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Laserová
nukleotomie
výhřezu meziobratlové ploténky
V současné době léčení výhřezu meziob
ratlové ploténky za pomoci laseru nebo
li laserové nukleotomie je považováno
za jeden z nejmodernějších a nejšetrněj
ších způsobu léčby této nemoci.
Zkusme společně zapřemýšlet nad
podstatou této metody. Po opracování
meziobratlové ploténky laserem, jako
odpověď na termoporanění tkání, do
chází k hyperhydraci. Ploténka jakoby
zevnitř otéká, nabobtnává. Na začátku
to vede k pocitu, že se ploténka inten
zivně uzdravuje, ale ve skutečnosti...
pokračování na str. 2

ZDRAVÍ

Škola třetího
tisíciletí
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Stromy nám nabízejí
SÍLU, LÁSKU I ZDRAVÍ
Každý strom žije, má duši a také obrovskou životodárnou sílu. V minulosti lidé tuto sílu dokázali využívat; měli
své posvátné háje velkých dubů, buků či kaštanů, které mnohde působily také jako věštírny. Jakmile se lidé
odebrali do posvátného háje a pod mohutnými větvemi se uložili ke spánku, duchové stromů jim nabídli vyřešení jejich problému. Také nemocní přicházeli pro zdraví a mnozí je opravdu tímto způsobem získávali. Proto
i pouhé ulomení větve v posvátném háji bylo považováno za hřích a věřilo se, že poraněný strom pachatele
potrestá buď smrtí nebo nemocí.
Dnes opět objevujeme uzdravující sílu
stromů. Je známo, že léčit může už samotný pobyt v lese.
Mnozí z nás se již sami přesvědčili, jak blahodárně působí stromy či lesní
prostředí na ztrápenou duši. A fakt, že psychický stav člověka ovlivňuje i jeho fyzické zdraví, již uznává i klasická medicína.
Nabízíme vám způsob, jak využít darů
této “lesní ozdravovny” teď, kdy se celá
příroda probudila a projevuje se v plné
své síle a kráse. Chceme-li přijímat sílu
stromu, měli bychom se napřed přesvědčit, zda na něm neroste jmelí nebo zda
nemá hřibovité výrůstky (takový strom
je pravděpodobně nemocný). Vybraný
strom obejmeme a přitiskneme se k němu
celým tělem. Zavřeme oči, zapomeneme
na všechny problémy a soustředíme se jen
na sjednocení se stromem. Představujeme
si a vnímáme, jak ze stromu přechází do
našeho těla proud energie. Doporučuje se
zůstat takto 15 až 20 minut. Pak nezapomeneme strom pohladit a poděkovat mu
za jeho pomoc.
Ještě předtím, než začneme využívat sílu stromu, měli bychom vědět, jaký
strom je nám v tuto chvíli nejvíce užitečný. Každý druh stromu má poněkud odlišný charakter.

BOROVICE

Borovice byla uctívána už ve starověku. Kultovním stromem byla především

v Číně a v Japonsku. Tam byla považována za strom, který posilňuje jak živé bytosti, tak i duše zemřelých. I v Evropě byla
borovice symbolem síly, zdraví, dlouhověkosti a plodnosti. Keltové ji považovali
za „matku moudrosti“ a strom zdraví.
Hojivých účinků borovicové pryskyřice využíval už Hippokratés. Léčivé jsou
také pupeny, ovšem jejich jarní sběr lze
provádět jen se souhlasem majitele lesa.
Odvar z čerstvých nebo sušených pupenů
se používá při chronických bronchitidách,
při neurózách a také při revmatismu.
Pobyt při borovici, zvláště pak v borovicovém hájku, napomáhá k vyostření intelektu, posiluje paměť a navrací
emocionální rovnováhu. Také zklidňuje
zlost a stres a dokonce je prospěšný i při
hubnutí. Borovice mají také antiseptické účinky, léčí a chrání před infekcemi
a v jejich blízkosti se můžeme snáze zbavit rýmy či nachlazení.

BŘÍZA

Bříza je strom pro melancholiky; zahání chmury a způsobuje dobrou náladu.
Už samotný pohled na štíhlé bílé kmeny
břízy a její jemné větve na nás působí
uklidňujícím dojmem. Bříza byla kdysi
považována za magický strom především
při překonávání nemocí. Pokud někdo
trpěl třesavkou, zašel do březového hájku, kde postupně zatřásl třemi břízkami,
a pak vyslovil magickou formuli: „Zatřes
se mnou, jako já s tebou, a pak přestaň!“
Potíže pak ustaly, neboť strom převzal
lidskou chorobu na sebe.
Spánek pod břízou se doporučuje lidem, kteří se cítí vyčerpáni nemocí nebo
těžkou prací. Z mladých březových pu-

penů (jsou však chráněny!) si můžeme
připravit salát, z čerstvých mladých listů
zase čaj. Extrakty z břízy jsou elixírem
pro zdraví a krásu. Čaj z mladého listí
působí protizánětlivě a močopudně a napomáhá rozpouštění močových kamenů.
Užívá se při revmatických potížích a při
poruchách funkce slinivky břišní. Zevně
působí na pročištění a regeneraci pokožky, též vyhlazuje vrásky.
Když obejmeme kmen břízy, přinese
nám to klid a celkové posílení. Napomůže
to také při rozvíjení intuice a vnímavosti.

BUK

Buk je stromem plodnosti, proto například Řekové přiváděli k bukům „jalová“
zvířata a také neplodné ženy. Slované
věřili, že tam, kde rostou buky, nemohou
nikomu ublížit žádné čáry a kouzla. Také
plody – bukvice (sbírané na podzim) byly
praženy a jedly se pro očistu organismu.
Ovšem jen v malých dávkách, jinak působily stejně, jako hodně silný alkohol.
Z bukvic se získává také jedlý olej, který, lisovaný za studena, se vyrovná oleji
olivovému. Čerstvé bukové listí se žvýká
při vyrážce v ústech. Odvar z listí buku je
také účinný na svědivou vyrážku.
Pobyt u zdravého buku uleví od stresu, bolestí hlavy a prospívá při léčbě krevního tlaku (normalizuje ho). Bukový les
nám poskytuje pocit bezpečí a nepříjemné
problémy pak dokážeme vnímat z nadhledu. Buk posiluje v člověku schopnost tolerance k ostatním. Máte-li problémy ve
svém okolí, ve všem chcete mít jen svoji
pravdu, obejměte buk, který vám pomůže
najít společný jazyk s ostatními a dovede
vás ke kompromisu.
pokračování na str. 4

Chtěla bych se s vámi podělit o své
zážitky ze stáže v Ruské rodové škole,
kterou bych nazvala zázrakem v oblasti
vzdělávání.
Škola se nachází v Krasnodarské
oblasti blízko Černého moře ve vesnici
Tekos. Je zajímavé, že se tato vesnička
dříve jmenovala Čekos – založili ji Češi,
kteří se zde natrvalo usadili.
Styl výuky ve škole umožňuje dě
tem složit maturitní zkoušku ne po čty
řech letech, ale po jednom roce.
pokračování na str. 3

SPOLEČNOST

Pražský divotvůrce
Bedřich Kočí bezesporu patří k velmi zná
mým a uznávaným osobnostem 1. polo
viny 20. století.
Kromě své hlavní vydavatelské
a přednáškové činnosti se Bedřich Kočí
věnoval i léčitelství. Výsledky léčení
byly tak fantastické, že lidé za ním při
cházeli v obrovském počtu, aby je vylé
čil snad ze všech neduhů, které existují.
Jsou doloženy a dochovány lékař
ské zprávy, kdy B. Kočí navrátil slepým
zrak, lidé upoutáni na invalidní vozíky
mohli po jeho zásahu chodit i o jiných
naprosto fantastických výsledcích...
pokračování na str. 5

HISTORIE

Soběstačnost
a jak na ni:
Pěstování hlívy

Nejlepší způsob, jak mít ve své kuchyni
naprosto čerstvou hlívu, je vypěstovat
si svoji vlastní a před vařením čerstvě
sklidit.
Pomoc je velmi snadná. V dnešní
době jsou již na trhu substráty pro do
mácí pěstování „ Hlívová zahrádka“, ze
kterých je možno vypěstovat si svoji
vlastní úrodu.
pokračování na str. 4

VE SPOJENÍ
S PŘÍRODOU

Celý svět je jeviště
„Celý svět je jeviště a všichni lidé na
něm jenom herci: mají své příchody
a odchody; za život každý hraje mnoho
rolí v sedmero aktech...“
William Shakespeare

Člověk, stejně jako každý herec, zůstá
vá nespokojen se svojí rolí a sní o nové,
ve které by měl mnohem důležitější
úlohu. Ale ať dosáhne čehokoli, zdá se
mu, že tu hlavní roli ve svém životě za
tím ještě nesehrál.
pokračování na str. 6

CESTA
ZA POZNÁNÍM

2

ZDRAVÍ

www.polahoda.cz

květen 2013 • Polahoda

L A S E R O V Á N U K L E O TO M I E
výhřezu meziobratlové ploténky

V současné době léčení výhřezu meziobratlové ploténky za pomoci laseru neboli laserové nukleotomie je považováno za jeden z nejmodernějších a šetrných způsobu léčby této nemoci.
Zkusme si zapřemýšlet nad podstatou této metody. Proč je tolik vychvalována reklamou? A jaké mohou být následky léčení výhřezu meziobratlové ploténky touto metodou?

V současné době léčení výhřezu
meziobratlové ploténky za pomoci laseru neboli laserové nukleotomie je
považováno za jeden z nejmodernějších
a nejšetrnějších způsobu léčby této nemoci. Ve skutečnosti problematika termolability (nestálost látek při zvýšené
teplotě) tkání meziobratlové ploténky
se zkoumá už dlouho, a jak se říká, „je
stará jako sám svět“. Laserová nukleotomie je jen další modifikací dané technologie s využitím nového zařízení, ale
také stejně starého, ne zcela probádaného způsobu řešení tohoto problému.
Podíváme se na konkrétní příklad pooperační recidivy, kdy pacient byl operován
podle „nejmodernější a šetrné technologie“.
Před několika lety u mladíka diagnostikovali výhřez meziobratlové ploténky (MR
č. 100). Lékaři mu řekli, že je jednoznačně
nezbytná rychlá operace, jinak může mít
problémy nejen s nohama, ale i s pánevními
orgány. Je přirozené, že taková zpráva vyvolala u mladíka obavy. Navíc ho přesvědčili, že výhřez meziobratlové ploténky se
konzervativním způsobem, tedy bez operace, neléčí. Mladík s operací souhlasil. Podle
jeho slov se prakticky rok po operaci cítil
docela dobře, „občas to trochu pobolívalo,
ale nic neúnosného“.
Stav byl docela uspo
kojivý. Potom ale začaly
bolesti zesilovat a přešly
i na nohy. Ještě rok se pacient léčil konzervativně.
Ležel na neurologickém
oddělení a potom absolvoval rehabilitační léčbu
v sanatoriu. Po operaci se
nijak fyzicky nezatěžoval. V podstatě byl tedy
použit medikamentózní
způsob léčby a fyzioterapie. Trakce páteře ani manuální terapie aplikovány
nebyly. A přesto, nehledě

→

na tak šetrný způsob léčby, se bolesti vrátily. Opakované vyšetření magnetickou rezonancí (MR č. 101) ukázalo recidivu výhřezu
meziobratlové ploténky. Samozřejmě mu
navrhli další operaci. V tomto případě to ale
pacient odmítl. Dozvěděl se o metodě vertebrorevitologie a obrátil se na naši kliniku.
Rád bych vás upozornil na jednu
skutečnost. Tohoto pacienta operovali „podle nových technologií“, kde mu po obyčejné miniinvazivní operaci, aby zabránili
recidivě, aplikovali laserovou vaporizaci
(odpařování) zbývající části meziobratlové
ploténky. Bohužel jsem se už několikrát setkal s následky takového „odpařování“. Musím tedy říct, že pracovat s páteří takových
pacientů a obnovovat její biomechaniku je
velice složité. Problematické jsou zejména
ty segmenty, v nichž byly meziobratlové
ploténky po chirurgickém zásahu poškozeny podobným způsobem.
Dovolím si zopakovat, že se tento postup
stále ještě zkoumá. Nemá cenu se nechat zlákat předběžnými výsledky výzkumů, které
stále ještě probíhají. Vždyť tyto výzkumy
jsou prováděny na zkušebních vzorcích tkání
ploténky. To totiž zdaleka neznamená, že právě tak se budou chovat tkáně ploténky v podmínkách složitého systému fungování živé
materie (kde není zdaleka vše prozkoumáno
ani na úrovni molekulární biochemie) a především v případě vzniku biomechanického
narušení v páteři. Vždyť meziobratlová plo-

Dovedeme ještě rozpoznat, co
je správné a pro nás vhodné?
Každý dobrý lékař by měl působit nejen na tělesnou stránku svého pacienta, ale také na tu duševní, zejména na
jeho víru v uzdravení. Měl by být
i dobrým „léčitelem“. A dobrý léčitel
by měl zase naopak poznat, kdy
nastal ten pravý čas odevzdat nemocného do rukou odborného lékaře. Každý člověk by se měl celým
způsobem života snažit o udržení
svého zdraví a ne se začít léčit až
po vstupu do ordinace. Vždy máme
na výběr několik cest, jak se starat
a pečovat o svoje tělo a záleží jen
na nás, kterou si vybereme.

→

Nyní je laserová nukleotomie „módní
záležitostí“ a označuje se jako „novinka“.

