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Osteochondróza
krční páteře
Onemocněními krční páteře trpí nejen
starší lidé ale i mladí a dokonce děti, tedy
ti, kdo nemají dostatek pohybu. Mají
k nim sklon především lidé, kteří vykonávají jednotvárnou práci vestoje nebo vsedě. Kvůli soustředění na práci si lidé ani
nevšímají, jak si každodenně zhoršují svůj
zdravotní stav. Pokud by měli možnost
vidět, jaké procesy probíhají uvnitř jejich
organizmu a především v páteři při práci v jednotvárné pozici, určitě by to tolik
nebrali na lehkou váhu. Vždyť člověk nutí
zdravé buňky svého těla čelit ohromným
zátěžím a zapojovat do boje veškeré rezervy…
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Každý
může být krásný

foto 123rf.cz

Krása není limitovaná věkem. Trápíme
se nad tím, kolik je nám let? Náš věk
je jen číslo – to nejméně důležité číslo,
které nám život přináší. Krásní mohou
být lidé, kterým je třeba osmdesát let.
Můžou říct moudro, které nás chytí za
srdce, a my si okamžitě uvědomíme,
v čem je skutečná lidská krása – ve zkušenostech a v moudrosti, které s námi
sdílí.
Pokud máme úsměv na tváři, tak jsme
krásní bez ohledu na to, zda máme obličej plný vrásek nebo hladkou pleť.

pokračování na str. 3

Aktivní dovolená s dětmi:
DĚTI A LÁSKA K PŘÍRODĚ
Úvodem bych se s vámi ráda podělila o příhodu, která mě nedávno potkala.
Jednoho prázdninového dne jsme se s našimi dětmi vypravili na výlet. Cílem byl
nejmenovaný hrad. Cestou na hrad jsme
narazili na skupinku sedmi buků, které
měly na zemi nádherně rozvětvený mohutný kořenový systém. Děti hned napadlo,
že toto místo prozkoumají. Lezly po kořenech, hrály si na horolezce, vyhledávaly
si v kořenech sedátka. My dospělí jsme je
jen z dálky pozorovali a nestačili se divit,
co všechno dokázaly děti vymyslet. A zatímco jsme si všichni užívali této nádherné
chvíle, procházeli kolem nás další rodiče
a prarodiče s dětmi. Když si jejich děti
všimly, co vyvádějí naše děti, okamžitě se
chtěly přidat. Představa lezení po kořenech
byla pro ně velmi lákavá. Ovšem pro jejich
dospělý doprovod už tolik lákavá nebyla.
A tak jsme jen slyšeli, jak dospělí dětem
vysvětlují, že tam lézt nemohou, protože
…. Protože by spadly, protože by se umazaly, protože by si roztrhaly kraťasy, protože nemají čas, atd. Těch protože dospělý
člověk dokáže vymyslet opravdu hodně.
A právě tato situace mě přiměla přemýšlet nad tím, jak právě my dospělí ovlivňujeme u dětí vytváření jejich vztahu k přírodě.
Děti potřebují přírodu; kontakt se stromy, rostlinami, kameny a zvířaty, aby se naučily citlivému a láskyplnému vztahu k ní.
Příroda nám nabízí velké množství podnětů
ke společným hrám a rozhovorům. Při nich
pevně ukotvíme v dětech prožitek psychické i emocionální harmonie s okolím.
Nejhezčí hry se vytvářejí v lesích, na
loukách, u potůčků nebo třeba v horách
a věřte mi, že na ty se nezapomíná. Při těch-

to aktivitách můžeme kombinovat pohyb
s klidem beze slov. Zkusme se například
s dětmi opřít o mohutný kmen, hladit voňavou kůru, poslouchat šumící koruny stromů, pozorovat letící ptáky a pohybující se
oblaka. Prožitky z přírody zprostředkované
všemi smysly jsou pro děti poučné a neuvěřitelně vzrušující. Tyto společné okamžiky upevní rodinná pouta a také zažehnou
v našich potomcích jiskřičku lásky k Zemi,
kterou již nikdo v jejich životě neuhasí….

Dítě a jeho strom

poskytneme klidnou oázu ptactvu a hmyzu, naučíme naše potomky lásce a úctě
k přírodě a ještě ozdravíme planetu.
Sázení rostlin, keřů a stromů do přírody může být i výborným studijním materiálem. Protože když se rozhodneme koupit
tu či onu rostlinu, je důležité vědět, jaké
potřebuje podmínky k životu a klidnému
a zdravému růstu. Navíc taková jablůňka, třešeň, jeřabina nebo i rybíz rostoucí
na okraji lesa či v remízkách udělá radost
nám, hmyzu, ptactvu i zvěři.

