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CESTA 
ZA POZNÁNÍM

Unikátní fotografie 
lidské duše!

Po smrti fyzického těla život lidské 
bytosti nadále přetrvává. V přechod-
ném stavu má kulovitý tvar se spirálo-
vitými strukturami. 

Není žádný rozdíl mezi duší muže 
nebo ženy. Duše nemá pohlaví. Duše 
všech lidí jsou ve své podstatě stejné. 
A  v  tomto smyslu lze říci, že lidé jsou 
velmi blízcí a spřízněni. Duše se neopo-
třebovává, nestárne, neonemocní...

pokračování na str. 6

VE SPOJENÍ 
S PŘÍRODOU

Lotosový květ 
odhaluje svá tajemství

Zajímavý fakt nastal v roce 1881 během 
vykopávek hrobky faraona Ramsese 2. 
Mezi starožitnostmi, zlatem a drahými 
kameny pozornost výzkumníků nejvíce 
přitáhlo několik sušených lotosových 
poupat, které ležely na viditelném mís-
tě. Podle vědců zůstávaly v hrobce ko-
lem 3000 let a dokonalé si udržely svoji 
barvu. Proč staří Egypťané věnovali to-
lik pozornosti a úcty této květině?
Věděli jste že, skutečně kouzelné vlast-
nosti mají i lotosová semena? 

pokračování na str. 4

Kolik toho vlastně víme o struktuře 
prostoru a času? Myslíme si, že moderní 
fyzika má již dlouho mnohá tajemství a zá-
hady vesmíru vyřešeny, ale tak tomu vůbec 
není. Nedávné případy “zmizení” v čase 
tuto skutečnost potvrzují.

V  roce  1992  se  u  pobřeží  Indie  stal 
podivný  incident.  Loď  “Sea  Star”,  která 
cestovala  z  Bombaje  do Malajsie,  se  do-
stala do velké bouřky a záhadně zmizela. 
Na zmizelou loď se brzy zapomnělo v do-
mnění, že se potopila, ale asi po třech  le-
tech se “Sea Star” náhle objevila přesně na 
stejném místě,  a  všichni  lidé  byli  naživu 
a v pořádku. Představte si, jaké bylo jejich 
překvapení, když zjistili, že byli pryč celé 
tři roky! Vždyť podle jejich vnímání nebo-
jovali s vodním živlem více než dvě nebo 
tři hodiny. A podle jejich vyprávění se bou-
ře  náhle  zastavila  zrovna  v  době,  kdy  se 
znovu objevili na vodní hladině. Pro tento 
jev nebylo nalezeno žádné vysvětlení.

Podobná věc se stala Francouzce Lou-
ise Dupin v roce 1995. Vyšla si na nákupy 
a vrátila se až po roce. Přičemž Louise si 
myslela,  že  byla  pryč  jenom  hodinu.  Po 
svém  opožděném  návratu  vyprávěla,  že 
když se vydala na cestu do obchodu, zdálo 
se  jí  divné,  že ulice byly prázdné. Počasí 
se  prudce  zhoršilo  a  Louise  si  myslela, 
že zabloudila. Brzy našla cestu a vešla do 
místního obchodu, jehož majitelé byli do-
cela vystrašeni. Překvapená „cestovatelka“ 
nemohla uvěřit, že byla pryč celý rok.

Takové  případy  však  nejsou  až  tak 
vzácné. Tu a tam se objevují zprávy o oso-
bách nečekaně zmizelých a později stejně 
nečekaně  nalezených.  To  potvrzuje  sku-
tečnost,  že  naše  znalosti  o  struktuře  času 
a prostoru jsou poměrně omezené. Ve vě-
deckých  kruzích  se  pravidelně  objevují 
nové  teorie  o  vícerozměrném  prostoru, 
ale  stále  se  jedná pouze o  teorie. Stejnou 
záhadou zůstává gravitace, jež podle před-
pokladů vědců má přímý vztah k prostoru 
a  času.  Jedním  z  jevů  pomáhajícím  tento 
fenomén prozkoumat jsou černé díry.

Co  je  to  tedy  ve  skutečnosti  černá 
díra? 

Černá  díra  je  unikátní  jev.  Přitahuje 
hmotu a ničí  ji  a přitom od sebe odpuzu-
je  informace  tvořící  tuto  hmotu,  čímž  je 
vlastně zároveň zachovává.

Ve  skutečnosti  to,  co  se  v  poměru 
k Vesmíru nazývá černou dírou,  je  jevem 
krátkodobě  dočasným,  jenž  sám  od  sebe 
nemá žádnou hmotnost. Objevování a mi-
zení černých děr ve Vesmíru v jakémkoliv 
množství nenarušuje zákon zachování cel-
kové hmotnosti Vesmíru. Dokonce i ta nej-
větší černá díra v podstatě existuje jen po 
relativně krátké časové období a její hmot-

nost je rovna nule. Její role v astrofyzikální 
přeměně Vesmíru je ovšem obrovská.

Funkci černé díry asi můžeme velmi 
dobře přirovnat k imunitní odezvě, přesně-
ji k imunitním buňkám lidského těla chrá-
nícím  organismus  před  různými  původci 
nemocí tím, že takové patogeny nebo změ-
něné  buňky  (například  nádorové  buňky) 
vlastního těla odliší a zničí. 

Pokud  se  do našeho  těla  dostane  cizí 
agent, ať už virus nebo patogenní mikrob, 
imunitní  buňky ho najdou  a  zničí. Pokud 
se  například  nějaká  buňka  nebo  skupina 
buněk  stane  defektní,  přestává  fungovat 
a  začne  se  nekontrolovaně  množit,  tak 
i tady imunitní buňky nastolí pořádek a to 
zničením  „neposlušných“  buněk.  Ovšem 
takovéto  přirovnání  také  není  ve  vztahu 
k černým dírám ve Vesmíru zcela správné, 
protože imunitní buňky brázdí prostor na-
šeho organismu neustále a hledají „naruši-
tele“ pořádku.

Naopak černé díry  se ve Vesmíru ná-
hle objeví Odnikud a pouze tam, kde jsou 
zapotřebí a potom zase Nikam mizí. Mizí 
okamžitě  a  v materiálním  světě  za  sebou 

často  (ne  vždy)  zanechávají  celé  shluky 
fragmentů hvězd a ohromná oblaka prachu 
a plynů, jež lze pomocí současné techniky 
docela  snadno najít. Hmota zbylá po zni-
čení hlavní „patogenní“ hmoty se podobá 
jakémusi odpadu z běžícího pásu v dílně, 
kde se brousí a upravuje kámen. 

Je  těžké  tento  jev  vysvětlit,  protože 
Něco  se  objevuje  Odnikud,  často  to  zni-
čí celé shluky hvězd a mizí  to do Nikam. 
Černá díra přitom okolo sebe opravdu vý-
razně deformuje  časoprostor  a má obrov-
skou gravitační přitažlivost,  jíž působí na 
okolní  hmotu. Černá díra  je  to  jediné,  co 
můžeme  nazvat  opravdovou  Prázdnotou, 
tedy Ničím,  protože  v  souladu  s  lidským 
chápáním tohoto slova v ní neexistuje nic 
materiálního. 

Princip „práce“ černé díry
Černá díra tedy přitahuje hmotu. Otáz-

kou je, kam hmota potom mizí. Řekněme, 
že černá díra je jakási anomální oblast. Je-
likož  je  to nemateriální struktura, objevu-
je se v těch částech Vesmíru, kde dochází 
k určitému narušení polí. Jejím úkolem je 
zničit hmotu, která toto narušení vyvolává. 
Sám fakt, že se černá díra na daném místě 
ve  Vesmíru  nachází,  vyvolává  deformaci 
časoprostoru.  To  znamená,  že  ona  sama 
spouští  určitý  mechanismus  zkreslující 

plynulý  chod  času  v  daném  prostoru.  To 
vede k určité  interakci, v  jejímž důsledku 
vzniká obrovská gravitace, jež začíná při-
tahovat materiální strukturu.

V důsledku přitahování hmoty se díky 
obrovské gravitační síle začínají fragmen-
ty o velikosti například měsíce deformovat 
ještě během přibližování k černé díře. Když 
se hmota začíná dostávat do zóny akrécie, 
vytvoří  se  zde  nejsilnější  gravitační  pole 
a  hmota  se  rozletí  na  kousky.  Funguje  to 
přibližně jako zvláštní mlýnek na maso.

V době „mletí hmoty“ dochází k jedné 
důležité  věci. Vzniká  taková  síla,  že  jed-
noduše odstrkuje informační částice (před-
stavte si rozpad stavby z cihel) tvořící tuto 
hmotu  jednu od druhé. Tyto  už  se  nemo-
hou nacházet v určité přesně dané poloze, 
a  jsou  proto  vytrženy  ze  své  informační 
posloupnosti. Jakmile je zničena informač-
ní struktura, díky níž byla tato hmota jako 
taková vytvořena, dojde k vymazání infor-
mace z materiální struktury a hmota mizí. 
Dochází  zde  k  paradoxu,  protože  sama 
černá díra nemá na informační částice vliv, 
má však přímý vliv na hmotu. Ta je velmi 
silně přitahována, jenže informační částice 
jsou odstrkovány, takže důsledkem je to, že 
hmota zmizí.

Znamená to, že informace není poško-
zena. Hmota je vytvořena na základě infor-
mace, a jestliže dojde k vymazání informa-
ce, hmota přestává existovat. 

Hmotnost černé díry je rovna nule. 
Černá díra, jakožto objekt z nemateriální-
ho světa, jednoduše vytváří podmínky ne-
boli  sílu, vedle níž dochází k základnímu 
ději, tedy k utilizaci nepotřebné hmoty. Je 
skoro jako mazací guma odstraňující z pa-
píru nápisy. Hmota sama zmizí, aniž by se 
dostala do samotné černé díry. 

A na čem vlastně závisí velikost čer-
né díry?

Velikost černé díry závisí na množství 
„patologické  hmoty“  (jinak  tuto  hmotu 
označit  nelze),  která má  být  v  dané  části 
Vesmíru zničena. Černá díra může být jak-
koli  velká nebo malá. Pro  lepší  pochope-
ní  těchto  procesů  probíhajících  v  kosmu 
uvedu  jeden  fiktivní  asociativní  příklad 
spojený  s  lidskou  činností.  Představte  si, 
že člověk potřebuje na určité části paseky 
pokosit plevel. Vidí, jak velké je to území 
a  uvažuje  a  počítá,  jak  velkou  sílu  bude 
muset vynaložit a kolik času mu tato práce 
zabere.  Potom  se  jednoho  krásného  rána 
na té pasece objeví a dá se do naplánované 
práce,  což  je  pro onen plevel  zcela neče-
kané. Jiná věc je, když je takový plevel na 
celém  poli.  Tam  už  musí  člověk  nasadit 
větší  sílu,  například  v  podobě  techniky, 
zapojení dalších lidí apod. To znamená, že 
místo použití závisí na tom, kde se nachází 
„patologie“, ale způsob použití síly závisí 
na objemu konkrétní práce. 

s použitím materiálu 
z knihy AllatRa A. Novych

více informací o černých dírách na: 
http://www.polahoda.cz

ZÁHADNÉ ZMIZENÍ V ČASE 
aneb co ještě nevíme o černých dírách

SPOLEČNOST

Miluješ mě? 
Nerozumím ti!

Drtivá většina manželství dnes vzniká 
z  lásky a  z  přesvědčení, že lidé spolu 
chtějí zůstat navždy. Pryč jsou doby, 
kdy se lidé brát „museli“ nebo dokon-
ce jim byl partner vybrán, přesto tolika 
párům láska jen pár let po svatbě ně-
kam „zmizí“. A  nejčastějším důvodem 
je pocit, že nejsem partnerem milován. 
Z čeho tento často mylný pocit prame-
ní?

Začněme krátkým příběhem nebo 
spíše zpovědí přitažlivého a dobře po-
staveného mladého muže... 
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HISTORIE

Odkud se vzaly 
peníze?

Nám všem dnes známé směnné papí-
ry, které nazýváme penězi, vymysleli 
v  Číně. Čínský císař z  dynastie Tan dal 
v roce 650 do oběhu první papírové pe-
níze. Byly vytištěny na velmi kvalitním 
papíře, lehce se přepravovaly a vždy je 
bylo možné vyměnit za měděné pení-
ze. 
Lingvisté zjistili, jaká je podstata slova 
mince. V překladu z latiny slovo moneo, 
monui, monitum znamená ‚proroctví‘, 
‚varování‘. 
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GM potraviny
Víme co jíme?

V současné době probíhá snad největší 
test v dějinách potravin, a to přímo na 
nás všech, kteří konzumujeme GM po-
traviny. Nikdo se nás neptal, jestli sou-
hlasíme s  tím, aby se bezpečnost GM 
potravin na nás testovala a stejně tak se 
nikdo nezabývá důsledky tohoto testu. 
Tvrdí se, že ty dlouhodobé důsledky 
v  podstatě neexistují, a  proto se jimi 
nikdo nezabývá a  vše, co se objeví, je 
rovnou označeno jako náhodná sou-
vislost.
A skutečné laboratorní testy? Proběhlo 
jich jen několik…

pokračování na str. 2
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Když se ti v střídmosti, radosti a klidu žít podaří, zavřeš tím své dveře lékaři. Gabriel Laub
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Geneticky  modifikované  organismy 
jsou  výsledkem  laboratorní  práce.  Geny 
z jednoho druhu vloží vědci do jiného dru-
hu, aby vytvořili novou vlastnost. Stromy 
se roubují už tisíce let bez problémů. Proč 
by tedy měl být problém s genetickou mo-
difikací?  Tradiční  roubování  a  křížení  je 
však zcela  jiným postupem než genetická 
modifikace (GM). Výsledkem genetických 
manipulací mohou být  takové  organismy, 
jako například  rajčata  s  rybími geny. Při-
rozeným  způsobem  takový  druh  stvořit 
nelze,  genetickou  manipulací  však  ano. 
Genetické  inženýrství  není  v  přírodě  do-
sud odzkoušené. A pokud ano, tak s mnoha 
otazníky a riziky.

Komu prospívá GI?
Ačkoliv  výrobci  geneticky  modifiko-

vaných  semen  a  potravin  obhajují  svoji 
prospěšnost  pro  lidstvo  díky  možnostem 
připravovat potraviny s vyšší nutriční vý-
živností nebo produktivitou, realita je jiná.

U  geneticky  modifikovaných  semen 
jsou  v  praxi  nejčastěji  používané  dvě 
hlavní  vlastnosti:  odolnost  vůči  herbici-
dům a schopnost vytvořit vlastní herbicid. 
V prvním případě může farmář směle pou-
žívat více herbicidů, protože samotná rost-
lina  to  snese,  ve  druhém  případě  nemusí 
být herbicid vůbec použit. Rostlina zabije 
plevel v okolí sama a otázkou zůstává, co 
dalšího  ještě zničí. V obou případech pak 
vyroste  rostlina  s  vyšším  obsahem  herbi-
cidů,  jež  jsou  samozřejmě  toxické  nejen 
pro plevel,  ale  i  pro okolní  přírodu  a  pro 
člověka.

Konkrétním  příkladem  jsou  farmáři 
pěstující  tzv. GM Roundup Ready  sójové 
boby, kteří používají 2-5 krát vyšší množ-
ství herbicidů ve srovnání s farmáři pěstu-
jícími konvenční, nikoli geneticky modifi-
kované druhy.

