písmena,
která se postupně změnila na celistvý text.
Antipij brzo pochopil, co tam bylo napsáno, protože už mu v hlavě začal znít melodický hlas starce se slovy modlitby o spásu
duše: ‚Otče můj Pravý! V tebe Jediného
věřím a modlím se k tobě, Pane, jen za spásu duše své. A buď vůle Tvá svatá…‘ Pak
začalo být Antipii na duši tak dobře a tak
klidně, jako by na něj skrze tuto modlitbu
obrátil Bůh svou pozornost a nabídl svému
dítku pomocnou ruku.“
Poutě k Agapitovi
jako k duchovnímu starci
Ještě za jeho života Agapita navštěvovalo hodně lidí, přičemž byli to lidé nejrůznějších vyznání a náboženství – muslimo-

Píše se únor 2013 a já sedím v letadle, které míří
na Ukrajinu, do země kvetoucích kaštanů, která se
nyní nachází na pokraji občanské války…Rodina a mí
blízcí nechápou, jak se mohu chovat tak nezodpovědně, když mám doma dvě malé děti. Vlastně to nechápu ani já. Rozum křičí, co tam budeš dělat, ale něco
uvnitř mne plesá radostí a ví, že tam zkrátka musím.
Je mi 41 let, mám vše – krásný domov, úžasné
dvě děti, pracovitého starostlivého manžela, svou
prosperující firmu, mohu si koupit, co chci, jet kam
chci….ale šťastná nejsem. Proč?! Někde tam uvnitř
mě cítím neklid. Z čeho pramení? Nevím? Poslední
dobou se dostavuje pochybnost, zda to obrovské pracovní nasazení nás obou dvou s manželem je skutečný smysl života. Dům,
moderní auta, exotické dovolené… to
vše je vykoupeno nedostatkem času
na sebe, své blízké, koníčky a věci,
které nám přináší prostou dětskou radost. To nemůže být smyslem života
na této Zemi! Ale co to tedy je? Proč
jsme zde, proč přicházejí různé těžké
zkoušky v podobě nemocí a ztrát, které se ani mně nevyhnuly?! Nemají nás
něco naučit? Ale co a proč?
V listopadu minulého roku se mi
dostává do rukou kniha od Anastasie
Novych Sensei ze Šambaly, která mi
na tyto otázky dala odpověď. Ale jedna věc je o tom
číst a druhá to skutečně procítit…V této knize je mimo
jiné zmínka o prvním slovanském lékaři, který činil
pomocí modliteb a bylinek zázraky při nezištné léčbě lidí. Údajně šlo o naprosto čistého člověka, který
dnem i nocí byl připraven pomoci každému. S každým člověkem hluboce soucítil a radoval se posléze
z úspěchu jeho uzdravení. Říká se, že žil nepřetržitě
v lásce a kdo žije v lásce, ten je v Bohu, protože láska
je Bůh…Dodnes se sjíždějí lidé z celého světa k jeho
ostatkům, protože i po takové době je u jeho rakve přítomna tak silná pozitivní energie, že dokáže léčit…ale
nejen fyzické neduhy, nýbrž především Duši!
Pocházím z ateistické rodiny, ve které babička říkala, že věří jen na to, že 11 dcl je dobrý litr:) a proto
pro mne bylo obtížné zpočátku se vůbec s touto tématikou srovnat. Vždy jsem odmítala Boha, protože

