leden 2014

1 (14) 2014Volný prodej 8Kč/0,3€

Biorytmy:

Dokonale vyladěné
soustrojí
Kdesi v sobě máme zabudované „hodiny“, které dle přesných pravidel v krátkodobých i dlouhodobých intervalech
aktivují nebo tlumí naše tělesné orgány i duševní výkonnost. Centrální řízení
těchto “hodin” sídlí v mozku a automaticky reaguje na vnitřní i vnější cyklické
procesy.
Léčebné procesy v těle úzce souvisejí
s denní a noční dobou. Lékaři vypozorovali, že podávání léků i zákroky někdy
pomohou, zatímco jindy nezaberou
nebo dokonce uškodí.
pokračování na str. 2
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Jak si udržet
dobrou náladu

VŠECHNO NEJLEPŠÍ DO NOVÉHO ROKU!

Člověk si dnes může reálně prodloužit
svůj život minimálně do 200 let!

Dnešní medicína, jako nauka, natolik rozšířila své možnosti v oblasti genetiky, farmakologie, biotechnologií, že
se fakticky stala vyléčitelnými mnohá onemocnění, dokonce i ty, o nichž se dnes říká, že jsou nevyléčitelné. Navíc
umožňuje současná medicína bojovat dokonce i s takovou nemocí, jakou je stáří.
Velmi mě ohromily Vaše vědecké
výzkumy v oblasti prodlužování biologického života člověka za výhledovou
hranici. Na výsledky Vašich unikátních
experimentů nemohu dodnes zapomenout, zejména na experimenty týkající se
prodlužování života laboratorních zvířat.
Přitom mě udivilo i to, že při vytvoření
daného preparátu jste použil jednoduché
ingredience, které jsou dostupné pro masovou výrobu. Jak to tehdy náš společný
známý žertem nazval – chronoprotektor!
Jak se říká, v každém vtipu je část vtipu.
Váš experimentální preparát, to je skutečně ochrana před časem. Vždyť výsledky
Vašeho experimentu v podstatě dokazují,
že si dnes může člověk reálně prodloužit
svůj život minimálně do 200 let a maximálně, výhledově, s přihlédnutím
funkčních možností lidského mozku, až
do 1000 let!
Rigden: Ano, to je možné, a navíc bez
biologického stárnutí. A smysl?! Když je
vidět přímá cesta, jaký je smysl jet po klikaté.
Anastasie: No, ale jak... Co si pamatuji, laboratorní zvířata byla na počátku experimentu v biologickém věku, který byl
vyšší než střední a v přepočítání na lidský
věk se rovnal 65 letům. A již za několik
měsíců, následkem celkové regenerace
organismu, následující po pouhých třech
opakovaných aplikacích preparátu, biolo-

gický věk laboratorních zvířat odpovídal
lidskému věku 35–40 let. A co je hlavní,
takto se zvíře udrželo až do vyřazení z pokusu.
Rigden: Ano, živočichové byli vyřazeni z pokusu, když jejich reálný věk
překonal výhledovou hranici více než
dvakrát... No a co?
Anastasie: To je v převedení na lidský věk více než 200 let! A kdyby zvířata
i nadále dostávala, řekněme, ty „chronoprotektory“, mohla by prožít mnohem víc.
Rigden: Zcela určitě... Jestli teď míříš
k závěrům o člověku, řeknu ti následující.
Pokud by se člověku, který se dožil vysokého věku (a to raději nemluvím o mladickém), začaly aplikovat tyto preparáty, pak
by se organismus omladil až na střední
věk a přebýval by v takovém stavu dlouhou dobu. Jak ukázal experiment, více než
200 let a navíc bez stárnutí by si během
života uchovával střední věk svého těla.
Samozřejmě se tu nejedná o nesmrtelnost
materiálního těla, veškerá materie je smrtelná. Ale podstatně prodloužit biologický
život člověka za výhledovou hranici je
plně možné, a to vědeckou cestou. Žádná
magie v tom není, pouze obvyklé znalosti.
Vždyť v základu použitého preparátu byla
mezibuněčná matrix...
Anastasie: To, že jste prakticky dokázal, že mezibuněčná matrix, jako unikátní
mezibuněčná hmota, hraje nejdůležitější
roli v regeneraci buněk organismu a ovlivňují prodloužení života za výhledovou
hranici, to je šokující! Ke dnešnímu dni
je vědě již známo, že molekulární poškození struktur mezibuněčné matrix nejenže
doprovází stárnutí, ale je také příčinami
mnohých těžkých onemocnění.

Rigden: Samozřejmě, dokonce i nepatrné změny ve struktuře mezibuněčné
matrix napomáhají rozvoji patologií nejrůznějšího původu. Jedním ze základních
důvodů stárnutí je zvyšování se molekulárních změn v organismu, v první řadě ve
struktuře mezibuněčné matrix.
Anastasie: Mezibuněčná matrix v lidském organismu je dostatečně rozmanitá
a dohromady je celkem dobře prozkoumaná. Ale té různorodosti prvotní formy mezibuněčné matrix, kterou jste uvedl a jež je
skryta v embryonální struně, jako takové
nikdo ve svých výzkumech zvláštní pozornost nevěnoval!
Rigden: Existuje takové staré moudro:
příčina jakéhokoli konce je skryta v počátku.
Anastasie: To je fakt! To, k čemu dnes
dochází ve vědeckém světě, vyvolává
z menší míry rozpaky. Vždyť vědci, kteří
studují problémy gerontologie, se zasekli
na tom, že má každý druh, včetně člověka, délku života geneticky předurčenou,
a dnes je vědecky dokázáno, že potenciál
člověka je stanoven pouze na 100–120 let
života. Proto soustředí vědci své výzkumy
na prodloužení aktivního období života starého člověka a nevychází za rámec
těchto výzkumů. Motají se kolem kmenových buněk organismu, soustředí se na
produkci a prodej peptidových preparátů.
Ale dál nejdou.
Rigden: No tak, podle mě je odpověď
patrná – proč v dnešní společnosti s jejími mocnými současnými technologiemi
a světovým vědeckým potenciálem dále
nejdou.
pokračování na str. 6

Špatná nálada souvisí s vnitřním postojem člověka. Uchovat si dobrou náladu
je velice obtížné hlavně ve stresových
obdobích. Rady a nápady mohou pomoci.
S úsměvem pozdravme ráno a zapněme si příjemnou hudbu. Rovněž je
dobré mít při posteli na nočním stolíku malou skleničku s rozmarýnovým
olejem. Když se ráno probudíme, přivoníme si. Hlava se pročistí a rozjasní.
Na každý den si naplánujme něco veselého, i kdyby to měla být malá procházka.
pokračování na str. 3

SPOLEČNOST

Tradice a znalosti
našich předků
Moudří a vynalézaví byli naši předkové,
když předávali znalosti budoucím generacím.
Ne náhodou se říká: „Chcete-li něco
bezpečně schovat, dejte to na viditelné místo.” A proto se důležité znalosti
předávaly prostřednictvím předmětů
každodenního použití. Můžete je najít
na mnoha místech a věcech: skalních
malbách, nádobí, oblečení, v legendách, pohádkách a písních.
pokračování na str. 4

VE SPOJENÍ
S PŘÍRODOU

Proroctví
o Euromajdaně
Jeden z důležitých bodů proroctví se
týká současného ukrajinského prezidenta (o jeho příchodu k moci a následných událostech autorka napsala
dávno předtím, než se objevil na politické scéně). Klíčovým mezníkem je
volba tohoto muže: sjednotit Slovany
na prahu globálních událostí pro lidstvo, nebo rozdělit rodinu slovanských
národů a zhoršit i bez toho obtížnou situaci a kardinálně změnit budoucnost
ještě horším směrem.
pokračování na str. 5

HISTORIE

Velké
lidské tajemství
Sexuální touhy a obrazy, strachy a psychologické problémy, prohlížení pornofilmů, vzorce sexuálního chování…Mnoho „velkých tajemství“ nosí sebou člověk
občas i celý život. Co nutí a láká člověka
vstoupit do této říše „sladkých“ iluzí?
Jedna z nejmocnějších pák ega, pomocí
které manipuluje téměř celý život s lidskou Osobností. Tento nástroj je známý
pro většinu lidí jako sexuální energie.
pokračování na str. 6
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Biorytmy: Dokonale vyladěné soustrojí
Často se pohybujeme v uměle vytvořeném prostředí, které tepe uhoněným nonstop tempem. Vzdalujeme se i těm nejprostším
přírodním zákonům – den protahujeme hluboko do noci, před zimou ujíždíme do tropických krajin a vrásky stáří likvidujeme
plastickými operacemi. Zapomínáme, že navzdory všem výdobytkům nepřestáváme být součástí přírodního dění, které nás
silně ovlivňuje bez ohledu na naši snahu vytrhnout se z jeho působení. Dokážeme-li však rozpoznat a respektovat pravidelnost
biologických pochodů v našem organismu a v přírodě kolem, výrazně posílíme své zdraví.
Poznámka: Slovo biorytmus se skládá ze dvou částí, pocházejících z řečtiny: bios – život, rhythmos – pravidelný pohyb. Jde o soustavné
opakování určitého děje v pravidelných intervalech.
Neviditelný časový stroj v nás
Tradiční čínská medicína jako nejúčinnější a nejdokonalejší léčebný systém, stojící
paralelně k západním medicínským postupům, pracuje se skrytými opakujícími se
biologickými ději odnepaměti. V západní
medicíně se o nich dlouho jen spekulovalo.
V průběhu 20. století se ale i zdejší vědci
pustili do intenzivního bádání. Například
výzkumník spánku, americký profesor
Nathaniel Kleitman (1895–1999) strávil více než měsíc v neměnném prostředí
jeskyně Mamooth Cave v Kentucky, aby
zjistil nakolik vnější podmínky ovlivňují
fáze spánku a bdění, tělesnou teplotu nebo
schopnost koncentrace. Podobných počinů
bylo zaznamenáno daleko více a všechny
nakonec vedly k zásadnímu zjištění: Kdesi
v sobě máme zabudované „hodiny“, které dle přesných pravidel v krátkodobých
i dlouhodobých intervalech aktivují nebo
tlumí naše tělesné orgány i duševní výkonnost. Centrální řízení těchto „hodin“ sídlí
v mozku a automaticky reaguje na vnitřní
i vnější cyklické procesy.
Rytmus Slunce
Tělo se probouzí mezi 4. a 6. hodinou ranní. Klesá tvorba melatoninu, tzv. hormonu
spánku, který v průběhu noci odpovídá za
pokles tělesné teploty, zpomalení průtoku krve a útlum činnosti orgánů. Naopak
vzrůstá tvorba „aktivujících“ hormonů
včetně serotoninu, jednoho ze základních
neurotransmiterů příznivě ovlivňujícího
celkový pocit pohody a krátkodobou paměť. Proto je efektivní zopakovat si po
ránu informace, které ten potřebujeme např.
do práce či ke zkoušce. Časně ráno je tělo

nejcitlivější k bolesti, není proto vhodné
naplánovat si bolestivé lékařské zákroky.
Okolo 8. hodiny nastává nejvhodnější doba
pro snídani. Ta má ideálně obsahovat vyváženou součást cukrů, tuků a bílkovin. Až
do 12. hodiny pak běží nejvýkonnější čas
pro práci či studium. V brzkém odpoledni, mezi 13. a 14. hodinou nastává naopak
útlum, který oslabí pozornost i výkonnost
a také nás činí nejodolnějšími vůči bolesti.
Poté aktivita opět stoupá. Okolo 17. hodiny
nabývá druhého vrcholu, jehož lze využít
pro duševní činnost, sport nebo záležitosti
související s koordinací a manuální zručností. 19. hodina znamená dobu přicházející únavy a zjitřených smyslů – ideální
chvilka pro sklenku vína či milování. Pozor na zvýšenou chuť na sladké nebo ostré
pokrmy! Nejvhodnější doba pro odchod do
postele nastává okolo 23. hodiny.
Také léčebné procesy v těle úzce souvisejí s denní a noční dobou. Lékaři vypozorovali, že podávání léků i zákroky někdy
pomohou, zatímco jindy nezaberou nebo
dokonce uškodí. Zkoumáním charakteristického kolísání typických příznaků nemocí v průběhu dne a noci a optimální léčbou z hlediska biorytmů se zabývají nové
vědní obory chronobiologie, chronoterapie
a chronopatologie. Příklady: k nejsilnějším
záchvatům alergické rýmy dochází ráno
po probuzení. Astmatické ataky jsou časté
v noci. Potíže vyvolávané revmatickou artritidou bývají nejhorší po probuzení, zatímco příznaky osteoartrózy se stupňují v druhé
polovině dne. Koronární a mozkové cévní
příhody jsou zase nejčastěji zaznamenávány
brzy ráno a dopoledne.