Jak  geneticky  modifikovaná  semena 
ohrožují organické zemědělství?

Výrobci  geneticky  modifikovaných 
semen zcela ignorují nechtěný přenos GM 
semen na okolní pole, a tak neřeší ani ne-
zbytnost zachování variability druhů včet-
ně starých původních odrůd pro zdraví ne-
jen nás konzumentů, ale celé planety. Staré 
původní  odrůdy  podle  mnoha  odborníků 
nejlépe prospívají jak lidem, tak i prostře-
dí, v němž rostou. Tyto starší nešlechtěné 
odrůdy  jsou  většinou  odolnější.  Nepotře-
bují tolik chemicky ošetřovat nebo nemusí 
být ošetřovány vůbec a  jejich konzumace 
lidem prospívá. 

Pokud  největší  výrobce  GM  semen 
Monsanto  nasadí  na  pole  svá GM  paten-
tovaná  semena  kukuřice,  zemědělec  na 
sousedním  pozemku  nemá  šanci  zabránit 

přirozenému zanášení pylu i na jeho pole. 
Organické  rostliny mohou  být  konta-

minovány pylem z GM rostlin. Po několika 
letech může být existence původních orga-
nických  semen  zcela  zlikvidována.  Jedna 
z  teorií  dokonce  varuje,  že  kontaminace 
GM  pyly  může  po  čase  vést  k  likvidaci 
čehokoliv přirozeného a zůstanou nám jen 
GM semena. 

Vliv GM potravin na zdraví
Právě  probíhá  snad  největší  testová-

ní v dějinách potravin,  a  to přímo na nás 
všech,  kteří  konzumujeme  GM  potravi-
ny. Nikdo se nás neptal,  jestli souhlasíme 
s  tím, aby se bezpečnost GM potravin na 
nás testovala a stejně tak se nikdo nezabý-
vá důsledky tohoto testu. Pokud se výsled-
ky nebude nikdo zabývat, nebudou nikdy 
zveřejněny.  Situace  tak  trochu  připomíná 
sledování nežádoucích účinků po očková-
ní. Tvrdí  se,  že  ty dlouhodobé v podstatě 
neexistují, a proto se jimi nikdo nezabývá. 
Vše,  co  se  časem  objeví,  je  pak  rovnou 
označeno jako náhodná souvislost.

A skutečné laboratorní testy? Proběhlo 
jich jen několik, a když byla zjištěna zdra-
votní  rizika  konzumace GM  potravin,  vý-
sledky zůstaly nepublikovány. Autoři, kteří 
se  snažili  veřejnost  varovat,  byli  umlčeni. 
Nejedná se zdaleka jen o rizika typu zčerve-
nání kůže, ale často o ty nejzávažnější zdra-
votní  potíže,  jako  například  snížení  obra-
nyschopnosti  organismu,  snížení  plodnosti 
anebo poškození důležitých orgánů. Navíc 
vysledování dalších možných  rizik konzu-
mace GM potravin může trvat i desítky let.

Proto  na  otázku,  jak  GM  potraviny 
ovlivňují zdraví, neznáme odpověď. Nikdy 
nebyla prokázána jejich bezpečnost, zatím-
co  rizik  už  byla  nalezena  spousta,  jen  se 
s nimi výrobci nechlubí. Naprostá většina 
studií bezpečnosti potravin  i  léků probíhá 
totiž v současnosti díky financování výrob-
ců dané potraviny či léku. A tak záleží jen 
na  autorech  těchto  studií,  jestli  je  budou 
publikovat  celé  nebo  jen  jejich  výhodné 
části či zda je vůbec zveřejní.

Nové nemoci?
Problémem je, že výrobci GM organis-

mů od počátku manipulují mantrou rovno-
cennosti  tradičních a geneticky modifiko-
vaných  produktů,  díky  níž  není  třeba 
žádného  zvláštního  sledování  vlivu  gene-
ticky modifikovaných  potravin  na  zdraví. 
Americká Food and Drug Association ne-
vyžaduje  žádné  testování  GM  potravin, 
protože jejich výrobci rozhodli, že genetic-
ká modifikace je totéž co tradiční křížení. 
Ze stejného důvodu se výrobcům GM po-
travin také úspěšně daří bránit označování 

těchto  potra-
vin  a  nechat 
na konzumen-
tech,  jestli 
chtě jí GM po-
traviny  jíst. 
Průmysl  vyrá-
bějící  GM  plo-
diny  dokonce 
úspěš ně  donutil  vý-
robce  kvalitních  potravin,  aby  ze  svých 
výrobků odstranili informaci, že se nejed-
ná  o  GM  potraviny.  Přitom  všechny  do-
stupné průzkumy jednoznačně uvádějí, že 
většina konzumentů chce, aby GM potra-
viny byly označeny.

Shrnutí výsledků třicetiletého pěsto-
vání GM plodin

Důsledkem  jsou nižší  výnosy  a  záro-
veň  výrazně  vyšší množství  používaných 
postřiků,  dále  vypěstování  super  plevelů 
a rezistentních škůdců. 80 % GM plodin je 
pěstováno s použitím zdravotně riskantní-
ho herbicidu Roundup, faktem je transge-
netický přenos mezi plodinami stejně jako 
nemožnost  tomuto  nechtěnému  zanášení 
zabránit,  a  také  závažná  zdravotní  rizika 
prokázaná na zvířatech v  laboratořích ce-
lého světa.

Doporučení
Podle Americké akademie enviromen-

tální medicíny studie na zvířatech prokazu-
jí v souvislosti s konzumací GM potravin 
vážná zdravotní rizika včetně neplodnosti, 
poruch imunity, urychlení stárnutí, poruch 
regulace inzulinu a závažných změn na or-
gánech trávicího traktu.

Sama doporučuji seznámit se se sezna-
my  výrobců,  kteří  GM  přísady  používají 
a  tyto  jasně  ignorovat.  Znát  nejběžnější 
GM potraviny a tyto potraviny nakupovat 
v bio kvalitě, protože organické zeměděl-
ství  a  potravinářství  jasně  GM  odmítá. 
Možnost příjmu GM přísad v konvenčních 
potravinách  je  pro  nás  dalším  důvodem 
k  přednostnímu  nakupování  bio  potravin 
i čím dál častějšímu přemýšlení o tom, jak 
si zajistit alespoň část vlastní úrody. Pokud 
vím, tak v Evropě doposud není dovoleno 
rozsáhlé pěstování GM plodin, ale nevím 
o  tom,  že  by  potraviny  dovážené  z USA 
a dalších GM přátelských  zemí měly po-
vinnost být u nás speciálně označovány.

Zdroje: Institut pro zodpovědné tech-
nologie (IRT, The Institute for Responsible 
Technology)  je  světovým  leaderem v po-
skytování  nezávislých  informací  o  GM 
organismech. 

Autorka: Mgr. Margit Slimáková, Ph.D.
celý článek na http://www.margit.cz/gm-potraviny/

GM potraviny: VÍME, CO JÍME?

TRAKCE PÁTEŘE: Dočasná úleva a iluze uzdravení

V traumatologii je metoda trakce v pří-
padě čerstvých vykloubení a zlomenin kostí 
opravdu velmi efektivní. Jedním z nedostat-
ků trakční metody v případě zlomeniny kosti 
je dlouhodobá nucená imobilizace pacienta, 
která se negativně odráží na jeho celkovém 
stavu. Nicméně aby kost správně srostla, sto-
jí za to vydržet dočasné nepohodlí.

Pokud  však  v  traumatologii  při  léčbě 
zlomenin má metoda trakce své opodstat-
nění, pak dle zkušeností z praxe při léčbě 
degenerativně dystrofických procesů pá-
teře (tím  spíše  jsou-li  komplikovány pro-
truzemi nebo vyhřezlými meziobratlovými 
ploténkami) jsou trakční metody léčby ne-
jen neefektivní, ale navíc zesilují a urych-
lují degenerativní procesy. Rád bych vás 
upozornil na to, že užití metody trakce při 
léčbě osteochondrózy páteře je ve vědec-
kých kruzích dodnes sporné a existuje 
k němu mnoho zcela zásadních výhrad.

V  reklamách  propagujících  trakční 
metody  léčby páteře  je  často  tučným pís-
mem zvýrazněna část věty: „v prvé řadě 
za účelem odstranění bolesti“, aby paci-
ent náhodou nepřehlédl hlavní chyták nalí-
čený na jeho psychiku. Taková propagace 
že vede člověka k tomu, aby se zaměřil na 
projevy onemocnění páteře a příliš  se ne-
zamýšlel nad příčinami jeho vzniku a tím 
spíše  ani  nad  dalšími  důsledky  takovéto 
„efektivní léčby“. Podívejme se podrobně-
ji na to, co je to trakce páteře, jakým způso-
bem při ní dochází k dočasnému odstraně-
ní bolesti a jaké má další následky. 

Během  trakce  dochází  k  procesu,  při 

kterém se v první řadě roztahují meziobrat-
lové klouby páteře zvláště v  jejich nejpo-
hyblivějších částech, tedy v krční a bederní 
části. A jaké změny při tom bezprostředně 
probíhají v meziobratlovém segmentu? Při 
trakci dochází ke zvýšení  zátěže na příliš 
roztažené  zadní  části  fibrózního  prsten-
ce  meziobratlové  ploténky. A  jak  si  jistě 
pamatujete,  právě  tyto  části  fibrózního 
prstence  jsou  nejvíce  náchylné  k  tvorbě 
výhřezu.  Trakce  jako  taková  přispívá  ke 
vzniku mikroskopických mezírek a k tvor-
bě mikroskopických  trhlin  (předzvěst  vý-
hřezu  ploténky)  v  zadních  nebo  šikmých 
částech fibrózního prstence.

Odborníci vychvalující metodu trakce 
v  reklamních  brožurách  popisují,  že  díky 
této  metodě  se  zvětšuje  výška  ploténky 
a meziobratlového otvoru, prostor pro pro-
cházející míšní kořeny (nervy) se rozšiřuje, 
zlepšuje se mikrocirkulace, klesá městnání 
venózní  krve  (otoky)  v  kořenech. A  je  to 
opravdu  tak.  Jenže  už  nějak  zapomínají 
upozornit na to, že k tomuto dochází pou-
ze během  trakce,  tedy dokud  jsou mezio-
bratlové  klouby  roztaženy.  Po  ukončení 
trakce  se  pohybové  segmenty  páteře 
zasažené  degenerativně  dystrofickým 
procesem navracejí do  téhož patologic-
kého  stavu,  v  jakém byly  i  před  začát-
kem trakce. Jen s tím rozdílem, že poté 
je  fibrózní  prstenec meziobratlové  plo-
ténky poškozen. Trakce pouze napomáhá 
vzniku  výhřezu  meziobratlové  ploténky! 
Kromě toho během ní dochází k poranění 
synoviálních obalů meziobratlových klou-
bů v důsledku  jejich přílišného  roztažení. 

Protože je synoviální obal bohatě vybaven 
receptory neboli  nervovými  zakončeními, 
není  překvapivé,  že  pacient  během  této 
procedury  může  v  některých  případech 
(například je-li přítomna spondyloartróza) 
pociťovat bolesti a diskomfort. Ale pokud 
člověk  netrpí  takovými  komplikacemi, 
jakou je například již zmíněná nemoc, po-
ciťuje  často  po  této  proceduře  dočasnou 
úlevu. Proč k tomu dochází? 

Metoda  trakce  v  některých  případech 
opravdu  přináší  pacientovi  krátkodobou 
úlevu, ovšem je pravda, že poté nevyhnu-
telně  následují  vážné  komplikace. O  tom 
se však samozřejmě obvykle mlčí. 

Proč procesy probíhající během trak-
ce páteře podporují iluzi „úlevy“? 

Za prvé, při přílišném roztažení mezi-
obratlových  kloubů  dochází  k  jednorázo-
vé  dekompresi  foraminálních  otvorů,  což 
vede k dočasnému pocitu úlevy od bolesti. 
Nicméně když  je  trakce páteře ukončena, 
meziobratlové klouby se navracejí do ob-
vyklé polohy.  Jedná  se o prostý  fyzikální 
zákon. Když tedy člověk po této proceduře 
přechází  do  vertikální  polohy  (postaví  se 
na nohy), bude na něj tak jako dřív působit 
stejné zatížení.

Za druhé, na kloubních plochách me-
ziobratlových  kloubů  se  nachází  velké 
množství  receptorů.  V  průběhu  degene-
rativního procesu  jsou receptory v daném 
segmentu páteře jedny z prvních, které vy-
sílají signály o poškozeních. Jako odpověď 
na  takový  signál  spouští  organismus  celý 
ochranný  program  s  cílem  „znehybnit“ 

pohybový  segment  páteře  na  dobu,  kdy 
budou v poškozené části působit  adaptiv-
ní  a ochranné mechanismy. Vznik bolesti 
tak neumožňuje zatěžovat poškozené části 
páteře.

Během  procesu  trakce  dochází 
i k tomu, že receptory začínají vysílat sig-
nál o změně podmínek a působení ochran-
ných mechanismů v poškozeném segmen-
tu je organismem zastaveno. Dostavuje se 
pocit úlevy od bolesti. Nicméně ona úleva, 
jak už jsem uvedl, je jen dočasná. Jakmile 
je procedura trakce ukončena, staré problé-
my se vracejí a to v ještě horší podobě.

Trakce je v případě protruze a vý-
hřezu meziobratlové ploténky nanejvýš 
škodlivá, protože napomáhá k její dal-
ší extruzi. Je důležité vědět, že jakékoli 
metody trakce neboli roztahování páteře 
v případě degenerace meziobratlové plo-
ténky vedou k tvorbě výhřezu. A v případě 
již vyhřezlé meziobratlové ploténky se pak 
výhřez ještě více vyklenuje. Proto ať už zní 
reklama na  trakci páteře  jakkoli  zajímavě 
a ať už se k tomu používá jakéhokoliv za-
řízení, podstata této metody zůstává stejná.

překlad ze zdroje: 
http://vertebrolog.com/

Máme pro vás skvělý tip, jak můžete 
zregenerovat své tělo od hlavy až k patě, 
a  to  vše  během pouhých  pár minut.  Ptá-
te  se  jak?  Dopřejte  si  medovou  koupel! 
Zhasněte  světlo,  zapalte  svíčku  a  pusť-
te  relaxační  hudbu.  Medová  koupel  vše 
ostatní obstará za vás.

Med: Co vše obsahuje?
Med je  jednou z nejsilnějších přírod-

ních  hydratačních  látek.  Obsahuje  inhi-
biny,  minerály,  vitamíny  skupiny  B,  C, 
D, E a flavonoidy, které pomáhají chránit 
naše  tělo  před  účinkem  škodlivých  vol-
ných radikálů.

Příznivé účinky medu pro naše tělo
Med  odstraňuje  toxiny  z  našeho  těla 

a aktivuje vnitřní orgány. Je vhodný i pro 
citlivou  pleť,  kterou  zklidní  a  zhojí.  Je 
zaručeným  pomocníkem  při  nachlazení, 
plynatosti,  potížích  se  žaludkem, 
infekci  močového  měchýře,  art-
ritidě, nemocích srdce, rakovině, 
chronické  únavě,  zápachu  z  úst, 
kožních infekcích apod. 

Pro koho je medová koupel 
vhodná?