Až ale stoupne počet stížností na tuto metodu, tak ji určitě vymění za jinou „sofistikovanou“, „novou“, „módní“ metodu opracování poškozených tkání meziobratlové
ploténky pomocí kryodestrukce, tedy pomocí zmrazení poškozené části tkáně. Lepší by
ale bylo říci nikoliv „novou“, ale zapomenutou starou metodou, protože o podobných
metodách působení na tkáň, o kryoterapii,
se vědělo už dávno. Kryochirurgická léčba
je bezpochyby efektivní v mnoha oblastech
neurochirurgie, například při léčbě nemocných s epilepsií, s různými extrapyramidálními hypokinezemi, k odstranění nádorů
mozku a cévních malformací. Ovšem tato
léčba, stejně jako laserová nukleotomie,
bude neúčinná, pokud bude použita za účelem obnovy zasažené meziobratlové ploténky, protože zásadně neřeší stanovený úkol.

Abyste lépe pochopili, jak vypadá páteř, když v některém segmentu už není ploténka a dochází k již zmíněné fibrotizaci
(vztahuje se k poslednímu stádiu rozvoje
degenerativně dystrofického procesu), uvedu ještě jeden snímek pacienta po opakovaných chirurgických zákrocích.
Na MR č. 102 je dobře vidět, jak se po
mnohačetných chirurgických zákrocích tvoří
množství pooperačních jizev, srůstů a jiných
problémů na páteři. To znamená, že jsou vytvořeny všechny podmínky pro fibrotizaci
(pro přeměnu tkáně ploténky a tvorbu fibrózních vláken) a vaskularizaci (lat. vas – céva;
tvorbu nových kapilár, v daném případě

medicína

tou příčinu. Je důležité neposuzovat
nemoc jako nepřítele, ale možná
jako lékařova či léčitelova spojence.
Musíme udělat něco „pro to“, ne „proti
tomu“. Musíme tedy léčit příčiny a ne
pouhé symptomy.
Školská medicína se nazývá alopatická, tedy léčba „proti“. Máme bolest,
dostaneme lék proti bolesti. Máme teplotu, dostaneme lék ke snížení teploty.
Taková léčba symptomů potom nemá
konce a s vývojem nových a nových
léků se stává začarovaným kruhem,
z něhož není východiska. Pacient odchází z ordinace většinou ještě v horším stavu, než když do ní poprvé vstou-

Je důležité neposuzovat
nemoc jako nepřítele
Každá nemoc vzniká změnou inte
rakčních sil, těch sil, které udržují
stabilitu a uspořádání hmoty. Každá
taková změna pramení z psychické
(nehmotné) poruchy, která se brzy
také projeví v hmotném těle, které to
dává nám na vědomí svojí „řečí“, což
jsou nám dobře známé symptomy. Při
samotném posuzování nemoci může
dojít k mnoha nedorozuměním. Tím
nejzávažnějším je fakt, že nemoc pokládáme za něco negativního, za něco,
co musí být za každou cenu odstraněno. Příčina však bývá jinde. Z tohoto
důvodu by měl být každý nemocí vyprodukovaný symptom považován za
pozitivní, alarmující, nutící hledat skry-

Teď bych ale rád uvedl ještě několik
slov o laserové nukleotomii poškozených
tkání meziobratlové ploténky. Proč v reklamách tolik chválí efektivnost této metody?
Je to tím, že poté, co je meziobratlová ploténka opracována laserem, jako odpověď na
termoporanění tkání v ní dochází k hyperhydraci. Ona jakoby zevnitř otéká, nabobtnává. Celkově to zpočátku vede k pocitu, že
se ploténka intenzivně uzdravuje (na čemž je
i založena reklama). Ve skutečnosti, po relativně krátké době, se tkáně ploténky rozpadají (otok splaskne a zůstávají pouze mrtvé
buňky). Dochází k recidivě nemoci, a proto
se obvykle po půl roce doporučuje opracovat
laserem zbylé živé buňky. Pak opět vzniká
otok a iluze uzdravování se. Je zcela logické,
že po určité době už obvykle v důsledku podobných manipulací k recidivě nedochází,
protože ploténka je nenávratně zničena.
Jeden znamenitý neurochirurg, známý po celém světě, na adresu této metody
poznamenal: „Jenom hlupák může čekat,
že se vylíhnou kuřata, když bude slepice sedět na vařených vejcích“.
Když dělají lékaři reklamu na tuto
metodu a slibují mimo jiné „obnovení ploténky“, tak v podstatě docela čestně mluví o tom, že po „odpaření“ laserem dojde
v ploténce k fibrotizaci a vaskularizaci. Je
ale pravda, že už nevysvětlí, co tyto pojmy
znamenají. A v podstatě to znamená, že tkáně ploténky odumírají a proces přechází do
stádia srůstání těl obratlů. To má přirozeně
za následek biomechanické narušení v páteři a urychluje to proces degenerace v ostatních segmentech páteře.

MR č.100

C elostní

Lidstvo je po celou svoji historii provázeno touhou po trvalém zdraví jako základní životní
hodnotě. To nám nabízejí nejen
reklamy na stále nové a stále zázračnější léky, ale o stejné zdraví a vyřešení všech potíží vedou
boj všechny alternativní podoby
medicíny.

ténka je, obrazně řečeno, jen článkem v dlouhém řetězci. A pokud bude páteř (onen řetězec) vystavena biomechanickému narušení
(deformaci), odrazí se to natrvalo na ploténce,
ať už se někteří lékaři snaží tuto ploténku obnovit jakoukoli metodou (v budoucnu třeba
genetickou metodou, nyní laserovou, kryoatd.). Problém je třeba řešit komplexně!

pil. Není mu dobře na těle ani na duši.
Odchází bez víry v uzdravení. Každé
tělo má svoje samoléčebné procesy,
bohužel často nastává situace, kdy se
v těle vytvoří blokáda a zeslabený organismus ji již není schopen sám odstranit. Proto je nutné do těla přivést
posilující energii, kterou je třeba zharmonizovat, aby mohl být uzdravovací
proces doveden do úspěšného konce.

Celostní medicína léčí
současně duši, mysl i tělo
Existuje mnoho velmi účinných netradičních léčebných postupů, využíva-

ných již tisíciletí, označovaných dnes
pod pojmem celostní medicína (nebo
alternativní medicína). Jsou to např.
čínská medicína (akupunktura), homeopatie, ajurvéda, detoxikační medicína, reflexní terapie a další. Jejich
pomocí lze vyléčit i nemoci považované klasickou medicínou za nevyléčitelné. Léčí se současně duše, mysl
i tělo. Aktivní spolupráce pacienta je
nezbytná. Léčení je přímo založeno
na individuálním pojetí člověka. Léčitel nebo celostní lékař se aktivně
zajímá o všechny souvislosti spojené se vznikem nemoci. Zajímá ho
i psychická stránka nemocného,
jeho rodinné zázemí, problematické vztahy a jiné stresové situace, které by mohly nepříznivě
ovlivnit vznik potíží. Pro úplné
vyléčení příčin nemoci bývají potřebné opakované návštěvy léčitele nebo celostního lékaře. Vyléčené nemoci se neopakují, pokud
k tomu pacient nezavdá příčinu
svým chybným postojem k životu.
Celostní medicína nahlíží na
člověka tzv. \”trojrozměrně\” – ze
strany jeho fyzického i psychického stavu a v průběhu času.
Zajímá ji vývoj léčené osoby od
nitroděložního života až po současný stav. Snadněji se řeší potíže,
které během života plynule přicházejí než ty, které máme nahromaděné
a léta neléčené. Pak jde o napravení menších škod, které lze odstranit
i úplně. Asijská medicína doporučuje
například jako základní lék úpravu
životosprávy, pak následuje užívání
bylinných léků či homeopatik a dále
pak akupresura, akupunktura případně jiné metody. Zásadním předpokladem úspěšného odstranění potíží je
velmi dobrá spolupráce každého, kdo
se rozhodne pro tuto alternativní metodu léčby.
zdroj: http://www.cestyzdravi.cz

během procesu srůstání kostní tkáně). Toto
všechno napomáhá srůstání dvou sousedních
těl obratlů, mezi kterými už není ploténka.
Ve svém důsledku to vede k tomu, že
takový segment je zbaven pohyblivosti,
vede to ke stenóze foraminálních otvorů (jak
si již určitě pamatujete, jde o otvory, jimiž
procházejí nervové kořeny a cévy). Navíc
k tomu všemu pooperační srůsty a jizvy
v míšním kanálu mohou přispívat k rozvoji
zánětlivých procesů, o nichž jsem se již zmiňoval. Narušení funkční schopnosti daného
segmentu páteře vede k ještě větším biomechanickým narušením v páteři, úměrně s tím
také k částečné ztrátě jeho pružnosti, a tím
tedy i ke značnému snížení odolnosti vůči
nejrůznějším vertikálním zatížením.
Obvykle v takových případech, kdy meziobratlová ploténka chybí nebo když dojde
k „nevratným změnám v anatomické struktuře meziobratlových plotének“, navrhují
chirurgové provést jinou operaci s využitím
ortopedických metod operativní léčby (totální diskektomii s mezitělovou spondylózou).
Diskektomie (discectomia; discus intervertebralis – meziobratlová ploténka; ectomia – z řec. ektome – vyříznutí, odstranění)
je chirurgická operace, při níž je odstraněna
meziobratlová ploténka. Spondylóza (spodylodesis; z řec. spodylos – obratel, desis – svazování) je operace zaměřená na znehybnění
jakéhokoli segmentu nebo části páteře. Mezitělová spondylóza tedy představuje chirurgické spojení těl obratlů typu fúze. Tato operace
předpokládá úplné (totální) odstranění degenerující meziobratlové ploténky a její následnou záměnu implantátem (nepohyblivou
nebo pohyblivou konstrukcí, ačkoli rozdíl ve
svém důsledku není velký). Je samozřejmé,
že k recidivě výhřezu ploténky v takovém
segmentu prostě dojít nemůže, protože tam
ploténka není (to ovšem nevylučuje tvorbu
výhřezu v jiných segmentech páteře, protože
došlo k narušení její biomechaniky).
Základním cílem této operace je zachování výšky mezery mezi obratli a zachování
rozměrů meziobratlových otvorů. Konec
konců živou ploténku to nenahradí a plnohodnotnou funkční pohyblivost v daném
segmentu to nevrátí, dojde pouze k nepatrné stabilizaci narušené práce svalů a vazů.
Není pochyb o tom, že globálně to problémy páteře nevyřeší, protože biomechanická
narušení v páteři tam budou stejně jako dříve. Neboli jak se říká, když se přeruší jeden
článek řetězu, přetrhne se řetěz celý.
S použitím materiálu z knihy
Osteochondróza pro profesionálního
pacienta prof. Igora Danilova
(Titul se připravuje)

Zdravý spánek
přejte si delší polední přestávku vždy, kdy
to bude jen trochu možné.

Pro dobré usínání

Spánek je odpradávna považován za
něco mimořádně důležitého a rozhodujícího. Dodnes se říká „vyspíme se na to“
nebo „ráno je moudřejší večera“. Mnoho
lidí věří, že ve spánku nás může ledacos
dobrého napadnout a spasit nás. Spánek je neoddělitelnou a nutnou součástí
života každého člověka. Pro většinu lidí
znamená spánek v každodenním 24hodinovém rozvrhu čas klidu, odpočinku
a čerpání energie do dalšího dne.

Co se děje s naším tělem, když
spíme?

Organismus produkuje hormon melatonin, díky kterému se v našem organismu střídá denní a noční režim. Během spánku se regeneruje naše celé tělo
a imunitní systém. Spánek je velmi důležitý pro regeneraci celého organismu.
Během spánku se snižuje teplota těla
a krevní tlak, zpomaluje se dýchání. Tělo
odpočívá a zároveň se nám „filtruje“ mozek. Zpracovává veškeré podněty, které
jsme mu přes den dali. Zjednodušeně
můžeme říct, že třídí myšlenky a zážitky.
Některé z nich ukládá do paměti, ty méně
důležité budou časem zapomenuty.

Kdy je náš spánek vydatný?

Každý člověk má individuální potřebu spánku. Pro efektivní regeneraci jsou
nejdůležitější první tři až čtyři hodiny
spánku, tzv. fáze hlubokého spánku. Druhou polovinu spánku prosníme. Důležitá
je kvalita spánku, nikoliv jeho délka. Jen
po kvalitním spánku se budeme příští den
cítit plně zregenerováni.

Je zdravý polední spánek?

Ve skutečnosti je krátký spánek po
obědě velice zdravý. Posílí naši koncentraci a dodá nám více energie, abychom
svoje povinnosti po zbytek dne dobře
zvládli. Měli bychom dbát na to, aby
spánek po obědě netrval déle, než třicet
minut. Delší spánek působí naopak. Do-

Zdravý člověk má mnoho přání, nemocný jen jedno. Indické přísloví

Čerstvý vzduch. Pobyt venku na nás
má pozitivní vliv v mnoha ohledech. Dostatek kyslíku pomáhá regenerovat organismus, zpomaluje proces stárnutí a celkově posiluje imunitní systém. Tělo je díky
němu uvolněnější a snadněji zvládá fyzické a psychické účinky stresu.
Pokud se během dne nedostanete na
procházku, půl hodiny před spaním si vyvětrejte ložnici.
Relaxační koupel. Teplá voda působící na tělo snižuje svalové napětí, odbourává denní stres a navozuje pocit příjemné
únavy. Účinky lázně podpoříte a umocníte
vhodnou přísadou, nejlépe bylinkovým
olejem určeným k uvolnění a relaxaci.
Oblíbená hudba. Většinu problémů
se spaním, způsobených přemírou stresu
a starostí, může vyřešit tzv. muzikoterapie.
Těsně před spaním si pusťte oblíbenou pomalejší hudbu a soustřeďte se jenom na její
zvuk. K poslechu jsou vhodné zejména instrumentální skladby a relaxační nahrávky,
popř. zpěv ptáků nebo různé zvuky přírody.
Čaj. Bylinkové čaje jsou tradičním
lékem na nespavost. Zklidňují a napomáhají fyzickému i psychickému uvolnění.
Heřmánek redukuje stres a pocit úzkosti.
Působí jako lehké sedativum a uvolňuje
svaly. Podobně účinkuje i lipový čaj a mučenka. Při obtížích s nespavostí také skvěle
pomáhá kozlík lékařský. Čaj pijte hodinu
před ulehnutím do postele.
Čtení. Někdy není naše tělo navzdory
náročnému dni připraveno ihned usnout.
Potřebuje trochu času na zklidnění. Ideální
je cca 20 minut strávit třeba čtením. Vhodná je lehká literatura, která vás přivede na
jiné myšlenky.
Při usínání myslete na něco hezkého,
inspirujícího, co jste během dne zažili.
Pokuste se usnout s tímto pozitivním obrazem celého dne.
zdroj: www.kneipp.cz/cz/zdravotni_temata.html, http://spanek-a-sny.zdrave.cz
„Jestliže chceš klidně spát, vezmi si
s sebou do postele čisté svědomí.“
(W. Benjamin)
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RODINA – SPOLEČNOST

Zkoušeli jste si někdy odpovědět na otázku, proč jste se rozhodli mít
děti? Co pro vás znamenají? Jsou pro vás vyhlídkou na to, že se o vás
někdo postará ve stáří? Nebo máte naopak potřebu o někoho pečovat?
Představují pro vás pokračování vašeho rodu? Jaký je ten pravý důvod?