Sliny přispívají
k rychlejšímu hojení ran

Každý, kdo má nechtěné zkušenosti
s komplikovaným a vleklým hojením ran,
by jistě ocenil účinný lék. Dobrou zprávou je, že jeden takový se na obzoru již
rýsuje. A bude prý snadno dostupný pro
každého…
Zvířecí nápověda
Již dlouhá léta byli vědci přesvědčeni,
že sliny hrají určitou pozitivní roli při hojení ran. Je přece všeobecně známo, že řada
zvířat si svá poranění čistí dlouhým a pečlivým lízáním. Na fakt, že cosi ve slinách
je hojivé, ukazovalo pak především toto:
• poranění v ústech se méně zanítí,
• hojí se mnohem rychleji,
• jsou menší následky, než zranění srovnatelného rozsahu na kůži nebo kostech.
Šikovný histatin
Nizozemský vědecký tým opravdu
v lidských slinách objevil látku, která hojení
ran urychluje. Jedná se o malý protein s názvem histatin. Odborníci se původně domnívali, že jeho funkcí je zabíjet bakterie.
Experiment provedený na modelu lidské
kůže ale prokázal, že se látka přímo účastní
hojení rány, a to dvou klíčových momentů
v procesu tzv. reepitelizace. Celý mechanismus ale dosud není přesně objasněn.
Naděje pro mnoho lidí
Objev dal podnět pro další výzkum
a pro hledání potenciálních nových léčiv. Je to nová naděje pro pacienty trpící
chronickými ranami spojenými s diabetem
a s dalšími nemocemi. Stejně tak by využití histatinu mohlo být v budoucnu velkým
přínosem pro lidi s traumatickými poraně-

ními a s popáleninami – zvláště ty se často
hojí velmi obtížně.
Snadno dostupný lék
Výhodou je v neposlední řadě i to, že
léčivou substanci lze velmi snadno produkovat ve velkém. Časem by se proto mohla
stát stejně dostupnou, jako jsou dnes antibiotické masti nebo dezinfekce.

http://www.ulekare.cz/clanek/sliny-prispivaji-k-rychlejsimu-hojeni-ran-15388

CO O TOM ŘÍKÁ
LIDOVÉ LÉČITELSTVÍ:
Netradiční medicína má v léčbě mnoha nemocí a poruch pomocí slin rozsáhlé
zkušenosti, a to zejména s „ranními, hladovými“ slinami. V ranních hodinách (před
jídlem) je koncentrace zdraví prospěšných
látek ve slinách maximální.
Vynikající léčivé vlastnosti mají „dětské„ sliny (děti do 7 let). Obsahují enzym
lysozym, který má silné antibakteriální
účinky. V nízkých koncentracích obsahují
látky, které podporují regeneraci tkání, přírodní antibiotika a sorbenty.
AUTOPATIE je metoda vycházející
z konstituční homeopatie. Není to metoda
léčení, nýbrž metoda, která se pokouší posílit či obnovit zdraví. Spočívá v tom, že
ze sliny, z dechu či z jiné tělesné tekutiny
a vody vyrobí každému člověku na míru
takzvaný autopatický preparát, který aplikujeme na kůži. Tato aplikace posílí samoregenerační schopnosti organismu a ten se se
svými problémy popere sám a často zvládne
i to, na co před aplikací neměl dost sil.
Více na www.autopatie.cz

Lunární rytmy
Nejvíc o nich vždy věděli např. sedláci,
truhláři, kadeřníci nebo rybáři, kteří vypozorovali, že chování zvířat a rostlin, kvalita
dřeva a vlasů nebo příliv a odliv podléhají
vlivu Měsíce.
V otázkách zdraví hraje lunární cyklus
nejsilnější roli v oblasti sexuality. V závislosti na něm ženy menstruují a rodí. Obě
pohlaví cyklicky různě prožívají sexuální
touhu i plodnost. Příklady: v době ovulace
mají ženy největší vnímavost pro mužské
feromony a mužům se během novoluní
zvyšuje hladina testosteronu v krvi.
Sezónní rytmy
Jaro a léto jsou obdobími aktivity a výkonů.
K podzimu patří pořizování rezerv. Zima
přináší odpočinek a čerpání z nahromaděných zdrojů. K první a světlejší půli roku
náleží méně spánku, častější pobyt venku, více pohybu, lehčí strava a náročnější
psychická aktivita. Na podzim a zejména
v zimě je všechno naopak – nevlídnost venkovního prostředí a útulnost vytopených
prostor vybízí k odpočinku a spánku.

Vědět, kdy a proč se věci dějí
Odborníci, kteří se biorytmy zabývají, tvrdí, že řídit se přirozeností vnáší do lidského
života větší klid a hlavně zdraví. A naopak.
„Nezajímat se o biologické cykly je jako
být zdráv a přitom chodit celé dny o berlích.
Nohy postupně slábnou, až nakonec hrozí,
že skončíme na invalidním vozíku. Výrobci
berlí, invalidních vozíků a reklamních agentur budou jásat, ale v našem životě přibude
problémů a nespokojenostim,“ varují manželé Johanna Paungger-Poppe a Thomas
Poppe, znalci lunárního cyklu.
Slyšíte o biorytmech poprvé? Nevadí.
Nějakou dobu se pozorujte a uvidíte, že
„to“ funguje. Podaří-li se vám dostat do
souladu s přírodními cykly, opatříte si ten
nejefektivnější a nejlevnější prostředek na
tělesnou a psychickou pohodu.
Orgánové hodiny podle TČM
Podle tradiční čínské medicíny proudí
oživující energie (čchi) v lidském těle po
energetických drahách (meridiánech) ve
dvanáctihodinových cyklech. Každé dvě
hodiny se u některého orgánu „zastaví“
a tento orgán se ocitne na vrcholu své aktivity. Vždy o 12 hodin později naopak daný
orgán odpočívá:
5.–7. hodina: V nejvyšší činnosti je tlusté
střevo. Vhodná doba na vyprazdňování.
Oslabení nebo nemocní lidé se v tuto dobu
cítí špatně. Je vhodné popíjet vlahou vodu
nebo slabý čaj.
7.–9. hodina: Dostává se do činnosti žaludek. Čas vhodný na snídani a konzumaci
vitaminů. Tělo potřebuje být v teple.

9.–11. hodina: V činnosti je slinivka břišní
a slezina, nedoporučuje se požívat alkohol.
Lepší je ovoce a med – jde o nejvhodnější
dobu pro trávení sladkostí. Přílišná fyzická
činnosti není žádoucí, o to víc se daří duševní výkony.
11.–13. hodina: Doba aktivní činnosti
srdce. Nastává mírný útlum, hrozí zvýšené nebezpečí úrazů. Vhodná je procházka
nebo krátký spánek.
13.–15. hodina: V nejvyšší činnosti je tenké střevo. Snižuje se citlivost zubů – vhodná doba na dentistický zákrok.
15.–17. hodina: Nejvíce pracuje močový
měchýř. Doba vhodná pro sportování. Trávicí systém je schopný přijmout vydatné
jídlo, aktivita stoupá a dosahuje druhého
výkonnostního vrcholu.
17.–19. hodina: V činnosti jsou ledviny.
Vylučují se škodliviny. Hodně pijeme,
omezujeme tuky, cukr, sůl, „chemické“
potraviny, kávu a alkohol.
19.–21. hodina: Do činnosti se dostává
osrdečník. Ten chrání srdce a zachycuje
negativní emoce. Nejlépe smyslově vnímáme. Nejúčinnější doba pro působení
antibiotik nebo pro aplikaci krémů na bolestivá místa.
21.–23. hodina: Doba činnosti „tří zářičů“
(souvisí s vytvářením a přepravováním
životní energie čchi). Aktivní jsou žlázy s vnitřní sekrecí Tělo se připravuje na
spánek – zařazujeme uklidňující aktivity.
Spánek do půlnoci je nejúčinnější pro dobití sil.
23.–1. hodina: Doba činnosti žlučníku.
Vydatný spánek napomáhá obraně proti
stresu a posiluje naši rozvahu a rozhodnost.
1.–3. hodina: Doba činnosti jater. Očistná
„inventura“ organismu. Čas hlubokého klidu – lidem pracujícím v noční směně hrozí
nebezpečí selhání pozornosti.
3.–5. hodina: Doba činnosti plic. Zahlenění nebo nastydlí lidé kašlou.
zdroj: http://www.evalabusova.cz/clanky/
biorytmy_dokonale_vyladene_soustroji.php

Jak si vyrobit bylinný léčivý krém
Která bylinka je na co dobrá

Měsíčková mast
Měsíček je krev čistící bylina a zároveň má velmi hojivé a uklidňující účinky.
Její jméno je odvozené od víry, že rozkvétá vždy na začátku každého měsíce. Staří
Egypťané jí přisuzovali omlazující účinky.
Používá se do směsí při léčbě rakoviny
i například infekční žloutence. Jinak je ale
vhodný především na ošetření běžných
drobných poranění kůže, popálenin, bércových vředů, křečových žil, hemeroidů, pro
zlepšení prokrvování, hojení po operacích,
regeneraci jizev. Má antiseptický účinek
a je vhodný také na popraskané bradavky
při kojení a pro snížení horečky (natírá se
na chodidla)
Řebříčková mast
Řebříček je v první řadě léčivá bylina
pro ženy. Mnoho nemocí by si ženy ušetřily, kdyby si při každé procházce lesem
a hájem donesly domů čerstvou kytičku
řebříčku a z té si uvařily čaj. Američtí indiáni kmene Utahů používali řebříček k hojení ran. Lidé na venkově jím zaháněli zlé
duchy a nosili jej jako amulet. Léčí se s ní
hemeroidy, bolesti břicha při menstruaci,
křeče s návaly, vředy, křečové žíly, ekzém
a vyrážky.
Kaštanová (jírovcová) mast
Kaštan-jírovec je symbolem plodnosti
a říká se, že ženy, které si přejí otěhotnět,
by měly nosit kaštan vždy u sebe. Nošení
kaštanu ochrání i před nemocemi anebo
stačí vložit několik kaštanů pod polštář.
Kaštan zmírňuje obtíže při omezené pohyblivosti kloubů a páteře včetně revmatismu, při zánětech křečových žil a městnání
v žilách, potížích s cévami a ledvinami,
příznivě ovlivňuje pružnost a pevnost cévní stěny, zlepšuje žilní odtok, a tím se zamezuje tvorbě otoků.
Levandulová mast
Levandule je známá svou čistou
a klidnou vůní. V dobách moru prý byli
uchráněni této nemoci všichni rukavičkáři, kteří používali levandulovou silici
k navonění módních kůží. Používala se
též proti uhranutí. Má antiseptický a osvěžující účinek, ulevuje ostrým bolestem
a chrání před moly. Především je vhodná
a uklidňující při spánku, bolestech hlavy,

únavě svalů. Je velmi
vhodná pro děti, při nadýmání, popáleninách,
revmatických bolestech
a mokvavých ekzémech.
Kostivalová mast
Kostival lékařský
vyniká svými téměř zázračnými vlastnostmi.
Ve středověku používali
kostival na srůstání kostí
zcela běžně. Kořeny se
nastrouhaly a použily
stejným způsobem jako dnes sádra. Kostivalová mast má příjemný chladivý účinek,
který je zvlášť na bolavých místech cítit
dlouhou dobu, tlumí bolest a hojí. Je vhodný na otevřené rány, bércové vředy, výrony a záněty kloubů, pohmožděniny, otoky
a k masáži namáhaných svalů a šlach sportovců.
Mateřídoušková mast
Mateřídouška byla známa již v antických dobách. Má omamnou vůni, která
vábí hmyz a včely. Věřilo se, že má moc
povzbudit bojovníky, zbavit plachosti
a dodat sílu. Římští vojáci se proto koupali
v mateřídoušce. Pomáhá při depresích, nevolnostech, bolestech, křečích, slabostech
a podrážděnosti. Je léčivá pro ženské orgány, průdušky, při bolestech břicha, hlavy
a krku. Léčí také hnisavé rány, rány, boláky, vředy.
VÝROBA:
1. Na výrobu se dají využít všechny
části byliny (viz dále, které byliny, jsou na
co vhodné). Použijte 150 g emulzní masti,
70 g glycerínu, 80 ml vody a 30 g usušené
nebo 75 g čerstvé byliny.
2. Emulzní mast roztavte v míse ve
vroucí vodní lázni. Přilijte glycerín a vodu
a dobře promíchejte. Po přidání tekutiny
směs trochu ztuhne, proto mísu ponechte
ve vodní lázni a směs míchejte, aby se znovu roztavila.
3. Přidejte bylinu a dobře promíchejte.
Zahřívejte 3 hodiny a do vodní lázně pravidelně dolévejte vroucí vodu, aby se rendlík
nepřipálil.