vé, buddhisté, křesťané, pohané. Přicházeli
k němu nejen pro léčbu, ale také jako ke
skutečnému Mudrci, jako ke Člověku, který zná pravou Cestu k Bohu. Mnozí příslušníci vysokých církevních kruhů neměli
Agapita zrovna v lásce právě kvůli těmto
poutníkům. Vždyť on je nenutil ke změně
víry, jak to dělali kněží, aby upevnili svou
moc. Promlouval pravými slovy Ježíše
o tom, že Bůh je jeden, ale cest k Němu je
hodně. A dokonce mě ani nepřekvapuje, že
zmínky o poutních výpravách k ruskému
Mudrci byly z kronik pečlivě odstraněny.
Vždyť Agapit vyprávěl o pravém Učení
Krista, které bylo postupem času přeměněno na náboženství. Vyprávěl o svobodě
volby, o věčné duši.
Díky Agapitovi mnozí lidé skutečně
uvěřili v Boha, protože on sám byl vždy
příkladem pravého sloužení Bohu v duchovní čistotě. A jeho vnitřní duch byl
tak silný, že pro něj nic nebylo nemožné. Což Agapit nejednou dokázal slovem
i skutkem.
***
„…K této události dochází každoročněpo celý týden počínaje 25. únorem. Protože není v těchto dnech na Zemi posvátnějšího místa, kde člověk, bez ohledu na
jeho vyznání, mohl být se svou prosbou tak
blízko Bohu. Tuto šanci má každý člověk
a může ji využít po dobu sedmi dnů v roce.
Vždyť není jisté, že se dočká roku následujícího. Pomíjivé jsou dny lidské na rozcestí
časů. Žalostné jsou činy lidské před tváří
Hospodina. Již dnes je každý okamžik na
misce vah. A není pro duší důležitějšího
úkolu, než touha po spasení. Nikoli ve
víře vnější, ale ve víře vnitřní je skryt klíč
k Bráně. Pouze slepý, zaslepený prachem,
to neuvidí.“
„Není vhodné znepokojovat Pána
z jakéhokoli důvodu než pro spásu své
duše. Neproste o tělo, o zdraví, nestrachujte se o život – to vše je jen prach
a touhy nenasytné. Není důstojnější prosby než prosba o spasení své duše.“
Agapit Pečerský
Modlitba pro spásu duše
Otče můj Všemohoucí,
V Tebe jediného vkládám své naděje
A prosím tebe, Pane,
Jen o spásu duše své,
Buď vůle Tvá Svatá
Posílením mým na této cestě,
Neboť život bez Tebe
je okamžik prázdný.
Jen ve službě Tobě je život věčný.
Amen
Ano, mnoho duchovních tajemství je
skryto před zraky lidí. Poznat a procítit je
může jenom člověk s otevřenou duší, dobrým srdcem a upřímnými úmysly. Na tomto světě není nic nemožné, pokud je duše
naplněna Láskou a Vděčností!
s použitím úryvků z knihy
Sensei ze Šambaly. 2. díl, od A. Novych

jsem měla představu, že je to nějaký vousatý protivný
chlápek, který nás neustále zastrašuje a nutí chodit do
kostela, dávat odpustky, bezmyšlenkovitě odříkávat
nějaké modlitby…
Kniha Sensei ze Šambaly ale mluví o Bohu jako
o všepřítomné Lásce, o vnitřní síle každého z nás,
o své vlastní cestě k sobě, ke své Duši…Je to poprvé,
kdy čtu a vím, že je to pravda. Nedokážu to vysvětlit…prostě to vím! Nevím přesně, jak se ke své Dušičce mám dostat, jen cítím, že tam uvnitř mě je a tenkým
hláskem prosí, ať letím do Kyjeva k Agapitovi….
A tak navzdory všem i vlastnímu rozumu se ocitám v Kyjevě, v Kyjevo-Pěčerské lavře, která ještě
včera byla kvůli nepokojům uzavřena.
Zázraky se skutečně dějí a to i na té
viditelné úrovni…Další čeká u vchodu, kde je kaštan, který, světe div se,
uprostřed třeskutých mrazů kvete!
V podzemí je teplo, přestože se tam
netopí. Procházím chodby a najednou
v hlavě slyším podivně známý hlas:„
No konečně jsi tady!“ Není to ani hlas,
spíš takový pocit. Tam v podzemí zažívám zvláštní pocit klidu, vnitřní
harmonie…a když stanu u Agapita,
jako bych se vrátila po letech domů.
Rozum křičí – co blázníš ty nevěřící,
vzdělaná ženská, tady u rakve nějakého svatého…ale uvnitř je mi tak krásně, radostí
propukám v pláč. Tenkrát jsem těm pocitům ještě nerozuměla, ale nyní po roce práce nad sebou vím, že se
mi otevřela cesta k mému skutečnému já, cesta k mé
Duši, k lásce. Ne ale té živočišné, ale té duchovní…
Vždyť smyslem bytí na této planetě je, aby naše Duše
dozrála a byla hodna se vrátit zpět Domů, cestou lásky
a konání dobra. Stejně jako tak činil celý svůj život
Agapit Pěčerský.
Vycházíme ven a v zahradách na mne čeká další
zázrak – potkávám úplně cizí slečnu a spontánně se
k sobě hrneme, objímáme se, mluvíme spolu…Posléze se vzpamatujeme a nechápeme, odkud se známe:)
Když vycházíme z Lavry, zastaví nás cizí babička
a klade nám otázku: „Co jste si děvčátka odsud odnesla?“ Dnes už to vím – to nejcennější – klíč ke své Duši,
šanci spasit se! 
Eva Svobodová

