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Unikátní objev
českého archeologa!

Jaký odkaz nám zanechali naši předkové?
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Vertebrorevitologie

Odstranění výhřezu
meziobratlové ploténky
bez nutnosti operace
Tato unikátní metoda byla vytvořena
akademikem Danilovem před více než
dvaceti lety jako alternativa k chirurgickým metodám léčení degenerativních
a dystrofických onemocnění páteře, takových jako vyklenutí a vyhřeznutí meziobratlových plotének.
Metoda předpokládá využívání přírodních, neagresivních metod léčení a soustředění v první řadě na aktivizaci rezerv
organizmu pacienta.
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Pohádková terapie
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Už více než 100 let trvá obrovský zájem světových odborníků a veřejnosti o objev českého archeologa
Vincence Č. Chvojky. Téma prastaré civilizace Protoslovanů, která existovala před 70-ti stoletími je
stále aktuálním tématem odborných diskusí, vědeckých publikací a časopisů. Ornamenty a kresby,
které zanechali naši předkové, už dlouhou dobu inspirují významné umělce. Co je na tom všem tak výjimečného a přitažlivého? Tato starodávná kultura v sobě pravděpodobně nese něco, co už jsme dávno
ztratili během uplynulých tisíciletí, co nám tak pořád chybí a co všude neustále hledáme.
Jaký odkaz nám zanechali naši předkové? A proč se právě český archeolog stal tím, kdo znovu otevřel
omylem zapomenutý poklad poznání, které bylo pro naši generaci ukryto po tisíce let?
Nic není náhoda…
V malebné obci Semín, ležící
18 km západně od Pardubic, se
v únoru roku 1850 narodil budoucí světoznámý archeolog Vincenc
Č. Chvojka. Základní školu absolvoval v Kladrubech nad Labem
(v Semíně v té době škola nebyla),
později studoval na střední škole
v Chrudimi.
V roce 1868 s několika přáteli podnikl pěší pouť, během které
prošli Čechy, Německo, Rakousko
a navštívili i Bratislavu. Své zážitVincenc Č. Chvojka
ky z cest podrobně zachycoval do
deníku, do něhož si přesně zapisoval nejen každodenní události, nýbrž i místní zvyky a zajímavosti, či popis krajin, se
kterými se na své cestě setkával. V této době začal používat
slovanské jméno Častoslav, tehdy bylo totiž mezi mládeží zvykem vybírat si vlastenecká jména.
V Praze se Chvojka seznámil s rodinou ruského šlechtice
Alexandrovova, která se v metropoli zastavila na své cestě
z Paříže. Láska k dceři Alexandrovových přiměla tehdy šestadvacetiletého Vincence k odjezdu do Kyjeva. Z chystané
svatby ale bohužel brzy po příjezdu na Ukrajinu sešlo, když
se ukázalo, že dívka trpí vážnou duševní poruchou. Chvojka se
však již do Čech nikdy nevrátil, ačkoli po tom vroucně toužil.
Vincent Chvojka neabsolvoval žádnou univerzitu s historickým nebo archeologickým zaměřením. Byl archeologem samoukem, spoléhal jen na dobrou intuici, opíral se o své znalosti
a dlouholeté zkušenosti. Díky tvrdé práci, neúnavnému optimismu a hlavně cílevědomosti mohl dát lidstvu ten největší dar –
objevil unikátní starověkou zemědělskou civilizaci, která existovala mezi lety 5500–2750 před n.l. Vincenc Chvojka označil
tuto kulturu za kulturu tripolskou, podle naleziště u osady Tripolje na břehu Dněpru pod Kyjevem (Ukrajina).

Novinář A. Savenkov v té době napsal v článku Český archeolog na Rusi, otištěném v kyjevském deníku Kijevljanin,
mimo jiné toto:
„Naši archeologové buď se tím vůbec nezabývali, nebo –
v nejlepším případě – vzdychali. Teprve Čech V. Č. Chvojka,
ukončil svá bádání v oblasti skytsko-slovanských starožitností,
všiml si zdiva na pozemku Petrovského. Nevzdychal, nebědoval, ale dal se do díla. Dvě léta kopal a učinil takové objevy, že
žasne celý učený archeologický svět.”
Vklad V. Č. Chvojky do světové archeologie byl skutečně
obrovský. Jeho vědecké práce, archeologické sbírky a nálezy
představují dodnes nevyčerpatelnou studnici poznatků a pevnou základnu pro výzkum a pochopení unikátní stránky naší
historie.

Civilizace Tripoli-Kukuteni

Proč se používá název kultura Tripoli-Kukuteni?
Kukuteni je jedna z výrazných a dobře prozkoumaných kultur starověké Evropy (přibl. 4800–3500 př.n.l.). Byla to skutečná civilizace v pravém smyslu tohoto slova. Osada Kukuteni
byla objevena v roce 1884 na řece Prut, nedaleko dnešního
Moldavska. Název této osady dal jméno západní větvi civilizace Tripoli-Kukuteni. Vykopávky prováděl německý archeolog
Hubert Schmidt a v této práci pak pokračoval M. Petresky-Dymbovica. Díky nim bylo objeveno pět kulturních vrstev!
O deset let později objevil první tripolskou osadu na teritoriu Ruského impéria i český archeolog V. Chvojka, a to v letech 1893–1894. Název tripolská kultura (5500–2750 př.n.l.)
je odvozený od názvu místa naleziště.
„…Národ, který nám tyto unikátní památky zanechal,
nemohl zmizet beze stopy. Představoval jednu z větví árijského kmene a může se právem nazývat Protoslované.“
(V. Chvojka). Pozdější výzkumy prokázaly, že kultury Kukuteni a Tripoli jsou homogenní, proto se dnes často používá
název Tropoli-Kukuteni.
pokračování na str. 5
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Pohádková terapie je jednou z oblastí
praktické psychologie, která nám umožňuje formovat charakter dítěte prostřednictvím pohádek. O vzdělávacím účinku
pohádek vědí lidé už odpradávna.
Dítě poslouchá pohádku a učí se rozlišovat správné a špatné skutky, dobré postavy od zlých, pozoruje negativní důsledky špatného chování. Vzdělávací efekt je
dosažen bez složitých mravních ponaučení přirozenou cestou. Dobrá pohádka naučí správnému chování, vštěpuje důležité
vlastnosti pro úspěšný a kvalitní život.
Nejen okolní prostředí, ale hlavně my
sami formujeme charakter našeho dítěte.
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RODINA

Miluji tě – Ľúbím ťa –
Ti amo – I love you
Láska … Tento nádherným pocit, který
vychází z hloubky naší duše, který rozechvěje celé tělo a omámí svou přirozeností, který je schopen dávat naději a uzdravovat. Pravá láská má neskutečnou sílu
a neexistují pro ni žádné hranice.
Jak se naučit hlouběji procítit opravdovou Lásku, naučit se vnímat celou plnost
života, jeho rytmus. Jak poznat absolutní
a bezpodmínečné štěstí?
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VZTAHY

O čem média mlčí:
Vliv na podvědomí
Televizní stanice a tiskoviny jakoby soutěžily v počtu krvavých a šokujících zpráv.
Obrazovky jsou plné ukázek z osobního
života filmových hvězd a slavných politiků, skandálů a rozvodů v rodinách. Po
prohlednutí těchto aktuálních zpráv, které
jak nám říkají „odráží naši realitu,“ cítíme
jejich vliv – pokles nálady, neklid a vnitřní
napětí. Co je vlastně účelem těchto informací a jaký to má vliv na naše podvědomí
a život celkem?

pokračování na str. 3

SPOLEČNOST
Lotosový květ symbol
znovuzrození a věčnosti
Lotos je obrazem prvopočátku světa,
vzniku života. Je symbolem znovuzrození, krásy, života, štěstí, čistoty a duchovnosti, jednoty mikrokosmu a makrokosmu, symbolem harmonie mužského
a ženského počátku.
Semena lotosu mají schopnost uchovat
si klíčivost i po 1000 letech, a dokonce mít
i plody! Trojlistý lotos je mimochodem
symbolem mladého a nově se rodícího
lidstva.

pokračování na str. 6
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Vertebrorevitologie – obnovení funkčnosti páteře
Odstranění výhřezu meziobratlové ploténky bez nutnosti operace
Tato metoda byla vytvořena akademikem I. M. Danilovem před více než
dvaceti lety jako alternativa k chirurgickým metodám léčení degenerativních a dystrofických onemocnění
páteře, takových jako vyklenutí a vyhřeznutí meziobratlových plotének.
Podstata metody spočívá ve využívání
přírodních, neagresivních metod
léčení a soustředění v první řadě na
aktivizaci rezerv organizmu pacienta.

Věděli jste, že...
...když si dáte jedno jablko denně, nepotřebujete kardiologa? Jablko je bohaté na
pektin, jednu z forem rozpustné vlákniny,
která snižuje cholesterol. Jedno středně
velké neoloupané jablko obsahuje 3,5 g
vlákniny, což představuje více než 10 procent odborníky doporučovaného denního
příjmu. Jablečný pektin nejenže snižuje
cholesterol, ale zřejmě se zaměřuje hlavně
na „špatný” cholesterol.
Jablka pomáhájí při prevenci srdečně
cevních onemocnění tím, že snižují hladinu cholesterolu, a jsou také vhodná pro
diabetiky, protože rozpustná vláknina pomáhá regulovat hladinu cukru v krvi, a tudíž i jejich prudké vzestupy nebo poklesy.
***
Japonští rodiče již po staletí radí svým
dětem, aby po snězení sladkostí vypily šálek
zeleného čaje. Aromatické složky zeleného
čaje totiž ničí bakterie, které jsou zodpovědné za vznik zubního kazu. Čaj je bohatý
na katechiny, složky, které pomáhají snížit
hladinu cholesterolu a podílí se na prevenci onemocnění věnčitých tepen a mozkové
mrtvice. Katechiny mají také antioxidační
vlastnosti, které pomáhají zabraňovat vzniku zhoubných nádorů plic a kůže a srdečně
cévním onemocněním tím, že chrání buňky
před poškozením volnými radikály. Výzkumy ukázaly, že nadměrné dávky katechinu
mohou být toxické, nicméně jeden nebo
dva šálky zeleného čaje denně jsou nejen
bezpečné, ale i zdraví prospěšné.
zdroj: Earl Mindell – Jídlo jako lék

***
To, že smích pomáhá, a dokonce i léčí,
tvrdí odborníci už dávno. Výzkumy ukázaly, že smích posiluje imunitu a krevní oběh,
zmírňuje negativní účinky stresu, zlepšuje
činnost mozku, a je také dobrou prevencí
proti onemocněním srdce.
A jaké má být správné dávkování tohoto zázračného léku? Britští psychologové
radí, že by se měl aplikovat alespoň 10 mi-

nou a opornou funkci. Nese také značnou
část váhy lidského těla.
Největší zátěž spočívá na bederních meziobratlových ploténkách v situaci, kdy se
člověk nachází v poloze sedu. Takže pokud
u člověka s celkovou hmotností 70 kg nese
čtvrtá bederní ploténka zátěž v lehu 20 kg,
ve stoje (nebo při chůzi) od 70 do 100 kg,
pak v sedě je to 140 kg a více! A to je jedním z důvodů, proč lidé, kteří více sedí
a méně chodí, trpí častěji osteochondrózou.
Musíme proto nezbytně vědět, jak správně
nakládat s tímto darem
přírody. Jak se říká, šetrný vztah k organizmu
prodlužuje délku
jeho užívání.
Ale existuje
přece názor, že
onemocnění páteře, třeba už zmíněná osteochondróza
a její komplikace, jako například protruze
a vyhřeznutí meziobratlových plotének, je
daní člověka za vzpřímenou chůzi.
Ano, taková domněnka existuje. Ale
podle mého názoru je bezdůvodná. Vždyť
osteochondrózu mívají nejenom lidé, ale
také čtyřnohá zvířata, například kočky, psi.
Chtěl bych vás mimochodem upozornit na
to, že osteochondrózu mají většinou právě
ta zvířata, která nežijí na svobodě a nemají
dostatek pohybu, například v zoologické
zahradě, v klecích. Trpí, stejně jako člověk, na vyhřeznutí ploténky. K dnešnímu
dni existuje mnoho zajímavých a aktuál-

Odstraňovat vyhřeznutí meziobratlových plotének bez nutnosti operace?
Ano. Je to velmi důležitý fakt, protože
jakákoli operace na páteři je v prvé řadě
hluboký zásah do jemné, složité struktury
organizmu, přináší nevyhnutelné pooperační jizvy a šrámy v mozkomíšním kanálu a jiné komplikace, recidivy vyhřeznutí.
Takže metoda vertebrorevitologie představuje pro lidi důležitou alternativu a šanci,
jak vyléčit nemoc a zachovat při tom celistvou strukturu páteře.