4. Použijte lis na víno nebo sáček
na cezení huspeniny, vložený do džbánu, a horkou směs sceďte do džbánu tak
rychle, jak to bude možné. Scezený, tekutý krém stále míchejte, dokud nevychladne, aby se zabránilo odlučování. Jestliže
se složky začnou odlučovat, vraťte směs
zpět do vodní lázně a s přídavkem 10 – 20
g emulzní masti ji znovu zahřejte.
5. Když krém ztuhne, naplňte jím pomocí malé stěrky zásobní nádobky. Nádoby plňte nejdříve u krajů a pak ve středu,
aby se netvořily vzduchové bubliny. Do
postiženého místa vtírejte 2 – 3 krát denně
trochu krému.
6. Krémy a masti se mohou místo z usušených bylin vyrábět také z výtažkových
olejů. Pro přípravu krému roztavte 25 g včelího vosku s 25 g bezvodého lanolínu (obojí
se dá koupit), přidejte 100 ml výtažkového
oleje a 50 ml bylinné tinktury. Sceďte, zamíchejte a když krém ztuhne, pomocí stěrky ho přemístěte do zásobních nádob. Pro
přípravu masti roztavte 25 g včelího vosku
s 25 g bezvodého lanolínu, pak přidejte 100
ml výtažkového oleje. Dokud je směs ještě teplá, přilijte ji do sterilizovaných nádob
z tmavého skla a nechte ztuhnout.
7. Doma vyrobené krémy vydrží několik měsíců, ale trvanlivost se prodlouží uchováváním směsi v chladné spíži či
chladničce nebo přidáním několika kapek
benzoinové tinktury jako konzervačního
činidla. Krémy vyrobené z organických
olejů a tuků se kazí rychleji.
http://www.hobbystranky.cz/hobby/
jak-si-vyrobit-bylinny-lecivy-krem

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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Jak si udržet dobrou náladu
Hodnocení vnitřních pocitů
● v yhledejme místo, kde nás
nebude nikdo rušit;
● s vůj stav nehodnoťme;
● n echejme pocity, aby proudily v našem těle;
● plačme, nadávejme, bušme
do polštáře;
● v staňme a dobře se protáhněme;
● zhluboka dýchejme a vraťme
se do všedního života;
Špatná nálada souvisí s vnitřním postojem člověka. Uchovat si dobrou náladu je velice obtížné hlavně ve stresových
obdobích. Rady a nápady mohou pomoci.
Žádný člověk se nemusí zásadně změnit, aby se mu lépe vedlo. Jde především
o to, abychom zmobilizovali a posilnili
v sobě své schopnosti.
● zbavujme se negativních myšlenek;
● mějme kladný postoj;
● dbejme o rovnováhu mezi pracovním
nasazením a relaxací;
● vychutnávejme radost ze života;
● obklopujme se věcmi, které v nás vyvolávají příjemné pocity;
Prostředky na vylepšení nálady:
světlo, vůně, barvy, jídlo, hudba, činnost,
přátelé;
Melancholie rovněž patří k životu.
Jednou jsme nahoře, jednou dole. Dobrá
nálada nevydrží navěky. Veškeré naše životní pády nás posouvají vpřed. Je mnoho
příčin zlé nálady od ranního vstávaní, strachu o zaměstnání, lásku, časté problémy
a podobně.
Naše pocity by se neměly potlačovat.
Mohou se změnit na depresivní náladu
a projevovat se v neustálé nespokojenosti,
kterou začneme kompenzovat konzumováním sladkostí, nebo třeba zbytečnými
nákupy. Měli bychom se více věnovat své
duši. Tělo nám při špatných pocitech může
signalizovat fyzické těžkosti.

Při stresových situacích je především
mít na paměti hluboké dýchání. Je třeba se
uvolnit a silné emoce se snažit vyhodit ven
z těla. Vnitřně se uklidnit a přijmout kladné pocity. Nálada se dá usměrnit i držením
těla. Hlavu držíme vzpřímeně, díváme se
dopředu. Nepříjemnosti neodkládejme.
Nejlépe uděláme, když ráno vyskočíme ven z postele a s úsměvem pozdravíme
nový den. Těšíme se, co nám přinese. Přiznejme si, že často se probouzíme s těžkými myšlenkami a s námahou se vyhrabeme z postele. Utíkáme
do práce a díváme se na
hodinky, kdy bude konec pracovního dne.
Proto s úsměvem
pozdravme ráno a zapněme si příjemnou
hudbu. Rovněž je dobré
mít při posteli na nočním stolíku malou skleničku s rozmarýnovým
olejem. Když se ráno
probudíme, přivoníme
si. Hlava se pročistí
a rozjasní. Na povzbuzení krevního oběhu se ještě v posteli
protáhneme. Ve sprše si udělejme masáž
hrudníku a střídavě se sprchujeme studenou a teplou vodou. Dobře se nasnídejme.
Na každý den si naplánujme něco veselého, i kdyby to měla být malá procházka.
Cesta do práce může být taky trochu
stresová. Ucpané cesty a přeplněné auto-

busy jsou určitě nepříjemnými záležitostmi. Můžeme si cestu ale zpestřit třeba posloucháním dobré hudby. Pokud se k tomu
ještě setkáváme s nepříjemnými lidmi,
představme si, že jsme jakoby průhlední
a vše, co nás ruší (pachy, zvuky, dotyky)
námi prochází, aniž by to v nás zanechávalo stopy. Dýchejme v klidu.
Když nás ani práce nebaví, anebo je
extrémně stresující, pak je začátek opravdu těžký. Ještě večer před spaním se snažme, aby ráno na nás čekalo něco příjemného. Třeba maličkost – kvetoucí rostliny,
uklizený pracovní stůl, nebo jen lístek
s přáním pěkného dne.
Pokud můžeme, dáme si do aromatické lampy nějakou povzbuzující vůni. A to
nejen doma při úklidu, ale také v práci.
Nezapomeňme se uprostřed shonu i zastavit a zhluboka dýchat. Neusilujme za
každou cenu o to být perfektní.
A něco nakonec. Přátelé jsou v našem
životě důležití, abychom se cítili příjemně

Keď dokážeme časť svojej pozornosti, času a energie, ale aj hmotných vecí
s láskou a radosťou nezištne darovať tým,
ktorí to potrebujú, pomôžeme si navzájom a staneme sa
nezávislými na korporáciách,
bankách, hierarchických systémoch. Uplatníme svoju moc
a slobodnú vôľu i voľbu priamo tu a teraz, okamžite, kdekoľvek sa práve nachádzame.
Pomáhať si môžeme priamo, ale aj nepriamo – myslením, hovorením a konaním zo
srdca, inšpirovaným láskou.
Jednoduché príklady: exekútor môže dlžníkovi vziať strechu nad hlavou, ale môže mu
dať šancu splácať dlh postupne; policista
môže vziať vodičský preukaz, ale môže
vyriešiť priestupok napomenutím; úradníčka môže žiadosť jednoducho zamietnuť, alebo poradiť, ako vec vyriešiť; murár
môže svoju prácu odfláknuť, alebo urobiť
tak, aby jeho dielo slúžilo a potešilo; predavačka môže ponúkať drahý zahraničný
tovar, na ktorom zarobí viac, alebo môže
predávať výrobky z regiónu, v ktorom žije
a tým pomáhať domácim výrobcom, ale
aj prírode; kupujúci sa môže nechať manipulovať reklamou alebo kupovať len to,
čo naozaj potrebuje; bezdomovca môžeme
odmeniť za jednoduchú prácu, ktorú pre
neho vytvoríme. Príkladov je bezpočet,
treba len použiť svoju tvorivosť a intuíciu.

V každom okamihu máme na výber
a vyberáme si aj keď si to neuvedomujeme. V skutočnosti volíme neustále:
Lásku alebo strach. Za všetkými našimi rozhodnutiami, za všetkými našimi
myšlienkami, slovami i činmi sa skrýva
strach, alebo z nich žiari Láska. Až takéto
je to jednoduché. Sme obdarení slobodnou
vôľou, ktorú nám nikto nedokáže vziať,
ak sa jej sami nevzdáme. Od pradávnych
čias však máme aj tu na našej planéte súperov, ktorí sa o to snažia. Ak v nás víťazí
strach, našu silu odovzdávame im. Títo
súperi nás potom ovládajú a doslova pou-

žívajú ako otrokov prostredníctvom bánk,
korporácií, vlád a systémov moci, ale aj
prostredníctvom médií, školstva, zdravotníctva atď. Jednoducho ovládajú všetky
oblasti verejného života Naši súperi robia
všetko preto, aby upútali, ba spútali našu
pozornosť televíziou, rozhlasom, novinami, filmami a ďalšími nimi vytvorenými
„hrami“ a mechanizmami ovládania, ilúziami „civilizovaného života“. Vytvárajú
a šíria strach priamo, ale aj v najrôznejších
rafinovaných podobách. Živia sa našou životnou energiou modulovanou strachom.
Veľmi dobre vedia, že naša energia prúdi
tam, kde nasmerujeme našu pozornosť.
Keď volíme Lásku, najsilnejšia sila vo vesmíre z našich sŕdc žiari a vytvára zázraky

Vážení a milí čtenáři,
Dovolujeme si vám oznámit, že od ledna roku 2014 bude měsíčník
Polahoda (tištěná verze) vycházet s částečně černobílým obsahem. Necelých 80 % nákladu odesíláme do nemocnic a zdravotnických zařízení
zdarma. Měsíčník rovněž šíříme do různých koutů České a Slovenské
republiky prostřednictvím našich čtenářů a téměř 20 % distribuce realizujeme prostřednictvím maloobchodního prodeje. Roční zkušenosti
ukazují, že se dá vlastními silami udělat ohromná práce. Společně můžeme dokázat mnohem více!
Proč to děláme?
Abychom potěšili ty, kteří hledají dobré zprávy, přidali odvahu
těm, kdo ještě mají zábrany podělit se o pozitivní zprávy s ostatními,
abychom pomohli udělat první krok těm, kdo cítí vnitřní potřebu něco
udělat pro lidi a svoji rodnou zem. Každý prožitý den, naplněný dobrými skutky a nezištnou pomocí, vytváří náš lepší zítřek. Neexistují
problémy, které za nás někdo vyřeší, není nám jedno, jakým směrem se
budeme ubírat a jakou budoucnost zanecháme svým dětem. Uvítáme
každou pomoc, nápad nebo radu.
Chcete-li i vy přidat svoji kapku úsilí do proudu pozitivních změn,
pište na polahoda@centrum.cz, Nakladatelství IBIS s.r.o., P.O.BOX 45,
251 70 Dobřejovice nebo kontaktujte S. Šilivskou na telefonním čísle
774 689 512.

Je zřejmé, že často používáme slova,
aniž bychom skutečně vnímali jejich význam. Jednotlivé výrazy jsou často složeninami dvou slov, která jasně vypovídají
o skutečné podstatě toho, co říkáme, ať
si to uvědomujeme či nikoliv. Podívejte se
sami…

a bezpečně. Podpoří nás, vyslechnou, sdílejí naše radosti i starosti. Vliv přátel na
naši osobnost je velký, proto si je pečlivě
vybírejme a obklopujme se jen těmi lidmi,
kteří to s námi myslí dobře.
zdroj: http://clanky.vareni.cz/
jak-si-udrzet-dobrou-naladu/

oslobodiť i uzdraviť seba, ľudstvo i celú planétu.
Začať môžeme tu a teraz
Nech ste kdekoľvek, vždy máte možnosť
pomáhať, vždy máte možnosť milovať
ľudí, prírodu, bytosti.
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Skutečný význam některých slov

Láskou a vzájomnou pomocou sa môžeme

Prišlo mi, že keby sme sa k sebe
navzájom začali správať ako ľudia – s láskou a rešpektom jeden voči
druhému a keby sme v každej situácii
s úsmevom nezištne pomohli každému,
kto nás o pomoc požiada a komu pomôcť môžeme, či už z pozície nejakého
úradu, ktorý zastávame, alebo v práci,
v rodine, alebo hoci susedovi, známemu, alebo len tak na ulici, naša spoločnosť by sa zmenila na nepoznanie. Bez
revolúcie, bez bojov, bez eurofondov,
bez akýchkoľvek vymyslených systémov riadenia a manipulovania.

www.polahoda.cz

života. Zlatý Vek, o ktorom sa toľko hovorí
a mnohí dúfajú, že príde a všetko vyrieši za
nás, je Vekom Lásky a Svetla. Ale vytvoriť ho musíme my – každý za seba a všetci
spoločne tým, že prevezmeme osobnú zodpovednosť za každú našu voľbu, za každý
okamih nášho života. Život je tu a teraz,
minulosť je mŕtva a budúcnosť sa ešte
nenarodila. Keď práve tu a teraz umožníme Láske žiariť z našich sŕdc, myšlienok,
slov a činov, z drobných kvapiek vznikne
more, oceán Lásky, ktorý očistí, oslobodí
a uzdraví ľudstvo i celú našu planétu.
Svetlo našej Lásky transformuje temnotu úplne prirodzene, bez námahy. Keď
v tme rozsvietime svetlo, tma sa stratí.
Vlny Lásky a vzájomnej
pomoci môžeme vysielať
priamo z našich sŕdc tu a teraz
zo všetkých miest, kde práve
sme. Stačí na to dobrá nálada,
úsmev, priateľský stisk ruky,
milé slovo, vzájomná pomoc.
Láskou a Svetlom môžeme
čistiť, oslobodzovať a liečiť
bytosti, miesta, územia, národy, ľudstvo i celú planétu
aj na spoločných stretnutiach
prostredníctvom meditácií.
Pri skupinových meditáciách
vzniká synergický efekt a účinok sa mnohonásobne zvyšuje. Boli uskutočnené dokonca vedecké
výskumy, ktoré preukázali účinok meditácií na znižovanie kriminality, čistenie
životného prostredia od smogu, zlepšenie
zdravotného stavu pacientov. Mnoho spirituálnych majstrov, ale aj bežných ľudí
používa meditácie v praktickom živote.
Môžeme sa stretávať v malých, alebo postupne aj väčších skupinách a používať
meditácie na čistenie, oslobodzovanie,
harmonizáciu, liečenie.
My sme tí, ktorí máme silu a moc
vytvoriť čokoľvek, čo naozaj chceme,
tak sa prebuďme z dlhého spánku, plného
zlých snov a osloboďme sa, osloboďme
ľudstvo i celú našu planétu od nočnej mory.
Milan Sedliak

