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Jak na
NordicWalking
V přírodě je vždycky dobře a úplně nejlíp,
když se hýbete. Spojte příjemné s užitečným a vyzkoušejte populární Nordicwalking nebo chůzi s turistickými holemi.
Užijete si pohybu na čerstvém vzduchu,
posílíte tělo a navíc spálíte přebytečná
kila. Poradíme vám, jak s holemi správně
chodit, vysvětlíme vám, jaké jsou mezi
nimi rozdíly a pomůžeme vám vybrat ty
pravé.
Chůze s holemi je velice jednoduchá
a přitom vysoce efektivní aerobní aktivita, která získává po celém světě čím dál
více příznivců.
pokračování na str. 2
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Ladislavа
Morkesová: Nikdy
se nevzdávejte!

LÍPA JAKO SYMBOL
SLOVANŮ A ČESKÉHO NÁRODA
Na první pohled se zdá, že je lípa
celkem obyčejný strom, který běžně roste ve městech a na vesnicích,
a vyskytuje se téměř až k polárnímu
kruhu. Nicméně mnozí ani netuší, jak
hluboce je zakořeněn symbol lípy ve
slovanské kultuře a jaké mýty a tajemné legendy, spojené s tímto stromem, nám po staletí předávají naši
předkové.
Lípu ve svých dílech zmiňovali například Vergilius, Ovidius a Plinius a
nazývali ji „zlatým stromem”.
V lidových písních ji lidé s láskou pojmenovávali jako „Lipinka“, „Lipuška“. Z těchto
názvů skutečně vyzařuje velká
něha a láska k tomuto stromu.
A to není náhodou. Lípa je vnímána jako ženský prvek, symbol jemnosti, něhy a ženství, a
to nejen u slovanských národů.
Ve staroslovanské kultuře
byla lípa posvátným stromem
a byla ztotožňována s bohyní
lásky a krásy jménem Lada.
V těch dávných dobách naši předkové
prováděli velké množství rituálních
obřadů a oslav přímo vedle staré, mohutné lípy nebo mezi několika lípami.
Kolem lípy se tančilo a tyto tance byly
věnované lipovým květům, lipové vůni
a také lipovým životodárným vlastnostem. Kromě toho se pod lípou konaly
vesnické sněmy, soudy nebo schůze
a kázání. V Čechách, na Moravě a ve
Slezsku bývalo zvykem, že při svatbě
nebo jiné významné události byla vysazována lípa. Když se tyto stromy sadily
v řadách v ulicích, znamenalo to usmíření nebo ukončení války a konfliktů.
Lípa byla také považována za strom
Matky Boží. Lidé věřili, že když Panna
Marie sestupuje z nebe na zem, odpočívá právě na lípě. Na větve lípy lidé
zavěšovali svaté obrázky, věřili totiž,
že zázračné svaté obrázky se nejčastěji
objevovaly pravě na tomto stromě. Jedna křesťanská legenda praví, že lípa se
stala útočištěm pro Marii, když s malým

synem Ježíšem uprchla do Egypta.
Slované uctívali lípu nejen jako posvátný strom, ale také jako matku, která dává svým dětem vše, co potřebují.
Z lipového dřeva se vyřezávaly lžíce,
hrnečky, tácy a jiné potřebné vybavení
pro domácnost. Také se vyráběly štíty, s
pomocí kterých se vojáci bránili na bojištích a skrývali se před oštěpy a meči
nepřátel. Z lipového dřeva se vyřezávaly
oltáře, ikony a také hudební nástroje. Ze
dřeva lípy se každý rok vysekával tzv.

„živý“ oheň, který byl jakýmsi magickým symbolem v domě a představoval
život a obnovu. Lípa byla opředená
spoustou mýtů a pověr. Lipové lýko
sloužilo ke spoutávání démonů. Figurku
z lipového dřeva lidé nosili pro štěstí.
Lipová kůra pak chránila před otravou a
listy se využívaly při provádění tajných
kouzel k získání nesmrtelnosti. Věřilo se
také, že do lípy nikdy neudeří blesk, proto byla vysazována přímo u domů nebo
se stávala útočištěm pro poutníky během
bouřky.
Obyvatelé Hercegoviny mají takovou tradici, kdy se během svatebního
obřadu nad hlavami novomanželů drží
větvičky lípy, které mají ochraňovat
novou rodinu. Také v den svatého Jiří
a na letnice zdobili lidé větvičkami své
domy a také oplocení a chlévy se zvířaty. V germánské mytologii byla lípa ztělesněním posvátné Freyi, bohyně lásky
a krásy. Díky neobvyklému tvaru listů
v podobě srdce tento strom východní i
západní Slované ztotožňovali s takovými vlastnostmi jako jsou přívětivost,
upřímnost, štědrost, laskavost, ochota a
srdečnost.
Lípu měli rádi a uctívali ji všude,
kde se jí dařilo. Hojně se vyskytovala

ve východní Evropě, která je považována za pravlast Slovanů, a proto ji v
době obrozenecké spisovatel a básník
J. Kolár označil za symbol slovanské
vzájemnosti.
Díky dlouholeté historické tradici
se tento symbol hluboko zakořenil. Lípa
byla zvolena národním stromem a lipová ratolest se stala součástí české státní
symboliky. Se znakem lípy se můžeme
například setkat na vyznamenáních a
oceněních České republiky (vyznamenání Bílého Lva, státní
vyznamenaní České republiky). Ratolest lípy je také
zobrazena na státní pečeti a
je také součástí symboliky
na prezidentské standartě.
Najdeme ji i na vojenských
uniformách, na erbech měst
a na bankovkách.
Lípa se stala oficiálním národním symbolem v
červnu roku 1848 (2. – 12.
6. 1848), kdy byla na Všeslovanském sjezdu v Praze
ustanovena jako národní symbol. Tento
kongres byl organizován českými aktivisty a účastnili se jej delegáti všech
slovanských národů, které spadaly pod
Rakouskou monarchii. Zastoupené byly
národy Čech, Moravy, Slezska, Slovenska, Polska, Chorvatska, Srbska, Slovinska, představitelé dalších menších národů se slovanskými kořeny a také národů
Ruska. Byla to významná událost, která
podpořila slovanskou vzájemnost a jednotu.
Myšlenka sjednocení Slovanů přežívá po celá staletí. V různých dobách v
sobě nesla osvobozující, osvětný nebo
přátelský charakter. Slovanské národy
toho mají hodně společného. Spojuje je
nejen historické pozadí, ale především
kulturní tradice a duchovní dědictví.
Ale tím nejdůležitějším spojovacím článkem je naše SLOVANSKÁ
DUŠE. Je velkorysá, otevřená, světlá
a čistá. Existují pro Ni snad nějaké
hranice? Rozumíme jí beze slov a
má obrovskou sílu ve své jednotě.
Je důležité, abychom to měli na paměti. Pak se totiž všechny hranice,
které nás rozdělují, stanou pouhými
konvencemi, které se dají bez potíží
překonat.

Ladislavu Morkesovou ze Svitav můžete
potkat na akcích pro lidi se zdravotním
postižením stejně jako na tanečním pódiu. Laďka totiž stíhá všechno. Zdá se, že
má nevyčerpatelnou energii, přestože už
překročila šedesátku.
Člověk by se měl zaměřit na to, co může
změnit. Nad tím ostatním nemá cenu
ztrácet nervy. Na každý problém se dívejte jako na příležitost. Nikdy se nevzdávejte, nepoddávejte, bojujte! S úsměvem
a dobrou náladou se vše lépe snáší.
pokračování na str. 3

SPOLEČNOST

Svatojánské
slavnosti
Letní slunovrat (někdy také Alban Heruin,
Litha, angl. Midsummer) nastává v okamžiku, kdy Slunce dosáhne nejsevernějšího místa na ekliptice, tedy 20. nebo 21.
června. Je to svátek nejdelšího dne a nejkratší noci. Je proto pochopitelné, že čím
blíže se dostáváme k severu Evropy, tím
větší význam se tomuto svátku přiřazuje –
vždyť znamená začátek léta, vrchol světlé
části roku, přináší teplo a život. Ve Švédsku, Norsku, Finsku, v Pobaltí a Dánsku je
letní slunovrat ve veliké vážnosti a úctě.
pokračování na str. 4

VE SPOJENÍ
S PŘÍRODOU

Jak vnímáme čas
K našemu životu neodmyslitelně patří
pojem „Čas“. Tato tajemná veličina je pro
mnohé z nás zdrojem inspirace, ale i něčím, na co se můžeme kdykoli vymluvit
a odůvodnit tak svoji lenost či neochotu.
Jako děti jsme jej vůbec nevnímali a není
divu. V těchto nádherných letech našeho
života jsme cítili pouze vnitřní potřebu
prozkoumat tento úžasný svět. Ovšem
postupem „Času“ jsme byly nuceni tohoto „Pána“ začít respektovat.
Pro jednoho se „Čas“ stal něčím, čeho má
nadbytek a pro druhého zase nedostatkovým zbožím.
pokračování na str. 5

Z A J Í M AVO S T I

Anděl nebo zvíře?
Lidé v dřívějších dobách přirovnávali
fyzické tělo člověka k loďce, na které
se člověk plaví na rozbouřeném oceánu iluzí (vytvářených živočišným rozumem), k majáku Duše. Jednoho dne se
loďka, tak jako každá hmota, rozpadne,
iluze materiálního světa se rozplynou
před očima a člověku se vyjeví Pravda.
Pravda o tom, jak žil, na jaká přání vyplýtval svou životní energii, na co se zaměřoval a kam směřoval. Člověk sklidí,
co zasel.
pokračování na str. 6
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www.polahoda.cz

Co je to osteochondróza páteře?

pokračování z minulého čísla (5/2016)
Teď se ale pojďme přiblížit pochopení
příčin rozvoje osteochondrózy, které jsou
v současnosti intenzivně zkoumány na
úrovni molekulární biochemie organizmu
pomocí metod „molekulárních“ věd (chemie, fyzikální chemie, molekulární fyziky). Nehledě na to, že za posledních 15 let
došlo v biochemii k podstatným změnám,
svět živé hmoty si stále uchovává mnohá
tajemství a nepřestává udivovat badatele
svoji sladěností a součinností, vzájemným
působením, samoregulací a koordinací složitých molekulárních procesů.
Jak jste se již mohli ujistit při čtení
předchozích kapitol, meziobratlová ploténka představuje unikátní systém, který je
mnohohranný a složitý, a to i z pohledu její
vnitřní organizace. Když se objeví problém
ve funkčnosti ploténky, rozvoj daného patologického procesu v konečném důsledku
neúprosně vede k závažným následkům
pro celý organizmus. Počáteční změny při
narušení výživy v meziobratlové ploténce
jsou spojeny s výraznými biochemickými
změnami. Snižuje se koncentrace polysacharidů (polysacharidy je souhrnný název
třídy složených vysokomolekulárních glycidů, jejichž molekuly jsou tvořeny množstvím (stovkami, tisíci) monomerů —
monosacharidů; účastní se imunitních
procesů, jsou jedním ze základních zdrojů
energie, která vzniká při výměnném procesu). V počátečních stádiích degenerace
ploténky dochází k bouřlivému navýšení
počtu buněk chondrocytů (jejich množství
stoupne 4,5–5,5 krát, většinou díky formování neobyčejně velkých, gigantických
izogenních skupin).

Chondrocyty jsou typické buňky fibrózního prstence a pulpózního jádra meziobratlové ploténky, které v porovnání
s jinými buněčnými elementy syntetizují
mnohem větší množství glykosaminoglykanů a unikátního II. typu kolagenu pojivové tkáně (jediný typ kolagenové bílkoviny v pulpózním jádru). Rád bych upozornil
na to, že v pulpózním jádru se kromě vody
a kolagenní bílkoviny nachází také proteoglykany (ve struktuře proteoglykanových
komplexů pulpózní látky jsou glykosaminoglykany: chondroitin sulfát a v menší
míře také keratin sulfát). Při degeneraci
ploténky se mění kvalitativní složení glykosaminoglykanů. Zvyšuje se syntéza keratin sulfátu a zároveň se snižuje produkce
chondroitin sulfátů. Kromě toho dochází
také ke zmenšování velikosti glykosaminoglykanových molekul a k poklesu jejich
hydrofilnosti. Mění se složení mezibuněčního matrixu, což vede ke změnám vlastností a odolnosti ploténky. Začíná docházet
k dehydrataci pulpózní hmoty s následnou
destrukcí tkáně v centru ploténky (dehydratace — odštěpení vody z chemických
sloučenin). Gelovité vlastnosti pulpózní
hmoty se mění regresivně (z lat. regressus — zpětný pohyb).

