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Zdraví v truhlíku

Jaro, pravá Láska,
skutečný ŽIVOT!
Tajemství Ankgor Vatu a plošiny v Gíze je odhaleno –
kyvadlo Orionu a Draka. Apokalypsa dnes?
pokračování z minulého čísla...

Nemůžeme si nevzpomenut na Gízu, v
níž korelace mezi Nebem a Zemí byla zdaleka nepřesná v r. 2500 před n. l., kdy jak
se předpokládá, byly postaveny pyramidy
a Sfinga! Avšak počítačová imitace ukazuje, že přesná analogie byla pozorovaná
za úsvitu v den jarní rovnodennosti v roce
10 500 před n. l. A nemůžeme si nevšimnout i toho, že pyramidy a Sfinga byly
jakoby záměrně naplánovány tak, aby přivedly lidi k pochopení grandiozních změn,
které obloha „zažívá“ během dlouhého
precesního cyklu. Pamatujete si, že tento
cyklus se vyvíjí s rychlostí 1 stupeň za 72
let? (viz. článek „Hvězda. Zlatý řez část
1.“). A ted‘ si vzpomeňte, že Angkor se nachází o 72 stupňů východněji od Gízy, kde
stojí pyramidy a Sfinga. A i když neexistuje žádný archeologický důkaz toho, že se v
Angkoru v r. 10 500 před n. l. něco stavělo
(a vůbec že tam žili nějací lidé), cítili jsme,
že i přesto musíme zjistit, jak vypadala obloha v této vzdálené epoše.
Jelikož východ slunce v den jarní rovnodennosti v roce 10 500 před n. l. nastává
v okamžiku, kdy celý obraz země a nebe se
absolutně shoduje (včetně polohy Orionu
přímo na meridiánu), zadali jsme do počítače úkol: imitovat nebe nad Angkorem
přesně v den jarní rovnodennosti za úsvitu
v r. 10 500 před n. l. A nemýlili jsme se. V
souladu s našim očekáváním se Orion ocitl
přesně na jihu, na meridiánu - stejně jak
je tomu v Gíze. Jediný rozdíl byl ve změně perspektivy, vyvolanou menší šířkou
Angkoru (13 stupňů 26‘ min. severní šiřky
ve srovnání s 30 st. 3‘ min. šířky Gízy). A
dle očekávání byl Lev přesně na východě
přímo nad vycházejícím sluncem, jako v
Gíze. Jediný rozdíl byl nepatrný náklon
souhvězdí v důsledku změny šířky.
Poté jsme nastavili program tak, aby
nám ukázal sever. A jelikož jsme nikdy
nevěnovali pozornost severní části oblohy
nad Egyptem, neočekávali jsme, že uvidíme něco zvláštního. A byli jsme překvapeni, když jsme zjistili, že v okamžik východu slunce v den jarní rovnodennosti v

roce 10 500 př. n. l., souhvězdí Draka stálo
přesně na severu uprostřed oblohy, rozprostíralo se na meridiánu dostatečně vysoko
nad horizontem a přesně „ukazovalo“ na
obloze umístění hlavních chrámů Angkoru. Takže zde, stejně jako v Gíze, existuje
určitý bod precesního cyklu, při němž je
pozorována přesná shoda mezi „zemskými a nebeskými obrazy“, avšak ve vzdálené minulosti. Je pozoruhodné, že v obou
případech je tento bod stejný! Zajímavé je
také to, že chrámy v Angkoru nemodelují
nějaké náhodné souhvězdí, a neimitují dvě
další souhvězdí, jež byly použity v Gíze
(Orion a Lev), které označovaly jih a východ na obloze za svítání v den jarní rovnodennosti v r. 10 500 př. n. l. Místo toho
imitují vlnicí se, hadu podobné, souhvězdí
Draka, které se v tento okamžik nachází
přimo na severu.
Zkrátka, v Gíze stojí „chrámy Orionu“
v podobě Velkých pyramid, imitujících
Orion v r. 10 500 př. n. l. a také „chrámy
Lva“ v podobě Sfingy s tělem lva a přilehlých budov, a všechny spolu imitují nebeský „vzorec“ Lva ve stejném roce. A pokud
existuje jakési tajné spojení mezi Gízou a
Angkorem, nebylo by zcela logické předpokládat, že Angkor je pokračováním této
linie a na několika stovkách čtverečných
kilometrů imituje souhvězdí Draka („Starého Hada“) v podobě, jakou mělo v roce
10 500 př. n. l.?
VÝŇATKY Z KNIHY G. HANCOCKA „OTISKY BOHŮ“
HVĚZDY BAUVALA A KAMENY
WESTA
V roce 1996
byl učiněn pozoruhodný objev,
který ukázal, že
na nás ještě čeká
hodně odhalení,
tykajících
se
Starého Egypta.
Objev
neudělal
nějaký zanícený
archeolog, pečlivě
prosévající prach
časů, ale specialista z úplně jiného
Souvztažnost poloh
pyramid Gízy s post- oboru.
Byl to Robert
avením hvězd pásu
Bauval, belgický
Orionu
inženýr – stavitel se zálibou v
astronomii. Objevil na obloze to, čeho si
nevšimli odborníci, zvyklí se dívat jenom
na zem pod nohama.
Bauval uviděl následující: v okamžik,
kdy hvězdy pásu Orionu přetínají poledník
Gízy, svou polohou vytváří na jižní obloze
přímou čáru, avšak ne tak docela. Dvě dolní hvězdy, Ap-Nitak a Ap-Neelam, tvoří
dokonalou úhlopříčku čtvrce, a třetí, Mintaka, je posunutá vlevo od pozorovatele, tj.,
na východ.

A co je zajímavé, jak jsme viděli v
kapitole 36, právě takovým způsobem
jsou na plošině Gízy umístěny tři tajuplné
pyramidy. Bauval zjistil, že na výkresu
pohřebiště v Gíze Velká pyramida Chufu
odpovídá poloze Ap Nitak, druhá pyramida (Chefrena) stojí na místě Ap Neelam a
třetí pyramida (Menkaureova) je posunutá
na východ od úhlopříčky tvořené dvěmi
dalšími, a tak dokončuje to, co dělá dojem
obrovského diagramu této části hvězdné
oblohy.
Skutečně hrají pyramidy v Gíze
takovou roli? Věděl jsem, že poslední
práce Bauvala, kterou velmi vřele přijali
matematikové a astronomové, potvrzuje
jeho předpoklad. On ukázal (podrobně
v kapitole 49), že tyto tři pyramidy jsou
opravdu přesnou mapou třech hvězd pásu
Orionu, přičemž nejenže přesně odrážejí
jejich vzájemnou polohu, ale i charakterizují svými relativními rozměry jejich
hvězdnou velikost. Navíc tato mapa má
pokračování na sever a na jih, včetně řady
dalších objektů na plošině Gízy a opět
s neomylnou přesností. Nicméně nejvíc
úžasné astronomické výpočty Bauvala
teprve přijdou, nehledě na to, že některé
rysy Velké pyramidy jsou astronomicky
spojené s epochou pyramid. Celkově
památky v Gíze jsou umístěné tak, že tvoří
mapu oblohy (která, jak je známo, mění
svůj vzhled v důsledku precese rovnodennosti) avšak ne tu, která byla v epoše
IV. Dynastie okolo roku 2500 před n. l.,
nýbrž tu (a pouze tu), která byla okolo roku
10 450 před n. l.
***
Zajímavý je závěr badatele Johna
Westa, spojený s několika klíčovými
stavbami, zejména s Velkou sfingou a
Chrámem v údolí Gízy a dále na jih, s
tajemným Osireionem v Abydosu. Tvrdí,
že povrch těchto památek, nacházejících
se v poušti, má zjevné znaky vodních
erozí. Voda, jako živel způsobující erozi,
mohla být pro tento proces v dostatečném
množstvi pouze během vlhkého „období
deštů“, které doprovázelo globální tání
ledu v XI. tisíciletí před n. l. Objev, tohoto
charakteristického, rychle protékajícího
typu eroze, nasvědčuje tomu, že Osireion,
Sfinga a další s nimi související stavby
byly postaveny ještě před rokem 10 000
před n. l.
Jeden anglický novinář, provádějící
výzkum, takto charakterizoval situaci:
"J. West je skutečná noční můra pro
akademický svět. Představte si, že přijde
odněkud nějaký blázen se svou pečlivě
promyšlenou, dobře prezentovanou, souvisle popsanou teorií, plnou údajů, které
oni (učenci) nemohou popřít a tím jim vytrhne koberec zpod noh. Co jím zbývá? Oni
všechno ignorují. Myslí si, že to přejde…
ale ono nepřechází."
pokračování na str. 5

Jarní únava umí být úmorná. Víme, které
bylinky ji umí přeprat. Co byste měli mít
za oknem?
Detoxikační čaje, čaje pro dobrý spánek
nebo koření k divočině. Také koupele,
úleva při bolestech zubů nebo potížích
s trávením. Šalvěj pročišťuje krev i játra
a odstraňuje nadýmání. Pomáhá při křečích, zánětech a zabraňuje záchvatům
mrtvice. Kouzelná a krásná květina se
jmenuje šalvěj.
Řeřicha. Nejjarnější, co můžete jíst, je
lehce štiplavá řeřicha. Vypěstujete si ji ze
semínek za pár dní. Vmíchejte ji třeba do
tvarohové pomazánky, namažte na čerstvý křupavý chléb a osolte. Ahoj, jaro!
pokračování na str. 2

ZDRAVÍ

Ženskost. Co v
sobě doopravdy
skrývá?
Venku je jaro, sluníčko, příroda se
probouzí, oči laská… Co se tak zamyslet
nad něčím dobrým a radostným?
Popovídejme si o ženě, o jejím skutečném
potenciálu, hloubce a kráse.
„Skutečná žena si je vědoma své
pozemské síly a ohromně krásné duše,
co se v ní ukrývá. “„Podle mě je skutečná
žena plná lásky, trpělivosti k ostatním i k
sobě. Pravá žena dokáže se povznést nad
laciným dokazováním si něčeho a vyřešit
problém s něhou.“
pokračování na str. 3

SPOLEČNOST

Uroboros: tajemství
mystického hada
Tyto znalosti byly už v dávné minulosti, pravda v těch asociativních formách,
které byly pochopitelné pro tehdy žijící
lidi. Například ve Staré Indii, Číně nebo
v Egyptě odedávna existovaly znalosti o
geometrii prostoru a také o stavbě světa.
Posvátným symbolem sedmdesáti dvou
dimenzí byl had, který se kouše do ocasu.
Přičemž jeho tělo se zobrazovalo v podobě 72 prstenců, čímž se symbolicky měly
na mysli dimenze Vesmíru. A to, že had
byl zakousnut do ocasu, symbolizovalo
přechod...
pokračování na str. 4

VE SPOJENÍ
S PŘÍRODOU

ČERNÁ MADONA
Nedávno jsem měl možnost navštívit
překrásné město, které je právem nazýváno "perlou" Španělska - Barcelonu.
Vybaveni fotoaparátem, já a moji přátelé
jsme šli prozkoumat kolébku kulturního
dědictví. vit templářů ve středověku, je
plná architektonických pokladů. To, co
jsme uviděli - zcela předčilo naše největší očekávání. Znaky a symboly, kdysi
pečlivě zanechané lidmi se Znalostmi,
po staletí čekají, aby si jich všimnul něčí
pozorný pohled. Jsou jako hvězdy, připravené ukázat cestu těm, kdo rozumí
jejich významu.
pokračování na str. 5

HISTORIE

Jako sa rodia Anjeli
Zaujímavé. A anjeli sa tiež rodia ako ľudia? - zvonivý hlas Duše Alm prebudil
úsmevy okolo seba.
Alm práve vyprevadila na Zem svojich
starších kamarátov Dušu Lin a Fary. Vždy
sa snažila pochopiť, o čom mlčala Múdra
Maat. Alm sa ešte nenaučila celkom preciťovať Sily Naplneného Ticha. Ale nenechala si ujsť žiadnu príležitosť na to, aby
prehĺbila svoje poznanie týchto Síl. - Anjeli sa rodia v Láske, rovnako jako ľudia.
pokračování na str. 6

CESTA
ZA POZNÁNÍM

2

ZDRAVÍ

www.polahoda.cz

MÝTY O ZDRAVÍ VAŠICH OČÍ
„Nečti si pod peřinou, zkazíš si oči,“
nebo: „Musíš jíst hodně mrkvičky, abys
měla zdravé oči,“ nebo ještě lépe: „Nekoukej pořád do toho počítače, zkazíš si
oči.“ Asi těžko bychom hledali člověka,
který alespoň jednu z těchto vět neslýchával od svých rodičů. Jsou ale tato
tvrzení pravdivá?
Čtení pod peřinou nepoškozuje zrak
Mýtus: čtení při slabém osvětlení
zhorší váš zrak.
Fakt: ačkoliv slabé osvětlení přímo
nepoškozuje zrak, určitě se oči rychleji unaví. Pokud je to možné, nastavte osvětlení
tak, aby světlo dopadalo přímo na stránku
s textem a ten byl dostatečně osvětlen.
Odkládáním brýlí očím neulevíte
Mýtus: pokud máte brýle, je dobré,
pokud je nenosíte stále. Odložení brýlí
nebo kontaktních čoček poskytne očím
odpočinek.
Fakt: pokud potřebujete brýle na čtení
nebo do dálky, tak je noste. Odložení brýlí
bude vaše oči pouze napínat a ty se unaví.
Používání brýlí, které jsou pro vás vhodné,
nezhorší váš zrak a nepovede k žádnému
onemocnění.
Očím pomáhá víc zelená zelenina
než mrkev
Mýtus: konzumace mrkve je dobrá pro
vaše oči.