Jedna maminka vyprávěla, že si před
narozením děťátka moc přála, aby mělo
zdravé zoubky, protože s nimi měli všichni
v jejich rodině problémy. Jak dítě rostlo,
přesvědčila se o tom, že mít zdravé zuby
není všechno. Dítě by mělo být také chytré, nosit dobré známky. Ale mít jen dobrý prospěch ve škole jako vklad do života
také rozhodně nestačí. Mnohem důležitější
je, abychom dokázali vychovat skutečnou
osobnost – opravdového Člověka se všemi
přednostmi, které v sobě toto krásné slovo
skrývá.
A pak následovaly otázky, co vlastně
děláme pro budoucnost svých dětí nebo
jak je vychováváme. Jak například reagujeme na poznámky v žákovské knížce či na
špatné známky? Většinou naše potomky
káráme, poučujeme je a myslíme si, že jim
tím pomáháme. Není těžké si představit, jak
se asi dítě začne chovat po těchto našich
výchovných lekcích. Začne se bát, budou
následovat výmluvy, lži. Ale co když zku-

síme pochopit, proč se to stalo? Co když
nerozumí látce a bojí se nebo se třeba stydí nám o tom říct? Možná také my neseme
vinu na tom, že naše děti neumějí mluvit na
rovinu, nehledají v rodině pochopení a snaží se vyhnout odpovědnosti. Možná spočívá
podstata problému také v tom, jací jsme my
sami. Způsob, jakým žijeme, hodnoty, které vyznáváme, to, jak reagujeme v různých
situacích, co je pro nás důležité, to všechno
nevědomky předáváme i našim dětem.

chu nad hlavou.
Někteří rodiče tomu ale oponovali.
Podle nich je podstatné vychovat osobnost,
která se bude umět prosadit. Být poctivý,
upřímný a spravedlivý se nevyplácí, vždyť
v životě to takový člověk bude mít těžké.
Svět je přece surový a nespravedlivý! Samozřejmě si každý hned vybavil několik
okamžiků ze svého života, kdy zažil krušné časy, marně se snažil prosadit spravedlnost, musel se vzdát svých nápadů či snů.

Položme si otázku: Co vlastně děláme
pro to, aby naše dítě neslo odpovědnost za
své činy, umělo se postavit problémům,
nebálo se říkat pravdu? Na to neexistuje
univerzální odpověď. Jedná se o dlouhodobou práci, která se skládá z drobných
detailů všedního dne. Vždy záleží na konkrétním případu. Důležité ale je, abychom
nejen pronášeli správná slova, ale chovali
se tak, jak chceme, aby se chovaly i naše
děti. Abychom nečekali, že někdo přijde
a poradí nám, nedoufali v samospasitelnou úlohu školy a učitelů. My sami svým
každodenním chováním představujeme
pro své děti vzor. To je dar, který si v sobě
dítě ponese jako vklad do života. Důležité
je nezapomínat na to, že rodiče a děti tráví
společný čas nejen proto, aby sdíleli stře-

Kolik lidí, tolik názorů… Jenže podstata věci se nemění. Náš svět je naším
odrazem a v případě dětí se to projevuje
nejlépe. Jací jsme my, takové budou naše
děti, v takovém světě budou růst a vyvíjet
se a takový typ společnosti vybudují v budoucnu. Protože jejich vnímání světa se
vytváří v první řadě skrze nás – rodiče.
Vraťme se nyní zpět k úvodní otázce:
Jaké chcete, aby bylo vaše dítě? Jaká odpověď bude nyní následovat?
Rozhodnutí je samozřejmě na nás. Je
ale potřeba si uvědomit, že naše volba, kterou děláme každý den, tvoří budoucnost
našich dětí. Důležité je, aby to byla správ-

ná volba.

Tento příběh je o chlapci jménem Monty.
Když mu bylo 15 let, dostal za
úkol napsat esej o tom, co chce
dělat, až vyroste. Monty strávil
mnoho hodin popisováním svého snu. Přál si vybudovat ranč.
Na deset stran popsal do detailu, jak bude vypadat ranč o ploše
400 akrů, nakreslil plán umístění
všech budov, stájí a silnic. Dokonce vymyslel i velmi podrobný
plán domu. Další den Monty odevzdal svou práci učiteli.
O tři dny později učitel vrátil
jeho práci se známkou „nevyhovující“. Když chlapec přišel za
učitelem a zeptal se, proč má tak
špatnou známku, učitel odpověděl: „Protože tento sen je neuskutečnitelný pro chlapce, jako jsi ty.
Musíš mít hodně a hodně peněz,
abys mohl získat takový ranč.
Jsi z velmi chudé rodiny. V tvém
případě neexistuje žádný způsob,
jak realizovat tento sen. Je to nemožné. Takže běž domů a napiš
jiný esej, ve kterém bude realističtější sen a pak možná dostaneš
lepší známku.“
Chlapec se smutný vrátil domů
a požádal o radu svého otce. Na to
mu otec odpověděl: “Synu, obávám se, že v tomto případě nejsem

Škola třetího tisíciletí: „Každý v sobě nesete

poklad, který je třeba dát světu.“

dobrý rádce. Myslím si, že by to
mělo být pouze tvoje rozhodnutí.
A mám takový pocit, že toto rozhodnutí bude opravdu velice důležité v tvém životě“. Monty dlouho
přemýšlel nad slovy otce. Nakonec
se vrátil k učiteli se stejnou prací a řekl: “Můžete si nechat moji
čtyřku a já si nechám svůj sen.”
Jak čas ubíhal, Monty vystudoval školu a stal dospělým. Tento příběh pak vyprávěl skupině
lidí, která navštívila jeho ranč
a ukazoval svoji školní práci, jež
visela zarámovaná nad krbem.
„Nejúžasnější částí tohoto příběhu ale je“, pokračoval ve vyprávění Monty, „že před třemi lety
v létě můj učitel se svými třiceti
žáky navštívili ranč a zůstali tady
tábořit celý týden. Před odjezdem
učitel řekl: ‚Poslouchej, Monty, už
dávno jsem ti to chtěl říci. Když
jsem byl tvým učitelem, byl jsem
jako zloděj snů. Teď je mi líto, že
jsem ve vás nevěřil a zničil tolik
dětských snů. Ale jsem velmi rád,
že jsi našel odvahu a sílu jít za
svým snem.‘ “
Nedovolte nikomu, aby vám
vzal váš sen. Ať si lidé myslí a říkají cokoli, následujte hlas svého
srdce!

POZITIVNÍ
MYŠLENKY
pro každý den

Chtěla bych se s vámi podělit o své zážitky ze stáže v Ruské rodové škole, kterou bych nazvala zázrakem v oblasti vzdělávání.
Ruská rodová škola se nachází v Krasnodarské oblasti blízko Černého moře ve vesnici Tekos. Je zajímavé, že se tato vesnička dříve
jmenovala Čekos – založili ji Češi, kteří se zde natrvalo usadili. Někteří starší občané česky ještě rozumí. Vesničku obklopují mladé
dubové lesy a nízké kopce Kavkazu. Protože tady sluníčko hřeje víc a déle než u nás, sklízí zde lidé úrodu ze svých políček a zahrad
dvakrát. Síla života zde prostupuje všechno. Koupání v moři, v křišťálové říčce nebo jezeře s léčivým bahnem, chutné, šťavnaté plody
ze zahrádek a pobývání blízko dolmenů přináší člověku pocit hojnosti a blaženosti. Příroda tady pomáhá člověku být lepší a silnější
a škola v Tekose takové lidi vychovává.
V čele školy stojí generální ředitel
akademik Michail Petrovič Ščetinin, který
se již dlouho pedagogickou problematikou
zabývá. V Rusku je na poli školství známou osobností a získal též ocenění Pedagog roku.
Michail Petrovič je hlavou i srdcem
školy. Všichni si ho ve škole velmi váží.
Jakmile vstoupí do místnosti, ihned nastane úplné ticho. Přitom venku k němu děti
přiběhnou a obejmou ho, jako by byl jejich
tatínek. Každý den se o něho starají jeden
nebo dva administrátoři – děti, které se střídají. Do školy přichází totiž hodně návštěv,
takže Michail Petrovič má vždy velmi nabitý den. Řeší problémy školy a přitom
přijímá hosty... Administrátoři jsou takoví
manažeři, kteří přesně vědí, co v jeho programu bude následovat. Pokud se Ščetinin
rozhodne, že je třeba něco nyní učinit, oni
to v okamžiku zařídí. Administrátoři – děti
se účastní všech jeho setkání.
Ve volných chvílích chodí s dětmi po
škole a vypráví jim o stromech, lidech,
o životě. Ráno společně vítají východ slunce a potěší se z jeho krásy. Toto chvilkové
zastavení učí děti vidět harmonii a dokonalost přírody a vede je nejen k úctě, ale
i k lásce k ní. Když ve škole vznikne nějaký problém, ihned se řeší. Například někteří kluci měli na pokojích nepořádek. Byl
svolán sbor pro všechny chlapce, i pro ty,
co měli pořádek a Ščetinin jim začal povídat o tom, kdo je to muž.
Vysvětlil jim, že muž je tišina (klid, ticho). Když jde muž po ulici a uvidí, že někdo potřebuje pomoci a pomůže mu, to je
také tišina. Když jde muž po ulici a někdo
ho žádá o pomoc a on nepomůže, to je křik.
A když muž vejde do uklizeného pokoje,
tak je tam tišina, ale když vejde do pokoje
s nepořádkem, tak je tam křik.
Tímto způsobem hovořil hodinu. Za
jeho slovy stály obrazy naplněné etikou
a správnými morálními hodnotami, takže
je děti mohly pochopit nejen rozumem, ale
i citem.
Škola byla založena jako experiment, protože se zcela vymyká běžným
způsobům vzdělávání. Jedním z jejích
cílů je najít takový způsob učení, který by
žákům umožnil pojmout velký objem výuky ve velice krátkém čase a přitom komplexně s hlubším pochopením souvislostí.
Za rok proberou celou středoškolskou

matematiku v kombinaci s dalšími předměty a v dalším roce se ji učí zase v propojení s jinými předměty. Momentálním
výsledkem jejich práce je desetidenní kurz,
ve kterém se starší dítě naučí celou středoškolskou matematiku.
Normální výuka probíhá systémem
„laboratorií a pogruženij“.
V období zvaném „laboratoria“ děti
pod vedením učitele připravují „skriptíčka“, podle kterých budou vyučovat předmět svého zaměření, např. astronomie –
fyzika – chemie. Dětí je ve skupině různý
počet, ale nejčastěji přibližně patnáct. Během příprav jim dospělý učitel dělá přednášky, zároveň je zkouší a píšou testy. Kdo
v závěrečném testu dostane jedničku, stává
se učitelem v čase „pogruženij“, kdo napíše na dvojku, stává se jeho asistentem.
Připravenou učební látku si mezi sebou
rozdělí na části. Každý učitel pak se svou
částí předstoupí před své spolužáky ze
skupin s jiným zaměřením a nastává období „pogruženija“ – pohroužení se do učiva
jednoho tematického celku (např. biologie-chemie-geografie) na deset dní.
Děti se od sebe dokážou učit velice
rychle, takže například, když probírali
v předmětu biologie-zeměpis-chemie dýchací soustavu, pověděli si něco o atomu,
a pak probrali dýchání buňky, dále dýchání
všech řádů živočichů (kroužkovců, láčkovců...) až k člověku a nakonec dýchání
Země a to vše asi za dvě hodiny (120 min).
Styl výuky ve škole umožňuje dětem
složit maturitní zkoušku ne po čtyřech
letech, ale po jednom roce. Při výuce je
respektováno tempo žáka, takže kdo chce,
může si udělat maturitu dříve a někdo zase
později. Stávalo se, že některé děti udělaly
maturitu již v patnácti letech a jeden chlapec z řad těchto mladých maturantů začal
přednášet na vysoké škole. Nyní škola
nevypouští tak mladé absolventy do světa
hned, ale nabízí jim pokračování ve studiu
na několika svých vysokoškolských fakultách – historie, ekonomiky, architektury,
umělecké, právnické. Studenti se zde učí,
ale zkoušky dělají na fyzických vysokých
školách, které existují v jiných městech.
Absolventi školy, kteří zde dále pracují
jako učitelé, mají často vysokoškolské diplomy ze dvou až tří vysokých škol.
Tato škola je internátní. Děti zde žijí
celý rok. A proto se sem normálně nepři-
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Jdi za svým snem

BUDOUCNOST NAŠICH DĚTÍ

Vybavuji si jednu zajímavou rodičovskou schůzku. Probírali jsme známky, chování a aktivity dětí a pak se rozhovor stočil
na téma, jak si představujeme budoucnost
našeho dítěte. Jaké by mělo být?