Klíč k Duši

Je to Duše, co člověka obohacuje. Jsi bohatý nebo chudý podle toho, co jsi, ne podle toho, co máš.
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CESTA ZA POZNÁNÍM

Co je to změněný stav vědomí během meditace?
pokračování z minulého čísla…
Pozornost při meditaci je jako elektrický proud v síti: co k němu budeš
připojovat, to bude fungovat. Proto je
důležité udržovat koncentraci pozornosti
na hlavních procesech, které se odehrávají při meditaci. Obrazně můžeme člověka,
věnujícího se duchovní praktice, přirovnat
k vojenskému letci, plnícímu bojový úkol
v nadzvukové stíhačce. Zpočátku si pilot
na zemi natrénuje všechny činnosti na leteckém (pilotážním) trenažéru – imitátoru
letu v letadle. To je totožné jako u člověka,
který si právě začal osvojovat prvotní etapy meditace. Konkrétně proces uvolnění,
oproštění se od postranních myšlenek, pohroužení se do stavu meditace, prvotních
vjemů na úrovni fyzického těla, například
tepla v oblasti slunečního pleteně, či lehkého mravenčení v oblasti čaker, či pohyb
energie po rukou a tak dál. Tuto etapu je
možné nazvat jako prvotní: od holých
teoretických představ o meditaci, do získání prvních praktických návyků.
Druhou etapu při osvojování meditativních praktik bychom mohli obrazně
přirovnat k získávání praktických zkušeností pilota přímo ve vzduchu, když se
posadí do bojového letounu a trénuje se
v letu. Tady začíná chápat, že řídit letadlo
ve vzduchu není vůbec totéž jako provádět
tatáž cvičení na trenažéru na zemi. Podstatný rozdíl je v technice provedení a v pocitech, chápání procesu letu, životě v naprosto jiném prostoru – ve vzduchu. Podobně
jako pilot i meditující jedinec vnímá podstatný rozdíl mezi teoretickými poznatky
a těmi praktickými, kdy provádí každodenní vnitřní práci nad sebou, provádí kontrolu svého Živočišného principu. Člověk
se začíná měnit. To hlavní je, že samotná
meditace je pouze nástroj! Jinými slovy začíná v běžném životě kontrolovat své myšlenky, starat se o jejich čistotu, sledovat své
psychologické reakce, nepřipouští ve svém
vědomí žádná negativa. Když člověk ne-

kontroluje své myšlenky, všichni mohou za
jeho nezdary a trápení, všechny odsuzuje,
je s mnohým nespokojený, všechny poučuje, i když svými radami se v životě neřídí,
a tak dál. Když člověk začíná pracovat
nad sebou, nevěnuje pozornost vnějším,
ale svým vnitřním příčinám, proč právě
tak a ne jinak, vnímá a reaguje na okolní
svět. Člověk začíná chápat, proč podléhá
vnějším provokacím a jak je třeba odvádět
pozornost od svých četných egocentrických
tužeb, nepříjemností, agresí Materiální
podstaty, jak se přepínat na Přední bytost,
hluboké vnitřní pocity, vycházející z Duše,
jak zůstávat na duchovní vlně. Když pak

člověk nad sebou samostatně pracuje každý
den, neomlouvá svoji Materiální podstatu,
pak se mu i v meditacích odhaluje naprosto
nová úroveň vnímání. Začíná chápat, co je
to meditace, začíná pronikat do tohoto, pro
něj zcela neobvyklého procesu. Člověk se
učí pracovat a přebývat ve zcela jiném stavu vědomí, odlišném od bdělosti i spánku,
tedy v praxi začíná pociťovat ten rozdíl ve
stavech vědomí, chápat svět prostřednictvím hlubokých vnitřních pocitů, intuitivní Znalosti, které nejsou produktem
logiky.
A nakonec třetí fáze. To když pilot
plní v nadzvukové stíhačce bojový úkol.
Tehdy již nepřemýšlí o mechanismech
fungování letadla, jednoduše vše vykonává automaticky. Nemyslí na ten neobyčejný prostor, v němž se nachází, ale tím
prostorem žije. Pilot cítí každý pohyb le-