Dovolím připomenout, že ve zdravém pulpózním jádru se nachází želatině
podobný gel, který obsahuje až 83–85%
vody. Na množství vody závisí tlak v pulpózním jádru (síly komprese v něm zesilují
vnitřní tlak a voda, jelikož je nestlačitelná,
klade kompresi odpor, čímž podporuje tlumivou funkci pulpózního jádra). Pulpózní
jádro je funkčním centrem meziobratlové ploténky i pohybového segmentu

páteře. Má za úkol „tlumit“ až 80 %
zátěže daného segmentu. Když v ní dochází k výrazným biochemickým změnám a přitom je zachována stejná zátěž,
řečeno jinými slovy, když dochází ke
„konfliktu“ mezi vlastnostmi tkáně a jejím mechanickým používáním, začínají
se rozvíjet patologické změny. V ploténce
se mění tlak a objevují se praskliny uvnitř
fibrózního prstence. A praskliny v degradující meziobratlové ploténce znamenají
předzvěst vyhřeznutí. V tomto případě dokonce, i když člověk páteř nepřetěžuje a je
přiměřeně aktivní, stává se meziobratlová
ploténka zranitelnou vůči postupujícím patologickým změnám.
Pulpózní jádro ploténky je „zdravé“
do té doby, dokud je schopno přitahovat
a udržet vodu. Podstata výživy meziobratlové ploténky leží v pasivní difuzi a osmóze látek skrze chrupavčité (hyalinní) destičky sousedních obratlů. Je to dáno tím,
že v meziobratlové ploténce nejsou cévy
a k výměně tekutin (s výživnými látkami)
dochází prostřednictvím volného toku (pasivní difuze) a osmózou, (princip čerpadla
typu kovářských měchů) díky střídavému
zatížení působícího na ploténku během
chůze. Pokud člověk například hodně
sedí a málo chodí, buňky jeho meziobratlových plotének pociťují obrovskou
zátěž (nedostávají téměř žádnou výživu), v důsledku toho ztrácí schopnost
zadržovat tekutiny, „vysílí se“, onemocní a zemřou. To je tedy začátek rozvoje
osteochondrózy.
Jenže tohoto procesu si v rané fázi
vývoje málokdo všimne. Počátky nemoci
mohou být doprovázeny krátce trvajícími
bolestmi nebo zvláštním pocitem v oblasti páteře. Obvykle tomu nevěnujeme patřičnou pozornost, protože nám to nebrání
normálně žít a pracovat.

● Snažte se vyhýbat sluníčku ve chvílích, kdy svítí nejsilněji. Přes poledne vyhledávejte stín a pokud možno vůbec nevycházejte z domova, zvláště pokud jste
ve městě.

● Většin pozornost musíte věnovat
i obuvi, měla by být prodyšná a hlavně
pohodlná. Snížíte díky tomu problémy
s otoky, které se během veder v těhotenství
objevují.

● V létě rozhodně zpomalte. Vedra
jsou velkou zátěží pro organismus a během těhotenství se vaše tělo musí starat
ještě o dítě, takže každou námahu budete
cítit mnohonásobně více.

● I v horkých letních měsících byste
se měli hýbat. Jenže sluníčko a vyšší váha
způsobují, že normální chození není moc
příjemné a navíc zatěžuje klouby i oběhovou soustavu. Výborným řešením může
být plavání, které ochladí a zároveň vás
příjemně rozhýbe.

● Neměli byste zapomínat, že teplota
na sluníčku je mnohem vyšší než ve stínu.
Takže obecně během těhotenství vyhledávejte místa, která vám poskytnou ochranu
před sluncem. Pokud to situace umožňuje,
vyjeďte někam mimo město do přírody.
● Dávejte si velký pozor na skoky teplot, jaké zažijete například při přechodu
z klimatizace na sluníčko a naopak. Klimatizované místnosti nám sice pomáhají
vedro přežít mnohem lépe, ale drastická

● Vedra vám pomůže přežít i správný
pitný režim, nejlepší tekutinou jsou nesycené minerálky s nižším obsahem solí
a nebo obyčejná voda. Dostatek tekutin
snižuje riziko vzniku zánětu močového
měchýře. Jídlo by v létě mělo být lehce
stravitelné, vyhýbejte se přejídání.
http://www.prostezdravi.cz/jak-prezit-vedra-tehotenstvi/

Příroda daruje člověku zdraví,
pokud člověk pochopí sám sebe
a s rozmyslem následuje svoji přirozenost.

A jak tedy na to? „Základem je
efektivní koordinace nohou a paží, kdy
se střídá pravá ruka s levou nohou a naopak. Všemu napomáhá odraz pomocí

speciálních holí. Naučíte se tak správné
technice chůze, která napravuje špatné
držení těla, a zapojíte více než devadesát procent svalstva. Je to tedy ideální
aktivita pro rehabilitaci i hubnutí a na
druhou stranu je skvělým výchozím bodem pro správné návyky v běhání,“ doporučuje Reinhard Pichler z léčebného
hotelu Larimar, který pořádá lekce zdravotního NordicWalkingu.

Hole pro lepší
stabilitu i stav kloubů
NordicWalking má svá jasná pravidla, která by bylo škoda nedodržovat.
Něco jiného je chůze s turistickými (nebo
též trekovými) holemi, jejichž využití má
za cíl primárně zvýšit vaši stabilitu a bezpečnost. „Používat je můžete nejen na
náročné túry, ale i při vycházce do lesa či
městem. Za jejich společnost budete rádi
zejména při dlouhých sestupech, protože
napomáhají snižovat dopad nárazů na
klouby dolních končetin, kyčelní klouby
i páteř. A překvapivým zjištěním pak pro
někoho může být fakt, že zapojením rukou díky holím, kvůli rovnoměrnějšímu
rozložení zátěže, dosáhnete až o třicet
procent vyšší výkonnosti,“ poukazuje na
zdravotní aspekty Vít Hruška z portálu
www.4camping.cz.
https://www.facebook.com/mesicnikzdravi/?fref=ts

Rafinovaná náhrada cukru
1 metr s jemnými bílými kvítky a drobnými lístky. A právě
lístky stévie jsou nejbohatším
zdrojem sladkého steviosidu
a jemu podobných látek.

● Pokud máte pocit, že je vám nesnesitelně horko, opláchněte si ruce pod tekoucí
vodou nebo přiložte na krk navlhčený kapesník či šátek a nebo si jemně postříkejte
obličej vodou.

● Během veder se vyhýbejte těsnému
oblečení. Ideální jsou volné sukně (obecně
se v létě raději vzdejte kalhot, protože ty
zvyšují riziko vzniku různých nepříjemných infekcí) a trička či blůzy z přírodních
hodně prodyšných materiálů.

V přírodě je vždycky dobře a úplně
nejlíp, když se hýbete. Spojte příjemné s užitečným a vyzkoušejte populární
Nordicwalking nebo chůzi s turistickými
holemi. Užijete si pohybu na čerstvém
vzduchu, posílíte tělo a navíc spálíte přebytečná kila. Poradíme vám, jak s holemi
správně chodit, vysvětlíme vám, jaké jsou
mezi nimi rozdíly a pomůžeme vám vybrat ty pravé.
„Chůze s holemi je velice jednoduchá
a přitom vysoce efektivní aerobní aktivita,
která získává po celém světě čím dál více
příznivců. Věnovat se jí totiž může každý
a nejsou zde vysoké náklady na její provozování,” říká Jana Havrdová z nezávislé
iniciativy Česko se hýbe, která chce zlepšit vztah Čechů k pohybu.
NordicWalking, jak už sám název
napovídá, má své kořeny ve Finsku, kde
byly jeden rok velice špatné podmínky pro
běh na lyžích. Nedostatek sněhu tak vedl
k zavedení nového závodu, který účastníci
absolvovali bez lyží, jen s hůlkami. Vznikl
tak nový sport, který si rychle získal příznivce po celém světě. A není se čemu divit – o jeho prospěšnosti mluví i vědecké
závěry, z nichž vyplývá, že pokud se mu
věnujete třikrát týdně, významně snižujete
svou tepovou srdeční frekvenci a zvyšujete aerobní kapacitu. Oproti běžné chůzi
spálíte o 20% více kalorií (za hodinu až
400 kalorií) a tělo díky tomu dokáže lépe
hospodařit s cholesterolem.

S použitím materiálu z knihy
Osteochondróza pro profesionálního
pacienta prof. Igora Danilova

změna teploty zvyšuje riziko různých onemocnění.

Letní vedra každý snáší trochu jinak,
někteří lidé se na ně dokonce i velmi těší.
Je ale jedna skupina, pro kterou příchod
vysokých teplot znamená téměř vždy jen
velké utrpení. Jedná se o těhotné maminky
v pokročilém stádiu těhotenství. Těm je určeno následujících deset rad, díky kterým
budou moci teplé letní měsíce přežít mnohem příjemněji.

Jak na NordicWalking

pokračování v příštím čísle...

Jak přežít vedra v těhotenství

● Používání krémů s vyšším filtrem je
během veder a silného sluníčka nutnost,
protože kůže v těhotenství je díky hormonálním změnám výrazně citlivější a může
docházet ke vzniku nehezkých skvrn.
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Nejen ze zdravotních důvodů bývá
bílý cukr nahrazován medem nebo sladidly. A co takhle jej zkusit nahradit sladce
chutnající bylinkou stévií? Co si budeme
namlouvat, naše chuťové pohárky chuť
sladkého prostě milují. A co je sladké, to
obsahuje sacharidy, které jsou pro naše tělo
životně důležité. Bohužel ale jejich větší
přísun organismu zrovna neprospívá.
Pomineme-li fakt, že se při jeho časté
konzumaci rychleji tvoří zubní kazy, pak
nás nadměrný příjem cukrů ohrožuje také
z jiného důvodu. Nevyužité sacharidy jsou
totiž v organismu přeměněny na tuky, které
si tělo uloží takzvaně „na horší časy“.
Tyto tuky se však neukládají pouze
pod kůži, vyplňují se jimi také cévy, což
vede k problémům srdce a celé oběhové
soustavy. Jak tedy naše chuťové receptory
obelstít, abychom touhu po sladkém uspokojili a přitom netrápili tělo nadměrným
přísunem cukru?

Steviosid pod lupou
Co je to vlastně za látky,
že nám chutnají tak sladce?
Po chemické stránce se jedná
o přírodní diterpenoidní glykosidy a řadí se k nim například tzv. steviosid,
rebaudisoid, dulcosid či steviolbiosid. Nejběžnější z nich, steviosid, je bílá krystalická látka, která bývá mnohonásobně sladší
než nám všem tolik známá sacharóza.
V porovnání s běžnými cukry má steviosid
zanedbatelnou kalorickou hodnotu a tak
jeho příjem nezvyšuje hladinu krevního
cukru v těle. Díky této úžasné vlastnosti je
využíván zejména diabetiky a při redukčních dietách.
V sušených listech stévie je steviosid
zastoupen zhruba ze 3-10% suché hmotnosti. Poprvé byl komerčně připraven jako
sladidlo v roce 1971 jednou japonskou
společností a v některých koutech světa je
pro slazení běžně používán dodnes (jihovýchodní Asie, jižní Amerika, Japonsko).

Letmé představení sladké bylinky
Možností, jak v potravě nahradit bílý
cukr, je několik. Sladit se dá medem, melasou, javorovým sirupem či náhradními
syntetickými sladidly. V přírodě ale najdeme bylinku, která obsahuje přírodní látky
až 300x sladší než obyčejný řepný cukr
a které tedy mohou být jeho vhodnou náhradou.
Název rostlinky, o které mluvíme, je
stévie sladká (Stevia rebaudiana) lidově
řečeno sladká tráva. Z pohledu botanika
se jedná o víceletou bylinku, která se podle
taxonomie řadí k rostlinám rodu hvězdicovitých (Asteraceae). Její domovinou je
jihoamerická Paraguay a Brazílie, odkud
se přes Asii dostala až do Evropy. Roste do rozvětveného keříčku vysokého až

Při důkladnějším zkoumání steviosidu nebyl dosud v žádném z vědeckých
výzkumů prokázán žádný negativní účinek na lidský organismus. Naopak bylo
potvrzeno, že u lidí, kteří sladí stévií je

mnohem menší výskyt obezity a je omezena tvorba zubního kazu. Díky tomu se
stévie přidává také do žvýkaček, slazených nápojů a zubních past. Výjimkou
není ani příprava ústních vod a kloktadel.

