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Posílení
svalového korzetu:
pro a proti
Existuje hypotéza, že důvodem postupu
osteochondrózy je „ochablost svalů“.
Někteří lidé se domnívají, že pokud
budou svaly dostatečně zpevněny,
„začnou lépe držet páteřní segmenty“,
„meziobratlovým ploténkám se uleví
a budou se regenerovat, protože část
zátěže na sebe vezmou svaly “. Přitom
dojde k „úplné rehabilitaci páteře“,
odstranění bolesti, a tím pádem se také
„vyléčí osteochondróza“.
pokračování na str. 2
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Thovtova moudrost žije i dnes
Thovtovy knihy, zlaté tabulky, nejstarší hieroglyfické nápisy, „stránky, které obsahují klíč ke stvoření“. Co se vám první
vybaví? Pravděpodobně obrázek Thovta –
egyptského boha Moudrosti a Vědění,
nebo moderní interpretace těchto znalostí
v podobě tarotových karet …
Dovolte, aby jsem se s vámi podělil
o unikátní informaci, kterou jsem objevil
v knize AllatRa – encyklopedii prapůvodních znalostí o světě a člověku. Informace
předložená v knize nenechává lhostejným
žádného člověka, a co více, nutí hledat
a rozšiřovat poznání, zvlášť toho, kdo se
chce dokopat do podstaty. Přiznám se, že je
to tak úchvatné dobrodružství pustit se do
historie dávných časů! Jedním ze zajímavých momentů, který započal moji cestu za
poznáním, byl následující odstavec:
„Například, ve Starém Egyptě byly
tyto znalosti jako odkaz potomkům zapsány na zlatých tabulkách. Později lidé tento odkaz nazývali Thovtovy knihy. I když
tyto tabulky byly zničeny nebo přesněji
přetaveny, protože lidé si ve většině případů vždy vážili zlata více než Znalostí. Nicméně kopie tabulek přepsané na papyrus,
respektive jejich část, přežila. Tyto kopie
byly bohužel v různých dobách bezohledně ničené žreci, ať už se nacházely kdekoli.
Bylo to proto, že informace v nich obsažené, doslova podrývaly jejich moc nad
lidmi. Něco se ale stejně dochovalo. A toto
něco, zachráněné a schované v chorvatských horách, ve druhé polovině 19. století
dalo světu dva vynikající vědce. Když se to
ale v roce 1936 dostalo do nesprávných rukou, vyvolalo to nevratné následky, svědky
jejichž počátku se stali mírumilovní obyvatelé Hirošimy a Nagasaki.“
V tomto odstavci je spousta zajímavých věcí vyprávějících o původních
Thovtových knihách, prostřednictvím
kterých se předávaly znalosti o zákonech
vesmíru a člověku. Během času se jich
zmocnila skupinka velekněží a snažila
se to všechno zničit, aby oddělila lidi od
pravdy, i když původně znalosti byly dány
všem bez výjimky. Informace přepsaná
z knih na papyrus dala světu dva vynikající vědce a zároveň sloužila k vytvoření
jaderné bomby. Co to může znamenat? Co
jsou to za knihy a kde jsou nyní uloženy?
Samo o sobě je to velmi zajímavé. Jediná
otázka, na kterou můžeme hned odpovědět
je, že Thovt byl ve starověkém Egyptě bo-

hem Moudrosti. Byl zobrazován s lidským
tělem, hlavou ibise a znakem AllatRa na
hlavě. Ve svých rukou drží nástroj na psaní a možná právě ty světoznámé tabulky.
Thovt byl v Egyptské mytologii bohem
písma a počítání, měsíce, tvůrce kalendáře
a patronem vědy.
A je logické, že jeho jménem byly pojmenovány tabulky obsahující tak cenné
informace. Ale kdo byli tito dva vědci, kteří otřásli světovou vědou?
Téměř okamžitě jsem udělal svůj první
malý objev: jedním z nich byl zjevně Nikola Tesla. Do dneška všechna tajemství
tohoto slavného srbského vědce, který dokázal zkrotit elektřinu, nejsou zcela známa.
Mnoho moderních vědců ho stále považuje

za geniálního učence a vynálezce. O Teslovi jsme psali v dřívějším čísle Polahody
(12/2012). Ale kdo byl ten druhý vědec?
Tuto záhadu jsem mohl odkrýt až po nějaké době pátrání. Jak se říká, hlavní je mít
velkou touhu a příležitost přijde sama.
Během čtení knihy AllatRa jsem našel
informace o struktuře vesmíru, kde bylo
uvedeno, že vesmír má celkem 72 dimenzí. Hmotný svět tvoří šest dimenzí, od 7 dimenze až do 72 je svět energií, duchovní
svět. Začal jsem hledat více informací
o dimenzích a narazil jsem na článek neznámého vědce. Článek se jmenoval Šestirozměrný vesmír Bartini. Neuvěřitelná náhoda! Ale kdo vlastně byl Roberto Bartini?
A odkud věděl o šesti dimenzích? Abych
byl upřímný, s tímto vědcem jsem se setkal poprvé. Jak se ukázalo, jméno Roberto
Bartini je, na rozdíl od Nikoly Tesly, málo
známé široké veřejnosti, s výjimkou lidí,
kteří se zajímají o historii letectví. Zatímco

jeho úspěchy ve vědě nebyly o nic menší.
Tesla byl génius v oblasti elektrické energie a Bartini byl génius v letectví.
Zásadně nový přístup a projekty v letectví na mnoho desetiletí předbíhaly jeho
současníky. Některé z nich byly teprve
nedávno uvedeny do vojenského a civilního letectví, další ještě čekají na uplatnění
v budoucnosti. Bartini vytvořil více než
60 projektů letadel. V letectví se usadily
pojmy jako “křídlo Bartiniho” – křídlo
které umožňovalo dlouhý let v nadzvukové rychlosti, měnitelná šípovitost křídla,
“Bartiního efekt” – jev, který snižuje sílu
odporu prostředí a zvyšuje tažnou sílu vrtule letadla o 25-30% vzhledem k tandemovému uspořádání dvou motorů.
Kromě letectví se Bartinini také zabýval teoretickou fyzikou a kosmologií
(obor astronomie, která studuje vznik, vývoj a transformaci vesmíru). Jeho vědecké
práce na téma: vztah mezi fyzikálními veličinami, problémy teorie gravitace a elementárních částic, některé vztahy mezi
fyzikálními konstantami a mnoho dalších
prací ve spolupráci s dalšími vědci této
doby ukázaly jeho všestranný rozvoj a nevšední pohled na zdánlivě obyčejné věci.
Tento princip také používal i v letectví: ne
zlepšovat staré, ale vytvářet zásadně nové.
A teď to nejdůležitější. Pravděpodobně se ptáte, proč jsem si tak jistý, že dva
geniální vědci, o kterých je řečeno v knize jsou pravě N. Tesla a R. Bartini? Proč
věřím, že informace z Thovtových tabulek
mohly vést k takovému nadčasovému pokroku a rozvoji těchto vědců? Odpověď
je velmi jednoduchá, pokud se ponoříte
do toho, jak tito vědci generovali své fantastické nápady, najdete jeden společný
prvek. Oba pro získání potřebné informace z informačního pole vstupovali do
změněného stavu vědomí. V historických
údajích jsou zmínky o červené místnosti,
kterou Bartinini používal pro meditace.
Červená barva mu zřejmě pomáhala lépe
se naladit. Pokud jsou informace o tom, že
Bartinini pro své vědecké práce používá
změněný stav vědomí lehce zamaskované, tak se v případě N. Tesly uvádí mnoho
faktů, které to popisují. A mnozí autoři,
kteří popisují jeho biografii, to nejednou
potvrzují. Navíc vědecké projekty a myšlenky těchto učenců nedávají žádné logické vysvětlení. A samozřejmě nejdůležitější
věc, která spojuje tyto učence – jak uvádějí
historikové, měli vysoké morální hodnoty
a ohromnou pracovitost. Není divu, že lidé
s takovými kvalitami dostali tak unikátní
znalosti. Jak se říká, člověku s dobrým srdcem a blahými úmysly se otevírají mnohá
tajemství viditelného i neviditelného světa.
Viktor Efremov

Čas neúprosně utíká a mění se vše kolem nás. Nestíháme si všimnout, jak už
jsou z dětí rodiče, kteří stejně jako my
kdysi vedou své ratolesti do školky.
Mění se nejenom věk a pokolení, ale
i samotní lidé. Na tvářích se zřídka objevuje upřímný a srdečný úsměv dítěte,
který tak štědře rozdávalo okolí.
Jak často poučujeme své děti, možná
by stalo za to vzít si nějaké ponaučení
i od nich?
pokračování na str. 3

SPOLEČNOST

Nastala doba
perníková
Musím se smát, když si vzpomenu, jak
otec pokaždé v předvánočním čase
škádlí mamku slovy: „Ach jo, zase si
nebudu mít dva měsíce kam položit
noviny“.
A vůbec nepřehání. Kam až mi paměť
sahá, u nás doma se vždy peklo. Jsou
to krásné voňavé vzpomínky na dětství, kdy se člověk ráno probudil a měl
v sobě sváteční pocit.
Vánoční perníčky jsou naší radostí i starostí...
pokračování na str. 4

VE SPOJENÍ
S PŘÍRODOU

Symbol kříže
Podívejme se na skrytý význam symboliky kříže, který byl využíván ještě
dlouho před tím, než vzniklo křesťanské náboženství. Ve Starém Egyptě byla
například populární taková označení
křížů, jež jsou dnes známy jako kříž tau
a kříž anch.
Tento kříž umisťovali do rukou nevyšším staroegyptským bohům jako duchovní symbol, jako označení nesmrtelnosti, věčného života. Kříž anch je
také znám jako „klíč života“, „klíč k energii“, „klíč obrození“, duchovní přeměny.
pokračování na str. 5

HISTORIE

Realita, která se
týká každého
Není tajemstvím, že viditelný a neviditelný svět jsou vzájemně propojené.
A proč je důležité vědět, jak se projevují
neviditelné síly ve viditelném světě, jak
se řídí vědomí člověka a společnosti?
Protože když pochopíme tento systém
a vnitřní mechanismy, pak stane jasná
podstata člověka a fungování celé společnosti, najdou se cesty k efektivnímu
řešení mnohých„neřešitelných“ problémů.
pokračování na str. 6
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Posílení svalového korzetu: pro a proti

Existuje hypotéza, že důvodem postupu osteochondrózy je „ochablost svalů“.
Někteří lidé se domnívají, že pokud budou
svaly dostatečně zpevněny (posíleny), „začnou lépe držet páteřní segmenty“, „meziobratlovým ploténkám se uleví a budou
se regenerovat“, protože „část zátěže na
sebe vezmou svaly a budou mít na páteř
antigravitační vliv“. Přitom dojde k „úplné rehabilitaci páteře“, protože dojde
k odstranění bolesti, a tím pádem se také
„vyléčí osteochondróza“.
Důležité je ale vědět, že v lidském těle
neexistují svaly, které by nadzvedávaly
segmenty páteře směrem nahoru, a tímto
způsobem by zmenšovaly kompresní zatížení meziobratlových plotének poškozených degenerativně dystrofickým procesem. Když vezmeme v úvahu fyzikální
zákony, je jasné, že všechny svaly „táhnou“ páteř směrem dolů. A protože oporu
páteře představují prvky obratlového segmentu (meziobratlová ploténka a dva meziobratlové klouby), tak při posílení svalového korzetu páteře vzrůstá kompresní
zatížení působící na opěrné struktury páteře. Pokud ovšem tyto struktury trpí degenerativně dystrofickými změnami, vyvolá
to nevyhnutelně ještě rychlejší postup této
patologie.
Odkud vzešla taková myšlenka posílení svalového korzetu? Je logické před-