Re-klama
Slovo reklama asi nikdo z nás nemá
příliš v lásce. A hned zjistíme proč. Předpona re- ve významu opakující se a ‚klam‘
jako lež. Opakující se lež.
Pozor-nost
Pozor! Čemu dáváme ve svém světě,
ve svém životě pozornost. Na co dáváme
pozor? Na to, co je špatně, co nefunguje, co se nedaří, co stojí za nic, kdo za to
může, co nám nejde, co neumíme, co je
špatně. Nebo co je úžasné, kdo je skvělý,
co funguje, co se daří, kdo to dokázal, co se
vám podařilo, v čem jsme dobří, za co jsme
vděční. Jakým lidem, knihám, pořadům,
článkům dáváme svou pozornost? To, co
má pozornost, to sílí. Odkud je pozornost
sejmuta, to umírá. To, čemu se člověk věnuje, vyvíjí se. Čemu ne, umírá. Přestaňme
se starat o svůj dům, podnikání, květiny. Umřou. Přestaňme pečovat o své tělo
a mysl, umřeme. Nebo budeme žít mrtvý život…
Jako-by
Zaposlouchejme se někdy do rozhovoru. Kolik ‚jakoby‘ a jako najdete v každé
větě? Hodně. Co to znamená? Možná to, že nemyslíme věci vážně. Jedeme na
půl plynu. Něco říkáme, ale
vlastně je to jen jako. Chceme něco udělat, máme plány, ale jen jakoby. Není to náhodou důvod, proč se pak
i JAKOBY cítíme šťastní, bohatí, uspokojení? Vlastně je to tak trochu prázdné.
Zkusme na to dávat měsíc pozor. Nejenže
už to přestaneme říkat navždy, ale možná
přestaneme i žít jakoby.
Ú-spěch
Pozor na úspěch. Pokud jsme jako většina, honíme se za ním – spěcháme. Honíme se také často za věcmi, o kterých si
myslíme, že nám něco dají. Peníze, sláva,
majetek. To vše jsou zástupné věci, které nám mají přinést jen jednu věc, o kterou nám všem jde. Štěstí. A tak pozor na
úspěch, často nám způsobuje jen spěch.
A o ten nám nejde. Štěstí ale neuteče. To
my mu utíkáme. Nespěchejme. Štěstí totiž
vidíme právě ve chvílích, kdy jsme naopak
velmi pomalí…
Spolu-práce
„Ten umí to a ten zas tohle a všichni
dohromady udělají moc.“ Tento text z pohádky je známý a přijde nám samozřejmý.
Už neplatí, co si neudělám sám, to nemám
a nejlíp to zvládnu sám. Objevení svých
silných stránek a spojení se silnými stránkami druhých je cesta bohatých lidí a firem. Je konec toho, že se věci dělají, protože se to musí. Nic se nemusí. Buď nám
něco slouží a líbí se nám to a pak to děláme automaticky a rádi a pak věci plynou

Způsob života je mnohem důležitější než množství prožitých let. Seneca

a nám je dobře, anebo je to přesně naopak.
Takže delegujme, sdílejme a pomáhejme
si navzájem díky spolu-práci s lidmi, kteří vidí svět podobně jako my a mají stejné
sny.
Sebe-vědomí
Mít vědomí znamená mít volbu. Volbu, jak se cítím a jak pak vypadá můj život.
A pokud jsem si vědomý toho, kdo jsem,
co mám rád, co mě baví a dělá mi radost,
pak je můj život jeden velký zázrak. Proto
si myslím, že toto slovo má obrovský význam. Navíc směřuje k jedné otázce společné pro všechny (většinu) lidi na světě.
Jsem dost dobrý? Pokud dáme pozornost
do vědomí sebe sama a na to, že není třeba
se ničeho bát, protože jsme součástí něčeho, co nás samotné přesahuje a co jsme
zároveň my sami, pak je život nádherná
cesta. Buďme si sami sebe vědomí. Jsme
skvělí a dobří právě teď, právě takoví, jací
jsme. Toto vědomí nám dává křídla.
Laska-vost
Někdo velký kdysi řekl, že jedinou věc,
kterou lidstvo potřebuje k tomu, aby byl na
světě mír a cítili jsme více štěstí, je laska-

vost. Být milí. Příjemní, ohleduplní a ochotní vůči ostatním. Pomáhat. Cítit lásku. Být
obklopeni láskou. Být laskaví možná znamená vědomí, že jsme láska. Láska vždy ví.
Buďme láska-ví a budeme vědět…
Štěstí
Víme, že tu pořád s námi je, ale vnímáme ho jen tehdy, jsou-li naše myšlenky
v souladu s tím, co se právě děje. Velmi jednoduchý koncept definuje, že pocit ne-štěstí
můžeme zažívat jen ve chvíli, kdy si myslíme, že něco má být jinak, než právě je. A to
je právě místo, kdy na štěstí zapomeneme
a myslíme si, že nastal konec světa, ať už
v jakékoliv podobě. Dejme tomu jeden den.
Den, kdy budeme brát věci tak, jak jsou.
Kdy nebudeme moc myslet. Když totiž
něco je, tak to dost dobře v daném okamžiku už jinak nebude. A tak s tím jednoduše
buďme OK. Být OK se vším, co přichází,
bez hodnocení a posuzování, je totiž zázračná cesta úžasného a plného života.
Vnímejme více to, na co myslíme a co
pak říkáme, protože myšlenky určují naše
slova, ta určují naše činy, činy určují naše
zvyky a zvyky utvářejí nás samé a kvalitu
našeho života.
autor: Mia Weissová
celý článek číst na:
http://slunecnyzivot.cz/2013/04/skutecny-vyznam-nekterych-slov/
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VE SPOJENÍ S PŘÍRODOU

Karelský mastek

CITRON: VYPERE, VYČISTÍ, VYDEZINFIKUJE
né a zaschlé zbytky mýdla a mastnoty. Je
výbornou pomůckou pro zanesené baterie
zevnitř, dá se ale využít i na povolování
všelijakých kovových ložisek a podobně.
Pro lesk a čistotu povrchu baterií vytvořte
směs vody a citronu, naneste ji a nechte asi
5 minut působit, pak jen omyjte a budete
překvapeni, jaký dostane baterie šmrnc.

Tolik zkoušek, nákupů, přípravků a přitom stačí otevřít ledničku. Nezapomněli
jste koupit citrony? Pokud ano, rychle to
napravte, budete je totiž potřebovat. Ne,
nebudeme vás učit vařit čaj, ale nabízíme
pár tipů pro čistou domácnost. Zkuste teď
zapomenout na kupované čisticí prostředky, které máte v koupelně nebo pod dřezem – opravdový poklad se pravděpodobně nachází ve vaší lednici.
Citron!
Díky vysokému obsahu kyselin působí
stejně jako silné antibakteriální, deodorační, bělicí a dezinfekční prostředky. Ale
dokáže i něco víc – domácnost totiž nezatíží dalšími chemikáliemi, což se o kupovaných prostředcích říci nedá. Takže
vzhůru do práce.
Konec zapáchajícímu odpadu
I když odpady pravidelně čistíte, nevyhnete
se tomu, že z nich cítíte nepříjemný zápach.
Můžete do nich nalít ocet, jak to dělávaly
už naše babičky, ale ten vám byt taky zrovna neprovoní. Nastrouhejte kůru z citronu
nebo klidně půlku menšího citronu rozdrťte elektrickým sekáčkem na kaši, nasypte
do odpadu a prolijte horkou vodou. Pak už
si jen počkejte na příjemnou vůni. Jestli jste
vybavené drtičkou odpadu, nemusíte nic
sekat ani strouhat, prostě vložíte kůru nebo
plátky citronu do odpadu, zapnete teplou
vodu a otočíte knoflíkem. Jakmile přestanete drcení slyšet, máte hotovo.
Rozzáří vodovodní baterie
Čistá citronová šťáva snadno propluje i do
těžko dostupných míst a rozpustí usaze-

Vydezinfikuje mikrovlnou troubu
Ať už v mikrovlnce ohříváte, pečete nebo
vaříte, všechny pachy se v ní mísí a zalézají kamsi do jejích útrob. Časem z ní
ucítíte divný zatuchlý závan, a to je právě
čas použít citronovou dezinfekci. Naplňte
misku nebo hrnec, který běžně používáte
do mikrovlnky, horkou vodou a vložte do
něj na tenké plátky nakrájený citron. Zapněte troubu na nejvyšší výkon a po dobu
jedné minuty vařte. Kyselina citronová
zabije bakterie, zatímco teplo zafunguje
jako zvlhčovač vzduchu, aby se uvolnily
nechutné pachy a mastnoty z jídla. Poté
troubu umyjte a vytřete dosucha.
Odstraní mýdlové stopy
Snad nikde nejsou vidět víc než na dveřích sprchového koutu. Místo toho, abyste
je drhli abrazivním chemickým prostředkem, vyzkoušejte náš další tip. Vymačkejte šťávu ze šesti citronů a nalijte ji do
stříkací lahve. Kyselina citronová zde
působí jako změkčovadlo a rozpustí nejen
mýdlové skvrny, ale i zaschlé kapky tvrdé
vody. Díky jejím antibakteriálním a antiseptickým vlastnostem bude celý prostor
i dezinfikován.
Provoní prádlo
Po sportu nebo těžké dřině je z oblečení
cítit zápach potu. Prací prášek a máchadlo
to jistě vyřeší, ale zkuste místo máchadla
použít citron. Přidejte jen jednu čajovou
lžičku citronové šťávy do pracího prostředku a prádlo běžným způsobem vyperte. Budete překvapení, jak prádlo zavoní.
Usnadní mytí oken
Čtyři polévkové lžíce citronové šťávy
smíchejte s půl litrem vody a dostanete
účinný přírodní čistič na okna. Výkonná
kyselina citronová rozpouští špínu, mastnotu a kapky od deště, takže vaše okna
umyjete jedna báseň a bez šmouh. Pokud

bude třeba doleštit, postačí vám novinový
papír.
Vyčistí těžko přístupná místa
Udělejte si kašičku z citronové šťávy a boraxu (tetraboritan sodný je bílý prášek,
který zakoupíte v každé drogerii v 500g
balení za asi 25 korun). Stačí vzít kartáček
na zuby, nanést kašičku a uvidíte, že už
nebude problém vyčistit například spáry
mezi dlaždicemi nebo místa kolem odpadů. Tahle vonící směs je prostě ideální na
všechna zlá zákoutí.
Důkladně vyčistí a vydezinfikuje
kuchyňské prkénko
Pokud chcete používané prkénko vyhodit
jen proto, že už je ošklivě flekaté, zabrzděte a věřte citronu. Vezměte půlku citronu a šťávou potřete celý povrch prkénka.
Nechte ji asi 10 minut absorbovat a uvidíte, jak skvrny zmizí a prkénko bude jako
nové. Navíc se zbavíte i všech bakterií,
které sice nejsou vidět, ale drží se ve všech
rýhách. Tento způsob čištění je vhodný
nejen na dřevěná, ale i plastová prkénka.
Určitě by se našly i další způsoby použití,
co třeba dřevěné osahané zábradlí?
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TA L K O C H L O R I T
Charakteristiky minerálu
Talkochlorit přírodní stavební a dekorační materiál, nerost metamorfního
původu, skládající se z mastku (40-50 %),
magnezitu (40-50 %) a chloritu (5-8 %);
minerální a chemické složení je variabilní. Kámen má šedou, neprůhlednou barvu, v závislosti na příměsích, bílý, hnědý,
nazelenalý nebo nažloutlý odstín, a také
(zřídka), červený nebo tmavé třešňový odstín. Tvrdost od 1 do 5,5. Hustota ~ 2,75.
V přírodě se vyskytuje v podobě vrstvových nalezišť.
S názvem talkochlorit jsou často
používány zaměnitelně: mastek, talkokarbonat, talkomagnezit
a také mýdlový kámen
(doslovný překlad
z angličtiny Soapstone) nebo steatit
(francouzský název
Stéatite ). Existuje také
celá řada názvů dle použití:
pečící kámen, hrncový kámen.

Ruční mytí nádobí
Je to nepříjemné, a stane se, že potřebujete mýt nádobí a jaksi není čím. Když vám
dojde přípravek na nádobí, vezměte plátek
citronu a posypte ho jedlou sodou. Jednoduše s tím nádobí potírejte a uvidíte, jak se
mastnoty před očima rozpouštějí a hrnce
i pánve získají krásný lesk. Další výhoda je,
že vaše ruce budou jemné a voňavé! Vidíte,
že sílu citronu oceníte i v péči o pokožku:
viz Netrapte se pihami. Zbavte se jich!

Harmonizéry ze šungitu
a talkochloritu
Působení harmonizéru přepíná organismus do dokonalejšího energetického
stavu, při kterém se energie harmonicky
rozděluje mezí orgány a soustavy, aktivněji probíhají regenerační procesy, posilují se obranné a seberegulační funkce.
Dále harmonizér zvyšuje vibrace, vyrovnává polaritu těla a napomáhá dalším
pozitivním změnám energetického systému.

Chránit životní prostředí je dnes
nutností
Začít není nikdy pozdě, a jak říká ekoložka Jana Ježdová: „Přírodní čisticí prostředky jsou mnohem bezpečnější jak pro
člověka, tak pro životní prostředí. Nikdo
však ve třetím tisíciletí netvrdí, že nejlepší
by bylo vrátit se k valše a neckám, stačí se
jen porozhlédnout po ekologicky šetrných
alternativách, které jsou přátelské nejen
k přírodě a vašemu zdraví, ale také k vašemu prádlu, domácnosti a v nemnoha
případech také k vaší peněžence.“
www.duchovniprednasky.estranky.cz

Co můžeme harmonizéry léčit?
Jako každý přístroj, stimulující a upravující práci organismu, harmonizér pomáhá
proti všem psychosomatickým nemocem
a neduhům, které mají příčinu v poruše
energetické výměny. Jedná se o výborný
prostředek ke zmírnění stresu, k odstranění
svalové a psychické únavy, poruch spánku,
zlepšení látkové výměny, zvýšení imunity.
S jeho pomocí je možné vyrovnávat krevní
tlak, léčit neurotrofické poruchy, aterosklerózu, nemoci srdečně-vaskulární a vylučovací soustav.