www.polahoda.cz

jímají děti mladší devíti let, ale spíše děti
kolem desátého, jedenáctého roku. Když
se dětem stýská, mohou odjet na pár dní
domů, často za nimi rodiče na několik dní
přijedou. Oficiální prázdniny mívají jen
na vánoce a v létě. Ale nikdy škola nezeje
prázdnotou, vše je naplánováno tak, aby
se děti vystřídaly a ve škole jich nějaké
minimum vždycky bylo. Souvisí to s tím,
že děti se z velké části starají o chod školy
samy. Existuje služba na úklid, vaření, pomoc v kancelářích a děti samy si také pod
vedením učitele připravují skripta, podle
kterých pak učí své kolegy žáky. Domy si
malují a staví také samy. Společně vytvoří
projekt domu. Z různých názorů a podnětů
vznikne nakonec jeden. V okamžiku, kdy
se sjednotí, přistoupí k realizaci stavby.
Podobně to ve škole funguje i v jiných
záležitostech. Například v případě, kdy se
rozhodovalo o tom, zda škola zorganizuje
stáž pro české učitele. Děti to musely chtít.
Kdyby se neshodly, že to chtějí, nikdy bychom tam pozváni nebyli.
Všeobecně platí, že to, co člověk prožije, si nejlépe zapamatuje a z toho vychází
v dalších krocích svého života. Školu Ščetinina právě pro tohle považuji za klenot
vzdělávání, protože rozvíjí u žáků krásu
těla, duše i ducha. Děti zde nepřijímají pouze informace a neřeší jen nějaké
vymyšlené situace – „jakoby se učí“,
ale ony se opravdu učí, připravují se
pro svůj život. Ve škole projdou od role

uklízečky až po roli administrátora a jejich
názor je ve všem respektován. Mohou být
přímými svědky jednání dospělých osobností – třeba i ruského ministra školství se
Ščetininem, když přijede na návštěvu. Děti
se učí reálně žít tím, že opravdu žijí a tvoří, spoluvytvářejí celou školu.
Tato experimentální střední škola byla
založena v roce 1994 a má velký úspěch.
Na jedno místo ve škole se hlásí 20003000 žáků, minulý rok se hlásilo dokon-

ce 4000 žáků na jedno místo. Navazuje
na antické školy, kde studium jako jeden
předmět v sobě zahrnovalo vše – od matematiky, astronomie přes biologii až k filosofii – duchovní nauce o podstatě světa.
Škola vede žáky k úctě k tradici,
předkům, ke svému národu. Do hloubky se zabývá historií. Za vším stojí tato
idea. Když si člověk uvědomí a pozná
své kořeny, může se o ně opřít v dalších
krocích. Tak jako rodina dává člověku
sílu a oporu, aby dosáhl svého cíle, navyšuje ji i vlast.
V současnosti se z dětí často stávají
lidé bez minulosti, většinou už neznající naše tradice. Rodiny se rozpadají. Kde
tedy mají brát sílu žít, stanovit si cíle a naplnit je? To všechno vytváří člověka, který
neví, co si počít se životem. V samotě roste
největší smutek a apatie. Děti si neváží života, unikají mu pomocí alkoholu a drog.
Děti v tekosské škole mohou díky zpívání národních písní a tancování národních tanců pocítit, že v sobě nesou i svět
prarodičů, z něhož vyšly. Říkají, že každý
národ nese ve svých tradicích sílu, moudrost a bohatství svých předků, což mu dodává sílu do přítomnosti.
Dalším důležitým aspektem výuky je
pozitivní komunikace mezi žáky a učiteli, ale i dalšími lidmi spojenými se školou.
Ve výuce se to projevuje používáním slovních spojení jako: „Existuje nějaké další řešení?“ „Když člověk chce, dokáže
mnoho.“ „Pojďme se na problém podívat z jiné strany.“ „Každý v sobě nesete
poklad, který je třeba dát světu.“ Oproti
běžně používaným: „Ty to nedokážeš, zase
to neumíš“. To jen potvrzuje pocit méněcennosti a určitě žákovi nepomůže najít
v sobě sílu a chuť ke zlepšení. Vykládaná
látka bývá často provázána s citovým zážitkem. Tím se také lépe pamatuje.
Jak je možné, že se zde děti učí tak
rychle? Odpověď na tuto otázku v sobě
nese celý ideový systém školy a způsob
života ve škole, který jsem trochu nastínila v tomto článku. Tato škola je internátní
a je to ruská škola, ale věřím, že některé
její použité metody výuky můžeme tvořivě aplikovat i v našich školách. Rámcový
vzdělávací program k tomu přímo vybízí.
Autorka: Lada Fialová
zdroj: http://www.ucitelskenoviny.cz/
č. 44/2005, http://lafia.sweb.cz/

Náš život je takový jakým ho učiní naše myšlenky. Marcus Aurelius

VŽDYCKY PO RÁNU
SE HEZKY USMĚJTE
A NĚCO KRÁSNÉHO
SI PŘEJTE!

BUĎTE JAKO DĚTI!

Děti se nezajímají o to,
co si o nich druzí myslí.
Vždycky mají radost
a nadšení ze života.

PRO DUŠI,
KTERÁ JE PLNÁ TOUHY,
NENÍ NIC NEMOŽNÉHO
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VE SPOJENÍ S PŘÍRODOU

YURIJ KUKLAČOV:

všechny kočky se umějí usmívat
Rozhovor s Jurijem Kuklačovem – zakladatelem a ředitelem Divadla
koček, zakladatelem vzdělávacího projektu Mezinárodní akademie
laskavosti, držitelem Zlaté koruny klauna a titulu Národního umělce,
učitelem s čestným vyznamenáním Národní učitel.

Stát se klaunem byl váš dětský
sen?
Když mi bylo sedm let, náš soused se
mě jednou zeptal: „Víš proč jsi přišel na
tento svět?“ „ Abych mohl žít!“ byla moje
odpověď. „Správně. A co to znamená žít?“
„No, jíst, odpočívat, studovat, pracovat.“
„A víš vůbec, kým chceš být?“ „Ne, ještě
nevím,“ odpověděl jsem zaskočeně. „Dneska až půjdeš do postele, nespi a přemýšlej,
kým se chceš v životě stát. Jinak budeš
jako ten pejsek, který bezcílně bloudí a neustále si hledá nějakou potravu.“
Tento rozhovor a bezesnou noc jsem
si zapamatoval na celý život. Jednou jsem
v televizi viděl Charlieho Chaplina. Vlétl
jsem do pokoje, začal zpívat a napodobovat jeho pohyby. Všichni kolem se moc
smáli. Tento smích mě tak zahřál u srdce,
že jsem radostně zakřičel: „Našel jsem to,
co jsem hledal!“ V osmi letech jsem si uvědomil, že chci být klaunem. A tak jsem si
postavil cíl a vytrvale za ním šel: sedmkrát
jsem dělal přijímačky do cirkusové školy
a dostal se tam až na osmý pokus.
Můžete nám prozradit, jak začal váš „tvůrčí román“ s kočkami?
Někdy před čtyřiceti lety jsem šel po
ulici a v křoví uviděl malé koťátko. Přinesl jsem ho domů, nakrmil a ono zůstalo se
mnou. A později mi toto kotě ukázalo celý
svět. (Směje se) Postupně se začala objevovat jiná zvířata, většinou kočky. Pozoroval jsem je, chtěl jsem se s nimi naučit
komunikovat a začal si dělat poznámky do
deníku. Dříve se nikdo neodvažoval cvičit
kočky, protože tato nezávislá zvířata nemohou být drezírována. Ani cukr ani bič
tady nefunguje, musíte s nimi mluvit jiným
jazykem. Tento jazyk jsem celý život hledal. A taky jsem ho našel a začal se dorozumívat s mými „chlupatými herci“. Neměl
jsem žádné učitele ani knihy. Jediným pomocníkem byly moje deníky, kterých se za
tuto dobu nasbíralo velké množství. Je to,
abych tak řekl, moje tvůrčí dědictví, které
mi moje manželka Helena nabízí vyhodit
při každém stěhování.(Směje se)
Máte velkou rodinu se třemi
dospělými dětmi. Řekněte nám
něco o nich?
Mám báječnou rodinu se třemi dětmi
a dvěma sty kočkami! (Smích) Celá moje
rodina je nějak spojena s prací v našem
divadle. Manželka Helena pracuje se
mnou a je herečka. Syn Dmitrij také pracuje s kočkami, ale je jiný, nepodobá se
mi a má svůj vlastní styl a image. Kat-

ka, moje dcera, je malířka. Maluje a dělá
dekorace pro naše divadlo. Mladší syn
Vladimír je choreograf a nyní vytváří
taneční program s kočkami. A tak žije
naše skvělá rodina: přátelsky, zábavně
a vesele!
Je možné cvičit kočku v domácích podmínkách?
Přinutit kočku něco udělat jednoduše
nejde. Proto pozoruji její charakter a zvyky, co má nejraději a pak podporuji a rozvíjím její schopnosti. Například, pokud
kočka ráda válí kuličky, začnu s ní hrát
oblíbenou hru. Postupně si kočka zvyká
na příkazy, podle kterých by měla hra začít. Vzhledem k velice citlivému sluchu
a vnímání, kočky reagují na tiché krátké
příkazy. Soubor slov, která si dokážou zapamatovat a pochopit může dosáhnout až
padesáti. Kromě toho, jedno cvičení nemůže trvat déle než 10-15 minut. Pak se kočka
rychle unaví a ztratí zájem.
V domácích podmínkách je také možné pracovat s kočkou. Vystupovat na pódiu
kočka spíše nedokáže, ale provádět určité
cviky ano.
Mimochodem, když jsme jeli na turné
do Anglie, bylo zakázáno přivézt do této
země naše kočky. Tak jsme hledali ty místní a po třech měsících práce už byly připravené vystupovat na jevišti.
Kočky si stejně jako děti rády
hrají a jsou velmi citlivé. Co vám
tato zkušenost přinesla?
Vytvořil jsem celý program s názvem Škola laskavosti, který se zakládá na dlouholetých zkušenostech práce
s kočkami. Každý den je pro mě improvizací, protože se kočky pokaždé chovají
jinak. Nejde to udělat tak, že naučíš kočku jednu věc a ona ji bude pořád opakovat. Moje publikum jsou děti. A ukázalo
se, že výchova kotěte a dítěte je velmi
blízko. Dítě stejně jako kotě je velmi
plaché a citlivé. Pokud se kotěti něco nelíbí, začne syčet a kvičet a dítě v tomto
případě bude plakat. Také stejně vnímají
hrací prostor. To znamená, že ve hře ukazují a otevírají své schopnosti a svoje poslání. Nyní tuto metodu můžeme nazvat
vědeckým objevem. Hodně ji používám v dětských domovech, výchovných
ústavech, při práci s dětmi nemocnými
DMO. Výsledky jsou velmi dobré. Všiml
jsem si, že profese učitele a herce mají
mnoho společného. Tak jsem vytvořil
další speciální program, Herecké umění
pro učitele a vyučuji to na jedné Moskevské univerzitě. Věřím, že to přinese
pozitivní výsledky.

Takže to vypadá, že kočky
z vás udělaly učitele ...
A nejen to. Ukazuje se, že kočky jsou
vynikající lékaři. Už nějakou dobu pracuji s kočkami pro děti s dětskou mozkovou obrnou. Pokud má kočka pravidelný
kontakt s dítětem, dítě s ní okamžitě ožije
a začne si hrát.
A když kočka usne v náručí a začne
příst, děti jsou potěšené a uvědomují si,
že je někdo potřebuje. Proto když se rodiče rozhodnou mít doma kočku, pořídí si
zároveň vychovatele, ošetřovatele a kamaráda pro své dítě.
Navíc ještě učím děti dělat pantomimu: hrát na housle, krmit koťátko atd.
A představte si, že děti se začnou pohybovat! Učitelé, kteří více než 20 let pracují
s těmito dětmi, jsou ohromeni výsledky.
Myslím, že to je velký objev a brzy tento způsob léčby bude poptáván po celém
světě.
Jak se regenerujete po náročné práci?
Pokud člověk nemá žádný vztah
k tomu co dělá, je to pro něj ztráta energií. Ale když milujete to co děláte, pak je
to smysl života. Jinak odpočívám, když
píšu knihy.
te?