Fakt: v tomto tvrzení lze nalézt
kousek pravdy. Mrkev, která obsahuje vitamin A, resp. jeho provitamin betakaroten,
je jedním z několika druhů zeleniny, které
mohou ovlivnit stav vašeho zraku. Ale
např. čerstvé ovoce nebo zelenina s tmavě
zelenými listy obsahují více antioxidantů,
jako např. vitaminy C a E, a jsou tak pro
zdraví zraku významnější. Antioxidanty
např. chrání oči před zákalem. Ale žádný
z vitaminů nepomůže ochránit zrak před
základními problémy, jako např. krátkozrakost a dalekozrakost.
Prací u monitoru si oči nezkazíte
Mýtus: celodenní civění do monitoru
počítače je špatné pro vaše oči.
Fakt: ačkoliv používání počítače
nepoškodí vaše oči, celodenní sledování
monitoru zcela jistě vaše oči unaví. Této
únavě můžete do jisté míry předcházet tím,
že uzpůsobíte osvětlení monitoru tak, aby

se slunce neopíralo přímo do obrazovky.
V práci je také vhodné udělat si každou
hodinu krátkou přestávku a věnovat se jiné
činnosti. Lidé, kteří dlouhou dobu tráví
u monitoru, mají tendenci mrkat méně
často než obvykle. To může způsobovat
nepříjemný pocit suchých očí. Proto se
zkuste naučit mrkat tak, aby oči byly
optimálně hydratované.
Ačkoliv stárnutí nejvíce zvyšuje riziko
vážných očních onemocnění a dalších
problémů s viděním, slábnutí zraku nemusí jít ruku v ruce se zvyšujícím se
věkem. 40-50 % všech poruch lze předejít
pravidelnými prohlídkami u očního lékaře.
A to u všech věkových skupin. Choďte na
prohlídku k očnímu lékaři jednou ročně,
zvláště pokud máte v rodinné anamnéze některé z očních onemocnění. Jeho
příznaky totiž nemusíte delší dobu poznat,
protože nemoc jednoho oka může kompenzovat oko druhé.
Tímhle zdraví vašeho zraku
podpoříte:
Kouření: pokud kouříte, přestaňte.
Kouření zvyšuje riziko některých očních
onemocnění.
Strava: zařaďte do svého jídelníčku
dostatek ovoce a zeleniny a omezte nasycené tuky (sádlo, máslo, tučné maso).
Sluneční brýle: noste sluneční brýle
a dávejte je i vašim dětem.
Přejeme vám, ať vám oči dlouho slouží,
ale... brýle vám také sluší, nemyslíte?
https://www.prozeny.cz
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Zdraví v truhlíku: Devatero bylin na
a hořčík. Čaj z kudrnky je svěží, hydratuje
tělo i pleť a dezinfikuje dutinu ústní.

Jarní únava umí být úmorná. Víme,
které bylinky ji umí přeprat. Co byste měli
mít v březnu za oknem?
Řeřicha
Nejjarnější, co můžete jíst, je lehce
štiplavá řeřicha. Vypěstujete si ji ze semínek za pár dní. Vmíchejte ji třeba do tvarohové pomazánky, namažte na čerstvý
křupavý chléb a osolte. Ahoj, jaro!

Z připravované knihy Příběhy obyčejného uzdravení.
„Celiakální sprue neboli celiakie je chronické autoimunitní onemocnění sliznice tenkého střeva, způsobené nesnášenlivostí lepku (glutenu), což je označení pro směs bílkovin
obsaženou v pšenici, žitu, ječmeni a ovsu. Postižení trpí nechutenstvím, nevolností, průjmy,
únavou, ztrátou hmotnosti, rozmrzelostí, děti též poruchami růstu. Diagnóza se provádí
zjištěním protilátek tkáňové transglutaminázy v krvi, rozhodující roli ale má rozbor bioptického vzorku části tenkého střeva. Nesnášenlivost přetrvává celoživotně a je částečně geneticky determinována. Spouštět ji mohou rotaviry či adenoviry. V současné době jediná jistá
možnost, jak nemoc léčit, je dodržovat doživotní bezlepkovou dietu.(Wikipedie)“.
dím, že to bude dobré, manžel trvá na vyšetření. Jdu k pediatrovi, Maxa líčí potíže,
po odběrech krve, gastroskopii, ultrazvuku
slinivky, vyšetření alergologem, odběru
stolice na parazity je mu doporučeno držet
bezlepkovou dietu. Tak mu říkám:"vidíš,
teď můžeš papat jako táta.". Vnitřně tomu
nevěřím, Maxa byl pohodové mimino, bez
průjmů a poruch růstu, na svůj věk je to
pořádný kus chlapa. Vařím bezlepkově pro
všechny, snažím se mouce úplně vyhnout.“
Do Hnízda zdraví dorazila celá rodina:
maminka Petra, otec Jirka, devítiletý Max.
Jiřímu zjistili celiakii před deseti lety, drží
přísnou dietu, potíží se přesto úplně nezbavil. Maxovi se nemoc projevila loni. Rodiče se smířili s tím, že je dědičná. V praxi
jsem si ověřil, že skutečně dědičných nemoci je velmi málo. To, co se dědí, jsou
způsoby chování, které k nemocem vedou.
U dětí hrají velkou roli rodičovské vzory.
Před časem mne navštívili rodiče se synem, který byl léta vyšetřován pro bolesti
hlavy, užíval brufeny. Ukázalo se, že oba
rodiče žijí ve stresu, oba bolí hlava,
oba berou prášky. Syn k nim vzhlížel, napodoboval je, považoval to
za dospělácké. Napadlo mne, jestli
se historie neopakuje. O diagnóze
celiakie jsem zapochyboval. Ukázalo se, že o ní pochybovala i maminka. Domluvili jsme se, že mi
pomůže Maxův příběh převyprávět.
„Vzhledem k tomu, že manžel
už bezlepkovou dietu měl, tak to
u Maxe až takové překvapení nebylo. Obrečela jsem to, ale jak víme,
jsou podstatně horší věci. Každý
víkend snídáme vajíčka s čerstvým
chlebem a máslem, manžel míval chléb
Schar bezlepkový (400g/89kč) chléb se
musí podávat opečený jako toust, protože jinak je nechutný. Maxík mu opečené
chleby záviděl a bral z talíře, protože chtěl
"papat jako táta". Mě to zlobilo, říkala
jsem manželovi, ať mu je nedává a Maxa
ať je rád, že je zdravý a může jíst normálně. Manžel mu vždycky dal aspoň kousek.
Možná i proto si Maxa navodil celiakii. Pak
ta první třída a čím dál častější ranní scénky
na téma - dnes nejdu do školy, bolí mě bříško. Já na odchodu do práce, hysterka v křečích s brekem na gauči. Já lehce zvedám
hlas, protože do práce chodím ráda a chci
tam být včas, prosím, slibuji, křičím a zase
prosím, ať mě netýrá a jde do té školy. Nebylo to naštěstí každý den, ale stejně. Já tvr-

Když jsem si s Maxem povídal o samotě, přiznal se, že bolest břicha z počátku účelově používal, aby nemusel do
školy. Pokaždé se mu sevřel žaludek. Pak
se z toho stala tradice. Rodičům jsem vysvětlil, jak celiakie souvisí s psychikou, se
stresem, s tím, že člověk negativní emoce
obrací proti sobě, uzavírá. Táta Jiří si najednou vzpomněl, že jeho potíže se objevily v době, kdy začal podnikat, oženil se,
přibyla mu obrovská spousta starostí, nezbyl čas na sport. Řekl jsem jim, že Max
ve skutečnosti žádnou nemoc nemá, jen

se jako nemocný chová, jako k pacientovi
se k němu chovají rodiče a lékaři. „Pane
doktore, Vy si opravdu myslíte, že je to
celé jen haluz?“, vyhrkla maminka. Mám
rád symboliku. Haluz je označení pro větev a Maxík vlastně je malou větví svého
táty. Ve slovenském televizním testu inteligence Aj múdry schybí se haluzí označuje
nejhloupější odpověď. „Ano je to haluz.
A vy jste jí uvěřili. Nevěnujte celiakii pozornost. Naopak se snažte Maxovu i Vaši
pozornost od ní odvést. Čím víc, se člověk
na nějaký problém zaměřuje, tím větší je
to problém. A jak se říká, strach má velké
oči. S Maxem zacházejte jako se zdravým,
veďte ho ke sportu, nepozorovaně přejděte
na normální stravu. Kdyby to nefungovalo, k dietě se můžete vždycky vrátit. Totéž

doporučuji tatínkovi “, uzavřel jsem rozhovor. S otcem Jiřím jsem se ještě na odchodu vsadil o láhev vína, že se do roka uzdraví. Při každém dalším pacientovi s celiakií
jsem si na ně vzpomněl, byl zvědavý, jestli
se malá a velká haluz uzdravují, nebo jestli
je to opravdu rozsudek na celý život. Za
čtyři měsíce mi přišel mail
„Já jsem od Vás odcházela v šoku, nedokázala jsem to hned zpracovat. Cestou
jsme rozebírali, co dál, kdy a čím začneme. Maxa byl šťastný, poskakoval před
námi a měl radost. Celá moje i manželova rodina přijala Vaše sdělení s nadšením
a poznámkou, že se jim to stejně nezdálo,
že by Maxíček byl bezlepkový. Pro mě to
byl proces postupného uvěření. Nejhorší
pro mě bylo, když před třemi měsíci Maxa
dostal průjem a zvracel, vážně jsem se
bála, že mu ubližuji, dělám chybu. Zachránil mě jeho starší bratr Ali, který lehl taky
s průjmem, horečkou a zvracením. Poprvé
v životě jsem byla ráda, že mi onemocnělo
dítě. Dneska je u nás situace následující.
Maxim začal od návštěvy u Vás normálně jíst, je spokojený a já taky. Nemusím
ho hlídat a omezovat, což je paráda. Sám
mi řekl, že mu dobře. Učíme se jíst jinak,
večeříme polévky nebo dušenou zeleninu
s masem, různé kaše. Manžel se zatím ke
změně jídelníčku neodhodlal. Pracuje na
sobě, ale má strach. Takže doma zatím
vařím dál bezlepkově. Super pozitivní je,
že odpadl večerní stres z toho, co synovi
nachystám do školy na oběd. Maxa si každé ráno odnesl oběd do školní jídelny, kde
mu ho v poledne ohřáli v mikrovlnce.
Po zjištění celiakie jsem začala péct
bezlepkové pečivo, které je ovšem dobré jen první den. I když je to plýtvání,
většinou jsem ho nosila rybám, protože druhý den se sypalo a Maxík ho
nechtěl jíst. Chystání svačin a snídaní
bylo rovněž neradostné. O penězích
ani nemluvím, když si představíte, že
kilo bezlepkové mouky za osmdesát
korun. Maxík miluje jídlo a v době bezlepkové byl smutný a protivný. Tvrdil
mi, že jeho bříško má lepek rádo, že se
paní doktorka musela splést, protože
on ví, že lepek může. Byla jsem zmatená a smutná, někdy nervosní, protože
jsem myslela, že to má na celý život. Až Vy
pane doktore, jste mi dodal odvahu k tak
radikální změně. Děkuji Vám a pevně věřím, že jsme zvolili správnou cestu, že jak
se říká: "tělo není hloupé." a pokud by se
mu něco nelíbilo, dá nám vědět. Jen je potřeba mu naslouchat.
Přeji Vám vše dobré, mějte se hezky
Petra P.“.
Ještě zbývá otec Jirka. Snad pro něj
bude malá haluz velkou inspirací. Sázku
o víno bych nerad prohrál. A možná se
najdou i další pacienti, kteří pochopí, že
celiakie má nejen tělesné projevy, ale také
psychické příčiny. A možná i uvěří, že se
mohou úplně uzdravit.
http://blog.aktualne.cz/blogy/jan-hnizdil.php?itemid=28824

Tymián
Nenáročná celoročně zelená bylina
funguje jako čistič organismu: zbavuje jej
mikrobů a malých parazitů. Kromě toho
udělá z každého masa voňavý poklad: vložte
před pečením kousek tymiánu do pstruha,
pod králíka nebo klidně i pod jarní kuře.

Hladkolistá petržel
Celoročně ji používejte jako naprosto
univerzální koření, které zvýrazní chuť každého jídla. Díky silnému aroma se hodí
do polévek, pod maso i do zapečených
brambor. Zkuste hodit snítku petržele
k brokolici vařené k páře.
Pažitka
Využijete ji do prvních jarních salátů,
které dochutí i osvěží. Výborná je nasekaná
nadrobno společně se šalotkou v tvarohu,
žervé nebo másle. A zkuste si ji přidat na
první jarní chléb s ředkvičkami.

Bylo prokázáno, že jediným efektivním stimulátorem toho, aby výživné látky postupovaly do meziobratlové ploténky, je dávkované
zatěžování (pěší chůze). Na to bych vás rád upozornil. Vliv nemá ani působení statických póz nebo velké zatěžování, ale právě dávkované zatěžování, a to díky přirozenému výchozímu způsobu lokomoce člově- ka, tedy díky chůzi! Aktivní difúze, přísun metabolitů do
meziobratlové ploténky (výživa ploténky) začíná asi 15 až 20 minut poté, co je započata nepřeru- šovaná klidná chůze vycházkovým
tempem, která by měla trvat 1,5–2 hodiny (pro dostatečnou denní výživu plotének).
Takovou chůzi nelze ničím nahradit! Chůze na trenažérech („běžící pás“ apod.) je za tímto účelem neefektivní, protože při ní nedochází k prostorovému pohybu, svaly pracují trochu jinak, jinak je přerozdělována zá- těž a tak dále. Přírodu prostě nejde oklamat!
prof. Igor Danilov, http://vertebrolog.com/cz/

O celiakii, víře a haluzi

Zázvor
Věděli jste, jak jednoduché je
vypěstovat si vlastní zázvor? Vezměte
oddenek zázvoru, přes noc jej namočte
do vody, ráno zasaďte. Ideální je široký
mělký květináč, zázvor totiž roste do stran,
a teplé místo. Po odříznutí kousku zázvoru
zahrňte místo znovu hlínou, znovu doroste.