Nežádoucí královna
přírodních sladidel
Bohužel však, přestože je sladká stévie v mnoha zemích komerčně pěstována
a používána jako sladidlo nápojů a potravin, v evropské unii nebyla dosud jako
potravinové aditivum uznána. Odpověď
na otázku, proč se každoročně vynakládají miliony k výrobě náhradních umělých sladidel a nevyužívá se přirozených
vlastností této bylinky je však prostá.
Na vině je silná lobby ze stran výrobců
cukru a sladidel, díky které se uznání steviosidu jako přírodního sladidla neustále
odkládá.
Stévie sladká je však bylinkou, kterou
si můžete sami pěstovat doma za oknem
a nemusíte čekat na žádná svolení. Její
pěstování není náročné, má ráda slunce
a teplo a vyšší vlhkost vzduchu. Než se ale
do pěstování pustíte, ochutnejte jí. Zkuste
si sami doma osladit čaj lístky ze stévie,
které seženete v například v obchodech se
zdravou výživou. Jeho chuť bude sice specifická, někomu může zpočátku připadat
i nahořklá, avšak za nějaký čas si vaše chuťové buňky na steviosid zvyknou a začnou
jej vnímat vedle cukrem slazených poživatin jako lahodné zpestření. Za vyzkoušení
to určitě stojí.
Autor: Mirka Bittová
http://www.zdravi4u.cz/jidlo-napoje/zdrava-strava-a-piti/5771-rafinovana-nahrada-cukru

Dlouhý, zdravý a šťastný život je výsledkem prospěšných činů, smysluplných projektů, které v nás samotných vzbuzují nadšení, a přitom jsou přínosem a požehnáním pro životy druhých. Hans Selye
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Psychologie a psychoterapie AllatRa
Na přelomu dubna a po celý květen
probíhaly na Evropském kontinentu
psychologické semináře, které byly zaměřené na sebekontrolu, harmonický
rozvoj dítěte a harmonické partnerské
vztahy. Tyto semináře, které proběhly v Košicích, Bratislavě, Drážďanech,
Berlíně, Praze, Ostravě, Genově, Miláně a Paříži se specializují zejména na
poznání lidské povahy z pohledu celostního chápání, při čemž se opírají o výzkumy renomovaných vědců v oblasti
neurofyziologie, biofyziky, přičemž využívají zejména praktické poznatky. Vycházejí z pochopení, že lidská Osobnost
má, pouze za pomoci své vlastní pozornosti, schopnost zcela zvrátit směr svého
myšlení, nálady a dokonce ovlivnit biochemické procesy v nervovém systému
a následně v celém těle.

Přednášejícím byla kvalifikovaná psycholožka Tatjana Zinčenko, která má za sebou 15 let praktických zkušeností v oboru.
Mottem psycholožky Tanji je:„Každý
člověk by se měl nepřetržitě zaobírat svým
vlastním sebepoznáním a sebezdokonalováním, jelikož každý z nás má obrovský
vnitřní potenciál, který bohužel často neumí využívat, protože jej necítí. Existují
však metody, které umožňují se to naučit.
Vnitřní stav člověka, to, co on doopravdy
cítí, hraje zásadní roli v jeho životě i v životě lidí z jeho okolí… Osobnost je svobodná, věčná duchovní Bytost s nekonečným potenciálem rozvoje! “
Dle reakcí účastníků semináře je zřejmé, že si lidé odnesli nejen spoustu zajímavých informací, ale i krásné pocitové
zážitky, na které již nikdy nezapomenou

Pro velký zájem a na základě
upřímných a pozitivních ohlasů všech
účastníků těchto unikátních seminářů
můžeme slíbit, že se s tímto projektem jak
v České, tak i Slovenské republice určitě
ještě setkáme.

ITÁLIE, MILAN

PRAHA

NĚMECKO, BERLÍN

OSTRAVA
a díky kterým se naučí pracovat se svým
vnitřním potenciálem!

www.RadioHosting.cz/radio/AllatRa/

MEDITACE

podle knih Anastasie NOVYCH
červen, červenec 2016

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

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

S meditacemi a duchovními praktikami se můžete seznámit na:

http://ibisbooks.cz/index.php?nma=downloads&fla=podcat&ids=7 a v knize AllatRa

Meditácie podľa kníh Anastasie Novych
v BRATISLAVE

● Autogénny tréning na uvoľnenie tela ● Ako kontrolovať myseľ ● Meditačné
techniky ● Zdielanie skúseností ● Dobrá nálada

S praktikami a meditáciami sa môžete zoznámiť v kihách Allatra a Sensei zo Šambaly,
ktoré sú zdarma k stiahnutiu na www.allatra.sk
Radi Vám poskytneme viac informácií na tejto emailovej adrese:
allatra.tv.world@gmail.com, info@allatra.sk , Katarína tel: +4210903922889

AKO JE TO
Ako je to vlastne s láskouzamýšľaš sa nas otázkou?
Veľa podôb láska má,
Keď sa s žitím prepletá.
Láska k Bohu, rodine,
svojej milej, otčine,
ľuďom, ktorí dennodenne
rozdávajú dobra semä.
Aj k tým, čo sú ťažko chorí,
ktorých duša smútkom horí,
ich cesta je bezmenná,
nesú svoje bremená.
Nezávidí, stále dáva,
láska čistá, láska pravá.
Obetavosť je jej lesk,
vždy má túžbu radosť pliesť.

Stalý zázrak ktorý nesie,
prenádhernú vlastnú pieseň,
istotu a poctivosť,
múdrosť v činoch, pre večnosť.

Je nádherná v plnom kvete,
zrnká seje po planéte,
při ľúbostnom volaní,
šťastie núka na dlani.

Láska, to je prameň žitia,
voda, oheň ju nezničia,
žiadne boje medzi ľuďmi,
vždy víťazí v žitia studni.

Veť podôb – naozaj,
ponúka nám vlastný raj,
v nebesiach aj na zemi,
při čistučkom prameni.

Sila ktorá nezaháľa,
nenechá nás v bludoch spávať,
neprávosti napráva,
tak sa s nami rozpráva.

Že je to tak, poznáš sám,
keď jej jasu priechod dáš,
pootváraš správne dvere,
ktoré boli zatvorené.

Spája ľudí, putá tvorí,
rozumnosťou hráždze borí,
ktoré zlobou rozkvitajú,
s člověkom sa zahrávajú.

Láska svoje čaro dáva,
keď je čistá, z duše pravá,
drahokamy rozdáva,
tak sa ľuďom privráva…

ze sbírky „Čriepky“, Mária Miadoková, Banská Bystrica

Co si přejeme?
Určitě má každý z nás spoustu přání
a snů. Ale přemýšlel někdo, proč? Co si ve
skutečnosti přejeme?
Pokud se podíváme na dnešní svět,
můžeme vypozorovat, že si většinou přejeme to, co nemáme a vidíme to u druhých lidí. Je ale opravdu tak důležité mít
nejnovější model auta, nádherné šaty nebo
postavu jako modelka? Co se stane, když
se tato přání stanou skutečností? Budeme
opravdu šťastní? A co když přijdou další
přání, například, touha po lepším zaměstnání či uznání ve společnosti a my si nejed-

Ladislavа Morkesová: Nikdy se nevzdávejte!
zdraví. Jak se to přihodilo?
V mých 22 letech jsme s manželem
vyrazili na motorce, já jsem řídila, byla
jsem nervózní, spěchala jsem kvůli úkolu od mého nadřízeného v práci. Dcerku
jsme dali na hlídání tchyni. Na křižovatce
jsme se srazili s Volhou. Manžel se jen
lehce zranil, já jsem přišla o nohu v bérci.

Ladislavu Morkesovou ze Svitav můžete potkat na akcích pro lidi se zdravotním postižením stejně jako na tanečním
pódiu. Laďka totiž stíhá všechno. Zdá se,
že má nevyčerpatelnou energii, přestože už
překročila šedesátku. Vypadá jako krásná
a tajemná čarodějka a možná opravdu umí
čarovat...
Laďko, jak je to u Tebe s čarováním?
Věřím na tajemné věci a jsem podle
horoskopu ryba podle čínského horoskopu
had, proplouvám životem i se svým zdravotním postižením. Ryba přece nepotřebuje nohy. Začala jsem se zkoumání horoskopů věnovat kvůli kolegovi, který ač
byl ryba, byl úplně jiný než já. To byl první
impuls ke studiu horoskopů.
A jaké opatření, které by lidem se
zdravotním postižením mohlo usnadnit
nebo zpříjemnit život, bys nejraději vyčarovala?
Nejraději bych jim vyčarovala zdraví. Spousta se toho už naštěstí řeší, třeba
bezbariérovost. Existuje mnoho organizací, které lidem s postižením pomáhají.
Je kam se obrátit. Lidé s postižením mají
možnost studovat, sportovat, realizovat
se. Mně osobně by pomohlo, kdybych nemusela bojovat o protézu. Mám nárok jen
jednu a pokud se porouchá, je to obrovský
problém. Navíc zejména u lidí s amputací,
kteří nemají nárok na příspěvek na péči,
stačí odřenina, otlak a jsou imobilní. Nemít dopomoc nebo rodinu, nemají šanci si
ani nakoupit.
Vím, že jsi kdysi měla těžký úraz,
přestože působíš dojmem naprostého

Co bylo dál?
Když jsem přišla o nohu, měla jsem rok
a čtvrt starou dceru. Protézu jsem dostala až
za tři čtvrtě roku. Dostala jsem ji přesně na
čarodějnice. Byla jsem v tu chvíli neskutečně šťastná. Měla jsem štěstí na rehabilitační
sestru, která manželovi dala příkazy, ať mi
neposluhuje. V rámci svých možností jsem
musela všechno dělat sama. Žehlit, mýt
okna, uklízet…. V té době to bylo těžké:
když jsem vyrazila ven s francouzskými
holemi, neustále na mě lidé koukali. Všichni o mém postižení věděli, byla to senzace.
Například, když se mi v létě posmívali, že
nosím k dlouhým letním šatům ponožky,
aby nebylo vidět, že mám protézu, musela
jsem se proti tomu obrnit i s ohledem na
mé děcko. Tehdy jsem se naučila nevnímat
lidi a jejich pohledy. Teď je to mnohem lepší – díky mnoha osvětovým článkům se po
revoluci všechno změnilo k lepšímu. Lidé
s postižením nejsou zavřeni doma nebo
v ústavech, okolí je bere jako rovnocenné.
Záleží samozřejmě i na tom, jak se lidé s postižením chovají.
Co jsi všechno dělala a děláš?
Po úrazu jsem se vrátila zpátky do práce v rostlinářství, kterou jsem však kvůli

úrazu nemohla dělat. Dohodou jsem přešla
na Finanční správu ve Svitavách. Pak se mi
narodil syn a krátce po mateřské jsem nastoupila na účtárnu České spořitelny. Časem jsem začala vést provozní účtárnu ve
spořitelně, která se postupně rozšířila na
více než 50 lidí. I to byla velká zkušenost
a tehdy jsem se hodně naučila jednat s lidmi. Po 23 letech letech práce ve spořitelně
jsem pro zhoršený zdravotní stav odešla do
plného invalidního důchodu.
Souběžně s tím jsi dobrovolničila….
Okamžitě po úraze za mnou přišli
s přihláškou ze Svazu invalidů, kde jsem
byla až přibližně do roku 1990. Po jeho
rozdělení jsem se stala členkou Svazu postižených civilizačními chorobami ve Svitavách, kde jsem činná stále. Když jsem
skončila v práci, začala jsem se práci pro
OZP věnovat naplno. Jsem tisková mluvčí
základní organizace SPCCH Svitavy, v základní organizaci Svitavy Kardio Svitavy
jsem předsedkyní kontrolní komise, jsem
členka okresního výboru SPCCH Svitavy,
předsedkyně Krajské organizace SPCCH
Pardubice a nově jsem členka Republikové revizní a kontrolní komise SPCCH.
Zájmově vedu náš Country klub Srdíčko.
Jsem taky členkou Krajského výboru pardubické NRZP, členka dozorčí rady Centra
pro zdravotně postižené a seniory Pardubického kraje, předsedkyně revizní komise
Salvie Svitavy…prostě úročím své zkušenosti z účetnictví.
To už je na jednoho člověka víc než
dost! Co na Tvou (hyper)aktivitu říká
manžel?
Už to moc nekomentuje, protože ví,
že těmito aktivitami neskončím a budu je
dělat, pokud zdravotní stav dovolí. Někdy si však stěžuje, že je sám doma, ale
jinak mě podporuje. I moje paní doktorka
na revmatologii říká, že kdybych neměla
tolik aktivit, už bych byla na vozíku, ze
kterého bych se ani nezvedla. Dvacet let
se totiž léčím s revmatoidní artritidou.
Všechny ty aktivity mě udržují v kondici

a obohacují mi život.
A co Tvoje koníčky?
Ty jsou velice různorodé. Kvůli sedavému zaměstnáni jsem začala mít velké
zdravotní problémy, bolesti páteře, problémy s chůzí. Objevila jsem pro sebe kurzy
orientálního tance, které mi hodně zlepšily
problémy s páteří. Po rozhýbání páteře se
mi vyladila i psychika. Když jsem totiž
musela skončit v práci, byl to pro mě šok,
připadala jsem si nepotřebná.