Nechejme dítě, aby si vybralo svůj strom.
Pak si společně sedněme na kořeny tohoto stromu a opírejme se o jeho kmen.
Obejměme ho společně a vnímejme jeho
energii – sílu života. Jemně se dotýkejme
jeho kůry a listů, dávejme stromu hlazením
najevo lásku a úctu. Lehněme si pod korunu stromu, chytněme se s dítětem za ruce
a pozorujme život ve větvích. Povídejme si
s dítětem o stromu, o ptácích, hmyzu. Až
budeme odcházet, nechejme dítě, aby se
se svým stromem rozloučilo a slíbilo mu
brzké shledání. Možná budeme dojati silou
citu, který mu bez zábran projeví. Během
roku můžeme pod strom nosit různé pochutiny pro zvířátka – oříšky pro veverky, zeleninu pro srnky a zajíce, semínka pro ptáky.

I semínka rostlin dělají
zázraky…

Sázejme s dětmi rostliny
a stromy

Zamyšlení na závěr

Naše rodina každý rok přivítá jaro vysazením nového stromu, keře a nějaké té
rostlinky do volné přírody. Děti i my dospělí tento rituál přímo zbožňujeme. Je pak
úžasné společně sledovat, jak naše stromy,
keře a rostlinky rostou a sílí. Děti dovedou
být obdivuhodně schopnými a nadšenými
zahradníky, pokud jim k tomu dáme příležitost a prostor.

Proč vysazovat rostliny
a stromy?

Důvodů pro sázení stromů, keřů a rostlin je
několik: vytvoříme si k nim pevné pouto,

Jestliže se necítíme na vysazování větších
rostlin, můžeme zasadit třeba jen semínka bylinek. Například měsíček lékařský,
sléz maurský, lichořeřišnice či slunečnice
zkrášlí louky i trávníky a potěší hmyz.
Způsobů, jak dětem přiblížit přírodu,
je tedy mnoho. Záleží jen na nás rodičích,
případně prarodičích, jak se k tomu postavíme. Měli bychom se ze všech sil snažit,
aby se děti naučily mít přírodu rády, aby se
v ní cítily dobře a bezpečně a aby se dokázaly v budoucnu postarat o její ochranu.
A tak z našich dětí vyrostou zdraví, silní
a vyrovnaní lidé.
Kolik si toho pamatujeme ze svého dětství?
Občas jako letní motýl přelétne mlhavá vzpomínka …
… snad vůně posečené louky
či zavrkání hrdličky v korunách po
ránu …
Otevřme oči, dětské oči,
otevřme srdce, dětská srdce,
otevřme se spolu a pro sebe.
Učme se s dětmi a od dětí …
zdroj: www.envic.cz/deti-a-priroda.htm,
www.mojemedunka.cz

SPOLEČNOST

Panna Marie nebo
Marie Magdalena
V Migdal-elu se Ježíš setkal s Marií, která pak byla pojmenována Magdalena.
Marie nebyla ani zbloudilá ani „posedlá
sedmi běsy“, ze kterých ji údajně vyléčil
Ježíš. Ve skutečnosti byla čistá, krásná,
chytrá, nezištná a milosrdná. A ačkoli
Marie pocházela z celkem bohaté rodiny, dobrovolně se vzdala všech privilegií a vysokého postavení ve společnosti
kvůli tomu, aby byla s Ježíšem a mohla
Jemu pomáhat.
Marie Magdalena byla a dodnes zůstává
Pochodní na oltáři Lásky Krista.
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Křehká krása
motýlích křídel
Kdo by si nepřál mít alespoň na chvíli
křídla? Jen tak si bezstarostně poletovat
a užívat si krásu barev a vůni květů. Málokterý hmyz se u člověka těší takové oblibě jako motýl, který v nás vyvolává pocit
lehkosti a svobody.
Už od pradávna lidé upínali svou pozornost na toto překrásné stvoření. Motýl
byl pro ně natolik významný, že své místo
našel v symbolice i mytologii u mnoha
starověkých národů.
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VE SPOJENÍ
S PŘÍRODOU