Bazalka
Bylina, kterou nejčastěji používáme
k mozzarelle, výtečně funguje pohromadě
s krůtím masem nebo sušenými rajčaty.
Zkuste ji rozmačkat v olivovém oleji a zakápnout citronem (takhle chutná pravá
jarní zálivka) nebo si vyrobte domácí bazalkové pesto.
Čaj z kudrnky. Vezměte svazek
petržele kudrnky, zbavte jej stonků a nasekejte najemno. Přelijte litrem vody těsně
pod bodem varu a nechte 15–20 minut
louhovat. Pijte vlažné, nebo si naopak
udělejte ice tea. Kudrnka je bohatá na vitamin C, kyselinu listovou, obsahuje i vápník

Citronová tráva
Milujete asijskou kuchyni? Pak
potřebujete mít po ruce dostatek citronové
trávy, mimochodem skvělé i na čistící, velmi chutný čaj. Sazenici koupíte v zahradnictví, zasadíte ji do vzdušné zeminy – a je
hotovo. Množí se dělením cibulek.
Šalvěj
Detoxikační čaje, čaje pro dobrý
spánek nebo koření k divočině. Také
koupele, úleva při bolestech zubů nebo
potížích s trávením. Šalvěj pročišťuje krev
i játra a odstraňuje nadýmání. Pomáhá při
křečích, zánětech a zabraňuje záchvatům
mrtvice. Kouzelná a krásná květina se
jmenuje šalvěj.

https://www.zeny.cz/lifestyle/zdravi-vtruhliku-devatero-bylin-na-jaro-917.html

Hudba a tanec trénují mozek
Jestliže milujete tanec, neznamená to
jen, že můžete spalovat kalorie. Pohyb za
zvuků hudby nepomáhá jen vašemu tělu,
aby zůstalo zdravé a pružné, ale i vašemu
mozku. Podobně je tomu, když hodiny
cvičíte na klavír nebo na kytaru či housle.
Kdo tančí, rozvíjí různé části mozku. Hudba ale zůstává určujícím faktorem při obou
činnostech, byť pokaždé jiným způsobem.
Vliv hudby na činnost mozku ukázal
nedávný výzkum International Laboratory
for Brain, Music and Sound Research při
Montrealské univerzitě. Koordinovala jej
italská vědkyně Chiara Giacosová z Univerzity života a zdraví San Raffaele v Miláně.
Na rozdíl od toho, co se na základě
předešlých výzkumů soudilo, tato studie
ukazuje, že tanec a cvičení na
nějaký hudební
nástroj působí na
různé části mozku. Hlavně ale
mají obě činnosti
pozitivní účinek
na tělo a mozek.
Vědci použili sofistikované
nástroje zobrazování mozku, aby
vyhodnocovali
reakce bílé hmoty mozkové po studiu tance a hry na hudební nástroj. „Pozorovali
jsme, že mezi tím, kdo tančil, a tím, kdo
hrál, byly hluboké rozdíly pokud jde o bílou hmotu. Zapojeny byly i spoje, které
regulují smyslové vnímání a motorickou
činnost, a to již od prvních fází aktivity,“
uvedla Chiara Giacosová, kterou citoval
italský list Corriere della Sera.
Ti, kdo tančili, vykazovali široké spojení skupin vláken, která pojí dvě mozkové
hemisféry v oblastech regulujících senzitivní a motorické procesy. Naopak ten, kdo
hrál na hudební nástroj, měl vlákna více

Štěstí rádo navštěvuje dům, ve kterém vládne dobrá vůle. Japonské přísloví

koncentrovaná a více mezi sebou propojená, ale stále podle stejných nervových
drah.
„Výsledky ukazují, že při studiu tance
a hudby může být mozek zapojen jiným
způsobem. To je ale pochopitelné. Zatímco ten, kdo tančí, cvičí celé tělo, které je
zastoupeno na úrovni mozkové kůry, pak
ten, kdo hraje, se učí soustřeďovat pozornost na specifické části organismu, jako
jsou ruce, prsty či ústa. Jejich zastoupení
v mozku je velmi omezené, s následným
efektem na vlákna, která se utvářejí,“ uvádí Giacosová.
Tento výzkum je dalším přínosem
k poznání, jak pozitivně působí učení se
hudbě na psychickou a tělesnou stránku
jedince. Tento vztah je důležité pěstovat
již od útlého
věku vzhledem
k tomu, že hudba může mít
skutečně
významné funkce
při vývoji dětí.
Výzkum realizovaný před několika lety ukázal, že rytmus
hudby
může
pomáhat srdci,
aby tlouklo pravidelně. Je to jen
jeden příklad, který však potvrzuje, jak je
významné zvykat dítě již od malička na
hudbu.
Další studie ukázaly, že již po třech letech studia hry na hudební nástroj mají studenti lepší vyjadřovací schopnosti a uvažování. A jako kdyby to nestačilo: zjistilo
se, že s tím, jak student pokračuje ve studiu
hudby, snadněji se učí. Navíc studium hudby zvyšuje inteligenci, zlepšuje studijní
výsledky, zvyšuje sebedůvěru a schopnost
zapojovat se do společnosti.
http://www.denik.cz
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ŽENSKOST. Co v sobě doopravdy skrývá?

MEDITACE

podle knih Anastasie NOVYCH

Venku je jaro, sluníčko, příroda se probouzí, oči laská… Co se tak zamyslet nad něčím dobrým a radostným?
Popovídejme si o ženě, o jejím skutečném potenciálu, hloubce a kráse…
S těmito slovy jsme na internet poslali dotazník na téma Ženskost. Odpovědi
od 7 mužů a 16 žen (ve věku sedmnáct až
šedesát devět let), které jsme dostali, jistě
zahřejí nejednoho člověka na srdci, jsou
totiž nádherné.
Všeobecně můžeme potvrdit, že žena
je vnímána jako bytost něžná s velkým
energetickým potenciálem lásky. Všichni dotazující potvrdili, že žena má v sobě
více, než „vnější přitažlivost, půvab, umění
krásného oblékání, krásný make-up, účes,
sexuálnost“, jak jsme definovali v první
otázce. Co si tedy respondenti představili
pod termínem „ženskost“? Byla to intuice,
vnímavost, napojení na vnitřní já,
trpělivost, porozumění, péče, otevřené srdce, laskavost, empatie,
něha, láska…
Další otázka, kterou jsme
položili, zněla: „Co je podle Vás
skutečná, pravá žena? Jaká je
úplnost tohoto pojmu? Jakými
vlastnostmi (kvalitami) byste ji
charakterizovali?“ Zde dominovaly dva druhy odpovědí. Prvním, tím nejčastějším, byl názor,
že pravá žena je ta, která si je
vědoma sama sebe, své podstaty,
vnitřní síly, něžnosti. Tedy stručně řečeno ta, která se má ráda. Druhým
názorem bylo, že úplnost pojmu „pravá
žena“ tkví v umění vytvořit domov a rodinu a stavět je před sebe sama.
Dvaadvacetiletý Tomáš odpověděl:
„Skutečná žena si je vědoma své pozemské síly a ohromně krásné duše, co se v ní
ukrývá. Skutečná žena má vysoce rozvinutý
soucit a empatii.“
Další odpověď zněla: „Podle mě
je skutečná žena plná lásky, trpělivosti
k ostatním i k sobě. Pravá žena není egoistická, dokáže se povznést nad laciným
dokazováním si něčeho a vyřešit problém
s něhou.“
Další otázkou jsme naráželi na předpojatost vůči síle a schopnostem ženy. Zeptali
jsme se proto, zda si respondenti myslí, že
je žena skutečně slabší. Všech 23 odpovědí
bylo jednotných - není. Došli jsme k názoru, že výraz „žena je slabší, než muž“ má
kořeny ve fyzické stavbě těla a v historii.
Žena neuzvedne tolik, co muž, nicméně

Zkuste si na otázky
odpovědět i vy...
a upřimně:
1. Dnes je poměrně rozšířený pojem
„ženskost“. Většina lidí pod ním chápe
vnější přitažlivost, půvab, umění krásného oblékání, krásný make-up, účes,
sexuálnost. Myslíte si, že v ženě existuje
ještě něco, co vychází nad rámec těchto
všedních pojmů? Pokud ano, co to je?

v tom její síla nespočívá. Co se do historie
týče, někomu se může vybavit doba, kdy
ženy neměly svá práva a ve společnosti
byly utlačované.
„Lidé si často pletou slabost s křehkostí. Proto si myslí, že je žena slabé pohlaví. Naopak já si myslím, že žena je velice
silná. Dokonce naše planeta je ženského
pohlaví. A můžeme o naší planetě tvrdit, že
je slabá?“
Některé ženy si možná ani neuvědomují, jakou sílu v sobě ukrývají. Proto nás
zajímalo, jak mohou odhalit a realizovat
svůj vložený potenciál. Co může ženám
pomoci pochopit jejich skutečné předurčení? Dostali jsme různé odpovědi. Někte-

ré ženy se domnívají, že pomoci mohou
muži. Některé se stávají pravými ženami
při vzájemném setkávání, kdy čerpají inspiraci jedna od druhé. Často se opakuje
názor, že stačí mít sebedůvěru a přijmout
sebe sama, tělem počínaje a vnitřními procesy končíce. Muži se shodují, že ženám
pomůže zaměřit se na své vnitřní pocity
a meditovat.
Pětadvacetiletý Lukáš řekl: „Měla by
být sama sebou. Udržet si tu božskou jiskru
v očích a žít v lásce.“
V souvislosti s předešlou otázkou nás
zajímalo, jak právě muž může pomoci ženě
otevřít se svému potenciálu. Jaká byla většina odpovědí? Jednoduše láskou a podporou. Muž by měl nechat ženu, aby byla
sama sebou a nesnažit se ji měnit. Což jistě
platí i naopak.
Čtyřiceti devítiletý muž z Ústí nad
Labem odpověděl: „Velice se nabízí odpověď, která se týká sexuální oblasti. Nechci
tímto snižovat její význam, ale ke správné2. Co je podle Vás skutečná, pravá
žena? Jaká je úplnost tohoto pojmu?
Jakými vlastnostmi (kvalitami) byste ji
charakterizovali?
3. Často se říká, že žena je slabé
pohlaví. Myslíte, že je to tak? Proč? Co
se skrývá za tímto pojmem?
4. Jak má žena v sobě odhalit a realizovat vložený vnitřní potenciál? Co
může ženám pomoci pochopit jejich
skutečné předurčení, svou skutečnou
podstatu?

mu pochopení jsou nutné znalosti a ne jen
živočišné pudy. Pravděpodobně nejjednodušší to má žena v rovnocenném vztahu,
kde každý partner zná své stránky, které
právě obohacují společné soužití. Asi bych
začal tím, že oba partneři přestanou soupeřit a takzvaně se přetahovat v protěžování svého ega. Teprve potom je možné dané
ženě nějak pomoci. Tedy nejprve je nutné
udělat zásadní krok ve vztahu. Prvotní impulz má přijít od ženy samotné.“
Na závěr jsme si připravili otázku klíčovou. V čem spočívá to skutečné předurčení ženy, o kterém se po celou dobu bavíme? Jaký je vlastně její potenciál?
Ukázalo se, že odpovědět
není snadné. Dokonce ani některé ženy nepřišly této otázce na
kloub.
Samozřejmě, že žena přivádí
na svět potomky, je tedy nositelkou života. Je pevným bodem
rodiny, stará se o muže. Je to ale
skutečně všechno?
„Podle mého názoru je
žena takový spojovatel. Umírní
a zjemní různé situace. Ukazuje
tím lásku a vděčnost ke všemu“,
řekl dvacetiletý Tomáš.
Kateřina z Prahy věří, že:
„Ženy mají velký potenciál skrze své otevřené srdce léčit celou společnost, povznášet muže, rodit vědomější a otevřenější
děti. Věřím, že ženský princip volí lásku
namísto boje. To vše vede k evoluci vědomí. A samozřejmě totéž mohou i vědomí
muži.“
Čtyřicetiletá Monika je toho názoru,
že: „Žena vytváří pohodu a klid, je předurčena k lásce. Když muž cítí podporu a potvrzení ženy, dokáže konat a tvořit velké
věci.“
Odpověď devatenáctileté Markéty zní:
„Rozdat se. Ne materiálně, ale duchovně.
Rozdat svou lásku. Žít pro ostatní. Její síla
je v tom, že zapomene na sebe… Ona lásku
probudí svou září i ve vás.“
Děkujeme všem, kteří nám věnovali
čas a vyjádřili svůj názor.
Upřímně doufáme, že Vás odpovědi našich respondentů inspirovaly a jarní
slunce prosvítilo i Vaše nitro.
Markéta a Lukáš

DUBEN, KVĚTEN 2017
OPAVA
Kde: Antonína Sovy 39, Opava
Kdy: každou středu od 18 hodin

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

MÍSTEK
Kde: nám. Svobody 14 (Místecké nám), 738 01, 3. patro
Kdy: každý čtvrtek od 18 hodin

registrace předem : michal.krawiec@volny.cz, Michal 733111676,

PRAHA
Kdy: každý pátek od 19 hodin

Milí přátelé, od pátku 11.11. 2016 budou pravidelně probíhat meditační setkání v Praze.
Radi Vám poskytneme více informace na:

tel.: 608 325 030, eva.hronova@damus.cz,
S meditacemi a duchovními praktikami se můžete seznámit na:

http://ibisbooks.cz/dload/brozura_duchovni_praktiky_a_meditace_2vydani.pdf

Meditácie podľa kníh Anastasie Novych
v BRATISLAVE

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

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

www.RadioHosting.cz/radio/AllatRa/
AllatRa TV Česko-Slovensko nejsou
jen pozitivní informace, ale také humor,
přátelství, vzájemnost, krásné myšlenky, úvahy a tematické otázky, které trápí
moderního člověka v každodenním životě, „tajemství“, která se neodvážíme
sdělit ani blízké osobě. Jde o pořady,
které u nás nemají obdobu! Pořady, které vám otevrou oči i duši díky převratným informacím. Jen díky opravdovým
znalostem můžeme pochopit mechanizmus fungování sebe sama, svých emocí i fyzických stavů a stát se režisérem
svého šťastného života!