O čem jsou knihy, které píše-

Jedná se o sérii knih Hodiny laskavosti a sebepoznání. Za mnoho let, co
pracuji s kočkami, jsem si uvědomil,
že laskavost je obrovská energie, která má obdivuhodnou vlastnost: když ji
někomu daruješ, tak nic neztrácíš, ale
naopak získáváš. Laskavost je zvláštní
pocit, který nemůžeme uvidět očima
nebo sledovat přístroji. To se projevuje
skutky a činy.
Vypravím dětem, co je to život, radím, jak najít svůj sen a jít za ním. Člověk bez vytouženého cíle je jako loď bez
kompasu.
Moje knihy jsou v současné době
v každé moskevské škole a jsou schválené
a doporučené Ministerstvem školství RF.
Co byste závěrem našeho rozhovoru popřál našim čtenářům?
Přeji vám mnoho dobra a laskavosti
uvnitř a kolem vás. Laskavost je v každém z nás. Vezměte si ji a naučte se ji
používat. Rozdělte se i s ostatními. Naučte se usmívat. Řeknu vám jedno velké tajemství: všechny kočky se umějí
usmívat a to také  dělají!
přeloženo ze zdroje: http://www.cn.ru/,
http://bulbanews.ru/main/kuklacew
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Soběstačnost a jak na ni:
PĚSTOVÁNÍ HLÍVY
Hlíva ústřičná je houba vyžadující
specifické podmínky ke svému pěstování. Jejich dodržení není příliš složité
a pěstování hlívy lze relativně jednoduše zvládnout i v běžných podmínkách
normálního sklepa či zahrady. Pojďme
se tedy podívat blíže na to, jak se hlíva
pěstuje a jak je náročné si doma zřídit
malou pěstírnu hlívy ústřičné.
Hlíva ústřičná vytváří plodnice na
kmenech stromů, především listnáčů.
Můžeme ji s úspěchem pěstovat na špalcích z topolů, osik, ořešáků, jasanů apod.
Kulturu lze však také založit na slámě
nebo na kukuřičných palicích.
Špalky nařezané z čerstvě pokácených stromů (průměr 15 až 20 cm a délka asi 50 cm) se naočkují trouchnivým
dřevem, na němž už hlíva roste nebo
koupenou sadbou. Očkujeme do vyvrtaných otvorů nebo na řeznou plochu, kterou přikryjeme slabším odřezkem dřeva.
Upravené špalky dáme do teplého a vlhkého prostředí (optimum 25 °C, relativní
vlhkost vzduchu 90-100%).
Doporučuje se uložit špalek do pytle
z umělé hmoty. Při optimální teplotě proroste houba do dřeva za dva až tři měsíce.
Potom můžeme špalek vyjmout z pytle
a spodní řeznou plochou jej uložit do jamky v půdě tak, aby dvě třetiny špalku byly
nad povrchem půdy. Vhodné je stinné
místo pod stromem nebo pod nějakým přístřeškem. Špalky ukládáme také do vysoké trávy nebo mezi husté keře, aby k nim
nemohl vítr, který by vysoušel povrch dřeva. Podle potřeby zaléváme vodou.
Houba vytváří plodnice až na podzim
po prvních ranních mrazech. Chceme-li
sklízet plodnice během léta, pak místo
hlívy ústřičné naočkujeme hlívu plicní
(Pleurotus pulmonarius). Podobným způsobem můžeme pěstovat také penízovku
sametonohou (Flammulina velutipes),
opeňku měnlivou (Kuehneromyces mutabilis) a některé jedlé choroše (Polyporus).
Pokud se vám zdá tento postup pěstování hlívy pro začátek složitý, zkuste
navštívit zahradnictví, kde můžete získat hotovou sadbu i s návodem. Za pár
týdnů na vás bude čekat nejen pěstitelský
úspěch,ale také zdravé obohacení vašeho
jídelníčku z darů naší přírody.

Pěstování hlívy
na hotovém substrátu
Nejlepší způsob, jak mít ve své kuchyni
naprosto čerstvou hlívu, je vypěstovat si
svoji vlastní a před vařením čerstvě sklidit.
Pomoc je velmi snadná. V dnešní
době jsou již na trhu substráty pro domácí pěstování „ Hlívová zahrádka“, ze kterých je možno vypěstovat si svoji vlastní
úrodu.

Stromy nám nabízejí
SÍLU, LÁSKU I ZDRAVÍ

Dubová kůra (sbírá se z mladých tenkých větví v dubnu) je důležitým léčebným
prostředkem obsahujícím hodně tříslovin
a hořčin. Díky svým protizánětlivým účinkům (též zastavuje krvácení a průjem) se
využívá při špatném trávení nebo zevně při
hemeroidech, kožních zánětech, špatně se
hojících ranách nebo proti potivosti nohou.
Dub nám svou energií dodává zdraví a sílu, podporuje myšlenkové procesy
a především rozhodování. Pobyt pod ním
se proto doporučuje těm, kteří mají nějaké

neřešitelné problémy, neboť dub jim dodá
sílu a napoví to nejlepší řešení.

a poskytne jim tolik potřebné zklidnění
a odpočinek.

JEDLE je strom, který regeneruje
naši vitalitu. Například v Rumunsku bylo
zvykem přinášet těžce nemocné pod jedli,
tam je opřít o kmen stromu a postižení se
snadněji uzdravovali. Jedlové větvičky se
také přidávaly do první koupele novorozeněte, aby dítě bylo silné a aby duch jedle
od něho odháněl zlé mocnosti. Jedle bývá
považována za krále lesa, symbolizuje
majestát, stálost a také trpělivost. Keltové
uctívali jedli v době zimního slunovratu,
kdy ji zdobili pentlemi a přinášeli pod ni
dary svým bohům.
Léčivými částmi jedle jsou mladé výhonky a jehličí, z nichž se získává silice.
Ta slouží jako součást zevních přípravků
proti revmatismu, k inhalacím při dýchacích potížích, nebo jako přísada do koupele
(uklidňující a posilující prostředek).
Obejmout jedli se doporučuje osobám
zavaleným prací, neustále někam spěchajícím a s nízkým pocitem sebevědomí. Tento
strom je bude chránit před přepracováním

KAŠTAN – správně jírovec – uklidňuje, zmírňuje napětí a tak pomáhá především ve chvílích, kdy prožíváme z něčeho
velké obavy a strach. Tento strom léčí nemocnou duši a pomáhá najít ztracené sebevědomí a jistotu.
Léčivá je kůra jírovce, kdy se vývar
používá při léčbě hemeroidů nebo křečových žil. Výluh (lihový) z květů nebo plodů
kaštanů je známý jako mazání při revmatických potížích, neboť podporuje lepší prokrvení nemocného místa. Často postačí prosté
nošení plodu kaštanu v kapse, abychom se
zbavili příležitostných revmatických bolestí. Doporučuje se také uložení kaštanových
plodů do postele pod matraci, to abychom
spali klidným spánkem a zbavili se revmatických potíží. Pobyt při kmenu jírovce nám
pomůže zbavit se neklidu a strachu.
LÍPA je stromem smíření. Už za dávných časů, jakmile se dva znesvářené rody
či sousedé udobřili, zasadili na hranici

mikroklima. Hlívu sklízíme těsně před tím,
než začne vypouštět výtrusy (bílý prášek).
To poznáme tak, že střední kloboučky
v trsu plodnic začnou narovnávat podvinuté okraje. V tuto chvíli vykroutíme celý
trs. Plodnice rostou ve 3–4 vlnách. Substrát plodí do doby, než se obsah výrazně
zmenší. Vyplozený substrát vysypeme na
kompost a obal dáme k recyklaci.

Osvědčené recepty
DRŠŤKOVÁ POLÉVKA Z HLÍVY
Spotřeba: 500 g hlívy ústřičné, 2 cibule,
1,5 l vody, 1 polévková lžíce oleje, Vegi
Vegi (zeleninová delikatesa bez glutamanu
sodného), mletá sladká paprika, majoránka, 2 stroužky česneku, 1 polévková lžíce
hladké mouky
Postup: Na oleji zpěníme nadrobno
nakrájenou cibuli, přidáme na úzké proužky nakrájenou hlívu a dusíme. Potom přimícháme papriku a hned zalijeme vodou,
aby paprika nezhořkla. Přidáme zeleninovou delikatesu Vegi Vegi, lisovaný česnek
a majoránku. Polévku necháme krátce
povařit a za stálého míchání ji zahustíme
hladkou moukou.
zdroj: http://www.i-hlivaustricna.cz/,
http://www.pasekovi.estranky.cz/
Každá rostlina stejně jako člověk potřebuje lásku a péči. Proto nezapomeňte
štědře rozdávat tyto dary. Bohatá úroda
a potěšení z vlastní sklizně na sebe nenechají dlouho čekat!

ná též jako mazání na hrudník při bronchitidě nebo úporném kašli. Modřínová kůra
má vysoký obsah tříslovin a používá se do
koupelí nohou proti jejich pocení a zápachu.
Pobyt pod modřínem nám přináší dobrou náladu a je tedy doporučován především pesimistům. Povzbuzuje trpělivost,
vytrvalost a napomáhá v řešení komplikovaných záležitostí.

Každý strom žije, má duši a také obrovskou životodárnou sílu. V minulosti lidé tuto sílu dokázali využívat;
měli své posvátné háje velkých dubů, buků či kaštanů, které mnohde působily také jako věštírny. Jakmile
se lidé odebrali do posvátného háje a pod mohutnými větvemi se uložili ke spánku, duchové stromů jim
nabídli vyřešení jejich problému. Také nemocní přicházeli pro zdraví a mnozí je opravdu tímto způsobem
získávali. Proto i pouhé ulomení větve v posvátném háji bylo považováno za hřích a věřilo se, že poraněný
strom pachatele potrestá buď smrtí nebo nemocí.
pokračování ze str. 1
DUBY byly považovány za posvátné
stromy. Ze šumění jejich listí uměli kněží
starověkého Řecka “číst” božská sdělení. Také Keltové a Slované uctívali duby,
dávali jim obětní dary a když potřebovali
důležité rady, usínali v jejich stínu s vírou,
že větve dubu jim přinesou prorocký sen.
Rovněž mnozí svatí z počátků křesťanství
trávili svůj život v prostoru starých vykotlaných dubů. Například sv. Bernard tvrdil, že za veškerou svoji energii i moudrost
vděčí dubu, v jehož dutině často pobýval.

Pokud právě váháte se zakoupením takové zahrádky a nejste si jisti, zda by jste
pěstování zvládli právě vy, tak pro vás budou jistě užitečné následující řádky.
Zakoupené substráty jsou již naočkované příslušným podhoubím a obsahují
vyvážené množství živin pro růst plodnic.
Hlívovou zahrádku ponechte v originálním obalu a umístěte do místnosti s teplotou 20–25 °C. Ve chvíli, kdy se
v otvorech, které jsou prořezány na bocích
kostky začnou objevovat shluky mycelií,
přeneste kostku do místa s teplotou 10–18
°C. Po celou dobu růstu plodnic udržujeme vysokou vzdušnou vlhkost, rostoucí
houby dvakrát až třikrát denně mlžíme vodou (POZOR – nestříkat do otvorů) nebo
překryjeme folií, aby se vytvořilo příznivé

svých území lípu, aby hlídala a chránila
jejich mír a pokoj. Je to strom lásky, který
urovnává mezilidské vztahy.
Lípa je také účinná léčitelka. Její květ
je známým prostředkem proti nachlazení,
při horečkách a zahlenění dýchacích cest.
Pomáhá také při žaludeční a střevní kolice
a též proti revmatismu.
Energie lípy zajišťuje zdravý odpočinek, přivolává věštecké sny a především
přináší příjemnou a vstřícnou atmosféru ve
vztahu dvou či více osob.
MODŘÍN pochází se Severní Ameriky a dnes je hojně rozšířen především pro
své cenné dřevo. Modřín dodává energii
a povzbuzuje sebejistotu. Je symbolem obnovy a lepšího života, takže omlazuje jak
fyzicky tak i psychicky. Těchto účinků se
docílí pomocí – vykuřování modřínovým
dřevem nebo pálení modřínového jehličí,
což dokáže odvrátit nepříznivé vlivy. Vykuřování modřínem se úspěšně využívalo
i v dobách moru.
Z pryskyřice modřínu se vyrábí modřínová mast na revmatické bolesti, používa-

Kdo pochopí krásu přírody, ten nemůže zabloudit. Cicero

SMRK má ochrannou moc a na některých místech je ještě i dnes vysazován tak,
aby chránil dům a rodinu před veškerým
zlem, nemocemi a nepřízní osudu. U našich předků ztělesňoval ženský prvek a byl
proto stromem života a mateřství. Ve starém Řecku se předpokládalo, že ve smrkových hájích mají svá obydlí bohové. Jinde
lidé zase věřili, že v korunách smrkových
stromů sídlí dobří lesní duchové a skřítkové, a proto pod nimi pořádali tajemné magické obřady.
Nejdůležitější léčivou složkou smrku
je jeho silice získaná z mladých jarních
výhonků. Ty je možné nasušit a pak používat k inhalacím nebo jako doplněk bylinkového čaje. Je prokázáno, že smrk – celý
strom – má schopnost důkladně pročistit
vzduch.
Ke smrku se můžeme obracet při jakýchkoliv potížích: tělesných, psychických
i jiných. Je jako laskavá matka, která nás
k sobě přivine a sejme z nás vše nepříjemné, abychom mohli s úsměvem vstoupit na
další trasu našeho pozemského putování.
Připravila M. Kaňová
zsroj: http://medium.mysteria.cz/text_
scr/2003_7_stromy.htm
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Bedřich Kočí: Pražský
Bedřich Kočí (1869 – 1955) bezesporu patří k velmi známým a uznávaným
osobnostem 1. poloviny 20. století.
A je s podivem, že
jeho jméno dnes
již téměř upadlo
v zapomnění. Narodil se 2. 3. 1869
v Mladé Boleslavi
ve velké rodině,
která měla sedmnáct dětí.
Po absolvování obecné školy odešel
B. Kočí studovat řemeslnickou školu, kterou po krátké době však musel na doporučení lékaře opustit. Jako vyučený knihkupec v roce 1890 přijel do Prahy a o tři
roky později začal provozovat nakladatelskou činnost.

divotvůrce

První samostatný nakladatelský podnik založil v roce 1893 v Plzni, druhý roku
1899 v Praze a vedl jej až do roku 1910,
kdy se stal komerčním ředitelem Národních listů.
K vlastní vydavatelské činnosti se
znovu vrátil v roce 1915, vedle toho v roce
1920 založil z pověření ministerstva zahraničí deník „Prager Presse“ a zúčastnil
se budování akciové tiskárenské a vydavatelské společnosti ORBIS. Od roku 1906
vydával týdeník Národní obzor s 50 tisíci
abonenty a v průběhu času další dvě desítky časopisů.
Kočího podnikatelské aktivity byly
vedeny myšlenkou učinit českou knihu tak
levnou, aby mohla proniknout do nejširších „lidových“ vrstev. Nebývale nízkými
cenami dosahoval vysokých nákladů, například laciného vydání Dějin národu českého od Palackého.