Zajímavosti z historie
„Nahlédneme-li do historie… Bude
zajímavé se dozvědět, proč se v dobách
dávné minulosti často vyráběly pečeti
právě ze steatitu. Vždyť tento materiál používali už v období starší doby kamenné.
Svědčí o tom archeology objevené ženské
rituální figurky „paleolitických Venuší“,
které jsou z tohoto materiálu vyrobeny.
Tento materiál byl v různých dobách
mezi národy velmi rozšířen. Právě ze steatitu se vyráběly magické figurky v dávné
Indii, ve Starém Egyptě, a je popisován
jako kámen obdařený posvátnými vlastnostmi. Používali ho na Urale, v Asii
i v Americe. V dávné
minulosti ho nazývali „ohnivým kamenem“, protože „si
podmaňoval plameny
a nutil dokonce i rozpálenou horninu, aby následovala jeho vnitřní tvar“. Spatřovali v tom sakrální filosofii. Faktem
je, že tento kámen není „prázdný“.
Steatit má skutečně unikátní vlastnosti. Kromě toho, že se snadno opracovává
(skládá se z talku, magnezitu a chloritu), je
odolný, má vysokou tepelnou jímavost a tepelnou vodivost, je odolný vůči chemickým
i akustickým vlivům (nerezonuje a nepřenáší zvuk). Celkově vzato, jak by se dnes
řeklo, talkochlorit (tak ho dnes nazývají geologové) má dobré izolační vlastnosti a je
zdrojem pozitivní energie. Když se ohřeje,
vysílá tepelné vlny, jejichž frekvence odpovídá frekvenci tepelného vyzařování lidského těla a činí okolo 8 – 9 mikronů. Má i řadu
dalších vlastností, které pozitivně působí na
lidské zdraví. Věděli o tom už lidé v dávné
minulosti, a proto ho často používali v běžném životě, ale i v magii.
Kromě toho, díky těmto unikátním
vlastnostem tohoto nerostu nebylo možné
pečeti ze steatitu spálit, byly dostatečně
odolné a uchovaly se po tisíciletí. Proto
byl steatit využíván k předávání znalostí
budoucím generacím.“

TRADICE A ZNALOSTI
NAŠICH PŘEDKŮ
Nehledě na to, že se pravdivá historie pečlivě zamlčuje, se stále více objevují důkazy o tom, že naši
předkové měli znalosti, o kterých jsme zdaleka ani netušili.
rozdělovaly tak, že babičky vařily jídlo
a hlídaly vnoučata, matky pracovaly na
poli a obhospodařovaly domov, dívky vyšívaly a šily pro celou rodinu.

Moudří a vynalézaví byli naši předkové, když předávali znalosti budoucím
generacím. Ne náhodou se říká: „Chcete-li
něco bezpečně schovat, dejte to na viditelné místo.“ A proto se důležité znalosti
předávaly prostřednictvím předmětů každodenního použití. Můžete je najít na mnoha místech a věcech: skalních malbách,
nádobí, oblečení, v legendách, pohádkách
a písních.
Mimochodem, do dnešního dne se dokonce dochovala i taková místa, kde byly
vedeny záznamy celých generací a po celá
tisíciletí se tam přicházeli učit lidé. Takové
originální „kamenné knihy“, vyhotovené
na různých skalních horninách, kdy každá
z knih je velká asi jako fotbalové hřiště,
vědci nacházejí i dnes. Jsou to například
skalní vyobrazení (petrogyly) u Bílého
moře (město Zalavruga, Karelská republika, Rusko) nebo ve švédském Namforsenu
(Angermanland) a v Tanumu (Bohuslen),
nebo v předhůří centrálních Alp v údolí
Val Camonica (Itálie), ale jde také o nápisy afrických křováků v Dračích horách,
nebo o obrázky z náhorního plató Tassili
n‘Ajjer na Sahaře.
Ale pojďme se konkrétně podívat na
výšivky na oblečení. Co skrývají tyto složité vzory? Jaké informace sdělují potomkům
skrze staletí? Kdo dělal výšivky a jak?
Ve starých dobách vyšívaly mladé
dívky. Ve slovanských rodinách se práce

Naši předkové učili umění tohoto řemesla děvčata od věku tří let. Prostřednictvím této činnosti se u dívek od dětství učila píle, trpělivost, vytrvalost a pochopení
rodových symbolů.
Nejrozšířenějším oblečením starých
Slovanů byla košile. Košilovina a látky
pro výšivky se vyráběly ručně. Na začátku
dělal košili kus látky, ohnutý napůl, s otvorem pro hlavu a podvázaným opaskem.
Košile byla původně dělaná v celku, beze
švů. Později se zadní a přední část začala
sešívat a přidávaly se rukávy.
Teplou košili vyráběly z hrubé a tlusté
košiloviny, zatímco krátkou a lehkou košili – z tenké a jemné látky. Výšivkou se
zdobily všechny otvory v košili v kruhu:
rukávy, lem a zejména výstřih kolem krku.
Věřilo se, že pokud oblečení nezdobí vý-

šivka, mohli by k člověku proniknout zlí
duchové a uškodit mu.
Svět si naši předkové představovali
jako strom se třemi větvemi. Pravá větev
– svět Javi (zřejmý svět, v němž žijeme),
levá větev – svět Navi (svět duchů, kam se
dostává duše po smrti). Mezi nimi je svět
Pravi – univerzální zákon, který neumožňuje proniknutí jednoho světa do druhého.
Pravi – domov bohů. Nyní je zřejmé, co
pro naše předky znamenala výšivka. Symbolizovala ochranu, hranici, kterou síly
Navi nemohly překročit.
Vyšívané oblečení mělo také oberegový (ochranný) význam a předávalo se do
dalších generací dětem, vnoučatům.
Složitý vzor na látce se objevoval díky
šikovnému nástroji – jehle. Jehla vykonává funkci kouzelné hůlky. Ve skutečnosti
má tento malý kus kovu neobyčejnou sílu.
Ukázalo se, že jehla je schopna přitahovat
a propouštět energii vesmíru. Oko jehly
vytváří vířivé proudy, které se točí jako
trychtýř a vytváří silné pole. Prochází
celou jehlou, a zůstává ve všem, čeho se
dotkla špička jehly. A tady
se začíná skutečný zázrak.
Vždyť právě na špičce jehly je soustředěna moc a léčivá síla.
A dobré myšlenky,
péče a láska vyšívačky ve
vztahu k tomu, pro koho
vytvářela daný oděv, jen
zesilovaly ochrannou sílu.
Výšivka se dělala zejména červenou barvou
a všemi jejími odstíny:
rudá, brusinková, rybízová,
třešňová a podobně. Tato

barva měla zvláštní význam. Švy, které
prováděly při vyšívání, se počítaly. To znamená, že pro každý steh se počítaly nitě
tkaniny. Obrázek na látku se předběžně nepřeváděl, ale velkými stehy se označovalo
jeho místo a velikost.

Výšivka, to není ojedinělý symbol,
nýbrž určitá kombinace symbolů, z nichž
každý má svůj vlastní význam.
Velký význam mělo také umístění vzoru, jeho barva, a co je nejdůležitější – sám
proces vyšívání.
Vyšívačka věděla, že správná ochranná výšivka nemohla mít uzly a propletené
nitě na rubové straně, protože uzly přerušují energetické spojení s jeho nositelem
a brzdí plynulý tok energie. Obě strany
měly být dokonale přesné. Výrobky s takovými ochrannými vyšívanými symboly
byly určeny pro nositele znalostí a bojovníky.
Rozmanitost symbolů je ohromná
a každý má svůj vlastní význam. U výrobků, které se dochovaly do našich dní, oby-

Všechno má svou krásu, ale ne každý ji vidí. Konfucius

čejný člověk vidí lidový ornament zdobící
oblečení a dovednost mistra. Ale pouze
znalý člověk v záhadných obrazcích vidí
zanechané znalosti, určité informace, určené k pomoci při řešení důležitých problémů života a k pochopení zákonů vesmíru.
Obecně naši předkové byli velmi praktičtí lidé. Jen krásné, ale bezduché a nesmyslné používání symbolů v každodenních předmětech těžko najdeme. Množství
ochranných symbolů je různorodé. Jsou
to různé linie, geometrické tvary, obrázky
zvířat, rostlin, atd. Základem vyšívání byl
křížkový steh – symbol života, ochrany,
slunce. U vojáků a lovců na oblečení dávali dvojitý křížkový steh – speciální ochrannou funkci, kterou spojovaly s vlastnostmi
Alatyře. Měla chránit muže v nebezpečných situacích.
Pro každou část oděvu byla individuální výšivka. Například zajímavým faktem
je, že v oblasti plic a průdušek se na košili
k výzdobě používaly vzory „háčků“ (labutí). Tato shoda není náhodná, protože tito
ptáci (labutě) u Slovanů symbolizují prvek
vzduchu, který dýcháme pomocí plic.
Odkud dávní lidé čerpali znalosti z oblasti anatomie, o fungování vesmíru, o spojení mikro a makro světa? A proč se znaky
a symboly, které byly známy Slovanům,
nacházejí také v Asii, Africe, Severní a Jižní Americe? To vše naznačuje, že všechny
národy na různých kontinentech měly jediný zdroj znalostí, který byl pravým a spolehlivým průvodcem jejich životem.
překlad ze zdroje: http://ru-an.info
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Končí už záhada
egyptské sošky z britského muzea?
Záhodology z celého světa letos ohromila zpráva o tajuplné
egyptské sošce, která se v britském muzeu sama od sebe otáčí.
Tato záhada byla sice nedávno vyřešena. Ovšem, končí to tím?
Letos v červnu si zaměstnanci
muzea v anglickém Manchesteru
všimli, že se jim ve vitríně samovolně
otáčí jedna ze zde umístěných egyptských sošek. Kamenná soška je stará 3800 let, patřila muži, jehož jméno
bylo Neb-Senu a sloužila jako obětní
dar bohu Osirisovi. Jejího otáčivého
pohybu si všimli zdejší egyptologové, a tak si ji na zkoušku natáčeli na
videokameru. A jejich předpoklad se
potvrdil, na zrychleném filmu se soška skutečně sama od sebe otáčela.
Ale jen v přítomnosti lidí. Byl by to
snad klíč k oné záhadě?
Co asi bude za tímto tajuplným
pohybem? Spekulovalo se. Je snad
soška nějak prokletá? Nebo ji snad
ovládá nějaký duch? Nebo je celá
věc jen sehraná, kvůli návštěvnosti
muzea? A tak tu vznikla záhada, která
čekala na svoje rozluštění.
To se nakonec podařilo letos
v listopadu. Do věci se vložili britští
inženýři, kterým se záhadu podařilo
rozluštit. Bylo totiž zjištěno, že soška
má na svém podstavci vypouklinu,
čímž je náchylnější k vibracím, které
způsobují kolemjdoucí návštěvníci
muzea. A kontakt dvou ploch z rozdílného materiálu celou věc ještě umocní a soška se tak sama otáčí. Záhada
samovolného pohybu se tím vyřešila.
Ovšem já se domnívám, že tam,
kde skončila jedna záhada, jen na-

stoupila druhá, možná ještě fascinovanější. Pokud vím, ještě jsem se
s podobným případem otáčivé sošky
nesetkal. A v moderní době už vůbec
ne. Ale, co když staroegyptský autor
tuto sošku s oním výstupkem záměrně vyrobil, a to právě proto, aby
takovéto věci uměla? V tom případě
to musel být výjimečný znalec fyzikálních zákonů. Musel ovládat mechaniku, statiku i vlastnosti materiálů. To
mu mohlo umožnit, aby takovýto zajímavý umělecký výrobek, jenž je svým
způsobem vlastně geniální, zhotovil. V pozdějších dobách to už však
napadlo jen málokoho. A zda vůbec
někoho. Jedná se snad opět o zapomenutou egyptskou technologii, která
byla znovuobjevena, až díky letos pozorované záhadě?
V každém případě, musíme před
starými Egypťany smeknout. Vždyť
takových věcí, které oni znali, později
byly zapomenuty a pak o celá staletí
později znovu objeveny, známe z této
starověké lokality více. Například znali číslo pí, tedy poměr obvodu a poloměru kruhu (víme to z rozměrů egyptských pyramid – „Záhady egyptských
pyramid v Gíze“). Pravděpodobně
znali i něco na způsob dnešního betonu a možná mnoho dalších věcí.
Zkrátka a dobře, je toho hodně, čím
staří Egypťané předběhli svojí dobu,
což v sobě skrývá další a další nerozluštěné záhady.
Autor: Libor Čermák
http://liborcermak.blog.idnes.
cz/c/383297/Konci-uz-zahada-egyptske-sosky-z-britskeho-muzea.html