5. Jak může muž pomoci ženě otevřít se?
Doplňující otázky:
● Co víte o ženské podstatě?
● Co podle Vás nese symbol Velké
ženy, Matky světa, Bohorodičky?
● Co je Vám známo o uctívání ženy
ve starověku, nebo různých kulturách?
(např. na území slovanských národů)
O ženském principu více čtěte:
Polahoda 3/2013

SEDM OSNOV ALLATRA
1. HODNOTA ŽIVOTA
2. SVOBODA VOLBY

„Ženská podstata v sobě skrývá pramen životní síly. A pokud bude odhalen, a je možné jej odhalit pouze v duchovním
aspektu, ve vyjádření vyššího stupně Lásky, pak se ukáže obrovská síla, kterou je možné používat na blahé skutky a která
také umožňuje dotknout se Nirvány. Proč byl v dávných pověstech různých světových národů tento zdroj životní síly spojován s nesmrtelností? Protože to je tvořící síla Allata! Zdroj této životní síly se nachází také v původním stvoření světa
a tvoření bytostí, které osídlují vesmír, ve stvoření Země a její hlavní tvořivé síly – vody. Právě díky tomuto zdroji životní
síly byla stvořena žena jako první zástupce lidského rodu. A až mnohem později se z ženy narodil první muž. A to je plně
prokazatelné. S rozvojem vědy genetiky, vědci dříve či později přijdou na fakt, že ženské chromozomy jsou mnohem
a zdůrazňuji mnohem starší než mužské chromozomy. A následně v souvislosti s tím bude udělána ještě řada důležitých
objevů v genetice a v chápání lidské evoluce. Víc než to, dokonce už teď není tajemstvím to, že lidské embrio (nezávisle
na budoucím mužském nebo ženském pohlaví, které se formuje v souladu s genetickým kódem) se v prvních týdnech po
početí rozvíjí jako ženský jedinec! Takže ženská podstata v sobě skrývá velmi mocný zdroj životní síly. úryvek z knihy
Sensei ze Šambaly, 4. díl

Když v domě
žije Láska
Jedno sobotní dopoledne jsem přesazovala doma květiny. Jarní slunce se nesměle svými paprsky dotýkalo okenních
skel a já dopřávala květinám větší prostornější květináče a čerstvou zeminu. Příjemnou pohodou se rozezvučel od dveří zvonek, soused mi přinesl čerstvě zasazenou
rostlinku Rýmovníku. Měla jsem radost.
Vrátila jsem mu prázdnou láhev od ovocné
šťávy, kterou mi dal v zimě, a chvíli jsme
si povídali o tom, jak si doma připravuje
rostlinky na jaro a jak se těší, až je pak na
zahrádce bude moci zasadit. Když jsem se
vrátila zpět ke stolu v kuchyni, kde jsem

květiny přesazovala, uvědomila jsem, že
paní o patro níž má velmi ráda květiny a že
by jí potěšilo, kdybych jí nějakou přinesla. O chvíli později jsem už s květináčem
v ruce klepala na její dveře. Zároveň jsem
jí vrátila nádobu na prášek, kterou mi dala
před pár týdny, když potřebovala vyprat
v pračce bundu pro svou nejmladší dcerku.
S úsměvem jsme prohodily pár slov a já
jsem se vrátila zpět do svého bytu.
Srdíčko mi rozkvétalo radostí a hřálo.
Tato paní má tři malé děti, ale když něco
dobrého upeče, přinese i mi pár kousků
ochutnat.
Vzpomněla jsem si na setkání s paní
sousedkou v přízemí. Podělila se o radost,
kterou má z pozitivních novin, když je najde každý měsíc ve schránce. Paní je už

v důchodu, často jezdí ke své rodině za
vnoučaty, o to bylo naše setkání vzácnější. Cením si jejího moudrého náhledu na
život. Její tvář vždy zdobí milý úsměv, vyprávění bývají optimistická a bez ohledu
na její věk jsou plná energie.
Před pár dny mne jiný soused požádal, zda bych mu pomohla nalepit léčivou
náplast na bolavá záda. A mou ruku, která
mě začala nedávno pobolívat, nyní hřála
náplast, o kterou jsem ho včera poprosila.

Jsem šťastná a vděčná, že žiji mezi
takovými nádhernými lidmi s přátelskými
vztahy. Kdyby mne kdokoliv z nich požádal o pomoc, vždy ji u mne najde a já vím,
že když bych to potřebovala, mohu se na
kohokoliv z nich obrátit.
Alena Chamrádová, Ostrava
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3. OVLÁDÁNÍ SEBE SAMA
4. DUCHOVNÍ A MORÁLNÍ
SEBEZDOKONALOVÁNÍ
5. JEDNOTA
6. TVOŘENÍ
7. DUCHOVNÍ DĚDICTVÍ

Co pro mne znamenají ženy?
Znamenají pro mne všechno. Když
je pozoruji, cítím nekonečnou Lásku,
která v nich přebývá. Cítím Boha. Jakmile se ocitnu v jejich blízkosti, okolní
svět se začíná měnit. Vše je najednou
jiné, zvláštní. Vždy, když jsem si to chtěl
rozumově zdůvodnit, rozum jednoduše mlčel. Nebyl schopen odpovědět na
tak elementární otázku, co se to vlastně
děje. Jak je možné, že se v jejich přítomnosti ve mně probouzí tolik pocitů, tolik
dobra a porozumění?
Vzpomínám na dětství a na maminku.
Stále cítím ten pocit bezpečí a klidu, když
mě držela v náručí. A i když se každý z nás
vydal svou vlastní cestou, ten pocit přetrvává dodnes. Pochopil jsem, že tento pocit
vychází ze všech žen, a je úplně jedno, jak
která vypadá. Je to jen obal perly, která
se ukrývá uvnitř každé z nich. Je to jako
jarní déšť dávající vláhu všemu živému. Je
to ta přirozenost, kterou ženy mají. Nikdy
jim nejde jen o sebe. Dokážou se podělit
s druhými. Probouzí v nás ty lepší stránky
a ukazují skutečnou hodnotu života.
I já jsem si dlouhou dobu neuvědomoval skutečnou podstatu ženství. Bral
jsem soužití s nimi jako zákonitý a léty

Lidé netuší, že tvoří svět kolem sebe, tak jako nic netušící hvězdy tvoří souhvězdí.

prověřený model „nadvlády“ mužů nad
tímto „slabším“ pohlavím. Jakmile jsem
však začal naslouchat hlasu své duše, pochopil jsem, že je to úplně obráceně. Ženy
jsou nejen silnější než my muži, ale co je
nejdůležitější, jsou i moudřejší. Moudrost
totiž není otázkou rozumu, ale citu. A toho
ony mají na rozdávání. Jsou pro nás Božím
darem. Jsou požehnáním pro tuto planetu.
A ať to jakékoli „lidmi vymyšlené“ náboženství či politika vysvětluje jakkoli, žena
byla, je a bude vždy na prvním místě.
Tuto pravdu znaly všechny prastaré
národy a civilizace a nyní je tato prapůvodní pravdy dostupná všem. Díky znalostem, které byly světu předány prostřednictvím knihy „AllatRa“, jsem to, díky
Bohu, pochopil i já. Ženy jsou voda, které
nás udržuje v tomto ilusorním světě při
životě. Ukazují nám právě tu opravdovou
a nezištnou Lásku, bez které se nedá žít,
a která nás přivádí na cestu domů. Jsem
Bohu neskonale vděčný za tu čest, že
mohu po tento krátký okamžik života na
této planetě jít po boku těchto nádherných
stvoření, kterými ženy bezpochyby jsou.
Děkuji Vám.
Dušan Valeček
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VE SPOJENÍ S PŘÍRODOU

BIO ZAHRADA: jak pěstovat drobné ovoce bez chemie
rybíz a angrešt, ale také maliny, ostružiny,
borůvky a samozřejmě aktinidie, drobnoplodé kiwi.
Při výběru druhů a odrůd myslete na
to, aby ovoce dozrávalo postupně po celou
sezonu.

Jahody, maliny, ostružiny, angrešt,
rybíz, kanadské a kamčatské borůvky,
brusinky, arónie, aktinidie, dřín, rakytník
a další, méně známé drobné ovoce, můžete na zahardě pěstovat bez použití chemických prostředků. Jak na to?
Bio zahrada by měla být principiálně
druhově pestrá. Proto byste se měli
pokusit pěstovat kromě běžných jahod,
malin či rybízu i pozapomenuté nebo nově
využívané druhy drobného ovoce. Kromě
netradičních pochoutek získáte leckdy rostlinu, která potěší i oko.
Pro každou rostlinu vyberte stanoviště
dle nároků druhu, jen tak bude dobře prosperovat a dávat očekávanou úrodu. Protože
se většinou jedná o keře, které budou na
místě více let, při výsadbě je přihnojte
kompostem (ovšem až na citlivé druhy,
jako je například brusinka).
Vitalitu rostlin podpoříte správným
řezem. Pravidelný řez vyžaduje zejména

Klasika do každé zahrady: jahody
Jahodník je z drobného ovoce
nejnáročnější na péči. Vyžaduje slunné
a chráněné stanoviště, humózní, živinami
zásobenou půdu a pravidelnou zálivku.
Zalévejte ho pouze ráno, večerní zálivka
podporuje totiž rozvoj houbových chorob.
Výskyt nepříjemné plísně šedé
výrazně omezíte mulčováním záhonu,
nebo výsadbou do mulčovací netkané textilie. Tím zároveň potlačíte i růst plevele
a výpar vody v horkých dnech. Porost by
neměl být hustý, aby proudění vzduchu
vysušovalo vlhkost z listů a plodů.
Rybíz řežte koncem léta tak, aby keř
tvořilo pět až osm silných výhonů
Pod rostliny mulčujte, na podzim je
můžete přihnojit kompostem. Pro omezení
výskytu padlí a rzi je dobré pěstovat mezi
keři aromatické byliny, například mátu
a pelyněk. Napadené části rostlin včas
likvidujte.
Ovoce z lesních mýtin: maliny
a ostružiny
Maliník a ostružiník jsou původem
plodiny lesních mýtin a pasek. Poskytněte

jim slunnou, chráněnou polohu, propustnou, vlhkou, slabě kyselou půdu (při
výsadbě můžete přidat rašelinu) a pod
rostliny mulčujte. Za těchto podmínek obvykle nebudou trpět chorobami.
Čaj za sušených listů ostružiníku
a maliníku pijte při střevních problémech
nebo zánětech ústní dutiny
Prodejci nabízejí také různé odvozené
druhy, jako jsou beztrnné ostružiny, žluté
maliny, ostružinomaliník. Jejich nároky se
významně neliší od původních druhů, a tak
si jednoduše můžete zpestřit sortiment letního ovoce.
Domácí lékárna: arónie zlepšuje
imunitu
Aronia melanocarpa je keř asi 3 metry vysoký, příbuzný jeřábům. Plody
jsou černé malvičky s cenným obsahem
vitaminů, minerálních látek a rutinu (
používá se v léčivech proti arterioskleróze
a vysokému tlaku). Šťávu připravenou
z plodů můžete užívat po celou zimu pro
podporu imunity.
Arónii vyhovuje slunné stanoviště,
nesnáší
zamokřenou
půdu.
Jinak
nevyžaduje prakticky žádnou péči a chorobami a škůdci netrpí; pro bio zahradu je
tedy velmi vhodná. Starší keře se v době
vegetačního klidu prosvětlují.
celý článek na: http://abecedazahrady.dama.cz/clanek/bio-zahrada-jakpestovat-drobne-ovoce-bez-chemie

UROBOROS: tajemství mystického hada
Uroboros - had nebo drak stočený
do kruhu a zakusující se do vlastního
ocasu - je symbolem alchymického Velkého díla a alchymii zase máme spojenou s evropským středověkem nebo
renesancí na počátku novověku, kdy
prožívala svůj zlatý věk. Uroboros je
(alespoň v tomto kontextu) alegorií věčně se obnovujícího koloběhu všeho, cyklické povahy vesmíru a neustálého boje
protikladů, jenž je podstatou bytí. Nápadně podobný smysl má známý a dnes
velmi populární symbol jin a jang ve východních filosofiích - a nejspíš není náhodou, že má rovněž grafickou podobu
kruhu, jehož prvky jsou navzájem vklíněné do sebe.
Už tato příbuznost naznačuje, že oba
geograficky vzdálené motivy mohou mít
společný původ. Pátrání po něm nás - tak
jako už mnohokrát - zavede do starého
Egypta, kde byl had zakusující se do vlastního ocasu nalezen v Tutanchamónově
hrobce jako znak jednoty protikladů slunečního boha Ra a podsvětního boha Osirise.
Odkud se vzal v Egyptě, nevíme, nemělo by ale překvapit, kdyby stopy vedly
tam, kam nás z říše na Nilu vedly už několikrát: k hypotetickým civilizacím, které
se ztratily ze scény dějin už v prehistorické
době.
Uroboros se stal archetypem,
vešel do hinduismu, do některých raně

Tyto znalosti byly už v dávné minulosti, pravda v těch asociativních formách,
které byly pochopitelné pro tehdy žijící
lidi. Například ve Staré Indii, Číně nebo
v Egyptě odedávna existovaly znalosti
o geometrii prostoru a také o stavbě
světa. Posvátným symbolem sedmdesáti
dvou dimenzí byl had, který se kouše do
ocasu. Přičemž jeho tělo se zobrazovalo
v podobě 72 prstenců (přesněji „článků“
těla), čímž se symbolicky měly na mysli
dimenze Vesmíru. Hlava hada symbolizovala složitou energetickou architektoniku 71. dimenze, která přecházela do 72.
dimenze. A to, že had byl zakousnut do
ocasu, symbolizovalo přechod složitého
v jednoduché, spojení mezi sedmdesátou
druhou a první dimenzí.
Anastasia: Ano, několikrát jsem se
setkala s tímto starým artefaktem v archeologických pracích zasvěcených kultuře
a každodennímu životu světových národů. Domnívám se, že pro čtenáře bude
zajímavé dozvědět se podstatné upřesnění
a zejména jak by měla být umístěna hlava

křesťanských sekt a do hermetismu, což
není nic divného, protože alchymie odvozovala svůj původ od Herma Trismegista,
a ten zase prapůvodně byl egyptským bohem Thovthem. O něm už z první kapitoly
této knihy víme, že přišel odkudsi z neznáma, aby Egypťany vzdělal v nerůznějších
vědách...
Společně s alchymií pak had zakousnutý do ocasu proklouzl skrz středověk do
moderní vědy - a to způsobem, který nutí
k zamyšlení.