Medová  koupel  se  doporu-
čuje  lidem  trpícím  nemocemi 
kloubů  nebo  revmatismem.  Je 
účinná jako prostředek k oživení 
organismu  vyčerpaného  stresem 
a  nezdravým  životním  stylem. 

Pomůže vám při potížích s nespavostí, při 
bolestech  hlavy  nebo  trávicích  obtížích. 
Jestliže trpíte alergií na med, máte citlivou 
pokožku  nebo  ranky  a  odřeniny  na  těle, 
medovou koupel vám výrazně nedoporu-
čujeme.

Medová koupel: Jak na to?
Rozpustíme 250 mililitrů medu v jed-

nom  litru mléka. Tuto  směs  nalijeme  do 
napuštěné vany (teplota by měla být ma-
ximálně  40°C).  Velmi  vhodné  je  koupel 
ještě obohatit koupelovým olejem (uklid-
ňujícím  nebo  regeneračním).  Vyhněte  se 
přípravkům s pěnivou přísadou,  syntetic-
kým  minerálním  olejům  apod.  Zhasněte 
světlo, zapalte svíčku a pusťte si relaxační 
hudbu.  Doporučená  doba  trvaní  koupele 
by měla být maximálně 20 minut.

http://www.mineralfit.cz/clanek/medo-
va-koupel-pro-zdravi-i-krasu

Medová koupel pro zdraví i krásu

Zázračné léky jsou kolem nás
Měli jste někdy předepsáno pozorovat východ slunce? 

Zkuste magii přírody – ranní rozbřesk

BABSKÉ RADY 
ke zvýšení imunity

Babské rady jsou návody našich babi-
ček a prababiček po generace předávané 
a užívané v každé rodině k řešení všelija-
kých neduhů.

Řada  z  nich  je  účinná  dodnes,  ačkoli 
mohou ve srovnání s moderními medicín-
skými trendy a možnostmi působit leckdy 
úsměvně. Existují  také  rady,  jak  podpořit 
svou  imunitu  pomocí  přírodních  látek. 
Mezi nejvíce rozšířené rady patří:

Vitamín C má  pozitivní  vliv  na  stav 
pokožky a také na imunitu. Ačkoliv se říká, 
že  dostatek  vitamínu  C  dokáže  zabránit 
chřipce, není  tomu tak. Zařídí však, že se 
budeme z nemoci rychleji zotavovat a její 
průběh bude lehčí.

Nejvíc  jej najdeme v  šípcích,  černém 
rybízu, kiwi, paprice, brokolici, rajčatech, 
špenátu,  bramborách  nebo  v  citrusových 
plodech.

Ryby  a  korýši:  Losos,  makrela,  he-
rinky  a  další  tučné  ryby  obsahují  ome-
ga-3 mastné kyseliny. Ty aktivují  fagocy-
ty - bílé krvinky napomáhající v boji proti 
chřipce.  Ryby  a  mořské  plody  jsou  také 
dobrým zdrojem selenu. Selen pomáhá bí-
lým  krvinkám  produkovat  proteiny,  které 
zbavují tělo virů.

Česnek obsahuje mnoho látek podpo-
rujících ničení infekcí, zejména allicin.

Houby obsahují  více  než  300  látek, 
které  nastartují  imunitu.  Podporují  totiž 
produkci  bílých  krvinek,  jež  bojují  proti 
infekcím.  Především  u  nás  méně  známé 
japonské houby  shiitake, maitake a  reishi 
se  řadí mezi  největší  zásobárny  účinných 
látek.

Pšeničné  klíčky: Čtvrt  šálku  pšenič-
ných klíčků nám zajistí téměř polovinu do-
poručené denní dávky zinku. Je to základní 
minerál,  jenž  pomáhá  obnovovat  buňky 
a posiluje imunitní systém.

Bylinky  jsou  bohatým  zdrojem  vita-
mínů  podporujících  náš  imunitní  systém. 
Zatěžují  organismus  podstatně  méně  než 
chemicky  vytvořené  léky.  Nejvíce  zdraví 
prospěšných  látek  z  nich  získáme v  čers-
tvém stavu.

zdroj: http://www.medispot.cz/

Slovo trakce vzniklo z latinského slova tracto, což znamená „vytahovat“, „tahat“. Jednoduše řečeno jde tedy o jakési natažení 
(lat. extensio). Trakce je považována za jednu ze základních ortopedických metod léčby, která se používá při poškození nebo 
onemocnění  opěrného  a  pohybového  aparátu  a  při  odstraňování  následků.  Podstata  této metody  spočívá  v  tom,  že  pomocí 
dlouhodobého nebo krátkodobého zatížení, jež funguje jako protiváha přirozenému napětí tkání obklopujících postižené místo 
(například zlomenou kost), jsou u zlomeniny odstraněny posuny úlomků. Aplikuje se také za účelem odstranění deformací nebo 
kontraktury (omezené pohyblivosti), kdy tato metoda vede k roztahování určité části lidského těla. 

http://www.polahoda.cz
http://www.margit.cz/gm-potraviny
http://vertebrolog.com
http://www.mineralfit.cz/clanek/medova-koupel-pro-zdravi-i-krasu
http://www.mineralfit.cz/clanek/medova-koupel-pro-zdravi-i-krasu
http://www.medispot.cz
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Způsob života je mnohem důležitější než množství prožitých let. Seneca

SYMBOL LÁSKY

Pan ředitel Brácha na vše dohlíží, kde 
je třeba práce, hned se přiblíží. Stále něco 
předělává, opravuje, objednává, on má sta-
rosti a my radosti.

V kuchyni se také snaží, chutně pečou, 
vaří, smaží. Jiřinka a Pepa odvažují deka. 
Zuzanka  nám  prostírá,  Hela  zas  čaj  na 
patra nám vozívá. Pestrá  jídla předkládají 
našim  mlsným  jazýčkům,  vůně  jídel  při 
vaření plní celý dům.

Hanka se svým týmem v prádelně zas 
o náš vzhled dbá  a pečuje vzorně  a vždy 
nám vyjde vstříc. Když jí dvakrát za měsíc 
pytel špinavého prádla odevzdáme, za pár 
dní už čistí, vyfintění jsme, ó to se máme.

Okna nám ráda otevírá a čistý vzduch 
vpouští.  „Tady  pořádek  bude,“  hromuje 
a hrůzu na nás spouští.

Naše  sestry  kontrolují  zdraví,  prášky 
rozdávají, kapou kapky do očí,  tlak měří, 
stravu  podávají,  povinností  mají  víc  než 
dost.  Ceníme  si  jejich  pomoci  a  aktivity, 
usnadňující nám život dost.

A  co  naše  pečovatelky,  dívky  lepé 
nebo  chlapci?  Usnadňují  život  ležícím 
nebo  nemohoucím.  Koupají  je,  přebalují, 
ustavičně poletují,  reagují na zvonky, po-
stýlky  nám přestýlají,  pomáhají  jísti. Bez 
nich bychom nemohli být, existovat vůbec, 
život nám všem usnadňují a ještě se usmí-
vají.

Dále lidé v kancelářích, co se o nás sta-
rají, shánějí potraviny na vaření, hlavu nad 
jídelníčkem si  lámou, o nábor pečují, vše 
potřebné zvládnou.

Výplatu  nám  dávají,  pomáhají  při 
všem, co my nezvládneme a potřebujeme, 
jsou ochotní a vlídní, děkujeme všichni.

Alenka,  Olinka  a Markéta  jsou  pilné 
jako včeličky, uklízejí dům celičký. Každá 
své patro má, kde na čistotu dbá a někdy 

nám  i  pomáhají,  co  naše  těla  nezvládají. 
Děkujeme jim a jsme jim vděčné, jsou pro 
nás velmi užitečné.

Miluška, naše fyzioterapeutka se stará, 
aby  lidé vstali co nejdřív z postelí, učí  je 
chodit, často je musí vodit. Cvičí s jedinci 
a s námi v tělocvičně třikrát týdně, zlepšu-
je nám fyzičku, když cítíme se bídně. Udr-
žuje v činnosti naše svaly chabé, chce mít 
okolo jen siláky a ne sraby slabé.

A  Evička,  naše  aktivizační,  celý  tý-
den se nám věnuje, někomu čte, s někým 
beseduje,  vždycky  a  všem  dobře  poradí, 
z chmurné nálady nás vyladí. Také na pa-
měť  cvičí  naše mozky,  aby  z  nás  nebyly 
jen trosky. Předává nám nejnovější zprávy, 
vymýšlí si na nás záludnosti. Někdy slova 
ze slov tvoříme, různě svůj mozeček moří-
me, a abychom se nenudili, pořádá  různé 
akce, které nás baví, ať je to zpěv, či sport 
anebo výlety, vše utužuje naše zdraví.

A ještě je tu jeden pán v podzemí, ři-
dič, zahradník a kutil všeho druhu, kterého 
vždy zavoláme, když nevíme si rady a náš 
Pepa je tady, aby pomohl a závady odstra-
nil a tímto nám pobyt zde usnadnil.

paní Balážová, Domov pod Kavčí Skalou

Začněme krátkým příběhem
Nebo  spíše  zpovědí  přitažlivého 

a dobře postaveného mladého muže. Jeho 
zpověď je pravdivá, a přesto zní jako jedno 
velké klišé: „Moc jsem ji miloval. Sezná-
mili  jsme se na vysoké  škole a náš vztah 
byl ukázkový. Pár let chození, svatba, prv-
ní dítě...  Jediný problém, který  jsem měl, 
byl, že Simona je jedináček a majetní rodi-
če jí vždy dopřáli, po čem toužila. Nebyla 
rozmazlená ani náročná, ale nebylo snadné 
jí udělat radost a dát jí najevo, co pro mě 
znamená. A já jsem ji chtěl udělat nejšťast-
nější na světě, takže jsem se opravdu sna-
žil a oháněl v práci. Po narození dcerky se 
Simona již do práce nevrátila, chtěla se jí 
plně věnovat. Snažil jsem se ještě 
o trochu víc, abych je obě zabez-
pečil. Asi  i konec našeho vztahu 
byl ukázkový. Měl jsem pocit, že 
tím, že Simoně umožňuji plně se 
věnovat  dceři  a  nákladným  ko-
níčkům, dávám jí dárky při každé 
příležitosti a dvakrát ročně ji vez-
mu na  dovolenou,  kde  se  věnuji 
jen jí, jí jasně dávám najevo, jak 
moc ji miluji. Přesto mi nepřipa-
dala  úplně  šťastná,  uzavírala  se 
do sebe a občas mi vytkla, že mi 
na ní nezáleží. Tak jsem se snažil 
o  to  víc. A  přesto.  Jednoho  dne 
jsem doma našel místo ženy do-
pis, v němž mi psala, že jsme se 
odcizili  a  že má pocit,  že už mě 
vůbec  nezajímá.  A  tak  prý  jde 
hledat  lásku  jinam.  Už  je  to  dva  měsíce 
a  nějak  se  z  toho  pořád  nemůžu  probrat. 
Co jsem udělal špatně?“

Kdyby to byl děj romantického filmu, 
jistě  by Milanovi někdo poradil,  ať  se  za 
Simonou rozjede, podívá se jí do očí, obe-
jme  ji,  vyzná  jí  lásku. Tím by  se  vše  zá-
zračně  vyřešilo.  V  reálném  životě  to  tak 
snadné  nebývá,  takže  na  konci  příběhu 
není  happyend.  Správný  okamžik  Milan 
o pár let zmeškal. Navzdory tomu, že po-
dobné  případy  známe  natolik,  že  do  kina 
bychom na ně asi nešli, v  reálném životě 
stále opakujeme stejné chyby. Jistě svého 
partnera milujete a  jistě mu  to nezapomí-
náte dávat najevo, ale to dělal i Milan. Jak 
to dělat tak, aby nám náš protějšek také ro-
zuměl a aby cítil, že ho milujeme?

Jazyky lásky…
Drtivá většina manželství dnes vzniká 

z lásky a z přesvědčení, že lidé spolu chtějí 
zůstat navždy. Pryč jsou doby, kdy se lidé 

brát „museli“ nebo dokonce  jim byl part-
ner vybrán, přesto  tolika párům  láska  jen 
pár let po svatbě někam „zmizí“. A nejčas-
tějším důvodem  je  pocit,  že  nejsem part-
nerem milován. Z čeho tento často mylný 
pocit pramení?

Se  zajímavou  myšlenkou  přišel  před 
několika  lety  americký  psychoterapeut 
a  manželský  poradce  Gary  Chapman 
(http://garychapman.org).  Je  tak  jednodu-
chá a zároveň geniální,  že  se  rozšířila po 
celém světě:  Jedná  se o prosté nedorozu-
mění  ve  způsobech  projevení  lásky!  Ve 
své knize „Pět jazyků lásky“ Chapman vy-
světluje, že existuje pět základních jazyků, 
tedy pět způsobů, jimiž lidé lásku projevu-

jí. Zároveň jsou také vnitřně nastaveni na 
preferování určitého způsobu. Pokud kaž-
dý  z  partnerů  používá  jiný  jazyk,  navzá-
jem si nemusejí  rozumět. Pak může dojít 
k situaci jako z Milanova příběhu, kdy se 
jeden snaží, seč může, a přesto má druhý 
pocit, že je nemilován. Chapman definuje 
tyto  jazyky:  slova  ujištění,  pozornost,  ja-
zyk darů, skutky služby a fyzický kontakt.

… a jak se v tom vyznat
Verbálně  založený  člověk,  preferující 

slova  ujištění,  se  cítí milován,  pokud mu 
druhý slovně potvrzuje svou  lásku a  jeho 
hodnotu. Takový člověk „povyroste“, po-
kud  ho  partner  pochválí.  Třeba  za  to,  co 
pro  něj  udělal,  nebo  za  jeho  vlastnosti. 
Také ujištění o vzájemné lásce by mělo být 
verbální. Pokud vám tedy chybí, že už jste 
dlouho neslyšeli „miluji tě“ nebo vás mrzí, 
že  když  se  vám  podaří  něco  obtížného, 
partner vás nepochválí, možná jsou vaším 
jazykem slova ujištění. Silně emocionálně 

založeným  lidem  často  nestačí  jen  slova, 
potřebují cítit pozornost, emocionální blíz-
kost a myšlenkovou intimitu s partnerem. 
Takovému  člověku  nestačí  jen  ocenění 
nebo vyznání  lásky, musí  cítit,  že partner 
je skutečně myšlenkově jen s ním. Pokud 
je vaším jazykem pozornost, nyní přesně 
víte, o čem hovořím.

Ostatní  jazyky  lásky  jsou  poněkud 
hmatatelnější.  Skutky  služby  jsou  jazy-
kem Milana z našeho počátečního příběhu. 
Mluví jimi lidé, kteří namísto řečí jednají. 
Udělají  pro  vás  první  poslední  a  v  jejich 
očích  je  toto  více  než  jakékoli  vyznání. 
Tento  jazyk  bývá  asi  nejčastěji  nepocho-
pen. Je-li muž frustrován, že se mu nedo-

stává odezvy na  takto vyjádřenou 
lásku,  může  své  úsilí  znásobit 
tak, že se z něj stane workoholik. 
A naopak existují lidé, jimž nejlé-
pe projevíte  lásku vhodně zvole-
ným dárkem –  ti mluví  jazykem 
darů.  Poznáte  je  třeba  i  podle 
toho, že skladují spoustu „zbyteč-
ností“, kterými byli během života 
obdarováni.