pokládat, že primárním zdrojem pro vznik
takovéto myšlenky posloužily knihy
o zdravotním tělocviku. Zdravotní tělocvik byl znám už dávno: zdravotní tělocvik, podpora zdravého životního stylu
jakožto prevence nemocí byl populární
například ve staré Číně, staré Indii, starém
Egyptě nebo ve starém Řecku. S tělesným
pohybem byla spojována celá filozofie.
Například jeden ze zakladatelů ozdravného tělocviku, znamenitý čínský lékař Chua
Tchuo, který žil v období dynastie Chan
(206 př. n. l. – 220 n. l.) se domníval, že:
„Tělo cvičení potřebuje, ale ne taková, která ho vyčerpají. Neboť cvičení jsou určena
k tomu, aby odstranila nedobrý duch z organizmu, aby napomáhala krevnímu oběhu
a zabraňovala nemocem“, „Pokud se klika
na dveřích často hýbe, nerezaví, tak tedy
i člověk, pokud se dostatečně hýbe, nechuraví“. Staří lékaři se pomocí zdravotního
tělocviku snažili pomoci navrátit zdraví
pacientům při různých onemocněních.
V klášterech se například úspěšně využívala pracovní terapie, zejména při léčbě
psychických onemocnění. Ovšem hlavním
cílem zdravotního tělocviku byla bezpochyby prevence.
V současnosti je zdravotní tělocvik
považován za užitečný pro zdravé lidi jako
prevence nemocí. Jde o tentýž zdravotní
tělocvik, dávkovanou chůzi, plavání, sportovní hry, turistiku, chůzi terénem a tak
dále. Je to tedy všechno to, co napomáhá
zdravému životnímu stylu. V medicíně je
v současnosti metoda zdravotního tělocviku velmi užitečná především v období rehabilitace, například po prodělané zlomenině nebo po operaci. V takovém případě
se předpokládá určitá pohybová aktivita,
čímž se má na mysli rozhýbávání kloubu po odstranění sádry, učení se chůzi po
prodělaném zranění nebo po určité operaci, aplikace léčebně-profylaktické masáže
apod.
Jedním ze zářných příkladů úspěšné
rehabilitace (z lat. rehabilitatio – obnovení)

je případ, který se stal V. Dikulovi. Byl to
člověk po zranění páteře s perspektivou, že
zůstane doživotním invalidou. Ovšem po
rehabilitaci se opět postavil na nohy a vrátil se k aktivnímu způsobu života.
Pro ty, kdo o tomto legendárním člověku ještě neslyšeli, uvedu podrobnosti.
V roce 1962, ve věku necelých patnácti
let, během provádění prvního cirkusového
čísla pod ním praskla ocelová hrazda, ke
které bylo přivázáno jištění, a Valentin Dikul spadl ze třináctimetrové výšky. Podle
oficiální lékařské diagnózy došlo při pádu
ke „kompresní zlomenině páteře v bederní části, k lebečně-mozkovému zranění“
a k množství lokálních zlomenin. Ovšem
k úplnému přerušení míchy nedošlo! Po
zranění nemohl mladík hýbat nohama
a vše nasvědčovalo tomu, že zůstane invalidou. Nyní už lékaři vědí (a to i díky
Dikulovi), že i při takových poraněních je
příznivý výsledek možný, že i mícha se po
poranění obnoví, a ačkoli to trvá dlouho,
někdy i celé roky, při správné rehabilitaci
je možné dosáhnout mnohého.
Ale v té době to nevěděli ani lékaři,
ani V. Dikul. Tento patnáctiletý pacient se
ovšem snažil o uzdravení za každou cenu
a dělal pro to všechno možné i nemožné,
rozhýbával svaly pohyby a fyzickými cvičeními. Díky svému úpornému tréninku
mohl o berlích vstát z invalidního vozíku
a později se vrátil do arény jako silový
žonglér, který nebyl o nic horší než ostatní
zdraví artisté. Žongloval s dělovými koulemi o váze 45 kg, vyhazoval do výšky
činky o váze 80 kg, roztáčel vzpěračskou
činku o váze 120 kg a tak dále. Neboli, jak
se říká, když chce pacient žít, je medicína
bezmocná. Zásadní bylo, že se tento člověk nevzdal! Slovo Dikul teď již není jenom něčí příjmení, ale představuje paprsek
naděje pro tisíce lidí, kteří jsou připoutáni
na invalidní vozíky. Je tedy příkladem pro
ty, kdo se řízením osudu ocitli v podobné
situaci.

Co je to cvičení pět tibeťanů

Pět Tibeťanů je prastaré cvičení pocházející z himálájského kláštera Šangri-La.
Je to velmi jednoduché cvičení, na které
není potřeba více než 15 minut denně a je
tedy vhodné i pro ty nejzaneprázdněnější
z nás. Přitom je to jedno z nejlepších a nejúčinnějších cvičení, které znám. Má také tu
výhodu, že jej mohou cvičit opravdu všichni bez ohledu na věk a pohlaví. Tyto cviky
využívají univerzální energii k tomu, aby
přivedly tělo opět do rovnováhy. Když je
toho dosaženo, můžou se buňky v těle opět
obnovovat a prospívat, jak to činily, když
jsme byli mladí. Můžeme pak vidět a cítit,
jak “mládneme”.
Tělo má sedm energetických center
energie, které si je možné představit, jako
vířivá silová pole. Indové je nazývají čakry (viz obrázek). Jsou to energetická pole,
sice neviditelná okem, ale tím neméně skutečná.
Každé z těchto sedmi center má konkrétní vztah k některé ze sedmi žláz s vnitřní sekrecí a jeho funkce spočívá v tom, že
ovlivňuje produkci hormonů příslušející
žlázy. Hormony pak řídí všechny funkce
v těle včetně procesu stárnutí.
Nejspodnější první centrum je spojeno s nadledvinkami, druhé s pohlavními
žlázami, třetí (solar plexus) se slinivkou
břišní, čtvrté v srdeční oblasti je ve vzahu
k brzlíku, páté je umístěno na štítné žláze, šesté (třetí oko) má vztah k hypofýze
neboli podvěsku mozkovému na přední
straně pod mozkem a sedmé nejvyšší (korunní čakra) je spojen s epifýzou (šišinka
mozková) na zadní straně pod mozkem. Ve
zdravém těle se tyto víry točí velkou rychlostí a umožňují tak kosmické energii, nazývané také “prána”, “čchi” nebo “éterická
energie”, proudit tělem směrem nahoru.
Když se začne jeden nebo více těchto vírů
točit pomalu, proud životní energie se zpomaluje nebo úplně zastaví – což je jen jiné
vyjádření stárnutí a špatného zdraví.

Tato otáčející se centra přesahují u zdravého fyzického těla ven, za jeho
hranice, u nezdravého, slabého nebo starého těla naproti tomu dosahují sotva jeho
povrchu. Nejrychlejší způsob, jak znovu
získat mládí, zdraví, vitalitu, je působit na
tato centra, aby se znovu normálně točila.
Existuje pět jednoduchých cviků, ale nejlepší výsledky poskytuje celá řada všech
pěti cviků za sebou. Těchto pět tibetských
cviků – pět – “Tibeťanů” nejsou vlastně
cviky v pravém slova smyslu. Lámové je
nazývají rity.
Pokud vám některý z těchto cviků nepůjde, můžete jej vynechat a přesto ucítíte blahodárné účinky těchto prastarých
ritů (doporučuji však pro dokonalé zacvičení si tohoto ritu alespoň představovat).
Když po delší době cvik zkusíte znovu,
může se stát, že jej najednou zvládáte
bez problémů. Pro začátek se doporučuje
každý cvik cvičit třikrát a vždy po týd-

nu přidat jedno nebo dvě opakování. Tak
dlouho, až se dostanete na počet 21. Ten
se pak již nepřekračuje. Kdo však z jakéhokoli důvodu nemůže, nemusí o to za
každou cenu usilovat a může zůstat třeba
u pěti opakování. Pokud však máte poškozenou páteř, doporučuji toto cvičení
konzultovat s lékařem.
Autor: Martina Kuklišová
http://www.slunovrat.eu/

Posílení svalového korzetu je zaměřeno v prvé řadě na odstranění bolesti, ne
na odstranění degenerativně dystrofického procesu v páteři.
Pokud jsou správně zvoleny cviky na
protažení se zátěží nebo cviky na „tah“ a rotaci na trenažérech, dokonce i jednoduché
dřepy s činkou, mohou takové cviky v mnoha případech výrazně snížit bolesti nebo je
na určitou dobu dokonce zcela odstranit.
Dochází k tomu ze stejného důvodu jako při
užití metody trakce nebo roztažení páteře.
Dokonce i když jsou cviky uspořádány
takovým způsobem, že nedovolují obnovu
vzájemného vztahu kloubních povrchů meziobratlových kloubů (odstranění „subluxace“), ale naopak kladou důraz na jejich
„sklouzávání“ a na přílišné roztahování
kloubního pouzdra (dřepy s činkou), jež
významně zatěžují, přesto všechno dochází
k podráždění. Jak už víte, receptory se podílejí na spuštění „programu“ na výrobu endogenních morfinů, tedy endorfinů a jiných
opioidních peptidů. Ovšem zesílená traumatizace poškozených segmentů urychluje
degenerativní procesy v páteři. Znamená to,
že výrazně zkracuje dobu „použitelnosti“
páteře a usnadňuje cestu k invaliditě.
Pokud ještě někdo pochybuje a svatosvatě věří reklamě na „léčbu“ touto
metodou při degenerativně dystrofických
procesech, ať si nechá udělat kontrolní
snímek (MRI) například měsíc (nemluvě
už o delším časovém odstupu) po posílení
svalového korzetu a ať se sám přesvědčí
o dosažených „výsledcích“.
Metody popsané výše můžeme jednoznačně přiřadit k preventivním metodám,
protože jsou v podstatě zaměřeny na to,
aby předcházely rozvoji osteochondrózy.
Ovšem, v žádném případě je nemůže brát
jako léčebné postupy při probíhajícím degenerativně dystrofickém procesu v páteři.

Smích a úsměv jsou brána a dveře, jimiž se může dostat do člověka
mnoho dobrého. Ch. Morgenster
Smích je lehký stříbrný zvoneček,
který nám dal dobrý anděl na cestu
životem. Joseph Koth
Smích je nejkratší vzdálenost mezi
dvěma lidmi. V. Borge
Úsměv je světlo, které se ukáže
v okně obličeje a naznačí, že srdce je
doma. Leupold Schmidt
Kdo se směje, místo aby zuřil, je
vždycky silnější. Japonské přísloví
Humor je jedním z nejlepších
kusů oděvu, jaký člověk může ve společnosti nosit. William M. Thackeray
Úsměv stojí méně než elektřina
a dává více světla. A. J. Cronin
Úsměv je odpočinkem unavenému, nadějí malomyslnému, slunečním světlem smutnému a nejlepším
přirozeným prostředkem proti trápení. Neznámý autor
Úsměv trvá chvilku, ale někdy se
na něj vzpomíná celý život. Neznámý
autor

S úsměvem jde všechno líp!

přeloženo z http://vertebrolog.com/

Cholesterol – kde je pravda?

V šedesátých letech minulého století
našli lékaři u lidí se srdečně cévními onemocněními zúžené cévy kvůli tzv. plakům,
které obsahují cholesterol s některými nasycenými tuky. Z nálezu vyvodili teorii
spojující konzumaci potravin o vyšším obsahu cholesterolu s vyšším rizikem vzniku
srdečně cévních (kardiovaskulárních) onemocnění. Kardiovaskulární onemocnění
(KVO) jsou celosvětově nejčastější příčinou úmrtí. Nejběžnější formou KVO je ischemická choroba srdeční (ICHS). Podstata
ICHS spočívá v aterosklerotickém zúžení
věnčitých tepen, které vede k nedostatečnému prokrvení srdce a omezení jeho funkce.
Dalším možným projevem KVO je mozková mrtvice, která postihuje především starší
pacienty. Ischemická choroba dolních končetin je další běžnou podobou KVO. Jedná
se o onemocnění tepen dolních končetin.
Na základě této cholesterolové teorie
nás lékaři a časopisy už několik desítek
let varují před nadbytkem cholesterolu ve
stravě, žilách. Výrobci potravin se bez potíží přizpůsobili volání po nízkocholesterolové dietě a hbitě zaplnili pulty obchodů
stovkami dietních nízkocholesterolových
a nízkutučných potravin. Populární média
a dietologové teorii přebrali a vesele šířili
dále (mnozí vlastně stále šíří). Sama jsem
na základě studií vykonaných a prezentovaných lékaři upozorňovala na zvýšení
rizika KVO při vyšším příjmu cholesterolu
a nasycených mastných kyselin, tj. potravin živočišného původu. Dnes je však čím
dál jasnější, že souvislost mezi cholesterolem ve stravě a KVO není ani zdaleka
jednoznačná.
Podle odborníků je samotný cholesterol nevinný a skutečným problémem jsou
mnohé potraviny, které jsou doporučovány
pro zdraví cév. Chlesterol není primární
příčinou srdečních onemocnění. Cholesterol je v organismu nezbytný pro tvorbu
buněčných membrán, hormonů, vitamínu D a žluči, jež napomáhá trávení tuků.
Cholesterol je zásadní součástí mozkových
buněk a je nezbytný pro správné fungování mysli. Mnohé studie zjistily souvislost
mezi velmi nízkou hladinou cholesterolu
a zvýšením rizika výskytu rakoviny, hormonálních poruch a deprese. Cholesterol
se stane problémem v okamžiku, když se