Když v polovině 19. století německý
chemik August Kekule (celým jménem
Friedrich August Kekule von Stradonitz, což naznačuje původ ze staré české
šlechty) zkoumal vlastnosti uhlovodíků,
zjistil, že mnohé se nechovají tak, jak by
vzhledem ke složení svých molekul měly.
Zaměřil se na nejjednodušší z nich, na
benzen, jehož molekula obsahuje 6 atomů

hada: ve směru hodinových ručiček nebo
proti? Vždyť v různých kulturách můžeme najít různé varianty.
Rigden: Původní umístění hlavy
bylo právě ve směru hodinových ručiček jako symbol tvoření, rozvoje. Obvyklé zobrazení počtu dimenzí v podobě
šupinek-prstenců se v souladu s tím rozmísťovalo zleva doprava. Kruh (ovinutí
hada) byl také symbolem tvořivého,
spirálovitého pohybu Vesmíru (po směru hodinových ručiček, správná svastika), tedy pohybu podle základního působení sil Allatu (prvenství Ducha nad
hmotou). V dávné minulosti tento symbol
často využívali při výzdobě chrámů, jako
posvátný symbol vypovídající o božském
Vědění. A zobrazení hlavy hada proti
směru hodinových ručiček používali obvykle přívrženci materiálního Rozumu
(Živočišného rozumu) jako symbol malé
síly, která roztáčí Vesmír uvnitř ve směru
proti hodinovým ručičkám (opačná svastika), ve směru zničení a záhuby. Tito lidé
se podřizovali Vůli Materiálního rozumu,
prohlašovali, že hmota je pro ně výš než
Duch, a ztělesňovali v životě princip převahy materiální moci.
Anastasia: V podstatě je to záměna
znaku z plus na minus. Takového hada,
jehož hlava je umístěna ve směru proti
hodinovým ručičkám, jsem právě často
viděla v architektonických námětech od
svobodných zednářů.
Rigden: Tento jev byl relativně rozšířen například v období středověku, v době
rozkvětu alchymie, kde často zobrazovali
hlavu tohoto dávného plaza ve směru proti
hodinovým ručičkám, jako symbol umělého zadržování nebo opačného rozvoje.
Ačkoliv o takových detailech se vědělo

uhlíku a 6 atomů vodíku. Správně usoudil,
že vlastnosti benzenu nějak souvisejí s tvarem jeho molekuly - ale ať si ji kreslil
jak chtěl, pořád to nevycházelo, protože
(zjednodušeně řečeno) uhlík může vytvořit
čtyři vazby, zatímco vodík jen jednu.
Jednoho dne usnul a měl podivný sen,
o němž později vyprávěl: "Před očima
mi pluly atomy. Dlouhé řetězce atomů se
vlnily a přibližovaly k sobě; otáčely se,
kroutily jako hadi. A najednou - co? Jeden
z hadů se chytil za vlastní ocas a celý obraz se zuřivě roztočil, takže nešlo rozeznat,
kde v tom kole je hlava..."
Kekule se probudil a vše mu bylo najednou jasné: ve snu se mu zjevila molekula benzenu v podobě mýtického hada
urobora. Což znamená, že má tvar kruhu,
který postrádá začátek i konec. Německý
chemik tak udělal asi nejvýznamnější objev v oblasti organické chemie - ale nebojte se, do tohoto obtížného oboru se tu už
hlouběji pouštět nebudeme.
Pro nás je na tom zajímavé něco jiného: stejně jako jsme to viděli v první
kapitole u svastiky, stromu života či kaduceu, i pradávný symbol urobora zvláštním
způsobem souvisí s podstatou života
založeného na uhlíku.
Divná náhoda, že?
Jan A. Novák
http://www.novakoviny.eu

pouze v úzkém kruhu zasvěcených. Širokým masám se předával zcela blahodárný výklad tohoto pojmu, proto si směru
otočení hlavy málokdo z obyvatel všímal.
Ale zbytečně, symboly, stejně jako znaky,
hrají v životě společnosti významnou roli
a to i tehdy, když o tom společnost nemá
ani tušení.
Jedni zobrazovali hlavu
hada ve směru
proti hodinovým ručičkám
v
souladu
s významem,
o kterém věděli, a druzí tak
činí kvůli elementárním lidským zmatkům, kvůli ztrátě znalostí nebo nepřesnému kopírování starších zpráv, na jejichž
základě se tento motiv prokresloval. Něco
podobného dnes můžeme uvidět například
v symbolickém zobrazení světa v podobě
legendárního
staroindického
hada Ananta.
Podle indických
mýtů byl Vesmír gigantickým světovým
hadem, který se
kouše do ocasu
a obtáčí svět
kolem dokola. Uvnitř tohoto vzniklého
kruhu nesl gigantickou želvu a na jejich
zádech byli čtyři sloni, kteří podpírali
svět. V centru světa byla obývaná země
Džambudvipa, která svým tvarem připomínala rozvinutý květ lotosu, v jehož středu byla umístěna hora Meru.
AllatRa od A.Novych

Láska je největší léčivá síla v přírodě. Osho
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22. DUBEN
DAROVANÉ KRÁSNO
Něha je darované krásno,
kdy beze slov máš o citu jasno.
Přenese tě přes trápení,
o tom se ví – to tajemství není.
Něha je láska co tě objímá,
bolest si tě náhle nevšímá.
S něhou všechno životní dění,
v moudrost a laskavost se mění.
Věneček pomněnek vílu krášlí,
barva věrnosti s něhou k ní patří.

Den Země
Něha je láska, co těžko se shání,
něha je dokonalost, co zlému vejít
brání.
Něha, co tiše se dívá,
něha, co dost místa v srdíčku mívá,
něha, co pro každého není k mání,
něha, co probouzí, hladí při usínání.
Snad řečeno je i psáno,
k laskavým, že štěstí přichází samo.
Něha je v rukou, slovech, očích i duši,
něha ti nejvíce ze všeho sluší.
Jílková Hana, Loštice

Kyslík může být v prášku jako instantní káva

Bez kyslíku člověk nepřežije ani pár
minut, přitom jsou místa a situace, kde se
ho zoufale nedostává. Dánští vědci vyvinuli sloučeninu, která umožní jeho pohodlnější skladování, než jsou těžké tlakové
láhve. Odpadne i jejich náročné plnění,
protože látka si molekuly kyslíku "vychytá" sama z okolní atmosféry.
"Na jeden nádech stačí kyslík uvolněný z několika zrnek naší látky," uvedla
pro server PhysOrg Christine McKenzie
z University od Southern Denmark. "Jistě
si umíte představit, co by to znamenalo
pro pacienty s dýchacími problémy, kteří
dnes musí za sebou vláčet těžké kyslíkové
láhve.
Také potápěči už budou moci nechat
své dýchací přístroje doma - potápěčská
maska s vrstvou tohoto materiálu nad hladinou nasaje kyslík a pod vodou ho bude
uvolňovat. Nebo ho malý lehký přístroj
získá přímo z vody."
Látek, které z atmosféry selektivně
odsávají kyslík, je mnoho, protože oxidace
představuje jednu z nejběžnějších chemických reakcí. Nejde jen o hoření, ale také
o korozi a další obvyklé, byť často nepříliš
žádoucí procesy. Mnohem obtížnější ale
pak je z nich kyslík zase uvolnit, navíc
pohlcování je většinou pomalé a množství
absorbovaného plynu malé. Naproti tomu
sloučenina vyvinutá dánskými vědci,
pracuje rychle a k uvolnění kyslíku stačí

jen lehké záhřátí nebo snížení okolního
tlaku.
"Když je naše substance nasycená kyslíkem, můžeme ji přirovnat k tlakové láhvi - s tím rozdílem, že plynu pojme třikrát
víc, " pokračuje profesorka McKenzie.
"A že funguje jako houba nasávající vodu:
snadno nasaje a snadno se vyždímá. Na rozdíl od tlakových láhví tak pro opětovné
použití nemusí putovat do plnírny."
Mechanismus, jak látka pracuje, je v podstatě opsaný z přírody.
V krvi živočichů jako přenašeč kyslíku slouží velké organické molekuly,
v jejichž středu se nachází atom kovu.
V hemoglobinu naší krve je to železo,
u některých mořských živočichů má
tuto funkci měď. Materiál vyvinutý
v Dánsku pracuje s kobaltem, princip
pohlcování a uvolňování kyslíku je ale
shodný.
"V laboratoři jsme předvedli, jak naše
substance pohlcuje kyslík ze vzduchu,"
vysvětluje Christine McKenzie. "Úplně
nejlepší na ní ale je, že proces není nevratný, protože se může mnohokrát opakovat.
Nabereme do ní kyslík tam, kde je, a dopravíme ho tam, kde ho mít potřebujeme,
aniž bychom k tomu potřebovali cokoliv
dalšího."
Co to znamená třeba pro potápěče, astronauty, vojáky nebo hasiče používající
dýchací přístroje s neohrabanými tlakovými láhvemi, které mohou plnit jen speciální stanice, asi není třeba zdůrazňovat - na
obzoru je dýchací přístroj do kapsy. Málokdo si také uvědomuje, kolik kyslíku pro
své pacienty potřebují nemocnice. Nabízí
se ale i využití v palivových článcích, při
vývoji umělé fotosyntézy, při oddělování
složek plynných směsí a podobně.
Jan A. Novák
http://www.novakoviny.eu

Duben
Víc slunečních paprsků přidá darem
ke každému dni
Pupeny probouzí se do nádherné zelené.
Míza ožívá ve všech kmenech.
Dotkni se jich zlehka
a zažiješ něžně jarní procitnutí…
Alka Bazalka, AAS

Nikdy není pozdě…

Pomalu se chýlí ke konci lekce jógy,
doznívá posvátná vibrace mantry Óm.
Skládám si podložku na cvičení, abych zde
udělala místo pro dalšího cvičitele. Těsně
před odchodem mne osloví jedna cvičenka - milá starší dáma, která dnes byla cvičit
poprvé: „Víte, cvičení bylo fajn, jen jsem
Vás trošku hůř slyšela a ta moje kolena, to
je potíž, pořádně mi nešlo sedět v meditačním sedu, ale všem ostatním to šlo moc
pěkně.“ Slibuji paní, že budu příště mluvit
víc nahlas. „S koleny si nemusíte dělat starosti, časem to povolí, vždyť jste byla dnes
na první lekci a někteří chodí cvičit třeba
i pět let“, povzbudím paní s úsměvem.
„Víte, mě je devadesát dva let“, dodá
paní jen tak jakoby nic.
Moje čelist lehce padá a jediné, co ze
sebe dostanu je: “Jste úžasná!“
Na recepci se mne paní ještě zeptá:
„Řekněte mi prosím, jak intenzivně mám
cvičit?“
„No, cvičte jemně, pomalu, ne přes
bolest a v souladu s dechem.“ „To ne, já to

cvičení chci pořádně cítit, když už jsem si
to zaplatila.“
V tu chvíli mne napadá, kolik toho musela tato žena, které je již tolik let, prožít
a napadá mne myšlenka, že cvičenci nad
80 let by si už zasloužili mít cvičení levnější, ne-li úplně zdarma. Cestou domů
pak přemýšlím o koříncích a kořenech, jak
je má kdo pevné a stále myslím na vitalitu a elán této ženy. Na další lekci za týden
přidávám trochu na hlase a paní je spokojená. Na dalších lekcích pak mluvím úplně
normálně a vzhledem k tomu, že si paní
nestěžuje, usuzuji, že se jí po cvičení snad
zlepšil i sluch. Na závěr hodiny inzeruji
možnost náhrady cvičení za státní svátek,
kdy je zavřeno. “Víte, ale v pondělí a úterý
nemohu, protože to ještě pracuji“, ozve se
paní 90+. Opět mne šokuje a moje čelist
lehce padá podruhé, ale ještě se stihnu milé
paní zeptat, zda někdy v minulosti cvičila
nebo sportovala. Dostanu odpověď: „Ano,
jen jednou jsem vyzkoušela pilates, ale doopravdy jsem začala až nyní.“ Musím říci,
že paní cvičí na svůj věk úžasně. Je vidět,
že za tělem je ještě něco víc, co nás udržuje v kondici a to je naše mysl. Po čase se
v kurzu nějak provalila informace o pokročilém věku paní cvičenky a tak se ostatní
přišli zeptat, jestli je to skutečně pravda.
Lehce pokyvuji hlavou, i když věk žen by
se neměl zveřejňovat, ale v tomto případě
to asi úplně platit nemusí.
Jak je vidět, cvičit může opravdu
každý a na věku nezáleží.
Alena Stellnerová, AAS
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ČERNÁ
MADONA

Černá a překrásná. Část 1.