Dějin národu českého rozprodal 83 tisíc výtisků, dílo Babička od B. Němcové
rozšířil na 370 tisíc kusů; ke konci první
světové války vydal k „posílení českého
ducha a národního uvědomění“ Národní
čítanku nákladem 50 tisíc exemplářů. Největší popularity dosáhl svou edicí „Nejlacinější česká knihovna“, obsahující přes
sto svazků, z nichž některé byly tištěny
nákladem až 60 tisíc výtisků. Přirozený tok
jeho plodného života přerušila německá
okupace v roce 1939 a další politický vývoj po roce 1945.
Široké čtenářské veřejnosti je však
až do dnešní doby znám především svým
dvoudílným „B. Kočího malým slovníkem naučným“ (BKMSN), který se ještě občas objeví v antikvariátech. V roce
1925 bylo formou předplatného zahájeno
sešitové vydání tohoto encyklopedického
díla, které dodnes neztratilo na praktické

upotřebitelnosti. Na více než 2.100 stranách textu je kolektivem osmdesáti autorů
a spolupracovníků (především z řad středoškolských profesorů) zpracováno asi sto
tisíc hesel, odkazů a definic, jež zachycují
stav poznání do konce roku 1929, kdy bylo
před 80 lety vydávání ukončeno. Nízká
cena umožnila, aby slovník proniknul do
nejširších vrstev a stal se tehdy vyhledávaným rádcem a pomocníkem ve školách,
čítárnách, knihovnách, úřadech, podnicích
i domácnostech. Apolitický a v porovnání
s jinými soudobými informačními zdroji
bohatý na aktuální otázky života prvního
desetiletí existence nové čs. republiky (bytová otázka, moderní doprava, koedukce,
pacifismus, sport, vegetarismus, výchova,
pojištění aj.) předčil řadu děl zahraničních
podobného rozsahu a zaměření.
Bohumil Tesařík
Bedřich Kočí patří také k našim nejvýznamnějším duchovním osobnostem. Jeho
přednášky a duchovní spisy, které vydával
i knižně, v mnohém předběhly svou dobu

TAJNÁ SVĚTOVÁ VLÁDA
Zákulisí světové politiky a historie

Nedávné události ve světě – světová ekonomická krize a geopolitické změny – nutí každého člověka, aby se zamyslel nad
příčinami jejich vzniku. Pokud si poskládáme z jednotlivých kousků celou mozaiku dění, pak můžeme dospět k závěru, že
za všemi těmito problémy, prudkými změnami, které zasáhly život téměř každého z nás, se skrývají síly, konkrétní osoby,
ovládající převážnou část světového bohatství, jejichž jména nejsou veřejně prezentována.
pokračovaní z minulého čísla

HISTORICKÁ FAKTA
O PŮSOBENÍ ARCHÓNTŮ
Příčiny vzniku států a válek
„…Co myslíš, proč a jak vznikl takový stát ‚neomezených možností‘ jako
je Amerika? Nebo proč došlo k první
a druhé světové válce?“
„Hm, proč?“ poněkud znejistěl doktor. „Mělo to své historické důvody, politické faktory, nakonec to možná byla jen
náhoda. Co se týče válek – pohár trpělivosti přetekl a jen sebemenší důvod stačil,
aby se rozhořelo nepřátelství mezi politiky,
kteří uvrhli své národy do těchto válek.
Vezměme si například sarajevský
atentát na rakouského arcivévodu, dědice
rakousko-uherského trůnu. Právě tato událost posloužila jako záminka k rozpoutání
první světové války.“
Sensei se pousmál a řekl:
„Jinou odpověď jsem ani nečekal.
‚historické důvody‘, ‚politické faktory‘,
‚náhoda‘, ‚pohár trpělivosti‘ – to jsou
jen klišé Archóntů, která byla násilně
vnucena lidem, aby nikdo nechtěl odhalit pravou podstatu toho, co se stalo.
Historie, můj drahý doktore, nevzniká
sama od sebe, dějiny lidstva tvoří a formují autority.“

Anglie pod vlivem Archóntů
„…Postupy a metody Archóntů se

nemění,“ řekl Sensei a po malé odmlce
dodal: „Na rozdíl od obyčejných lidí, kteří
žijí krátkým okamžikem, Archóntové plánují svou činnost na staletí dopředu. A ne
proto, že tito lidé žijí dlouho. Ne, jejich
život je obyčejný, pozemský, lidský, stejný jako u všech. Jednoduše, takové jsou
cíle a úkoly jejich organizace. Události
v Anglii jsou charakteristickým příkladem
jejich destruktivní činnosti… Myslím, že
bych mohl tomuto tématu věnovat trochu
víc času, abyste pochopili, kde leží kořeny
těchto světových událostí.
Jakmile počet obyvatel na zeměkouli
začal prudce stoupat, Archóntové začali
usilovně pracovat na vytvoření spousty
nejrůznějších organizací, tajných spolků,
mystických směrů, náboženských sekt, aby
bylo možné s jejich pomocí kontrolovat co
největší počet lidí a převzít hlavní otěže
vlády ve světě. Jednou z nejvlivnějších organizací, které Archóntové vytvořili, byla
skupina velmi bohatých židů, přesněji velmi bohatých židovských rabínů, kteří byli
náboženskými a politickými vůdci židovského národa, jenž se nacházel v různých
zemích…
Pohlíželi na sebe přímo jako na ‚mesiášskou‘ elitu judaizmu a tvrdili, že všichni
židé světa, a to bez rozdílu, jsou solidární
s jejich cíli (ačkoli ve skutečnosti to jsou
byla hlasitá prohlášení, nic víc). A jejich
reálné cíle také nebyly zdaleka takové, jak
byly prezentovány veřejnosti. Právě pomocí této organizace si Archóntové podrobili
Anglii. A provedli to následovně. Nejdříve
za podpory těch lidí, kteří aktivně sponzorovali různé separatistické strany, byla
zorganizována takzvaná ‚Anglická revoluce‘ (od roku 1640 do roku 1689), což
byl v podstatě státní převrat s občanskými
válkami. Cílem bylo svržení dynastie Stuartovců, která vládla v Anglii a nevyhovovala Archóntům. V důsledku politických
manipulací došlo v roce 1688 k sesazení
Stuartovců z trůnu a již v roce 1689 byl za
krále Anglie prohlášen Vilém III. Oranž-

ský, jenž byl stoupencem Svobodných
zednářů. Tento člověk mimo jiné ihned po
nástupu na trůn založil Oranžský řád, jehož
tajné úkoly se shodovaly se stávajícími záměry Svobodných zednářů, kdežto v očích
široké veřejnosti tento řád napomáhal
upevnění protestantství v Anglii. Mimochodem, tento řád existuje dodnes.
Ve velmi krátké době pak novopečený
král Vilém III., zcela v souladu s plány Archóntů, vtáhl Anglii do velmi drahé války
s Francií. Nejen, že v tomto krveprolití trpěly národy obou států, válka také značně
vyčerpala finanční zdroje obou států, zejména Anglie. Jenže právě o toto finanční
ožebračení Archóntům šlo. Po důrazné
iniciativě Viléma III. byla britská státní pokladna nucena vzít si úvěr od židovských
bankéřů ve výši 1,25 milionů liber. Byla
dokonce nucena nejen půjčit si peníze,
ale také kvůli obrovskému státnímu dluhu
souhlasit s nevýhodnými podmínkami úvěru ve prospěch židovských bankéřů. Jako
následek této pro Angličany velmi nevýhodné transakce vznikla Centrální banka pojmenovaná jako ‚Anglická banka‘.
Právě tato banka měla v souladu s podmínkami úvěru pro Anglii nevýhodnými
právo kumulovat státní dluh, shromažďovat potřebné prostředky na úkor přímého
zdanění anglického lidu, poskytovat úvěr
ve výši 10 liber v papírových bankovkách
na každou uloženou libru ve zlatě, stanovovat hodnotu papírových peněz ve zlatě.
Následkem bylo, že v případě bankovní
investice ve výši 5% přinášely bankovní
operace 50 % zisk.
V důsledku této otevřené a drzé zlodějiny zhruba za čtyři roky vzrostl státní dluh
Anglie téměř šestnáctinásobně. A nejen,
že na všechno zcela jednoznačně doplácel anglický národ, Archóntové v podstatě
získali možnost – díky podmínkám této zadluženosti – svobodně ovlivňovat politické
dění ve státě jako skuteční vládci země.
Brzy se jejich lidé objevili dokonce v Anglické státní mincovně, mezi jinými také
všeobecně známý Isaac Newton…
Uvedu ještě několik podnětů k zamyšlení, které souvisejí s vám známou událostí
té doby a ukazují na výše zmiňovanou činnost Archóntů. Jestlipak víte, kdo po zcela
nečekané smrti Viléma III. Oranžského,
kdy na trůn usedla Anna (poslední z rodu
Stuartovců), kontroloval každý krok královny a v podstatě řídil stát? Sarah Marlborough (oblíbenkyně královny) společně
se svým manželem, vojevůdcem Johnem
Churchillem, který byl ve své době stoupencem Viléma III. Oranžského. A kdo se
stal dědicem anglického trůnu po Annině
smrti? Hannoverský kurfiřt Jiří I., Němec,
který se do konce svého života nenaučil
ani slovo anglicky. Takže kdo v podstatě
skutečně Anglii spravoval za jeho vlády
a i potom? Sedmdesát vlivných rodů anglického parlamentu. Kdo je takto pozdvihl
na výsluní? Archóntové. No a o tom, co
všechno napáchali v zahraniční politice,
mimo jiné i v Americe, se dozvíte sami
z dějepisu. A to je celý příběh.
Neboli k čemu v podstatě v té době
v historii Evropy došlo? K jednoduchému podvodu v mimořádně velkém
měřítku: malá skupinka německých
knížat, sponzorovaných židovskými
bankéři pod vedením Svobodných zednářů sesadila krále z anglického trůnu
a dosadila na tento trůn jimi kontrolované Hannoverské. Za přispění těchto panovníků byla Anglie nejenže vtažena do
války a zásobována německými vojáky,
ale byla také značně vyprázdněna státní

pokladna. A co je nejdůležitější, Anglie
se stala z politického hlediska závislou
na židovských bankéřích, a tím také na
Archóntech.“

Výbor 300 a jiné organizace
Archóntů
„Je to jedna z organizací, které dnes
tvoří pyramidu hierarchie Archóntů. Pro
lepší pochopení souvislostí vám povím
pár slov o struktuře dnešní pyramidy Archóntů. Takže, pod kontrolou Ahrimana
(kterého ve velice úzkém kruhu nazývají
‚Vševidoucím okem‘ a v širších kruzích je
vnímán o něco víc abstraktně, jako ‚Vůdčí
duch‘, ‚Oko Luciferovo‘) je soustředěno
dvanáct Archóntů. Tento uzavřený ‚Kruh
kněží‘ tvoří společně Radu 13, ve které má
šest členů také moc kněžských soudců pod
vedením Ahrimana. V podstatě právě toto
je hlavním útočištěm Archóntů. Dál se pod
kontrolou Archóntů nachází Rada 33, v níž
jsou zastoupeni nejvyšší hodnostáři Svobodných zednářů, kteří mají značný vliv
na světovou politiku, ekonomiku a církve.
Tito Svobodní zednáři zároveň s tím tvoří
elitu Výboru 300.
Chtěl bych poznamenat, že nejdříve
byl tento Výbor, který v roce 1729 založila
organizace známá jako Britská východoindická obchodní společnost, vytvořen za
účelem zajištění různých obchodních případů a také pro podporu obchodu s opiem
a provádění bankovních operací v mezinárodních bankách. Tento spolek byl původně ovládán Britskou korunou. Situace se
ovšem radikálně změnila poté, co se Výbor
dostal do područí Svobodných zednářů.
V dnešní době Výbor 300 sdružuje více
než tři stovky členů, včetně nejvlivnějších
zástupců západních zemí. Zahrnuje také
zásadní část světového bankovního systému.
Dále následuje výčet mnoha jiných
tajných organizací, které se navzájem překrývají jako slupky cibule. V podstatě se
tyto ‚slupky‘ oddělují od určitého spolku
lidí, kteří vytvářejí hned několik dalších
různých poboček spolku a sami jsou členy
těchto poboček. Pro Archónty je to výhodné proto, že jedna a táž vlivná osoba nejenže ovládá velkou mezinárodní korporaci
nebo zastává vlivnou funkci na mezinárodní úrovni, ale je také členem hned několika
tajných spolků, kde zajišťuje neveřejnou
kontrolu jejich členů a současně funguje
jako spojovací článek mezi ostatními částmi tohoto uceleného systému.
Například Kulatý stůl, jedna z organizací kontrolovaných Archónty, vytvořila
dceřinou napůl tajnou organizaci, Radu
pro zahraniční vztahy (CFR), která je dnes
jednou z nejvlivnějších organizací ve Spojených státech. Členy CFR byli prakticky
všichni američtí prezidenti ještě před tím,
než byli zvoleni do této funkce. Mimochodem, právě pod CFR spadá vedení Světové
banky. Vnitřním kruhem CFR je řád Lebky
a kostí, kam zase patří vnitřní kruh Jason
Society, který je součásti řádu Hledání.
Mimochodem právě z těchto lidí jsou vybíráni výkonní členové Rady pro zahraniční vztahy a Trilaterální komise. Členové
těchto řádů skládají určitou přísahu, která
je zbavuje jakýchkoli závazků vůči komukoli a čemukoli, například vůči národům,
vládám, právním zákonům kterékoli země
apod. Mají za to, že tato přísaha neutralizuje jakoukoli jinou přísahu, kterou by složil
člen řádu v průběhu své činnosti. Jinými
slovy věrnost a oddanost jsou uplatňovány
pouze ve vztahu ke vlastnímu řádu.