Na závěr bych chtěla uvést slova, které
profesor Danilov napsal ve knize Osteochondróza pro profesionálního pacienta:
„Pokud lidí, kteří jsou zodpovědní a profesionálně pečují o své zdraví a zdraví svých
blízkých, bude mnohem více, tento racionální přístup pacientů nepochybně vyvolá
nárůst profesionality u lékařů a u kvality
poskytovaných služeb. V konečném důsled
ku z toho bude těžit celá společnost, protože zvýšení úrovně lékařských služeb znamená zlepšení zdraví celého národa.“

Co je to
osteochondróza?
Osteochondróza je degenerativně dystrofický proces, který obvykle začíná v meziobratlové ploténce a postupem času se
zapojují i další části páteře.
Pokud je pulpozní jádro (funkcionální
centrum meziobratlové ploténky) schopno absorbovat a udržet tekutinu, potom
je „zdravé“. Když je ale výživa ploténky
narušena, začnou se objevovat změny ve
fungování páteře. Meziobratlové ploténky nemají cévy a plynulá výměna živin
je zajištěna pomocí střídání zatížení disku
během chůze. Například u lidí, kteří hodně

***
V současné době obývá naši planetu přibližně 6 700 000 000 lidí. Pokud bychom
je seskupili do jediného útvaru, kde by
každý jedinec měl k dispozici pohodlných
půl metru čtverečního, vešli by se na plochu 3 350 km2. To znamená, že by jim stačila rozloha Karlovarského kraje a zbytek
planety by byl liduprázdný!

zdroj: http://www.vedelijste.cz/

***
V našem mozku existuje oblast, která při
vnímání krásy produkuje endorfiny – hormony štěstí. Uvolňuje je do mozku, což
vyvolává dobrou náladu, pocity štěstí, tlumí bolest, ovlivňuje vylučování některých
hormonů. Když se setkáme s estetickým
zážitkem, krásnou krajinou, naši krev zaplavuje endorfin, který nás pozitivně ovlivňuje a taky regeneruje imunitní systém.
Organizmus tak dostává právě ty podněty,
které potřebuje, aby mohl účinně a správně
reagovat. Naproti tomu, když se díváme na
krvavé scény plné násilí, naše tělo se zaplňuje adrenalinem, hormonem nezbytným
k přežití v krizové situaci: bojuj nebo uteč!
Jenže my nebojujeme ani neutíkáme, jen
dál sedíme před televizí, zatímco v našem
obranném systému vrcholí přípravy k boji
o život. Neustálé mobilizační poplachy na
prázdno vedou k oslabení a nakonec i k poškození obranného systému.
Každá doba má své stinné stránky. Ale
člověk nebyl ještě nikdy tak pravidelně
krmen násilím jako dnes. Kdo si myslí, že
hrubé slovo a sprostá myšlenka nemají žádný účinek, že je tedy může beztrestně šířit,
bude nakonec překvapen jejich globálním
dopadem. Naproti tomu i malý úsměv, či
jedno milé slovo, může být počátkem pozitivní přeměny světa.
Čtyři okamžiky ticha, J. Císařovský
(TV film, 1995)

sedí a nemají skoro žádný pohyb, buňky
meziobratlové ploténky začnou trpět nedostatkem výživy a v důsledku toho ztrácí
schopnost zadržovat tekutiny, „vysílí se“,
onemocní a zemřou. Takto začíná osteochondróza.
Jenže tohoto procesu si v rané fázi vývoje málokdo všimne. Počátky nemoci
mohou být doprovázeny krátce trvajícími
bolestmi nebo zvláštním pocitem v oblasti páteře. Obvykle tomu nevěnujeme patřičnou pozornost, protože nám to nebrání
normálně žít a pracovat.
Časem začne meziobratlová ploténka
„vysychat”, zpevňovat se a snižovat svoji
výšku. V důsledku toho se narušuje synchronní práce ploténky a následně i biomechanika páteře jako celku. Dochází ke
vzniku různých onemocnění páteře. Ta se
projevují stálou a nesnesitelnou bolestí,
která nás nutí vyhledat lékařskou pomoc.
Bylo zjištěno, že jediným aktivním stimulátorem zásobování živin meziobratlové ploténky je chůze. Výživa disku začíná
po 15–20 minutách nepřetržité, klidné chůze, která by měla trvat 1,5–2 hodiny (pro
dostatečnou denní dávku výživy disku).
Tuto procházku nic nahradit nemůže! Žádné statické držení těla nebo zátěž páteře,
tím jediným pravým je zátěž po určitých
dávkách v podobě přirozené chůze.
Chůze pomocí trenažérů, např. běhacího
pásu, není pro tento účel efektivní, protože
to není pohyb v prostoru na určitou vzdálenost, při kterém svaly pracují jinak a zátěž
na páteř se rozděluje atd. Obecně platí to,
že přírodu oklamat nelze!
V článku bylo využito materiálů z knihy
Osteochondróza pro profesionálního pacienta od akademika Igora Danilova.
Zdroj: http://vertebrolog.com/p1cz.html
Video: http://www.youtube.com/watch?v=s0VKD9vk6Zc
http://www.youtube.com/watch?v=s0VKD9vk6Zc

Jak vybrat správnou pohádku?

nut denně. Výsledkem je, že se cítíme vyrovnaně, plni elánu a energie. Navíc tento
lék, který nám darovala příroda, je úplně
zdarma a má jediný vedlejší účinek – dobrou náladu!

Fotobanka 123RF

Rozhovor s akademikem, profesorem
Igorem Danilovem – lékařem,vědcem, všestranně vzdělaným člověkem, autorem řady
vynálezů a unikátní metody vertebrorevitologie. Známý specialista na onemocnění
páteře působí také v zahraničí, kde používá
nechirurgickou metodu léčby a odstranění
vyhřeznutí meziobratlové ploténky.
Do jaké míry je v dnešní době aktuální
problematika onemocnění páteře?
V dnešní době patří onemocnění páteře mezi nejrozšířenější nemoci na světě.
A tato tendence bude bohužel stále narůstat. Podle odborníků Světové zdravotnické
organizace (WHO) ve vyspělých zemích
dosahují onemocnění kosterní a svalové
soustavy (a to včetně degenerativně-dystrofických onemocnění páteře) dimenzí
pandemie a představují vážný lékařský
problém. V zemích západní Evropy jsou
onemocnění páteře prakticky ve 40–50 %
případů příčinou předčasného odchodu do
důchodu. 50 % až 80 % obyvatelstva sociálně aktivního věku periodicky pociťuje
paroxysmy diskogenních bolestí v dolní bederní oblasti, což je dočasně vyřadí
z pracovního procesu. Bolest v dolní části
zad je druhou nejčastější (po respiračních
onemocněních) příčinou vyhledání lékaře.
Zdůrazňuji, že se jedná o oficiální údaje.
Ve skutečnosti je situace mnohem horší,
protože zdaleka ne každý, kdo pociťuje
bolest v zádech, vyhledá lékařskou pomoc.
A jaké faktory tomu napomáhají?
Základní příčiny tohoto jevu jsou v první řadě sedavý způsob života a nedostatek
pohybu. Lidská páteř je v mnoha ohledech
celkem unikátní, účelně a racionálně promyšlená, z pohledu biomechaniky je to dokonalá nosná konstrukce, která plní ochran-

Doktor Danilov s pomocí hluboké
paravertebrální masáže mění biomechaniku páteře, a tím vytváří potřebné podmínky k regeneraci ploténky.
Odstraňuje tedy příčinu nemoci.

ních výzkumů ohledně daných onemocnění páteře u zvířat. Takže to není jenom
člověk, kdo je zatížen těmito nemocemi.
Pokud není příčinou vzniku osteochondrózy vzpřímená chůze, kde tedy máme
hledat jádro tohoto „zla“?
V zemské gravitaci. Jak na vědecké, tak
i na praktické úrovni bylo dosaženo významných výsledků. Byla nalezena odpověď na otázku, proč nemá člověk jakožto
bytost, která stojí na nejvyšším stupínku
evoluce na Zemi, aktivovány všechny
existující regenerativní schopnosti. Proč
například čolkovi, který je na nižším stupni evoluce, díky aktivní regeneraci narůstají odtržené končetiny, ocas, obnovuje se
poškozené srdce, oči, a u člověka se tak
neděje?
To je zajímavé… Můžete to aspoň obecně rozvést?
Pokud budu stručný, experimentální
metodou jsem došel k závěru, že pokud
snížíme gravitační působení na lidský
organizmus o 37 %, pak se aktivují jeho
fenomenální regenerační možnosti. Jako
důkaz daných skutečností slouží úspěšná
aplikace metody vertebrorevitologie, kde
jsou podobné podmínky vytvářeny uměle.
V takovém případě tato metoda dává
vědě velké možnosti!
Bezesporu. Tomu také napomáhají přirozené příčiny. Rozvoj současné společnosti je charakteristický značným nárůstem
zátěže na opornou a pohybovou soustavu
člověka, působením negativních antropogenních faktorů, ke kterým patří také mechanická poškození s různou etiologií. To
tedy vyžaduje, aby se věda důkladně zabývala problematikou zkoumání reparativní
hystogeneze, hledáním nových cest k prohloubení tohoto směru. V souvislosti s tím
má vertebrorevitologie bezesporu velkou
perspektivu v dalším vědeckém a experimentálním rozvoji.
Ve vaší knize jsem se dočetl, že „… základní a nespornou výhodou vertebrologie je ta skutečnost, že umožňuje bez
jakékoli škody na organizmus obnovit
biomechaniku páteře a vytvořit ideální
podmínky pro reparativní regeneraci tkání meziobratlové ploténky.“
Přesně tak. Tato metoda tedy v praxi
umožňuje, aby byly úspěšně obnoveny
meziobratlové ploténky, poškozené degenerativně-dystrofickým procesem, a to dokonce i ve velmi pokročilém stádiu s komplikací sekvestru.

Pohádková terapie

Terezka byla klidné dítě už od narození. Říkali jí „maminčin poklad" – nezlobila, neplakala bez důvodu, dalo se s ní vyrazit na dlouhé procházky nebo na
návštěvu. Dokonce i zoubky Terezce vylezly bez bolesti. Ale kolem třetího roku
se všechno změnilo. Stále se měnící nálady, nesmyslná tvrdohlavost, vzdorování a žárlivost – z klidného dítěte se stal rodinný tyran. Známý příběh? Bezproblémové tříleté dítě je případ skoro stejně vzácný jako bezproblémový a klidný
puberťák. Toto období je často nazýváno obdobím vzdoru. Jak pomoci dítěti
překonat těžkou etapu vývoje a přitom si udržet duševní zdraví?
Pohádková terapie neboli vliv pohádky
na výchovu dítěte. Jak to funguje?

Pohádková terapie je jednou z oblastí
praktické psychologie, která nám umožňuje
formovat charakter dítěte prostřednictvím
pohádek. O vzdělávacím účinku pohádek
vědí lidé už odpradávna. Mnoho příběhů se
předávalo ústně a postupně zlidověly. Příběhy o Pravdě a Lži, o hloupém Honzovi,
který poráží nepřátele svou vynalézavostí,
o krásných princeznách a moudrém králi
představují jakési „kouzelné zrcadlo“ našeho reálného světa. A zároveň jsou také odrazem vlastního, dosud neodhaleného vnitřního světa dítěte. Dítě poslouchá pohádku
a učí se rozlišovat správné a špatné skutky,

dobré postavy od zlých, pozoruje negativní důsledky špatného chování. Vzdělávací
efekt je dosažen bez složitých mravních ponaučení, dítě získává nové poznatky o světě
a o sobě samém přirozenou cestou.
Přesvědčení, že dobro vždy vítězí, že se
dá jakýkoliv problém vždy vyřešit a při tom
zůstat slušným a poctivým člověkem, má
velice pozitivní vliv na povahu dítěte a formování jeho charakteru. Stává se sebevědomějším, odvážnějším, umí se samo rozhodovat, váží si přátel a pomáhá druhým.
Pojďme se podívat, jaké pohádky bychom měli vybírat pro úspěšnou pohádkovou terapii a jak s jejich pomocí můžeme
překonat všechny rozmary dítěte.