Poslední možností je fyzický 
kontakt.  Pro  někoho  je  jen  ten 
opravdovým  vyjádřením  lásky. 
Potřeba něžnosti a doteků je běž-
ně vnímána jako zásadní pro ženy, 
ovšem  ve  skutečnosti  je  zásadní 
i pro mnoho mužů – jen jim zpra-
vidla nestačí doteky, ale touží po 
sexuálním kontaktu.

Podle Chapmana  je  nejlepším  způso-
bem, jak zjistit, kterým jazykem protějšek 
mluví, pozorovat, jakým způsobem proje-
vuje lásku. Stejným způsobem by se potom 
pravděpodobně mělo mluvit na něj. 

Spolehlivý pomocník: Vcítění
Jak tedy zjistit, jakým způsobem part-

nerovi  nejlépe  vyjadřovat  lásku?  Pozoro-
vání  může  pomoci,  stejně  tak  i  rozhovor 
na  toto  téma,  ale  nejspolehlivěji  to  zjistí-
te  jen  zkoušením  a  pozorováním  reakcí. 
Zkrátka mějte na paměti ono werichovské 
„lidi jsou různé“. Pokud vybírám někomu 
dárek,  také to musím činit s přemýšlením 
nad  tím,  jaký  je.  Pokud  chci  někoho  ob-
darovat  láskou,  je  to  o  tomtéž. Nemyslet 
přitom na sebe, ale na svůj protějšek a jeho 
vidění světa. 

autor: Mgr. Kateřina Lipinská

http://magazin.mojechytredite.cz/rodi-
na-a-vztahy/milujes-me-nerozumim-ti

Miluješ mě? Nerozumím ti!
V rodné vesnici Chian Shi se 

slavil den lásky. V tento významný 
den se celá vesnice sešla na poli, 
na kterém se konala zábava, a vy-
vrcholením svátku 
bylo vypuštění dvojic 
lampionů zamilova-
nými, jako symbolu 
lásky. Letící světýl-
ka symbolizovala 
bezhraničnost lásky 
a její povznesenost. 
Chian Shi osobně 
tyto lampiony dělal 
a s radostí je daroval 
zamilovaným párům. 
Někdo je prostě pou-
štěl a zasněně pozo-
roval lehký let a jiní, kteří chtěli nějak 
vyniknout, přivazovali na lampion 
barevné pásky - modrou, červenou, 
žlutou.

A tak první lampiony začaly stou-
pat nahoru, lampiony s barevnými 
pásky trochu zaostávaly. Jeden pár 
se rozhodl, že jejich lampion rozhod-
ně musí být nejkrásnější a zapůsobit 
na každého, proto jej ozdobili velkým 

množstvím různobarevných pás-
ků. Jejich lampion se začal pomalu 
zvedat do vzduchu. Všichni přítom-
ní se zatajeným dechem pozorovali 

fascinující podíva-
nou. První světýlka 
byla hodně vysoko, 
a lampion s barevný-
mi páskami se zve-
dal ladně a pomalu. 
Najednou odnášený 
větrem narazil na ko-
runu stromu na okraji 
pole a zamotal se do 
větví.

Zamilovaný pár 
byl velmi rozrušený, 
že lampion nevystou-

pal do nebe s ostatními.

Chian Shi k nim přišel a řekl:
Láska to je dar, poklad pro dva. 

Je čistá a lehká. Není nutné jí čímkoli 
zatěžovat. Teprve pak naplní váš ži-
vot opravdovým štěstím. A to je mno-
hem důležitější, než se chlubit nebo 
ukazovat ostatním. Daruji vám další 
lampion, ale pamatujte, že život tak 
snadno druhou šanci nedává...

Láska, to jsou jiskry 
ve Tvých očích.

Láska, to je rosa 
na Tvých sladkých rtech.

Láska, to je zpěv skřivánka, 
který zní z tvých úst.

Láska to jsou studánky ve tvých očích, 
ve kterých je vidět 

louka plná nádherných květů a křídel motýlů.
Láska to je Tvůj dech, 

stejně kouzelný jako vánek 
v korunách stromů.

Láska je oheň, 
který nás hřeje u srdce.
Miluju Tě Lásko moje!

Jiří Havlík (Malovidy, Vlašim)

Vyznání lásky

Vážení obyvatelé Domova pod Kavčí Skalou, milá paní Balážová 
a pane Fejtku, srdečně Vám děkujeme za Vaše příspěvky. Děkujeme 
Vám za to, že jste a také za to, že nám všem pomáháte uvědomit si, že 
dobré srdce vidí ve všem a v každém jenom to krásné. Pravdou je, že 
tvořit a darovat lásku a radost je možné v každém věku a přesně tam, 
kde nám bylo osudem dopřáno být.

S láskou a úctou redakce novin Polahoda

Současné  využití  neuromarketingu  se  po-
hybuje  na  hraně  etiky,  řekl  v  pořadu  ČT 
Hyde  Park Civilizace  neuropatolog  Fran-
tišek  Koukolík.  Varoval  před  různými 
způsoby  zneužití  psychologických  a  neu-
rologických poznatků v politice a byznysu 

i přirozenou náchylností lidí chovat se jako 
‘ovčí stádo’.
Reklamní  společnosti  využívají  v  kon-
kurenčním  boji  k  přilákání  zákazníků 
nejnovějších  vědeckých  poznatků.  Díky 
mladému  vědeckému  oboru,  tzv.  neuro-
marketingu, získávají velké obchodní spo-
lečnosti  a  výrobci  informace o  fungování 
lidského  mozku  v  souvislosti  s  nakupo-
váním. To jim pak pomáhá efektivněji za-
měřit inzerci či rozložení zboží v regálech. 
Podle Koukolíka může být neuromarketing 

velmi  snadno  zneužitelný  nejen  v  obcho-
du, ale také v politice. „Neexistuje jenom 
neuromarketing  na  psí  konzervy,  ale  i  na 
politické názory. Mechanismus je naprosto 
stejný,“ upozorňuje neurolog.
Neuromarketing  je  rychle  se  rozvíje-

jícím  oborem  současné 
vědy.  Sleduje,  které  ob-
lasti  mozku  se  aktivují, 
když se lidé rozhodují, co 
nakoupí,  či  jejich  reakci 
na reklamy. Snaží se roz-
krýt  hlavně  paměť  nebo 
vědomí  zákazníků.  Slu-
žeb neuromarketingu vy-
užívá mnoho firem, mimo 
jiné  Ford,  Coca-Cola, 
Heinz  nebo  Sainsbury‘s. 
Kvůli  citlivé  etické  otáz-

ce  se  však  jejím  využitím  firmy  příliš 
nechlubí.  Experimenty  se  odehrávají 
zatím pouze na několika pracovištích na 
světě,  například  i  v  pražském  IKEMu 
a Ústavu informatiky Akademie věd.

Vědecké týmy odborníků mají také vrcholní 
politici. Veřejné mínění je tak díky psycho-
logickým poznatkům možno do  jisté míry 
ovládat. Koukolík v této souvislosti popisu-
je dobře známý jev, který je označován jako 
„chování ovčího stáda“. To si podle něj lid-

stvo přineslo z vývojové minulosti, kdy mu 
bylo velkou strategickou výhodou využitou 
ke  spolupráci.  „To,  že  jsme  vnímaví  vůči 
manipulaci,  je  základním  důvodem  toho, 
proč jsme historicky přežili. Ovlivnění lidí 
ve skupině může znamenat kooperaci.“ Ta 
je  totiž  podle  něj  alfou  a  omegou  přežití 
malých skupin ve volné přírodě.

Civilizace se však podle něj vyvinula způ-
sobem, který si v kontextu evoluce vůbec 
neuměla představit. “Problémem je, že me-
chanismy  v  mozku  vysoustruhované  pro 
přežití  jsou použitelné pouze do 150–250 
lidí,”  vysvětluje  Koukolík.  “Vykloubili 
jsme  se  z  chodu věcí.  Prolamujeme  svoji 
cestu  někam,  kde,  pokud  je  známo,  žád-
ný  druh  nikdy  nebyl.  Je  to  naše  velikost 
a  bída,  je  to  riziko  našeho  zániku.”  Síla 
davu  tak  podle  něj může  být  lehce  zneu-
žita. “Jestliže naše ‘ovčí’ chování je před-
mětem mocenské manipulace tak, že vede 
skupinu do zániku, měla by  se najít  ales-
poň jedna kontra-ovce, která těm ostatním 
řekne: ‘Nedělejte to!’ V naší společnosti by 
se najít mohla, mnoho jich však nevidím,” 
uvedl Koukolík.

http://www.ceskatelevize.cz/ct24/ 
domaci/198143-koukolik-neuromarketing-

-balancuje-na-hrane-etiky/

NEUROMARKETING – 
nová metoda manipulace člověka?
Koukolík: Neuromarketing balancuje na hraně etiky

Proč jsme spokojeni v našem Domově?

„Pravá Láska, to je štědrý vnitřní dar, který jeden člověk daruje druhému hojností hlubokých pocitů. Tako-
vou Lásku můžeme dát, když na sebe zapomeneme. O této Lásce se říká, že je trpělivá, odpouští, není závistivá, 
není hrdá, není sobecká, a nepřeje nic zlého.

Pravá Láska, to je znovuobnovení jednoty duše. Milující člověk vidí v jiném spřízněnou krásu jeho duše. 
Když člověk opravdu miluje, nevidí povrchní krásu, tím myslím, rozumovou a fyzickou krásu jiného člověka, 
jeho talenty, schopnosti, ale skutečnou vnitřní krásu... Opravdová Láska překoná všechno ... “ 

Rigden Djapo (z knihy AllatRa A.Novych)

http://www.polahoda.cz
http://garychapman.org
http://magazin.mojechytredite.cz/rodina-a-vztahy/milujes-me-nerozumim-ti
http://magazin.mojechytredite.cz/rodina-a-vztahy/milujes-me-nerozumim-ti
http://www.ceskatelevize.cz/ct24
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Příroda je stále nekonečně populárnější než dějiny. Karel Čapek

V roce 1881, během vykopávek hrob-
ky  faraona Ramsese 2, došlo k zajímavé-
mu  zjištění.  Mezi  starožitnostmi,  zlatem 
a drahými kameny největší pozornost vý-
zkumníků přitáhlo několik sušených  loto-
sových poupat, která ležela na viditelném 
místě.  Podle  vědců  v  hrobce  zůstávaly 
kolem  3000  let  a  dokonale  udržely  svoji 
barvu. Proč staří Egypťané této květině vě-
novali tolik pozornosti a úcty?

Věděli  jste,  že  skutečně  kouzelné 
vlastnosti mají i lotosová semena? V sou-
časné  době  je  vědcům  zatěžko  vysvětlit, 
proč mají semena lotosu schopnost klíčení 
po tisíce let.

Už  v  roce  1933  byla  všechna  media 
v Anglii  plná  senzačních  zpráv,  když  se 

v  botanické  za-
hradě  botanikům 
podařilo  naklíčit 
semena lotosu, je-
jichž věk byl kolem čtyř století. Dokonce 
i  tehdy  vědci  pochybovali,  a  pokračovali 
ve svém výzkumu. A co si myslíte? Poda-
řilo  se  jim  naklíčit  semena  lotosu,  jehož 
stáří bylo více než tisíc let! Ale za semena 
s  nejdelší  životností  se  považují  semena 
z Japonska. Byla objevena v suchém raše-
liništi.  Radiokarbonová  analýza  ukázala, 
že jsou stará asi dva tisíce let. Tato semena 
také dokázali naklíčit během několik dní.

Během výzkumu byl v semenech od-
halen enzym, kterým eliminují poškoze-
ní  struktury  bílkoviny.  Tento  enzym  je 
v semenech lotosu stale aktivní, bez ohle-
du na jejich věk, tj. bez ohledu na to, zdali 
má semeno 1000 let nebo 1 rok. Ale vědci 

ve výzkumech pokračují, protože si nejsou 
stoprocentně  jistí,  že  právě  díky  tomuto 
enzymu jsou lotosová semínka nesmrtelná.

Lotos  již  dlouho  lidem  daruje  nejen 
svoji nepopsatelnou krásu, ale také výbor-
né jídlo a slouží jako lék na mnoho nemo-
cí.  První  zmínka  o  lotosu  jako  léčebném 
prostředku  byla  nalezena  ve  starověkých 
čínských  traktátech.  V  Čínské,  tibetské, 
vietnamské a indické medicíně pro přípra-
vu léčivých přípravků používají celý květ. 
Starověcí léčitelé uměli udělat z každé čás-
ti  květu  různé  léčivé  tinktury, masti,  kte-
ré opravdu sloužily  jako první pomoc při 
mnoha  nemocech. Ve  starověkém Egyptě 
a Indii z lotosových semen připravovali la-
hodné koláče. I v dnešní době také existují 
různé recepty na přípravu polévek, maso-
vých pokrmů a občerstvení na bázi lotosu.

Zajímavé je, že všechny části rostliny 
(mladé listy, květ, semínka i oddenek) jsou 
jedlé. V Asii se okvětní plátky používají při 
stolování jako dekorace a do listů se jídlo 
balí.  Jako  potravinu  znali  rostoucí  žlutý 
lotos  v Americe  tamní  indiáni. Nejčastěji 
se  jí  oddenky,  a  to  v polévce,  přičemž  je 
doporučeno  tepelně  upravit  všechny  čás-
ti.  Za  povšimnutí  rovněž  stojí  lotosový 
kořen,  používaný  v  čínském  lékařství.  Je 
totiž velmi bohatý na vitamíny a důležité 
stopové prvky. Nejširší použití mají semín-
ka (nebo oříšky). Dají se jíst syrová nebo 
vařená (často rozmačkaná do pasty), lze je 
dokonce opražit i do formy podobné pop-
cornu.

Lotosový  květ  zachovává  čistou 
a  jemně  světlou  barvu,  i  když  vyrůstá 
z močálu a bahnité vody. Prorůstá z vody, 
ale  vždy  zůstává  suchý,  vyzařuje  čistotu, 
svěžest a krásu.

Lotosový květ je nepopsatelně nádher-
ný a vždy otočený ke  slunci. Vědci  tento 
jev  vysvětlují  zvláštním  umístěním  svě-
telného  senzoru  na  květině.  Tam  je  další 

překvapivý  objev.  Když  lotos  kvete,  a  to 
trvá čtyři dny, během dne se uvnitř květu 
udržuje  teplota  35  stupňů  Celsia,  v  noci 
květ sníží vnitřní  teplotu na deset stupňů! 
Vědci  byli  schopni  vysvětlit  pouze  che-
mické  procesy,  které  se  během  kvetení 
lotosu vyskytují, ale příčina změny teploty 
zůstává záhadou.

S  lotosovým  květem  je  spojeno  plno 
záhad  a  jedna  z  nich  pochází  z  čínské 
provincie  S’-čchuan. Na  jedné  z  řek,  do-
slova z ničeho nic,  se ze dna  řeky začaly 
vynořovat  lotosové  květy.  Samotná  obec 
a řeka jsou pojmenovány – Lotоs. Legen-
dy o takových jevech v obci existovaly už 
dlouhou dobu, ale v dnešní době se to stalo 
poprvé.

Největší  lotosová  pole  jsou  v Rusku 
v deltě  řeky Volhy  (Astrachanská oblast). 

Zatím  neexistuje  jediný  názor,  odkud  se 
tam semena lotosu vzala.