Nedávno jsem měl možnost navštívit
překrásné město, které je právem nazýváno "perlou" Španělska - Barcelonu.
Vybaveni fotoaparátem, já a moji přátelé jsme šli prozkoumat kolébku kulturního dědictví. Naštěstí Barcelona, jako jedna
z centra aktivit templářů ve středověku,
je plná architektonických pokladů. A my
jsme měli možnost na vlastní oči spatřit
znaky a symboly, které jsme dřív mohli
vidět pouze v knihách.
To, co jsme uviděli - zcela předčilo
naše největší očekávání. Znaky a symboly,
pokračování ze str. 1
Přícina, kvůli níž nová teorie nemohla
být přijatá i mimo to, že jí odmítlo stádo
"kompetentních egyptologů", spočívá
v tom, že teorie získala širokou podporu
ze strany vědců jiného oboru - geologie.
Dr. Robert Schoch, profesor geologie na
Bostonské univerzitě, hrál důležitou roli
v potvrzení odhadu Johna Westa o skutečném stáří Sfingy, "a jeho pozici podpořilo
téměř 300 účastníků výroční konference
Americké geologické společnosti v roce
1992“. Od této chvíle většinou tajně od
všeobecného publika začaly vznikat ostré
debaty mezi geology a egyptology. I když
se jich mohli jen velmi málo aktivně zúčastnit jako John West, středem diskuze se
v podstatě stala otázka uplného převratu
v názorech na evoluci lidské civilizace.
Podle J. Westa:
"Nám tvrdí, že evoluce lidské civilizace – to je přímočarý proces vývoje od primitivního jeskynního člověka až k nám –
rozumbradům, se všemi našimi vodíkovými
bombami a pruhovanou zubní pastou. Ale
důkaz toho, že Sfinga je o mnoho tisíc let
starší, než si archeologové myslí, a že se
objevila o mnoho tisíc let dříve než dynastický Egypt, potvrzuje teorii, že kdysi,
v dávné minulosti, skutečně mohla existovat vyspělá civilizace se složitou strukturou, jak uvádějí i všechny legendy."
Mé vlastní cestování a výzkumy za
poslední 4 roky mi otevřely oči na ohromující možnost toho, že by tyto legendy
mohly být pravdivé. Vratil jsem se do
Egypta právě proto, abych se setkal s Westem a Bauvalem. Byl jsem ohromen tím,
jak se jejich výzkumy, nezávisle na sobě,
scházely v jednom bodě, který ukazoval na
astronomické a geologické stopy ztracené
civilizace, jež mohla vzniknout (a mohla
i nevzniknout) právě v údolí Nilu, a zdá se,
že byla zde v jedenáctém tisíciletí před n. l.
***
Na závěr svého vystoupení na zasedání Asociace Schoch řekl:
"Je dobře známo, že příkop kolem
Sfingy v konkrétních podmínkách pouště
Sahary je velmi rychle plněn pískem, během několika desetiletí. Musí se pravidelně
vyhrabávat. A tak to bylo i v dávných dobách. Přesto máte možnost pozorovat tento
charakteristický erozivní profil na stěnách
příkopu. Chcete-li to vysvětlit, nezůstává
žádná jiná možnost, než souhlasit s mojí
logikou: toto typické opotřebení těla Sfingy
a příkopu se datuje těmi vzdálenými dobami, kdy v tomto regionu byly větší dešťové
srážky, vyšší vlhkost, na plošině Gízy často
pršelo.“
Schoch přiznal, že nebyl první z geologů, kdo upozornil na "anomální charakter zvětrávání těla Sfingy, spojený se
srážkami", avšak byl prvním z těch, kteří
vystoupili na veřejné diskusi o důsledcích
tohoto objevu pro historickou vědu. Ovšem při tom zdůraznil, že oblast jeho zájmů je geologie:
"Říkají mi znovu a znovu, že „nakolik
je nám známo, obyvatele Egypta neměli
ani technické ani organizační možnosti
pro to, aby mohli vytesat Sfingu ze skály
v předdynastijském období… Myslím si, že
toto není můj problém, jelikož jsem geolog.
Nesnažím se zbavit odpovědnosti, ale chci
skutečně zjistit, kdo vytesal Sfingu – a to
je úkolem egyptologů a archeologů. Jsou-
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kdysi pečlivě zanechané lidmi se Znalostmi, po staletí čekají, aby si jich všimnul
něčí pozorný pohled. Jsou jako hvězdy,
připravené ukázat cestu těm, kdo rozumí
jejich významu. AllatRa se nepochybně
v tomto případě stala pro nás nepostradatelným kompasem.
Tento článek je věnován tomu nejdůležitějšímu Ukazateli pro každou lidskou
Duši - síle, která je i Cestou i Bránou Marii. Naštěstí Barcelona a vlastně téměř
i celý svět, je plný upomínek o této Veliké
Panně.
Poté, co jsme navštívili řadu kostelů
a katedrál jsme byli překvapeni, že téměř
v každém z nich je možné spatřit sochu
Bohorodičky s černou pletí, ve zlaté róbě
a držíc v náručí dítě. Tyto sochy zobrazují
Marii, jak drží v ruce kulatý předmět, a dítě
má prsty složené v požehnání. Upřímně řečeno nás překvapila černá pokožka těchto
soch - neobvyklý jev pro katolické tradice.
Není žádným tajemstvím, že se v katolické Evropě i dodnes zachoval kult Panny Marie. O tomto jevu si lze přečíst více
informací v článku "Pouť do Santiaga de
Compostela", cyklu "Hvězda". Francie,
Španělsko, Německo, Itálie – všude je zachováno neuvěřitelné množství chrámů,
ikon, soch a znaků věnovaných Marii.
Nicméně, Madona s černou tváří dodnes
zůstává nevyřešeným tajemstvím pro Katolickou Církev. Na základě dochovaných
znalostí je zřejmé, že Panna Maria nemá
žádný vztah k negroidní rase.
Přesto všechno, se vyskytuje obrovské
množství "černých" soch, jejichž masové
objevení v zemích Evropy, mimochodem
začalo ve stejných letech.

• Ve Francii - 272 soch Černé Panny,
• ve Španělsku - 50
• v Itálii - 30
• v Německu - 19
Toto je počet soch, které dnes můžeme
naleznout.
Existuje mnoho teorií, které vysvětlují
"černou pleť" Madony, od zábavných po
velmi fascinující. Ean Begg, anglický spisovatel, vydal své dílo s názvem "Kult Černé Madony" v roce 1985, které se později
stalo takzvanou "klasikou žánru." V knize,

Begg uvádí doslovný dialog mezi knězem
a jeho kolegou na téma neobvyklé popularity Černé Madony mezi farníky: "Otče,
proč je Madona černá?". Kněz odpověděl:
"Můj synu, je černá, protože je černá".
Mezi těmito verzemi kolují i takové,
že obličeje soch časem zčernaly od kouře
hořících svíček. Také existuje neobvyklá
verze, že příčinou černé barvy byla nedba-

lost farníků, kteří se dotýkali soch, aniž by
si před tím umyli ruce.
Překvapující je i po staletí přetrvávající nepřátelský postoj Církve vůči obrazu
Černé Panny. Ean Begg nejednou zmínil,
že místní duchovenstvo odmítalo vyprávět
o jevu Černé Panny v chrámech, anebo
často předstíralo, že o tom nic neví a jednoduše lhalo, že sochy zmizely přímo před
jejich příchodem. V roce 1952 byla na
setkání Americké asociace rozvoje vědy
předložená zpráva o Černé Madoně. Vyzvalo to otevřené nepřátelství ze strany
představitelů Církve. Během prezentace,
všichni kněží demonstrativně opustili zasedací sál.
Je možné, že zjistit příčinu takového
rozporuplného vztahu k Černé Bohorodičce, nám pomůže studie historie jejího
výskytu.
Podle historických faktů - kult Černé
Madony s sebou do Evropy přinesli templáři. Během rozkvětu templářského řádu
(1170 - 1270) se v Evropě objevilo kolem 80 chrámů věnovaných Černé Panně
a okolo 500 kostelů bylo postaveno na
její počest. Mimochodem, v Toulouse stále existuje tradice přinášení Černé Panně
opasku z červeno-bílých nití (tradiční barvy Řádu templářů). Mnoho z chrámů bylo
postaveno tam, kde již existoval kult Černé
Madony.
Tendence k výstavbě náboženských
staveb na místech, kde stávaly starověké
svatyně a pohanské chrámy, se vyskytuje
v historii téměř všech kultovních staveb,
které existují dodnes. Jak se říká, svaté
místo není nikdy prázdné. Ale v případě

Tajemství Ankgor Vatu a plošiny v Gíze je odhaleno –
kyvadlo Orionu a Draka. Apokalypsa dnes?
-li výsledky mých nálezů v rozporu s jejich
teorií rozvoje civilizace, pak je možná na
čase přehodnotit tutu teorii. Neříkám, že
Sfingu udělali Atlanťani, nebo Marťani,
anebo návštěvníci z vesmíru. Já jen sleduji
tu cestu, po které mě vede věda, a ta mě
vede k závěru, že Sfinga byla postavená
mnohem dříve, než se myslelo…"
Kořeny objevů, učiněných Bauvalem
v Gíze, sahají až k šedesátým létům, kdy
egyptolog a architekt Dr. Alexander Badawy a americká astronomka Virginia Trimble ukázali, že jižní šachta královy komory
ve Velké pyramidě v r. 2600-2400 před naším letopočtem (epocha pyramid) byla zaměřená, jako hlaveň pušky, na pás Orionu.
Bauval se rozhodl prozkoumat jižní
šachtu královniny komory, kterou Badawy
a Trimble nezkoumali, a zjistil, že v době
pyramid byla zaměřena na Siria. Toto
potvrdil i německý inženýr Rudolf Gantenbrink v důsledku měření provedených
s pomocí robota "Upuat" v březnu 1993.
Jedná se o stejný robot, který „našel“ zdvihací dvířka překrývající šachtu ve vzdálenosti asi 60 metrů od královy komory. Při
použití nejmodernějšího palubního sklonoměru se malému stroji poprvé podařilo
změřit sklon šachty s vysokou přesností:
39 ° 30 '
Bauval vysvětloval:
"Udělal jsem výpočty, které ukázaly,
že šachta byla nasměrovaná na průchod
Siria přes meridián v době blížící se r.
2400 před naším letopočtem. To nelze
pochybovat. Také jsem přepočítal výsledky výpočtů Badawyho a Virginie Trimble,
tykajících se pásu Oriona, s přihlédnutím
na Gantenbrinkovy výsledky měření jižní královské komory. Podle jeho měření,
úhel náklonu je přesně 45°, zatímco Badawy a Trimble používali poněkud hrubší
měření, provedené Flindersem Petrie (44
° 30 '). Nová data mi umožnila zpřesnit výsledky Badawyho a Trimble. Zároveň jsem
zjistil, že šachta byla přesně nasměrovaná
na Al Nitak, nejnižší ze tří hvězd pásu Orionu, která překročila meridián ve výšce 45
° kolem roku 2475 před naším letopočtem."
Až do tohoto okamžiku závěry Bauvala neodporovaly chronologickým výpočtům ortodoxních egyptologů, kteří obvykle datovali stavbu Velké pyramidy rokem
2520 před naším letopočtem. Ovšem údaje
Bauvala naznačují, že stavba byla provedená dokonce o něco později, než bylo
obecně přijato.
Jak už je čtenáři známo, Bauval udělal i další objev, který mohl způsobit
mnohem větší rozruch. Je rovněž spojeno s hvězdami Pásu Orionu:
"Jsou umístěné na jihozápad od osy
Mléčné dráhy, přičemž pyramidy se také
nachází směrem na jihozápad ve vztahu
k ose Nilu. Když budete pozorně sledovat
oblohu za jasné noci, můžete uvidět, že
nejmenší ze tří hvězd, ta, která je nahoře a kterou Arabové nazývají Mintaka, je
mírně posunutá k východu od přímé čáry,
na níž leží dvě další hvězdy. Tento obraz
je reprodukován na Zemi, kde je pyramida Menkaure také posunutá na východ od
linie tvořené pyramidou Chefrena (analog
prostřední hvězdy Al Nilam) a Velkou py-

ramidou, která zobrazuje hvězdu Al Nitak.
Je zřejmé, že tyto tři památky jsou umístěny podle jednoho plánu, který modeluje
postavení těchto tří hvězd s vysokou přesností… Takovým způsobem na Zemi, v Gíze
zobrazili Pás Orionu."
Je toho ale více. Při pomoci složitého

počítačového programu, schopného určit
změny sklonu všech viditelných hvězd,
v důsledku precese, a to v jakékoli části
světa a v libovolném období, Bauval zjistil, že umístění pyramid vždy kopíruje přibližné postavení hvězd pásu Orionu, avšak
jejich přesnou kopií je pouze v jednom
případě:
"V roce 10.450 před n. l. – a jenom
tehdy - umístění pyramid na Zemi přesně
odráželo postavení hvězd na obloze. Myslím tím dokonalou shodu, bezchybnou, což
nemůže být náhodné, jelikož celý komplex
správně odráží dva zcela neobvyklé nebeské jevy, které se vyskytly pouze v tomto období. Za prvé, čistě náhodou, Mléčná dráha, jak byla viděna v Gíze v r. 10450 před
n. l., se přesně shodovala s poledníkovým
směrem údolí Nilu. Za druhé, na západ od
Mléčné Dráhy se tři hvězdy pásu Orionu
nacházely na nejnižší výšce podle precesního cyklu, přičemž Al-Nitak, odpovídající
Velké pyramidě, přetínala meridián pod
úhlem 11° 08'.
Obr.: Precese a postavení hvězd Pásu
Orionu.

Čtenář už ví, jak, pod vlivem precese zemské osy, východ Slunce v den
jarní rovnodennosti „migruje“ podél
zodiakálního kruhu s periodou okolo 26 tisíc let. Stejně se děje i se sklonem všech viditelných hvězd, při němž
dochází (jak v případě souhvězdí Orionu) k postupné, ale zřejmé změně
výšky. Takže od nejvyššího bodu na
meridiánu (58° 11‘ nad jižním horizontem v Gíze) v průběhu 13 000 let AL-Nitak sestupuje až do nejnižšího bodu,
který byl naposledy zaznamenán v roce
10 450 před n. l., což je zvěčněno v kameni na plošině Gízy – a to je 11° 08'.
V průběhu příštích 13 000 let hvězdy
Pásu budou znovu pomalu stoupat, dokud se Al Nitak nevrátí do polohy 58°
11'; v příštích 13 000 let, zase půjdou
dolů až k bodu 11° 08 'atd. Tento cyklus
je věčný: 13 tisíc let nahoru a 13 tisíc let
dolů, nahoru, dolů, a tak pořád dokola.