v důsledku primárního poškození cév zánětem začne společně s některými druhy tuků
usazovat v poškozených cévách a snižovat
jejich průchodnost. Snížení až ucpání průchodnosti cév je následně příčinou jednoho
z KVO. Samotné snižování cholesterolu
v potravě anebo krvi proto neřeší příčinu
potíží. Uvedená fakta vysvětlují, proč po
mnohaleté masivní konzumaci nízkocholesterolových a nízkotučných diet se statiny
(léky snižující hladinu cholesterolu, které
dnes v určitých vyspělých zemích užívá
až čtvrtina dospělé populace) stále přibývá
KVO. Cholesterol se přitom neusazuje na
stěnách zdravých cév, ale plní v organismu
mnohé nezbytné funkce, pro které je určen.
U člověka se zdravými cévami nepřispívá
cholesterol ke vzniku KVO. Faktem ale je,
že poškozený zoxidovaný cholesterol je
škodlivý, a právě ten se přednostně stává
součástí cévních plaků.
Na tato nová fakta doposud nezareagovala velká část lékařů, výrobci potravin
ani běžná média. Články o cholesterolové
lži se však čím dál častěji objevují v alternativních médiích, zejména se šíří cestou
internetu.
Za nejděsivější považuji, že své „pravdy“ (teorie o cholesterolu a KVO) se stále
pevně drží farmaceutický průmysl a nadále tvrdě prosazuje předepisování statinů,
tj. léků snižujících hladinu cholesterolu.
Poslední kreativní myšlenkou farmaceutů
je doporučovat pravidelné pojídání statinů dokonce zdravým jedincům coby prevenci. V médiích se objevuje i návrh na
bezplatné přidávání balíčku statinů k hamburgerům ve fast food restauracích a farmaceutický gigant Pfizer právě připravuje
k uvedení na trh žvýkací dětskou formu
Lipitoru, léku ze skupiny statinů. U statinů
je jasné pouze to, že snižuji hladinu cholesterolu, ale neexistují jednoznačné studie,
které by prokazovaly, že by snižovaly riziko vzniku KVO, a především úmrtnosti
na KVO. Současně patří mezi nežádoucí
účinky statinů např. bolest až ochrnutí svalů a poruchy paměti.
Pravidelná konzumace nezdravých průmyslově upravovaných potravin s nadbytkem jednoduchých cukrů, trans mastných
kyselin a omega 6 MK zvedá riziko výskytu
KVO mnohonásobně více než samotný příjem cholesterolu. Tato nová teorie
dobře vysvětluje i jinak paradoxní
fakta:
Proč Eskymáci netrpí epidemií KVO navzdory jejich stravě
s extrémně vysokým příjmem
cholesterolu a nasycených mastných kyselin (živočišných tuků).
Cholesterol samotný není příčinou KVO.

Jedna z podmínek uzdravení je chtít se uzdravit. Lucius Annaeus Seneca

Proč záliba Francouzů v tučných sýrech a krémových dezertech není doprovázena vyšším výskytem KVO oproti zemím,
ve kterých jsou ženy pravidelně na dietách.
Francouzi jedí především kvalitní přirozené potraviny s dostatkem ovoce a zeleniny,
mnohem menší množství polotovarů, vaří
čerstvá jídla z kvalitních surovin namísto
pouhého přihřívání polotovarů, nevečeří ve
fast food restauracích.
Studie, ve kterých nízkotučná a nízkocholesterolová strava vedla až k reverzi
cévních plaků. V těchto studiích se vedle
nízkotučné diety podávala zejména zdravá, přirozená, převážně rostlinná strava
s mnoha ochrannými faktory, režim byl navíc doplněn pohybem a psychoterapií.
Moje doporučení:
Maximálně upřednostňujte přirozené
potraviny s převahou rostlinných zdrojů.
Omezujte (a nejlépe úplně vylučujte)
konzumaci průmyslově upravovaných
potravin, a to zejména potravin s obsahem jednoduchých cukrů a rafinovaných
olejů.
V případě konzumace živočišných
potravin upřednostňujte ty z organického
zemědělství;
Denně do jídelníčku zařazujte nejrůznější druhy zelenin s důrazem na tmavé listové saláty.
Vyhýbejte se margarínům s trans
MK a potravinám obsahujícím margaríny
a HFCS.
Příjem rostlinných olejů bohatých na
omega 6 MK vyrovnávejte příjmem zdrojů omega 3 MK. Upřednostňujte kvalitní
máslo před margaríny, především mazání
chleba čímkoli nahraďte zálivkami a dipy
z prospěšného olivového oleje, který je nejlepším zdrojem omega 9 MK.
Z jídelníčku zcela vyřaďte soft drinks
s nadbytkem kukuřičného sirupu (HFCS),
sladké pečivo, které kombinuje zdroje
trans mastných kyselin a jednoduchých
cukrů, smažená jídla v restauracích, která
se přednostně připravují z rostlinných olejů
bohatých na omega 6 MK.
Autor: Mgr. Margit Slimáková, Ph.D.
celý článek číst na http://www.margit.cz/
cholesterol-kde-je-pravda/
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RODINA – SPOLEČNOST

Čemu nás učí naše děti:
lekce opravdového štěstí od těch nejmenších
Čas neúprosně utíká a mění se vše
kolem nás. Nestíháme si všimnout, jak
už jsou z dětí rodiče, kteří stejně jako my
kdysi vedou své ratolesti do školky. Mění
se nejenom věk a pokolení, ale i samotní
lidé. Na tvářích se zřídka objevuje upřímný a srdečný úsměv dítěte, který tak štědře
rozdávalo okolí. Jsme zcela ponořeni do
„dospělého“ života a řešení nekonečných
problémů.
Jak často poučujeme své děti, možná
by stalo za to vzít si nějaké ponaučení i od
nich?

myslet kreativně, navštěvují pořád stejné
zámky jako v dětství.

Žít v přítomnosti
Tento obrázek se asi vybaví každému
z nás: dítě si vesele hraje, pak spadne a rozbije kolínko, začne hlasitě vzlykat
a po chvíli zapomene na modřiny
a odřeniny a znovu se raduje a baví
se jakoby nic. Děti neumějí dlouho
držet své negativní emoce. Snadno
je pustí a nadále si užívají života.
Nám dospělým to tak snadno nejde. Špatné vzpomínky nás často
navštěvují, i když je všechno konečně za námi. Ale skutečný život
je to, co se odehrává tady a teď.
„Včera“ už zemřelo, a „zítra“ se
ještě nenarodilo, máme nádherné
„dnes“, abychom mohli žít, myslet,
těšit se, něco měnit atd. Je složité
být šťastným, pokud se nenaučíme
jako děti vážit si každého okamžiku.

Nemyslet na svůj věk
Děti nemyslí na svůj věk, zdá se jim,
že před sebou mají celou věčnost. Ale

Zaměřit se na dobré
Když se děti hrají, jsou spokojené. Ponoří se do hry a nemyslí na nic jiného, což
je důvod, proč v procesu hry prožívají tolik radosti. U dospělých je to trochu jinak.
I když se baví s přáteli, nadále si myslí na
nedodělaný projekt, nezaplacené složenky, problémy se sousedy atd. Je dobré se
naučit všechno odhodit a se těšit ze života
naplno.
Používat fantazii
Děti do všeho zapojují veškerou svou
fantazii a tvořivost. Neomezují se stěnami
místnosti, ve které se hrají, ale navštěvují
hrady, královské plesy, nacházejí poklady
a přátelí s princeznami a princi. Proto jejich hra je tak vzrušující a zajímavá. Pokud
jsme se odnaučili používat svoji fantazii,
je to stejné jako bychom uzavřeli dveře pro
nové příležitosti a zůstáváme v prázdné
místnosti. Protože ti, kteří dokážou stále

Věřit, že všechno je možné
Pro děti neexistuje nic nemožného.
Věří v sebe a své schopnosti. Myslí si,
že pokud si to budou velice přát, mohou
se dokonce naučit i létat. Škoda, že když
staneme dospělými, mnozí z nás na to zapomenou. Dostávají se do uměle vytvořených rámců, které si sami stanovili, a žijí
jako v kleci. Proto, cestujme častěji do dětství, kdy bylo všechno možné!

pro dospělé je věk velmi důležitý a slouží i jako dobrý důvod k výmluvám. Mnozí
z nás, kteří si nemohou dovolit něco udělat kvůli vlastním strachům, klamou sami
sebe výrazem “je příliš pozdě”, „nejsem
v tom nejlepším věku“. To je ale omyl, nikdy totiž nebývá pozdě.
Více se radovat a těšit ze života
Proč se děti tak často usmívají? Protože dokážou vidět radosti v maličkostech.
Obdivují, když vidí motýla, s velkým nadšením skáčou přes kaluže a pokaždé mají
radost, když dostanou obyčejnou zmrzlinu.
Děti berou od života to nejlepší. Je zbytečné si stěžovat na život nebo nadávat na
vlastní osud. Mnohem lepší je děkovat za
vše krásné, co se s námi děje.
Být laskavý k lidem a důvěřovat
Děti jsou důvěřivé a upřímné. Nechtějí nikomu ublížit, a proto nemyslí, že by
se někdo vůči nim mohl zachovat špatně.
Dospělí se ne vždy drží těchto „dětských“

zásad. Mohou ublížit, odmítnout pomoc,
urazit. S přibývajícím věkem se objevuje
další negativní vlastnost – podezíravost.
Myslí si, že za vším se skrývá špatný úmysl. Není snadné zažívat pocit štěstí, pokud
nedarujete radost druhým a vzhlížíte s nedůvěrou k ostatním. Dobro a láska – to jsou
dvě hlavní složky štěstí.
Věřit ve své sny!
Děti jsou si naprosto jisté, že všechna
jejich přání budou splněna a nepochybují
o tom ani na sekundu. Můžete chlapcovi,
který sní o tom, že se stane kosmonautem,
mnohokrát opakovat, že je to velmi obtížné
a nebezpečné povolání, stejně vás nebude
poslouchat. S jistotou ví, že se jeho sen
splní, a dělá všechno možné proto,
aby se této chvíli přiblížil – čte knihy o vesmírných lodích, zkoumá
hvězdy, cvičí, aby byl silný. Dospělí jsou dnes zatíženi zbytečnými
starostmi a na vlastní snění jednoduše nemají čas. Pokud potkají
první překážku, se vzdávají toho,
k čemu tak dlouhou dobu prahli.
Co rodiče mohou naučit nebo
předat svým dětem? Jen to, co
umějí a mají v sobě.
Možná jste si všimli, že největší nespokojenost se objeví, když
v dětech vidíme své vlastní slabosti? Například tatínek je nerozhodný a nevěří ve vlastní síly. Proto nerozhodnost vlastního syna bude prožívat nejvíc. Ale místo
tohoto trápení stačí jen zapracovat na sobě
v získání sebedůvěry.
Ať předkládáme jakékoli modely
správného chování, existuje jediný způsob
výchovy – vlastní přiklad. Dítě jen podvědomě opakuje vzory chování rodičů.
Nemůžeme změnit jinou osobu (i když
je to naše dítě), můžeme změnit jen sami
sebe, pak se i naše okolí začne měnit.
Když se zamyslíme, kdo vlastně koho
vychovává? Budeme si muset upřímně přiznat, že děti jsou našimi dobrými učiteli.
Učí nás tomu nejdůležitějšímu – celistvosti, aby se naše slova nerozcházela s činy.
Taková vzájemná kreativita přirozeně
obohacuje obě strany. Naší hlavní motivací
k rozvoji by mohlo být: změníme se v zájmu našich dětí. Pokud chceme vidět naše
děti šťastné je důležité, aby se rodiče sami
cítili být šťastnými!
přeloženo ze zdroje www.babybon.ru

Předvánoční přípravy – mají vůbec smysl?