tadla a jeho pozornost se soustředí na to
hlavní – na splnění bojového úkolu. Stejně
tak je to i u člověka, který se vážně zabývá duchovními praktikami. V této fázi se
stává jeho kontrola nad Materiální podstatou zvykem, automaticky spouští mechanismus meditace přesným myšlenkovým
příkazem a provádí meditaci samotnou
výhradně vnitřními hlubokými pocity
bez jakýchkoli myšlenek. Mechanismus
duchovních praktik (za podmínky seriózní práce jedince nad sebou v každodenním
životě) přivádí člověka na zcela jinou úroveň vnímání, včetně 4., 5. nebo 6. dimenze
z pozice Pozorovatele od Duchovní podstaty. Začíná poznávat známý svět hmoty,
svět jemných energií, a to výhradně hlubokými vnitřními pocity, a ne za pomoci
logiky a materiálních myšlenek. Vždyť
myšlenky jsou materiální produkt, nic víc.
A duchovní, hluboké vnitřní pocity – to
je naprosto jiná kvalita vnímání, zcela
jiné uchopení všezahrnujících Znalostí,
to, co lidé nazývají osvícením.
Anastasia: Na té straně získáváš podivuhodnou jasnost a přesnost vnímání
procesů, k nimž tam dochází. Avšak po
meditaci, když se pokoušíš objasnit to,
co jsi prožil, jiným lidem, chápeš, že není
možné hodnověrně předat za pomoci obvyklých představ a asociací to, co jsi na
té straně cítil. Díky tomu si uvědomíš, že
i ve tvém běžném životě existuje podstatný
rozdíl mezi reálnými procesy a hrou rozumu – těmi asociacemi, s nimiž manipuluje
logika z pozice materiálního chápání světa. Ano, když to všechno začínáš poznávat
v praxi, dotýkáš se skutečné reality, uvědomuješ si, proč je tak důležitý každý tvůj
prožitý den, strávený duchovní prací nad
sebou samým, proč je tak důležité, jakým
myšlenkám a záležitostem každodenně věnuješ sílu své pozornosti. Vždyť všechno
má nevyhnutelné důsledky, v první řadě
pro tvou Duši a Osobnost.
úryvek z knihy Allatra A.Novych, str. 464

Je vše opravdu jenom pouhá náhoda?

pokračování z minulého čísla…
Kdyby náhoda existovala, tak jak si ji
většina z nás představuje a měla ten vliv
a dosah, nebyl by jistě život tím, jaký ho
doposud známe. Abych vás přesvědčil
o tom, co většina z nás stejně v nitru duše
cítí, ale raději se drží striktního a možná
i pohodlného vědeckého nebo tzv. racionálního dogmatu, uvedu konkrétní příklad
z knihy Tajemství přítomnosti od libereckých učitelů jógy, autorů Marie Mihulové
a Ing. Milana Svobody,
v podtitulu publikace
Doteky vědy a náboženství:
„Jednou ze základních vývojových otázek
je, jestli byl vesmír stvořen nebo je výsledkem
určitého vývoje.
Bohužel nebyla teorie či hypotéza o hře
slepých náhod jen teorií
her, ale oficiální doktrínou vědeckého materializmu nedávno
minulé doby, kdy mít jiný názor, nebylo
zrovna bezpečné. Kdo chtěl „lidsky“ žít,
resp. přežít, musel tvrdit, že člověk, jako
skutečný zázrak přírody vznikl na základě
série neuvědomělých experimentů a hry
slepých náhod. Pro názorný příklad, jestli je člověk dílem náhody nebo výsledkem
vysoce inteligentních programů zakódovaných v genetické struktuře buňky formou DNA uveďme proces obnovy molekul
bílkovin v lidském organizmu během jeho
života. Tento proces je jen jedním z mnoha,
které probíhají autonomně, tzn. bez „kontroly“ našeho bdělého vědomí. Molekuly
bílkovin, jež jsou stavebním prvkem lidských tkání, mají prostorově dost složitou
strukturu a skládají se z řetězců obsahující