A to se už ani nezmiňuji o takové
americkoevropské organizaci, jako jsou
Bilderbergers (vytvoření bývalým příslušníkem SS, který sloužil na I. G. Farben,
byl členem Výboru 300 a nyní je v dějinách zapsán pod jménem princ Bernhardt
Nizozemský – ‚Prince Bernhard of the Netherlands‘), jejíž členové tvoří seskupení
nejvlivnějších finančníků, průmyslníků,
vůdčích osobností různých států a vědců.
Bilderbergské komise, které mají své centrály ve Švýcarsku, sestávají z členů různých tajných spolků Svobodných zednářů,
jakými jsou například Freemasoni, Vatikán, Černá šlechta (The Black Nobility).
No a tak dále, a tak podobně.“
„Chcete říct, že NATO je také podřízeno těmto Ahrimanovým strukturám?“
zeptal se Andrej.
„Jasně, jsou to první přisluhovači.“
„A co OSN?“ zatvářila se nedůvěřivě
Taťána.
„Ano,“ kývl Sensei.
„Ne, s NATO bych to ještě pochopila – je to vojenská organizace. Ale OSN?“
pokrčila dívka rameny. „Ve škole nám říkali, že tato organizace byla vytvořena za
účelem rozvoje mezinárodních vztahů, pro
podporu a upevnění míru a pro zajištění
bezpečnosti ve světě...“
„Není divu, že jsou informace ohledně OSN předkládány právě v této podobě.
Vždyť my jsme pro Archónty pouhou ‚veřejností‘, jejíž příslušné ‚názory‘ je třeba
formovat již od dětství. Kolik historiků
mají Archóntové? A všichni píšou ‚dějiny‘. I když, pokud budete hledat pečlivě,
je možné, že najdete to, co hledáte. A co se
týče Organizace spojených národů, budu
vám vyprávět o jejím vzniku. Ale až někdy
později, abyste v kontextu všeho ostatního
pochopili, k čemu Archóntové potřebují takovéto struktury.“

První světová válka
„Takže přípravou ‚podmínek‘ pro první světovou válku se zabýval Výbor 300.
Vytvářel celou řadu organizací, které prováděly všestranné průzkumy a analýzy akčních plánů, které by mohly vést ke kýženému výsledku. Dále také, což byl druhotný
úkol, psychologické zpracování obyvatelstva metodou takzvaného ‚sociálního klimatizování‘, aby došlo ke změně veřejného
mínění v různých zemích ve prospěch války a aby lidé vnímali informace, které jim
byly předkládány hromadnými sdělovacími
prostředky bez uplatnění jakéhokoli racionálního nebo kritického přístupu.
Po dokončení důkladné ‚kalkulace‘, podepsání nezbytných úmluv, neboli
když bylo vše připraveno, zcela jednoduše využili triviální konflikt mezi Rakouskem-Uherskem a Srbskem. Ten se týkal
atentátu na rakouského následníka trůnu,
arcivévodu Františka Ferdinanda a na jeho
manželku Žofii, který spáchali v Sarajevu
srbští vrazi z okultního spolku Černá ruka.
Rakousko-Uhersko pod nátlakem Svobodných zednářů předložilo Srbsku předem
nesplnitelné ultimátum. A přesto, že Srbsko bylo ochotno splnit řadu požadavků,
rakousko-uherští ‚muži u moci‘ mu stejně vyhlásili válku. A už to jelo! Německo
vyhlásilo válku Rusku, pak Francii. Velká
Britanie vyhlásila válku Německu. V závislosti na tom, který stát byl čí spojenec,
si navzájem pomáhali a účastnili se války
na příslušných stranách. Jenže právě podepsání těchto spojeneckých dohod kdysi
iniciovali prostřednictvím svých poskoků
ti, kteří se bezprostředně podíleli na vypracování válečných plánů.

Svět může být i jiný. Jak důležité je nebát se roztáhnout křídla. Sergio Bambarén
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a i dnes, po osmdesáti letech, jsou stále
aktuální a v některých ohledech dokonce
i nadčasové.
Kromě své hlavní vydavatelské
a přednáškové činnosti – z nichž většina
je písemně dochována – se Bedřich Kočí
věnoval i léčitelství, kde zaznamenal naprosto pozoruhodné úspěchy. Jeho výsledky byly tak fantastické, že to nikoho nenechávalo lhostejným. Lidé za ním přicházeli
v obrovském počtu, aby je vyléčil snad ze
všech neduhů, které existují.
Jsou doloženy a dochovány lékařské
zprávy, kdy B. Kočí navrátil slepým zrak,
lidé upoutáni na invalidní vozíky mohli po
jeho zásahu chodit i o jiných naprosto fantastických výsledcích. To vše prováděl B.
Kočí zdarma a s takovou pokorou k Bohu,
že by se od něj mohl inspirovat nejeden
léčitel.
Knihy Bedřicha Kočího jsou tak výjimečné, že by neměly nechat lhostejnými
žádného duchovně smýšlejícího člověka.
pokračování na str. 6
zdroj: http://www.agapebrno.cz

Do této války bylo vtaženo třicet osm
zemí a v převážné většině z nich trpěli obyvatelé, krachovala ekonomika. V podstatě
došlo k rozpadu tří imperií – ruského, německého a rakousko-uherského. Přičemž
z pozůstatků těchto imperií byla vytvořena
stále stejná a již poněkud omšelá forma
vlády – ‚republika‘ – kterou Archóntové
používají v období mocenských změn už
od dob starověkého Říma. Latinský výraz
‚res publica‘ znamená v doslovném překladu ‚věc veřejná‘. I když při pohledu na
skutečné dějiny by se správně měla nazývat ‚věci Archóntů‘. O republice se hlasitě vykřikuje, že je formou vlády, v níž je
hlava státu volena lidem. Ve skutečnosti je
tento představitel volen určitým kolegiem
lidí, kteří bohužel nezřídka zastupují zájmy
Archóntů. A já se ani nedivím, že v současnosti většinu moderních států tvoří republiky.“

Rozpad Německého císařství
a Rakouska-Uherska
„A co tedy provedli s takovými velmocemi, jakými byly Německo a Rakousko-Uhersko? Lidé Archóntů ještě před
válkou ‚omotali‘ vlády těchto států svými
vlivnými ‚rádci‘, utvořili určitou skupinu
‚svých‘ lidí, která se později stala jádrem
německo-rakouského vojenského bloku.
S jejich pomocí rozpoutali globální válku
a až neuvěřitelně vyčerpali tyto státy. Rakousko-Uhersko se jejich zásluhou zcela
rozpadlo a na jeho území byly vytvořeny
drobné a slabé státy. S Německem byla
roku 1919 uzavřena předem nesplnitelná
zotročující smlouva nazývaná Versailleská
mírová smlouva, která by, pokud by byla
přesně dodržována, způsobila úplný krach
Německa jako státu nebo v opačném případě by měla za následek novou světovou
válku, s čímž také Archóntové počítali.
Mezitím lidé Archóntů technicky zametli v Německu všechny stopy své činnosti
prostřednictvím listopadové revoluce, ke
které v tomto státě došlo v roce 1918. Lidu
byla vnuknuta představa, že tato revoluce
svrhla monarchii a dala vzniknout takzvané Výmarské republice, ve které, všimněte
si, se během 14 let její existence 21krát
změnil kabinet ministrů. Mimochodem,
jako základ pro výmarskou ústavu byly
použity vzory z ústavy americké.“

Strach Archóntů ze Slovanů
„... I když co se týče slovanských
zemí, ať už je nazýváš jakkoli, Slované
vždy zůstávají Slovany. Je to věčný trn
v oku Archóntů. Slovanský národ je pro
zvrácenou logiku Archóntů příliš nepředvídatelný…
Vezměme si například ruské impérium.
Dokud si Rusko jen pomalinku prosekávalo
‚okno do Evropy‘, tak to málokoho zajímalo. Ale když díky významnému vzestupu
ekonomiky pohostinně otevřelo světu své
dveře, Archóntové najednou zpanikařili.
Nejenže zástupci Archóntů byli fakticky
odříznuti od řízení státu ve značné míře
díky Pjotrovi Arkaděvičevi Stolypinovi, ale
Rusko také začalo upevňovat svůj vliv na
mezinárodní úrovni, což bylo pro impérium
Archóntů vážnou hrozbou. A o peníze ani
tak nešlo. Slovanská mentalita představuje to, čeho se nejvíc bojí. Vždyť to není
legrace, co když se slovanskou štědrostí
nakazí jiné národy, co když se skutečně
probudí jejich duše, ukolébané sladkými
povídačkami a sliby Archóntů? Základy
celého světa Archóntů tvoří sobeckost
a materiální podstata. Prostřednictvím
peněz ovládají celý svět. Tudíž by došlo
k rozpadu impéria Ego, jež bylo vytvořeno Archónty a v němž jsou pro člověka
hlavním bohem peníze! A to by znamenalo, že by také došlo k rozpadu jejich
osobní nadvlády nad těmi zeměmi a národy, které se vrátí ke svým duchovním
kořenům nikoli teoreticky, ale skutečně.
Takže dojde k opakování stejného příběhu,
jako v případě Imhotepa, jen v rozsahu větším než jeden stát... “
úryvek z brožury Předpovědi budoucnosti a pravda o minulosti a současnosti
A. Novych
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Celý svět je jeviště
CELÝ SVĚT JE JEVIŠTĚ
William Shakespeare

Celý svět je jeviště
a všichni lidé na něm jenom herci:
mají své příchody a odchody;
za život každý hraje mnoho rolí
v sedmero aktech. Nejdřív nemluvně
kňourá a cintá chůvě v náručí.
Pak školák s fňukáním jde do školy,
na zádech brašnu, tváře čerstvě myté,
a loudá se jak šnek. Pak milenec:
pořád by vzdychal, skládal tklivé ódy
na všechno, co jen má ta jeho slečna.
A potom voják s knírem jako pardál,
kleje jak čert a žárlí na svou čest,
a rve se hned a rád a za slávou
se žene i před hlavně děl. Pak soudce,
co břicho nadité má z úplatků,
a přísný zrak a sestřižený vous,
úsloví zná i otřepané zkazky,
sehraje tu svou roli. V šestém aktu
nazuje papuče a je z něj dědek,
na nose brejle, měšec u pasu,
kalhoty z mládí, ještě zachovalé,
plandají volně na pohublých stehnech,
a kdysi zvučný hlas mu přeskakuje
a roztřeseně piští. Sedmý akt,
jímž končí tahle vzrušující hra,
je druhé dějství, zcela bez paměti,
bez zubů, zraku, chuti – bez ničeho….

Monolog Žaka (Jacques) z Shakespearovy komedie Jak se vám líbí.
Překlad Martin Hilský, v roce 1991 vydalo nakladatelství Dilia
***
„...No dobře, bohatství nám při našem
povolání a navíc v naší zemi nehrozí,“
z legrace řekl doktor. „Ale pokud budeme
mluvit vážně, co má člověk dělat? Všichni říkají, to je špatně, to je špatně, ale
jak je to dobře? Jak žít?“
„Žádný člověk v podstatě nežije
svůj skutečný život. Vybírá si takový životní styl, který se mu líbí a hraje svou
roli, většinou ne jednu.
Tak například ty teď hraješ roli studenta, snažíš se stejně jako na přednášce položit
otázky, proniknout do podstaty mých odpovědí. Potom se přepneš do role psychoterapeuta, pokusíš se analyzovat má slova. Ale
ve skutečnosti je to jen hra, nic víc. Protože
ty sám víš moc dobře, o čem mluvím. Musíš
jen nahlédnout hluboko do své duše.
Stejným způsobem se chová každý
člověk. Každý jen něco hraje. Jednomu
je blízká role doktora, jinému se líbí role
drsného speciálního agenta a třetímu opraváře aut. Někdo si vybere roli alkoholika,
někdo zloděje, někdo kariéristy a někdo
člověka, který se urazil na život. Ale ať
bude kýmkoli, ve skutečnosti je to jen
jeho role. Tolik se do ní vžije, že si myslí,
že je to ve skutečnosti jeho pravý život.
Shakespeare měl pravdu – celý svět je jen
divadlo.
Člověk, stejně jako každý herec,
zůstává nespokojen se svojí rolí a sní
o nové, ve které by měl mnohem důležitější úlohu. Ale ať dosáhne čehokoli, zdá

Cesta za poznáním:

Jak najít tu správnou?
Dnešní doba nabízí nepřeberné množství
směrů, metod a kurzů v oblasti sebepoznání a seberozvoje. Výběr je skutečně
ohromný. A tak jedni se rozhodnou pro
meditaci nebo jógu, druzí řídí svůj život
podle principů Feng-Shui, jiní zase vidí
smysl v praktikování technik, které rozvíjejí fenomenální možnosti těla atd. Tento
seznam může být nekonečný. Ale podstata
každé činnosti je vždycky jediná – všechno co děláme by mělo kvalitativně zlepšovat náš život.

Co to znamená?

1. Za prvé prožívat radost z toho, co
děláme. Přání a touha něco změnit a tak
zlepšit kvalitu svého života musí být
upřímná. Pokud je vyvolána tím, že se
například snažíme sledovat módní trendy,
pravděpodobně to nepřinese žádané výsledky a navíc vás to rychle přestane bavit.
Potřeba ke změně musí vycházet zevnitř.
2. Za druhé snažit se dělat všechno
komplexně. To znamená brát v úvahu náš

psychický a zdravotní stav, systematické
uplatňování znalostí (jednou za čas nestačí), naše myšlenky, činy a skutky. Obecně
řečeno, spojit všechno dohromady. Pečovat nejenom o zdravé a silné tělo, ale i posilovat našeho ducha.
3. Za třetí snažit se proměnit cestu za
poznáním na styl života, který se časem stane zvykem. Na špatné návyky se adaptujeme velmi rychle. Ale proměnit zlozvyk , to
vyžaduje usilovnou práci se sebou. Vnést
natrvalo do svého života pozitivní myšlení
a chování vyžaduje hodně trpělivosti, vůle
a úsilí. Je to jeden z důvodů, proč cesta za
poznáním není tak jednoduchá.