Jak uvnitř, tak
i navenek, jak
nahoře, tak i dole
Slyšeli jste někdy o stigmatech?
Tak jako jiné “nadpřirozené“ jevy byla
také stigmata podrobena zkoumání a odborně prováděným pokusům. Věda však
dosud nemá úplně jasno. Lékaři připouštějí, že v některých případech se stigmata
objevovala na tělech doslova před jejich
zraky...
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Osteochondróza krční páteře
Onemocněními krční páteře trpí nejen starší lidé ale i mladí a dokonce děti, tedy ti, kdo nemají dostatek pohybu. Mají
k nim sklon především lidé, kteří vykonávají jednotvárnou práci ve stoje nebo vsedě. Pro samé soustředění na práci si
lidé ani nevšímají, jak si každodenně zhoršují svůj zdravotní stav. Pokud by měli možnost vidět, jaké procesy probíhají
uvnitř jejich organizmu a především v páteři při práci v jednotvárné pozici, určitě by to tolik nebrali na lehkou váhu.

Vždyť člověk nutí zdravé buňky svého těla čelit ohromným zátěžím, prát se
zoufale o právo na „život“ a zapojovat do
boje veškeré rezervy. Mimo to se ale ještě
tyto buňky snaží v takových podmínkách
plnit i své přímé funkce, plnit si takříkajíc
své základní povinnosti. Musíme též vzít
v úvahu, že organizmus kromě toho, že
musí řešit své vnitřní problémy, stále čelí
i různým vnějším vlivům, snaží se odolávat útokům patogenních mikrobů, virů
a jiných škůdců organizmu. Pak si jistě
dovedete představit, na jaké hranici „války světů“ lidské tělo existuje. Ostatně jako
každá materie.
Můžeme tedy jinými slovy říct, že náš
organizmus se neustále nachází v bojové
pohotovosti, i když se nám navenek zdá,
že se tělo nachází v relativním komfortu
a pohodlí. Jak se říká, nepřítel za horami je
hrozný, a za zády ještě horší. A při této neviditelné válce opět vzniká věčná filozofická otázka o „volbě člověka“. Na čí straně
bude lidské vědomí v této „válce světů“?
Vždyť v podstatě si neuvědomujeme
míru všeho toho, čemu musí organizmus
čelit, ani to, že svým způsobem života mu
vůbec nepomáháme. Naopak. Jen v něm
vyvoláváme další problémy. Narušujeme
elementární hygienická pravidla, stravujeme se vším, co se nám dostane pod ruku
včetně různých geneticky modifikovaných
potravin (GMO) a bez přestání tím organizmus v podstatě otravujeme a napomáháme nepřátelům svého těla. Ale pokud jsme
alespoň částečně obeznámeni s procesy,
které se dějí v našem organizmu, v souladu
s tímto poznáním svým životním stylem
tělu pomáháme. Teprve potom máme šanci
udržet si své zdraví do vysokého věku, jak
se říká, s minimálními ztrátami. Pojďme se
tedy snažit pochopit svůj organizmus a naučit se slyšet jeho rozumné prosby o pomoc v případech, kdy se situace nevyvíjí
v jeho prospěch.
Je známo, že nemoci je lehčí předcházet, než ji potom léčit. A co je to bolest?
To je v první řadě signál, že v organizmu

dochází k nějakému nesouladu. Neustálé
chronické bolesti jsou už signálem vážných problémů v organizmu, proto je potřeba nejen naučit se naslouchat svému
tělu, ale také operativně reagovat na jeho
signály. Bolest za krkem je nepříjemný
pocit. To vám řekne každý, kdo to zažil.
Abychom pochopili příčinu vzniku bolesti a stanovili přesnou diagnózu, musíme
v první řadě provést vyšetření, protože bolesti mohou být podobné, ale příčiny jejich
vzniku, jak jsme se již mohli přesvědčit,
různé, a potom je i různá léčba. S bolestmi
páteře obecně je dobré neotálet a včas se
obrátit k odborníkům. V každém případě
neuškodí, když se budete snažit nemocem
páteře předcházet, ale domácí léčba bez
odpovídajících znalostí už škody napáchat
může.
Jak je známo, je krční část páteře hojně
zásobena cévami a nervy. Dokud je páteř
relativně „zdravá“, má normální lordózu
a „práceschopné“ meziobratlové ploténky,
je s cévami a nervy obvykle vše v pořádku
a všechno tedy funguje v přirozeném režimu. V případě progrese degenerativně dystrofického procesu se fyziologická lordóza
mění, což vede k odpovídajícím problémům. Pro názornější pochopení podstaty
věci navrhuji se seznámit se snímky MR
krční části páteře, což může posloužit jako
vizuální učební pomůcka.