nou na konci svého života uvědomíme, že
máme všechno, ale zároveň nemáme nic?
Co nám tedy chybí?
Chybí nám láska. Toto slovíčko má jen
pár písmenek, ale je tím nejdůležitějším
v životě každého člověka. Chápeme však
správně, co je láska? Kde ji máme hledat?
Většina lidí si myslí, že lásku najdou u někoho jiného, že je někdo bude milovat.
Ovšem takové vztahy jsou založené na připoutanosti a ne na pravé lásce. Pokud však
cítíme pravou lásku v sobě, tak ji „nevyžadujeme“ od jiných lidí, naopak, najednou
se stane to, že máme potřebu předávat tuto
lásku dál a dělat kolem sebe jiskřičky, aby
se rozhořelo více ohýnků.
Pokud člověk cítí pravou lásku, tak se
vše kolem něj promění v nádhernou louku plnou rozkvetlých květin a pestrobarevných motýlů. Život, který je naplněný
láskou, se stává šťastným. Každý z nás je
zodpovědný sám za sebe a volba je vždy na
něm. Co vybírá…, to dostane…
Monika Šuplerová, Zašová
tech práce pro OZP. Navrhl mě šéfredaktor
Pardubického deníku Tomáš Dvořák.
Na co se těšíš v nejbližší době?
Připravili jsme nové vystoupení na
festival Pod duhovými křídly, máme nový
program pro ZO Kardio je toho spoustu,
tak se vždycky zaměřím jen na to nejbližší.
Jak se Ti žije ve Svitavách?
Ve Svitavách se žije dobře. Město
vychází hodně vstříc lidem s postižením
i seniorům. Pan starosta navštěvuje naše
schůze, přihlíží se k našim návrhům. Organizace osob se zdravotním postižením
a seniorů mají díky městu prostory zdarma. I sociální odbor je vstřícný.
Co by sis ještě chtěla splnit?
Ke štěstí mi stačí, když budu fungovat. Když budou zdraví všichni kolem mě.
Když nebudeme neustále poslouchat negativní zprávy, budeme v klidu…

Při veřejných vystoupeních s tancem
jsem se dostala do kontaktu se zdravými
lidmi, kteří mi hodně fandili a obdivovali mou výdrž. Od orientálních tanců jsem
přešla k tanci s ohněm. S ohňovou show
pravidelně vystupujeme například na akcích města. Začala jsem vést Country klub
„Srdíčko“, který působí pod OO SPCCH
Svitavy. To znamená připravovat choreografie, naučit se tance, stříhat na PC hudbu,
tvořit videa… Na vystoupení jsem si začala vyrábět také taneční kostýmy. Baví mě
pletení, kdy to byly zejména svetříky do
dětských domovů, baví mě i další různé
ruční práce, zahrádka….
Vím, že jsi byla nominována na cenu
Mosty a Duhové křídlo a v loňském roce
jsi získala cenu Koalici nevládek Dobrovolník roku 2015. Co to pro Tebe znamená?
Obrovsky mě potěšila cena Dobrovolník, protože jsem ji získala přesně po 40 le-

Nevyčítej životu, co ti nedal, ale uč se oceňovat, co ti dal. Lev Nikolajevič Tolstoj

Koho si vážíš, koho máš jako svůj
vzor? Co nebo kdo Ti nejvíce pomohl, aby
ses dostala tam, kde jsi dnes?
Hodně mi pomohl svitavský rodák
Otmar Cvrkal. Sám má těžký handicap,
ale ujal se mě hned po mém úraze, učil mě
pozitivnímu přístupu k životu i k lidem.
Spoustu funkcí v organizacích jsem vykonávali a vykonáváme společně. Prožívala
jsem spolu s ním dobu, když ještě chodil,
i když skončil na vozíku. Uvědomuji se,
že zdravotní stav nemusí být trvalý, vážím
si díky němu zdrav. Spousta lidí teď říká
i mně, že je motivuji, že jsem pro ně vzorem. Vůbec netušili, že mám nějaké postižení, že mám fantomové bolesti, že mě
bolí neexistující noha…
Máš nějaký recept či vzkaz pro čtenáře, které potkala nemoc či úraz?
Člověk by se měl zaměřit na to, co
může změnit. Nad tím ostatním nemá
cenu ztrácet nervy. Na každý problém
se dívejte jako na příležitost. Nikdy se
nevzdávejte, nepoddávejte, bojujte!
S úsměvem a dobrou náladou se vše lépe
snáší.
Radka Svatošová
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SVATOJÁNSKÉ SLAVNOSTI
svátek Alban Heruin změnil ve Svatojánskou noc.

Letní slunovrat (někdy také Alban
Heruin, Litha, angl. Midsummer) nastává
v okamžiku, kdy Slunce dosáhne nejsevernějšího místa na ekliptice, tedy 20. nebo
21. června. Je to svátek nejdelšího dne
a nejkratší noci. Je proto pochopitelné, že
čím blíže se dostáváme k severu Evropy,
tím větší význam se tomuto svátku přiřazuje – vždyť znamená začátek léta, vrchol
světlé části roku, přináší teplo a život. Ve
Švédsku, Norsku, Finsku, v Pobaltí a Dánsku je letní slunovrat ve veliké vážnosti
a úctě.
Historické pozadí
Ačkoli se svátek svatého Jana (24.
června) nekryje přímo s datem letního
slunovratu (21. června), obě události spolu úzce souvisejí. Opět se musíme vrátit
ke starým Keltům, protože i tento svátek,
u Keltů zvaný Alban Heruin, je pohanského původu. Již tehdy totiž lidé věděli,
že 21. června je obloha ozářená sluncem
nejdéle z celého roku a následující noc je
nejkratší v roce. Od tohoto dne pak začíná
slunečních paprsků ubývat, dny se krátí,
a teprve 21. prosince, tedy v době zimního
slunovratu, se dny opět začínají prodlužovat.
V dávných dobách byli lidé odkázáni
pouze na Slunce, jehož odchod se snažili
zastavit. Po setmění proto zapalovali velké ohně v naději, že Slunci dodají potřebnou energii do dalších měsíců. Šlo tedy
o oslavu světla, která se ovšem odehrávala
v noci. V noci považované za magickou,
v níž se spojoval svět lidí se světem nadpřirozených bytostí a v níž se věci nemožné
stávaly možnými. Věřilo se, že právě tehdy se země otvírá a vydává svá tajemství.
Rostliny prý mají čarovnou moc, skály se
rozestupují a odkrývají cestu k pokladům.
Země si ale své cennosti hlídá, a proto té
noci posílá na svět nejrůznější ochránce
pokladů v podobě vil, démonů a skřítků.
Na 24. června, třetí den po slunovratu, církev stanovila svátek Jana Křtitele. Tím se

Slovanský slunovrat
a Svatojánská noc
O tom, jak slavili slunovrat slovanští předkové,
moc zpráv nemáme. Nejstarší zpráva o slovanském
letním slunovratu pochází
z roku 1128 a zmiňuje velký svátek Pomořanů doprovázený zpěvem a veselím.
Smyslem svátku bylo zajištění zdárné
úrody a to skrze vláhu přivolanou koupelemi, teplo přivolané ohni a plodnost. Při svátku byla oslavována zároveň Velká matka –
bohyně plodnosti. Lidé tančili kolem ohňů
a bylinami zapálenými ohněm žehnali dobytku. Uhlíky ze slunovratových ohňů byly
poté rozhazovány po polích, aby tak byla
zajištěna dobrá úroda. Dívky pletly věnce,
jimiž se mládež zdobila, nebo je posílaly po
vodě se svíčkou. Chlapci se je někdy snažili
chytit, aby upoutali pozornost dívky. Taky
se z nich věštilo: rozdávala je dívka se zavázanýma očima “Kupaljo”. Kdo dostal čerstvý věnec, toho čekalo šťastné manželství,
uvadlý věnec znamenal nešťastné; nebo se
dívky rozběhly a kterou Kupaljo chytilo, ta
se brzy měla vdát.

Přes oheň se skákalo bez oděvu a to
jak chlapci, tak i dívky a stejně tak se nazí
i koupali – kvůli očistě a zdraví. Některé
tyto obřady se konaly ještě v 19. století. Běloruské dívky byly zdobeny květy.
Někde se zdobila májka –
vrba, dívky kolem ní tancovaly a pak o ni bojovaly
s chlapci. Na Ukrajině se
dělaly figury ze slámy –
Kupalo a Marena. Po tanci
se o ně bojovalo, byly roztrhány a utopeny. V Bulharsku a Srbsku vyráběli
hliněné figury Germana,
Kalojana nebo Perperuny
a házeli je do vody, aby při-

PRAPŮVODNÍ FYZIKY ALLATRA: NEUTRINO

ALLATRA VĚDA
VŠECHNY ODPOVĚDI
V JEDNOM ZDROJI

http://allatra-science.org/cs
„Charakteristickým rysem neutrina je
všepronikající efekt v důsledku jeho velmi slabé interakce s hmotou. Jeho hlavní
funkcí je přenos „vnitřní informace“ o objektech. Ale na rozdíl od fotonu neničí elementární částice, ze kterých se daný objekt
skládá. Neutrino, při procházení určitým
objektem jen snímá informaci z hlavních
fantomových částeček Po elementárních
částic, ze kterých se daný objekt skládá
(podobně snímá informaci reálná částečka
Po). Tímto způsobem se proud neutrin stává nositelem informací o vnitřní struktuře
a stavu objektů a jevů, na rozdíl od proudu fotonů, které nesou hlavně informace
o vnějším stavu objektů nebo jevů. Neutrino nese informaci o vnitřní struktuře
a stavu materie, ze které se uvolňuje (tzn.,
odděluje se ze struktury složitých elementárních částic) a také nese částečně informaci o materii, kterou prochází. V posledně jmenovaném případě dochází u neutrin
k výměně informací s hlavními fantomovými částečkami Po elementárních částic,
které jsou součástí objektu.
Neutrino může existovat v několika
stavech, ale na rozdíl od fotonů se u něj
nemění počet fantomových částeček Po
(vždy zůstane stejný - 5 fantomových
částeček Po). Neutrino může přecházet
z jednoho stavu do druhého v závislosti
na tom, zda se nachází ve struktuře složité
elementární částice nebo existuje odděleně. Pokud existuje odděleně, může se též
nacházet v různých stavech, podle toho,
zda je v daný moment nositelem informace o jiných objektech nebo nenese žádnou
informaci. Pokud jsou neutrina v daném
okamžiku nositelem informací, můžou být

detekovány a zafixovány v trojrozměrné
dimenzi.
Neutrina jsou zvláštní elementární částice. Díky své všepronikající schopnosti,
prochází proudy neutrin Zemí, Sluncem,
kosmickým prostorem a jinými objekty
vesmíru a jsou nositeli unikátní informace
o stavu těchto objektů. Poslední studie v oblasti fyziky elementárních částic, neutrinové
geofyziky a astrofyziky provedené skupinou vědců Mezinárodního společenského
hnutí ALLATRA otevírají veliké možnosti
pro základní a aplikované výzkumy. Během
studie vědci přišli na to, jaký obrovský vliv
mají kosmické faktory na aktivaci vnitřní
dynamiky Země… Díky znalostem PRAPŮVODNÍ FYZIKY ALLATRA je možné
nejen důkladně studovat chování neutrin
vycházejících z nitra Země a vlastního septonového pole Země, vypočítat určité vzájemné vztahy, ale také vyvíjet nové metody pro prognózování sopečné erupce, díky
podrobnějšímu studiu moderních magmatických formací geodynamických podmínek. Navíc se také objevila možnost přímo
ovlivňovat tyto procesy prostřednictvím
klimatického a vulkanického geoinženýrství. Dnes, díky PRAPŮVODNÍ FYZICE
ALLATRA můžeme s jistotou říci, že řídit
přírodní jevy je zcela reálné. (Poznámka:
viz podrobnosti ve zprávě „O problémech
a důsledcích globální změny klimatu na
Zemi. Efektivní řešení těchto problémů“ http://allatra.org/ru/reports/o-problemah-i-posledstvijah-globalnogo-izmenenija- klimata-na-zemle)
úryvek ze zprávy PRAPŮVODNÍ FYZIKY ALLATRA: http://allatra.eu/reports/
iskonnaja-fizika-allatra

volali vláhu polím. Podobným symbolem
byla Dodola, kterou představovala dívka
ozdobená věnci (tu jenom doprovázející
dívky vykoupaly).
V Rusku a na Ukrajině je nazýván
tento svátek Noc na Kupala nebo jednoduše Kupalo/Kupajlo, v Bělorusku Kupala. V Polsku je svátek nazýván Kupała či
Kupąła, ale také Sobótka. Tento název je
snad odvozen od soboty, která byla v Polsku tradičním dnem nevázaného veselí
a souvisí i s posvátnou slezskou horou
Sobótka. Polský svátek Wianki – Věnečky
také navazuje na pohanskou tradici oslav
letního slunovratu. Svátek je znám i v Bulharsku jako Ivan-den, v Srbsku jako Ivan
dan a Slovinsku jako Kres. Jako kupadla
je také v české lidové kultuře označován
dárek, kterým obdarovávali dívky chlapce
v předvečer svátku Jana Křtitele.
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Ať jsi u mne, nebo já u tebe,
krásné je být u sebe.
Spolu koukat na nebe,
víš, že jsi tu pro mne a já pro tebe.
Život je pohádka s dobrem i zlem,
jakou postavu asi hrajeme v něm.
Udělej radost, netrap se,
bude ti krásně i v nečase.
Kdo nemiluje a city ho zebou,
nechápe, že stačí jen tiše být s tebou.
Raduj se z milých setkání,
uteč všemu co zlem zavání.
Nemusíš volat ani psát,
i na dálku jde přece lásku dát.
Láska, když začne v srdci kvést,
umí objímat i krásnem vést.