Newton se narodil na venkovském
statku jako nedonošené, malinké a velmi
neduživé dítě. Jeho otec, též Isaac Newton, zemřel a ani se nedožil narození svého
syna. Matka chlapečka v útlém věku fakticky opustila, když malého Newtona ponechala na vychování babičce. Provdala se
za kněze a ke svému novému manželovi se
odstěhovala. Samozřejmě, to navíc malého
chlapce, který začal svého otčíma nenávidět, traumatizovalo. Vyrůstal uzavřený
sám do sebe. Byl slabý, bojácný. Čím byl
starší, tím více v něm narůstala nenávist,
vychytralost a sobectví. Vrstevníci ho kvůli tomu neměli rádi, a tak samota Newtona
doprovázela prakticky až k nastoupení na
college. A v této škole našel chlapec ve
svém učiteli Barrowovi svéráznou spřízněnou duši. Toto setkání ovlivnilo celý další
osud Newtona. Nestal se pouze horlivým
a stálým posluchačem jeho přednášek, ale
i oddaným sluhou a přítelem Barrowa.
Barrowovi se také hodil ve všem poslušný Isaac, především jako člověk jeho
blízkého kruhu, který nebyl jednoduše
spolehlivý, ale i ve všem poslušný. Proto
se Barrow důkladně věnoval Isaacově kariéře. Newtonovi s malou pomocí Barrowa
vyměňují žebrácké subsizerské stipendium
za postgraduální. Roku 1665 Isaac dokončuje college a získává bakalářský titul
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Proroctví o Euromajdaně
Události na Euromajdaně byly před
pár lety předpovězeny Anastasií Novych.
Faktem je, že pár let před událostmi,
které se ted´odehrávají na Euromajdaně (Kyjev, Ukrajina), byly publikovány
v předpovědi Anastasie Novych, které se
týkaly událostí v Kyjevě. Po jejich zveřejnění se iniciativní skupina obyvatel
Kyjeva obrátila na městskou radnici a také
na ukrajinská média, aby se zabránilo případným událostem v ukrajinském hlavním
městě. Zároveň předložili návrh na obnovení historické spravedlnosti a byli městu
vráceni původní nebeští patroni města Kyjeva a Kyjevské Rusi – Archanděl Gabriel
a Bohorodička, které ve svých předpovědích zmínila A. Novych. Jinak příběh Kozí
bažiny (současný název náměstí Nezávislosti), který kdysi byl fatálním místem
útoku Tatarů na Kyjevskou Rus, a kde je
podle návrhu dnešních ‚knížat‘ postavena
tmavá socha s vytaseným mečem bojovného archanděla Michaela, jako patrona kyjevských knížat, by mohl mít katastrofální
důsledky.
Ti, kteří jsou obeznámeni s předpovědí
A.Novych vědí, že se plní s úžasnou přesností. Iniciativní skupina obyvatel města
shromáždila mnoho podpisů nejen místních obyvatel, ale i lidí z jiných měst Ukrajiny, které je podpořilo. Místní orgány se
však odmlčely, a jako vždy se omezily na
záznamy historiků, kteří jen potvrdili fakta, která se zmiňují o původních patronech
Kyjevské Rusi – Archandělovi Gabrielovi
a Bohorodičce. Ukrajinská média ale o této
iniciativě v Kyjevě vyjádřila zjevné posměšky. Jeden z ukrajinských televizních
kanálů dokonce tuto myšlenku označil za
“schizofrenní bludy”. Na to A. Novych odpověděla: „Až uslyšíte zvonění na poplach
Michaela, který svolává k povstání národa
proti vlastním lidem a zákonům pochopíte,
že je to pravda. Ale už se to stane.“
Je nepochopitelné, jak a odkud mohla
A. Novych vědět, že za několik let bude
zvonit na poplach v chrámu svatého Michaela? Historická informace: chrám svatého Michala se nachází v blízkosti náměstí Nezávislosti (Euromajdanu). Jedná se
o starobylý klášterní komplex. Zajímavé
je, že v polovině 90. let byl na počest archanděla Michaela zrekonstruován ve stylu
ukrajinského baroka. Pro ty, kteří četli
knihu (nebo budou číst) AllatRa tato informace vypovídá o mnohém. 11. 12. 2013
v katedrále Michala ve 3 hodiny ráno zvonily zvony na poplach a svolávaly ukrajinský národ proti sobě. Naposledy „zvony na
poplach Michaela“ zvonily před 800 lety,
kdy na Kyjevskou Rus vtrhnula tatarsko-mongolská vojska.
Je zajímavé, že ten, kdo se podílel na
obnově skandální sochy Archanděla Mi-

Vědecký podvod Newtona
krásného umění (literárních věd). V ten
okamžik začíná v Anglii epidemie moru.
Barrow zbytečně nemarnil čas. Před tím,
než univerzita kvůli epidemii propustila studenty na jeden a půl roční prázdniny, předává
Newtonovi jím přeložená pojednání Omara
Chajjáma s přesnými vědeckými výpočty
z fyziky, matematiky, astronomie. Mezi nimi
byla mimochodem i významná Omarova
práce „Problémy aritmetiky“. Barrow uloží
Newtonovi úkol, aby tento materiál přepracoval jako autor, aby rychleji získal magisterský titul. Newton si se splněním daného úkolu pospíšil, celé prázdniny strávil dobrovolně
zavřený na svém rodném vesnickém statku
ve vesnici Woolsthorp (aby nebyli žádní zbyteční svědci a rozhovory).“
„Ano, o té vesnici jsem slyšel. To je
tam, jak mu tam spadlo jablko na hlavu
a on odhalil zákon gravitace?!“
„Já bych řekl, co mu tam tehdy spadlo
na hlavu, ale raději pomlčím,“ pousmál se
Sensei.
„Tak tedy, pročetl a přepracoval podle
sebe práce Omara Chajjáma, jeho vysvětlení a výroky spojené se zákonem gravitace, metodami diferenciálního a integrálního výpočtu, práce o podstatě disperze
světla a spektrálních barvách, z vynálezů
Omara Chajjáma převzal zrcadlový dalekohled, s kterým se trápili mnohé učené hlavy sedmnáctého století. Newton se
objevil na Cambridgeské univerzitě, jak
se říká, v plné zbroji pro získání magisterského titulu. Isaac Barrow dal veřejně
daným odhalením svého chovance velký
význam a udělal vše pro to, aby Newtona
díky těmto pracím proslavil, dokonce i za
hranicemi univerzity. Jeho plány mířily daleko dopředu. Potřeboval loutku Newtona,
která by zastávala významný post. Sám
Isaac Newton pečlivě hrál roli „nadaného
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vědce“, stanovenou jeho učitelem. Newton
hrál, protože podle povahy svého intelektu
nebyl takový jako Barrow, milující exaktní
vědy. Newton spíše tíhnul k slovesným vědám – filozofii. Ve snech si hýčkal myšlenku rozluštit Bibli, konkrétně starozákonné
knihy proroka Daniela.
„Geniální“ záměr Barrowa rychlého
posunutí jeho chráněnce za pomoci přivlastnění si cizích prací zafungoval. Již
roku 1669 předává Isaac Barrow šestadvacetiletému Isaacovi Newtonovi váženou
fyzicko-matematickou katedru na univerzitě. Sám Barrow získává titul doktora teologie, a odchází tak z pole exaktních věd.
Později se pak stává prezidentem Trinity
College. Mimo jiné, právě Barrow se dožaduje královského ústupku, aby všichni
profesoři na jeho bývalé katedře, počínaje
Newtonem, byli osvobozeni od povinnosti
přijímat duchovní titul.
Musím zdůraznit, že Newton jako přednášející nestál za nic. Jeho přednášky studenti navštěvovali málo kvůli nezáživnosti
jeho výkladu. A to je pochopitelné. Kterýkoli skutečný autor bude nadšeně vyprávět
o svém tvůrčím plodu. A ten, kdo se věnoval klasickému plagiátu, může předložit
pouze holá čísla. Newton nenáviděl vědecké spory a i ty, kteří se ho snažili vtáhnout
do této polemiky jednoduše proto, že jeho
znalosti nedosahovaly úrovně odhalení, jež
údajně učinil. Ano, jednoduše ani neměl
co říci. Dokonce psal knihu „Matematické
principy přírodní filosofie“ o údajně svých
odhaleních téměř dvacet let. Mnozí se diví,
proč nepopsal stupně, po nichž sám došel
k těmto odhalením. Ale Newton je ani nemohl popsat, protože sám nevěděl, jak to
udělat. Opisovat není totéž, co vymýšlet.
Isaac Newton se už od samého začátku
velmi bál, že se na tento podvod může kdy-

zamyslet. Ukazuje se, že v našich rukou je
nejen náš osud, ale osud celé civilizace.

Návrh sochy
Archanděla Gabriela a Bohorodičky
chaela, která se nachází na náměstí Nezávislosti v Kyjevě a na rekonstrukci chrámu
svatého Michala je dobře známý politik,
boxer Vitalij Klichko.
Události, které se odehrávají, jsou
dobře popsány s kauzálními vztahy v knize AllatRa. Proroctví A.Novych se dodnes
plní s absolutní přesností, což je docela
alarmující, protože se týkají nejen budoucnosti Kyjeva, ale celé planety. Jeden z důležitých bodů jejího proroctví se týká současného ukrajinského prezidenta (o jeho
příchodu k moci a následných událostech
napsala dávno předtím, než se objevil na
politické scéně). Klíčovým mezníkem je
volba tohoto muže: sjednotit Slovany na
prahu globálních událostí pro lidstvo, nebo
rozdělit rodinu slovanských národů a zhoršit i bez toho obtížnou situaci a kardinálně
změnit budoucnost ještě horším směrem.
Je škoda, že lidé začínají slyšet varování pouze tehdy, když nic nemohou změnit. Ale všechno je v rukou samotných lidí,
protože vědět o blížících se událostech,
znamená mít možnost je změnit!
Alexej Dobrolubov
http://www.sgline.org/cat/1/17969
PŘEDPOVĚDI Z KNIH
spisovatelky Anastasie Novych
Zvláštní význam představují pro Slovany,
protože většina z nich ukazuje na obrovskou roli, kterou odehrají slovanské národy
v osudu naši civilizace. V těchto předpovědích se nádherně prolínají jak starověká
proroctví a prognozovaný budoucí vývoj,
které jsou založeny na realistickém zhodnocení současné situace. Tyto zdánlivě úžasné
náhody, které se dochovaly do naší doby
z různých historických pramenů, nás nutí se
koli přijít. Jen tak tak, že ho neprozradil
zrcadlový teleskop. Kvůli nepřesnostem
v překladu se při sestavování teleskopu
dopustil jedné elementární chyby. I s tímto
problémem mu Barrow pomohl, když vytvořil přesnější překlad pojednání Omara
Chajjáma, jehož originál byl uložen v učitelově skrýši. Podle druhého překladu také
Newton složil svůj věhlasný druhý zrcadlový teleskop, jehož předvedení udělalo
roku 1671 silný dojem na jeho vrstevníky,
což posloužilo i jako oficiální důvod pro
zvolení Newtona za člena Londýnské královské společnosti, jak se tehdy nazývala
anglická akademie věd.
Když se to shrne, Barrow udělal Newtona velmi oblíbeným a slavným, což samozřejmě proslavilo i Cambridgeskou
univerzitu daleko za hranicemi Anglie.
Proslulost mladého „geniálního vědce“ se
stala natolik všestrannou, že i sám Newton
začal věřit, že je skutečně génius. Díky
neúměrnému egoismu začala jeho mánie
velikosti růst jako houby po dešti. Došlo
to až tak daleko, že v jednom rozhovoru
s Barrowem se o něm lhostejně vyjádřil
tak, že stavil svou „geniální“ osobu značně
nad svého učitele. Načež ho Barrow, který
měl dostatečně silnou a nespoutanou povahu, ihned vrátil na zem, zdůraznil jeho
hloupost a připomenul mu, že by mu stačilo, aby otiskl překlady Omara Chajjáma
a celý svět by se dozvěděl, jaký je ve skutečnosti Newton „génius“.
Pro Isaaca to bylo více než šokující
odhalení jeho učitele a teď už i bývalého
přítele. Byl natolik vyděšený tímto rozhovorem, skutečností hrozeb Barrowa, že
několik dalších týdnů chodil jak tělo bez
duše. Ačkoli ani sám Barrow nehodlal zrealizovat tento plán, protože na popularitu
Newtona byly udělány jisté sázky luciferiánů. Bylo by hloupé bořit pyramidu během její stavby. Avšak od té chvíle se do
Newtonovy mysli vkrádá neodbytný nápad – ukrást a spálit „originály“ pojednání