Tři nejlepší lékaři na světě: Dr. Střídmý, Dr. Klidný a Dr. Veselý. Johnatan Swift

Je velice důležité vybrat správnou pohádku tak, aby příběh a způsob vyprávění
byly zajímavé a zároveň efektivní. Odborníci na pohádkovou terapii doporučují:
1. V pohádkách, které vyprávějí o silných, velkorysých a odvážných postavách,
by mohlo vaše děťátko vystupovat jako
hlavní hrdina. Nazvěte ho jménem dítěte,
aby si váš syn nebo dcera jasně představovali, že jsou to oni, kdo se chová hezky
a koná dobré skutky. Tak se formují základy toho, jak se má malý človíček chovat ve
svém skutečném životě.
2. Hrdiny, kteří se zpočátku objevují ve
špatném světle, bychom naopak neměli
připodobňovat k dítěti. Příběh má být vyprávěn tak, že se hlavní hrdina svou negativní vlastností, kterou chcete u dítěte změnit, „tobě jen podobá“. To pomůže správně
korigovat chování dítěte bez stálého nepříjemného připomínání a kritizování, protože na konci pohádky se hrdina stejně poučí
a vždy se změní k lepšímu.
3. Způsob, jakým budete číst, je velice
důležitý pro váš vztah s dítětem. Když sedíte vedle sebe, dítě slyší váš hlas, přitulí se
k vám, prožívaté to samé, a tak se formuje
přátelský a důvěrný vztah. Žádný profesionální vypravěč nebo herec nemůže nahradit
dítěti blízkost a pozornost rodičů.
4. Je dobré, když v jedné pohádce řešíte jenom jednu pozitivní nebo negativní
vlastnost dítěte. Zdolat všechny problémy
najednou nejde, protože příliš složitý děj
snižuje efektivitu vlivu pohádky.
5. Grafická úprava pohádkové knihy by
neměla přitahovat příliš mnoho pozornosti
dítěte. Profesionální ilustrace berou dětem
možnost, aby si vymysleli své vlastní obrazy. Nejlepší je promluvit si s dítětem o jeho
představě, jak asi hrdina vypadá nebo jakou podobu má kouzelné městečko. Nechte ho, aby se samo rozhodlo, jaký klobouk
nosí dobrý kouzelník nebo na čem pojede
odvážný hrdina. Tato malá cvičení rozvíjí
představivost a kladný vztah ke tvořivosti.
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Pohádkové řešení období vzdoru

Období vzdoru se dá předejít a pečlivě
vybraná pohádka je v takovém případě
výborným terapeutickým nástrojem. Pravděpodobně jste už zjistili, co se vám na
chování dítěte nelíbí. Syn nebo dcerka se
neumí chovat v obchodě a dělá scény nebo
se nechce rozdělit s kamarádem o hračky?
Pomoct vám může pohádka „o takové holčičce jako jsi ty, která se taky neuměla moc
hezky chovat.“ Když dítě vidí negativní
stránku svého jednání a chápe, co maminku tolik rozčílilo, snaží se změnit k lepšímu a naučí se tak správnému modelu chování samo, bez hádek a kritizování.
Bojí se dítě něčeho? Je plaché, špatně
komunikuje s ostatními? Povyprávějte mu
příběh, ve kterém se hrdina jmenuje stejně
jako ono a statečně zdolává překážky spolu
se svými věrnými kamárady. Pak si uvědomí, že je fajn přátelit se s ostatními dětmi
a vyrovnat se s vlastní plachostí.

RODINA – SPOLEČNOST
Pohádky můžeme vymýšlet sami a zapojovat do děje postavy nebo objekty ze
skutečného života dítěte. Bylo by lepší, kdybyste si námět připravili předem
a podrobnosti upravovali v průběhu vyprávění. Je nezbytné, abyste sledovali
reakci malého posluchače, jestli prožívá
příběh spolu s hrdinou, jestli se raduje
z jeho vítězství. Pokud pohádka nezapůsobila, snažte se něco změnit, například ji
„okořenit“ kouzlem nebo ještě více spojit
s běžnými událostmi z každodenního života dítěte.
Pohádková terapie je účinná už pro děti
od 2 let. Dobrá pohádka naučí správnému
chování, vštěpuje důležité vlastnosti pro
úspěšný a kvalitní život, pomáhá překonat dětský strach. Nejen okolní prostředí,
ale hlavně my sami formujeme charakter
našeho dítěte. Je v našich silách vychovat
dobrého, inteligentního a cílevědomého
člověka.

Miluji tě – Ľúbim ťa – Ti amo –
I love you – Я тебя люблю
Jak často slyšíme slova jako miluji,
láska, mám rád? Když pořádně zapátráme
v paměti, vybaví se nám nejen příjemné
chvíle, nádherné okamžiky, ale taky filmy,
písně, knihy a spousta reklamy a „produktů“ showbyznysu.
Tolik krásné fráze potkáváme všude
možně a příliš se nezajímáme o to, jak tato
slova zapůsobí, ani o to, jestli jsme pro ně
zvolili ten pravý okamžik. Zamyslete se,
jestli máte jasnou představu o tom, co to
láska vlastně je?
Slovo láska možná ztrácí svůj pravý
význam proto, že jsme ho přestali naplňovat skutečným a upřímným pocitem.
Tím nádherným pocitem, který vychází
z hloubky naší duše, který rozechvěje celé
tělo a omámí svou přirozeností, který je

schopen dávat naději a uzdravovat. Pravá
láská má neskutečnou sílu, neexistují pro
ni žádné hranice, proto ji může každý živý
tvor vnímat a cítit.
Co je to vlastně pravá Láska?
Když potkáme pravou lásku, tento pocit nejenom naplní každou naši buňku, ale
začíná s námi žit, sílit a růst, aniž by si
kladl jakékoli podmínky a vyžadoval velké úsilí. K tomu, abychom milovali, nepotřebujeme zvláštní místo ani čas. Milovat
znamená cítit celou plnost života tady
a teď. Cítit štěstí a vděčnost jen proto, že
milovaný člověk existuje, že žije a dýchá.
Abychom druhého milovali, nepotřebujeme být vždy vedle něj nebo dostávat na
oplátku stejné množství lásky, krásná slova, dárky nebo důkazy pozornosti. Láska
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je schopna existovat sama o sobě a vůbec člověk nemůže patřit – ani on, ani jeho
nic nepotřebuje.
přání a názory. Urážíme se a myslíme si,
Velmi často sami sobě v lásce pře- že nám nerozumí a nikdo nás nepotřebuje.
kážíme – stejně tak, jako jsme šťastni, Ve skutečnosti jsou ale naši přátelé vždy
když láskou žijeme, zdá se, že život bez připraveni nám pomoct a podpořit nás
ní ztrácí smysl. Proč tomu tak je?
v těžkých chvílích. My to ale kvůli svému
Každý z nás může poznat pravou lás- egoizmu nevidíme.
ku – čistou lásku, která si neklade žádné
Bohužel ani ve vztahu rodičů a dětí
podmínky. Jen tento dar nevyužíváme. není bezvýhradná láska příliš častá. VětNamísto toho, abychom se jeden druhé- šina rodičů se snaží zformovat a vymodemu otevřeli, si hned vytváříme hranice lovat ze svých dětí někoho mimořádnéa obranu. Jasně dáváme najevo, kam ho, někoho, kdo bude obdařen takovými
druhého pustíme a kam už ne. Uvědomu- charakterovými rysy, jenž jsou rodičům
jeme si, co se nám líbí a co nikoli, hod- blízké. Ale dítě přichází na tento svět už
notíme druhého a snažíme
se ho vtěsnat do rámce
svých představ. Zvažujeme
všechna pro a proti a také
to, zda se k nám daný člověk hodí nebo ne. Když se
rozhodneme, že ano, začínáme si o něm budovat
vlastní představu. Každý
Jsi jak jarní vánek, co duši pohladí,
den do ní vkládáme nové
a nové vlastnosti, děláme
Jak kapička rosy, co stéká po dlani,
ji lepší a krásnější. ModeJsi jak motýlí křídla, co k nebi vylétla,
lujeme ji jako velký sochař
Jak sluneční záře, co na zem pohlédla.
nebo skutečný umělec!
Jsi jak studánka, co v lese teče,
Nakonec zjistíme, že
křišťálová,
tato představa vůbec neodpovídá reálně existujícímu
co se jen tak vleče, jsi jak krásná květina,
člověku. Když se to stane,
co rozkvétá,
přichází zklamání. A proč?
Jsi moje láska... ta jediná.
Protože jsme všechnu svou
lásku dávali přízraku, snu,
něčemu, co vůbec neexistuje. Nejdřív se jako hotová osobnost, které máme pozlobíme na milovaného nebo milovanou moct se rozvíjet. Často se pak stává, že
a později i na celý svět, protože jsme ani děti obvykle nedokážou své rodiče
nedostali to, co jsme chtěli. Vyvíjíme na přijmout takové, jací jsou. Příčiny nepopartnera neskutečný tlak, dokážeme jej chopení vidí ve věkovém rozdílu, v odpřivést k pocitům hořkosti, viny, doslova lišných názorech na život. Vysvětlujeme
ho trápíme, a takovým jednáním ubližuje- si to tím, že je to jenom odvěký problém
me sobě i jemu. Tady už nepomohou slo- „otců a dětí“.
va „miluji tě“, protože se vytratila jejich
Skutečná příčina je však zcela jednodupůvodní podstata.
chá – je pro nás obtížné přijmout lidi taStejné je to i v přátelství. Něco od ka- kové, jací jsou, a milovat je takové, jací
marádů chceme, očekáváme, vyžaduje- jsou. Stále nám něco chybí, pořád hledáme a přitom zapomínáme, že nám žádný me něco lepšího. Takto funguje naše ego

O čem média mlčí: Vliv na podvědo mí
Informační toky nás obklopují všude,
kam se jen podíváme. Široká nabídka televizní zábavy slibuje, že vyplní náš volný čas a pomůže nám odpočinout si po
náročném pracovním dni. Všechny mají
barvitý a atraktivní „obal“, ale co se skrývá uvnitř? Kam nás odnese informační
a zábavní tsunami? Jaké hodnoty a názory formuje? Jakým hrdinům se chtějí naše
děti podobat?
Televizní stanice a tiskoviny jakoby soutěžily v počtu krvavých a šokujících zpráv.
Obrazovky jsou plné ukázek z osobního života filmových hvězd a slavných politiků,
skandálů a rozvodů v rodinách. Po shlédnutí těchto aktuálních zpráv, které prý „odráží naši realitu”, cítíme jejich
vliv – pokles nálady, neklid
a vnitřní napětí. Co je vlastně účelem těchto informací
a jaký to má vliv na naše podvědomí a vůbec celý život?
Jen co se programy destruktivního charakteru objevily na našich obrazovkách,
téměř každý pociťoval znechucení a upřímné pobouření, ale tyto program pak dále
sledoval. Tomu se říká tzv.
proces „postupného lámání
vědomí“. Napínavé náměty
uspokojovaly vědomí a pobízely prázdnou zvědavost, jak
nakonec dopadne rozvíjející
se drama. Proto většina diváků zůstávala u obrazovek. S postupem
času ztrácelo znechucení a pobouření na
síle a informace destruktivního charakteru
se zabydlely v naší společnosti. Proč se to
stalo?
Protože lidské vědomí postupně přijalo
nový negativní model chování, který nám
byl vnucován.
Negativní informační vlivy oslabují
pozitivní naladění a podkopávají kulturní a morální hodnoty, vedou k degradaci
společnosti a nenápadně se stávají součástí
našeho každodenního života. Když řekneme, že tato informace na nás nemá žádný
vliv, nebudeme sami k sobě upřímní. Starší generace je alespoň trochu imunní proti
negativním informačním vírům na základě
zkušeností z minulých období, kdy vlídnost a dobrosrdečnost nebyly na posledním
místě, kdy filmy a programy byly pozitivní
a vybízely k formování morálních zásad,
které stimulovaly duševní rozvoj jednotlivců a propagovaly zdravý životní styl. Mladá generace zůstala s těmito informačními
nečistotami úplně osamocená, protože
nemá s čím porovnávat, nemá jiné zážitky
a zkušenosti! S velkým nadšením kopírují

všechno, co jim nabízí televize a informační média.
Chtěl bych se zmínit o mechanizmu vlivu filmů na podvědomí. Proces formování
a vstupu informací do podvědomí člověka
probíhá následujícím způsobem. Kino vnímáme jako produkt zábavního průmyslu,
které nás naladí na odpočinek a relaxaci.
Lidé nijak zvlášť nehodnotí námět filmu,
charakter postav, styl jejich chování nebo
to, jestli to vůbec odpovídá historickým
událostem. A prostřednictvím zrakového
nervu přijímají informace, které jdou přímo do podvědomí bez jakékoli kontroly.
V okamžicích emocionálního vzestupu
dochází k „ukotvení“ určitých norem
chování. Ale jaké jsou to vlastně normy?