Záleží na tom, co pro nás Vánoce znamenají. V minulých staletích byly v naší
kultuře spojeny především s křesťanskou
tradicí. Vzpomínalo se na zrození Ježíše
Krista, jehož příchod člověku nabídl odpočinutí od vší světské námahy a plahočení:
“Pojďte ke mně všichni, kdo se namáháte
a jste obtíženi břemeny. Vezměte na sebe
mé jho a učte se ode mne, neboť jsem tichý
a pokorného srdce, a naleznete odpočinutí
svým duším. Vždyť mé jho netlačí a břemeno netíží…,” vyzývá Spasitel v Matoušově evangeliu.
Do nazdobených hypermarketů a do
srdcí, v nichž vládne sháňka po posledních výkřicích civilizačních výdobytků,
však tohle poselství nedoléhá. Období před
Vánoci se namísto adventního rozjímání
uzavírajícího koloběh roku modlitbou a díkůvzdáním, mění ve zběsilou snahu uklidit,
napéct, navařit, nakoupit, zařídit, sehnat,
donést a nezapomenout. Lidé se snaží dát
do pořádku domov, vypořádat se s dárkovou horečkou a ponavštěvovat příbuzné,
na které jindy není čas. Přibývá těch, pro
které se Vánoce mění v čas zvýšeného až
traumatizujícího stresu. V psychologických
poradnách přibývá zejména žen s příznaky
zhroucení a psychiatři četněji předepisují
prášky na uklidnění a proti nespavosti.

Leckoho už napadla
kacířská myšlenka, že než
takové svátky, to snad raději žádné. Ta je však vzápětí vystřídána pocitem, že
tradice nás přece jen zavazuje a vyzývá ke stejné
spoluúčasti, s jakou kdysi
k Vánocům přistupovali
naši předkové. Kdesi hluboko v sobě dosud neseme
původní poselství svátků,
které hlásaly usmíření,
spočinutí, radost a pokoj. Zároveň je nám
však jasné, že pro tyto stavy duše nehraje
podstatnou roli ani počet druhů cukroví,
ani množství pestře zabalených krabic pod
stromečkem.
„Naši prapředkové žili skromnějším
a poklidnějším způsobem. V předvánočním čase byla již úroda ve stodolách,
sýpkách a sklepích a na úklid i rozjímání
bylo dostatek času. Dárky byly skromné. Rozhodující byla lidská pospolitost.
Dnešní lidé však ztratili podpůrné rituály.
Ve svých zaměstnáních pracujeme stále
stejně rychle, na konci roku mnohdy ještě
doháníme resty. Budujeme si stále větší
a složitější příbytky a máme mnohem
více věcí, které je třeba uklidit. Sháníme
a dáváme více a více
darů, které ani nepotřebujeme, a často žijeme daleko od svých
původních rodin, které navíc nezřídka již
nefungují jako podpůrné společenství,
takže termíny návštěv
musíme složitě vyjednávat. Není divu, že

nám to podstatné z Vánoc uniká,” upozorňuje psycholog Petr Růžička z Konzultačního a terapeutického institutu Praha.
Je snad proto vhodné připomenout, že
náš postoj vůči tlakům, které jsou na nás
před Vánoci soudobým životním stylem
vyvíjeny, záleží jen a jen na nás. Vlastně si
sílu těchto tlaků nastavujeme sami.
Zamysleme se nad tím, co od Vánoc
vlastně očekáváme, a předvánoční přípravy tomu přizpůsobme. Osobně považuji
za blahodárné, když nám pro vytvoření
vánoční atmosféry kromě přítomnosti blízkých lidí a Bible postačí několik námi oblíbených tradičních pokrmů a zvyků. Třeba
kuba z krup a sušených hub, svíčky plovoucí ve skořápkách ořechů, vůně purpury,
z přírodnin sestavený Betlém pod stromečkem a spokojení ptáci v krmítku za oknem.
To ostatní – vděčnost z daru života, zájem
o druhé a snahu být něco platní – bychom
v sobě v ideálním případě měli umět objevit kdykoliv po celý rok.
Autor. PhDr. Eva Labusová
http://www.evalabusova.cz/uvahy/
predvanocni_pripravy.php
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ZVEDAVÉ OTÁZKY
Malý Patko aj s bračekom
pýtajú sa rodičov:
,,Ako sme mi na svet prišli,
akou cestou najbližšou?“

Vyniesla ho na planétu,
do čarovnej krajiny,
tam sa učil poznávať,
rôzne taje a divy.

Otázka je položená,
odpovedať treba!
Rodičia sa usmejú,
zahladia do neba.

Preto je tiež zvedavý
a stále sa spytuje:
,,Že odkiaľ sem láska prišla,
akým vlakom cestuje?“

Ocko si nás pritúli,
čosi pod nos šepká.
Hovorí nám:,,Prezradím to –
že je láska vždy večná.“

Zrodenie mu vŕta v hlave,
je to veru tak!
Hovorí si: Na planéte,
bol som malý vták!

Láska veľký kúzelník,
urobila čary – máry,
odtajnila poklady,
v rozprávkovom kalendári.

Aj rybičkou zlatou v moriplával som si zvesela,
kým mi zvláštna melódia,
nové kúzla prestrela.

Zasadila semienko,
v mamičkine srdiečko,
ktoré som vždy opatroval,
s ťa nádherné Slniečko.

Dumá ticho, uvažuje,
zvedavosť je tu!
Ja len krútim svojou hlavou,
som ten druhý do letu.

Prešiel čas a kvetinka,
pod srdiečkom rástla.
Prišla doba dozretiabola ruža krásna.

Vyrastiete mamka šepká:
,,Učíte sa v tej chvíli,
keď láska sa dotkne aj vás,
a zaseje byliny.“

Túto peknú rozprávočku,
o zrodení hovoril,
zabrnkal nám na náš nos,
pritúlil a pohladil.

Ocko sa len pousmieva,
hovorí nám: ,,Je to tak,
príroda vždy pozná lásku,
v žití,šťastí, nie inak.“

Povedal len:,,Pohrajte sa,
odpoveď sa dozviete,
veď pár rôčkov rýchlo prejde,
sami zázrak uzriete.“

Ako poznám bračeka,
domŕzať vždy bude,
pokiaľ láska nepríde,
aj do jeho hrude.

Lenže braček zvedavček,
chcel by vedieť viac.
Ako sa len na Zem dostal,
keď v raj letel na Mesiac?

Láska našich rodičov,
Je nádherná každý deň.
Aká bude tá z rozprávky,
môžem snívať iba len.

Lebo raz mu mamulienka,
z jednej knižky čítala –
kde tiež bolo napísané,
že ho láska zasiala.

Tak si snívam,zisťujem,
či to kúzlo odkryjem...
Zo zbierky, ,Skúsime to hala, bala“
Mária Miadoková

Nechte své srdce tančit… Třeba tím, že se podíváte na nebe.
A když jste tak na dně, že si nemůžete udělat radost, udělejte
radost někomu jinému. Je to velmi jednoduché. Třeba zavolejte svým blízkým. A když si tak budete upřímně darovat
radost, za tři měsíce se vám naprosto změní život. Yoko Ono

O DOBROTĚ
Proč je heslo „Za dobrotu na žebrotu“
tak oblíbené? Nebo „Každý dobrý skutek
bude po zásluze potrestán“? Proč se zdravá
dobrota vytratila z našeho každodenního
života? Když jde člověk po ulici, přinejlepším naráží jen na otupělou ignoraci, v horším případně na agresivní hloupost. Když
nás někdo venku jen tak osloví, byť by
jeho záměr byl zcela nevinný, jako třeba
zeptat se na to, kolik je hodin, automaticky
přeskočíme do obranného režimu a už si
připravujeme možný protiútok. A pokud je
na nás někdo někde opravdu milý, okamžitě (a bohužel právem) očekáváme nějaký
háček, nějakou levou.
Jen velmi zřídka narážíme v různých
oblastech na lidi, kteří si udrželi čistou nezištnou dobrotu a už z jejich očí je vidět jejich ochota pomoct a udělat dobře svoji práci, aniž by tato ochota byla poháněna pouze
vidinou odměny. O tom, že to takoví lidé
mají v životě mnohem těžší než zmiňovaní
bezpáteřníci, není pochyb. To je bohužel
holá skutečnost dnešní společnosti – kdo je
hodný, poctivý a upřímný, má to mnohem
těžší než ten, kdo není. Ale teď se dostáváme k tomu velkému ALE! Lidé zapomněli
to, co nás učily pohádky a co ještě hodné
babičky a dědové vštěpovali svým vnukům
a vnučkám: buď dobrým člověkem, protože
jak zaseješ, tak sklidíš. S poctivostí nejdál
dojdeš. – A dojdeš? Dojdeš! Možná ne na
ministerstvu, v modelingu nebo v tvojí stávající firmě, ale v životě, na kterém opravdu
záleží. Až jednou tvoje tělo vypoví službu
a ty půjdeš zpět, odkud jsi přišel, byl-li jsi
poctivý, půjdeš daleko a vysoko. Byl-li jsi
šmejdík, daleko se nedostaneš. V naší společnosti se věří, že to, co ti neprokážou, jsi
neudělal, a že to, co jsi udělal, ale není vidět, jako bys neudělal. To, že naše současná společnost ztratila zábrany a morálku,

Život je dlouhý dost, když víš, jak ho prožít. Život měříme skutky a ne časem. Lucius Annaeus Seneca

zdaleka neznamená, že jí ztratil i duchovní
svět, ze kterého jsme vzešli a který s naprosto dokonalou přesností řídí a udržuje
náš svět v pohybu. Ve vesmíru, jehož jsme
součástí, se zákony nikdy nemění.
Je mnoho lidí, kteří jsou dobří a hodní, ale bojí se to projevit. Zkušenosti je naučily, že světská spravedlnost ne vždy oplácí
dobro dobrem, a tak se radši stáhli a stali se
z nich neteční pozorovatelé, kteří se raději
nezapojují, aby nedostali přes prsty. Ale copak to někdy v nějaké pohádce mělo dobro
snadné? Dobru vždycky odporovalo zlo
a kladlo mu překážky! Zlým pohádkovým
postavám šel vždy osud na první pohled
na ruku, zatímco těm dobrým házel klacky
pod nohy. Ale na konci? Na konci bylo zlo
vždy potrestáno a dobro odměněno. Drtivá většina lidí se nad pohádkami usměje
a s lehce arogantním nádechem dodá, že
realita bohužel není pohádka. Ale opravdu
ne? Jen hlupáci věří, že pohádky si někdo
vymyslel, aby zabavil děti. Pohádky jsou
plné nadčasových lidských příběhů o životních zákonech a souvislostech. Proto se
uchovaly tak dlouho, aby nám i v nejtemnějších dobách připomínaly pravdy, na které nesmíme nikdy nezapomenout.
Nebuďme jen pasivními pozorovateli
a konejme dobro tak, jak nejlépe dovedeme. Nemělo by to být plánované a mechanické dělání dobrých skutků. Není důležité,
co uděláme, ale jak to uděláme, a s jakým
přístupem. Cokoliv uděláme upřímně a ze
srdce, nese v sobě paprsky světla a vibrace dobra, i kdyby to byla jen bramborová
polévka. Vstoupíme-li do nového dne připraveni udělat něco dobrého, naskytne-li
se příležitost, můžeme si být skoro jisti, že
se naskytne. Musíme mít ale oči otevřené
a dívat se jimi ven!
pokračování na str. 6
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SKLIZEŇ ŠÍPKŮ: jak zachovat přírodní vitamíny?
●K
 romě vitamínu C obsahují i množství karotenů – provitaminů A a vitaminy skupiny B.
● Jsou bohaté na prospěšné organické kyseliny, třísloviny, hojivé slizové
látky.
● Najdeme v nich i velké množství cenných minerálních látek, především
draslíku a hořčíku, a stopových prvků.
Zpracování
Šípky je třeba sbírat dobře vyzrálé, ale
ne přezrálé, kdy obsah vitamínu C zase
klesá. Pouze pro zavařování nevadí ani
šípky po lehkém přejití mrazem.
Šípky je třeba je důkladně usušit –
lze i v sušičce, nebo troubě při teplotě
do 60 °C.
Nastala úroda šípků, radostný podzimní čas. V zimě nám dají sílu a zdraví. Výtečné jsou šípky růže plané, ale
i některých okrasných kultivarů. Jak
je správně sušit? A jak připravit chutný šípkový čaj, který zachová vysoký
obsah vitamínů těchto výjimečně zdravých plodů?
Planá růže šípková (Rosa canina)
je skromný a půvabný keř, rostoucí
často na okrajích pastvin i lesů. Její
šípky jsou výtečné. Ovšem na zahradě
se uplatňují spíše okrasnější keřové
růže s kompaktním tvarem. I takzvané ovocné růže jsou nejen krásné, ale
dávají i šípky, které mají stejný obsah
cenných, léčivých látek, jako šípky
růže plané.