Máme své místo – poslání,
zpomalme věčné spěchání.
Je jako vichřice, spěch i stres,
v tom spěchu, cit s krásou přehlédneš.
Tak jako roční období,
měníme se, zrajeme i my.
Hýčkejme touhu po kráse,
s láskou se objímejme i v nečase.
Co dokáže ubrus na stole,
kytka co rozzáří místo pokoje,
podaná ruka když smutno je,
člověk když člověku blízko je.
Hana Jílková, Loštice

Jednou války a boje zmizí
z mapy světa.
Vítězství se dotkne srdcí všech
jako pochodeň věčného světla.
Alka Bazalka, AAS

V kupadelných písních se objevuje
motiv sňatku bratra a sestry – ohně a vody,
dvou hlavních živlů tohoto svátku. Jeho
symbolickým vyjádřením je modrožlutý
květ černýše hajního (ruský lidový název
je Иван-да-марья/Honza-a-mařenka).
Tento motiv se objevuje i v jiných indoevropských mytologiích.
Snad nic jiného nedokáže tak
plně charakterizovat národ, tak jasně
vyjádřit jeho tradice, zvyky a ukázat
jeho krásnou duší, než svátky, které
lidé slaví. V lidových tradicích žije duch
národa. A každý národ v tomto smyslu
je opravdu unikátní.
Lidové oslavy nejsou jen honosnými
hostinami s prázdným veselím, jak se
mohou domnívat příznivci stereotypů.
Naše tradice jsou bohatá vrstva národní
kultury a duchovnosti, kterou prostupuje starobylá moudrost prarodičů,
krása a síla národa, mocný tvůrčí potenciál, paměť a velký respekt k úspěchům
a víře našich předků a celé země.
Polahoda 6/2013

Láska k přírodě životní cestu rozsvítí,
jako jaro, co dává sílu do rostlin a krásu
do kvítí.
Tak silná je i láska lidí,
co milují a nejen sebe vidí.

Záplevák podzimní
Tato krásná trvalka pochází ze severní Ameriky
a v Evropě je pěstována již od roku 1792. Kvete koncem léta a je vhodná i k řezu. Vyžaduje dostatek vláhy a slunné stanoviště. Krátkodobě snese i zamokření.

KDE SE NA ZEMI VZAL ŠROUB STARÝ
280 MILIÓNŮ LET?
V dávných dobách, kdy na Zemi
ještě nežili ani dinosauři, na ní překvapivě existovaly nejrůznější technické
vychytávky. Jak si jinak vysvětlit nález
bezmála 300 miliónů let starého šroubu
nebo indukčních cívek a podivných kovových kuliček, které byly před časem
nalezeny v Rusku?
Prehistorický šroub našla expedice, která v Kalužské oblasti pátrala po
spadlém meteoritu. Geologové ke svému velkému překvapení objevili kousek kamene, do kterého šroub doslova

vrostl, a byl v něm zazděn 280 miliónů let.
V květnu 2009 těžili u obce Saraksejevo kámen, který měl být použit jako stavební
materiál. Jeden z kusů byl ale příliš velký a nevešel by se do zdiva. Proto ho zedníci
rozlomili a nevěřili vlastním očím. V jeho vnitřku našli spojovací materiál, který v něm
rozhodně neměl co dělat.
http://procproto.cz/zahady

KDYŽ SE ZEMĚ CHVĚJE
Ve snaze lépe porozumět tomu, co
se děje při zemětřesení a s cílem umět
v budoucnu zemětřesení předvídat,
vznikl mezinárodní tým vědců sdružený
do projektu SAFOD (The San Andreas
Fault Observatory at Depth).
V Parkfiledu v Kalifornii studují, co se

děje v epicentru zemětřesení.
Parkfield je místo obzvláště vhodné,
protože jde o město ležící podél zlomu San
Andreas, a řada malých zemětřesení se zde
vyskytuje každoročně.
„Nachází se tam asi tucet velkých desek a my jsme byli schopni vrtat do jedné

Nobelova cena za fyziku: odhalené tajemství neutrin
názor, že je nulová, (měření naznačovala,
že musí být více než dvě stě tisíckrát menší
než hmotnost elektronu). Přitom právě
znalost hmotnosti neutrin by umožnila
potvrzení nebo vyvrácení základních
fyzikálních teorií. Mezi ně patří i existence
temné hmoty, jejíž existencí se vysvětlují
dramatické nesrovnalosti mezi teoreticky
předpověděnou a skutečnou podobou
našeho vesmíru.
Udělování Nobelových cen v úterý
pokračovalo oceňováním fyziků. Letos se
laureáty nejprestižnější vědecké medaile
stal Japonec Takaaki Kajita a Kanaďan
Arthur McDonald za práci týkající se subatomových částic neutrin.
Ve zdůvodnění nobelovské komise se
říká, že letošní cena byla udělena “za objev
neutrinových oscilací, z nichž vyplývá, že
neutrino má hmotnost.” Na první pohled
nic, co by mělo vliv na každodenní život jenže ve skutečnosti jde o objev zásadního
významu. Je to pádný důkaz pro neúplnost
takzvaného Standardního modelu, teorie,
která má ambice vysvětlit podstatu hmoty
a všech jevů ve vesmíru.
V oceánu neutrin
„Letošní cena je o změně identity jednoho z nejhojnějších subjektů ve vesmíru,“ specifikoval práci oceněných Goran
Hansson, generální sekretář Královské
švédské akademie věd, která ceny uděluje. „Žijeme ve světě neutrin. Každou
vteřinu procházejí našimi těly tisíce miliard těchto částic pohybujících se téměř
rychlostí světla.“
Velkým problémem zkoumání vlastnosti neutrin byla otázka jejich takzvané
klidové hmotnosti. Dlouho převládal

Arthur B. McDonald a Takaaki Kajita
při svých experimentech na detektorech
SNO a SK nezávisle na sobě ale zjistili, že skutečnost je poněkud složitější.
Ukázalo se, že neutrina mění svou identitu a musí tedy mít hmotnost. Dva experimenty probíhající nezávisle na sobě
na opačných stranách planety tak objevily
dosud neznámý jev: oscilaci neutrin. Tím
se vysvětlila celá řada záhad, které se vědci
desítky let snažili objasnit. A současně se
vynořily otázky nové.
Zlomový okamžik fyziky
Úkolem detektoru Super-Kamiokande bylo registrovat neutrina, která vznikají v atmosféře při srážce jejích atomů
s kosmickým zářením. Nejen ta, která
přicházela svrchu, ale i částice ze spodu,
které předtím prošly celou Zemí.
K údivu vědců jich však zaznamenal
mnohem méně, než předpokládala teorie,
navíc byl i nečekaný poměr mezi neutriny
shora a zdola. Vzhledem k tomu, že detektor uměl zaznamenat jen některé typy neutrin, jediným možným vysvětlením bylo,
že neutrina se během své poutě napříč
planetou změnila z jednoho druhu v jiný.
Kanadský detektor v Sudbury neobsahuje obyčejnou vodu, jako Super-Ka-

Všechny knihy zežloutnou, ale kniha přírody má každý rok nové, nádherné vydání. Hans Christian Andersen

z hranic mezi těmito tektonickými deskami,“vysvětluje Chris Marone, profesor
na Pennsylvania State University. „Víme
ještě velmi málo o tom, co se v těchto zlomech děje,“ dodává Marone.
autor: Pavel Šmejkal
http://21stoleti.cz/2016/06/08/kdyz-se-zeme-chveje-2/
miokande, ale těžkou vodu, v jejíž molekule je místo vodíku deuterium. Je určený
především ke zjišťování jednoho typu neutrin (elektronových neutrin) vznikajících
při jaderných reakcích ve Slunci - na každý
centimetr zemského povrchu jich během
vteřiny dopadne víc než 60 miliard. Ostatní dva typy ale od sebe nedokáže odlišit;
oznámí pouze celkové množství. Výsledky
opět neodpovídaly teorii a daly se vysvětlit
pouze tím, že elektronová neutrina se na
své dlouhé pouti ze Slunce se měnila v jiné
typy.
Z toho mimo jiné vyplývá, že neutrino musí mít klidovou hmotnost. Změny
jeho podoby přitom vědci vysvětlují zákony kvantové fyziky, podle nichž částice
s určitou energií může mít současně také
povahu vlnění s určitou frekvenci. Různé
druhy neutrin s odlišnou klidovou hmotnosti tak (zjednodušeně řečeno) reprezentují příslušné vlnění.
Z praktického hlediska poněkud
odtažitý a obtížně uchopitelný poznatek
nejspíš ve skutečnosti bude mít dramatický dopad na představu o podobě
našeho světa. Až dosud jeho povahu popisovala teorie známá jako Standardní model, podle níž jej tvoří dvanáct druhů částic
a čtyři typy vztahů mezi nimi.
Standardní model ovšem předpokládal,
že neutrina mají nulovou hmotnost.
Oceněný objev sice nemusí nutně znamenat pád této představy, naznačuje však,
že v nejlepším případě popisuje jen část reality. Většina komentátorů se proto shoduje, že jde o významný zlom v teoretické
fyzice.
celý článek číst na: http://www.novakoviny.
eu/archiv/veda/1394-nobelova-cena-fyzika2015-neutrino
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MODEL PREHISTORICKÉHO LETADLA, KTERÝ ...LÉTÁ!
V roce 1968 švýcarský autor Erich
von Däniken ve svém bestselleru „Chariots of the Gods“ podotknul, že artefakt nalezený v Kolumbii není nic jiného, než napodobenina prehistorického
letadla. Prohlášení bylo kontroverzní,
protože archeologové označili artefakt
jako hmyz. Popravdě, mezi velikostí
letadla a hmyzu je patrný rozdíl, ale to
co obě strany zkoumaly, byl malý zlatý
objekt, který je vystaven v Smithsonian Institutu ve Washingtonu. Jeho popisek zní: „Zlatý artefakt, stylizovaný
hmyz, kultura Quimbaya, provincie Antioquia, Kolumbie, cca 1000-1500 n.l.“
Von Daeniken byl rozhodnut zkusit najít
důkazy prehistorické, technicky vyspělé
civilizace. Bez záměru rozšiřovat ještě více spekulace o Atlantidě, které již
probíhaly, jeho hlavním zájmem byly
artefakty, nebo monumenty, které byly
každému a všem na očích, ale o kterých
si myslel, že byly špatně identifikovány
a nesprávně vyloženy. Toto byl podle
něho jeden z takových artefaktů, letadlo
a ne brouk.