"V Gíze vidíme přesnou kopii konfigurace hvězd z roku 10 450 před n. l. - jako
by se zde v té době objevil nějaký architekt a rozhodl se udělat na Zemi obrovskou
mapu s využitím přírodních a umělých objektů. Na této mapě údolí Nilu, směřující
podél poledníku, zobrazuje Mléčnou dráhu
s jejím tehdejším směrem. Tři pyramidy
představují tři hvězdy - přesně tak, jak
vypadaly tehdy. Architekt umístil tyto tři
pyramidy údolí Nilu stejně, jako stály tři
hvězdy Mléčné dráhy. Byl to velmi chytrý,
velmi ambiciózní a velmi přesný způsob,
jak zvýraznit epochu - chcete-li zmrazit
konkrétní datum v architektuře…"
OPĚT Z KNIHY
„ZRCADLA NEBES“
Stavitelé Angkoru pracovali podle
nějakého jediného projektu, jenž přišel
odjinud, a který z jakéhosi důvodu měli
uskutečnit v průběhu určitého časového úseku. Existence podobného projektu
v Gíze v roce 2500 před naším letopočtem
by mohla také vysvětlit záhadu náhlého
vzniku velkých pyramid v Egyptě a s nimi
spojených menších budov v Sakkáře s jejich „Texty Pyramid" (je to právě pyramida Džosera, postavená Imhotepem,
informace o ni jsou v knize "Sensei ze

Šambaly. 4.díl").
Tyto velké kulturní výdobytky IV., V.
a VI. dynastie neměly žádný precedens
nebo následné analogie. A přesně jako
pyramidy, chrámy, bas-reliéfy a nápisy
v Angkoru, byly dokončeny v průběhu asi
420 let (od 2575 až do 2152 roku před našim letopočtem).
Džajavarman II. mohl přivézt tento
projekt do Kambodži „ze zámoří“ v roce
800, anebo ho mohl dostat od vzdělaného Bráhmina, "odborníka v magii," který
ho pasoval na bohokrále (krále – boha)
v roce 802. Můžeme jen spekulovat. Jeho
čtyřicetileté „pobíhání kolem plochy“,
stejně jako konání dalších panovníků,
bylo zaměřeno na uskutečnění projektu.
Celkově to vypadá tak, že každý z khmerských panovníků přispěl k projektu podle svých vlastních možností: někteří
postavili v tom či onom místě pouze jeden chrám, jiní (to se zvlášť vztahuje na
Suryavarmana II. a Džajavarmana VII.)
postavili v relativně krátké době celou
řádu významných památek. Navíc málokterý z panovníků si mohl užít mír, neboť většina z nich byla nucena k ochraně
svých hranic před invazí nepřátelských
barbarských hord. Zároveň museli pokračovat v budování staveb v nivě (část
údolí, která je pravidelně zaplavována)
řeky Mekong, v souladu s projektem 72
významných staveb, díky kterým můžeme
Kambodžu oprávněně nazvat - „země podobná nebi“.

Poznání je jako zahrada, pokud se o ni nepečuje, neplodí. Africké přísloví
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s místy, které jsou nějakým způsobem spojeny s Černou Madonou – se tato tendence
stala pravidlem. Stavitelé chrámů věnovaných Madoně, pečlivě vybírali místo
a ve svých výkresech striktně dodržovali
určité geometrické rozměry, což i přineslo
templářům slávu opravdových znalců posvátné geometrie. S malou odchylkou jsou
všechny Černé Madony stejné velikosti:
cca 70 cm vysoké a se základem 30x30 cm.
Bude dobré si říci trochu více o počátečních fázích formování ideologie rytířů
Řádu templářů, což nám pomůže podívat
se hlouběji na podstatu jevu Černé Madony.
Je zajímavé, že první důvěryhodná
zmínka o templářích byla zaznamenána
pouze 70 let poté, co jejich Řád již byl
v plné síle. Ve skutečnosti, o jejich stěhování na území posvátné muslimské svatyně horu Moria, o chudých rytířích-templářích, sponzorovaných hrabětem Hugemze
Champagne, jen málo kdo věděl. Skalní
dóm a mešita Al-Aqsa, kde podle Koránu,
Prorok Mohamed vykonal s pomocí anděla Džabraila (Archanděla Gabriela) svoje
noční putování, byly kompletně předány
templářskému řádu. Přispěl k tomu tehdejší novopečený Jeruzalémský král Baldwin
I, který všechny neuvěřitelně překvapil
svou nečekanou záštitou neznámého řádu.
Nicméně, na tomto příběh "neočekávaných záštit" na straně řádu nekončil. Po
dobu 9-ti let téměř bezvycházkového sídlení templářů ve svém sídle, se kolem nich
zesílila aura tajemství a dokonce i určité
mystičnosti. Hlavně kvůli zvěstem o vykopávkách prováděných v útrobách hory,
které probíhaly dnem i nocí.
pokračování v příštím čísle...
Číslo 72 se vyskytuje u Angkoru
také v jiné formě, nyní to ale nebudu
podrobně rozebírat. Mým úkolem je
uvést zmínky spojující Angkor s nebem
a Egyptem. Zahájení výstavby v Angkoru je spojeno s návštěvou Sokroveníka, který dal Džajavarmanovi II.
nebo jednomu z jeho blízkých, možná
Bráhminovi, tu "hvězdnou mapu", o níž
je zmínka v knize „Sensei ze Šambaly,
4.díl“ a podle níž stavěl Imhotep. Tato
zmínka je uvedená v článku „Energetická konstrukce člověka. Useknutá pyramida s vrcholem“, nebudu ji zde znovu
uvádět.
Život a dílo Džajavarmana VII. si zaslouží zvláštní pozornost. Během 38 let
své vlády účelně a energicky stavěl nejen
velkou zeď obklopující Angkor Thom, ale
i chrámy Ta Prohm, Banteaj Kidej, Neak-Pean, Ta-Som, Sra-Srang, takzvanou Terasu Slonů a Terasu Malomocného Krále
(obě na území Angkor Thomu), Krol-Kro,
Pra-Palylai, Prasat Suor Prat, Phra-Khan,
a poslední podle pořadí, ale ne podle významu - Bayon.
Můžeme pochopit ty vědce, kteří nazývají Džajavarmana megalomanem a za
motivaci jeho gargantuovského“ stavebního programu považují sladké volání
přehnaného ega: "nevyčerpatelná síla vůle
ve službě své mánie", jak řekl jeden kritik.
Avšak mezi jeho stavbami je také mnoho
těch, které odpovídají hlavním hvězdám
souhvězdí Draka. Je to málo pravděpodobné, mohla by to být pouhá náhoda? Kromě toho několik objektů je pozemským
odrazem výrazných hvězd ze sousedního
souhvězdí Malé Medvědice, přičemž jsou
v takové pozici, jakou zaujímaly za úsvitu
v den jarní rovnodennosti v roce 10 500
před n. l.
Komplex budov, odrážejících nebe
na zemi, které postavil Džajavarman VII.,
zahrnuje Angkor Thom, Ta Prohm (1186),
Banteaj Kidej (který je považován za nejstarší z jeho chrámů), Neak-Pean, Ta-Som,
Sra -Srang, Phra Khan (1191) a poslední - výrazný a působivý Bayon, dokončen
v roce 1219 těsně před jeho smrtí.

Moderní historici, říkající tomuto
horečnatému stavebnímu programu „megalomanie“, nazývají ho také „stavební
orgií s krátkým, ale intenzivním obdobím
titanické, téměř šílené architektonické
činnosti“. Ačkoliv Džajavarman, v zanechaných nápisech, které jsme citovali
v předchozích kapitolách, vůbec nevypadá jako egotistický šílenec. Naopak,
on jasně prohlásil, že jeho chrámy byly
součástí grandiozního plánu, jehož cílem
je dostat "ambrosii nesmrtelnosti" pro
"všechny ty, kteří bojují v oceánu existence". Je také známo, že Džajavarman
považoval památky Angkoru za účinný
nástroj v tomto úsilí díky zvláštním vlastnostem - „mandal mysli“.
pokračování v příštím čísle...
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Z VLASTNÍ ZKUŠENOSTI
Propojenost

strachu z osamocení. Vždyť člověk ani
nemůže být sám. Jen vědomí to odmítá
připustit, neb chápe, jak moc je bezmocné.
Všichni v sobě máme částečku od Boha.
O zlobě

Ráda bych se podělila o své poznání.
Už delší dobu mě zajímá psychologie. Ještě před tím, než jsem vstoupila na duchovní cestu, jsem byla odhodlaná pracovat
na sobě. Především na projevech chování
a vnímání. Přála jsem si být lepší člověk.
Otevřela jsem knihy, učebnice a studovala
charakter a jeho vlastnosti. Snažila jsem se
přesně určit, jaký typ člověka jsem (cholerik, flegmatik, sangvinik, melancholik)
a co to obnáší, abych mohla potlačit negativní vlastnosti. Není tomu dlouho, co
jsem si uvědomila, že ve skutečném světě - v realitě Boha - žádné vlastnosti neexistují. Všichni jsme propojení. Co cítí jeden, pocítí i všichni ostatní. Skutečně platí
"tvoje radost je moje radost" a "nemůžu ti
ublížit, aniž bych ublížil sobě, protože ty
a já jsme jedno". Je známo, že pokud nám
někdo vadí, není to problém dotyčného,
nýbrž náš. Přesněji řečeno je to problém
našeho ega.
A to je právě to. Opět se zde ukazuje
fakt, jak systém rozděluje. Naše vědomí
chtějí soupeřit a vzájemně se porovnávat.
My ale nejsme vědomí! Nejednou jsem se
přesvědčila, že moje myšlenky doputovaly
ve stejném znění k přátelům, aniž bych je
vyslovila. Společně jsme si pak pohovořili a utvrdili jednotu. Tento fakt mě naplnil
láskou a vděčností. Dal mi možnost okusit
v této existenci dokonalost božího světa.
Zároveň se sama destruktovala šablona
- Zaujímavé. A anjeli sa tiež rodia ako
ľudia? - zvonivý hlas Duše Alm prebudil
úsmevy okolo seba.
Mladí anjeli sa vždy radujú zo zvedavosti rastúcich Duší, ktoré im boli zverené.
Alm práve vyprevadila na Zem svojich
starších kamarátov Dušu Lin a Fary. Vždy
sa snažila pochopiť, o čom mlčala Múdra
Maat. Alm sa ešte nenaučila celkom preciťovať Sily Naplneného Ticha. Ale nenechala si ujsť žiadnu príležitosť na to, aby
prehĺbila svoje poznanie týchto Síl.
- Anjeli sa rodia v Láske, rovnako
ako ľudia. - Len úplne ináč. - Je to veľmi
krásne! Zo všetkých strán bolo počuť odpovede anjelov.
- V Láske ... - pospevovala si Alm. Láska ... spája nespojiteľné... - Alm si
začala prezerať prekrásne obrazy spájania
a zrodu nových energií, ktoré jej ukazovali
anjeli.
- A koho to teda spája Láska, aby sa
zrodil anjel? - spýtala sa. Alm sa tiež veľmi chcela stať anjelom.
- Dve duše? Veď Duše majú rovnakú
podstatu ... - Už to chápeš! - zaradovali sa
anjeli. - Pozri sa.
Pred Alm sa zjavili nádherné okamihy
zrodenia tých anjelov, ktorí sa práve teraz vznášali vedľa nej. Očarená si znovu
a znovu prezerala, ako sa Duše jedna za
druhou napĺňali silami Lásky a v jej prekypujúcom svetle sa stávali anjelmi.
- Och, kto je to? - radostne sa pýtala
Alm. Všimla si, že pred každým zrodením
anjela sa k Duši priblížilo ledva rozoznateľné svetlo. Stávalo sa tým jasnejšie, čím
viac sa blížilo k Duši. Niečo sa medzi nimi
dialo, niečo...
- Je to Duch. Do pozemského života
prichádza Duša spolu s ním. - Ale spočiatku je ešte úplne malý, jeho vek je takmer
rovnaký ako vek tela, ktoré je dané Duši
v tomto pozemskom živote.
- Iba silný Duch sa priblíži k Duši
natoľko, aby sa narodil anjel . - Len silný
Duch ... - Alm sa so všetkými svojimi pocitmi obrátila k Bohu s prosbou, aby ju sprevádzal silný Duch, keď ju pustí na Zem.
A vtom jej to došlo: Duša je zdrojom
sily pre Ducha. Alm sa potešila! Veď Sila,
ktorá prichádza od Boha je nekonečná!
A Alm ju samozrejme úplne všetku bude
dávať svojmu Duchu! Alm sa naplnila obrovskou radosťou a vďačnosťou Bohu za
Jeho dar ... ONA bude Zdrojom ... Ako
veľmi už teraz ľúbila svojho Ducha! Aké
je to šťastie, akú dôveru do nej vkladajú,
že môže byť zdrojom Sily Ducha.
Alm sa okamžite rozhodla vkladať
všetky svoje pocity do toho, aby pochopila Silu Naplneného Ticha. Vedela, že tie
Duše, ktorým sa to podarí, púšťajú na Zem.
- Medzi Duchom a Dušou sa vytvára
silné puto. - Toto puto, to je Sila Naplnené-

Tak jako každý, kdo se chce spojit
s duší, snažím se kontrolovat své myšlenky. Stavím se do pozice pozorovatele
a dbám na to, abych byla na pocitech. Přiznávám, že k dokonalosti čisté mysli mám
ještě daleko, nicméně se dostavují nápomocné vedlejší efekty. Jsem ve čtvrtém
ročníku střední školy, a tak se z prostředku
sálu dívám na to, jak se hlavním tématem
každičkého dne mých spolužáků stává maturitní ples. Mohu vám upřímně potvrdit,
že nejde tolik o rozlučku s uběhnutými
čtyřmi roky, nýbrž o velice drsnou soutěž
o nejlepší show. Jde o to, kdo se lépe ukáže, kdo investuje více, kdo si pozve lepší

„star“. Nesoutěží jen třídy, ale všechny
školy ve městě. Od začátku mám možnost
vidět narůstající agresi a absolutní přetvářku u všech kolem. Je to hra peněz, vzhledu,
vystupování… A právě o téhle agresi bych
ráda mluvila. Není den, kdy by se někdo
u nás nedohadoval. Není den, kdy bych neslyšela někoho mluvit důležitě. Není den,
kdy bych neposlouchala nepěkné soudy
o ostatních.