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

Slované
„...Před Slovany stojí takové zkoušky,
dej Bože, ať vydrží a uspějí! Slovanská území budou brzy velmi lákavá pro klimatické
uprchlíky světa. A hlavně na ně zaměří oči
Destruktoři, kteří se dnes většinou nacházejí
v „nejmocnější zemi světa“. Právem – neprávem, se budou snažit podnikat všechny
pokusy, aby tyto země ovládli a stali se tam
vládci. Budou vynakládat velké finanční
obnosy na nákup pozemků, protože ví, že
se peníze brzy obrátí v nic. A kusem papírku se nenajíš. Peníze ztratí svůj význam.
Pro koho například budou potřebné dolary,
když nebude Amerika? Velmi brzy nastoupí
období, kdy jedinou materiální hodnotou
mezi lidmi bude jídlo, teplo a střecha nad
hlavou. No a i tohle bude dočasný jev, jako
vše v tomto světě. Když lidé ztratí svoje materiální cennosti, pro které žili, pak na sobě
ucítí a pochopí důležitost včasného získání
duchovního bohatství.
Planetu čekají vážná, velká kataklyzmata. A jen duchovní spojení Slovanů může spasit a pomoci přežít lidem na
Zemi. Protože Slované – jediná zbylá duchovní opora světa, která schopna spasit
nejen sebe samé, ale i celé lidstvo. V opačném případě, jestli se v lidském světě bude,
jako dříve, udržovat dominance Živočišného, které se přirozeně pokusí rozdrobit
Slovany a udělat z nich otroky ega, historii
této civilizace to nastaví konečný bod…“
„... Rusko se ještě obrodí a dojde ke
sjednocení Slovanů, které nazvou Velikým. Neboť bylo řečeno: ,,Když nad hlavou Ruska vzejde slunce podruhé, slovanský duch nabere sílu a zazáří ve své čistotě
a jednotě mezi národy.“ Na Ruský trůn
vzejde… Někdo nabírající sílu. A celý svět
uvidí, jak on bude přísahat Slovanskému
národu pod pečetí Šambaly. Mimochodem
tato událost nastane za dva měsíce a osm
dní do znamení časů, které předpovídali
dávno – pád ohnivých ptáků na Egypt, již
nastane za osm let pět měsíců a šest dní do
obnovení světa.“
„Ve starověké knize Mayů, která se
jmenuje Proroctví Ptačího člověka, jsou takové řádky: ‚Když matka (Země), vzdychne a bude se otáčet na bok, časy se setkají
a urychlí svůj běh. Zamotá konec s koncem,
z konce bude začátek. Šest bohů z třinácti
nečekaně upustí svá žezla. Ach Kan (Slunce) bude zlý jak nikdy, jak nikdy agresivní,
paměť lidskou smazává‘ ... Mimochodem,
podle jejich dat tato událost připadá na léta
2003–2005, a obecně, jejich kalendář je
chronologicky propočítán do určitého data
roku 2012. To nastane čas lidské Volby, od
které závisí i veškerá budoucnost lidstva.“
pokračování...
překlad z knihy „Na Křižovatce“ A. Novych
Omara Chajjáma, aby ho již nikdo nemohl
zastrašovat a obviňovat z plagiátorství.
Přesně za půl roku po tomto rozhovoru, v květnu 1677 Barrow ve věku 47 let
nečekaně umírá. Newton využil daných
okolností, podařilo se mu zmocnit všech
písemností z Barrowovy skrýše, včetně
prací Omara Chajjáma. Domníval se, že
si ho přitom nikdo nevšiml. Potom okopíroval ty stránky, které by mu podle jeho
názoru mohly přinést ještě větší slávu.
A s potěšením, které je vlastní pouze psychicky nemocnému člověku, spálil staré
listiny, veškerý „kompromitující materiál“
jeho osoby. Newton dobře chápal celou tu
„loutkovost“ své situace. A ta nespokojenost vyvolaná utlačováním jeho egocentrismu se u něj na stará kolena projevovala ve
zlé a panovačné povaze. Znepokojoval se
tím, jaký zůstane jeho obraz ve vzpomínkách lidí. Pózoval před umělci, kteří měli
malovat jeho portréty. A pózoval přitom
tak často, jak si to v tu dobu mohli dovolit
pouze korunované osoby. Newton se vrhl
do psaní bohosloveckých děl a při interpretaci některých částí Bible se považoval za
„vyvolence božího“. Psal takový blábol, že
se pak potomstvo divilo, jak mohl podobnou blbost napsat...veliký Newton. Zato
sám Newton si velmi cenil právě těchto
svých prací a považoval je za hlavní dílo
svého života. To proto, že to byly skutečně
práce, které vytvořil on sám, v jejich textu
se odrážel sám Newton a ne ten idol, jehož
podobu utvořili Svobodní zednáři na účet
prací skutečně vynikajícího vědce Omara
Chajjáma. Newton zemřel, když mu bylo
již přes osmdesát, a před smrtí odmítl svaté přijímání. Ale i po jeho smrti využívali
Svobodní zednáři plně autoritu jimi utvořené představy k dosažení svých cílů.“
...Z časem Svobodní zednáři vytvořili
„Newtona II“ – se jménem Albert Einstein.
Úryvek z knihy Sensei ze Šambaly.
Kniha 4. A. Novych
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CESTA ZA POZNÁNÍM

Člověk si dnes může reálně prodloužit svůj život
minimálně do 200 let!
pokračování ze str. 1
Anastasie: Samozřejmě chápu, že
v dnešním světě, bohužel, stále častěji
dominuje v hlavách lidí spotřebitelský
vztah k životu a sám formát společenského vnímání světa nás nechává, abychom
si přáli něco lepšího... Ale Vaše znalosti
a práce, to jsou přímo epochální senzace!
Jsou v nich unikátní informace o mezibuněčné matrix, o nezbytných podmínkách
pro regeneraci organismu... o zvláštnostech vytvoření umělé gravitace. To jsou
cenné údaje o člověku, dokonce i pro takové obory, jako je gravitační fyziologie
a biologie! Vždyť daná oblast poznání je
ve vědě prakticky nepopsaná tabule! Vliv
gravitačního pole, v němž žijeme, není
dostatečně prostudovaný. A co potom
bychom měli říci o vesmíru? Do vesmíru
jsme se zatím nedostali za hranice gravitačního pole Země, a to vůbec nemluvím
o studiu gravitace a jejím vlivu na člověka
na jiných planetách. Kdy se lidé dostanou
experimentální cestou k číselným charakteristikám vlivu různých úrovní gravitace,
k pochopení, že v lidském organismu existuje celý systém, reagující na změny gravitace, a to ani nemluvím o jeho ovládání?
Kolik století na to bude ještě potřeba?!
Rigden: A co se změní v člověku samotném? Jiná doba, jiné břemeno. A budou lidé tu dobu mít?
Anastasie: No tak, jak se říká, lepší pozdě než nikdy! Vždyť dnes již vědci
chápou, nakolik silně záleží fungování živého organismu na velikosti gravitačních
sil, jak organismus operativně reaguje na
snížení síly přitažlivosti a zmenšuje přitom objem proslulé vněbuněčné tekutiny.
Ano, ale o to se tady nejedná. Vždyť Vaše
znalosti a výsledky studií – to jsou faktické
důkazy, že planeta Země a její gravitační
podmínky není rodným domem lidstva! Dá
se říct, že my všichni jsme přistěhovalci!
Vaše údaje poskytnou základnu pro teoretické výpočty gravitačních podmínek, při
nichž v organismu dochází k samoregeneraci a doba života se zvyšuje desetkrát, než
je dnes... Jaký to bude průlom ve vnímání
světa lidmi!
Rigden: Při současné dominanci spotřebitelského myšlení ve společnosti, ať už
si lidé raději myslí, že se vyvinuli na Zemi
z opice. A ty znalosti, o nichž mluvíš, jsou
užitečné pouze tehdy, když celá světová
společnost nebo alespoň její podstatná
většina půjde směrem duchovního rozvoje, vládnutí Duchovního principu v lidech.
V opačném případu budou všechny ty znalosti nesmyslné! Pokud bude ve vědomí

většiny lidí dominovat Živočišný princip,
jejich život bude tak trpký, jako rozteklá
svíčka: ani světlo, ani teplo.

stence v materiálním světě, která mi byla
předurčena, v tom dočasném těle s jeho
věčnými problémy a přáními.

Současné společnosti tyto znalosti prozatím nepřinesou žádný užitek. Navíc, řekl
bych, budou zhoubné, a to z toho důvodu,
že prodloužení doby života lidí (i třeba
o dvacet let) zvýší počet obyvatel planety.
A to bude mít nevyhnutelně za následek
krize, a to jak potravinové, tak ekonomické, částečně vytvořené politiky a velekněžími. O to víc je v daném procesu zapotřebí
přihlížet k narůstající negativní dynamice
aktivity nejrůznějších přírodních procesů
na Zemi. Pro to, abychom se vyhnuli všem
těmto peripetiím v takové době a prodloužili život lidem, je především zapotřebí
změnit vektor rozvoje společnosti ze spotřebitelského na duchovně tvořivý, aby
mezi lidmi po celém světě panovaly obecně lidské morální duchovně-mravní zákony, ale ne na papíru, ale ve skutečnosti.

Anastasie: To ano. Ale to chápou ti,
kteří mají osobní duchovní zkušenosti. Ve
většině se lidí nemohou opanovat, převzít
kontrolu nad svým egem. Zdá se mi, že
když bude život lidé delší, bude tu i větší
možnost, aby se vyznali sami v sobě. Nebudou tak pospíchat jako dnes, když prolétnou životem a vykonají přitom mnoho
chyb, jelikož žijí podle šablon stejně jako
všichni a teprve na konci svého života chápou, že to všechno bylo prázdné a nezasluhovalo to jejich pozornost. Budou mít čas
na to, aby prostudovali, pochopili, osvojili
si Znalosti, duchovně se vědomě rozvinuli, vzhledem ke zkušenostem s vlastními
chybami v minulosti. Vždyť je na to také
možné pohlížet jako na šanci pro duchovní
rozvoj, dosažení spojení Osobnosti a Duše,
vystoupení za hranice materiálního světa!

Znalost, to je především zodpovědnost. Kdyby se tyto práce dostaly do rukou ohraničeného kroužku, povede to
k závažnějším následkům pro celé lidstvo,
než kdyby jimi disponovala většina lidí.
Jen si představ, že by se těch prací zmocnili nějací velekněží nebo politici. Ti jsou
vždycky první, kdo se zajímá o podobné
„průlomy“ ve vědě, a to proto, aby učinili
„nesmrtelnými“ sebe, moc svého Živočišného principu. Stačí pohlédnout do historie, představitelé tajných spolků odedávna
hledali elixír nesmrtelnosti. Jenže nesmrtelnost v těle, to je rozhodně mýtus, všechna hmota je smrtelná a konečná. Ale prodloužit život o určitou dobu je zcela reálné.
Budeme-li z toho vycházet, jen si představ,
co bude, jestli budou lidé, jejich děti, jejich
vnoučata a jejich pravnoučata 200 let trpět
na svých bedrech a krmit jakousi skupinu
velekněží a politiků, kteří navíc nebudou
stárnout tehdy, bude-li v lidu umírat jedno
pokolení za druhým? Ano, nevyhnutelně to
bude mít za důsledek války a krveprolití.
Opět bude vládnout Živočišný rozum skrze lidské slabosti, jedna materie bude hubit
jinou. A v čem je smysl?

Rigden: Ano, pro člověka to může
být šance, ale pouze tehdy, když změní
společnost své šablony, své spotřebitelské vnímání světa. Na tom nic složitého
není. Jednoduše je zapotřebí, aby člověk
pochopil svou skutečnou, duchovní podstatu. Tehdy bude moci vnést reálné změny do života společnosti, probudit okolní
lidi. V tomto ohledu může dokonce i jeden člověk na bojišti – jeden Bojovník
vykonat mnoho užitečného!
Vždyť každý má ve svém životě
mnoho „rolí“, které mu poskytují možnost komunikace s různými lidmi: rodiči,
příbuznými, sousedy, přáteli, specialisty,
sportovci, studenty, pracovníky, vedoucími, veřejnými činiteli, „obyvateli“ internetu a tak dál. A s kolika lidmi se ve svém
životě již setkal: přátelé z dětství, spolužáci, přátelé z vysoké školy, spolupracovníci, společníci, partneři v obecných
záležitostech, vzdálení příbuzní, náhodní
známí. To je již úplná mini společnost,
lidé, s nimiž se seznámil ve své minulosti
i ti, s nimiž se druží v současnosti.

Doba života je pomíjivá a utíká velmi
rychle, ať už sto let, dvě stě let, tisíc let.
Ale copak kvůli tomu lidské utrpení a duševní strádání ustane? Potom se bude muset zodpovídat za všechny ty prožité roky,
za všechno, co v sobě za ty okamžiky vytvořil. Ten, kdo se reálně hloubkou svých
citů dotkl duchovního světa Boha, chápe
nakolik je celý tento iluzorní, materiální
svět pomíjivý a krátkodobý. Osobně bych
si neprodloužil ani o minutu dobu mé exi-

To znamená, že změny může zavést
všude – jak v práci, tak doma, mezi známé, i mezi neznámé lidi, nezávisle na
jejich národním, sociálním statutu, víře.
Všechny tyto, zdálo by se, různé Osobnosti mají ve skutečnosti mnoho společného. Všichni jsme lidé, všichni stejně
trpíme kvůli projevům Živočišného principu, stejně se radujeme ze skutečných
duchovních projevů, neboť my všichni
tady, v materiálním světě jsme dočasně,
„na návštěvě“.
úryvek z knihy AllatRa A. Novych

Realita, která se týká každého z nás:
Velké lidské tajemství
Sexuální touhy a obrazy, strachy a psychologické problémy, prohlížení pornofilmů, vzorce sexuálního chování…
Mnoho „velkých tajemství“ s sebou člověk občas nosí i celý život. Co člověka
nutí a láká vstoupit do této říše „sladkých“ iluzí?
Pojďme se spolu podívat na jednu
z nejmocnějších pák Materiální podstaty
(ega) v člověku, pomocí které téměř celý
život manipuluje lidskou Osobností. Tento nástroj se týká fyzického těla, a pro většinu lidí je známý jako sexuální energie.
Důležité je vědět, že jejím aktivátorem
je myšlenka.
Informace na toto téma pro veřejnost
mají tendenci člověka buď „zacyklit“ na
projevech Živočišné (materiální) podstaty, nebo ho vtisknout do rámců tabu s primitivním vysvětlením, které je vzdáleno
od podstaty věci. V důsledku toho člověk
při vzestupu této energie buď upadne do
neudržitelné vilnosti a zhýralosti, nebo
trpí myšlenkovým sebemrskačstvím, nadměrným omezováním. To se děje z důvodu nedostatku pochopení své přirozenosti
člověkem a absence dostatečných znalostí
o této síle. Ve skutečnosti, jak v prvním
tak i ve druhém případě, dlouho očekávaný pocit štěstí nepřichází a místo vnitřního klidu člověk pravidelně cítí prázdnotu,
nebo nadměrné napětí.
Síla je jenom síla, vše závisí na tom,
kdo ji používá a jak, na co soustředí svoji
pozornost.