ŠÍPKY, PŘIROZENÝ ZDROJ
VITAMÍNŮ I MINERÁLŮ
Naši předkové znali již dávno cenné
hodnoty šípků, sbírali je a upravovali na mnoho způsobů, na sušení pro
přípravu čajů, vařili z nich marmelády,
pasty a lahodné víno.
● Šípky jsou obsahují vitamín C v opravdu silné koncentraci: 200 až
500 mg vitaminu C ve
100 g dužniny! To je až
desetinásobek, nežli mají citrony. Šípky
jsou hodnotnější a levnější, nežli vitamínové
tabletky!

Tajemné schopnosti zvířat
každou buňkou lidského těla,
se může napojit i zvíře.

Zvířata jsou ideálními indikátory většiny nadpřirozených jevů, výborně vyhledávají patogenní zóny a věští katastrofy.
Prababičky si přikládaly na nemocné
místo s oblibou kočku, která má údajně
největší schopnost léčit, také do králíkáren přidávaly morčata jako prevenci proti
řadě králičích nemocí a s oblibou si kožní
problémy, hnisavé ranky a neohebné prsty
nechaly olizovat psy.
Kromě mnohých léčivých schopností domácích zvířat je daleko proslulejší
jejich obrovský talent předvídat přírodní
katastrofy. Zvířata výborně věští zejména
nebezpečí. Naši předkové věděli, že odkud
během bouřky vyběhne zajíc, myš nebo
kočka, tam zaručeně udeří blesk. Zvířat,
ale také rostlin – využívali jako výborných
indikátorů negativních zón (kočka vyhledává negativní zóny, pes pozitivní, vosy si
stavějí hnízda v negativních zónách, mravenci mraveniště také atd.)
Každý člověk má nějaké mimořádné
schopnosti využitelné k samoléčení nebo
léčení druhých lidí. Těmito schopnostmi
byl vybaven v průběhu vývoje každý tvor,
aby mohl přežít nepříznivé podmínky, které jeho existenci příroda připravila. Tak,
jak se postupně život člověka usnadňoval,
tyto schopnosti degenerovaly nebo postupně zanikaly. To neplatí, až na výjimky některých uměle vyšlechtěných ras, u zvířat.
Proto zvířata mohou v předstihu předpovídat hrozící nebezpečí. Existuje např. určitý
druh akvarijních rybek, které několik dní
předem dokáží předvídat zemětřesení a dávat to najevo výraznou změnou chování.
Proto jsou velmi populární, zejména v Japonsku.
Zvířata, která mají vazbu na člověka,
což platí zejména o psech, dokáží předvídat nebezpečí hrozící jejich pánovi, a to
dokonce na dálku. Dokáží také předvídat a ohlásit smrt. Je popsán případ, kdy
ohlásil pes za druhé světové války rodině
emigranta dobu, kdy tento člověk byl jako
parašutista vysazen na našem území. Racionální vysvětlení těchto jevů se hledá velice těžko. Je možné, že na záření vysílané
mozkem a nervovou soustavou, případně

Jak uchovat vitamíny?
Aby se uvolnilo dostatek látek, je lepší sušené šípky před přípravou nálevu podrtit. Nálev je pak třeba přecedit
přes husté
sítko.

Citového vztahu mezi
člověkem a zvířetem se využívá i u nás stále více zejména
při léčení duševních poruch.
Rozšířená hypoterapie, léčba jízdou na koni, je vhodná
pro léčení některých chorob
kombinací citového vztahu
a tělesného cvičení, kterým
jízda na koni je. Populární
je také kočičí srst, používaná
při revmatických a ischiatických bolestech. To zřejmě souvisí s kvalitou a zejména nízkým obsahem
vody v kočičí srsti, což umožňuje vznik
náboje statické elektřiny, která má patrně
na zmíněné choroby pozitivní vliv.
Iva Hédlová podle Olgy Krumlovské
a Jiřího Alexe, zdroj: www.zdravi4u.cz
Když stávkují bernardýni
Proslulý je případ bernardýnů ze švýcarského kláštera na Velkém St. Bernardu.
Tyto psy cvičí tamní mniši již mnoho let
k vyhledávání lidí, kteří se zranili nebo zabloudili v zasněženém terénu. Jejich efektivita a nasazení je legendární, jsou spolehliví jako švýcarské hodinky.
Jednoho dne v únoru 1939 se však
tito dobrosrdeční a svědomití čtvernožci
nenechali
za žádnou
cenu přinutit k tomu,
aby opustili budovu
a vydali se
na kontrolní
obchůzku.
Nepomohlo
domlouvání,
nepomohly
přísné
rozkazy. Psi zůstávali uvnitř klášterního
areálu. Vysvětlení tohoto zcela nepochopitelného chování bernardýnů přišlo po hodině. Do údolí se sesunula mohutná lavina,
která zasypala několika metry sněhu silnici
nad průsmykem a na dlouhou dobu odřízla
klášter od okolního světa.
Šneci na stromech
Červen 1997. Několik dní před povodněmi v Otrokovicích jsem pozoroval
šneky, kteří vylezli na kmeny stromů do
výšky cca 0,6 metru. Tento mimořádný
úkaz mne udivil, ale nepřikládal jsem mu
žádnou důležitost. To bylo v době, kdy nikdo netušil, jak velká povodeň za pár dní
přijde. Také jsem si zpětně uvědomil, že
na celém Baťově, místní částí Otrokovic,
nebylo slyšet celé dva dny před povodní
žádný zpěv ptactva.
http://www.hobbystranky.cz,
www.zdravi4u.cz

Šípkový čaj je posilující díky
obsahu vitamínů a minerálů, působí
močopudně a pročišťuje organismus.
Navíc jej, na rozdíl od ostatních bylinkových čajů, můžeme užívat bez obav
i dlouhodoběji.
Vitamín C se však varem ničí.
V šípkách je sice patrně vázán takovým způsobem, že malá část v nálevu zůstane, ovšem čaj se nesmí déle
vařit. Čaj však můžeme připravit i originálním způsobem, který lépe zachová vitamíny, a ještě snadno získáme
opravdu silný nálev výtečné chuti. Tedy
přesněji řečeno macerát, protože právě macerování je vhodné využít.
Vitaminový šípkový čaj (macerát):
1. P
 odrcené sušené šípky zalijte studenou vodou (na šálek vody počítejte s polévkovou lžící šípků)
2. N
 echejte přes noc (či naopak od
rána do večera) macerovat při pokojové teplotě
3. Těsně před použitím nálev podle potřeby opatrně zahřejte, ale tak, aby
teplota nestoupla až k varu. Stačí
taková, aby byl nápoj příjemný pro
okamžitou konzumaci.
4. P
 řeceďte přes husté sítko a dochuťte medem.
Lahodné a zdravé kombinace
Šípky jsou v nálevu výtečné i spolu s kořenem lékořice, čerstvým zázvorem,
skořicí, sušenými plody rakytníku. Lékořici, zázvor či skořici je vhodné povařit –
a odvar smísit se šípkovým macerátem.

OVOCNÉ RŮŽE, KRÁSNÉ,
UŽITEČNÉ, NENÁROČNÉ
Ve šlechtitelském ústavu v Bojnicích
se narodila růže dužnoplodá Karpatia
s obrovskými, hruškovitě protáhlými
plody se silnější stěnou dužniny, které
se snáze suší i zpracovávají jako čerstvé. Při šetrné úpravě si zachovají obsah cenných látek.
Růže svraskalá tvoří nižší, hustě větvené trnité keře. Je nenáročná,
dobře roste i na zasolených půdách.
Kvete jednoduchými růžovými, červenými i bílými květy, působivé a především velmi cenné jsou i velké, zářivě
červené šípky.
Nevýhodou při zpracování šípků jsou semena obalená nepříjemně
dráždivými chloupky, kterých je třeba
šípky zbavit. Proto je příprava marmelád a dalších dobrot z šípků velkoplodých odrůd mnohem snazší.
Autor: Jana Bucharová
http://www.ireceptar.cz/zahrada/
uzitkova-zahrada/sklizen-sipku-jakzachovat-prirodni-vitaminy/

Delfíní slovník je bohatý
Vedle lidí jsou nejrozumnějšími
tvory na planetě delfíni. Tito mořští
savci si dokážou osvojit velké množství informací natolik rychle, že hravě překonají i psy. Vědci dlouho nevěděli, jak u delfínů funguje systém
myšlení. Zjistili, že jejich mozek pracuje podle podobného scénáře jako
lidský a jeho součástí je i centrum
řeči. Delfíni tak mohou bez problémů
komunikovat.
Škála zvuků, jimiž se delfíni domlouvají, je neskutečně bohatá: dokážou „vyslovit“ až na 200 zvukových
variací jednoho hvizdu. Zvuky, které
vydávají, jsou ve skutečnosti vibracemi, jež vytvářejí v nosní dutině.
Neznamená to, že by hovořili jako
lidé, jen komunikují zvukem, který
dělají stejným způsobem. Kromě
toho vydávají i nejrůznější cvakavé
zvuky, do jejich slovníku patří také

klapání čelistmi a plácání ploutvemi. Jsou schopni se spolu domluvit,
aniž by se vzájemně viděli, protože
vodou se zvukové vlny šíří rychleji
a do mnohem větších vzdáleností.
Zajímavé také je, že se oslovují jmény a umí se vzájemně představit. Vlastní hvizd, který si vyvinuli, jim slouží jako
jméno při kontaktu
s jinými delfíny,
a bezpečně tak poznají jeden druhého
až na 20 kilometrů.
Když se do delfíní
rodiny dostane jedinec z jiné populace,
stejně jako my lidé
nejdříve nevědí, jak
ho mají oslovit, dokud se jim sám nepředstaví.

Tato chytrá zvířata dovedou
rovněž imitovat zvuky. V jednom
francouzském delfináriu žije delfín
Claude, který umí zapískat nejrůznější písničky, jež si na svém mobilu pouští jeho trenér. Běžná „slovní
zásoba“ delfínů obsahuje na 15 tisíc
„slov“, která umí různě kombinovat.
Zdroj: tainy.net

Nastala doba perníková

Musím se smát, když si vzpomenu,
jak otec pokaždé v předvánočním čase
škádlí mamku slovy: „Ach jo, zase si
nebudu mít dva měsíce kam položit noviny“.

Vůbec nepřehání. Kam až mi paměť
sahá, u nás doma se vždy peklo. Jsou to
krásné voňavé vzpomínky na dětství, kdy
se člověk ráno probudil a měl v sobě sváteční pocit. Maminka tiše vyndává ze šuflat uložené formičky a vše, co je k pečení
potřeba. I kdyby formičky o sebe ani jednou necinkly, stejně by se za chvíli zpoza
dveří ozvalo: „Mami, budeme péct spolu?“ Nikdy jsem neslyšela „ne“ a vydrželo nám to
dodnes. Vánoční perníčky jsou naší
radostí i starostí. Lidé si
k nám chodí
pro půlkilové a kilové
krabičky, pro
chaloupky,
betlémy i anděly. Obdarovávají jimi
své milé a známé, mnohdy naše perníčky
zavítají i do cizích zemí.
Mám pocit, že každým rokem objednávek přibývá, což je pro mne znamením, že lidé přestávají péct sami a raději

kupují. „Když já to sama takhle hezky
neumím,“ slýchávám. A tak nastává čas
na prozrazení tajemství.
Když zadělávám těsto a beru do
ruky med, myslím na včelaře, který jej
s láskou stáčel. Myslím na včely, které
létaly celé jaro a radovaly se z květů
stejně jako já.

Když vyndávám prohřátou mouku
z trouby, promnu ji s láskou mezi prsty.
Pod rukama vzniká těsto a je hněteno
a prohněteno myšlenkou na lidi, ke kterým perníčky přijdou, spolu s tichým
přáním, aby přinesly radost, s jakou samy
vznikají. Stejně
jako u veškeré
činnosti i tady
existuje tenoučká hranice mezi
radostí a povinností. Často
se mi stane, že
v noci nad perníky usínám.
Sté prasátko už
má úsměv poněkud nakřivo.
Nejraději mám,
když mohu pro konkrétního člověka vytvořit konkrétní tvar i zdobení. Vlastně to
pak vzniká tak trochu samo. Nesu toho
člověka v srdci a přijde nápad. Něco, co
mi s dotyčným „ladí“.