Na snímku MR č.46 můžeme vidět normálně vyjádřenou lordózu, výšku meziobratlových plotének i šíři páteřního
kanálu. Co je nejdůležitější, není
přítomna stenóza (zúžení).
Mícha: kontury rovné, zřetelné.
Struktura homogenní (řec. homogenes – stejnorodý), uložena téměř
v centru páteřního kanálu a má
normální tloušťku. Nejsou přítomny
části jejího patologického rozšíření
nebo zúžení. Likvorové cesty jsou
volné, průchodné.
Na snímku MR č.49 je vidět kyfóza krční páteře, která sice nevedla
k absolutní stenóze, nicméně značně
narušila likvorodynamiku. Ventrální
epidurální prostor je blokován vrcholem kyfózy s exkavací a vytěsně- MR č.46

Věděli jste, že...
...nanočástice bojují s rakovinou a čistí vodu?
Nanotechnologie představuje nový
vědní obor, který se zabývá tvorbou a využíváním technologií v měřítku řádově
nanometrů. Pro představu 9 – 10 nm představuje přibližně tisícinu tloušťky lidského
vlasu. Jedná se rovněž o studium možnosti
práce s hmotou v molekulárním měřítku,
přičemž se uplatňují kvantově-mechanické jevy, které se diametrálně vymykají
„normálnímu“ chápání světa. Tento směr
je tak mladý, že vědecká komunita dosud
nestanovila jedinou jasnou definici, co je
to nanotechnologie. To však nebrání tomu,
aby vědci dělali jeden objev za druhým,
poznávali vlastnosti, chování a možnosti
nanočástic.
V roce 2013 vědci potěšili svět třemi
důležitými zprávami o svých experimentech
s nanočásticemi. Tým vědců ze Stanfordovy
univerzity oznámil vytvoření nanočástic,
které umí očistit znečištěnou vodu. Částice dostaly název “nanopopeláři” pro svoje
jedinečné schopnosti nejen čistit, ale i dezinfikovat a demineralizovat vodu. Tyto částice
byly známy již dříve, ale měly jeden nedostatek – vědci je nemohli odstranit z vody po
jejím očištění. Nicméně, „nanopopeláři“ ze
Stanfordu mají speciální magnetické vlastnosti, což usnadňuje jejich odstranění z vody
pomocí magnetického efektu.
Kouzelné čističe mají syntetické jádro,
které je velmi citlivé na magnetické pole.
Když se dostanou do znečištěné vody, začínají chaotický pohyb a přitahují k sobě
molekuly těžkých kovů a jiných znečišťujících látek a také ničí bakterie. Asi není
třeba dodávat, že tato metoda čištění vody
nové generace pomůže vyřešit globální
problémy v budoucnu. Například problém
s nedostatkem čisté pitné vody.
Další neméně důležitý objev v oblasti
lidského zdraví. Vědcům z Polytechnického Institutu (USA, VA), se podařilo po-

ním míchy, dorzální epidurální prostor je
blokován o něco níže pod vrcholem kyfózy
zadní stěnou míšního kanálu.
V popisech snímků je poukázáno
mimo jiné i na to, v jakém stavu jsou likvorové cesty a jaká je likvorodynamika. Zřejmě stojí zato připomenout, co je
mozkomíšní mok a proč je tak důležitý pro
životaschopnost organizmu. Mozkomíšní
mok, jinak také likvor (lat. liquor – „kapalina“) nebo ho také nazývají cerebrospinální tekutina (lat. cerebrum – „mozek“;
spinalis – „mícha“) je bezbarvá, průzračná tekutina, která vyplňuje dutiny mozku
a míchy a neustále cirkuluje v mozkových
komorách, v mozkomíšních drahách a také
v subarachnoidálním prostoru (pod pavučnicí) mozku a míchy. Mozkomíšní mok
se tvoří v mozkových komorách prostřednictvím sekrece choroidního plexu a také
v ependymě (řec. ependyma – „vrchní
oděv“; tenká blána vystýlající vnitřek mozkových komor a míšního kanálu) a v mozkovém parenchymu. Mozkový parenchym
dohromady se svým kapilárním endotelem
vytvoří asi 10 % moku. Za 24 hodin se ho
vytvoří zhruba 500 ml. Za stejný čas je 3x
až 7x obnoven! Upozorňuji na to především ty, kdo se obávají takové laboratorní procedury, jakou je lumbální punkce
(punkce subarachnoidálního prostoru míchy, „bederní vpich“) za účelem diagnostiky nebo léčby. Pokud jsou dodrženy
všechny předepsané postupy, je tato procedura prakticky neškodná. Přibližně za dvě
hodiny je mozkomíšní mok zcela obnoven!