Imhotepovi. Podle příběhu byl Imhotep
veleknězem vládnoucího faraona starověkého Egypta, kterého údajně kdysi zradil
a zabil s použitím černé magie a podpory svých stoupenců. Následně oživl jako
mumie a přeměnil se v živého člověka.
Co by na tom mohlo být špatného? Zajímavá zápletka, vzrušující dobrodružství.
Jenže málokdo po shlédnutí filmu zašel do
knihovny a zjistil si o Imhotepovi pravdu.
Ve skutečnosti to byl vynikající člověk
a vůdce starověkého Egypta, prominentní
lékař, nejvyšší hodnostář za faraona Džosera, zakladatele a prvního panovníka 3.
dynastie ve starověkém Egyptě. Imhotep
byl nadaný v mnoha směrech, byl to velký učenec a architekt, pod jehož vedením
byla dokončena jedna z prvních stupňovitých pyramid, pojmenovaných na počest faraona
Džosera.
Tak se prostřednictvím dobrodružného filmu a zkreslených
informací dá jednoduše uvést
člověka do omylu a uměle zablokovat jeho pozornost na důležitých momentech historie.

Co můžeme udělat? Jak se
chránit proti škodlivým vlivům? Nejlepší je přemýšlet
a analyzovat to, co nám nabízejí ke zhlédnutí. Jaké pocity
(dobré nebo špatné) v nás
Foto: A.Tuškin
zanechává tato informace,
jaké pak vznikají myšlenky
Hrdinové akčních filmů, kteří bojují „za a proč? Zabere to jen pár minut. Pokud
spravedlnost“, za sebou zanechávají jen se vám něco nezdá, jednoduše televizi
hory mrtvol a bezpočet zneužitých krasa- vypněte. Když se naučíte odhalovat, na
vic. Podvědomí diváků začíná „ukládat“ co je zaměřena informace, podělte se
nabídnutý model chování. Samozřejmě, s ostatními. Vždyť tolik lidí si to ani neže všichni nezačnou hned používat zbraně uvědomuje.
a násilím řešit problémy. Ale „semínko“
bylo zasazeno a v určitých kritických staVe své podstatě je celý zábavní průmysl
vech psychiky si člověk může vybrat právě jen velký byznys, ve kterém je tím rozhotento model chování. Všichni víme o pří- dujícím zbožím naše pozornost. Spotřebipadech, kdy američtí teenageři ze zbraní telé formují tržní nabídku. A to znamená,
v ruce „dělali pořádek a usilovali o sprave- že pokud většina spotřebitelů bude opravdlnost“ ve škole a pak spáchali sebevraždu. du prahnout po dobru, přátelství, poznání,
Tak se konkrétně projevuje podvědomý rozvoji sama sebe, pak vznikne i odpovímodel chování v životě.
dající nabídka. S použitím stejných psyZajímavá věc je, že ve filmech plných chologických technik bude náš televizní
vražd a násilí nikdy neukazují, jak se mění a filmový průmysl tvořit programy, které
psychika vraha a v jakém utrpení obvykle budou přinášet do společnosti pozitivní
končí jeho život.
náladu.
Dalším fenoménem je překrucování
Důležité je, abychom si pamatovali, že
historie a zkreslování skutečných vlast- to, jestli přijmeme nebo odmítneme určiností historických postav. Ukážeme si to tou informaci, závisí zcela na naší volbě
na příkladu známého dobrodružného filmu a na schopnosti oddělit zrno od plev. Proto
Mumie. Na první pohled je to skvělý film sejte všude jen to dobré a pozitivní a pak
se zajímavým námětem, s prvky fantas- si všimnete, jak se mění společnost kolem
tiky a humoru, bez zjevných scén násilí. vás, lidi jsou k sobě laskavější. Každá velAle problém je v hlavním antihrdinovi ká cesta začíná prvním malým krokem.
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a není vůbec jednoduché jej rozpoznat.
Ale když se nám podaří odhalit v sobě, ve
svém přijímání a chování známky činnosti ega, pak to znamená, že se sami sobě ke
svému egoizmu a sebeklamu přiznáváme.
Přestat klamat sám sebe, to je ta nejtěžší
věc! Ale ve chvíli, kdy se vám to podaří, se váš život začne měnit. Budete lépe
chápat sami sebe i druhé, hlouběji pocítíte
opravdovou lásku, budete vnímat celou
plnost života, jeho rytmus. Poznáte absolutní a bezpodmínečné štěstí!
Tento nádherný pocit, tato životodárná
síla je součástí každého z nás. Nemusíte
hledat dlouho, stačí se
otevřít a podělit s ostatními. Je to skutečné bohatství, které roste ve chvíli,
kdy se s někým rozdělíte.
Zkuste se ráno probudit
a naplnit láskou přicházející den. Do všeho, co
děláte během dne, se pokuste vložit malou čistou
kapičku tohoto krásného
pocitu. Uvidíte, jak bude
najednou všechno živé
kolem vzkvétat spolu
s láskou, která žije a roste
uvnitř vás. Počasí už se
nezdá tak nepříjemné, vítr
přestává být studený i čaj,
uvařený s láskou, začne
chutnat lépe a získá léčivé
vlastnosti.
Příroda nám darovala jeden ze svých
nejkrásnějších výtvorů! Važte si jeden
druhého, milujte jeden druhého jako tekoucí vodu, třpytící se ve slunečních paprscích, jako pohyblivý písek, s nímž si
hraje vítr a vytváří z něj nejroztodivnější
tvary, jako milion osobností, které splynuly do jediné, té nejzajímavější a jedinečné, neustále se měnící formy, nestálé
a neuchopitelné, lidským rozumem naprosto nezachytitelné.
…PROSTĚ MILUJTE.

Děti o lásce

Láska je to, co tě rozesměje, když jsi
unavený. (Terri,4)

Láska je, když moje mamka udělá kávu
pro taťku a trochu z ní odpije, než mu
ji dá, aby si byla jistá, že chutná dobře.
(Danny, 7)
Láska je to, co je s vámi v místnosti
během Vánoc, když přestanete otvírat
dárky a posloucháte. (Robby, 5)
Když se chcete naučit někoho lépe
milovat, měli byste začít u kamaráda,
kterého nenávidíte. (Nikka, 6 let)

Láska je, když maminka uvidí tatínka
spoceného a smradlavého, a i tak ho
považuje za krásnějšího než Roberta
Redforda. (Chris, 8)
Když se mají dva rádi, zůstanou spolu,
i když jsou z nich babička a dědeček.
Navzdory tomu, že se znají tak dlouho.
(Clare, 5)
Opravdu byste neměli říkat někomu
„Miluju Tě“, pokud to nemyslíte
vážně, ale když to tak myslíte, raději
to říkejte často. Lidé zapomínají.
(Jessica, 8)

Krásný dnešek
pro krásnější zítřek
Život utíká neskutečně rychle… Postupem času si uvědomujeme, že život není
pouze o tom mít co jíst, kde bydlet a čím
jezdit do práce… Co kdybychom se na
okamžik odpoutali od každodenní rutiny
a povinností (prostě všechno odhodili)
a zamysleli se nad tím, jak hluboký vztah
má každý z nás ke své zemi, k místu, kde
jsme se narodili a vyrůstali, odkud si neseme ty nejlepší vzpomínky z dětství, kde
se budovaly světlé naděje na budoucnost.
Naše země nám pomohla se postavit na
nohy a my jsme jí moc vděční za všechno.
Období, ve kterém žijeme, nás nutí se
zamyslet nad naším vztahem k okolí, nad
tím, jak žijeme a co zanecháme budoucím
generacím. Zamyslet se nad tím, že každý
z nás může něco změnit a otočit situaci
k lepšímu. My všichni jsme režiséři, stavitelé a členové společnosti, ve které žijeme.
A každý z nás, ať už vědomě či nevědomě, přispívá ke konečnému výsledku. Co
nám brání změnit směr svého myšlení
a začít konat dobré skutky, které prospěji
mnohým? Nic, kromě vžitých stereotypů.
Když odhodíme tyto konvence, můžeme
začít tvořit nový pozitivní směr vývoje
společnosti. Každý z nás je nositelem jedinečných znalostí a zkušeností, nevyčerpatelného potenciálu, který už dávno čeká na
svoji realizaci.
Velké změny můžou začít malým dobrým skutkem. Každý z nás určitě zná dobré
knihy, které učí dobrým věcem, ukazují,
jak zdolat životní překážky na pozitivním
(!) příkladu, učí lidskosti a kladnému vztahu k životu. Můžeme se o tuto informaci
podělit s ostatními. Kniha dokáže utěšit,
poradit a pohladit duši. Existuje něco jako
Book Crossing (Knihotoč http://www.knihotoc.cz/). Jinak řečeno, je to putování knih
mezi čtenáři. Kniha se dá zanechat na ve-

Kvalita vašich myšlenek určuje kvalitu vašeho života. John Kecho

řejných místech (v metru, na sedadle autobusu, v kavárně atd.) s poznámkou, že není
ztracena, ale zanechána pro ostatní, aby si
ji přečetli a nechali ji putovat dále po světě.
Pokud jste objevili dobrou knihu
v knihovně, stačí se podělit se svými kolegy a přáteli, které potkáváte během dne.
Můžeme psát články do novin a časopisů
na aktuální témata, založená na znalostech
obsažených v knihách, které učí lidskosti,
probouzí srdečnost. V časopisech a novinách je velký nedostatek nových rubrik
a pozitivních informací.
Nemusíme ani chodit daleko, stačí začít doma vyprávět dětem o hodnotách,
které mají převládat v každé civilizované
společnosti. Co je to láska, čest, svědomí.
Co znamená zůstávat člověkem za každé
situace. I přes veškerý tok negativa, který
se snaží vnutit do našeho vědomí, dobré
a živé slovo plné laskavosti vždycky nasytí
a pomůže, naplní vyprahlou duši.
Každý sám za sebe a zároveň společně s ostatními můžeme udělat opravdu
hodně, i když si možná úplně neuvědomujeme, jak tyto malé dobré „maličkosti“ probouzí ostatní a vytváří celý řetězec
dobrých skutků. Dávat světlo do života
ostatních, podpořit dobrým slovem, nakazit pozitivem a dobrou náladou. Proč
to máme dělat? Protože milujeme svoji rodnou zem, máme rádi život a naše
blízké, protože neexistují neštěstí a problémy, které za nás někdo vyřeší. A není
nám jedno, co bude dál, jakým směrem
se budeme ubírat, co zanecháme budoucím generacím. Teď je ta pravá doba, kdy
každý zvlášť a všichni společně můžeme
přidat svoji kapku úsilí do společné řeky
pozitivních změn. Zasejte kolem sebe
semínka Dobra a svět vás obdaruje bohatou úrodou dobrých nápadů, dobrých lidí
a dobré budoucnosti.
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Podzimní dekorace –
kytice růží z javorovéh o listí
Zlatý podzim hraje všemi možnými
barvami a vábí nás svou krásou. Sluníčko
vyhlíží mezi mraky a barví listy do zlatě
zářícího šatu. Jaké barvy dokáže vymyslet
toto kouzelné období! Chybí jen vzít štětec
a přenést tuto nádheru na plátno nebo alespoň udělat malou kytičku – vzpomínku na
podzim, která by nás mohla potěšit.
Zkuste si zachovat krásu babího léta
a ozdobit domov prosluněnou kyticí z podzimních listů. Stačí jen malá procházka do
podzimního parku nebo lesa, trocha kreativity a náš domov se rozzáří úžasnými barvami půvabného podzimu!
V této tvůrčí činnosti nezapomeňte na
dobrou náladu. Všechno, do čeho vkládáme pozitivní energii nejenom vypadá skvěle, chutná lépe, ale nese v sobě také mocný
pozitivní náboj – ochranný talisman proti
všemu zlému.

www.artmama.cz

Co budeme potřebovat:

www.pomocucitelum.cz

• Různobarevné javorové listí, řezanou nit nebo vázací drát, bezbarvý lak.