Existuje několik malých „brouků“,
které připomínají více letadlo, než hmyz.
Někteří jsou vystaveni v Muzeu zlata
v Bogotě. Artefakty jsou přibližně 1000
let staré, veliké 2 až 3 centimetry a byly
nalezeny v královských hrobkách. V dnešní době má muzeum ve sbírkách více než
33000 objektů a je jedním z mála míst, kde
jsou k vidění zlaté nálezy z Jižní Ameriky.
Většina zlata byla zabavena Španěli v 16.
století, roztavena a poslána do Evropy. Zlato bylo považováno za svatý kov, odrážející kreativní, životadárnou energii Slunce.
Muzeum ve své kolekci Pijaos identifikuje
množství přívěsků ve tvaru ryby a hmyzu,
přestože křídla jsou připevněna pod tělem,
a co si teprve máme myslet o vertikálním
ocasním křídle?
V roce 1994 se tři Němci, Algund
Eenboom, Peter Belting a Conrad
Lübbers rozhodli, že sestrojí model
tohoto „brouka/letadla“. Chtěli experimentovat s jeho možnostmi letu. Ve
stejný moment začali posuzovat podobnosti mezi částmi tohoto artefaktu a jinými podobnými nálezy a také skutečným
hmyzem a skutečnými letadly. Trio brzy
pochopilo, že lidé v Jižní Americe byli
vždy schopni zobrazit hmyz a jiná léta-

jící zvířata po anatomické stránce správně. Takže pokud tento objekt byl opravdu
brouk, byla to stále velká anomálie, protože tento živočich nebyl vyobrazen anatomicky správně. Křídla byla pod tělem,
ne nahoře, všechen hmyz má křídla na
vrchní části těla. Navíc, i některá letadla
to tak mají, ve skutečnosti, většina vrtulí
poháněných letadel to tak má, jen moderní trysková letadla mají křídla pod tělem.
Eenboom, Belting a Lubbers usoudili, že
toto nemůže být hmyz. Design artefaktu se perfektně shoduje s tvarem letadla
a dokonce i se vzhledem raketoplánu,
anebo nadzvukového Concordu.
V roce 1996 sestrojil Peter Belting
model v měřítku k původnímu objektu,
oblast, ve které byl odborník, jelikož se
zabýval modely, což ho nakonec přivedlo
k rozhodnutí studovat artefakt z Kolumbie.
Model byl pokřtěn jako „Goldflyer I“. Byl
sestaven v měřítku 16:1, byl dlouhý 90 cm
s rozpětím skoro 1 m. Vážil 750 gramů. Na
nos byla připevněna vrtule a křídla byla
vybavena nutnými klapkami. První testy
byly úspěšné. Stroj měl stabilní letovou
charakteristiku a byl schopen přesného
a jemného přistání. Stručně: artefakt se
choval tak, jak se má letadlo chovat. Další v řadě „BBL výrobců“ byl Goldflyer II.
Tento model byl stejných rozměrů, ale byl
opatřen přistávacím zařízením a tryskovým motorem. Motor samotný byl Fun jet,
schopný docílit 20 000 otáček za minutu.
Modifikace z vrtule na tryskový pohon
vypadala stejně jako model/artefakt bez
vrtule. Pokud by artefakt měl vrtuli, byl by
to neskutečně obtížný úkol pro vědeckou
komunitu označit artefakt jako „hmyz“.
Pokud by hmyz bylo letadlo, potom je
jasné, že jeho zdroj pohonu byl tryskový
motor. Další problém, se kterým bylo třeba
se vyrovnat, bylo místo kam motor umístit. Na moderních letadlech jsou motory
na křídlech (Boeing, Airbus), nebo v zadní části (Fokker). Raketoplán je má také
vzadu, ale start a let samotný je poměrně
odlišný od klasických letadel. Motor na
Goldflyer II byl umístěn vzadu, jelikož to
byla jediná pozice, kterou původní artefakt
umožňoval pro takový experiment. Vsazení tryskového motoru do této pozice byla
novinka a risk, protože proudění vzduchu
do motoru mohlo být jiné, než akceptovatelný standard. Testy ukázaly, že stroj se
i nadále choval ve vzduchu bezvadně: start
a přístání bylo perfektní a letová dráha byla
stabilní. Stručně: Vsazení motoru na zadní
část letadla může být jednoduše použito
v moderním letectví, pokud by měl někdo
zájem!
BBL založili své spekulace na moderních schopnostech. Modely, které
létají, jsou mnohem větší než vlastní
artefakt a jeho originální velikost je
těžké odhadnout. Tým se domnívá, že
podle pozice motoru je možné odhadnout množství pasažérů, které přístroj

JEDNOTA PO SKANDINÁVSKU
Sedím v letadle na lince Praha –
Stockholm a hlavou se mi honí výčitky,
že nepomáhám svým kolegům na semináři na Slovensku. Tam bych byla přeci
užitečnější, než u nějakých chladných
Švédů…Má dcera, sedící vedle mě, se
tam ale moc těší. Pozvala nás totiž moc
milá osůbka, kterou jsme poznali v loni
na dovolené…A tak tedy letíme na dámskou jízdu.
Přistáváme ještě o 15 minut dřív a tak
se vydáváme hledat autobus do centra. Po
bezradném bloudění se odhodlávám zeptat
venku stojícího pána. Prvotní obavy, že se
nedomluvíme, se rázem rozplynuly, stejně
jako předsudky o chladnosti místního obyvatelstva. Pán hovoří brilantní angličtinou
a ochotně nás vede až na zastávku.
V centru nás již čeká naše kamarádka
Monika se svým přítelem. Odvezou nás
domů a potom se oba vrací zpět do práce.
Monika bydlí v centru a do práce to má
pouhé 2 minuty chůze a tak slibujeme, že
se za ní zastavíme cestou za dobrodružnou
výpravou po Stockholmu. Monika pracuje
v čistírně. Hmm, řekla jsem si, když jsem
to slyšela poprvé, taková obyčejná práce…

Jaké však bylo překvapení, když jsem
viděla na vlastní oči, jak je jejich práce
zde žádaná a vážená. Dokonce sem chodí
i členové královské rodiny a jejich přátelé.
I když po tom, co jsem viděla, se spíš domnívám, že lidé si sem nechodí pro čisté či
přešité kalhoty, ale pro úsměv, dobré slovo či radu, kterou jim Monča vždy s otevřeným srdíčkem rozdává! Zde jsem opět
viděla v reálu, že člověk může dosáhnout
úspěchu, uznání a štěstí i v zdánlivě nedůležité profesi. Je to zkrátka služba lidem,
a když ji dělá člověk s láskou… co může
být krásnější!
Ještě jedna věc mě tady mile překvapila! V práci nás z nepředstíranou radostí
vítali kolegové, kteří evidentně pocházeli
z různých zemí. A tak Turek, Polka, Jugoslávka, kolega ze Sýrie…na nás sborově lámanou češtinou volali: „ Ahoj, jak
se máš?“ a objímali nás, jak staré dobré
známé.
Celý zbytek dne jsme brouzdaly s dcerou po ulicích a nábřeží Stockholmu a sledovaly, jak lidé nadšeně vylézají z domovů
a kanceláří za sluníčkem. Sluníčka si tady
totiž moc neužijí a díky blízkosti polární-

mohl pojmout. Pokud by motor byl na
trupu letadla, bude potom místo pro 3 až
4 osoby v kokpitu. Pokud by motory
byly na křídlech, tak by stroj mohl mít
rozměry moderního letadla (jako Boeing 737) a mohl by pojmout i 100 osob.
Nicméně, problém s touto úvahou je, že
artefakt nemá pod křídly nic, co by připomínalo motory. Navíc, není nic, co by
poukazovalo na fakt, že tento model je
opravdu skutečné letadlo. Ve své originální velikosti mohl být vyroben z lehkého dřeva a mohl být držen v ruce, jako
hračka pro děti, jako drak. Může to potvrzovat základní fakt, že tento artefakt
je jen hračka: anomálie, která dává prostor k spekulaci, ale která sama sebou
nemůže nikdy potvrdit, že je skutečné
letadlo. Na druhou stranu, skutečnost, že
se artefakt chová jako letadlo a vypadá
víc jeko letadlo než hmyz, by měla vědcům dát přinejmenším varování, že další
výzkum je nutný. I kdyby archeologové museli „jen“ přehodnotit své závěry
o představě, že lidé v Jižní Americe před
1500 lety používali hračky s leteckou
tématikou. Byl by to i tak obrovský objev….

Během konference AAS na Floridě
v roce 1997 předvedli Belting a Eenboom
objekt v plném letu. Důkaz je v demonstraci a v tomto případě důkaz existuje:
Goldflyer II se choval bezvadně, jeho
přistání byla krása sledovat. Je působivé
pozorovat nadšence, kteří se ujmou úkolu a demonstrují svůj výzkum – nikdo
nemůže polemizovat o tom, jaké jsou
letové schopnosti tohoto “ hmyzu “. Takto model vypadá a takto létá. Nicméně
definitivní odpověď je stále otázkou budoucnosti. Podle mého názoru byli BBL
schopni předvést, že artefakt není hmyz.
V tento moment jsou jen schopni dokázat, že objekt je anomálie a má všechny
charakteristiky létajícího stroje. Ale je
to letadlo? Nebo něco jiného? Jen nové
důkazy, nebo porovnání s jinými nálezy
podobného druhu nám můžou dát konečnou odpověď.
http://www.astronauti.cz/page/49/
ho kruhu zde půl roku neznají ani typické
denní světlo. A tak si první jarní paprsky
náležitě vychutnávali. Posedávali na molu,
na zahrádkách kaváren, v parcích či na lodích…
Stockholm je moc krásné město, rozkládající se na 14 ostrovech, které jsou
spolu spojeny desítkami mostů. Ne nadarmo se mu přezdívá – „Benátky severu“.
Toto nádherné a živoucí velkoměsto si vás
získá svou zářivostí, magičností, příjemnou klidnou krásou starých čtvrtí i přátelstvím a pohostinností místních obyvatel,
jejichž historie sahá až do doby devět tisíc
let před náš letopočet! Zatímco ve středomoří se pomalu rozvíjela antická kultura,
v severní Evropě stále existovala kmenová
společenství. Kmeny zde existovaly až do
devátého století našeho letopočtu! Možná
právě tato skutečnost stojí za vzájemností a pospolitostí, kterou jsem zde cítila na
každém rohu.
Nejznámější a nejnavštěvovanější
čtvrtí je Gamla Stan (Staré město), jehož úzké uličky se proplétají půvabnými
načervenalými domy, jimž vévodí královský palác. Pozornému návštěvníkovi
zcela určitě neuniknou pozitivní znaky
na domech a kostelích, které dokládají,
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JAK VNÍMÁME ČAS
K našemu životu neodmyslitelně patří
pojem „Čas“. Tato tajemná veličina je pro
mnohé z nás zdrojem inspirace, ale i něčím, na co se můžeme kdykoli vymluvit
a odůvodnit tak svoji lenost či neochotu.
Je až neuvěřitelné, jak jsme k němu
připoutáni. Skloňujeme jej ve všech pádech a ani si pořádně neuvědomujeme, že
je to právě „Čas“, který nám byl dán. Jako
děti jsme jej vůbec nevnímali a není divu.
V těchto nádherných letech našeho života
jsme cítili pouze vnitřní potřebu prozkoumat tento úžasný svět a využívali jsme
k tomu každý přítomný okamžik. Ovšem
postupem „Času“ jsme byly nuceni tohoto
„Pána“ začít respektovat. Pro jednoho se
„Čas“ stal něčím, čeho má nadbytek a pro
druhého zase nedostatkovým zbožím. Ať
je to tak či onak, vždy záleží pouze na nás
samotných, jak s tímto fenoménem nakládáme.
„Ve vědě se čas používá jako jednotka
pro měření určitých periodických procesů.
Ve filozofii samozřejmě je to stav hmoty,
forma postupného střídání jevů. Je jasné,
že je neodmyslitelně spojeno s prostorem.
A taky že univerzálními vlastnostmi času
jsou délka, neopakovatelnost a nevratnost,
a vlastnostmi prostoru jsou velikost, jednota nesouvislosti a souvislosti. To všechno
je v podstatě jasné… Když se ale podíváme na podstatu… Podle mne existuje
obrovský rozdíl mezi tím, jak čas měříme
a jak ho ve skutečnosti prožíváme.
Vznikl u mě takový dojem, jakoby
v našem vědomí bylo přítomno hned několik druhů vnímání času, které mezi sebou soupeří o právo na svůj hlas. První je
vědecké, které se snaží zdůvodnit přesnost
a kvantitativní vyjádření časových pravidel. Druhé – sociální, které se snaží tato
pravidla porušovat. Třetí vnímání je spojeno s efektem subjektivního vnímání
času, například během meditace. Čtvrté
nás překvapuje svými fenomenálními
jevy ve stresových situacích. Ve spojitosti
s tím mám na tebe celou sérii otázek. Pro
začátek bych se rád dověděl, co ve skutečnosti představuje čas? „Čas?“ Sensei zavrtěl hlavou a promluvil. „Nadhazuješ velké
téma… V podstatě sis správně všiml, že
čas je docela relativní pojem. Velmi mnohé
v názorech na čas závisí na tom, z jakého systému odpočítání a proč je tento jev
pozorován. Pokud se na něj podíváme ve
skutečnosti v jeho projevech, můžeme čas
rozdělit na:
1) skutečný čas, který přímo závisí na
silách Allatu; pokud si vzpomínáte, všechno na tomto světě (ať už hmota nebo energie) včetně času existuje pouze díky Allatu, o kterém jsem vám už vyprávěl;
2) globální čas (nebo absolutní čas) –
časový úsek, který trvá od vzniku do úplného vymizení hmoty v měřítkách Absolutna;
3) objektivní čas – je pro nás obvykle vnímání času – vteřiny, hodiny, měsíce,
roky, které je podmíněné otáčením Země
okolo vlastní osy a Slunce, tedy stabilně se
že místní obyvatelé prapůvodní znalosti ovládali! Znaky dokládají, že lidé zde
věděli o energetické struktuře člověka,
o 4 bytostech, o duši…
Stockholm je domovem tří švédských
světových dědictví UNESCO. Vedle architektonicky pozoruhodného hřbitova
Skogskyrkogardenu, s nádherným výhledem a bývalého vikingského přístavu Birky z 8. až 9. století, je to Drottningholmský
palác, který je letním královským sídlem,
pocházejícím ze 17.století, kde vždy dominovaly především ženy. Možná málokdo
ví, že v roce 1998 byl Stockholm jmenován Evropským hlavním městem kultury.
A není divu! Stockholm překypuje muzei,
kterých je ve městě přes sto, krásnými
historickými budovami, jejichž stáří sahá
často až do konce 13.století, hostí řadu významných kulturních akcí…
Především je to ale město plné přátelských a pohostinných lidí, kteří, jak se
mně alespoň jevilo, nedělají žádné rozdíly
mezi sebou! Večer jsme zašli s Monikou
a jejím přítelem na večeři do nedaleké restaurace. Z původně komorní akce
ve čtyřech lidech se stala mezinárodní
„party“, kde u jednoho stolu zněl smích,
a v očích všech se zrcadlila radost. Radost
z obyčejné blízkosti, přátelství a bezpodmínečné lásky. A vůbec nikdo neřešil, že
jeden z nás je z Čech, další z Turecka,
Polska, Jugoslávie, Ruska, Francie…Byla
to krásná směsice různých temperamentů, jazyků a humoru. V jedné chvíli jsem
dokonce s překvapením zjistila, že rozumím i švédštině:). Nebo to byl jiný jazyk?
Jazyk lidských duší…kterému, když se
s láskou otevřeme, rozumíme všichni!
A tak jsem v chladné Skandinávii zcela
nečekaně objevila skutečnou jednotu!
Eva Hronová