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

Pak už se tvoří a po perníčku maluje
a mnohdy je výsledek i pro mne překvapením. To jsou chvíle nejvzácnější. A co
poselství vánočního perníčku? Nezáleží
na tom, zda je esteticky dokonalý. To, co
zůstane vám i citlivému obdarovanému,
je právě láska, s níž perníček vznikal
a kterou jste do něj dokázali vložit. Ta
nezmizí ani poté, když po perníčku zbude jen mlsné olíznutí.

Krásné Vánoce!
Lenka Lukášková se narodila na Šumavě, je s ní srdcem i duší spojená. Vystudovala ekonomii, ale jejím životním
snem je pracovat s dětmi a s lidmi obecně. Miluje pohádky a pořád na ně věří.
Autor: Lenka Lukášková
http://www.rodina.cz/clanek8601.htm
Foto:http://rakovnicky.denik.cz,
www. pernicky.cz

Polahoda • 2013 listopad

HISTORIE • ZÁHADY • ZAJÍMAVOSTI

www.polahoda.cz

5

Blanenský objev, který ozářil svět Město s lidskou tváří
hořely, málo čadily a přibližovaly se svými
parametry voskovicím, ale stále byly, tak
jako voskovice, hodně drahé.

V dějinách lidstva existuje několik objevů, které natolik ovlivnily vývoj celé naší
civilizace, že si je spolu se jménem jejich
objevitele vybaví téměř každý: Kolumbovo objevení Ameriky, Flemingův objev
penicilinu... Existují však i objevy, jejichž
výsledky máme v rukou nebo před očima
každý den a přitom si nevzpomeneme
ani na jméno jejich autora, ani na místo, kde k nim došlo, ačkoliv by si to svým
významem určitě zasloužily. Jeden takový
významný objev, spojený se jménem chemika Karla z Reichenbachu, se zrodil právě v Blansku. Je dobré si jej připomenout
právě nyní, v čase předvánočním.
Po dlouhá staletí lidé svítili především
loučemi a ti šťastnější čadivými, prskajícími
a často i zapáchajícími svíčkami lojovými.
Drahé voskovice si mohli dovolit jen ti nejbohatší. Proto od konce 18. století mnozí
chemikové hledali cestu k nalezení receptury na hmotu vhodnou pro hromadnou
výrobu kvalitních a přitom laciných svíček.
Nebyla však jednoduchá a jako u jiných vědeckých objevů také ona připomínala malé
dobrodružství.

Stearin byl oprávněně pokládán za
vhodný materiál pro výrobu moderních svíček, ale zdokonalování výrobních postupů
bylo poměrně zdlouhavé. Teprve kolem
roku 1834 se podařilo zlepšit jeho zpracování natolik, že bylo možné uvést svíčky
ze stearinu do tovární výroby. Vynálezci
tohoto postupu byli opět Francouzi – bratři
A. a G. de Milly. Stearinové svíčky byly
zpočátku vyráběny z hovězího a skopového loje, později byly jako základní surovina používány i vedlejší produkty z výroby
margarinu a pevné odpadové tuky. Dlouho
však při výrobě převažovala ruční práce.
Strojní výrobu vylučovala krystalizace
a lámavost základního materiálu. Čekalo
se na vhodnou přísadu.
A právě tady vstupuje na scénu stuttgartský rodák Karel z Reichenbachu (1788
– 1869). Tento významný chemik metalurg
a průmyslník působil od roku 1821 v Blansku ve službách starohraběte ze Salmu jako
ředitel jeho průmyslových podniků. Vedle
svých skvělých organizačních a podnikatelských schopností se tu prosadil i jako
vědec. V roce 1833 ve své blanenské laboratoři izoloval z dehtu z bukového
dřeva zvláštní směs vyšších nasycených
alifatických uhlovodíků (alkanů). Nazval
ji prostě: parafín. I díky tomuto svému objevu získal Reichenbach brzy značné jmění
a roku 1839 byl dokonce za zásluhy o rozvoj průmyslu povýšen do šlechtického stavu. První parafínové svíčky byly vyrobeny
už v roce 1837 ve Francii.
Parafín sám o sobě je poměrně měkký,
a proto se stal pouze základem nejrůznější
kompozičních směsí, do kterých byly přidávány další příměsi, zejména už zmíněný
stearin. Podíl stearinu v parafínové svíčko-

Převratné
novinky
v tomto oboru přinášeli zejména na počátku
19. století francouzští chemikové. J. L. Cambacér si
například v roce 1825 si
nechal patentovat postup
na výrobu stearinových
svíček (první stearin byl
laboratorně vyroben již
roku 1816), a také svíček
margarinových. Margarinové svíčky byly bílé,
lesklé a pevné. Sice dobře

Nástup hromadně vyráběných a cenově dostupných parafínových svíček je
spojen až se začátkem druhé poloviny
19. století, kdy začal být parafín získáván
z ropných frakcí. V českých zemích vyráběla parafínové svíčky jako první zřejmě
ostravská továrna Antona Himmelbauera
od roku 1866. To již ale byla doba, kdy
svíčkám zdatně konkurovaly mnohem
praktičtější petrolejky.
Paradoxně je tak vrchol výroby svíček současně počátkem doby jejich ústupu
z pozice jednoho z nejvýznamnějších světelných zdrojů až do postupného útlumu
výroby. Reichenbachův blanenský objev
však dnes nalézá své využití i v dalších
oborech. V kosmetice, lázeňství nebo při
průmyslové výrobě nejrůznějších speciálních vosků. Od lyžařských přes automobilové, až po ty na obuv...
ÓDICKÉ JEVY
Karel Reichenbach kromě toho se věnoval i bádání o vyšší lidské nervové činnosti, které se zabývalo senzitivními jevy –
vyzařováním magnetických vln. Tento
jev nazval od nebo též ód (řecky odos =
pronikat) předpokládanou novou, dosud
neznámou duchovní energii. Navázal tak
na názory teosofů a na představu Franze
Antona Mesmera (autora mesmerismu), že
člověk obsahuje a také dovede vyzařovat
zvláštní sílu, „jemnou látku“, která má léčivé účinky. Podle Reichenbacha vyzařuje
„od“ ze všech živých organizmů i z magnetů a krystalů a je podkladem odického
pole, obklopujícího předměty.
Na takřka renesanční osobnost Karla
Reichenbacha se postupem času neprávem
zapomnělo. Ale klidné a jasné světlo milionů svíček, které lidé každý den na světě
zapálí, ať už při slavnostní příležitosti nebo jen tak
pro chvíle pohody, je pro
tohoto objevitele, který
zanechal svou výraznou
stopu i v dějinách Blanska, svým způsobem tím
nejhezčím památníkem
jaký si lze představit.
autor. Jiří Kučera
http://www.blanensko.cz/
clanky/detail/
blanensky-objev-ktery-ozaril-svet.html;
http://cs.wikipedia.org/

V představách většiny dnešních lidí je kříž spojen
výlučně s jedním světovým náboženstvím, s křesťanstvím. Podle mého názoru dělají přívrženci tohoto
náboženství vše proto, aby se lidé o nic víc nezajímali. Vždyť kříž je velmi dávný symbol a objevil se ještě
dávno předtím, než toto náboženství vzniklo.
Kdysi jsem o tom už mluvil, že latinský kříž jako
symbol křesťanství byl zaveden ve čtvrtém století našeho letopočtu, když bylo Ježíšovo Učení změněno
na náboženství, a náboženství získalo statut státního
náboženství.
Mimochodem
v genealogii obvykle latinským křížem označovali úmrtí
člověka. Takže v křesťanství
kromě tohoto čtyřramenného dlouhého kříže určeného
k tomu, aby ho věřící lidé nosili, jsou také ještě kříže šestiramenné a osmiramenné, tak
zvané „patriarchální kříže“,
s dvěma nebo třemi dodatečnými příčnými břevny, které obvykle zdůrazňují Přední
bytost. Nosí je arcibiskupové a kardinálové. V celkové
koncepci náboženství se přítomnost tohoto vrchního
příčného břevna vykládá jako deska (tabulka) pro již
zmíněný „titul“ Ježíše s latinskou zkratkou (INRI).
A pokud ve znaku bylo ještě jedno spodní šikmé břevno, tak se věřícím jednoduše vysvětlilo, v materiálním
kontextu náboženského výkladu, že je to jakoby břevno, na kterém měl Kristus nohy.

1

vé hmotě se nejčastěji pohyboval mezi 10
a 30 %.
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Obrázek č. 23 Patriarchální kříže:
1)	patriarchální kříž – šestiramenný kříž s dvěma
příčnými břevny;

To, co je znázorněno na obrázku,
není nějakým dílem neznámého umělce.
Tak z vesmíru vypadá reliéf pravého břehu Dněpru, na kterém se nachází město
Kyjev (Ukrajina).
Příroda nám neustále dává různé hádanky a lidstvo se na ně snaží najít odpovědi. Tajemství Bermudského trojúhelníku,
kamenné ‚kolejnice‘ z neznámé minulosti
na ostrově Malta, astronomické a matematické znalosti indiánských kmenů upoutávají pozornost lidstva po celá staletí. Při
hledání odpovědí na tyto otázky připouštějí i přesvědčení materialisté a ateisté, že se
tyto skutečnosti nemohly obejít bez zásahu
vyšších sil.
Kdo zpozoroval v reliéfu Kyjeva člověka? Asi před více než deseti lety upozornil kyjevský architekt Georgij Kurovski
jako první na skutečnost, že na mapě Kyjeva je zachycena antropologicky správná
tvář.
Na světě je mnoho objektů, které se
něčemu podobají. Apeninský poloostrov
nám například připomíná botu. Možná je
to jen náhoda, ale italské boty jsou známé
po celém světě. Nebo se třeba podívejme
na jiný fakt – na čele kyjevské tváře, přímo v oblasti takzvaného „třetího oka“, se
nachází Kyjevo-pečerská lávra. Na místě,
kde by měly být oči, stojí chrám Svatého
Michala (na počest Archanděla Gabriela)
a chrám Svaté Sofie, na rtech pak chrám sv.
Cyrila. Jsou to nejstarší kyjevské svatyně,
které se stavěly v období, kdy ještě nebylo
možné pořídit záběry z kosmu.

a jeho vliv na viditelný a neviditelný svět

A teď se podívejme na skrytý význam symboliky kříže, který byl využíván ještě dlouho před
tím, než vzniklo křesťanské náboženství. Ve Starém
Egyptě byla například populární taková označení křížů, jež jsou dnes známy jako kříž tau a kříž anch. Kříž
tau ve skrytých znalostech označoval, řečeno dnešním
jazykem, lidský život v materiálním světě, projevy
emocí a myšlenek, jež jsou vyvolávány Zadní a Bočními bytostmi. A kříž anch v sobě spojoval dva různé
prvky: vládnoucí kruh a k němu zavěšený kříž tau.
Kříž anch ztělesňoval dokonalého člověka s převládající Duchovní podstatou, v němž převažuje Přední Bytost nad třemi ostatními, kde duchovní převažuje nad
materiálním. Proto také kříž anch umisťovali do rukou
nevyšším staroegyptským bohům jako duchovní symbol, jako označení nesmrtelnosti, věčného života. Kříž
anch je také znám jako „klíč života“, „klíč k energii“,
„klíč obrození“, duchovní přeměny. Takové významy
byly spojeny se symbolikou určité etapy duchovních
praktik, kdy docházelo k odhalení sebe sama, ke kvalitativní přeměně člověka ve zcela jinou Duchovní Bytost. Přičemž znalosti o tomto kříži a jeho symbolice
existovaly nejen ve Starém Egyptě (Africe), ale i ve
staré Evropě, Asii a Americe.
Takže když byl na kříži tau umístěn rovnoramenný
kříž, označovalo to vládu člověka nad Bytostmi v trojrozměrném světě, kdy v něm převládá lidské (Materiální podstata). V dávné minulosti takový symbol oby-

Po přečtení úryvku z knihy A. Novych
Ezoosmosa se nám možná maličko poodhalí rouška skutečných událostí.
… „A kde je uložena tamga(medailón)
Vladyky?“
„V současné době je uložena ve speciálním pouzdře v chrámu Lotosu,“ odpověděl Sensei, nečekal na další otázku a doplnil, „který se nachází v oblasti třetího oka
hlavy Osirise (Usira).“
Sergej se poškrábal na hlavě a řekl
s úsměvem:
„Ten Osiris má tak velkou hlavu nebo
si z nás zase děláš legraci? Sensei, prosím
tě, dnes už nám nefunguje mozek, nemáme dost energie na ty tvoje hádanky. Řekni
rovnou, jak to je.“
„Žádnou legraci si nedělám,“ dobromyslně odpověděl Sensei. „Chrám Lotosu
opravdu leží na hlavě Osirise.“
„No, doufám, že je to myšleno v přeneseném slova smyslu.“
„Naopak, téměř doslova,“ usmál se
Sensei. „Abych byl přesnější, ve smyslu reliéfu a geografie. Teď se na tomto místě nachází hlavní město Kyjevské Rusi – Kyjev.“
„Kyjev?“ byli jsme ohromeni jeho odpovědí.
„A kde je teda třetí oko?“ zeptal se
Sergej.
„Toto místo se nachází přesně tam, kde
Ondřej první Povolaný na žádost Ježíše
položil semena lotosu. Teď se tam nachází
Kyjevo-pečerská lávra.“