Od  července  do  září  na  lotosových 
polích  přichází  čas  květu  lotosu.  Tisíce 
návštěvníků si přijíždí vychutnat tuto kve-
toucí  nádheru!  Jeden  lotosový  květ  kvete 
2-4  dny,  a  pak  okvětní  lístky  opadávají. 
Nicméně,  během  dne  se  mnoho  pupenů 
vynoří z vody, a každý den přinesou nové 
a nové květy. Vzniká pocit nekonečně kve-

toucích lotosových polí! 
Velká  změť  barev  během  hromadné-

ho květu lotosu trvá více než dva měsíce. 
Postupně  je  kvetoucích  lotosů  stále méně 
a méně. Zůstávají pouze semeníky (plodní-
ky) s dozrávajícími semeny lotosu. V říjnu 
a  listopadu  silné  větry  semeníky  (plodní-
ky)  zlomí  a  odtud  se  vysypou  semínka 
(oříšky),  která  pak  dají  život  novým  vý-
honkům nádherných květin. Na semenech 
lotosu si rádi pochutnávají migrující ptáci.

Už  ve  20.  století  botanici  z  univerzi-
ty  v  Bonnu  vědecky  prokázali  fenomén 
samočistění  lotosu.  Tento  jev  vědci  vy-
světlují  speciální  nano-strukturovanou 
konstrukcí květinových plátků. Později byl 
tento  jev  patentován  a  na  počest  Lotosu 
pojmenován - Lotus efekt (Lotus-effect). 
Této technologii se dostalo nejrozšířenější-
ho využití v automobilovém a chemickém 
průmyslu,  ale nyní  se uvažuje  s  využitím 
této  technologie  i  v  textilním  průmyslu. 
Tak snad v blízké budoucnosti budou mít 
naše oděvy samočisticí efekt.

Lotos je jednou z nejstarších a tajem-
ných rostlin. Historici a archeologové jeho 
obrazy objevují v kulturách různých epoch 
a kontinentů  -  starověkého Egypta,  Indie, 
antického  Řecka,  Sumerské  civilizace, 
kmenu Dogonů a Mayů a v mnoha dalších. 
Popisy  lotosu  jsou  v mýtech  a  legendách 
všech  starověkých  národů,  které  obývaly 
naši zemi. Ale proč?

Vytváří se dojem, že ještě něco nevíme, 
nebo nám něco uniklo. Koneckonců, nejed-
nou už bylo prokázáno,  že mýty,  legendy 
a pohádky nejsou fantazií našich předků. Je 
to klíč k poznání člověka a světa.

Lotos symbol nesmrtelnosti a zno-
vuzrození

„Lotos byl  jedním z prvních symbolů 
nesmrtelnosti a znovuzrození mezi různý-
mi národy ve smyslu duchovní transforma-

ce člověka. Následně se v té či oné podobě 
začal odrážet v náboženských představách 
různých starých kultur, například  indické, 
egyptské, asyrské, fénické, kultuře Chetitů 
a dalších. Pokud zobrazovaly lotosový pu-
pen, znamenalo to potenciální sílu člověka 
během života. A když zobrazovali vyzrálý 
semeník, který má tvar obrácené useknuté 
pyramidy  kuželovitého  tvaru,  znamenalo 

to výsledek lidské činnosti za svého živo-
ta,“ovoce“ (hodnocení) po jeho smrti. 

Pokud byl stonek se semeníkem v ru-
kou  božstva,  znamenalo  to  plodivou  sílu 
stvoření. Kromě toho se lotos často zobra-
zoval spolu s Velkou Matkou (jak jí vědci 
říkají – bohyně Měsíce), proto  se později 
začal kreslit symbolicky v podobě poháru.

Ve  staroegyptské  kultuře  lotos  v  ru-
kách Matky - Panny symbolizuje cudnost, 
panenskou  čistotu,  duchovní  plodnost, 
božskou  tvůrčí  sílu  ženského  principu. 
Později přibyly různé výklady lotosového 
květu  v  rukou Velké Bohyně:  berla  (žez-
lo duchovní moci nad hmotou, propletené 
s hadem nebo dvěma hady, rozkvetlé žez-
lo),  znalosti  v  podobě  otevřeného  svitku 
(otevřené knihy). Ještě později bohyni Isis 
zobrazovaly takto: dlaň pravé ruky si dává 
na sluneční pleteň a levou rukou drží Ne-
mluvňátko (syna Jediného), jehož jméno je 
Hor, což znamená „Ten, který je z Nebe.“ 
Hor, jako tvořící bůh, se obvykle zobrazo-
val s hlavou sokola....“

překlad ze zdroje: http://www.nexplorer.
ru, www.sokrovennik.ru, AllatRa A. Novych

LOTOSOVÝ KVĚT 
nám odhaluje svá tajemství

Toulám se rád kolem řeky Svitavy cestou prosluněnou,
Teče lučinami, lesy, poli … krajinou malebnou,

Vítr listím stromu ševelí, řeka opojně šumí,
Na hladině kachny s labutěmi ladně plují.

Hejna vodního ptactva k mostu připlouvají
A po drobtech pečiva se divoce vrhají,

Ty dravější se o sousto perou, peří lítá ve vzduchu,
zklidněnou vodu dál vlní vánky po tomto vzruchu.

Z klenby stromů rozléhá se ptačí chór,
Usmálo se sluníčko a stoupá nad obzor.

Orosené luční kvítí se třpytí, až dech se tají,
zraky lidí živou krásou poutají.

Hřmící padající vody z jezu v pěnu se mění,
Její klokotavé víření vnímám jako opojení.

Racek střemhlav padá na hladinu, hned se vznese
a v zobáku stříbrná rybička se mu třese.

Pod převisem vrbových větví rybář sedí
a na splávek upřeným pohledem hledí.

Návnada červem zabrala, kapr sebou smýká,
navijákem ho přitahuje a vzrušeně dýchá.

Procházkou a žárem slunce znavený,
Uléhám do stínu lípy na palouček zelený,

Nad hlavou mi sedmihlásek líbeznou píseň pěje,
Ani se nehnu, jen po očku se dívám, jakému hrdélko se chvěje.

Samoten, sám se svými trampotami,
Bloudívám kolem vody pod vrbami,

Ticho je kolem posvátné, že vlastní dech tě ruší
A vzduch provoněný vůní květů vrací klid mé duši.

Jsi cílem mých poutí-podmanivá v každé roční době,
Kolik nepoznaných krás skrýváš v sobě?

V chrámu přírody nalézám k tobě úctu, obdiv, pokoru…,
Vítán buď každý, kdo je k tobě šetrný – chraňme naši přírodu!

Rostislav Rotrekl, Brno 

ŘEKA SVITAVA

Rumunská geologická literatura 
má jeden specifický termín – trovant. 
Jde o „rostoucí kameny“, které se vy-
skytují na dvou místech v kraji Vâlcea. 
Specifické vlastnosti na pohled docela 
obyčejných balvanů se projevují po 
dešti: začnou zvětšovat svůj objem 
a rostou doslova jako houby.

V samém počátku je kámen zcela 
nepatrný a váží několik gramů. Ale po 
nějaké době jeho hmotnost dosáhne 

1000 kg a měří i několik metrů. Ob-
zvláště rychle rostou v „mladém věku“, 
ve stáří se rychlost jejich růstu zpoma-
lí. Ačkoli jde o velkou kuriozitu, geolo-
gové mají jasno. Trovanty mají pevné 
kamenné jádro a jsou obklopeny pís-
kem. Vznikly následkem cementace 
písku v součinnosti s vodou bohatou 
na uhličitan vápenatý. Tento proces 
začal asi před šesti milióny let, přičemž 
na povrch se kameny dostaly násled-
kem zemětřesení.

I přesto mají trovanty jedno specifi-
kum, které věda zatím neumí vysvětlit. 
Týká se jejich „rozmnožování“. Poté, 

co kámen získá potřebnou vláhu, se 
na jeho povrchu vytvoří malé „bulky“. 
Ty za nějakou dobu dosáhnou ohrom-
ných roz-
měrů a po 
čase se od 
„mateřské-
ho kamene“ 
odlomí, aby 
mohly vést 
samostatný 
„život“.

zdroj: http://
procproto.
cz/priroda-2/

NEUVĚŘITELNÁ HŘÍČKA PŘÍRODY:
kameny, které rostou a rozmnožují se

POKOJOVÉ ROSTLINY ČISTÍ VZDUCH
V interiérech trávíme většinu času. 

Kvalita vzduchu uvnitř místností má na 
naše zdraví velký vliv. Jak vzduch pročis-
tit? Ekologické a levné čističky najdete 
mezi pokojovými rostlinami.

Některé druhy pokojových rostlin jsou 
prokazatelně výkonnými zdravotními filtry, 
eliminují řadu škodlivin a navíc krásně vy-
padají!

Jedy, které doma a v kanceláři 
možná nečekáte

Interiéry  mohou  být  mnohdy 
překvapivě zamořeny toxickými lát-
kami. Uvolňují se z nátěrů a lepidel 
nábytku (jen běžný lak může uvolňo-
vat  formaldehyd  a  xylen),  z  izolací 
a  rozpouštědel. K  tomu se přidávají 
agresivní  čisticí  prostředky  (pokud 
nepoužíváte  ekologické  varianty), 
a nedostatek větrání, obvyklý přede-
vším v zimě.

Jak fungují zelené pračky vzduchu?
Rostliny  vychytávají  škodlivé  látky 

z  logických  důvodů.  Většinou  se  jedná 
o  těkavé  organické  látky,  které  obsahují 
uhlík. A ten rostliny nutně potřebují k vý-
živě.  Berou  jej  z  čehokoli,  tedy  nejenom 
z  oxidu  uhličitého.  Molekuly  škodlivých 
látek  tak  rozbijí  a  ze  vzduchu  eliminují. 
Tato  schopnost  se  dokonce  vztahuje  i  na 
některé  látky,  které  uhlík  neobsahují  – 

pilné  rostliny  je  přesto  navždy  uvězní  ve 
svých tělech. 

Rostliny  jako  filtry  byly  testová-
ny  v  mnoha  studiích  a  obstály  –  zdravý 
vzduch  pomáhají  udržovat  dokonce  i  na 
vesmírných stanicích.

Jsou  účinné  i  při  takzvaném  syndro-
mu nemocných budov, který  je  souhrnem 
obtíží  a  onemocnění  spojených  nejčastěji 
s prostředím kanceláří.

Doma  jsou  pak  neocenitelnými  po-
mocníky při vytváření zdravého a příjem-
ného bydlení.

Rostliny odstraní formaldehyd i rtuť
Nebezpečný  formaldehyd  dovede  ze 

vzduchu odfiltrovat a zneškodnit filoden-
dron,  fíkus,  scindapsus,  zelenec,  břečťan 
i sanseviera zvaná tchýnin jazyk. Rovněž 
škodlivý  xylen  z  interiérů  prokazateně 

odsávala  sanseviera  a  břečťan.  Zelenec, 
pohledná  a  zcela  nenáročná  pokojovka, 
si navíc poradí i se zplodinami plynových 
vařičů,  proto  jí  na  rozdíl  od  mnohých 
jiných  nevadí  ani  umístěni  v  kuchyni, 
a  také  s  tabákovým  kouřem.  Nádherné 
kvetoucí  kamélie  nebo  pokojové  růže 
odstraňují  stopy  těžkých  kovů,  například 
rtuti a olova.

Přirozené zvlhčovače a osvěžo-
vače

Všechny  rostliny  obohacují 
vzduch kyslíkem a vlhkostí. Odpařo-
vání vlhkosti rostlinami je navíc sa-
moregulační  –  do  suchého  vzduchu 
odpařují více, než do vlhkého. Kro-
mě vody rostliny do ovzduší odpařují 
i silice, které vzduch osvěžují, dezin-
fikují a působí blahodárně na dýchací 
systém i psychiku. Opět jsou bezpeč-
nější, než mnohé syntetické osvěžo-
vače vzduchu. Při alergiích, astmatu 
i nachlazení  je  skvělý například eu-

kalyptus. Pro výrazný účinek pěstujte ales-
poň dva vzrostlejší keře v místnosti. Vonné 
silice uvolňují rovněž všechny aromatické 
byliny,  které  jsou  s oblibou pěstovány na 
okenních parapetech –  rozmarýna,  oregá-
no,  yzop,  saturejka,  tymián,  majoránka, 
vonné pelargonie a další.

Autor: Jana Bucharová
zdroj: http://www.ireceptar.cz/zahrada/

pokojove-rostliny/

Dej každému dni příležitost, aby se stal nejkrásnějším dnem tvého 
života.  
Mark Twain
Utrhl jsem květinu a ona mi zvadla. Chytil jsem motýla, ale brzy 
zemřel. 
Až pak jsem pochopil, ze krásy je třeba dotýkat se srdcem...  
John Lennon

http://www.polahoda.cz
http://www.nexplorer.ru
http://www.nexplorer.ru
http://www.sokrovennik.ru
http://procproto.cz/priroda-2
http://procproto.cz/priroda-2
http://procproto.cz/priroda-2
http://www.ireceptar.cz/zahrada
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Historie je učitelkou života. Marcus Tullius Cicero

HISTORIE • ZÁHADY • ZAJÍMAVOSTI

pokračování z minulého čísla...
„Není náhodou, že pečetí prvních tem-

plářů se stalo zobrazení dvou jezdců, kteří 
jedou na jednom koni. Symbol ‚blíženců‘ 
znamená  nejvyšší  osvícení,  které  ukazuje 
na rozdvojení člověka po setkání s Prapů-
vodním Zvukem,  tedy Grálem. Kůň sym-
bolizuje pohyb. V různých obdobích byla 
místo koně  i  jiná označení, například  loď 
nebo ptáci, také labutě, sokoli, tedy to, co 
bylo rychlejší než chůze obyčejného člově-
ka, pod čímž se samozřejmě rozumí sakrál-
ní smysl pohybu po duchovní cestě.“

Popis části tajného rituálu zasvěcení 
do vnitřního kruhu Řádu templářů, které 
zanechal rytíř Chrámu Evrard v osobních 
zápiscích:

„…Na konci velké  svátosti  zasvěcení 
ve zvláštním povznesení ducha jsem z ce-
lého  srdce  zatoužil  uvidět  to,  o  čem  mi 
vyprávěli... A pak se mi to zjevilo. Všech-
no  kolem  jakoby  zmizelo,  pouze  zvlášt-
ní  světlo  mi  ozářilo  cestu  a  přitahovalo 
k sobě, přímo v samotný zenit nejvyšších 
nebes.  Něco  božského  a  nehasnoucího 
mě  rychle  přibližovalo  k  proudu  jasného 
přitažlivého  Světla.  Síla  jeho  svitu  byla 
ohromná, ale nespalovala. Pocítil jsem, že 
je v něm přítomno cosi Vysokého a Nevy-
světlitelného. V radostném rozrušení jsem 
vešel do oslepujícího Světla. A zde, když 
se  mi  pohled  rozestřel,  jsem  uviděl  tvář 
nepopsatelně  překrásné  Panny  obestřené 
zářivým jasem. Uviděl jsem ji – samotnou 
Sofii! Tento božský obraz není možné po-
psat žádnými lidskými slovy.