MR č.49

Funkce mozkomíšního moku jsou
mimořádně důležité a různorodé. Podporuje výměnné a trofické procesy mezi krví
a mozkem, protože představuje zvláštní
živné prostředí pro mozek a míchu. Kromě
toho likvor podporuje vodní a elektrolytovou homeostázu a také udržuje určitý nitrolební tlak (vyrovnává vnitřní tlak tím, že
napomáhá přirozenému fungování arteriálního a žilního systému). Ovlivňuje vegetativní nervový systém, chrání a zabezpečuje
mozek a míchu před mechanickými vlivy
tím, že plní funkci určitého hydrostatického airbagu. Toto všechno platí za normálního stavu.
A teď si představte, k čemu dochází
při patologických stavech, kdy například
v důsledku rozvoje degenerativního dystrofického procesu v oblasti krční páteře
dochází k biomechanickým změnám s narušením likvorodynamiky a utlačením páteřní tepny.
Cirkulace mozkomíšního moku je narušena a dochází k jeho městnání. Hromadí
se v něm toxické látky (produkty rozpadu
nebo činnosti bakteriálních buněk, poškozené mozkové tkáně aj.). Tyto toxiny
velmi negativně ovlivňují mozkovou tkáň.
K tomu navíc se v důsledku stlačení páteřní tepny rozvíjí hypoxie a ischemie, které
jsou ještě dále zhoršovány onou narušenou
likvorodynamikou. Vzniká jakýsi „bludný
kruh“. A pokud k tomu jako poslední díl
skládačky přidáme ještě exkavaci durálního vaku (stlačení, deformaci míchy a jejích
obalů), která vyvolává pocit nevysvětlitelné nervozity nebo takzvaný „syndrom
očekávání“ (dlouhodobé podráždění
mozkové kůry jako reakce na stlačení
nebo podráždění obalů míchy), dostaneme typický klinický obraz s celou
škálou různých symptomů.
Rozvoj krční osteochondrózy obvykle doprovází celá řada navzájem
propojených onemocnění. Vždyť krk
drží hlavu a představuje velmi pohyblivý útvar. Utlačení kořenů míšních
nervů nebo páteřní tepny, utlačení
míšního kanálu unkovertebrálními
výrůstky nebo vyhřezlou ploténkou
a jiná narušení, to všechno má smutné následky, které se projevují různě.

Může se jednat o:
●	bolesti hlavy (různé lokalizace a intenzity);
●	prudké sympatoadrenální paroxysmy
(záchvaty);
●	epilepsie temporálního (spánkového) laloku;
●	upadnutí bez ztráty vědomí (ang. drop
attack);
●	Unterharnscheidt‘s syncopal vertebral
syndrome (záchvaty úplné ztráty vědomí
s náhlou svalovou hypotonií);
●	poruchy paměti a emocionální oblasti
(zvýšená podrážděnost,nervozita, pokles
nálady, pocit obav, halucinace, různé
děsy, strach ze smrti, strach z rozvoje schizofrenie a různé jiné zvláštnosti
a hypochondrické stavy);
●	hypersomnii (zvýšená spavost) a kataplexii (náhlá ztráta svalového napětí vedoucí k pádu);
●	vertebrokardiální syndrom (imituje
různé, někdy ostré bolesti srdce, tachykardii, stenokardii, bradykardii atd., je
doprovázen neklidem, zvýšením nebo
snížením AT);
●	kochleovestibulární symptomy (závratě,
nystagmus neboli rychlé samovolné pohyby očí ze strany na stranu, méně často
krouživé pohyby nebo pohyby ve směru
nahoru a dolů, nepatrná ztráta sluchu
a parakusie neboli porucha sluchu, šumění v uších, falešné slyšení);
●	poruchy zraku (rozmazané vidění, fotopsie, projevující se blesky a jiskřením,
změna zorného pole);
●	vestibulární poruchy doprovázené vegetativními projevy (nevolnost, zblednutí,
náhlá slabost, studený pot, zvracení);
●	syndromum ganglii stellati (projevuje
se jako poruchy v emocionální oblasti
a myšlení);
●	poruchy spánku, zvýšenou vnímavost
k počasí (zhoršení nálady vyvolané změnou atmosférického tlaku), kořenové
a mnohé jiné syndromy.
Osteochondrózu krční páteře se nevyplatí zanedbávat. Ačkoli tato část páteře
není svým rozsahem velká, může mnoho
jejích malých problémů vést ke vzniku
velkých problémů, které mohou mít až fatální následky. Jak ukazuje praxe, náhlá
ztráta zdraví přichází vždy nečekaně a nevhod. Ale Štěstěna už bývá taková vrtkavá - dnes si vybere tebe, zítra zase někoho
jiného. Jak se říká, lidský život se houpe
zavěšen na tenkém vlákénku.
S použitím materiálu z knihy
Osteochondróza pro profesionálního
pacienta prof. Igora Danilova
(Titul se připravuje)