Když se podíváte pozorněji na linii čela – tedy na místo,
kde vznikají lidské myšlenky – uvidíte svah Dněpru v pečerské čtvrti. V současné době
na tomto místě stojí Mariinský
královský palác, kde se rozhoduje o těch nejdůležitějších
věcech, které ovlivňují historii
země – sídlí zde parlament,
vláda a kancelář prezidenta.
Brada „člověka“ je tvořena
úvalem starodávné řeky Syrets.
‚Culík‘, který nám připomíná

SYMBOL KŘÍŽE

2)	pravoslavný kříž – osmiramenný křesťanský kříž
s horním příčným břevnem a dolním šikmým břevnem (zřeknutí se lidské minulosti);
3)	papežský kříž – tři horizontální příčná břevna –
symbol materiální moci v trojrozměrném světě. Ve
všech případech horní příčné břevno zdůrazňuje
přední bytost, tvoří rovnoramenný kříž. To znamená, že nad dlouhou horizontální linií stojí rovnoramenný kříž – symbol člověka (lidské moci).

křesťanský symbol ryby, tvoří údolí řeky
Vity.
Komu se podobá tvář Kyjeva? Autoři popisují portrét různými způsoby. Architekt Kurovski například zdůrazňuje správný tvar nosu a vynikající bradu a nazývá
tento obličej „atlantským“. Přesně tak se
zobrazovaly sfingy ve Starém Egyptě.
Kdo našim předkům poradil, aby právě na těchto místech založili největší kyjevské svatyně? Jak je možné, že právě tato
místa, určená k uctívání Boha, byla umístěna na určitých „rysech obličeje“ a jsou
dnes symbolem Kyjeva? Tolik otázek a tak
málo odpovědí…
přeloženo ze zdroje http://www.kiev.by

čejně používali při věštění, prorokování, léčení a tak
dále. Pokud byl rovnoramenný kříž uzavřen v kruhu
a byl umístěn nad křížem tau, mluvilo se o smrti člověka, u něhož v životě převládalo materiálno (vládla
Materiální podstata). Jednoduše řečeno, tento symbol
označoval odchod „na reinkarnaci“. Ale existovali
i jeho jiné významy.

1

2

Obrázek č. 24 Kříž tau a kříž anch:
1) zobrazení kříže tau; 2) zobrazení kříže anch
Anastasia: To znamená, že patriarchální kříže jsou
v podstatě lidské rovnoramenné kříže nad křížem tau,
symbolem moci nad materiálním světem skrze magii.
A také je to přeškrtnutí Přední bytosti, tedy zřeknutí se
duchovního kvůli materiálnímu.
Rigden: Přesně tak. Břevno ve spodní části kříže označuje, že se člověk zříká své lidské minulosti
a zasvěcuje se službě. Jenom zůstává otázka: „Službě
komu?“ Odpověď na tuto otázku obsahuje význam
vládnoucího znaku v tomto symbolu. A co se týče
dlouhého kříže s třemi břevny jako schůdky vedoucími nahoru, který dnes nazývají „papežským křížem“,
tak odedávna takovým znakem označovali toho, kdo
usiloval o moc nad trojrozměrným světem, pokud se
to tedy týkalo symboliky jednotlivého člověka. Věřícím se ale přirozeně takové „delikátní“ podrobnosti
nesdělují. Částečně k tomu dochází kvůli tomu, že

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

jsou utajovány špičkou této hierarchie, částečně proto,
že řadoví duchovní tuto informaci neznají a přidržují
se tradičního výkladu svého náboženství. Tradiční výklad ovšem v podstatě představuje vymyšlené vysvětlení tohoto dávného symbolu určené masám, které se
tak využívá při formování celkové koncepce daného
náboženství.
Pro lepší pochopení asi uvedu jednoduchý příklad.
Když se zeptáte věřícího člověka, který na krku nosí
křížek, co cítí, když si na něj vzpomene, když vidí
jeho odraz v zrcadle na svém těle nebo se ho dotýká,
tak můžete uslyšet standardní odpověď. Člověk vám
odpoví, že si v ten okamžik vzpomene na utrpení Ježíše Krista během jeho ukřižování, že má pocit viny
a vlastní hříšnosti. Taková odpověď je charakteristická prakticky pro všechny věřící tohoto náboženství.
Všimni si, že si v ten okamžik nevzpomenou na Kristovo učení, na Jeho kázání a ponaučení, že nemyslí
na spásu své Duše, Lásku k Bohu, ale že mají pocit
viny, utrpení a pociťují strach. Proč? Protože v jejich
energetické konstrukci jsou aktivovány Zadní a Přední
Bytost. To je také typickým příkladem toho, jak pracují (podvědomě působí) znaky a symboly a jak je
využívají kněží ve svém systému ovládání mas. Není
překvapující, že před lidmi skrývají původní Znalosti.
Kdyby o nich totiž lidé věděli, začali by klást otázky,
které by byly náboženské špičce „nepohodlné“. Proč
například oni (věřící) nosí symbol, který v nich vyvolává pocit viny, vědomě je vhání do depresí, stimuluje
v nich utrpení a negativní vzpomínky na jejich minulost, zatímco ti, co v církvi působí, nosí symbol moci
nad materiálním světem? Vždyť podle výkladu mají
všichni ve své víře toužit po Lásce k Bohu, spáse Duše
a Duchovním světě.
Anastasia: Ano, když si začneš uvědomovat, jakými znaky a symboly tě ze všech stran obklopují,
pochopíš, proč ve společnosti dominuje materiální
Rozum, a to i tam, kde se lidé snaží najít si duchovní
utěšení.
Rigden: Říkal jsem to už mnohokrát a ještě to
zopakuji: Změna situace je v rukách samotných lidí,
všechno závisí na převládající volbě každého člověka.
úryvek z knihy AllatRa A. Novych
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CESTA ZA POZNÁNÍM

O DOBROTĚ

pokračování ze str. 3
Před pár lety jsem byl svědkem zvláštní
situace, na kterou jsem nebyl vůbec připravený. Stál jsem v jednom občerstvení, kde
měli hrozně dobrou dršťkovou polévku,
a jak jsem jí jedl, vešla dovnitř zvláštně oblečená žena středního věku a velmi nejistě,
beze slov ukázala na jednu plněnou bagetu. Paní prodavačka jí bagetu podala a žena
(která evidentně nebyla Češka) se velmi
nesměle snažila gesty naznačit, jestli si bagetu může vzít. Nechtěla ji ukrást, jen velmi pokorně naznačovala, jestli by jí mohla
dostat. Prodavačka na ní chvíli nechápavě
koukala, a když jí došlo, co se ta žena snaží
říct, začala hystericky křičet „No to né, to
musíte zaplatit, to nejde, počkejte, to musíte zaplatit!“ Paní smutně sklopila oči,
klidně jí vrátila bagetu a odešla. Celá scéna
byla tak zvláštní, že i mně trvalo chvíli, než
jsem pochopil její význam. Když mi došlo,
že jsem té prodavačce mohl říct, ať jí tu
bagetu klidně dá, že jí to zaplatím, byla už
žena dávno pryč. Tak moc mě to mrzelo,
že jsem nezareagoval rychleji, a zařekl
jsem se, že jestli někdy uvidím někoho,
jak žebrá o jídlo, koupím mu ho. Za nějaký čas po tom jsem si zašel na rychlou
večeři k McDonaldu na Václaváku. Když
jsem odcházel, srazil jsem se s jedním při-

opilým bezdomovcem, který
šel po schodech
nahoru. V tu
chvíli mi problesklo hlavou,
že jde vybírat odpadkové koše se
zbytky jídla. Už
jsem byl venku,
když se mi vybavila scéna z bistra
a můj slib, který jsem dal sám sobě. Bylo
mi trošku trapně jít za tím pánem, ale překousl jsem to a „došel“ jsem si pro něj.
Zeptal jsem se ho, jestli má hlad, a když
řekl, že má, posadil jsem ho u jednoho stolu a došel mu koupit něco jídlu a pití, pak
ho tam nechal a odešel. Pocit, který jsem
u toho cítil, asi není potřeba popisovat.
Tento příklad tu neuvádím proto,
abych se předvedl, jak šlechetné mám srdce, ale proto, abych dodal odvahu a inspiraci těm, kteří se možná občas bojí něco
takového udělat, protože si myslí, že na ně
budou ostatní divně koukat, nebo z nějakého jiného absurdního důvodu. Ano, lidé se
na vás budou opravdu možná divně koukat, což jen dokazuje, v jak smutném stavu
je tahle společnost. Pokud někdo vykročí
z davu a udělá něco neobvyklého (milého),
ostatní na něj zírají jak na zjevení. Ale tím
se přece nenecháme zastrašit! Jsem si jistý,
že každý člověk, který udělá něco dobrého, něco, co se už dnes nedělá, může tím
dodat odvahu někomu, kdo podle jeho
příkladu někde jinde příště udělá něco
podobného. Každý den se nám naskýtá
mnoho příležitostí, kde maličkostí můžeme udělat malý dobrý skutek. Neděláme

to proto, abychom si naleštili karmu, ale
protože udělat něco dobrého plodí dobro
na všechny strany a zanechává v nás nepopsatelně krásný pocit. Navíc, jak píše Lorna Byrne ve svých knihách, nikdy nevíme,
co náš skutek může způsobit. Žena, která
má nutkání usmát se na cizího mladíka,
který sedí opodál na lavičce a dívá se jejím směrem, netuší, že mladík se toho dne
rozhodl ukončit svůj život, a že její úsměv,
který mu připomněl úsměv jeho tragicky
zesnulé matky, mu přijde jako znamení od
ní z nebe, aby to nedělal, a že svým úsměvem změnila tok jednoho lidského života.
A takových malých a přesto významných
souvislostí existují miliony. Člověka, který
je ochotný být dobrý a udělat něco milého,
osud vždy přivede na místa k lidem, kde
může pomoct a být tak prodlouženou rukou boží. To, že mu tu osud jednou náležitě
oplatí, není potřeba zdůrazňovat.
Naše společnost je v politováníhodném stavu. Přesto je vidět, že se cosi mění
a z řad lidí vyvěrá čím dál víc nespokojenosti a ozývá se sílící hlas po změně k lepšímu. Jenže protestovat a bouřit se nestačí.
Pokud chceme žít v dobrém světě, není
jiné cesty než začít u sebe. Musíme pustit
zábrany a přestat se bát projevit dobro, i za
cenu toho, že se spálíme. Světlo dobra je
nakažlivé a je vidět (ve tmě) do dálky. Čím
více světel bude svítit, tím více světel se
rozsvítí a bude následovat. Dobro se zase
jednou ujme svého vítězného postu, a pokud ho chceme vidět vládnout, musíme pro
něj volit.
S láskou,
Jan Menděl
Celý článek čtěte na http://honzikjuanitoangel.webnode.cz/me-clanky/o-dobrote/