Velké  tajemství  obklopovalo  všechny 
kolem. Božská Sofie se blížila ke mně. Od 
ní  se  linula  nádherná  vůně  jiného  světa. 
V  rukou  držela  zlatou  číši  ve  tvaru  věč-
ného  květu Lásky,  který  rozvíjí množství 
svých lístků v božské čistotě jejich původ-
ního  jasu. V  číši  se  třpytil  zlatavý  nápoj. 
Krotce  položila  překrásná  Sofie  ruku  na 
mou  hlavu,  druhou  rukou  pozdvihla  číši 
k mým  ústům  a  začala mě  napájet  zlata-
vým  nápojem.  Blahodárná  radost  se  za-
čala  rozlévat  po  celé  mé  bytosti.  Viděl 
jsem, jak z číše ubývá tato třpytivá božská 
tekutina,  vlévala  se  do mě,  ale  já  jsem  ji 
v ústech necítil, necítil jsem její chuť. Ale 
jasně jsem cítil, jak se nadpozemské teplo 
začalo rozlévat uvnitř mě, jakoby omýva-
lo prázdnou schránku mého těla: nejdříve 
po rukou, potom po hrudi, břichu, nohách. 

A potom naplnilo prudkým  tokem nehas-
noucího jasu celou mou bytost od noh po 
hlavu,  probouzelo  v mém  srdci  nekoneč-
nou  radost  a blaho. Když poslední kapky 
této zázračné tekutiny vešly do mého těla, 
Sofie  se  na mě  něžně  podívala  pohledem 
plným božské Lásky. A jakoby se mi něco 
uvnitř  rozdvojilo,  rozjasnil  se  mi  rozum 
a pocítil jsem v sobě, že se mi otevírá ne-
známý  zdroj  mohutné  síly.  Najednou  mě 
ozářilo  chápání  Nesmrtelnosti,  jakoby  se 
otevřely dveře do jiného světa. A odhalila 
se mi Moudrost…

Ti,  kteří  se  účastnili mého  zasvěcení, 
viděli něco jiného. Později, když jsem byl 
přítomen na zasvěcování  jiných,  jsem byl 
nejednou svědkem tohoto božského zázra-
ku, který se odehrával ve svém neměnném 
řádu,  ale  už  s  jinými.  A  bylo  to  takhle: 
Když  jsme  obklopili  zasvěceného  kolem 
dokola  a  všichni  jsme  se  za  něj  modlili, 
najednou  přítomné  osvítilo  jasné  světlo. 
A toto světlo vycházelo od zasvěcovaného, 
jakoby v jediném nárazu vzplál a byl objat 
nespalitelným  plamenem  ze  všech  stran. 
Ještě  silněji  jsme  se  pohroužili  do  svaté 
modlitby. A toto světlo bylo neúnosně jas-
né a natolik nepropustné, že skrze něj ne-
bylo možné nic vidět. Přeříkávali jsme dále 
s narůstající vnitřní silou modlitby. Světlo 
se postupně měnilo, získávalo neobvyklou 
měkkost  a  průzračnost. A  skrze  něj  jsme 
mohli  uvidět  něco  ze  skrytého  božského 
Tajemství – rysy Dítěte  jakoby ponořené-
ho do prvotního oceánu vesmíru. Po tomto 
krátkém  mystériu  božské  Světlo  zesilo-
valo  a  houstlo  a  potom  znovu  vzplanulo, 
rozptylovalo se a před našimi pohledy byl 
opět obvyklý vzhled zasvěcovaného.“

Od  té  doby  všechny  tyto  lidi,  kteří 
byli  přítomni  při  odhalení  Grálu,  spojo-
valo nejen skryté  tajemství, ale  i  ta velká 
duchovní  síla,  jež  z  nich  udělala  víc  než 
jen bratry. Když získali  zcela  jiný pohled 
na  svět  a  pocítili  skutečnou  sílu  stvoření, 
v  podstatě  získali  požehnání.  Zapřísahali 
se, že budou sloužit Bohu, že budou oddá-
ni svaté věci panny Marie a budou pomá-
hat lidem, dokud budou živa jejich těla na 
tomto světě.

A  dále  toto  vzplanutí,  které  vznik-
lo  odhalením  Grálu  těmito  lidmi  i  jejich 
nekolísající víra, měly  též značný vliv na 
organizaci  jimi  vytvořenou.  Dokonce  při 
válečných akcích získávali členové tohoto 
řádu neobvyklé vlastnosti ideálního bojov-
níka. Své nepřátele překvapovali výjimeč-
nou odvahou a udatností. Jejich chrabrost 
vyvolávala  úctu  dokonce  u  nejsilnějších 
protivníků.  Ve  čtyřech  bojovali  proti  ne-
přátelům, kteří měli desetkrát větší přesilu, 
a  vítězili  nad  nimi.  Patřili  k  těm  pravým 
bojovníkům,  jichž  se  tehdy nepřátelé báli 
nejvíce, a to díky jejich připravenosti a do-
konce touze zemřít v boji.

Sílu  Grálu  využívali  přímo  pouze  ti, 
jež  stáli  u  počátků  vytvoření  Řádu,  tedy 
úplně  první  templáři.  Grál  jako  takový 
s  nimi  odešel,  zmizel  ze  světa. Ale  tento 
obrovský  duchovní  vzestup  jimi  vytvoře-
ný při odhalení Grálu i tajné Znalosti,  jež 

zůstaly ve vnitřním kruhu, který  se v dů-
sledku stal  jádrem templářů,  to vše zapří-
činilo  růst  jejich  vlivu  a  moci  na  celém 
světě. Vůbec ne náhodou se heslem Řádu 
vytvořeným  jeho  samotnými  zakladateli 
stal pokřik: „Vive Dieu Saint Amore!“, což 
znamená „Ať žije Bůh Svatá Láska!“

Veřejná a duchovní činnost templářů
Formování Řádu templářů
Po  odhalení  Grálu  tito  lidé  vytvořili 

svůj  Řád  s  názvem  templáři.  Toto  slovo 
je  vytvořeno  z  francouzského  temple  – 
„chrám“.  Jinými  slovy  to  byl  Řád  „chrá-
movníků“. Daný název vznikl ovšem ještě 
v  době  hledání Grálu,  když  tito  lidé  byli 
označováni za „Rytíře Šalamounova chrá-
mu“  neboli  „rytíře  templáře“.  Formálně 
vedl Řád rytíř Hugues de Payens. Byl  je-
dením z  těch, kteří pracovali ve výzkum-
né  skupině,  a  v  jehož  přítomnosti  byla 
odhalena  síla  Grálu.  Patřil  ke  šlechtě  de 
Champagne, byl vazalem a členem družiny 
hraběte de Champagne. Hugues, hrabě de 
Champagne vedl v podstatě Řád z Evropy. 
Oficiálně však vstoupil do Řádu mnohem 
později, neboť zůstával do určité doby ve 
stínu  vůdců.  Ale  za  všemi  rozhodnutími 
Huguese  de  Champagne  stála  ještě  vý-
znamnější postava: Bílý Mnich. Lidí, kteří 
stáli u pramenů tohoto řádu, bylo původně 
málo a tito lidé byli docela zvláštní. Díky 
Grálu nabyli obrovskou sílu osobního pů-
sobení,  protože  když  byl  odhalen  Grál, 
tito lidé získali skutečně mimořádnou sílu. 
Majiteli  této  zvláštní  síly  například  stačil 
jediný pohled k tomu, aby jiného člověka 
přiměl  k  vykonání  jakéhokoliv  skutku. 
Tato  schopnost  nebyla  zapříčiněna  žád-
nou hypnózou. Základní instinkty člověka 
však  při  použití  této  síly  ztrácely  odvahu 
a poddaly se vůli majitele této zvláštní síly. 
Pro vědu zatím tento vliv zůstává skrytým 
tajemstvím.

To  byla  pouze  nepatrná  část  zvlášt-
ních schopností odhalitelů Grálu. Tito lidé 
si uvědomovali,  jakou moc mají ve svých 
rukou, a zaslíbili se chudobě, aby nevypro-
vokovali své tělesné pudy a touhy a aby je 
nepřitahovaly ahrimanské (materiální) hod-
noty. Rozhodli se, že se zasvětí boji se zlem 
na  tomto  světě  a  že  budou  sloužit  Bohu 
a pomáhat Marii Magdaleně v jejím nebes-
kém i zemském dobrodiní pro lidi. Rozhod-
li se, že vytvoří takovou organizaci, jež by 
nejen  odpovídala  těmto  cílům,  ale  jež  by 
také  představovala  spolehlivou  oporu  pro 
ty, kteří se vydali duchovní cestou.

Žijeme však v materiálním světě. Za-
kladatelé  neměli  dostatek  prostředků  pro 
vytvoření organizace, do  jejíž činnosti by 
mohli  být  zapojováni  noví  členové  s  cí-
lem  pokračovat  v  tomto  počínání. Vždyť 
nezbytné bylo též získat prostory, ošacení, 
koně, zbraně a jiné potřebné věci k tomuto 
účelu  v  dané  době.  Z  důvodu  nedostatku 
těchto  vlastních  prostředků  se Huguesovi 
lidé vydali „cestou Robina Hooda“.

úryvek z knihy Sensei ze Šambaly,
4. díl (titul se připravuje)

pokračování v příštím čísle...

Nám všem dnes známé směnné papíry, 
které nazýváme penězi, vymysleli v Číně. 
Čínský císař z dynastie Tan dal v roce 650 
do oběhu první papírové peníze. Byly vy-
tištěny na velmi kvalitním papíře, lehce se 
přepravovaly a vždy je bylo možné vymě-
nit  za měděné  peníze.  Proto  si  lidé  tento 
druh peněz rychle oblíbili. Pak tuto módu 
převzali Peršané, poté Japonci, a tak se pe-
níze rozšířily do celého světa.

Ale už předtím se používaly měděné, 
stříbrné, zlaté a kovové mince. Mince vy-
nalezli také v Číně. První z nich se zde ob-
jevily ve 12. století před naším letopočtem. 
Byly  lité. A  už  přibližně  za  pět  století  se 
ve starořeckých koloniích objevily ražené 
mince.

Římané  například  předpokládali,  že 
vynález  mincí  je  zásluhou  jejich  bohů, 
pravděpodobně  Saturna  či  Januse  nebo 
zásluhou  císaře  Numy  Pompilia.  Řekové 
zase věřili, že mince vynalezl právě jejich 
hrdina Théseus, Lykos nebo v krajním pří-
padě král Feidón, který žil v 7. století před 
naším  letopočtem. Důležité  však  není  to, 
kdo vynalezl mince, ale co znamenají. Lin-
gvisté zjistili, jaká je podstata slova mince. 
V překladu z  latiny  slovo moneo, monui, 
monitum znamená ‚proroctví‘, ‚varování‘. 
Původním významem slovesa,  ze  kterého 
vznikla  tato  slova  je  ‚radit‘.  Slovo  ‚kapi-
tál‘ zase vzniklo z latinského slova ‚caput‘, 
což znamená ‚hlava‘ ve smyslu počtu kusů 
skotu. Ten byl dříve považován za platební 
jednotku a jeho počet byl uváděn v počtu 
hlav.

Lidé v různých dobách využívali  jako 
platidla  všemožných  věcí:  od  kravských 
lebek na Borneu až po lidské lebky na Ša-
lamounových  ostrovech,  od  homolí  soli 
v Africe až po lisovaný čaj v Číně a v Bar-

mě.  Ve  sta-
rém Mexiku 
n a p ř í k l a d 
platili  kaka-
ovými boby. 
A co  je nej-
zajímavější, 
že  dokonce 
i tehdy exis-
tovali  padě-
latelé,  kteří 
f a l š o v a l i 
boby. Snad všechno už lidé zkoušeli použít 
jako peněžní prostředky: tabák, zrnka rýže, 
kukuřici, sušené ryby, kůži, skot, dokonce 
i lidi. Peníze se měnily, jen vztah k nim zů-
stával stejný.

Mimochodem  skot  byl  na  staré  Rusi 
většinou považován za ‚cizí měnu‘. Staro-
slované byli totiž převážně zemědělskými 
kmeny. Vedle nich žily stepní kmeny, které 
chovaly dobytek a měnily svůj skot za po-
traviny Slovanů.

Sumerové  naučili  celý  svět  velkému 
umění  –  ekonomii.  Odtud  vznikla  i  by-
rokracie.  Sumerové  umísťovali  na  každý 
ovocný  strom od momentu,  kdy  jej  zasa-
dili, hliněnou tabulku, něco jako evidenční 
lístek,  a  na  ní  se  každoročně  zapisovalo 
množství posbíraných plodů z daného stro-
mu. Jak strom stárnul, úroda se samozřej-
mě  snižovala  a  příslušný  úředník  se  pak 
obrátil  na  nadřízenou  instanci,  aby  získal 
povolení pokácet tento strom. Odpovídají-
cí ‚inspektor‘ zapsal  toto povolení na hli-
něnou tabulku a ukončil text informací, že 
daný strom byl pokácen, a kmen předán do 
skladu. Takže právě  tam mají  své kořeny 
současní  všudypřítomní  úředníci  a  neko-
nečné formality.

Dnes  peníze  používáme  zcela  přiro-
zeně, ale často se naskýtá otázka,  jaká se 
v  určitých  historických  obdobích  použí-
vala platidla. Před sto lety byly v českých 
zemích,  jež  byly  stále  ještě  součástí  ra-
kousko-uherské  monarchie  (po  zavedení 
korunové měny císařem Františkem Jose-
fem I. v roce 1892), v oběhu tyto mince:

stříbrné: dvoukoruna (říkalo se jí ještě 
dlouho po zavedení “zlatka”), jedna koruna;

niklové:  dvacetihaléř  (říkalo  se  mu 
“šesták”), desetihaléř (s názvem “pětník”);

bronzové: dvouhaléř (“krejcar”) a jed-
nohaléř (hanlivého názvu “finda”).

Kromě kovových peněz platily v  této 
době papírové bankovky pro vyšší hodno-
ty: 10 K, 20 K, 50 K, 100 K, 500 K, 1000 
K a 5000 K.

Všechny  tyto  bankovky  platily  až  do 
roku 1918, kdy byla se vznikem první Čes-
koslovenské  republiky  zavedena  vlastní 
československá  měna  včetně  kovových 
mincí. Pro zajímavost ještě uveďme větši-

nou  již  zastaralá množstevní  ozna-
čení: pár - 2 kusy, půltucet - 6 kusů, 
tucet -12 kusů, veletucet (groš) - 12 
tuctů,  groš  velký  –  1  728  kusů, 
čertův  tucet  -  13  kusů,  mandel  - 
15  kusů,  velký mandel  -  16  kusů, 
kopa  -  60  kusů,  velekopa  -  3  600 
kusů,  schod  (stiege)  -  20  kusů, 
svazek  -  30  kusů, wall  -  80  kusů. 
Tedy: kopa = 60 kusů = 4 mandele 
= 5 tuctů.

Bohumil Tesařík
foto ze zdroje: www.topky.skfoto 

ze zdroje:www.topky.sk

Čím se u nás platilo před sto lety

Historická tajemství TEMPLÁŘSKÉHO ŘÁDU  ODKUD SE VZALY PENÍZE?

Zvonařství patří mezi nejstarší řemes-
la.  Lidé  zvonům  odjakživa  dávali  jména, 
čímž obyčejný výrobek odlišovali od sym-
bolu  spojeného se  svým životem a kultu-
rou. Ty největší z nich byly prací několika 
stovek  lidí  a  výsledkem mnohaměsíčních 
příprav.