Pomoc druhým a vděk: zdroj posily i uzdravení

prvé spatřit proces zničení nádorových buněk nanočásticemi. Skutečnost je taková,
že účinek některých nanočástic v medicíně
je již dlouho znám, ale velikost většiny
těchto částic jim neumožňovala sledovat je
“v akci”. Pro řešení tohoto problému vědci
vytvořili technologii, která umožňuje vizualizovat pohyb těchto nanočástic na atomární úrovni. Vědci byli překvapeni, jak
jsou tyto částice mobilní a aktivní.
Takto byli vědci schopni pozorovat
účinek nanočástic zlata ve tvaru hvězd
o velikosti viru, které jsou účinné v boji
proti rakovině. Tyto částice jsou zavedeny
do lidského těla a akumulují se v nádoru. Potom se pod vlivem infračerveného
záření částice zahřívají a zhoubné buňky
se ničí. Od této chvíle může být chování
lékařských nanočástic v lidském těle podrobně prozkoumáno. Možná není daleko
ta doba, kdy namísto lékařů a medikamentů nastoupí “nanoléky”, které budou fungovat nezávisle a opravovat závady v těle.
Představte si, že nemocný místo toho,
aby běhal po doktorech a zjišťoval příčinu
onemocnění a způsob léčby, vypije sklenici
čisté vody, v níž budou „nanolékaři“, které
nemusí ani cítit. Je to jako by navštívil zároveň diagnostika, terapeuta a vysoce kvalifikovaného chirurga. Vzhledem k tomu,
že se „nanolékaři“ pohybují po celém těle,
nejenže bezbolestně a přesně stanoví diagnózu, ale také vyhledají zánětové ložisko,
odstraní ho a obnoví plnou funkčnost vašeho organismu.
V poslední době vědci také sledovali
další důležitý proces - proces sebesestavení nanočástic. Tyto částice byly vystaveny
intenzivnímu působení elektronů, v důsledku čehož se přestaly navzájem odpuzovat a začaly tvořit dlouhé řetězce. Vědci
poukazují na to, že podrobnější výzkum
sebesestavení částic může vést k vytvoření
nových materiálů s naprosto unikátními,
dokonce i fantastickými vlastnostmi.

Nedávno jsem přes internet poslouchala rozhovor se zakladatelem pozitivní
psychologie Martinem Seligmanem. Tento
americký psycholog je přesvědčen o tom,
že nalezení klíče ke každodennímu prožívání štěstí zdaleka není tak nedostupné, jak
se na první pohled zdá.
Zatímco ostatní psychologické disciplíny usilují především o odstranění duševních trápení a patologií, pozitivní psychologii jde ještě o něco navíc. „Nestačí zbavit
lidi psychických problémů“, tvrdí doktor
Seligman. „Když pouze odstraníte to negativní, nezískáte ještě člověka šťastného,
nýbrž pouze prázdného. Neméně důležité
proto je nabídnout mu po skončení léčby
trvalou strategii, která ho navzdory průběžným nepřízním života dokáže udržovat
v optimismu a radosti ze života.“ Taková
strategie souvisí mimo jiné se schopností
prožívat štěstí.
Co je štěstí?
Dr. Seligman dělí tuto veličinu do tří
možných „měřitelných“ typů. Prvním je
štěstí, které pociťujeme, když se tzv. máme
dobře a když se nám daří. Souvisí s materiálním zajištěním, které nám umožňuje
organizovat si život více méně dle svých
představ. Jde ale zároveň o štěstí nejzranitelnější, protože finanční jistota bývá
vrtkavá a pocit štěstí z blahobytu snadno
otupí a vyvane.
Druhým typem je štěstí, které přichází,
když můžeme trávit život v činnosti, která
nás baví a dává nám prožívat tzv. proudění
(flowing). Tento výraz zavedl do psychologie původem maďarský psycholog složitého jména - Mihaly Csikszentmihalyi
(výslovnost jako u angl. “chick-sent-me-high“). Nejde o nic jiného, než o stav vzrušujícího pohlcení tím, co právě děláme.
Může jít o práci, o koníčka, o jakoukoliv
činnost, při níž zapomínáme na okolní dění
i na čas. „Jako by do člověka bylo vloženo
jakési vnitřní bezpečnostní zařízení, které
mu dovoluje pociťovat hluboké uspokoje-