Realita, která se týká každého z nás
Není tajemstvím,
že viditelný a neviditelný svět jsou
velmi těsně a vzájemně propojené.
Vezměme například vznik myšlenek. Dodnes vědci
nedokážou vysvětlit, kde se myšlenky rodí, protože jejích formování je spojeno s jemnou energií jiných
dimenzí, ve kterých se nachází energetická
struktura člověka. To, co my vidíme je jen
výsledek působení hrubých energií, které
dokážou zafixovat vědci při pozorování podráždění neuronů mozku.
Proč je důležité vědět, jak se projevují
neviditelné síly ve viditelném světě, jak se
řídí vědomí člověka a společnosti? Protože když pochopíme tento systém a vnitřní
mechanismy, pak se stane jasná podstata
člověka a fungování celé společnosti, najdou se cesty k efektivnímu řešení mnohých „neřešitelných“ problémů.
O tomto systému neviditelného světa
je zmiňováno ve starověkých traktátech,
které se dnes předkládají jako starobylé
legendy, mytologie nebo folklór. Proto tak
málo lidí přemýšlí o jejich podstatě. Tuto
informaci najdeme v knize AllatRa, kde je
tento systém pojmenován jako Živočišný
rozum a jeho projev v člověku Materiální
podstata (ego). Vzhledem k dvojí podstatě
člověka, Materiální podstata neustále usiluje o dominanci a konfrontuje se s Duchovní podstatou.
„V hmotném světě existuje jediný Živočišný rozum. V současné době to v některých jeho projevech, které jsou pozorovatelné v chování živých bytostí, dokonce
zachycuje i moderní věda. Například počínaje rozmnožováním, útokem na buňky kvórumu bakterií a konče kolektivní
migrací, agresivitou, sebezničením zvířat
a tak dále. Mimochodem latinské slovo
„quorum“ znamená „kterých je dost”, což
je dostatečný počet komunity. Ve vědě se
tento jev nazývá kolektivní rozum (kolektivní inteligence). Pocit kvórumu (zejména se zaměřením na nadvládu, kontrolu,
ovládnutí jiné hmoty nebo její zničení) řídí
mnoho procesů v mikro a makro světě.“
S projevy Živočišného rozumu v člověku v podobě Materiální podstaty (ega) se
setkávají psychologové zabývající se problémy současného člověka. Nicméně, tato
věda stále nenalezla pochopení hlubokých
podvědomých příčin vzniku negativních
emocí a pocitů, původ negativních myšle-

nek. Psychologická pomoc většinou bývá
krátkodobá a člověk stále zůstává se svými vnitřními problémy sám. Proč? Protože
moderní psychologie nevychází za rámec
systému Živočišného rozumu a podporuje
v člověku systém hodnot jako sobectví,
manipulaci a ovládání druhých, různými
způsoby rozvíjí pocit vlastní důležitosti.
Se systémem Živočišného rozumu
se setkávají biologové při studiu chování zvířat: počínaje bakterií až po říši velkých zvířat, nazývají to kolektivní rozum
(kolektivní inteligence). Například stále
ještě nemohou vysvětlit, z jakého důvodu
tak koordinovaně a inteligentně, jako na
povel, se chovají nádorové buňky. Bylo
zjištěno, že když jsou vystavené působení
léku, předávají si mezi sebou signály a na
nějaký čas dokážou „strnout“, čímž „společně“ blokují účinek léku. Každá buňka
přijímá signály od kvórumu a mění své
chování v závislosti na celku (kolektivním
rozumu).
Proč si zvířata náhle způsobují kolektivní úmrtí: kytovci, delfíni masově vyskočí na břeh, prchající stáda sudokopytníků
se vrhnou do propasti. Proč se vypíná pud
sebezáchovy? Kdo to řídí?
Neobvyklé chování hmoty sledují astronomové v chování planet, hvězd nebo
celých hvězdných soustav. Například, nedaleko od nás, v hvězdokupách Mléčné dráhy
se nacházejí obří hvězdy, které jsou ve své
podstatě upíři. Jedná se o dvojité hvězdy,
kde jedna z hvězd na sebe jen přetahuje
hmotu v podobě plynu ze svého „partnera“,
který se nachází v těsné blízkosti. A pak
tuto hvězdu úplně pohlcuje, čímž na určitou
dobu prodlužuje svůj život a stává se hvězdou super-gigantem. Všechno se odehrává
podle stejných zákonů nadvlády jedné hmoty nad druhou. Tato podřízenost je vlastní
každé hmotě, včetně lidského společenství,
které se skládá z bytostí, které mají částečně
hmotnou přírodu (Materiální princip).
Se systémem Živočišného rozumu
se setkávají sociologové, kteří studují
psychologii chování davu, kde dochází
k deindividualizaci (ztrátu individuality)
lidského vědomí. V davu se mimovolně
šiří zvýšené společné povzbuzení, dochází
k „nakažení“ jedinou emocí. Agresivní dav
je nepředvídatelný ve svých činech a chová se jako jediný mechanismus, blokuje individuální vědomí člověka, které se v něm
nachází. V historii je dost případů, kdy
lidé, kteří vyšli do ulic na podporu mírné
demonstrace, se dostali do davu a pak sami
nechápali, co se s nimi vlastně stalo, že se

začali chovat agresivně a ničili infrastrukturu města, ve kterém žijí.
Lidé, patřící do klanů světových politiků a žreců, dokonce ani netuší, že jsou
průvodci jediného systému kolektivního
rozumu. Je to jasně vidět podle toho, jaké
budují a vytvářejí systémy moci, používají
manipulativní technologie, a kam směrují
vektor pohybu lidstva.
Většina lidí má tendenci jednostranně
obviňovat ze všech potíží vládu a politiky
své země, aniž by viděla celkový obrázek
světa a systému, který za vším stojí. Lidé
a státy jsou dnes v důsledku boje o „svobodu a nezávislost“rozdrobené, nezajímají
se o to, co se děje v jiných zemích a jaká
je skutečná situace ve světě. V televizi se
ukazují konkrétní osobnosti veřejného života, organizace, klany. Vystavují se na veřejnost jen proto, aby na této „umělé show“
udrželi pozornost lidí, aby nikdo nehledal
skutečnou podstatu dění.
A toto vše je pouze malou viditelnou
částí celkového systému Živočišného rozumu, který může působit v každém člověku
v případě, že svoji životní volbu věnuje
systému materiálních hodnot.
Jediné čemu se Živočišný rozum nemůže postavit, je duchovní síla člověka.
Stačí jenom otevřít tuto ohromnou sílu, jak
říkali mudrcové, překonat sebe sama...
Každý z nás, kdo se nachází v těle,
je hercem v divadle hmoty. Hra je
šokující, ale velice poučná. Jedněm
se otevírá Pravda, zatímco jiní jsou
uchváceni vlastní licoměrností. Jediný
rozdíl je v tom, na které straně, v této
iluzorní podívané, stojí tvoje vědomí.
Rigden Djapo „AllatRa“
Máte-li odvahu se setkat tváří v tvář
se sebou samým a reálným světem bez
masky? Sledujte další vydání.
Jakým tématům se budeme věnovat:
● šablony moderní společnosti a jak se
vymanit ze systému; ● umělé informační
pole a jeho vliv na budoucnost civilizace;
● dešifrování starých proroctví o poslední
válce Dobra a Zla; ● jaké páky používá
Materiální podstata; ● proč je tak důležité
období sexuálního vzestupu pro formující
se Osobnost a mnoho dalšího...
Zdroj: pořad „Setkání se sebou samým“
(http://allatra.tv/vdvoem-naedine/video).
Osm dílů pořadů bylo natočeno v ruském
jazyce na základě prapůvodních znalostí
předávaných v knize AllatRa.
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Pojďme spolu tvořit POZITIVNÍ NOVINY!

K

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

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

Duchovní svět většinou
nezasahuje do
pozemského přímo.
Ale potřebuje na zemi
své nástroje –
nositele dobra,
pravdy, světla,
povznášejícího umění…

K.F.

SVĚTLO

V MOŘE NEVĚŘÍM

Posviť mi na cestu,
ať vidím co vidět není
ve Stvoření.

Pošeptala MOLEKULA druhé:
„V hlavě mám zmatky.
Bojím se co s námi bude.
Uvěřila jsem v kapky…“

Posviť mi na cestu,
ať najdu správnou křižovatku
v tom zmatku.
Posviť mi na cestu,
pár fotonů si chytím
svým bytím.
A zářit budu světlem Tvým
sobě, všem blízkým
i vzdáleným v míru,
všem do Vesmíru.
Posviť mi do dlaní
a předám tvé Světlo
jen ruky podáním …

Pošeptala kapka kapce:
„Slyšela jsi o VLNĚ?“
Odpověděla jí sladce:
„V kapce je život naplněn…“
Pošeptala vlnka vlnce:
„Slyšela jsem námořníky
a ti hovoří jenom o MOŘI.
Kašlu na ty báje.
Samostatnost má je,
vítr tu JE, cítím jak duje.
Ale moře? Neexistuje…“
Smálo se moře, až hřmělo
celé jeho tělo.
Smíchem se drželo za pas:
„Ještě to chce čas!“

Jarmila Picková, Brno

72 dimenzí Vesmíru
Člověk je v neviditelném světě informačně složitý prostorově orientovaný
subjekt, který se zároveň stabilně nachází
v šesti dimenzích. Pro dnešní lidi je to zatím složité pochopit, ale doufám, že s rozvojem kvalitativně nové fyziky a biofyziky
se věda dobere i tohoto faktu. Člověk se
stabilně nachází v šesti dimenzích, které
na sebe neustále vzájemně působí. Ale
člověk má šanci během života dosáhnout splynutí Osobnosti s Duší, získat
duchovní zralost, dostat se do sedmé
dimenze (Nirvány, ráje), tedy dosáhnout
svého duchovního osvobození, a když si
to bude přát, tak může dosáhnout ještě
vyšších dimenzí. Pro porovnání, Bódhisat
tva jako Duchovní bytost, která se svobodně nachází při pozemském vtělení v lidské
konstrukci těla (jako Duchovní Bytost má
Bódhisattva možnost odejít do duchovního světa v kterýkoli okamžik na rozdíl
od Duše člověka, jež je uvězněna v konstrukci), zároveň se stabilně nachází v 72
dimenzích, právě tolik dimenzí má globální Vesmír. Zkrátka Bódhisattva se dočasně
nachází v konstrukci, která je stejně jako
u všech lidí umístěna v šesti dimenzích
materiálního světa. Ovšem místo lidské
Duše má dokonalou Duchovní Bytost ze
světa Boha, která se zároveň stabilně nachází v 72 dimenzích a je schopná v nich
provádět změny.
Těchto 72 dimenzí je prezentováno
především jemnými a hrubými energiemi,
které tvoří určitá energetická pole formující
tu nebo onu dimenzi. Nemají přesné rozhraní. Jedny a ty samé energie mohou být přítomny jak v jedné, tak druhé i třetí dimenzi.
Všechny dimenze jsou vzájemně propojeny
a zároveň rozděleny. Řekněme to tak, že
rozdíl je v energetické architektuře každého rozměru. V dimenzích, kde převládají
jemnější energie, může i sebemenší změna
vést ke vzniku globálních přeměn v jiných
dimenzích, ve kterých převládají hrubé
energie (skládající se z jemných energií).
Jednou z nejsložitějších ve své energetické struktuře je 71. dimenze. A 72. dimen-

ze je úplně
nejsložitější,
nejvyšší, je to
zcela univerzální dimenze ve Vesmíru. Z ní je možné působit na jakoukoli
dimenzi nebo paralelu a činit odtud jakékoli
změny, tedy přímo působit na ezoosmózu.
Je to nejvyšší dimenze, kterou může postihnout individuální Duchovní rozum díky
svému rozvoji v tomto vesmírném světě
projeveném skrze božský Zvuk. Ačkoli je
72. dimenze nejsložitější, je zároveň i velmi jednoduchá. Je spojena s 1. dimenzí.
První dimenze je v podstatě prvotní impulz,
ezoosmóza, jež nese následující změny v jiných rozměrech a působí na veškerou hmotu a také na čas, prostor, gravitaci a tak dále.
Bez ezoosmózy by nebylo pohybu, což znamená, že by nebyl ani život.
Posvátným symbolem sedmdesáti dvou
dimenzí byl had, který se kouše do ocasu.
Přičemž jeho tělo se zobrazovalo v podobě
72 prstenců (přesněji „článků“ těla), čímž
se symbolicky měly na mysli dimenze Vesmíru. Hlava hada symbolizovala složitou
energetickou architektoniku 71. dimenze,
která přecházela do 72. dimenze. A to, že
had se kouše do ocasu, symbolizovalo
přechod složitého v jednoduché, spojení
mezi sedmdesátou druhou a první dimenzí.
Původní umístění hlavy bylo právě ve
směru hodinových ručiček jako symbol
tvoření, rozvoje. Obvyklé zobrazení počtu dimenzí v podobě šupinek-prstenců se
v souladu s tím rozmísťovalo zleva doprava. Kruh (ovinutí hada) byl také symbolem
tvořivého, spirálovitého pohybu Vesmíru
(po směru hodinových ručiček, správná
svastika), tedy pohybu podle základního
působení sil Allata (prvenství Ducha nad
hmotou). V dávné minulosti tento symbol
často využívali při výzdobě chrámů jako
posvátný symbol vypovídající o božském
Vědění.
úryvek z knihy AllatRa A. Novych
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