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

opakujícími fyzikálními procesy v pravidelných časových intervalech;
4) subjektivní čas je individuální chápání času každého individua (úryvek z knihy A. Novych, Ezoosmóza).
V každém případě všichni víme, že
každý z nás má na této planetě vyměřený
určitý „Čas“. Je však zajímavé, že si tyto
myšlenky vůbec nepřipouštíme. Myslíme
pouze na sebe a osud celé civilizace je nám
ukradený. Stále plánujeme svoji nádhernou budoucnost a vůbec si neuvědomujeme, že v jediném okamžiku může být
všechno jinak.
Pokud se podíváme do dávné i nedávné minulosti, pokaždé narazíme na informace týkající se našeho věku a událostí,
které jsou úzce spojeny s časem. „To už
předpovídali dávno, dokonce i Ježíš říkal,
že ‚Kdyby se tyto dny nezkrátily, nebyl by
spasen žádný člověk. Ale kvůli jeho vyvoleným se ty dny zkrátí…‘ Znamená to tedy,
že až bude celé lidstvo stát před rozhodující volbou nebo, jak se říká v eschatologii, před branami Božího soudu, jedním
z hlavních znaků tohoto času bude jeho
smršťování…
Na první pohled se nic nezmění. Hodiny budou stejně, jak ukazovaly dvacet čtyři hodin denně, ukazovat nadále, kalendář
zůstane, jaký byl, rok měl 365 dní a bude
jich pořád stejně. Ale uvnitř se lidská
duše začne chvět. Člověk pak začne cítit
a vnímat tuto časovou tíseň. Všimne si, že
čas běží rychleji, den uplyne za okamžik,
měsíc za týden, roky doslova za měsíce.
A čím dál tím víc se bude čas zkracovat,
bude těsnější. Je to takový zvláštní signál,
znamení pro duši.“
„Ano,“ pronesl zamyšleně jeho společník, „pravděpodobně se opravdu začínají plnit předzvěsti proroků… Ale to
jsou přeci proroctví o druhém příchodu!
Copak už nastává ten čas?!… Zajímalo by
mě, jak poznáme, že přišel právě Kristus?
Vzpomínáte si, že když Ježíš přišel poprvé,
nikdo mu dlouho nevěřil, že On je opravdu
Syn Boží. A dnes, jen se podívejte, hodně
lidí se nazývá Kristem nebo říkají, že byli
posláni Kristem jako Utěšitelé. Na jednu
stranu mluví svým způsobem správně, podle Bible, ale na druhou stranu se jim nedá
věřit. Jak odlišit skutečného Krista od falešného spasitele?“
pokračování na str. 6
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JSI PRO MĚ VELMI DŮLEŽITÝ
Na jedné z přednášek vyhlásil profesor experiment, jehož účastníky se měli
stát všichni studenti.
Rozdal jim bleděmodré stužky, svázané do mašličky. Každý student dostal
čtyři. Na stužkách byl nápis: „Jsi pro mě
velmi důležitý“. Profesor studenty požádal, aby si jednu mašličku rovnou připnuli, protože každý student je v jeho životě důležitým a významným člověkem.
Potom je požádal, aby se zamysleli
nad tím, kdo v jejich životě je tím nejdůležitějším a nejvýznamnějším, a jednu
mašličku aby dali jemu. Zároveň mu měli
říci, o co se jedná a požádat, aby se experimentu zúčastnil: měl dostat i zbylé dvě
mašličky a podle svého uvážení je poslat
zase dál… Profesor svým pokusem sledoval jediný cíl: chtěl zjistit, jak dokáže lidi
ovlivnit vcelku nepatrná drobnost.
Studenti vyšli z posluchárny a lámali si hlavu, komu dají své stužky. Někdo
se rozhodl pro jednoho z rodičů, jiný pro
bratra nebo sestru, další hned pomyslel na
svého partnera… Jeden ze studentů ale nebyl odsud. Všechny blízké měl daleko. Jim
dát mašličku nemohl. Celou noc nad tím
dumal a k ránu se rozhodl, že ji dá staršímu
příteli, který tady ve městě žil a pracoval.
Právě on mu poradil, aby šel na tuhle vysokou. Vždycky ho ve všem podržel a když
bylo třeba, vysvětloval mu látku a pomáhal
s učením.
Když příštího dne skončily přednášky, zašel za ním do zaměstnání. Přítel se
divil, že se tak najednou bez ohlášení objevil, málem se polekal, že se stalo něco
zlého. Když se ovšem dozvěděl pravý
důvod návštěvy, byl opravdu na rozpacích. Nikdy se mu od nikoho podobného
uznání nedostalo. Student naléhal, ať si
mašličku na klopu připne a podle svého
ať naloží se dvěma dalšími. „Víš, že tu
nikoho blízkého nemám, všichni jsou
daleko. V celém městě ten nejdůležitější
a nejvýznamnější člověk jsi pro mě ty,“
vysvětlil mu.

Nakonec mu tedy, že udělá, co po něm
chce a bude mu referovat o výsledcích.
Když student odešel, vrátil se jeho
přítel ke své práci. Po pracovní době ho
napadla odvážná myšlenka: dát zbylé dvě
stužky svému šéfovi. Boss podniku byl
neobyčejně strohý člověk. Svou profesi
však dokonale ovládal a byl v ní velikou
autoritou. Vždycky však byl nesmírně
zaměstnaný. Sekretářka mladému muži
řekla, že ho šéf přijme, ale bude muset počkat. A tak čekal. Když se nakonec dostal
dovnitř, zastihl šéfa za stolem zavaleným
papíry.

Zrození člověka je vstupem části věčnosti (duše) do pomíjivého světa hmoty.
Fyzické tělo člověka je smrtelné, podléhá
zákonům přírody stejně tak, jako jakákoliv
jiná hmota. Fyzické tělo člověka je zvláštním „vozítkem“, takovým pomocným nástrojem pro něco mnohem, mnohem většího. Tělo není skutečným Bytím, neboli
skutečným Já člověka, neboť tím je jeho
věčná duchovní podstata. Duše je tím, co
má člověk ještě za života v těle objevit,
a se kterou se má spojit, aby přesáhl materiální bytí a stal se svobodnou duchovní
bytostí - Andělem. Smyslem života v těle
je transformace - přeměna, dosažení věčnosti uprostřed pomíjivosti, nalezení světla
uvnitř černočerné tmy, probuzení Lásky
v krutém světě živočišného rozumu. Člověk bohužel často věří, že
on je svým tělem, a že jeho materiální ego je jeho skutečným Já, věří
v malost a omezení a přitom přímo uvnitř něj se nachází částečka ze světa
Boha, ze světa věčnosti!

dobro a lásku. Projevovali ve světě světlo
své duše, ačkoliv je ve vnějším světě nečekala žádná odměna. Odměna, ta skutečná odměna, totiž nejsou ani peníze, ani
moc tohoto pomíjivého světa. Skutečnou
odměnou je možnost vstoupit po smrti
fyzického těla do světa Boha, stát se nesmrtelnou a svobodnou duchovní bytostí - Andělem. Proto se lidé tak snažili.

„Co si přejete?“ zeptal se šéf bez okolků. Mladík zápolil s trémou, přesto mu
však dokázal vysvětlit důvod, proč přišel
a ukázal mu dvě modré mašličky.
Nadřízeného to velmi udivilo. „Proč si
myslíte, že zrovna já bych je měl od vás
dostat?“ zeptal se.
Mladý muž teď už souvisleji pronesl,
že se mu líbí jeho nadšení, jeho zápal pro
věc, jeho hluboké znalosti a ochota dát
všechno pro zájem podniku. Že se od něj
mnohé naučil a stále se učí a že je hrdý, že
v tomhle podniku a s ním pracuje.
Šéf nebyl zvyklý moc často slyšet
upřímná slova nadšení a vděčnosti. S jistými pochybami si dvě modré stužky vzal.
Jednu si připnul na sako a druhou strčil do
kapsy. Podřízený poděkoval a odešel.
Poněkud vykolejený a dokonce i roz-

Člověk ve světě konzumu
V dnešní civilizované společnosti
vládne tvrdý konzum a pravidla diktovaná živočišným rozumem. Všude, kam se
člověk podívá, se propaguje egoismus,
velikášství a duch soupeření. Silnější
převálcuje slabšího. Vítězí moc, peníze,

pačitý šéf toho dne zásadně porušil svůj
obvyklý pracovní rozvrh a odešel nedlouho po mladém podřízeném.
Manželka se neobyčejně divila včasnému příchodu svého chotě a ptala se,
zda se snad něco nestalo. Odpověděl jí, že
prostě chtěl být doma s ní a jejich synem.
„Je doma?“ ptal se. Manželka syna zavolala. Když se objevil, požádal ho otec, ať se
s ním na chvíli posadí na verandě. Žena nevycházela z úžasu. Obvyklé bylo, že muž
se vracel nejenom pozdě, ale navíc ještě ve
svrchovaně špatné a nemluvné náladě.
Také syn byl zmatený – nebylo otcovým zvykem utrácet drahocenný čas na
matku nebo na něj.
Nicméně vyšli na verandu a posadili
se na schůdek před ní. Otec se pozorně
podíval na syna, který mu věnoval pohled
plný utajeného smutku. Řekl synovi, že si
uvědomil, jak velkou dělal chybu. Nevěnoval se mu, nebyl s ním dost pohromadě,
nepomáhal mu, když bylo třeba. Rozhodl
se to změnit, protože on a maminka jsou
pro něj těmi nejdůležitějšími a nejvýznamnějšími lidmi na světě. Pak mu vyprávěl,
co se mu dnes přihodilo. Vytáhl zbylou
modrou mašličku a přišpendlil ji synovi na
tričko: „Pochopil jsem, že jediný, komu ji
musím dát, jsi ty. Ty jsi pro mě to hlavní, to
nejcennější, to nejdražší. Když ses narodil
byl to nejšťastnější den mého života. Jsem
na tebe pyšný.“
Syn se slzami v očích otce objal: „Myslel jsem, tati, že mě prostě přehlížíš, že mě
nepotřebuješ. Mám tě rád!“
Seděli tam vedle sebe a oba byli naměkko…
***
Profesorův experiment byl velmi
zdařilý. Jeho výsledky změnily nejeden
život k lepšímu. Čistě jen proto, že každý
z účastníků řekl nahlas to, co cítil.
Je zcela v naší moci obléci city do slov
a sdělit druhému, jak moc je pro nás důležitý a významný!
http://www.pronaladu.cz/jsi-pro-me-velmidulezity/

brodili se blátem pochybností a strachů
a po smrti se stali tímtéž prachem? Nebo
nás zamýšlel jako svobodné tvory, mocné bytosti s božskou jiskrou - kusem jeho
Božského Já uvnitř sebe samých obdařené
fyzickým tělem - jako nástrojem k tvoření
Dobra zde v těchto tvrdých podmínkách?
Kdyby Bůh zamýšlel člověka jako jednoho z živočišných druhů, proč by mu dával
tak vzácný dar - Duši a mysl s takovými
možnostmi, jaké ve skutečnosti má? Proč
by mu dával možnost Volby? Proč by ho
obdaroval tak bohatě? Vždyť je to právě
člověk sám, kdo volí, čemu věří, jak bude
žít a jakou cestou se dá - zda cestou zvířete
či cestou svobodného tvora, který se stane
Andělem?
Vše je v našich rukou
Můžeme věřit, že jsme toto tělo
a nic víc, žít podle tvrdých pravidel
živočišného rozumu. Věřit, že pravdou je jen to, co vnímáme svými smysly.
Můžeme se donekonečna vymlouvat na
to, že všichni takto žijí, že i ostatní zvířátka to takhle dělají. Můžeme se donekonečna odvolávat na svou zvířecí povahu
(pudy, instinkty, genetické predispozice,
atd.) a tím omlouvat své nízké jednání, svůj život bez svědomí. Jsme si však
vědomi toho, co tímto způsobujeme své
duši? Jak si šlapeme po pokladu, po tomto Božském daru, který je uvnitř nás? Je
nutné vědět, že se za život, jaký jsme zde
na Zemi žili, budeme zodpovídat po své
smrti - v duchovním světě. A sklidíme to,
co jsme zaseli. Není však nutné žít podle
živočišného rozumu. Máme právo volby.
Můžeme přijmout zodpovědnost pravého
Nositele Duše! Zvolit cestu Anděla - láskyplné, cítící a pomáhající bytosti, pro
kterou není nic nemožné. Bytosti, která
nachází Boha nejen v sobě, ale nachází ho
i v druhých, nachází Boha ve všem, co je.
Bytosti, která je spojena s Bohem skrze
svou duši a po smrti těla odejde do jeho
Domu…

ANDĚL NEBO ZVÍŘE?