ní, když naplno využívá svých vrozených
fyzických nebo duševních dispozic,“ říká
Csikszentmihalyi. Ani tento způsob štěstí
však není nekonečný. Může se zvrhnout ve
workoholismus nebo za určitých okolností
přejít ve vyhoření.
Třetí typ štěstí Seligman nazývá „angažovaný život“. Nejrůznější psychologické výzkumy a hlavně každodenní zkušenost ukazují, že radost, kterou prožíváme,
když svou životní energii věnujeme druhým lidem, přináší nejsilnější a nejtrvalejší
možný způsob pociťování štěstí. „O tom-

hle typu štěstí se už člověk nepotřebuje bavit nebo ujišťovat, prostě ho cítí hluboko
v sobě,“ vysvětluje Seligman. „Jde o niterný způsob prožívání, často spojený s vírou
v Boha, resp. s pocitem, že tohle štěstí je
schvalováno i nejvyšším nadpozemským
arbitrem dobra. Vypadá to, že v samotném genotypu člověka je ukryt program,
který nám neustále neviditelně připomíná,
že orientace pouze na sebe není posilující.
Jsme nastaveni tak, že sobecké zájmy nás,
ať se o štěstí snažíme sebevíc, vnitřně neuspokojí.“
Altruismus jako životní program
Není bez zajímavosti, že třetí typ štěstí bývá spontánně vyhledáván lidmi až do

Jednou z podmínek uzdravení je chuť uzdravit se. Seneca

středního věku. „S přibývajícím stářím
a s přibližující se smrtí si čím dál více uvědomujeme potřebu vyššího smyslu. Rodiče ho zpravidla získají ve spojení s péčí
o děti. Dosud bezdětní začínají uvažovat
o adopci nebo o nějaké formě práce s mládeží. Často také vyhledají nějaký typ bezplatné dobrovolné práce. Potřebují prožít
účast na něčem, co je přesahuje, a ukazuje
se, že altruismus nebo filantropie takové
vědomí opravdu zprostředkovávají,“ připomíná Seligman.
Současná západní společnost přehnaně nastavená na výkon nevěnuje patřičnou
pozornost vnitřnímu prožívání. Individualismus a egoismus jsou navíc deklarovány jako životní program. Lidé tak vědí
jen málo o tajemství, které vede přímo ke
štěstí: „Když máme pocit, že se nám štěstí
nedostává, zpravidla to souvisí s nedostatkem prožívané lásky. Háček je v tom, že
i když se jí nedostává nám osobně, nic nám
nebrání ji aspoň dát. Když se rozhlédneme
kolem sebe, určitě najdeme někoho potřebného. Můžeme tedy začít tím, že zkusíme
nejprve rozdat vlastní lásku. Záhy budeme
překvapeni proměnou svého života,“ tvrdí
Seligman.
Jak rozptýlit chmury
Má-li někdo sklon ke smutku a depresi,
pak je mu určeno doporučení, které Dr. Seligman v rozhlasovém pořadu rovněž prozradil: „Každý večer před spaním si zkuste
zapsat aspoň tři věci, které se vám ten den
podařily. Zapřemýšlejte i o tom, jak jste
k úspěchu sami přispěli. A pokud se třeba
vzbudíte v noci a začnou vás pronásledovat
černé myšlenky, nehloubejte nad svými neúspěchy, ale zkuste si připomenout to, zač
máte důvod být vděčni. Zjistíte, že toho
vůbec není málo. Zcela konkrétně se zamyslete i nad osobami, kterým za něco vděčíte.
Už jste jim to řekli? Poděkovali jste jim?
Pokud ne, je nejvyšší čas to udělat.“
zdroj: http://www.evalabusova.cz/
uvahy/pomoc_druhym.php
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Každý může být krásný
Znáte to… Léto je opět zde. Období krátkých šatiček a bikin. Ale pro
většinu z nás to není dobrá zpráva. Všechno se nám zdá nedokonalé.
Naše postava se nám nelíbí. Připadáme si tlustí a neopálení. Navíc
nic nestíháme. Nemáme dost energie. Neučíme se nic nového. Máme
pochybnosti skoro o všem, co děláme. Každý rok stejná pohádka.
ní povadlých svalů. Konzultace, jak být
krásní a šťastní…
Vždycky, když mě chytne podobná
nálada nebo si začne stěžovat moje okolí,
tak závidím těm, kteří neřeší nic podobného. Někdo prostě ví, že je jedinečný
a výjimečný. Nebo v to věří a nepochybuje. Má konstantní hodnoty, které jsou
pevně dané. Ideální stav!
Ale upřímně, kolik je mezi námi takových jedinců? Moc ne. A co pak mají dělat
normální lidi s normálním tělem a myšlením, kterým pořád v hlavě našeptává
nějaké jejich „mini já“, že všechno může
nebo musí být lepší, krásnější a dokonalejší?
Ano, někdy nás tyto pochybnosti
a vnitřní hlas v hlavě posouvají dál a nutí
nás přemýšlet, zdokonalovat se, cvičit,
učit se nové věci… Ovšem někdy to zase
zajde tak daleko, že nás vyburcuje ke stresu, protože díky touze po kráse a dokonalosti a všem aktivitám s tím spojeným přestáváme stíhat běžné činnosti a nemáme
čas odpočívat. Kde je tedy zdravá míra
a rovnováha našeho počínání?
V dnešní době je posedlost dokonalostí těla skoro fenoménem. Utvrzují nás
v tom módní časopisy, televizní reklamy,
pořady o zdravém životním stylu i naše
okolí. Posedlost tělem, plastické operace,
úpravy a lasery. Zmenšování a zvětšování. Cvičení a tréninky vedoucí k formová-