A teď můžeme udělat kytici. Jako podklad použijeme například další javorové listy, buxusové nebo jehličnaté větvičky. Javorové listy můžeme prožehlit mezi novinami, aby se
nekroutili, když uschnou. Přidáme zvolený podklad a všechno u stonků znovu svážeme
vázacím drátem (nebo nití). Aby kytička vydržela déle, můžeme ji přetřít lakem.
Kytice je hotová a můžeme ji umístit do vázy.

Javorové listy (můžeme použit i jiné)
musí být měkké, aby se nelámaly.
1. První list přeložíme napůl lícní stranou směrem ven a smotáme do ruličky.
Tím vytvoříme střed budoucí růže.
2. Nyní kolem tohoto středu začínáme
vytvařet plátky. Vezmeme list, ohneme ho
napůl a omotáme kolem obou stran středu.
Horní okraj necháváme trošku volnější,
dole u stopky utahujeme.
3. Vezmeme nový list a celý postup
zopakujeme s tím rozdílem, že tento list
dáme na opačnou stranu prvního listu. Listy můžeme překládat rubem nebo lícem
dovnitř, záleží na našem vkusu. Čím více
listů použijeme, tím větší bude růže.
Listy přidáváme tak dlouho, až se nám
bude kytička líbit.
4. Hotovou růžičku svážeme vázacím
drátem (nebo nití), aby držela tvar.
Počet růžiček není omezený. Záleží také
na tom, kolik máte připraveno materiálu.
Proces vytváření podzimní kytice, stejně jako každá tvůrčí činnost, nám pomůže
nejenom utéct od každodenních problémů, zlepšit náladu, je to ale svým způsobem i perfektní relaxace. Pomáhá také,
když se ponoříme do příjemné vzpomínky
a pozitivního pocitu, který vytvoří příjemnou atmosféru v rodině. Každá společná
činnost sbližuje a sjednocuje všechny členy rodiny, kteří pak tvoří dokonalý harmonický celek.

Lidové tradice a zvyky:

Dožínky • Podzimní ohníčky
Moudrost našich předků, uctívání mocných sil a darů přírody se odráží v tradicích
a zvycích, které se uchovávaly a předávaly
po tisíciletí. Život a příroda byly vnímány
jako jediný celek, který nešlo rozdělit, jinak by vše ztratilo svůj smysl.
Pojem tradice ve svém původním latinském významu „traditio“ znamená předávání. V širším slova smyslu označuje předávání obyčejů, poznání či mravů v rámci
kultury. Používá se také pojem „tradování“, což znamená samotný proces předávání a přenášení.
Naše slovanské tradice, povaha, zvyky, legendy jsou bohatým dědictvím, a po
staletí v sobě uchovávají zrnka moudrosti
a nevyčerpatelnou sílu našich předků.

Dožínky

Úroda byla odpradávna velice důležitá.
Sklizní vrcholilo celoroční snažení sedláků. Od toho, zda se urodí, se odvíjelo, jak
prožijí následující rok – v hojnosti nebo ve
strádání. Mouka byla totiž základní složkou většiny pokrmů, především chleba.
O výsledku úsilí sedláků rozhodují ale velkou měrou rozmary počasí. Proto se naši
prapředci snažili vyprosit si přízeň u vyšší moci, která počasí ovlivňuje. U starých
Slovanů měla úrodu na starosti celá řada
bohů: nejvyšší z nich byla Živa, zralá žena
s letními květy a klasy v rukou – bohyně léta, hojnosti, úrody. Byla to ona, kdo
obdařil člověka uměním obdělávat půdu,
pěstovat užitečné rostliny a uchovávat zrno
po celý další rok. A nejenom to. Naučila ho
i chovat dobytek. S dožínkami je spojen
dožínkový věnec.

Dožínkový symbol – věnec

Věnci se přikládala ochranná moc, protože v sobě spojoval magickou sílu kruhu
a rostlin. Stal se symbolem radosti, vítězství, důstojnosti a oběti. Věnec byl upletený z různých druhů obilí. Do věnce se
vplétalo kvítí, ořechy, makovice, jeřabiny – tedy symboly plodnosti, ale také stuhy

www. stresna.cz

či ozdoby z barevného papíru. Předávání
věnce bylo doprovázeno veršovanými promluvami a vinšováním.
„...Panímámo zlatá, otevírejte vrata,
neseme vám věnec ze samého zlata!”
Je v nich obsaženo přání hojnosti
pro hospodářovu domácnost, připomínají
se zásluhy ženců a požaduje se odměna.
Budoucí úroda na poli, hojnost ve chlévě
a blahobyt v domě se odvozoval od množství klásků, zrnek a kvítků obsažených
v dožínkovém věnci.
Mnohde se dožínkový věnec uschovával
do Vánoc nebo do příštích žní, byl zavěšen
v síni nebo komoře. Zrní z něj se dávalo
na Štědrý večer slepicím, aby lépe nesly,
a kravám, aby byly dojné.
„…Pochválen buď Ježíš Kristus, přicházíme k vám, tento věnec dožínkový
darujeme vám. Naplníme stodoly, též
i vaše komory, dá vám Pán Bůh požehnání v tomto údolí. Přejeme Vám nastávající rok, aby Vám vypadl z pece bok.
Užívajte ve zdraví daru Božího, podporujte z něho chudého bližního. Jak sa
ale k nám zle zachováte, tož nás víckrát
nenaptáte!”
zdroj: www.lidecko.cz

Podzimní ohníčky

Počínající podzim býval ve znamení ohníčků: „Vohníčky ha pečený jabka v kožiše”
(Ohníčky a pečené brambory ve slupce).
Na podzim, kdy se sklízely brambory, se
na polích dělaly ohníčky. Naneslo se suché

chrastí, sláma ze strništ a suchá bramborová nať. Všechno se to zapálilo a to bylo
všude kouře!
Při zapalování ohně platilo pravidlo, že
všichni museli být úplně zticha, prý aby
oheň snadněji chytil. Aby ohníček lépe hořel a zpívalo se:
„Hoř, ohníčku, hoř,
Pánbůh Ti dá groš,
svatý Petr dva krejcárky,
budeš míti dost!
Nebudeš-li hořeti, povíme to kuřeti,
kuře Ti dá kamenem,
budeš hořet plamenem!”
Okolo ohníčku se pak skákalo nebo se

všichni vzali za ruce a tancovali okolo
ohně, někdy ho zas přeskakovali. Potom
přinesli z pole brambory, dali je do horkého popela a upekli je.
Ruku na srdce, kdy jste si naposledy na
ohníčku opekli jablíčko? Dnes je moderní
grilování, ale na obyčeje by se zapomínat
nemělo. Zkuste si přiložit po večeři dřevo
a klestí a do žhavého uhlí vhodit jablko.
Možná si zavzpomínáte na bezstarostné
dětství, na příjemné chvíle strávené v rodinném kruhu. Vraťte se v čase prostřednictvím tradic. Stačí k tomu jen málo.
S použitím materiálu z knihy Lidové obyčeje a nápady pro šikovné ruce. Podzim,
Bestajovský Martin
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Červená řepa – skutečná
pokladnice vitamínů a minerálů
S nástupem podzimu se naše tělo dostává do jiného pracovního rytmu. Podle
zákonů přírody se v tomto období vše živé
připravuje na rychlý nástup chladného
počasí, změny světelných a teplotních podmínek. Všechny tyto změny jsou zkouškou
pro náš imunitní systém.
Při prvních příznacích nachlazení saháme
většinou po citrónech a přitom by mnohdy
stačilo, kdybychom se zaměřili na zeleninu,
pěstovanou v našich zeměpisných šířkách
a vhodnou k posílení celého organizmu.
Červená řepa je vysoce zásaditá a jako
taková je schopna potlačovat nejen viry
a bakteriе. Je-li správně pěstována, obsahuje dostatek selenu a dalších minerálů,
a tak se stává zásobárnou přírodních látek,
prospěšných našemu tělu a také bránících
vzniku rakoviny.
Účinky červené řepy nejsou zanedbatelné, protože jich má velké množství:
 zdroj křemíku – díky vysokému obsahu
křemíku má velký význam při tvorbě vazivových tkání a kostí a pružnosti cévních
stěn. Dále regeneruje lidský organismus
a zpomaluje stárnutí. Díky tomu je
pokožka mladší a také
červená řepa má
příznivý vliv na vlasy
a nehty.
 kyselina listová – mezi další
látky, které
červená řepa
obsahuje, patří
kyselina listová. Ta patří mezi
důležité látky v těhotenství pro správný vývoj plodu
a snižuje riziko potratu.
Dále kyselina listová pozitivně ovlivňuje
činnost srdce a kardiovaskulární systém.
Nejvíce kyseliny listové nalezneme v syrové červené řepě. V tepelně upravené řepě
je jí zhruba polovina.
 vláknina – díky velkému množství
vlákniny upravuje červená řepa vyměšování a likviduje jedovaté látky ve střevech.
Reguluje výskyt zácpy a průjmů. Účinky
na trávicí systém – mezi její další účinky
patří produkce trávicích šťáv a podpora
činnosti jater a žlučníku.
 protinádorové účinky – červená řepa
je díky obsahu antokyanů a její schopnosti likvidovat volné radikály doporučována
jako prevence proti rakovině. Je ovšem velice užitečná i při léčbě nádorů a rekonvalescenci. V tomto případě je nejdůležitější
šťáva z červené řepy, která by se měla pít
třikrát denně po 100 ml. Nebo používat
červenou řepu v syrovém stavu. Pro prevenci rakoviny se doporučuje jíst červenou
řepu minimálně jednou týdně nebo jednou
týdně pít šťávu z červené řepy.
Důležitá je konzumace syrové řepy, vařená řepa už neobsahuje cenné látky.
Další užitečné účinky:
 má protisklerotické účinky
 díky obsahu železa doplňuje červená
řepa červené krvinky, podporuje krvetvorbu a pročišťuje krev

 ovlivňuje pozitivně tvorbu inzulínu,
podporuje látkovou výměnu
 má pozitivní vliv na ostrost zraku
 je vodná při menstruačních a klimakterických potížích
 vylučuje škodlivé látky (cholesterol,
olovo a radioaktivní látky) z těla
 obsahuje draslík, hořčík, železo, zinek,
vitamíny a další látky
Kořen červené řepy je nasládlý díky obsahu přírodních cukrů a v syrovém stavu
je vhodný pro přípravu šťávy. Čerstvě
připravená šťáva je dosti koncentrovaná, a proto je zde několik upozornění při
konzumaci:
• ze začátku se doporučuje řepnou šťávu
ředit s vodou nebo jinou zeleninovou šťávou, např. mrkvovou
• koncentrovaná šťáva nebo větší množství
řepné šťávy má silný účinek, který se
může projevovat nevolností nebo točením hlavy (játra některých lidí totiž nedokážou koncentrovanou šťávu zpracovat)
Syrový kořen lze též připravit jako
chutný salát smícháním s další
vhodnou zeleninou, například salát červená řepa
s mrkví a křenem,
ale většinа lidí dává
přednost červené
řepě vařené.
Z hlediska
nutričních
hodnot je
dobře uvařená
bulva červené
řepy stejně dobrým
zdrojem živin jako řepa syrová.
Salát připravený z vařené červené
řepy bychom měli do jídelníčku zařazovat
co nejčastěji.
Červenou řepu lze přidávat i do polévek a nemusí to být jen klasický ruský
boršč. Můžeme přidat jednu bulvu do směsi zeleniny a uvařit si zeleninovou polévku
s devatero kořením. V této polévce se červená řepa téměř ztratí a jen doplní obsah
kvalitních minerálů.
Z uvařené a oloupané červené řepy lze
připravit i chutnou pomazánku, kterou
ocení přímo milovníci červené řepy. Její
jemně nasládlá chuť je pro pomazánku
zcela určitě netradiční, ale zato pomazánka z červené řepy s křenem bude vhodná
v každém ročním období.
Červená řepa je v našich krajích nedoceněna. Mnoho lidí ji na trhu míjí bez povšimnutí a je to škoda, protože její častá
konzumace v jakékoliv podobě je v mnoha směrech prospěšnější než velké dávky
vitamínových či jiných potravinových
doplňků. Její široké spektrum účinků a přitom celoroční dostupnost ji přímo předurčují k tomu, aby zaujala významné místo
v jídelníčku lidí všech věkových kategorií,
především vzhledem ke svým preventivním ochranným účinkům.
zdroj: http://cervena-repa.cz/,
http://www.varimezdrave.cz,
www.varimezdrave.cz

Co může dokázat malé
semínko!
Pojďme se spolu podívat na zajímavé
snímky, které ukazuji sílu naši přírody,
která také žije svůj život a nese univerzální
genetický kód, stejný pro většinu živých
organizmů.
Někdy pro člověka zdánlivě neprostupnou bariéru zlomí jako malou třísku! Pevný silniční povrch, který je schopen odolat
technice vážící několik tun, se nemůže postavit před klíčením malého semínka, které
jej rozbije na mnoho části.