Co věděli naši předkové a my ne?
V dávných dobách lidé věděli, co je
smyslem života, věděli, co je duchovní
cesta. Například, ve starověkém Egyptě se
už od narození připravovali na posmrtný
život, neboť věřili v prvenství duchovního světa. Těšili se na život ve světě Boha!
Věděli o duši a snažili se o spojení s ní,
protože ona představuje portál - spojovací
prvek s Ním. Existovaly duchovní školy.
Informace nebyly neznámé, byly dostupné všem. Lidé v dřívějších dobách přirovnávali fyzické tělo člověka k loďce,
na které se člověk plaví na rozbouřeném
oceánu iluzí (vytvářených živočišným rozumem), k majáku Duše. Jednoho dne se
loďka, tak jako každá hmota, rozpadne,
iluze materiálního světa se rozplynou
před očima a člověku se vyjeví Pravda.
Pravda o tom, jak žil, na jaká přání vyplýtval svou životní energii, na co se zaměřoval a kam směřoval. Člověk sklidí,
co zasel.
A právě proto lidé pěstovali svoji duši,
kultivovali svou duchovní podstatu, snažili se konat dobro, být lepšími ve smyslu
duchovním (nikoliv být lepšími ve smyslu mít víc, vydělat víc, dosáhnout vyššího postavení v podniku, mít novější auto,
vypadat lépe, zhubnout do plavek… - to
jsou priority materiálního světa). Lidé se
snažili poznat svoji duši, část samotného
Boha v sobě, (například, pomocí meditačních technik, modliteb a konání dobrých
skutků). Takoví lidé konali dobro, ačkoliv
sami často žili v bídě a utrpení. Pomáhali
druhým a sdíleli s nimi to nejlepší v sobě -

pěstování egoismu, zvrácené hodnoty…
Přesto, že jsme nuceni v tomto světě žít
a tyto „hodnoty“ nás každodenně atakují
v rozličných podobách, i tak víme (prostě to víme), že tento svět není pravý, že
není skutečný. A jak to víme? Cítíme to
svou duší. Svět se totiž v podstatě vůbec
nezměnil, stále v něm vládne nekompromisní zákon živočišného rozumu. Má jinou podobu než dříve, avšak slouží stále
stejnému účelu, který mu určil sám Stvořitel. Tvoří ideální prostředí pro výchovu
a zkoušení lidských duší. Dokud se bude
duše nacházet v těle, bude neustále sváděna materiálními iluzemi a zkoušena ve své
odolnosti a lásce k Bohu. Jestliže člověk
prohlédne všechny iluze a odhodí je, jestliže projde všemi zkouškami se ctí, bude
se jeho duše moci sjednotit se Stvořitelem
a vstoupit do Jeho světa (vstoupit do nirvány, dosáhnout Svátosti, osvícení, atd.).
A to je také cíl - jediný cíl každé duše.
Naše duše netouží po majetku, vlastnění
prachu, netouží stát se mocnou a velet
sobě podobným. Duše touží po Domově,
chce se vrátit Domů, do světa Boha. Proč
jsme na to zapomněli? Proč jsme zapomněli na to nejpodstatnější?
Zvíře nebo anděl?
Jsme lidé, věčné v pomíjivém, duchovní v materiálním. Naše duše je jako světlo
chycené ve světě stínů. Naše duše vstoupila
do „zvířecího“ těla, a my máme na výběr.
Žít jako zvíře nebo jako potenciální Anděl.
Proč nás stvořil Bůh? Proto, abychom žili
jako „zvířátka“, abychom vyplýtvali svoji
životní sílu na shromažďování prachu, bojovali o kus žvance a pochybná vítězství,
bojovali o pravdu se sebou podobnými,

Co jste zvolili vy?
„V tomto iluzorním světě je všechno
pomíjivé jako přelud v poušti. Všechno,
co na tomto fyzickém světě máme, nemá
hodnotu, protože všechno je prchavé. Musíme si pospíšit naučit cítit Duši a vnímat
krásu, neboť vše na tomto světě, včetně
lidského života, není víc než bublina pěny
na mořském písku.“ Rigden Djappo, z knihy AllatRa
Článek je inspirován
znalostmi z knihy AllatRa
Lenka

Pojďme spolu tvořit POZITIVNÍ NOVINY!

K

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

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

Znovunalezení
Vlídně se chovat k sobě i k ostatním lidem,
mluvit i jednat vždy s naprostým klidem,
vždyť mír ve světě začíná v každém z nás,
jako Člověk se chovat, teď nejvyšší je čas.
Důležitý jsme každý na téhle planetě,
když nahlédneme do sebe, poupě se rozvije,
Láska rozkvete.
Lenost zvou zdolat a sám sebou být
ve zkouškách obstát a nebát se dál jít.
S láskou a mírem se ke světu obracet,
tak se k nám dobro, zpět bude navracet.

Čas světla
Hradby, ploty, hranice,
to není žádná tradice,
co spojené je, nic nerozpojí,
jiskřičky blikají, Láska je pojí,
tichounké, čisté, však neskutečný jas
více se rozhořet, teď právě je čas.
Stěny padají, hradby se boří,
světýlka silněji a silněji hoří,
není nic těžké,
na vše si zas vzpomenout můžeš,
tou cestou k sobě i světu pomůžeš.

Úsměv nestojí nic, ale stojí za to ho použít
aneb jaká je hodnota toho, co je zdarma?
„Když se na někoho usměješ nebo ho pochválíš, můžeš mu vrátit smysl života“
Carmelia Elliottová
Často cestujeme anonymně vlakem,
autobusem, jsme zahleděni do krajiny, do
novin, atd. a jen zřídka narazíte na úsměv,
který by nám vyšel vstříc. Když si chceme
k někomu přisednout, většinou dostaneme
pouze strohou odpověď.
Jednou jsem jela vlakem, kde byla
podobná nálada - lidé se vraceli unaveni
z práce, děti si sdělovaly zážitky ze školy.
Těsně před výstupní stanicí vstupuji do
prostoru před dveřmi, stojí tam víc lidí,
jen tak se usměji na jednu paní, vlastně ani
nevím proč.
A co se stalo? Úplně se rozzářila,
v očích měla nádherné světlo, dalo by
se říct, že se její oči proměnily ve veselé plamínky radosti. Celý prostor byl najednou
krásnější a já sama měla pocit, že se na mne usmál Bůh, když mi paní úsměv oplatila. Po
opuštění vlaku jsem byla tak dojatá, až mi málem vytryskly slzy. Proč? Možná proto, že
se usmíváme tak málo, nejen sami na sebe, ale i na svět kolem. Cestou od vlaku kráčím
k domovu s radostí v duši a s pocitem, že člověk vůbec není nikde sám. Uprostřed malebného náměstí zdravím svatou Marii (sochu) a cítím, že i ona se na mne usmívá.
Přeji takový zážitek i vám. Zkuste to. Úsměv je zdarma.
Alena Stellnerová, AAS
pokračování ze str. 5
„Jednoduše. V Bibli je přeci řečeno, že
Ježíš křísil mrtvé a nemocným stačilo, aby
se dotkli Jeho oděvu, aby byli uzdraveni.
Vycházíme-li z toho, myslím, že nejvhodnější by bylo použít metodu ‚Zen‘. K tomu
stačí vzít silnější a pevnější klacek a maličko pošťouchnout toho, kdo se nazývá Kristem. Pokud klacek začne kvést, znamená
to, že to byl Kristus. Pokud ne, je to jen
dobrodruh. A bylo by pak dobré ho ještě
praštit, aby ho příště nenapadlo přivlastňovat si cizí slávu.“
Chvilku jsme mlčky stáli a přemýšleli
o tom, co jsme slyšeli. Ten muž také zpočátku bral ta slova vážně. Když však pochopil
jejich smysl, z duše se rozchechtal spolu
s ostatními, kteří buráceli smíchy. „Pravděpodobně to bude ta nejlepší metoda,“ řekl
s úsměvem. „Ale teď vážně.“ „Tak tedy
vážně. Nemá smysl čekat na Ježíše jako na
Syna Člověka, protože On přijde jako Syn
Boží do lidských duší. Bude vládnout tisíc
let jako Král, usedne na ‚trůn‘ nejen naší
duše, ale i našeho rozumu… Vzpomeňte
si na Jeho slova v Evangeliu podle Jana:
‚Bůh je Duch‘; ‚Já jsem ta cesta, pravda
i život. Nikdo nepřichází k Otci, než skrze
mne‘; ‚A Já budu prosit svého Otce a dá
vám jiného Utěšitele, aby zůstával s vámi
navěky, Ducha pravdy, kterého svět nemůže
přijmout, protože Ho nevidí ani nezná. Ale
vy Jej znáte, neboť s vámi zůstává a ve vás
bude‘; ‚V onen den poznáte, že Já jsem ve
svém Otci a Vy ve mně a Já ve vás‘.“
Muž opět chvilku mlčel a pak se zeptal: „Zajímalo by mě, kdy tedy bude konec světa? V novinách se poslední dobou
začala objevovat nejrůznější data. Dokonce i v naší sektě, pokud vím, se také snaží
dostat do předpovědí různých astrologů,
kteří určují datum, kdy začne slavnost
planet… Proto by mě zajímalo, kdy přijde
apokalypsa, kdy tedy všichni staneme před
Božím Soudem?“
„Víte, už dva tisíce let lidé očekávají
Armageddon a druhý příchod Krista. Prakticky všechna náboženství jsou postavená
na tom, že možná už zítra bude konec svě-

ta a kdo není v jejich řadách, ten okamžitě zahyne v ‚ohnivé geheně‘…Chci vám
k tomu říct toto. Každý člověk ve svém
životě prochází svým osobním Armageddonem. A ani zdaleka ne každý jej vyhrává. Dokonce ne každý chápe, že se s tím
Armageddonem setkal. Proto není nutné
obávat se té apokalypsy, která přijde na
všechny, protože v davu se umírá snáz.
Důležité je vyhrát svůj osobní Armageddon, abychom se pak neocitli v tom davu.“
„Přesně tak! Sám si myslím, že je třeba
dělat něco teď, protože není jasné, co bude
zítra… Popravdě řečeno, je mi tak nějak na
duši klidněji po tom, co jste řekl… Ale ta
hrozná nejistota… zkrátka už mám nervy
napnuté jako struny ze všech těch ‚strašáků‘…Úplně ale nechápu, které náboženství vyznáváte?“
„Já nevyznávám ani nepatřím k žádnému náboženství. Já patřím jen Bohu.“
(úryvek z knihy A. Novych, Sensei ze Šambaly. díl 1.).

U spousty lidí tyto informace vyvolávají strach a obavy. Ovšem právě v tomto
„Čase“ bychom si měli uvědomit, že každá
mince má dvě strany. Záleží pouze na nás,
jak s tímto určeným časem naložíme. Buď
se budeme utápět ve svých obavách, nebo
pochopíme, že právě nastal „Čas“ na to,
abychom odhodili přetvářku a faleš a vrátili se k Lásce a Přátelství. Vždyť HODNOTA ŽIVOTA je VE SVOBODĚ VOLBY. Pouze správné SEBEOVLÁDÁNÍ,
DUCHOVNÍ A MORÁLNÍ SEBEZDOKONALOVÁNÍ povede lidi k JEDNOTĚ,
TVOŘENÍ a znovunabytí DUCHOVNÍHO DĚDICTVÍ. (7 Osnov AllatRa).
Dušan Valeček
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