Bedřich Kočí:

se mu, že tu hlavní roli ve svém životě
zatím ještě nesehrál.
Když hraje toho, koho si vymyslel,
například chudého, nemocného, bohatého,
zdravého, zámečníka nebo kosmonauta, je
jedno koho, pořád sní o jiné roli. Snaží se
působit jako prezident, oligarcha, statečný
zachránce, bojovník za spravedlnost nebo
někdo jiný... A po celou tu dobu pouze jen
sní, utěšuje se těmito pohádkami. Nebylo
by lepší přestat snít a zvolit si roli, hodnou jména Člověk?“
„Máš na mysli světce, lámu nebo koho
vlastně?“
„Ať už je to láma, svatý nebo prostě
čestný, dobrý člověk, říkej tomu jak chceš.
Já tomu říkám jednoduše – role hodná
jména Člověk. A stát se tím, kým máš
být. Když budeš usínat, abys byl klidný, že je tvoje svědomí čisté. Když budeš
umírat, aby ses nemusel stydět za své
myšlenky a činy. A když pak předstoupíš před Boha, jak říkají křesťané před
Boží Soud, abys měl co říct. Aby miska
vah s dobrými skutky byla plná a ta se
špatnými skutky prázdná. To je to, co
znamená být Člověkem. A to nejen navenek, ale také, a to je nejdůležitější, uvnitř
tebe. Udělej si pořádek ve své hlavě. Přestaň snít o špatných, hloupých a prázdných
věcech. Mysli víc na Boha, mysli na duši.
Pokud máš volný čas, využij ho k užitku
duše, modli se, medituj, zabývej se duchovními záležitostmi. Protože život je příliš
krátký. A je nám dán proto, abychom
dokázali Bohu, že jsme hodni jména Člověk...“
s použitím materiálu z knihy
Sensei ze Šambaly, 2. díl
Jedna věc je jistá. Život nám neustále
dává nápovědy, zdá se ubíráme správným
směrem nebo ne. Není-li směr zvolen správně, život zůstává na stejné úrovni. Neustále
něco řešíme ve vztazích, v práci nebo se
objevují zdravotní problémy. Vzniká pocit,
jako byste přešlapovali na místě s narůstající
mírou vnitřní nespokojenosti.
Správnou cestou jdeme s radostí. Radost z práce, ze setkávání se s lidmi, ze života, každý den nás o tom přesvědčuje. Ve
všem cítíme pozitivní změnu. A nejen my,
ale i naše okolí.
Za vším ale stojí tvrdá práce a vytrvalost. A čím dříve začneme, tím lépe. Náš
odvedený čas s názvem Život utíká tak
rychle. Na každé etapě můžeme vyzkoušet
různé možnosti, směry a učení. Podstatné
je získat vlastní zkušenosti a poznatky,
které nelze ničím nahradit a které nám pomohou na cestě ke kvalitnímu a harmonickému životu.
Každý člověk v sobě nese ohromný
vnitřní potenciál. Bylo by škoda utrácet
tuto energii, která má neskutečnou sílu(!)
na pouhé banální „ najíst se“, „obléknout
se“, „uspokojit osobní touhy“. Když se
člověk stává Spolutvůrcem, přestává hledat štěstí. Začne si svůj šťastný život tvořit
sám!
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Pojďme spolu tvořit POZITIVNÍ NOVINY!
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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, optimismus, prospěje ostatním lidem, pomůže na cestě k poznání. Kontakt:

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

Otázky k Bódhisattvovi:

Co je podstatou reinkarnace?
Úlohou celého lidstva stejně tak jako
každého jednotlivce je osvobodit se od
iluze materie a duchovně se probudit.
Ve skutečnosti existence materie
je dočasná a konečná. Nejdůležitější je
duše! Účelem reinkarnace je vypěstovat
zralou duchovní bytost. Člověk ve své
podstatě, dá se říct, je trojitý. Je v něm
přítomna Duchovní podstata, Materiální
podstata a Osobnost. Materiální podstata bezprostředně ovlivňuje Osobnost
a přináší jí spoustu potěšení nebo utrpení
materiálního světa. Od začátku, už při
narození je lidské vědomí naladěno na
frekvenci Materiální podstaty. Osobnost
se řídí hlavně svým vědomím a intuicí.
Vědomí je energeticky materiální. Jeho
práce závisí do značné míry na práci
materie (neuronů) a Ka (hrubé energie).
Vědomí je více závislé na materii a mnohem méně na Duchovní podstatě. Duše
jen nepřímo ovlivňuje vědomí jako Šambala lidstvo. Ale Osobnost je schopna
učinit volbu a rozhodnout, jak nasměruje
práci svého vědomí: směrem k materiálnu (Materiální podstatě) nebo k duši (Duchovní podstatě).
V moderním světě to zní paradoxně, ale po smrti materie (těla) Osobnost

Za co stojí den, ve kterém
neudělám nikomu radost?
O co je bohatší den, ve kterém
udělám radost alespoň jednomu
člověku?
Každou drobnou změnou můžeš
rozjasnit svůj svět. Každým dnem
začínáš znovu.
Každým novým krokem můžeš
učinit zázrak.
Každý den udělej jednu malou
drobnost, něco jinak než obvykle,
jednu změnu ve svém životě
a stane se zázrak.
Každý den, v každém okamžiku,
mám možnost vyjádřit to nejlepší,
co ve mně je.

Práh mezi světy

Sbírka Pavlových rozprav o věcech pozemských i věčných
„Po letech přemýšlení a hledání Věčné Pravdy dočkal jsem se chvílí, kdy soustředěné ticho kolem mne a klid ve mně rozhrnoval
přede mnou oponu tajemna. ...Tak vznikly tyto rozpravy, v nichž nikdo nehledej vědeckých poznatků. Přijímej je jako projevy srdce, chápej je každý jen svým citem, který je také diktoval. Nejsou to úvahy rozumářské. Jsou to pouhé poznatky duchovní, odposlouchané tóny vnitřního hlasu. Mnohé z těchto poznatků vynořily se jako netušené inspirace na samotném pódiu přednáškovém.
Mají jediný úkol: probudit duše lidské ze spánku hmotařského života k jitřnímu Svítání poznání Pravdy Věčné a k duchovnímu
životu, vybudovanému na lásce. Proto neříkejte – ne – dokud jste nečetli. Nemusíte ani říkati – ano – až přečtete. Přemýšlejte.
Miliony cest vedou k poznání jediné Pravdy nadevším.“
pokračování ze str. 5
42. Matka a dítě
„…Dítě musí být počato s láskou,
s láskou vychováváno od prvého okamžiku, kdy ještě pod srdcem matčiným je
nošeno, aby se v lásce a láskou probudilo
k životu. K tomu je ovšem nezbytná také
čistá a upřímná láska mezi mužem a ženou, neboť ta tvoří pak krásný, harmonický
a čistý život, přinášející pak i dětem láskyplnou výchovu.
...Ještě na jednu velmi důležitou
věc ve výchově chtěl bych tu upozorniti. Mám na mysli děti zcela malé, tak
do šesti let. Dítě přineslo si při narození
z duchovního světa ještě schopnosti, které postupem svého vzrůstu ztrácí. Jednou
z těchto schopností je jasnovidnost, vnitřní to jasnozření, které mu usnadňuje viděti
i bytosti duchovní, které my již nevidíme.
Zmínil jsem se o tom podrobněji již na jiném místě, a dnes chci upozorniti jen na
to, že při výchově jest nutno míti stále ten-

to fakt na zřeteli. Nikdy se neposmívejte
dítěti, že snad – jak mnozí tomu říkají –
fantazíruje.
Spíše – dejte si od dítěte vypravovat,
co a jak kde vidí, a z jeho vypravování
mohli byste se jistě dosti často poučiti, i při
svém stáří.
Dítě má také schopnost rozeznávati
lidi dobré od zlých, a to zase svou jasnovidností, protože vidí auru člověka a dobře
rozeznává její zabarvení. Také dobře vycítí, mluvíte-li k němu pravdu či nepravdu,
a třebas to nedá najevo, jest jeho nitro naplněno nespokojeností a smutkem, nemluví-li se s ním pravdivě a vážně a je-li podceňováno jako tvor méněcenný.
Kdyby se v rodinách věnovala těmto
schopnostem a vlastnostem dítěte větší pozornost, kdyby se zvláště v rodinách, kde
se duchovní život již pěstuje, dítě v tomto
směru podporovalo a dále vychovávalo,
mohlo by se i státi, že tyto schopnosti dětské, které se dorůstáním zpravidla ztrácejí,

by si děcko mohlo zachovati i nadále, ba
některé z nich snad i pro celý svůj život...“
Práh mezi světy – III.
65. Jest náš život bdění nebo snění?
Většina lidí byla by velmi brzy hotova s odpovědí na tuto otázku a všichni by
se shodli v tom, že náš život nemůže být
ani ničím jiným než bděním. K této jednoznačné odpovědi došli by ovšem všichni
jen proto, že usuzují dle běžného smyslu
slova i představy o spánku a bdění. Když
nespím tak bdím, život nelze zaspat, a proto nepochybují ani to tom, že by život mohl
být něčím jiným než bděním.
A přece, pozorujeme-li hlubší podstaty
našeho života, pochopíme brzy, že tato odpověď nedostačuje, že nevystihuje plnou pravdu a nekryje se se skutečností. Kdo vnikne
jen trochu hlouběji do podstaty života
a pozná život duchovní, vidí celý náš fysický život na této zemi jen jako život dočasný, chvilkový, který tvoří jen malý zlomek

našeho života věčného. A jde-li ve svém
vnikání do podstaty života ještě hlouběji, pak
přijde k přesvědčení, že celý náš pozemský
život není ničím jiným než snem.
Práh mezi světy – IV.
3. Proč jsou lidé nemocní
„...Po všechna léta, kdy jsem se zabýval
duchovním léčením, ve svých přednáškách
i ve styku s nemocnými, kteří za mnou přišli
a přicházejí stále, říkal jsem vždy a opakuji
stále: dříve než ke mně, jděte k lékaři. Dovolávejte se nejprve pomoci jeho, jeho odborných studií a cenných vědomostí, jichž
nabyl svou praxí, a teprve pak, řekne-li vám
lékař přímo, že věda lékařská pomoci vám
nemůže, že všechny zákroky a metody, které
třebas ve všech ostatních případech dočkaly
se úspěchu, ve vašem případě selhávají, pak
teprve obracejte se k léčení duchovnímu.
Nezapomínejme, že mnoho a mnoho
chorob lidských má svoji příčinu v duchovnu. Neodstraníme-li příčiny, je ovšem ne-

(s pamětí vědomí minulého života)
zůstává s duší a kočuje do jiného těla.
Nicméně tato paměť zůstává zavřena
a člověk se rodí znovu s vědomím „jako
čistý list papíru“, aby potvrdil svoji
volbu. Pokud si člověk v dalším životě
vybírá materiálno, příběh znovuzrození
se znovu a znovu opakuje a on se dostává do ještě horších podmínek.
Pokud člověk vědomě volí cestu
Duchovní podstaty a snaží se ji následovat, přestože zatím nedostatečně, aby
prolomil řetězec reinkarnací, pak se
v dalším životě dostává do lepších podmínek, ale opět s vědomím „jako čistý
list papíru“. Na něj se stejnou silou tlačí
svět iluze materie, ale intuice už funguje mnohem lépe. A znovu všechno
závisí na volbě Osobnosti, co a v jaké
míře převáží: myšlenky, skutky nebo
touhy Duchovní podstaty či přání, činy
a myšlenky Materiální podstaty. Paměť
na minulé životy se zcela otevře pouze
těm, kteří dosáhnou posledního stupně
duchovního vývoje a vystoupí z kruhu
reinkarnací. Ale pro tyto duchovní bytosti to už nemá zásadní význam.
překlad ze zdroje:
www.sensei.org.ua

Když přijmeme sebe jako
jedinečnou bytost, život jako
dar, svět jako úžasné místo, ráno
jako začátek dobrodružné cesty,
druhého člověka jako radostné
setkání, každý okamžik jako
příležitost, stávají se obyčejné
věci neobyčejnými.
Nezabývej se tím, co jsi
udělal včera špatně, anebo tím,
co jsi neudělal.
Zabývej se tím, jak můžeš udělat
dnešek lepším a krásnějším.
Je třeba být tou změnou, kterou
kolem sebe chceme vidět.
zdroj http://kazdydenzazrak.
webnode.cz

možno léčiti následky. V mnoha a mnoha
případech lidé choroby k sobě přímo přivolávají, v mnoha případech jen oni sami jsou
nejtěžší překážkou, která znemožňuje jejich
uzdravení.
Mám o tom své zkušenosti. Tisíce nemocných, kteří za mnou přišli, poskytli mi
mnoho příležitosti k tomu, abych správnost svých poznatků viděl potvrzenu ne na
jednotlivých, nýbrž vždy na celé řadě případů obdobných. Pohlížeje na nemoci lidské se stanoviska duchovního, přišel jsem
k poznání celé stupnice duchovních příčin,
které způsobují onemocnění nebo zabraňují uzdravení. Tyto příčiny chtěl bych zde
alespoň stručně probrati a připojiti k nim
příklady z vlastní praxe, které jsou vždy
nejvýmluvnějším výkladem i nejpádnějším potvrzením každé teorie..“
Přednášky na téma O duchovní léčbě
20. Meditace V přírodě
„...Choďte přírodou naplněni láskou! Alespoň na chvíli, ve volné přírodě,
osvoboďte svoji duši ode všech trampot
a starostí světských, a zaposlouchejte se
do mohutného dění života v přírodě. Poznáte, že mluví k vám každý kámen, každá
rostlinka, každý strom, voda, zvířata.
Budete-li takto chodit přírodou, poznáte v ní ohromnou knihu nehynoucí
moudrosti, která je nám proto tak nekonečně blízká, že je naplněna jednotícím
Duchem tvůrčím, který prostupuje i nás.“
Práh mezi světy – I
zdroj: http://www.duchovnisetkani.cz/knihy/
knihy-bedricha-kociho-ke-stazeni.aspx
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