Jaké zvyky a tradice se zachovaly ve
vaší rodině, městě nebo na vesnici?
Podělte se s námi a inspirujte ostatní!
Kontakt: p
 olahoda@centrum.cz, P.O.
Box 45, 251 70 Dobřejovice

Příroda je stále otevřená kniha a jen v ní opravdu stojí za to číst. Antonio Gaudí i Cornet

Pokud si tak křehké rostliny prorazí cestu, pak člověk v porovnání s nimi musí být
všemohoucí.

Jen si představte, že v tomto malém
zrnku se ukrývá síla, která může hýbat asfaltem. Co potom může dokázat
člověk, když otevře
naplno svůj vnitřní
potenciál!
zdroj:
www.mirpozitiva.ru
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Unikátní objev českého archeologa! Jaký odkaz nám zanechali naši předkové?
pokračování ze str. 1

Civilizace Tripoli-Kukuteni byla spojena s neolitickými kulturami
Balkánsko-Dunajského regionu:
Boian (Moldávie, Rumunsko, Bulharsko),
Starčevo-Körös-Criş (jihovýchodní a centrální část bývalé Jugoslávie,
Maďarsko, Rumunsko),
s lineární a šňůrovou keramikou nebo LBK v regionech Česko (Bylany), Německo, Rakousko, Slovensko a také v osadách na řekách Labe,
Rýn a horní tok Dunaje
Vinča (severobalkánská archeologická kultura)
Tiszapolgár (v dnešní době území Panonské pánve a Velké dunajské
kotliny – madarský Alföld)
Postupem času bylo zjištěno, že kultura Kukuteni v Rumunsku,
„zdobená keramika” na území rakousko-uherské monarchie a tripolská kultura na území Ruského impéria tvoří jeden kulturní celek.

Jak žili naši předkové?

Z hlíny a dřeva budovali domy, chrámy a další veřejné budovy, a to i dvoupodlažní. Podlahy byly také vyrobeny
ze dřeva a hlíny, stěny byly potažené
hlínou. První patro bylo obytné, přízemí sloužilo pro hospodářské účely.
Podlaha a stěny byly vymalovány červenou a bílou barvou a pokryté geometrickými kresbami, které chránily
obyvatele před zlými duchy. Podél
jedné zdi byla dlouhá lavice, na kterou
se odkládalo nádobí. U lavice stály hliněné „vaničky“ s vestavěnými kameny
pro mletí obilí. Důležitým prvkem, a to
Model obydlí TK
nejen z hospodářského, ale i kultovního hlediska, byla pec, kolem které byly umístěny sošky žen.
U jediného zaobleného okna, které bylo umístěno naproti vchodu, byl
hliněný obětník ve tvaru řeckého kříže. Oltář byl vymalovaný červenou
barvou a ozdobený rytým spirálovitým vzorem. Celková plocha obytné
budovy se pohybovala v rozmezí od 60–100 do 200–300 metrů čtverečních.
Osady měly přesný plán rozmístění budov. Všechny budovy byly vystavěny do několika řad a byly soustředěny kolem velkého náměstí, na
kterém stála jedna nebo více veřejných budov – chrámů. Ulice z náměstí
radiálně směřovaly ven.
Jedním z tajemství tripolské kultury zůstává, proč byly nalezeny pozůstatky tisíců vypálených budov. Mezi ruinami byly desítky až stovky figurek lidí a zvířat, nástrojů, nádobí. Na počátku
výzkumu této kultury
dospěl V. Chvojka k závěru, že tyto rozvaliny
byly něco jako „domy
mrtvých”. Další archeologové tvrdili, že to byla
obyčejná obydlí.

Pec v obydlí.
Muzeum TK
Obydlí. Počítačová
rekonstrukce
M. Korbut

Nedávné studie ukazují, že se pravda nachází někde uprostřed. Tyto
budovy skutečně dlouho sloužily lidem jako domy, stodoly, chrámy. Ale
po určité době se všechny tyto spálené stavby stávaly přístřeškem pro
duše předků, kterým také věnovali bohaté dary – všechno toto krásné
nádobí, nářadí, majetek. Obyvatelé osad tedy vypálili celou vesnici

Posvátné symboly vložili tripolští mistři do vzorů na keramice – všude jsou vidět obrazy slunce, spirály, kruhy,
kříže, vlny, „vševidoucí oko”. Světonázor Tripolců je velmi
shodný s vnímáním národů, které přišly později – staří Řekové, Skythové, Keltové a také Slované. Nic překvapivého
na tom vlastně není, shodný byl celý pohanský náhled na
svět: rozdělení světa na tři vrstvy, uctívání přírodních sil,
Nebe, Země, Vody, kult Velké Matky. Na soškách Tripolci
často zobrazovali bohyni Matku Zemi se zvednutýma rukama – stejně jako později slovanskou bohyni plodnosti
Mokoši nebo Bohorodičku se starobylým gestem oranta.

Jak fungovalo
společenství?

Civilizace Tripoli-Kukuteni se vyznačovala nejen rozvinutou
kulturou, která podporovala produkční (tedy
nikoli přivlastňovací)
typ hospodaření, ale
i způsobem fungování
společenství. CharakteAntropologická rekonristické pro ni bylo také
strukce podoby ženy TK
uctívání ženy a matky
jako symbolu plodnos
Model ženské sošky
ti, „té, která dávala no
vý život“. „Matriarchát
v období neolitu mezi mužským a ženským pohlavím neznamenal dichotomii, naopak, panovalo přesvědčení, že toto spojení vytváří energii, nezbytnou pro tvoření životně důležitých přírodních sil.“ (Marija Gimbutas.
The Goddesses and Gods of Old Europe).
Základem společenského řádu byla rodinná tradice. Rodina byla soustředěna kolem matky. Rodové vztahy se určovaly linií matky. Ta nejenže
vychovávala děti a starala se o domácnost, ale byla také ochránkyní rodových znalostí a tradic. Nové rodiny vznikaly mezi členy různých rodů,
aby nedošlo ke genetické degeneraci. Později se rody sjednocovaly do
kmenů a pak i do kmenových svazů. V kmenech mohlo být několik starších rodin, kolem kterých se seskupovali mladší.
Typickým rysem matriarchátu tripolské civilizace byla rovnoprávnost
všech členů rodu bez známek rozdělování (např. podle pohlaví, postavení). Chování se přizpůsobovalo vůli
rodu, rodové morálce, systému povinností a omezení, který byl hluboce ukotven v samotných rodových tradicích
a zvycích. Existence jedince mimo rod
byla skoro nemožná. Jednak proto, že
fyzicky přežít bylo nesmírně obtížné, ale
bylo také velmi důležitým faktorem cíZoomorfní ker. figurka
tit se součástí rodu a podílet se na jeho
fungování.
Podle archeologických průzkumů se dá předpokládat, že lid civilizace Tripoli-Kukuteni byl velmi mírumilovný a neznal ani slovo „válka“.
Nebyly nalezeny žádné nástěnné kresby nebo předměty, které by tomu
nasvědčovaly, žádné zbraně, ani náznaky násilných vražd lidí nebo válečných konfliktů. I když byl kůň zdomácněn, podle postroje se dá soudit, že
pro vojenské účely používán nebyl. Mimochodem, americká archeoložka
Marija Gimbutas to také potvrzuje ve své knize Stará Evropa: Civilizace
Velké Bohyně, kde zdůrazňuje, že válku v tomto období neznali v celé
staré Evropě.
Říká se, že se historie neustále opakuje. K této větě
se vztahuje úryvek ze Starých pověstí českých, kde
Kosmas vypráví o klidném
životě prvních obyvatel naší
země, kteří žili v souladu
s přírodou:
„Byl přešťastný, spokojený se skromnými výdaji
a nenadýmající se hrdou Hora Říp. Foto Martin Veselý
pýchou. Darů Cereřiných
a Bakchových neznali, protože jich ani nebylo. K večeřím požívali žaludů nebo zvěřiny. Nezkalené prameny poskytovaly zdravý nápoj… Neznali
užitku vlny nebo lnu ani oděvu. V zimě užívali za šat koží z divoké zvěře
nebo ovčích. Také nikdo neznal slovo ‚mé’, nýbrž po mnišském způsobu
vše, co měli, za ‚naše’ ústy, srdcem i skutkem prohlašovali. U chlévů nebylo
závor ani nezavírali dveře před nuzným chodcem, protože nebylo ani zlodějů, ani loupežníků, ani nuzných. Žádný zločin nebyl u nich těžší než krádež

a loupež. Žádné zbraně neměli, měli toliko šípy, a ty jen na
střílení zvěře...”

Čím se živili

Hlavním odvětvím ekonomiky bylo
zemědělství. Pěstovali pšenici, ječmen,
proso, konopí, luštěniny. Pro obdělávání půdy používali
Ozdobný ornament TK. Kresba V. Chvojka.
motyky a dřevěné
pluhy, zapřažené voly. Kromě zemědělství chovali velká a malá domácí
zvířata. Rozšířenými formami hospodaření byl sběr plodů, lov a rybolov.
K výrobě nástrojů sloužily zvláštní dílny, kde vznikaly měděné pracovní nástroje, šperky a potřeby pro domácnost. K výrobě nástrojů byl také
hojně využíván křemen, z něj se dělaly brusné kameny, sekery, dláta, srpy
atd. Také existovalo zvláštní odvětví, spojené s těžbou a zpracováním kamene, což potvrzují četné archeologické vykopávky kamenických dílen.
V pozdějším období kultury Tripolců se vyvíjelo předení a tkaní. Dokonce už tehdy dávali textilie pod dolní části keramických výrobků, aby
se zjednodušil proces modelování. Tkali plátno a koberce a pletli také sítě.
Nejvíce se kultura Tripoli-Kukuteni proslavila keramickými výrobky.
Tripolci po sobě zanechali unikátní malovanou keramiku s červenou, černou a žlutou barvou. Keramické výrobky se modelovaly z hlíny, do které
se přidával křemičitý písek a skořápky sladkovodních měkkýšů. Největší
z nich se slepovaly ze dvou částí.