Zvony  provázely  lidstvo  od  chvíle, 
kdy  dokázalo  ovládnout  umění  tavení 
kovů.  Nejstarší  důkazy  o  jejich  výrobě 
pocházejí  z  období  3000  let  před  naším 
letopočtem.  Svolávaly  k  bohoslužbám, 
upozorňovaly na nebezpečí, odbíjely hodi-
ny a  zvonily  zesnulým na  jejich poslední 
cestu.  Největšího  rozkvětu  se  zvonařské 
řemeslo dočkalo u nás i ve světě v 15. až 
17. století. I v dnešní době, kdy valnou část 
jejich  původních  funkcí  zastane  moderní 
technika,  stále  vznikají majestátní  zvony, 
aby  zdobily  památná místa,  slavné  histo-
rické  objekty,  nebo  sloužily  stejně  jako 
v minulosti náboženským účelům.

NEJVĚTŠÍ ZVONY SVĚTA
Dhammazedi
Hmotnost: 294 tun
Země: Barma

Místo: Původně Dagonská pagoda v Ran-
gúnu
Rok odlití: 1484

Podle pověsti chtěl v 15. století barm-
ský král Dhammazedi nechat provést sčí-
tání lidu. Jeho horliví ministři si však tento 
administrativní  úkon  vysvětlili  po  svém, 
a tak kromě vytvoření úřední listiny všech-
ny navštívené domácnosti rovnou i zdanili. 
Získali tak přibližně 295 tun mědi. Vládce 
však  s  iniciativou  svých  úředníků  nesou-
hlasil, a tak veškerou měď nechal roztavit 
a odlít z ní zvon. Jeho hmotnost 294 tun se 
dá přirovnat k hmotnosti některých vesmír-
ných  teleskopů  nebo  obchodní  zámořské 
lodi z kolonizační éry. Hotový byl 5. února 
1484. Zvon byl údajně bohatě zdoben dra-
hokamy a byl zavěšen v dagonské pagodě 
(jedné  z  nejhonosnějších  barmských  sta-
veb, která se nachází v hlavním městě Bar-
my, Rangúnu). Roku 1608 se zvon pokusil 
ukrást  portugalský  dobrodruh  De  Brito, 
převoz kolosu však nezvládl, a objekt jeho 
nenechavých choutek skončil na dně řeky 
Yankun. Dodnes se nikomu nepodařilo jej 
odtamtud vyzvednout.

Car Kolokol III.
Hmotnost: 160 tun
Země: Rusko
Místo: Moskevský Kreml
Rok odlití: 1735

Trojka za názvem zvonu značí, že byl 
odléván celkem třikrát a pokaždé se k pů-
vodní mase přidával nový kov. Je vysoký 
6,14 m a má průměr 6,6 m. Současnou po-
dobu získal v roce 1735 a na jeho výrobě 
se podílelo více než 200 dělníků pod vede-
ním Ivana Motorina a  jeho bratra Micha-

ila,  z  jejichž  dílny  vzešlo mnoho  dalších 
slavných zvonů. Těsně po jeho dokončení 
došlo  k  požáru  dřevěně  konstrukce  a  při 
následném  hašení  zvon  vlivem  prudkého 
ochlazení  praskl  a  odlomila  se  část  váží-
cí 11,5 tuny. Proto v odlévací jámě zůstal 
až do roku 1836, kdy byl vystaven na ka-
menném postavci  u Věže  Ivana Velikého 
v moskevském Kremlu.

***
Neobvyklé  působení  zvuku  kovu  si 

lidé  všimli  již  dávno,  vysvětlit  podstatu 
tohoto jevu však nemohli. Dnešní věda od-

haluje i toto tajemství: jde tu o ultrazvuk. 
Při úderu kovu o kov vzniká nejen slyšitel-
ný zvukový efekt, nýbrž i ultrazvuk.

Mnozí  tvorové  vydávají  a  vnímají 
ultrazvuky  o  různých  vlnových  délkách 
a úspěšně je využívají pro své životní úče-
ly.  Cvrčci,  sarančata,  včely  i  jiný  hmyz 
využívají ultrazvuk pro vzájemnou komu-
nikaci. Netopýři vysílají za letu krátké im-
pulsy a jsou s to orientovat se podle jejich 
odrazu i v naprosté tmě. Velikou úlohu hra-
je ultrazvuk v životě velryb a delfínů. Ko-
nečně různí hlodavci (myš domácí, krysa, 
křeček a morče) slyší zvuky o frekvenci do 
100 kHz. A nejen  slyší. Bylo  zjištěno,  že 
ultrazvuk šířící se vzduchem pro ně někdy 
může  být  dokonce  smrtelný. Závisí  to  na 
intenzitě zvukových vln.

Ukázalo  se,  že  ještě  citlivější  na  ul-
trazvuk  jsou  mikroorganismy.  Dnes  jsou 
nám známa fakta o jeho ničivém vlivu na 
různé bakterie i to, že potlačuje jejich růst. 
Ultrazvukem se daří ničit viry vyvolávají-
cí  vzteklinu  a  zápal mozkových blan,  lze 
oslabovat účinnost původce černého kašle 
a záškrtu a získávat ochranné sérum z bak-
terií  zničených  ultrazvukovými  vlnami. 
Pokusy se prováděly i s bacily vyvolávají-
cími tuberkulózu.

Jen člověk na ultrazvukové vlny nere-
aguje. Je zřejmé, že v určité etapě vývoje 

ztratil  nebo  prostě  nezískal  schopnost  ul-
trazvuk vnímat. Příroda ho však vybavila 
vnímavostí a důvtipem. Už před tisíci lety 
začal ve svém životě široce využívat pozo-
ruhodné vlastnosti vysokých tónů kovové-
ho zvonu, tj. ultrazvuk.

Nejintenzivnější  ultrazvuk  vydává 
wolframová  destička.  Pokud  bychom 
zvolili  dostupnější  materiál,  nejlepší  je 
destička zlatá, dále pak železná a posléze 
měděná.

Intenzita  ultrazvuku  závisí  také  na 
tvaru povrchu, na tom, zda je rovný nebo 
zakřivený. Dodáme-li  destičce  určité  za-
křivení  (tzv.  zaostřovací  efekt),  síla  zvu-
ku  se  značně  zvýší.  Potřebujeme-li  tedy 
„dobré“  ultrazvukové  záření,  musíme 
zvolit  vhodný  materiál  a  tvar  nástroje. 
A co bude konečným výsledkem? Zvon! 
Jeho  tradiční  forma,  materiál  a  velikost 
je racionální a dokonalou konstrukcí nej-
jednoduššího  zdroje  ultrazvuku.  Pokaž-
dé,  když  se  zvon  rozezní,  vydává  nutně 
i ultrazvuk, jenž je ovšem lidskému uchu 
utajen.

Zvuky zvonů jsou skutečně něco ne-
obvyklého a fascinujícího. To intuitivně 
cítí každý člověk. Není náhodou, že když 
se zvuky zvonů rozezní, se na chvíli zasta-
víme, zvedneme hlavu a vzpomeneme na 
Domov.

zdroj: http://science.wgz.cz/rubriky/ 
pravidelne-rubriky/10-nej,  

http://skolajogy.mysteria.cz/zvony.html

O ČEM VYPRÁVĚJÍ ZVONY
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Pojďme spolu tvořit POZITIVNÍ NOVINY!

Každý z nás je jedinečným zdrojem znalostí a životních zkušeností, nositelem 
obrovského dosud nevyužitého tvůrčího potenciálu. Rádi uvítáme Vaše člán-

ky, zajímavosti, nápady, postřehy, o které se chcete podělit s ostatními, básničky, 
veselá vyprávění, zápisky cestovatele… prostě všechno, co přináší dobrou nála-
du, 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

Pro mnoho čtenářů je při současné roz-
manitosti  literatury  ve  skutečnosti  velice 
obtížné najít konkrétní  informace o Duši. 
Zejména v dnešní konzumní společnosti je 
pojem „duše“ stále více nahrazován opač-
nými  pojmy  k  Duši,  jako  jsou  „rozum“, 
„psychika“,  lidské  „já“,  „sebevědomí“. 
V nejlepším případě čtenáři najdou obec-
nou filozofii zabalenou do škatulky etnolo-
gie, náboženství a mystiky nebo psycholo-
gie a sociologie.

…Existují čtenáři, které příroda obda-
rovala unikátní schopností cítit projevy ne-
viditelného světa o něco více než obyčejné 
lidi, přičemž oni sami tyto schopnosti ne-
ukazují před ostatními. V podstatě jsou to 
velice inteligentní lidé, kteří již v lidském 
slova smyslu „v životě všechno dokázali“: 
mají  dospělé  děti,  dosáhli  určitého posta-
vení ve společnosti, jsou úspěšní ve svých 
oborech,  mají  vědecké  tituly.  Ale  hlavní 
smysl  svého  života  nespatřují  v  těchto 
lidských úspěších, ale v tom, co intuitivně 
cítí uvnitř sebe a co je znepokojuje. Snaží 
se najít odpověď na tuto pro ně důležitou 
otázku: Jak pochopit sebe, svou Duši, a jak 
nastavit  hlavní  směr  svého  života?  Chy-
bí  jim Znalosti,  aby mohli pochopit  svoji 
podstatu a  tedy  i  to,  jak žít v  tomto světě 
a jak se připravit na život po smrti. Někteří 
z nich přišli do styku s projevy neviditel-
ného  světa  a  získali  neocenitelné  osobní 
zkušenosti, které kardinálně změnily jejich 
vnímání světa. Nejdůležitější otázkou, kte-
rou si tito lidé pokládají, je: „Jak zachrá-
nit svoji Duši?“ Myslím, že oni a dokonce 
i budoucí generace, které s těmito Znalost-
mi přijdou do styku, budou velmi vděčné, 
kdybyste mohl odpovědět na tuto základní 
životně důležitou otázku.

Rigden: Jak zachránit svoji duši? 
Ve skutečnosti  na  tom není nic  složitého, 
pokud  každý  den  svého  života  usilujete 
o  tento  cíl.  Pak  rozumíte  své  Duši  a  tím 
znáte smysl své existence. K  tomu samo-
zřejmě potřebujete Znalosti o sobě i o své 
podstatě, a také to nejdůležitější v lidském 
životě  -  pracovat  na  sobě.  Člověk  uvnitř 
sebe nese zrnka různých výhonků své Pod-
staty,  ale pouze  jedno z nich  je pravdivé. 
Proč  člověk  hledá  smysl  svého  příchodu 
na tento svět a je velmi znepokojen tajem-
stvím bytí až do samého odchodu? Protože 
i když je tady dočasně, má možnost změnit 
svou  podstatu.  Smyslem  lidské  existen-
ce na tomto světě  je duchovní růst, snaha 
o vystoupení ze stavu sníženého hmotného 
vědomí  a  přechod  do  duchovních  výšin, 

povznesení  se,  přeměna,  vzlet  do  svého 
poslání  a  rozkvět  všeho  nejlepšího,  co 
v  sobě  člověk  má.  Když  člověk  získává 
křídla  seberozvoje,  tato  jej  povznášejí  do 
výšin  poznání  Pravdy  a  zušlechťují  jeho 
podstatu.  Myslím,  že  o  vnitřní  struktuře 
člověka  budu  vyprávět  podrobněji.  Tyto 
znalosti  jsou  téměř  ztracené  v  řece  času, 
ale jejich ozvěnu lze na březích moderního 
světa najít.

Takže,  co  je  to  Duše?  Jak  už  jsem 
říkal,  duše  je  pravou  antihmotou;  části-
cí  zvenčí  -  z  duchovního  světa,  ze  světa 
Boha. Duše je součástí jedné lidské bytos-
ti. Je to její hlavní potenciál, portál, přímé 
spojení  každého  člověka  s  duchovním 
světem.  Není  přítomna  v  rostlinách  nebo 
zvířatech ani v žádné jiné materii včetně té 
rozumné. Duše je zaváděna do formující se 
energetické konstrukce člověka osmý den 
po narození fyzického těla (novorozence). 
Pokud  se  podíváme na  strukturu  fyzické-
ho těla, tak přibližným umístěním Duše je 
oblast  solar  plexu,  jinak  řečeno,  faktický 
střed člověka. Ale není to ani solar plexus 
ani  srdce  ani  jakýkoliv  jiný  orgán  nebo 
systém orgánů. Není  to mozek ani  rozum 
ani vědomí, ba ani myšlení ani rozumové 
schopnosti. Všechno výše uvedené se ne-
jeví  být  žádným  produktem  ani  kvalitou 
duše. Toto všechno patří k hmotnému svě-
tu.  Chirurgické  odstranění,  transplantace 
různých orgánů  fyzického  těla  (např.  srd-
ce) nebo krevní transfúze nemají s Duší nic 
společného. Chtěl bych zdůraznit, že Duše 
se nachází v energetické struktuře člověka, 
a  ne  ve  fyzické  části  této  struktury. Duši 
má  člověk  jenom  jednu. 
Je  jediná  a  nedělitelná. 
Není  žádný  rozdíl  mezi 
Duší  muže  nebo  ženy, 
protože  Duše  nemá  po-
hlaví.  Duše  všech  lidí 
jsou ve své podstatě stej-
né. A v tomto smyslu lze 
říci, že lidé jsou si velmi 
blízcí  a  spříznění.  Duše 
není hmota, a proto se ne-
opotřebovává,  nestárne, 
neonemocní. Ve vztahu k hmotnému světu 
je dokonalá, ale  je nedostatečně individu-
álně dokonalá pro svět Boha. V důsledku 
opakovaných reinkarnací v hmotném světě 
je Duše zatěžována informačními obaly. 

Co je to lidská bytost? Lidská bytost 
během  života  představuje  vícedimenzio-
nální prostorový objekt, který je postaven 
kolem Duše  a má  svoji  rozumnou Osob-

nost. Oku viditelná známá forma a uspo-
řádání  fyzického  těla  spolu  s  jeho  fyzi-
kálně-chemickými  procesy  a  kontrolním 
systémem (včetně materiálního mozku), to 
je  jen část z celkové konstrukce člověka, 
která  se  týká  třetí  dimenze. To  znamená, 
že se člověk skládá jednak z Duše s jejími 
informačními  obaly,  a  dále  pak  z  Osob-
nosti  a  struktury  skládající  se  z  různých 
polí  v  jiných  dimenzích  (včetně  fyzické-

ho těla nacházejícího se v trojrozměrném 
prostoru).

Co je to rozumná Osobnost? V nové 
konstrukci, v novém těle, se formuje nová 
osobnost  –  to  je  to,  jak  se  každý  člověk 
vnímá,  ten kdo dělá volbu mezi Duchov-
ní a Materiální podstatou, analyzuje, dělá 
závěry,  shromažďuje  osobní  zásobu  po-
citových  a  emočních  dominant.  Dojde-li 

v  životě  člověka  v  důsledku  duchovního 
vývoje ke  spojení jeho Osobnosti s Duší, 
pak vzniká zcela nová, vyspělá Bytost, od-
lišná od člověka, která odchází do duchov-
ního světa. To je ve skutečnosti to, čemu ří-
káme “osvobození duše ze zajetí hmotného 
světa”, “odchod do Nirvány”, “dosažení 
svatosti” a tak dále. 

Osobnost se může vědomě duchovně 
rozvíjet,  spojit  se  s Duší a osvobodit  se 
za jeden život!