desítky, stovky nebo i tisíce prvků, jejichž
optimální funkce závisí na správném zaujetí polohy všech prvků v prostoru.
Z matematického hlediska je to úkol
stanovit přesnou vzdálenost každého jednotlivého prvku od všech ostatních. Kdybychom si to zjednodušeně představili jako
stavebnici např. s deseti prvky, tak je počet
variant vzájemného postavení zhruba 1,8
miliónů.
Při zdvojnásobení počtu stavebních
prvků vzroste počet variant na neuvěřitelný
trilion 1018variací:
1 200 000 000 000 000 000 000.
Při dalším umocnění (přidání stavebních prvků na 100 a 1000) roste počet variant skutečně do „kosmických rozměrů“
a jen k jejich přepočítání by nejmodernější
superpočítače potřebovaly dobu, která je
delší, než je předpokládané stáří vesmír (=
asi 14 miliard let).
Tato kosmicko-matematická úloha je
znovu a znovu v našem těle řešena, když

obrázek molekuly hemoglobinu
se tvoří nová bílkovinná molekula a to je
během jednoho dne nesčíslněkrát.
K tomu, aby mohla z původní prostorové spirály přejít k funkční prostorové struktuře, musí „vypočítat“ správnou polohu
a k tomu musí ve „složitějších“ případech
stačit čas ne delší než 1 minuta a v případech „jednodušších“ jsou to pak i jen
zlomky sekund…
Když si uvědomíme dosah tohoto poznání v kontrastu s „materialistickou hrou
slepých náhod“, kdyby se do procesu superinteligentního „výpočtu“ správné pozice „vloudila jen jediná chybička“ v podobě
„blbé náhody“ nechce se ani domyslet.
Těžko si jen i představit, že za dobu,
kdy nám v podobně krátkém čase v němém úžasu dochází souvislosti, které jsme

možná jen tušili, v našem nitru proběhlo
několik miliard „výpočtů“ optimálních pozic bílkovinných a jiných molekul kódovaných aktuální poptávkou organizmu, který je malým vesmírem, mikrokosmem
jako hologram vesmíru velkého…
Hladina hemoglobinu kolísá v krátkém čase v organizmu s vysokou frekvencí
a reaguje velmi citlivě na aktuální potřebu…Při prohlížení laboratorních výsledků
s koncentrací hemoglobinu nás asi hned
nenapadne, jaký „zázrak“ je za tím ukrytý.
Bílkoviny se musí stočit do složitých
tvarů, aby vykonávaly svoji práci. Mohou
pak coby protilátky bojovat proti infekcím,
přeměňovat jídlo na energii, kopírovat
DNA. Bez správného stočení je bílkovina bezcenná. Celkový trojrozměrný tvar
je pro funkci bílkoviny důležitější než
pořadí atomů v její jednorozměrné podobě. Podlouhlý bílkovinný řetězec stáčí
do správného tvaru molekula bílkoviny
chaperonin. Obvykle pouze v jediném
tvaru pracuje bílkovina
správně. Trojrozměrný
tvar bílkoviny závisí na
aminokyselinách a jejím
okolím v buňce. Proto
může být bílkovina jinak stočena, pokud ji
vytvoříme a zkoumáme
pouze ve zkumavce.
Správný tvar molekuly
je nezbytný např. pro
správnou
signalizaci
mezi dvěma buňkami
mozku. Molekula zapadá do svého receptoru (příjemce) podobně jako zámek do
klíče. Vytvořit bílkovinu uměle v laboratoři není snadné, protože se řetězec vzájemně
ovlivňuje a peptizace uvolňuje energii, která často cílovou bílkovinu rozloží.
Zdroj:http://sagan.blog.cz/0807/puvod-zivota..
Pro komplexnost pojmu náhody v seriózní vědě je možno uvést, že tato uvažuje
existenci logické příčiny v řetězci kauzality (=příčinnosti), kdy jev se uskuteční jen
tehdy, když mu předchází konkrétní příčina (=kauza). Toto vnímání umožní velmi
důležitou kvalitu, kterou je předvídání.
Dr.Tomáš KILIAN, 25.10.2014
pokračování v přištím čísle…
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Pojďme spolu tvořit POZITIVNÍ NOVINY!