Piktogram v ozdobném
vzoru mísy

Keramické nádobí zdobené. Muzeum TK

Ozdoba keramických výrobku se lišila. Například nádobí, které se používalo v domácnosti a pro stolování, se nezdobilo vůbec. Na rituální keramiku se nanášely spirálovité ornamenty a znaky několika druhů barev,
což ukazuje na to, jak velkou roli hrály sakrální symboly v kultuře našich
předků. Tajemstvím pro archeology zůstává, jak ve svém umění dokázali
vyjadřovat slovo pomocí symbolů, a to včetně těch, které později zaujaly důležité místo v dávných kulturách Číny, Indie a Egypta. Mezi tyto
symboly patří například jin-jang, svastika, Světový strom nebo neobvyklé
„pruhované” zobrazení, které se pak stalo charakteristickým prvkem staroegyptského oblečení.
Když se díváte na tyto nádherné ornamenty a znaky, staré několik tisíc
let, působí to tak harmonicky a příjemně, tolik vás to okouzlí a fascinuje,
jako byste byli u zdroje světla. Když s nimi pracujete – kopírujete je,
kreslíte, nanášíte na keramiku – zažíváte nádherný pocit přílivu energie,
vnitřní radosti, jako byste našli něco velice blízkého.
Tajemství neobvyklého působení možná spočívá v tom, že podvědomě
vnímáme informaci, uloženou do znaků, kterou naši předkové zanechali
pro své potomky. Od tohoto nezapomenutelného hlasu daleké minulosti
nás dělí celá tisiceletí. Minulosti plné bouřlivých událostí, stěhování národů a velkých objevů. Život na planetě se za tuto dobu velmi změnil. Ale
nás stále něco spojuje a dodává nám ten krásný pocit blízkosti, až se zdá,
že i čas ztrácí svou moc. Je to paměť našich předků, která žije v každém
z nás, a také naše věčná duše.
Vincenc Č. Chvojka nám předává tisíciletý odkaz našich předků:
„Vzpomeňte na to, kdo jsme, vzpomeňte na svoji historii, na svoje
hluboké tisícileté kořeny, které nesou nevyčerpatelnou slovanskou
sílu, ať máme co předat budoucím generacím.”
zdroje: www. http://www.seminuprelouce.cz; Encyklopedie tripolské civilizace
M. Videiko a kol.; M. Gimbutas The Goddesses and Gods ofOld Europe;
Foto (archeologická sbírka soukromého muzea tripolské kultury, Tripoli – Ukrajina)

Civilizace Tripoli-Kukuteni:

Tripolský ornament je bohatý na symboly a znaky. Tyto znaky pravděpodobně používali jako způsob komunikace s nadpozemským světem, prosbu o přízeň a ochranu, pokus naučit
se řídit tyto přírodní síly. Jedním z hlavních atributů zemědělského kultu tripolské civilizace bylo slunce (symbol počátku života – mužské
božstvo), včetně těch znaků, které se zobrazovaly v podobě hákového
kříže. V Rigvédě nazývaly slunce božským okem, v mytologii starověkých
Řeků bylo slunce představováno jako
oko Dia, u starých Germánů – okem
Ódina, u starověkých Egypťanů zachycují slunce a měsíc oči boha Hora, u Římanů pak oči boha Jupitera. Všechny jsou ale spojeny
s pojmem „lumenoko”. V tomto případě byl symbol zobrazován jako
kruh s tečkou a malým kruhem uvnitř.
Přímý rovnostranný kříž byl také
symbolem slunce. Křížový vzor ve středu kruhu a čtverce mohl znamenat také
čtyři osvětlené světové strany, svastika
se 4, 6, 8, 12 paprsky pak byla vždy obrazem slunce, které se točilo ve směru
hodinových ručiček a dodnes se mu říká
kolovrat. Kolovrat je staroslovanský
znak slunce, je považován za talisman
proti všem zlým silám.

a pak se přesunuli na jiné místo do nových oblastí a zemí, stará pole
nechávali na památku předkům. Během celého období existence zmiňované civilizace se tato tradice udržovala. To pro Tripolce znamenalo
budovat nové osady každých 60–80 let.

Posvátné symboly
V kultuře Tripolců byl také velmi populární dekorativní motiv
hada. Had byl symbolem první jarní vody, tepla. Sezónní kalendáře
často obsahovaly obraz hada, kde pak znamenal jaro, léto, déšť.
Symbol hada ve výzdobě tripolské keramiky tvořil v některých osadách až 45 % všech známých symbolů! U Tripolců had představoval
dobrého hada, strážce domácnosti, šotka. Had, zakroucený do spirály,
byl zobrazován na talířích, na hrudníku nebo břiše sošek bohyně. Tyto
sošky byli talismanem v těhotenství a symbolizovaly plodnost.
Pokud se budeme dívat na vzor hada po dlouhou dobu, postupně
si všimneme toho, že jsou to vlastně hadi dva – i v prostoru mezi
souvislými liniemi je patrný tvar hada. Zesílení
souvislé linie v některých místech vytváří hlavy dvojice hadů. Skutečným významem tohoto
ornamentu je cyklus života, stejně jako symbol
kruhu nebo znaku TAO.
V ranném období tripolské kultury byla dvojice hadů zobrazována na břiše sošek žen,
kde symbolizovala ochránce lůna, ze kterého vychází plod.

Piktogram v ozdobném vzoru
mísy

Zajímavý názor najdeme v záznamech
Heleny Rerichové, kde tento symbol vyja-

dřuje „hada sluneční pleteně”, jinak řečeno symbol energetického centra solar plexus, který stoupá přes „pohár” (střed
hrudníku) a spojuje se s centrem Sahasráry nebo Lotosem
(centrem na vrcholku hlavy), takovým způsobem je dosahováno syntézy vnímání vesmírného života. Takovéto vysvětlení vychází z obyčejného života, protože stejně jako se had
rád vyhřívá na slunci, stejně se had sluneční pleteně rád sluní
v paprscích Duchovního Slunce, které se objevuje v člověku
prostřednictvím vibrací vyšších center. V daných záznamech
je také zmínka o tom, že Egypťané měli kněžku. Když žák
dosáhl určité míry duchovního vývoje, kněžka mohla probudit hada sluneční pleteně polibkem na břicho a umožnit
tak učňovi pokračovat dále v duchovním růstu a využívat
jasnovidectví a jiné dary ducha. Je potřeba si pamatovat, že
základem všech interpretací znaků
a symbolů je jediná zákonitost: mikrokosmos
se podobá makrokosmu = člověk se podobá
Zemi = Země se podobá sluneční soustavě, atd.
Kosočtverec u starých Slovanů považovali za
univerzální symbol plodnosti a zrození nového
života, tj. symbol ženského principu v přírodě,
který je nerozlučně spjatý s Pramatkou, Matkou Přírodou. Obrovské množství sošek, které
byly nalezeny, potvrzují společnou symboliku,
typickou národům Východu, Egypta a Ameriky, a tím je obraz ženy jako symbolu plodnosti. Čtverec nebo kosočtverec na ní zobrazený
představuje pole a je symbolem projeveného
života, obilí je pak symbolem zásoby psychické
a životní energie.Kosočtverec s tečkami v ornamentech Tripolců symbolizuje oseté pole.

Model ženské sošky

Země, která dává úrodu, byla zobrazována v podobě čtverců, obdélníků, pokrytých hustou mřížkou, což znamenalo oseté pole. Mezi linie
půdy bylo umístěno obilí.
S použitím materiálu z knihy Sakrální svět tripolské civilizace N.Burdo

Každý je svým vlastním předkem a svým vlastním osudem. Člověk si tvoří vlastní budoucnost a dědí vlastní minulost. A. Čechov

pokračování v příštím čísle
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Lotosový květ

symbol věčnosti, znovuzrození a duchovnosti
Víte jaký význam v sobě nesou symboly a znaky, se kterými se tak často
setkáváme? Mnozí z nás tomu nevěnují
pozornost. Ale to je právě škoda. Symbol uchovává jak pozitivní, tak i negativní informaci, která je fixována naším
podvědomím a ovlivňuje nás samotné.
V překladu z řečtiny slovo symbol (symbolon) označuje emblém, značku, obraz,
poznávací znamení.
Lotosový květ. Co znamená tento tajemný symbol a proč se s ním tak často
setkáváme v prastarých kulturách
různých národů? Co o něm
věděli naši předkové a jaké
znalosti se uchovaly až do
naší doby? Co v sobě ukrývají symboly starověku a jaký
mají význam?
Lotos je obrazem prvopočátku světa, vzniku života. Je symbolem znovuzrození, krásy, života, štěstí, čistoty
a duchovnosti, jednoty mikrokosmu
a makrokosmu, symbolem harmonie
mužského a ženského počátku. Lotos
byl uctíván obzvláště na Východě: ve
starověkém Egyptě, Indii a Číně.
Zrození a zjevení mnoha božstev
z lotosového květu jsou často líčena
v různých světových náboženstvích
jako ilustrace vyššího duchovního osvícení. Východní tradice, spojené
s květinou lotosu, se projevují také v křesťanství v obrazu lilií a tulipánů. Atributem archanděla Gabriela, posla božských
zpráv, který odhaluje mnohá tajemství, je
větvička bílých lilií. V křesťanské tradici
archanděl Gabriel navíc také přináší Panně Marii lilie Zvěstování.
Dodnes je lotos symbolem čistoty
a cudnosti také v Číně (stejně tak i v Indii). Nejlepší lidské vlastnosti byly vždy

spojované právě s lotosem. Podle starověké čínské legendy se na „zvláštním
západním nebi“ nachází lotosové jezero
a každá květina, která v něm roste, je
spojená s duší zemřelého: byl-li člověk
mravný a dobrosrdečný, pak jeho květina
rozkvete, bylo-li tomu naopak – květina
zvadne.

V Řecku je lotos věnován bohyni
Héře. Ve zlatém slunečním člunu, který má podobu lotosu, podnikl jednu ze
svých cest Héraklés.
V islámu má symbol lotosu také své
významné místo. V textech je například
lotosový strom umístěn na „sedmém
nebi“, napravo od trůnu Alláha. V mnoha
náboženských a filozofických směrech
je lotos symbolem Božského Ducha. Je
překvapivé, že jeho semena mají schopnost uchovat si klíčivost i po 1000 letech,
a dokonce mít i plody! Trojlistý lotos

je mimochodem symbolem mladého
a nově se rodícího lidstva.
Podle buddhistických mýtů byl lotos
prvním květem, který se na světě objevil.
V buddhismu symbolizuje cestu života,
kterou je třeba ujít k osvícení. Vyrůstá
z bahna, prodírá se špinavou vodou, až
se nakonec čistý a zářivý objeví na hladině. Bílé květy lotosu představují čistotu
a dlouhý stonek pak buddhistické učení,
které povznáší mysl z bahna
materialismu. Otevřený květ
představuje osvícení, poupě
potenciální možnost osvícení.
V buddhismu má význam
i barva lotosu. Bílá představuje
stav duchovní dokonalosti, červený lotos je
symbolem čistoty srdce, lásky a vášně. Modrý
lotos znázorňuje vítězství
ducha nad smysly a moudrost
vědění. A pak je tu ještě růžový lotos, nejkrásnější a nejvzácnější, určený
pro nejvyšší bohy.
Jak se říká, náhody se obvykle
nestávají a lidé nevkládají tak
hluboký smysl do tohoto posvátného symbolu jen tak pro
nic za nic. Všechny tyto znalosti
a tradice se rodí z prastarých duchovních
poznání. Lidem je už dlouho známá duchovní praktika Lotosový květ, která je
podrobně popsána v prvním dílu knih
Anastasie Novych. Velké množství legend a mýtů se zákládá na skutečných
faktech sebevýchovy a sebezdokonalování lidí díky této starobylé duchovní
praktice. Od dávných dob se věřilo, že
lotos rodí bohy, v lotosu se probouzí bůh,
což znamená, že se božská podstata –
duše – probouzí do „lotosového květu“
v harmonii a lásce uvnitř nás.

FENOMÉN DOBRÉHO SLOVA
Knihy Anastasie Novych, známé slovanské spisovatelky, vyvolaly novou vlnu
zájmu čtenářů. Úspěch jejího díla spočívá v tom, že každý v jejích knihách vidí,
stejně jako v zrcadle, něco zvláštního, čistě osobního. Autorka navíc ve svém textu
zmiňuje tajemná proroctví, která se v posledních letech s obdivuhodnou přesností
začala naplňovat.
Není možné popsat všechno, co mě v této
knize uchvátilo. Prozradím jen to, že kniha
má dobrý konec. Teď už můžu s jistotou
říct, že knihy A. Novych nejsou módním
spotřebním zbožím na jedno použití. Neustále se k nim budete vracet možná proto,
že jsou v nich ukryty odpovědi na věčné otázky lidské existence,
jeho smyslu a cílů, které
jsou aktuální pro každého a v každé době.
Knihy vás upoutají
nejen svým moudrým
a jednoduchým příběhem, ale jsou zároveň plné
takové upřímnosti, lásky
a srdečnosti, které jen těžko vyjádříte pouhými slovy.
Pocítí to každý, kdo se dokáže ponořit do neskutečně
krásného světa hrdinů.

ky… Je skvělé, že se v České republice
vydávají tak dobré knihy.

 Tomáš (37), podnikatel, Česká
republika:
Přečetl jsem mnoho knih, ale žádná
z nich mě nezasáhla tolik, jako tato! Knihy
Anastasie Novych skutečně vynikají nad
všemi dostupnými knihami. Jsou vhodné
pro všechny věkové kategorie. Nevím,
s čím bych je mohl porovnat… Myslím si,
že je to pro knižní svět velký objev! Možná
je to důvod, proč jsou tyto knihy tak populární…

Z ohlasů čtenářů :

 Markéta (53), Česká republika:
Knihu Sensei ze Šambaly jsem
přečetla já i moje dospívající dcera. Je to úžasná kniha! Dobře se čte a dodává spoustu pozitivní energie. Našly jsme
hodně společných témat, o kterých jsme
mohly diskutovat. Proto je kniha zajímavá
jak pro mladé, tak i pro starší lidi.
Kniha nám ukazuje, jak zvládnout negativní myšlenky. Je mi moc blízká myšlenka
absolutní svobody člověka – shora je nám
dáno právo na vnitřní volbu. Je to více než
jenom kniha!
 Marie (18), studentka, Německo:

Knihu Anastasie Novych Sensei ze
Šambaly mi dal k narozeninám spolužák
na univerzitě. Moc se mi zalíbila! Všechno, co je v ní napsáno, souzní s mým vnitřním světem… Pochopila jsem hodně věcí,
zejména to, co je to pravá Láska… Teď
znám odpovědi i na složité životní otáz-

Znamená to jednu věc – lidé
takové knihy potřebují. Označil
bych je za praktický návod na to, jak se
změnit k lepšímu.