Pokud  během  života  člověka  nedo-
jde  ke  spojení Osobnosti  a Duše,  pak  po 
smrti fyzického těla a zničení energetické 
konstrukce,  odchází  rozumná  Osobnost 
spolu s Duší na znovuzrození (reinkarnaci) 
a přeměňuje se, pro lepší pochopení řekně-
me hypoteticky, v sub-osobnost. Po smrti 
fyzického těla život lidské bytosti nadále 
přetrvává. V přechodném stavu má kulo-
vitý tvar se spirálovitými strukturami. Do 
této formace je umístěna Duše spolu s je-
jími informačními obaly – sub-osobnostmi 
z předchozích inkarnací, včetně Osobnosti 
z nedávného života. 

Informační obaly, které se nachází ko-
lem Duše – představují pocitové a emoční 
shluky,  přesněji  řečeno  rozumovou  infor-
mační strukturu, kterou můžeme asociativ-
ně srovnat se zvláštním druhem mlhoviny. 
Jednoduše řečeno, jsou to bývalé Osobnos-
ti z minulých životů. Těchto sub-osobností 
kolem duše může  být  hodně,  v  závislosti 
na tom, kolik měl člověk reinkarnací.

Anastasia:  Takže  sub-osobnost  je 
Osobnost,  která  byla  aktivní  v  minulých 

inkarnacích tvojí Duše.
Rigden:  Ano.  Je  to 

bývalá Osobnost z minu-
lého života s celou záso-
bou  pocitových  a  emoč-
ních  dominant  (pozitiv- 
ních  nebo  negativních), 
jež se nahromadily během 
života,  a  jsou  výsledkem 
její  životní  volby.  Osob-
nost  zpravidla  nemá  pří-
mé  spojení  se  sub-osob-

nostmi.  Proto  si  člověk  nepamatuje  na 
minulé životy a na zkušenosti získané zna-
lostmi  těchto  sub-osobností.  Ale  ve  výji-
mečných případech a za určitých okolností 
je možný mlhavý pocit déja vu nebo krát-
kodobý spontánní projev poslední činnosti 
(před  aktuální  inkarnací)  sub-osobnosti. 
Toto  je  to  charakteristické  především  pro 
člověka v raném dětství.

Ve studiích z oblasti psychiatrie 
existují zaznamenané případy dětí, u nichž 
se  krátkodobě  projevilo  chování  blízké 
hraničním  poruchám  osobnosti,  přestože 
u nich nebyly zjištěny žádné zdravotní po-
ruchy a jednalo se o děti se zdravými rodi-
či. Uvedu jeden příklad. Čtyřleté dívce se 
zdál opakovaný sen: na pozadí světla stojí 
chlapec, který ji volá k sobě, ale nenechá ji 
přiblížit se ke světlu. Začala si stěžovat ro-
dičům na tento deprimující sen a ve večer-
ních hodinách projevovala nepředvídatelné 
a jí dříve nevlastní agresivní chování s ne-
obvyklou  silou.  Čtyřletá  dívka  ve  vzteku 
převracela stoly, židle, velkou skříň a ne-
poznávala  svou  matku,  na  niž  směřovala 
svůj  vztek v podobě obvinění  jako  „nejsi 
moje matka“, „zemřeš“ a tak dále. To zna-
mená, že slova ani toto chování nebylo pro 
dívku  přirozené,  ale  spíše  velmi  typické 
pro sub-osobnost, která prožila reinkarnaci 
a nachází se ve stavu „pekla“, tedy prožívá 
muka a bolest. Další den se dítě zase stalo 
normálním a chovalo se jako obvykle. To 
je  typický  případ  krátkodobého  projevu 
negativity  sub-osobnosti.  To  nejlepší,  co 
mohli rodiče v tomto případě udělat, bylo 
aktivně  rozvíjet  inteligenci  dítěte,  rozšířit 
jeho obzor poznání světa a čekat na první 
vzestup, kdy se zformuje nová Osobnost.
K  prvotnímu  vzestupu  dochází  zpravidla 
v pátém až sedmém roku života. Faktem je, 
že v raném dětství před prvotním vzestupem 
může docházet ke krátkodobé aktivaci před-
chozí Osobnosti (sub-osobnosti). Zatímco se 
formuje nová Osobnost, tato se snaží pronik-
nout do vědomí a převzít moc nad člověkem.
Mnohem častěji se ale sub-osobnosti pro-
jevují  u  dětí  mezi  třetím  a  pátým  rokem 
věku  (období,  kdy  nová  Osobnost  není 
zformována), kdy tyto děti začínají mluvit 
z pozice dospělého zkušeného člověka. Ve 
vzácných případech to dokonce mohou být 
podrobnosti o jejich předchozím dospělém 
životě, které ve  skutečnosti v  tomto věku 
nelze  znát.  Velmi  často  se  také  stává,  že 
dítě  vyjadřuje  moudré  názory  v  určitých 
otázkách  zjevně  nepatřících  k  dětskému 
myšlení  a  někdy mysticky pořádně vydě-
sí dospělé. Rodiče by se neměli  takových 
projevů bát a měli by jednoduše pochopit 
jejich  podstatu.  Když  se  Osobnost  dítěte 
zformuje, tyto projevy pominou…

úryvek přeložen z knihy AllatRa A. Novych

Překlad knihy budeme postupně 
zveřejňovat na www.polahoda.cz

Foto 1. Duše člověka ve stavu přecho-
du po smrti fyzického těla.

Na fotografii duše je jasně viditelný krajní 
obal. Skládá se (směrem k centru) z čer-
vené barvy (zbytky životní energie neboli 
prány), a dále ze žluté a žluto-bílé barvy 
ostatních energií. Kulovitý tvar má blan-
kytně modrou barvu s odstíny světle zele-
né; má charakteristickou spirální struktu-
ru vířící do centra, které má odstíny duhy 
a bílé vtroušeniny.

Foto 2. Zmizení lidské duše z hmotného světa v procesu transformace.

AllatRa. Existence duše dokázána. Unikátní fotografie duše člověka!

Snad každý známe ten pocit, když po-
tkáme člověka tak blízkého, až se nám srd-
ce  zachvěje. Alespoň  jednou  jste  si  řekli, 
že ten člověk je vám něčím blízkým, že ho 
odněkud znáte, jen zrovna nevíte odkud, že 
vám rozumí a chápe vás, aniž musíte vy-
slovit své myšlenky nahlas. Vaše spřízněná 
duše. Co to vlastně znamená? Má ji každý? 
Kde se potkávají takhle spřízněné duše?

Potkat  ji můžete  kdekoliv. Cestou  do 
práce, při zábavě, ve chvílích smutku nebo 
ohrožení.  Není  podmínkou  ani  fyzický 
kontakt, v dnešní době virtuální  reality  je 
možné  setkání  i  přes  klávesnici  počítače, 
a vy víte, že  je  to pravda. Setkání kdeko-
liv a kdykoliv. Může  to být člověk, který 
je  s  vámi neustále v kontaktu každý den, 
ale také ho můžete potkat „náhodou“, vaše 
cesty  se  dokonce mohou  střetnout  jen  na 
chvíli a vy přesto víte, že je to on-ona. Ne-
mluvím teď o lásce a partnerství (ač Láska 
tam přirozeně stále je), vaše spřízněná duše 
může být kdokoliv, od kamaráda, přes ko-
legu i přes náhodného kolemjdoucího, kte-
rý vám podá pomocnou  ruku, po zvláštní 
„individuum“, co se zdá být na první po-
hled úplně někdo  jiný než vy. Není důle-
žitý  věk,  pohlaví,  národnost,  společenské 
postavení…

Jestli  ji má  každý?  Samozřejmě.  I  ti, 
kdo  ji  zatím neznají,  ví,  že  se  jednou  se-

tkají. Stačí mít oči otevřené a srdce doko-
řán. Každý z nás má někde ty „své kousky 
duše“,  které mu  chybí  a  stýská  se mu po 
nich, jen není teď ten správný čas být spo-
lu.

Když  ale  takového  člověka  potkáte 
a  poznáte  propojení  mezi  vámi,  važte  si 
každého  okamžiku,  který  s  ním  můžete 
prožít. Každého záchvěvu srdce, naplnění 
jistoty, že vše dává smysl, jak šťastná „ná-
hoda“ to je, že vás „osud“ svedl dohroma-
dy, užívejte radosti a štěstí, kdy vaše duše 
našla kus sebe, kdy nemusíte mluvit a oba 
víte. Můžete říct sotva půl věty a rozumíte 
si. Vaše spřízněná duše vám rozumí, chápe 
vaši podstatu, myšlenky a touhy, i přestože 
je nevyslovíte nahlas. Nenechte si ten oka-
mžik proklouznout mezi prsty váháním či 
strachem.

Možná náš lidský rozum nechápe, že 
je  toto  skutečně možné, ale vaše duše  to 
ví, poznávají se a radují z každého tako-
vého okamžiku. Proto vám i fyzicky srd-
ce poskočí a dech se tají z tolika „náhod“ 
které najednou vyplouvají napovrch. Ale 
náhoda  přeci  neexistuje.  „Jak  je  ten  člo-
věk stejný, má stejné myšlenky, prožitky, 
vidí vám až na dno duše.“ Hluboko uvnitř 
víte, že se znáte věčnost a hledáte se, jen 
si nevzpomínáte. A tak je to správně.

zdroj: http://safires.cz

SPŘÍZNĚNÉ DUŠE

Lucidní sny: Kde to jsem, není to sen?
Lucidní sny jsou zvláštním typem snů, 

během nichž si daná osoba jasně uvědomu-
je, že sní. Tato skutečnost je pro tyto stavy 
zcela charakteristická a je tedy právě tím, 
čím se lucidní sny odlišují od běžných snů. 
Zjištění, že se naše vědomí nachází ve sta-
vu  snění,  zatímco  tělo  spí,  je  totiž  doslo-
va odrazovým můstkem jak k vědomému 
prožívání mnoha neobvyklých zážitků dle 
naší  vlastní  fantazie,  tak  pro  nejrůznější 
způsoby zkoumání jevu samotného 
přes  poznání  jeho  základních  cha-
rakteristik, až po řadu mnoha prak-
tických využití.

Anglický termín “lucid dream” 
pochází  z  poměrně  nedávné  doby, 
kdy se zkoumáním tohoto fenomé-
nu začaly zabývat některé (zejména 
psychologické)  vědní  obory,  jde 
však o jeden a týž typ snění, který 
byl  znám  pravděpodobně  již  před 
mnoha tisíci lety, kdy byly tyto sta-
vy hojně prakticky využívány pře-
devším v některých buddhistických 
disciplínách za účelem dosažení po-
znání  na  základě  studovaných nauk. V  té 
době byly dokonce vyvinuty některé kon-
krétní techniky, jejichž porozuměním a do-
konalým  zvládnutím  bylo  údajně  možno 
dokonce dosáhnout osvícení. Lucidní  sny 
jsou známé po celém světě  také v mnoha 
kmenech, kde je jim též přikládán posvát-
ný význam. Zde jsou praktikovány domo-
rodými šamany z nejrůznějších důvodů od 
řady magických rituálů až po některé způ-
soby věštění budoucnosti.

Dnes se existence lucid dreams dostává 
stále více do podvědomí moderní západní 
civilizace,  zejména zásluhou  intenzivního 
výzkumu  na  tomto  poli,  díky  kterému  se 
stále  častěji  objevují  nové  a  nové  knihy 
zabývající  se  tímto  tématem,  otevírají  se 
kurzy “lucid dreamingu“ a stále více a více 
lidí s tímto fenoménem začíná experimen-
tovat individuálně. Výhodou takových ex-

perimentů je hlavně fakt, že zde neexistují 
téměř  žádná  významná  rizika,  která  by 
mohla danou osobu  jakkoliv ohrozit. Na-
opak,  praktická  stránka  lucidních  snů má 
tolik vysloveně pozitivních efektů na  lid-
skou psychiku,  že  se  jich dokonce někdy 
využívá  v  psychologické  praxi  k  léčení 
některých duševních poruch. Jedním z pří-
kladů  takového praktického využití může 
být překonávání nejrůznějších druhů fóbií. 

Z těchto a mnoha jiných důvodů popularita 
lucidního  snění v  současné době neustále 
roste.

TEST REALITY
Testy  reality  nám  umožní  zjistit,  zda 

sníme  či  nikoliv.  Existuje  jich  celá  řada 
a  neustále  vznikají  další  a  další.  Některé 
jsou  k  ověřování  skutečnosti  využívány 
tradičně  již  po  celá  desetiletí,  jiné  vznik-
ly  v  docela  nedávné  době. Mnohdy  jsou 
opravdu chytře vykonstruované. Vymyšle-
ní takového testu je ostatně v mnoha přípa-
dech  čistě  individuální  záležitostí  daného 
člověka, který si jej vytvořil či přizpůsobil 
tak, aby co nejlépe vyhovoval právě jemu. 
Vyberte si proto  takovou metodu  testová-
ní, která je lehce uskutečnitelná a která se 
vám po všech stránkách nejvíce zamlouvá. 
Proveďte  tento  test  několikrát  denně.  Je-
dině  tak  se může  stát  účinným nástrojem 

odhalování lucidních stavů.
Jeden z příkladů testu reality jsem zde 

zmínil již dříve. Jedná se o ono pozorová-
ní „tání dlaní“. Jak už však bylo uvedeno, 
nepovažuji  ho  z  mnoha  důvodů  za  spo-
lehlivý. Osobně  používám  jeden  opravdu 
dobrý  test  (bohužel neznám jeho pravého 
autora),  který  funguje  ve  většině  případů 
výborně. Jeho podstatou je prosté pozoro-
vání hodinek. Ve snu totiž čas nemá žádnou 

hodnotu. Pokud se tedy podíváte na 
čas zobrazený na vašich hodinkách, 
poté zvednete oči a následně čas na 
hodinkách  opět  zkontrolujete,  čas 
na hodinkách se obvykle změní. To 
značí, že se jedná o sen. Například 
tak místo hodnoty 18:50 uvidíte při 
dalším  pohledu  18:55,  18:59  nebo 
třeba 22:00. Jestli se tak stane, máte 
jistotu,  že  sníte. Metoda  však  není 
stoprocentně  spolehlivá,  vhodné  je 
test  několikrát  po  sobě  opakovat. 
I tak se mi ovšem již několikrát sta-
lo, že čas na hodinkách byl dvakrát 
či  třikrát po sobě stejný a přesto se 

jednalo o sen. Pro tyto účely jsou vhodné 
především digitální hodinky, běžné hodin-
ky však rozhodně nejsou na závadu.

Pokud máte shodou okolností ve svém 
snu po ruce nějakou knihu, můžete zkusit 
obdobný  test.  Stačí  jen  dvakrát  po  sobě 
přečíst  libovolný odstavec. V případě snu 
nebude následně čtená pasáž zcela shodná 
s  předchozí  verzí.  Možná  ji  dokonce  na 
dané stránce už ani nenaleznete. Tato me-
toda je údajně ještě více efektivní než po-
kus s hodinkami, v praxi  je však obvykle 
obtížné poblíž nějakou knihu najít.

Zážitek lucidního snu jasně demon-
struje úžasný fakt, že svět, který vidíme, 
je pouze konstrukcí našich myšlenek.

celý článek číst na:http://zivotni-energie.
cz/lucidni-sny-kde-to-jsem-neni-to-sen.html
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