K

aždý z nás je jedinečným zdrojem znalostí a životních zkušeností, nositelem
obrovského dosud nevyužitého tvůrčího potenciálu. Rádi uvítáme Vaše články, zajímavosti, nápady, postřehy, o které se chcete podělit s ostatními, básničky,
veselá vyprávění, zápisky cestovatele… prostě všechno, co přináší dobrou náladu,
optimizmus, prospěje ostatním lidem, pomůže na cestě k poznání. Kontakt: polahoda@centrum.cz; Nakladatelství IBIS s.r.o., P.O.BOX 45, 251 70 Dobřejovice
Knihy, bez ohledu na to, v jaké jsou podobě
i nadále zůstávají hlavním zdrojem moudrosti,
znalostí a informací.
AUDIOKNIHY Anastasie Novych je
nekomerční projekt, který vznikl s cílem
šíření Znalostí z knih Anastasie Novych.
Přejeme Vám, aby čas strávený poslechem
těchto zvukových knih byl příjemný a užitečný!
zdroj: https://www.youtube.com/channel/
UC8BmPSsxTTgVg-up8fISjRQ/about

Až zmizí všechna všechna mračna,
spatřím svoji šťastnou hvězdu.
Něžně se jí dotknu, aby neztratila svoji zář.
Jemně se usměji, vezmu Tě za ruku
a možná si všimneš, že září i moje tvář.
Alka Bazalka AAS

Co je to taková každodenní práce na sobě samém?
V prvé řadě je to zvyk kontrolovat své
myšlenky. Člověk si obvykle často všímá
projevů Materiální podstaty v jiném člověku. Ovšem nezatěžuje se natolik pronikavou pozorností k sobě samému, nesnaží
se vyznat se ve svých reakcích na vnější
a vnitřní provokace Materiální podstaty,
nepovažuje za nutné intenzivně na sobě
každý den pracovat.
Pouze když se díky práci na sobě
vnitřně změníme, můžeme pochopit reálné
procesy viditelného i neviditelného světa,
můžeme vědomě jít po duchovní cestě.
Jinak řečeno vnitřní přeměny musí být

především v samotném člověku, v tom je
smysl jeho duchovního rozvoje! Všechno ostatní je druhořadé. O tělo stejně jako
o každý jiný stroj je třeba pečovat, ale pouze proto, abychom dojeli do cíle. Víc ne.
Je třeba znát a neztrácet ze zřetele pravý
cíl svého života, který spočívá v duchovním osvobození. To je to nejdůležitější
pro každého člověka. Když začíná člověk
poznávat sám sebe, začíná poznávat vícerozměrnost své struktury a její předurčení.
Můžeme říci, že všechno napomáhá tomu,
aby člověk učinil svou vědomou volbu,
aby se stal novou Duchovní Bytostí.

Odpradávna se věřilo, že

duchovně bohatá Duše
je nejcennějším vlastnictvím
opravdového Člověka
Anastasia Novych

TVOŘENÍ

V lásce s vámi tvořím
a Světlu se tak dvořím,
aby naše Božské dílo
ve Vesmíru zazářilo.
Ano, je to nová Země
a je vibrací Lásky
je v Tobě i ve Mě
té světelné paprsky.
V téhle vyšší vibraci,
jsem stále lačná po práci,
Srdce mé to udýchá
když ponořím se do ticha.
Pouze v přítomném Bytí,

se Tvé i Mé „Já“ chytí,
uchopím, co ke mě příjde
netušíc, co z toho vyjde.
Tak tvaruji, slovem si maluji
a vnáším Světlo,
aby můj bližní se potěšil
a to zářivé k němu vlétlo.
Miluji na zemi tvořit,
i když to „něco“ obnáší
s Anděly nebes, si jen tak hovořit
mě vskutku povznáší.
Milujte tvořit…

S láskou
Pleja Světlo Krystal, 10.12.2014

DUCHOVNÍ PROBOUZENÍ
☼P
 řijímat vše, co se kolem děje s vděčností, místo neustálé nespokojenosti
a nutkání něco měnit, ovlivňovat;
☼ Častější důvody k usmívání;
☼P
 ocit sounáležitosti s přírodou
a lidmi;
☼O
 brovský pocit vděčnosti;
☼ S tále častěji konat spontánně a ne
proto, že nás k tomu pobízí strach
nebo očekávání, vycházející z minulých negativních zkušeností;

☼N
 eměnná schopnost užívat si každý
okamžik;
☼ Ztráta zvyku dělat si starosti;
☼ Ztráta zájmu o jakékoliv konfliktní
situaci;
☼Z
 tráta zájmu rozebírání činů a slov
jiných lidí;
☼N
 eodsuzovat druhé;
☼ Vyhnout se odsuzování sebe sama;
☼ Schopnost milovat, prožívat a dávat
Lásku a nic za to neočekávat.
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