 Michal (29), Rakousko:

V knihách Anastasie Novych jsem našel mnoho předpovědí, které se v poslední době začaly naplňovat s podivuhodnou
přesností. Myšlenky „zabalené“ v dobrodružném příběhu… navíc velmi přesné
a reálné. Měli bychom se zamyslet nad
sebou samými a změnit se k lepšímu… pokud ještě není pozdě.

 Dagmar L., vedoucí psychologického centra, Slovensko:
Když jsem přečetla knihu Anastasie Novych Sensei ze Šambaly, pochopila jsem, že
to může být vynikající psychoterapeutická

pomůcka pro všechny, kteří se v tomto životě cítí ztracení nebo kteří hledají cestu,
jak rozvíjet svou osobnost. Ne jeden člověk
mi za tuto knihu poděkoval. Není to jen tak
obyčejná kniha – je to rodinný lékař! S její
pomocí si uvědomujeme, jak může dobré
slovo působit jako balzám na duši.
Velmi jsem se chtěla seznámit s autorem
těchto úžasných knih a vnitřně jsem cítila, že jsem k takovému setkání připravená. Ale i když jsem se snažila, nedokázala
jsem ji najít. Jak jsem se později dozvěděla, autorka si od začátku nepřeje zveřejňovat svoji totožnost. Pevně věří, že kniha
řekne a pomůže lidem mnohem více, pokud si ji budou spojovat s něčím vnitřním,
a nikoliv s konkrétní osobou. V naší moderní době plné reklamy je tato skutečnost
přímo k neuvěření.
Samozřejmě tato
skromnost
autorku
šlechtí a zároveň velmi přitahuje, nutí hledat odpovědi na naše
vnitřní otázky v knihách. Tímto způsobem se člověk obrací
k sobě samému a snaží se pochopit svůj
vnitřní svět.
Knihy Anastasie Novych nám
pomáhají pochopit především sebe
samých. Uvědomit si, že na tomto
světě není všechno tak špatné. Dobro
plodí dobro. Člověk musí začít přemýšlet pozitivně a život k nám začne
přitahovat všechno to, co je dobré.
Když se měníme zevnitř, měníme zároveň i své okolí a začínáme vidět krásu
světa v úplně jiných barvách, jakoby nám
z očí spadla mlhavá clona.
To, že tato úžasná kniha oslovuje a zanechává v lidských duších tu nejlepší odezvu, znamená, že máme naději na lepší
budoucnost. Vždyť náš slovanský národ
vždycky měl, a stále má, obrovský latentní duchovní potenciál, který s prvními záblesky slunce narovnává své
lístky a vytváří bohaté květenství. Blíží
se doba, kdy naše země zazáří v celé
své kráse, osvětlená konáním dobrých
lidí, kteří jsou skutečným bohatstvím
jakékoli civilizované země. Knihy lze
objednat na www.kosmas.cz, www.bux.cz,
www.ibisbooks.cz, www.martinus.sk
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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
články, zajímavosti, nápady, postřehy, o které se chcete podělit s ostatními,
básničky, veselá vyprávění, zápisky cestovatele… prostě všechno, co přináší
dobrou náladu, optimizmus, prospěje ostatním lidem, pomůže na cestě k poznání. Kontakt: polahoda@centrum.cz; Nakladatelství IBIS s.r.o., P.O.BOX 45,
251 70 Dobřejovice

Jak funguje naše myšlení
Jednou jsem se zamyslela nad tím, proč
se vlastně dostáváme do různých životních
situací. Proč někdy prožíváme krásná období a jindy zase procházíme časem těžkých
zkoušek? Ano, máme něco pochopit, v něčem se zdokonalit, naučit se novým věcem
a nakonec se taky „zocelit“. I když dávno
víme, že na světě všechno funguje na principu příčina – následek, odkud se tedy bere
nekonečná variabilita životních situací?
Těmito otázkami začala moje dobrodružná cesta do vlastního vnitřního světa.
Zkusila jsem pozorovat své myšlenky, které se mi neustále honily celý den hlavou.
Byly veselé, ošklivé, pozitivní, negativní,
prostě všelijaké. Myšlenky nepřicházely osamoceně, ale byly vždycky nejmíň
dvě, tři najednou. Bylo zajímavé, že moji
pozornost neupoutala každá myšlenka.
Některé jsem nechala bez povšimnutí, ale
byly i takové, které mě „nutily“, abych
se k nim neustále vracela. Snažila jsem si
v tom udělat pořádek, pochopit, co je pro
mě vlastně dobré, kterou myšlenku mám
rozvíjet a kterou odhodit. V tomto „guláši“
jsem na nic nepřišla, a proto jsem se rozhodla, že se budu řídit emocemi, které ve
mně tyto myšlenky vyvolávají.
Pozitivní myšlenky mi dávaly jakousi
zvláštní sílu, povzbuzovaly mě k dalším
věcem, pomáhaly rychle najít optimální
řešení. A hlavně jsem měla ten vnitřní pocit
radosti, klidu a pohody, který s další pozitivní myšlenkou narůstal a násobil se. Jako
by se otevřel nekonečný zdroj inspirace,
nápadů a dobré nálady.
Negativní myšlenky mě „svíraly“ strachem, nejistotou a neustálými pochybami.

V běžných situacích přicházela nerozhodnost, a co víc, ten nepříjemný pocit vnitřní
stísněnosti, nedůvěry k sobě samotné. Čím
více se negativní myšlenky nabalovaly jedna na druhou jako sněhová koule, tím více
narůstal pocit vnitřního neklidu, napětí,
nervozity.
Zjistila jsem, že čím častěji o něčem
přemýšlím, jinak řečeno – dávám konkrétní myšlence sílu, věnují jí svoji pozornost,
tím se stává „hmotnější“ a má schopnost
se projevit ve vnějším světě. Nezáleží na
tom, jestli je pozitivní nebo negativní,
každá z nich potřebuje „živnou půdu“ pro
svůj růst. A tou živnou půdou je moje pozornost.
Odpověď byla tedy jednoduchá – vše
začíná v myšlenkách. Každou minutu se
rozhoduji, vybírám si mezi dobrou a špatnou myšlenkou a spíš si ani neuvědomuji,
jak tím udávám směr životním událostem.
Proto je tak důležité pozitivně myslet a podle toho dělat správnou volbu. Jinak nám
bude život házet klacky pod nohy do té
doby, něž konečně pochopíme, že všechno
začíná v našich myšlenkách. To je ten prastarý pramen, ze kterého všechno vychází.
Mé malé vítězství mě velmi potěšilo, ale
tím to nekončilo. Mít představu o tom, jak
to s myšlenkami funguje je jedna věc, ale
dokázat to použít v praxi je úplně něco jiného. Začala jsem pátrat v literatuře a zkoušet odborné rady a meditace, jak zvládnout
negativní myšlenky, jak udržet pozitivní
náladu za každého počasí. Narazila jsem
na jednu velice zajímavou informaci…
… pokračování v příštím čísle

Indiánský příběh o dvou vlcích
Jeden večer si vzal starý Indián svého
vnuka a vyprávěl mu o boji, který probíhá
v nitru každého člověka.
Řekl mu: „Synku, v každém z nás probíhá bitva mezi dvěma ‚vlky’. Jeden je špatný. Je to vztek, závist, žárlivost, smutek,
sobeckost, hrubost, nenávist, sebelítost,
falešnost, namyšlenost a egoismus.

Ten druhý je dobrý. Je to radost, pokoj,
láska, naděje, vyrovnanost, skromnost, laskavost, empatie, štědrost, věrnost, soucit
a důvěra.”
Vnuk o tom všem přemýšlel a po chvilce
se zeptal: „A který vlk vyhraje?”
Starý Indián odpověděl: „Ten, kterého
krmíš.”

Zrychlování času

Čas plyne stále rychleji, den uběhne
za okamžik, měsíc za týden, rok za měsíc. To, že má den 24 hodin, zatím ještě
nikdo nezrušil, ale pocit nedostatku tak
cenné a důležité součásti našeho života – času – pociťuje skoro každý. Snad
jen děti bezstarostně dovádějí a užívají si
s potěšením a s radostí každou sekundu.

Jak si my lidé můžeme nechat protéct
život, který nám byl darován, mezi prsty?!
Nestihli jsme ani ukončit školu a nastoupit do práce a už jsme založili rodinu, děti.
Uplynulo dalších pár let a objevily se první
šediny, vnoučata, stáří… Konečně máme
dost času na to, abychom se ohlédli zpátky a uvědomili si, jaký máme pocit z již
prožitého života. Jakou stopu jsme po sobě
zanechali v minulých letech?
Život je nejen pomíjivý, ale také nepředvídatelný. Málokdo může předpovědět, co
ho čeká na cestě životem. Proto je důležité, abychom si uvědomili, že život může
skončit ve kteroukoli chvíli. To by nás
nemělo znepokojovat, ale naopak přinutit,
abychom si vážili jedinečného okamžiku,
který se děje právě teď. Ať budete kdekoli
nebo budete dělat cokoli, vždycky byste
měli pamatovat na tento drahocenný okamžik. A tím není míněn fyzický stav člověka, ale určité „tady a teď “, kdy si plně
uvědomujete dar Života.
Vzpomínám si na jedno staré vyprávění:
Jeden mnich během příprav k večernímu odpočinku řekl svému pomocníkovi:
„Víš, Pavle, dnes jsem ztratil svůj den.“
„Jak to, že jste ztratil den?“ zeptal se
pomocník.
„Jen tak jsem vzal a ztratil celý den,“
odpověděl mnich.
„Vím, že můžeme ztratit klíče, nějakou
věc, ale že by šel ztratit den, tomu nerozumím.“
„Vysvětlím ti, proč se to stalo. Za celý den
jsem totiž pro ostatní neudělal nic dobrého.“

Toto jednoduché vyprávění nám pomáhá, abychom se zamysleli nad tím, jak
prožíváme každý svůj den. Co stíháme
udělat a kolik máme takových „ztracených dnů“. Vždyť co znamená „udělat
něco dobrého a příjemného pro ostatní“?
To není jenom fyzická pomoc, je to dobré slovo, milý a upřímný úsměv, podpora
blízkého v těžké chvíli nebo prostě to,
když si popovídáme s osamělým člověkem. Seznam jednoduchých a tolik přirozených a pozitivních „maličkostí“ je
nekonečně dlouhý.
Když se podíváme na společnost, ve
které žijeme, všimneme si, že otázku „Co
jsem dneska udělal dobrého pro ostatní?“
si skoro nikdo nepokládá. A nejzajímavější
na tom je, že každý chce, aby se k němu
všichni chovali poctivě, každý chce žít
v úspěšné a prosperující společnosti, zajistit dobrou budoucnost svým dětem, každý
je potěšen, když se k němu chovají zdvořile a s úctou. Nezáleží na tom, jestli pracuje
nebo studuje, nezáleží na věku, povolání
nebo sociálním statusu. Protože touha člověka po dobrém a světlém je přirozená,
je jeho součástí. Stačí jen málo – chovat
se tak, jak bychom chtěli, aby se chovali
k nám.
Vezměme si například konkrétní rodinu, společnost nebo zemi. Všechno to jsou
jakési větší celky, které se skládají z menších částí – z lidí. Ti pak prostřednictvím
myšlenek, činů a dobrých nebo špatných
skutků udávají směr a přispívají k jejímu
fungování. To my jsme právě ty částečky
a svou každodenní volbou vytváříme vlastní budoucnost. Záleží na každém z nás,
kudy se bude náš život ubírat.
Proto je tak důležité mít co nejméně
„ztracených“ dnů, vyzařovat dobro a pozitivní energii. S každou dobrou myšlenkou
nebo dobrým skutkem se náš odvedený
čas, s názvem Život, naplňuje tím pravým
smyslem a dostává skutečnou hodnotu.
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