Pokud ji člověk užívá v kontextu dominance Materiální podstaty (ega), pak
se promění v kult velikášství, vilnost,
agresivitu, dokazování si, že jsi „alfa-samec“ nebo „alfa-samice.“ V konzumní
společnosti se všechno odehrává jako hra
pro děti, mít tu nejkrásnější hračku, kterou chce každý. Poté, co hračka přestane
bavit, se začíná honička za další krásnou
hračkou, dokud člověk znovu neuvidí
něco lepšího. A těmto lidským přáním
není konce. Všimněte si, že stejná touha –
ovládat to nejlepší a nejatraktivnější – se
u mužů a žen projevuje i v jiných oblastech: auta, byty, oblečení a tak dále. Kořen tohoto zla leží v Materiální podstatě
člověka, která se vždy snaží získat moc,
chce vládnout dočasnému, konečnému
a pomíjivému. A v globálním měřítku vyhrává Materiální rozum, který tímto způsobem, další sadou iluzí nutí lidi utrácet
životní sílu a směřovat pozornost na smrtelné, místo soustředění na svoji duchovní
spásu.
Pomocí tohoto nástroje (sexuální
energie) si Materiální podstata podmaňuje člověka:
– zotročuje vědomí Osobnosti;
– vytváří podmínky pro stálou koncentraci pozornosti člověka na svých iluzorních představách o trojrozměrném
světě;
– posiluje lidskou touhu manipulovat
a získávat moc nad ostatními lidmi;
– stimuluje v Osobnosti žárlivost, chamtivost, sobectví, pýchu, strach a jiné
projevy ega.

Materiální podstata (ego), obrazně
řečeno, omotává Osobnost jako pavučina
mouchu. Odvádí pozornost člověka na
jeho nitce přání a jako důsledek Osobnost
plýtvá životní silou (energií) ve snaze
o naplnění iluzorních tužeb a prožívání
podobných strachů.
Strach a pýcha při tom člověka drží
jako vězně v řetězech. Lidé, kteří podlehnou trikům a šablonám materiální podstaty, nežijí v realitě, ale v iluzi. Následkem
toho má člověk, pokud jde o vzestup sexuální energie, při které Materiální princip obvykle začíná používat ty, nebo jiné
druhy manipulace, už od dětství obavy.
Tyto obavy dusí Osobnost po celý její život. Člověk se to bojí sám sobě přiznat,
má strach z hodnocení okolí a neví, jak se
z toho dostat. I když tady jde jen o banální šablony ega, které se snaží vnutit téměř
každému.
Když člověk žije svůj duchovní svět,
zbavuje se těchto strachů před sebou samým. Pavučina ega se rozpouští. Mizí
falešný význam toho, co bylo kdysi vnuceno živočišnou podstatou, co člověka
psychologicky věznilo jako „velké tajemství“ po celý jeho život. Člověk prostě takové maličkosti nepřikládá význam a rozvíjí svůj vnitřní potenciál, svoji duchovní
sílu, která je mnohem atraktivnější, než
celý trojrozměrný svět. Žije hlubokými
vnitřními pocity. Jak je psáno v knize
AllatRa: „Pokud by lidé po celý den mysleli na spásu své duše tolik, kolik myslí
na sex, všichni by se stali svatými.“
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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
***
Dva andělští poutníci se zastavili,
„Věci nejsou takové, jakými se zdají
aby strávili noc v domě bohaté rodiny. být“ odpověděl starší anděl. „Když jsme
Rodina byla nepohostinná a odmítla an- byli ve sklepním pokoji, všiml jsem si,
děly nechat v místnosti pro hosty. Místo že v té díře ve stěně byla zásoba zlata.
toho byli ubytováni ve studeném sklep- Jelikož majitel byl posedlý chamtivostí
ním pokoji. Jakmile si ustlali na tvrdé a neochotou sdílet štěstí, utěsnil jsem
podlaze, starší anděl uviděl díru ve zdi stěnu, aby poklad nemohl najít. Když
a opravil ji. Když se mladší anděl udive- jsme další noc spali ve farmářově poně ptal proč, starší odpověděl:
steli, přišel si anděl smrti pro jeho ženu.
„Věci nejsou takové, jakými se zdají Dal jsem mu místo ní krávu. Věci nejsou
být.“
takové, jakými se zdají být.“
Další noc si šli odpočinout do domu
Většinou neznáme všechny souvislosvelmi nuzného, ale pohostinného farmáře ti. I když máš víru, potřebuješ také důvěru,
a jeho ženy. Poté, co se s nimi manželé že vše, co přichází, se vždy děje ve tvůj
podělili o trochu jídla co měli, řekli andě- prospěch. A to se vyjeví až časem. Někteří
lům, aby spali v jejich posteli, kde si dobře lidé přicházejí do našeho života a rychle
odpočinou. Ráno po svítání našli andělé odcházejí, někteří se stávají našimi přáteli
farmáře a jeho ženu v slzách. Jejich jediná a zůstanou na chvilku. Přesto zanechávají
kráva, jejíž mléko bylo jediným příjmem v našich srdcích nádherné stopy – a my
rodiny, ležela mrtvá ve chlévě. Mladší an- nezůstaneme nikdy zcela stejní, protože
děl se ptal staršího, jak se to mohlo stát. dobří přátelé nás proměňují!
První muž měl všechno a tys mu pomohl,
Včerejšek je historie. Zítřek je tajemvyčítal. Druhá rodina měla málo, ale byla ství. Dnešek, přítomnost je dar. Život je
ochotna podělit se o vše, a tys dovolil, aby neobyčejný a chuť každého momentu
jim zemřela kráva. Proč?
neopakovatelná!
***
V jedné asijské zemi je známá legen- protivníkovi – vroucí vodě. Ale každá
da o rolníkovi, který vyhledal ve své ves- zareagovala jinak. Mrkev byla před vanici mudrce, aby si mu postěžoval, jak se řením tvrdá a křehká, po vaření se stala
mu v ničem nedaří. Nevěděl, jak to má měkkou a jemnou. Syrové vejce bylo
dál zvládat a chtěl vše vzdát. Také byl křehké, jeho tvrdá skořápka chránila
znechucený věčnými sváry a hádkami. měkký vnitřek, který ve vroucí vodě ale
Vypadalo to, jako kdyby se v jeho životě ztvrdnul. Čajové lístky se však zachovapo vyřešení jednoho problému okamžitě ly zvláštně – po té, co je mudrc vhodil
objevil problém nový, další.
do vroucí vody, změnily její barvu, vůni
Mudrc ho požádal, aby šel k jezeru a chuť.
a přinesl vědro vody. Potom rozlil vodu do
„A jak by jsi se zachoval Ty?“, zeptal
tří hrnců a každý zavěsil nad ohniště. Za- se mudrc rolníka.
nedlouho se začala voda vařit. Do prvního
„Když Ti protivník zaklepe na dveře,
vložil svazek mrkve, do druhého několik jak zareaguješ? Jako mrkev, vejce nebo
vajec a do třetího hrst čajových lístků. čajové lístky?“
Nechal všechno vařit půl hodiny a poKdyž se ocitnete v situaci, že musíte
tom sundal všechny hrnce. Vyndal mrkev čelit překážkám, které Vám život připraa položil jí do jedné misky, vejce do druhé vil, zeptejte se samy sebe, co jste: mrkev,
a čaj nalil do třetí. Pak se obrátil k rolníko- která působí dojmem, že je tvrdá, ale pod
vi a zeptal se ho: „Řekni, co vidíš?“
tlakem překážek změkne a ztratí sílu?
„Mrkev, vejce a čaj“, odvětil rolník.
Vejce s křehkým srdcem a volně plyMudrc mu přikázal: „Vezmi si mrkev noucím duchem, které pod tlakem překáa řekni, co cítíš?“
žek ale ztvrdne a znehybní?
Rolník tak učinil a odpověděl: „MrNebo čajové lístky, které změní vroucí
kev je měkká.“
vodu, barvu, vůni a chuť, tedy překážky,
Potom ho mudrc vyzval, aby rozbil které Vám do života vstoupily?
jedno vejce. Když ho rolník oloupal, zjistil,
Když jste totiž jako čajové lístky,
že vejce je uvnitř tvrdé. Nakonec mu mu- a vstoupí Vám do života překážky, zadrc přikázal napít se čaje. Když ucítil rol- nedlouho Vám bude lépe a Vy dokážete
ník jeho nádhernou vůni a chuť, usmál se.
změnit situaci kolem sebe. A v době,
„Co to má znamenat?“
kdy budou tyto překážky nejtěžší, se
Mudrc mu vysvětlil, že každá z těch- odrazíte ode dna a zvednete se na vyšší
to tří věcí byla vystavena stejnému úroveň.

Sexuální zážitky, strachy, křivdy –
všechno to v člověku zabírá hodně sil,
nutí ho „dokolečka“ řešit stejné otázky.
Ale nejdůležitější je, že všechny tyto prožitky drží a soustřeďují pozornost (sílu)
člověka a ještě více ho psychologicky
přivazují k problému, vytvářejí strach
a neporozumění. Ego se neochotně vzdává své pozice, pokud se člověk snaží pochopit sám sebe a vypořádat se s těmito
otázkami. Jednoduše ke své obraně používá strach člověka.
Hostem pořadu byl mladý muž, který
se odvážil o tomto tématu povídat, s cílem
pochopit sám sebe a najít kořen problému.
Nicméně, téměř 40 minut se k tomu nemohl přiblížit, odvážit se o tom říci na rovinu, i když právě s tímto problémem přišel. Materiální podstata pevně drží oponu
„velkého tajemství“ a brání se tomu být
odhalená. Krátce z příběhu, který vyprávěl host programu. „Zájem o literaturu
a filmy s erotickou tematikou, hodinové
brouzdání po internetu a návštěvy porno
stránek. Tímto jsem vyplňoval svůj volný
čas už po několik let. Poslední rok jsem
se začal věnovat meditacím a účastnil se
sociálních projektů, zaměřených na pomoc lidem. Všiml jsem si zajímavé věci,
že pracovat a pomáhat lidem mě naplňuje, přináší vnitřní pocit radosti a smysl.
Jenže, když jsem se vracel domů a sednul
za počítač, trávil jsem večer navyklým
způsobem jako „hrdina“ erotických scén.
Tato činnost mě taky bavila a přinášela
radost, nádherný pocit opojení… chvilkového. Pak přicházela prázdnota a výčitky…“ Tento případ není ojedinělý, podobné stavy prožívají mnozí lidé. Příběh
velmi dobře ukazuje šablony Materiální
podstaty, její úlovky a soustředění pozornosti na vnějších faktorech.

Tento případ jasně ukazuje jeden
z nejsilnějších způsobů, jak Materiální
podstata ovládá lidské vědomí. Zdánlivě
neškodné akce – sledování pornofilmu.
Ale pojďme se podívat na to, co k tomu
člověka láká. Zaprvé, je to silný nástroj
pro zachycení pozornosti člověka, jak
jsme uváděli na začátku. Ale odkud ústí
kořen? Když se člověk dívá na tyto filmy,
ve kterém operují se sexuálními obrazy,
nejenže na to koncentruje svoji pozornost. On celý tento proces vizualizuje
a vidí sám sebe účastníkem. A v základu
leží touha manipulovat, vlastnit, vypadat
jako „alfa-samec“ nebo „alfa-samice“. To
je to místo, kde leží ten kořen. A sexuální
energie je jen záminka touhy manipulovat
a vlastnit.
Člověk tak vytváří krátkodobé iluzorní obrazy, zapojuje síly neviditelného světa, kterým odevzdává svoji sílu
(pozornost). Ani nechápe, co všechno
se za tím skrývá a proč to dělá. Věnuje příliš mnoho pozornosti prázdnému
a dostává se do další pasti, nastavené
Materiální podstatou (egem). Není
divu, že v konzumní společnosti, kde
dochází k záměně, je právě sexuální
téma jednou ze silných pák řízení, jak
člověka, tak i celé společnosti, v rámci
živočišné podstaty. Realita je tak nahrazena iluzí.
Není nutné krmit prázdnotu svoji
pozorností. Není nutné žít a trpět v nastavených vzorcích. Nejlepší způsob, jak se
osvobodit od závislosti na těchto šablonách jsou znalosti. Přečtěte si knihu Allat
Ra, tam na tyto otázky najdete rozsáhlé
odpovědi.
překlad ze zdroje:
„Setkání se sebou samým“
(http://allatra.tv/vdvoem-naedine/video).
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