všechno odmítám, jsem lepší. Vždyť já
je nepotřebuji, ani žádný ples. Tento pocit
přerůstal až v odpor a nenávist. Jakmile
jsem to zpozorovala, uklidnila jsem emoce. Chtěla jsem to naplnit láskou. Avšak
zase jsem se chytla, tentokrát na pozlátko
euforie. Vždyť já tam vlastně toužím jít
a spolužáci jsou ve skutečnosti tak úžasní!
Nechápu, že jsem měla zlost. Bude to přece nádherný večer!
Dnes se dostavil další velký zlom.
Opět se řešily peníze. Padala ostrá slova,
házela se špína na všechny kolem. A při
tomto procesu, jako by se mi otevřel nový
způsob vidění. Ne, neviděla jsem nic
zvláštního, bez brýlí bych i tak byla slepá.
Prožila jsem to uvnitř. Měla jsem dojem,
jako bych viděla ta nebohá těla tupě plnící
příkazy vědomí. Jako bych slyšela, co jim
systém nalhává! A uvnitř byli nešťastní.
Strachovali se, co si budou myslet ostatní, toužili znít moudře a zároveň se jeden
druhého snažili ovládnout. V tu chvíli jsem
pocítila velký příval lásky a pochopení.
Oni nemají ani tušení o tom, co se s nimi
ve skutečnosti děje. Přišlo mi to líto. V tuto
chvíli se už nemohla dostavit žádná zlost.
Další jev, kterého jsem si za poslední
dny všimla, je jejich pokus rozčílit mě.
Nikoli proto, že mě rádi vidí plakat, ale
proto... no vlastně ani nevím proč. Pravděpodobně chtělo jejich zvířátko mou pozornost, systém chtěl žrát. A jaké byly reakce
na usměvavou, klidnou odpověď? Těžko
to popsat, ale přirovnala bych to ke psu,
který stáhl uši a uklidil se do boudy.
Děkuji Bohu za toto vidění.
Markéta Vacková, Ústí nad Labem

Jak jsem to vnímala? Sama jsem se
chytla do smyčky a koukala jsem na vrstevníky z vrchu, s opovržením. Soudila
jsem je. Myslela jsem si, že když tohle
ho Ticha. - V ňom nastáva hlboký kontakt
Ducha s Bohom prostredníctvom Duše. Takže takto je to! - domyslela si Alm,
o tom, čo videla, že sa deje medzi Duchom
a Dušou.
- A Duch cíti Silu Naplneného Ticha? Alm si spomenula, že nie všetky Duše sa
vracajú z pozemského života ako anjeli,
ale musia byť znova poslané späť na Zem.
Tieto Duše rozprávali o tom, že ich Duchovia sa málo priblížili k svojim Dušiam.
Hoci Duša ani na okamih neprestávala dávať Silu prichádzajúcu od Boha.
- Spočiatku, keď sa človek narodí,
Duch všetko cíti. - A čo sa stane potom? Materiálne vedomie ho začne pozývať do
svojich hier. - A Duch sa môže v týchto hrách stratiť, zabudnúť. - Vtedy jeho
schopnosť cítiť spojenie s Dušou slabne.

- Čo je to materiálne vedomie? - spýtala sa Alm. - Duša sa môže hrať s nimi
v trojici?
- Nie, to nie je možné. Duša nikdy nevidí materiálne vedomie a ono nikdy nevidí Dušu. Oni jeden pre druhého neexistujú.
Vždy sa nachádzajú v rôznych dimenziách.
- Duša je večná a vedomie je dočasné,
tak ako aj telo. - Duch pozoruje aj svoje
spojenie s Dušou, aj hry vedomia. - Takže,
Boh daroval Duši Silu Lásky a Duchu Slobodu Voľby - povedala Alm.
Anjeli sa hrejivo usmiali, radovali sa
z toho, aká je Duša bystrá.
- A prečo si Duch vyberá hry vedomia?
- Vedomie je skreslený zrkadlový odraz Ducha vo vrstvách hmoty. A Duch uverí, že on hrá nejakú rolu v hrách vedomia,
a začne sa pozerať na svet cez prizmu tejto
role.
- Duch potrebuje vedomie na to, aby
riadilo telo a riešilo úlohy pozemského
charakteru. Je v ňom mnoho funkcií na
skúmanie hmotných svetov. - Vedomie
je usporiadané tak, že ho nemožno úplne
uspokojiť. Po celý čas sa ženie, aby pritiahlo k sebe viac sily pozornosti Ducha.
Svoju vlastnú silu nemá. - Duch utráca
jemu danú silu na prácu vedomia a pritom
zabúda napĺňať Ticho vo svojom spojení
s Dušou. Preto slabne.

- A čím silnie Duch? - Tým, že nasmeruje svoju pozornosť na pocitové spojenie
s Dušou. - Duch cíti, že nie je sám, že Boh
je vždy s ním. A rozvíja tieto pocity. Jeho
pozornosť sa nachádza v hlbokom Tichu.
Dialóg Ducha s Bohom cez pocity napĺňa
Ticho.
- Duch začína čím ďalej tým viac pociťovať lásku Duše. Táto láska prebúdza
Ducha, a on pociťuje lásku k Duši, k Bohu.
Cíti lásku k Duši, k Bohu, jednotu so svojím duchovným zdrojom. Duch cíti, že našiel to skutočné, čo vždy hľadal.
- A spoja sa?
- Duch začína potvrdzovať svoj výber. Na každom jeho kroku mu vedomie
ponúka, aby zastal a vrátil sa späť, aby dal
všetku svoju pozornosť na materiálne ciele, aby zanechal duchovný vývoj na bližšie neurčené "neskôr".
- Vedomie ukazuje vo svojich zrkadlách obrazy o šťastí v tele. Bojí sa sveta
pocitov Duše, ktorý je pre neho neznámy.
Hoci práve vedomie sa do tohto sveta dostať nijako nemôže. - Vedomie znehodnocuje duchovné poznanie a bohatstvo Duše
a neprestajne vyhlasuje, že všetko šťastie
spočíva len v pozemskom bohatstve.
Alm sa začudovala: šťastie je večné,
všetci tu v jej svete sú šťastní. Ona je pripravená deliť sa o šťastie donekonečna.
Vari existuje niečo okrem šťastia? Veď
ona je pripravená dať svojmu Duchu toľko
šťastia ...
- A vari Duch nie je šťastný? Ako je
to možné? - Pokiaľ je Duch slabý a nie si
je istý vo svojej voľbe, môže sa opäť zahľadieť do hier vedomia. V týchto hrách
niet ozajstnej lásky, pretože pre vedomie
je ozajstná láska už svojou podstatou nedostupná.
- Duch, silný vo svojej voľbe, sa v každom okamihu svojho spojenia s Dušou,
s Bohom napĺňa silou. A táto sila upevňuje
jeho spojenie s Dušou, zbližuje ich. Duch
cíti, že je naplnený šťastím a ďakuje Bohu
za všetko. Napĺňa láskou všetko čo robí, to
ho posilňuje a pomáha tým prebudiť tých,
ktorí sú vedľa neho.
- V Naplnenom Tichu Boh vytvorí anjela - Duch a Duša sa spoja v jedno silou
Lásky.
Anjelov ožiarilo svetlo zvláštnej vnútornej radosti a milosti. V tom okamihu
sa v temnote pozemského sveta rozžiarila
nová hviezdička. Duchovný svet privítal
anjela, ktorý sa vrátil Domov.
Alm úplne novým spôsobom pocítila,
ako sa pred ňou odkrýva radostná hĺbka
Naplneného Ticha.
Olga
k napsání článku mě inspirovalo: série pořadů Stříbrná nit a Pravda je pro
všechny jedna
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Pojďme spolu tvořit POZITIVNÍ NOVINY!

K

aždý z nás je jedinečným zdrojem znalostí a životních zkušeností, nositelem obrovského dosud nevyužitého tvůrčího potenciálu.
Rádi uvítáme Vaše články, zajímavosti, nápady, postřehy, o které se chcete podělit s ostatními, básničky, veselá vyprávění, zápisky cestovatele…
prostě všechno, co přináší dobrou náladu, optimizmus, prospěje ostatním lidem, pomůže na cestě k poznání. Kontakt: polahoda@centrum.cz;
Volba, volba, volba, vše je naše volba,
vše kaolem nás i vše v nás.
Ať myslíme si, co chceme,
volbě se vyhnout nemůžeme,
co zvolíme, uvidíme, co zvolíme, ucítíme,
není to náhoda, volba to je svoboda.
Vždy máme právo svou cestu si zvolit,
tam, kam budeme chtít, vždy můžeme
dojít.
Alena Chamrádová, Ostrava

Kdo jsme my a co je svět kolem nás,
proč si lidé myslí, že co vidí
je jeho pravá tvář?
Mají snad strach, že pravdu objeví,
že nevrátí se do starých kolejí?
Mé pravé Já vše ví
a srdce mé mu rádo odpoví,
Svět kolem nás je pouhý klam,
ten pravý ukrývá se nám.
Najít ho však může každý z nás,
stačí se otevřít
a on ukáže svou krásnou tvář.

***
Zvláštní je to den, kdy pochopíme,
že vše kolem je jen sen.
To skutečné uvnitř nás se ukrývá,
stačí se ponořit a iluze se rozplývá.
Naše tělo najednou není, vše je tak lehké,
jako peříčka chvění.
Hladina jezera klidná je,
paprsek sluníčka proniká v hlubině.
Tam perla v lastuře schovaná,
paprsek sluníčka na ní dopadá.
Ukáže cestu v celé kráse,
ponořit se tam, lehčeji dá se.

***
Copak nám jarní slunce povídá?
Příroda po zimě nádherně ožívá.
Po spánku hlubokém vyroste květ,
který svou krásou naplní svět.
Ptáčci společně o tom všem zpívají,
vše sledují z vysoka nad námi.
Potůček v horách sílu má,
snížek taje a příroda se usmívá.
Monika Šuplerová

Ak sa chceš stať skutočne živým - najskôr sa jednoducho uvoľni ...
A nájdi vo svojom vnútri pocit.
Nájdi pocit samého seba - živého, pociťujúceho a skutočného.
Nájdi v sebe ten bod, kde nie sú strachy a nepokoj.
Kde je len Ticho ...
Keď nájdeš bod ticha, pokoja a priezračnosti - pochopíš, že to Ticho, ten Pokoj a tá
Priezračnosť - to si Ty.
Potom sa už nebudeš chcieť vracať k tomu, čo si predtým považoval za seba - klbko
emócií, strachov a nekonečných túžob, ktoré ťa po celý čas nútia kamsi bežať a bežať preč od seba. Osho

Život jako dar

Křehkost života si v běhu dní málokdy uvědomíme, protože na to nemáme
obvykle čas. Jdeme životem, jakoby nám
vše patřilo navždy, spěcháme, doháníme,
možná i utíkáme, často se brodíme mi-

CESTA K VRCHOLU
Přijde doba, kdy si uvědomíš, že chodíš v kruhu. Stejné situace, stejná setkání,
rozhovory o ničem, faleš, nucené úsměvy
a stereotypní otázky typu: „Jak se máš?
Jak jde život?“ A najednou pochopíš, že
si celou tu dobu chodil kolem hory a teď
si zralý na to, aby si vystoupil na její vrchol. Pokud se odvážíš k samotnému výstupu, začneš dělat první kroky. Dostaví se
však pocit, že sebou neseš zátěž, která ti
brání dosáhnout vrcholu. Jestliže si uděláš
přestávku a otevřeš svůj batoh, tak v něm
uvidíš spoustu nepotřebného harampádí.
Vysypeš ho a vidíš, že jsou to tvé Pochybnosti. Zahodíš je dolů a pokračuješ v cestě.
Cítíš se o něco lehčí, ale s každým dalším
krokem znovu pociťuješ tíhu. Otevřeš tedy
batoh a tam - Hněv, Zášť, Strach, Špatné
návyky. Všechno zahodíš a pocítíš nádhernou lehkost. Jakmile však pokračuješ
dál, uvědomíš si, že jsi sám, a že tam dole
tomu tak nebylo. Tam byl hluk, zábava,
přátelé a hodně lidí stejných jako ty. Ty
však pochopíš, že všechna ta zábava je jen
iluze, maska s falešným úsměvem, která
zakrývá smutný obličej. Rozhodl ses, že je
konec, že není cesty zpět. Je jen cesta do-

nulostí nebo jsme naopak kdesi v daleké
budoucnosti.
Pak přijdou chvíle, kdy nepoznaná
skutečnost lehce nakoukne do našich životů, vpustí nám tam, kam se běžně nedostaneme, abychom mohli pocítit ještě
větší úctu k životu, ke stvoření jako celku,
k jeho skryté dokonalosti.
Když držíte v náručí právě narozené
dítě nebo máte v dlaních hlavu člověka,
který trpí v bolestech, protože se právě
probudil po operaci z narkózy, zjistíte, že
v obou případech je život křehký a jako
mávnutím křídel může být vše jinak.
Bůh však potřebuje naše ruce, aby do
nich mohl vložit svoji sílu, a zároveň díky
tomu máme možnost rozvinout obrovskou
důvěru v běh života a možná, že získáme
odvahu říct, že vše se děje, tak jak má, anebo rovnou Buď vůle tvá.
Pak procítíme neopakovatelnost každého okamžiku a to nejen ve chvílích, kdy kráčíme po tenkém ledě vypjatých situací spolu
s těmi, které máme rádi, ale i v každé chvilce
našeho křehkého života. A možná najdeme
skutečný smysl života, vědomě s lehkostí
a dojdeme tam, kam bychom měli dojít…
Alena Stellnerová, AAS
předu - k vrcholu. Pohlédneš tedy vzhůru
a najednou vidíš nejen hranici samotného
horizontu, ale i novou nádhernou krajinu,
kterou si před tím nevnímal a nedokázal
sis ani představit, že vůbec existuje. A tak
jdeš dál a zakrátko potkáš člověka, který
je o něco výše, ale jde stejným směrem
jako ty. Přivítá tě s úsměvem a nabídne
pomocnou ruku. Ty však zjišťuješ, že mu
ruku podat nemůžeš. Otevřeš tedy batoh,
vyndáš z něho Pýchu a hodíš ji dolů. Ta se
rozbije o skály a rozletí na tisíce kousků.
Najednou to jde, už mu ruku podat můžeš, už nejsi sám. Tento nový společník ti
prozradí, co ještě můžeš z batohu vyhodit
a jaké užitečné dovednosti, potřebné k cestě na vrchol, můžeš získat.
Konečně jsi přesvědčen o tom, že
smyslem života není chození v kruhu a každodenní šedivá rutina, ale pohyb, rozvoj
a znalosti.
Zasvěť svůj život Lásce. Nepromarni ho na nesmyslné věci. Nemáš moc
času a ani tolik energie. Tento nepatrný
život s jeho malým zdrojem energie je
prostě hloupé vyplýtvat na hněv, smutek, nenávist či žárlivost.
…… Zasvěť svůj život Lásce……
(autor neznámý)
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