Nedávno jsem přemýšlela o tom, co
je vlastně ta neustále zmiňovaná KRÁSA?
Krása je relativní pojem. Krásu si limitujeme sami. Předsudky a tím, co je nám
vštěpováno. Fyzická krása je pomíjivá.
Dnes se mi líbí něco, co se mi zítra líbit
nemusí. Velká silikonová prsa jsou dnešním trendem, avšak zítra může být „in“
malá hruď bez jakýchkoliv chirurgických
zákroků. Náš názor se může změnit jako
mávnutím magického proutku.
Krása člověka není pouze fyzická. Je
to hlavně naše duševno. Je důležité, jak
se projevujeme, jak jednáme s ostatními.
Také se vám někdy stalo, že vás oslovil cizí
člověk, a aniž jste se zaměřili na jeho fyzickou podobu, řekli jste si, že to je „krásný člověk“? A cítili jste právě jeho „vnitřní
kouzlo“, které vás dostalo?
Důležitá je vnitřní krása a pozitivní
postoj k životu. Pokud jsme spokojeni
sami se sebou, se svým životem a umíme
ho žít, inspirujeme tím ostatní k obdobnému pocitu.
Pokud máme úsměv na tváři, tak
jsme krásní bez ohledu na to, zda máme
obličej plný vrásek nebo hladkou pleť.
Skvělé je, když z nás vyzařuje pozitivní energie. Důležité je věřit, že se nám

daří celý život, že dokážeme vše, co si
umaneme. Zkoušejme nové věci. Zkoušejme všechno, co nás bude bavit, vše co
jsme kdysi chtěli dělat a nenašli k tomu
odvahu. Radujme se z každého úspěchu
a věřme tomu, že v životě dosáhneme ještě řady dalších cílů.
Krása není limitovaná věkem. Trápíme se nad tím, kolik je nám let? Náš věk
je jen číslo - to nejméně důležité číslo,
které nám život přináší. Krásní mohou
být lidé, kterým je třeba osmdesát let.
Můžou říct moudro, které nás chytí za
srdce, a my si okamžitě uvědomíme,
v čem je skutečná lidská krása – ve zkušenostech a v moudrosti, které s námi
sdílí.
Co KRÁSA znamená pro vás?
Zkuste se nad tím zamyslet. A pak cokoliv budete dělat, dělejte pro sebe, pro
svůj dobrý pocit, ne pro to, abyste se zalíbili svému okolí. Když si vnitřně uvědomíte, že jste krásní, bude z vás krása vyzařovat i navenek. A hlavně, buďte přirození
a sami se sebou spokojení. To je recept,
který funguje.
Přeji vám, abyste v létě rozkvetli
jako vaše nejoblíbenější květina.
Autor: Radka Pekelská
zdroj: http://jogadnes.cz/admin/uploaded/files/archiv/09-02-leto.pdf

„Radost, kterou působíme druhému, má podivuhodnou vlastnost:
odrazem se neoslabuje, ale vrací se k vám košatější a zářivější.“ Gandhí
Všichni lidé jsou obyčejní a skládají se ze stejných buněk. Teprve svojí
osobní volbou se jeden stává Hitlerem
a druhý Buddhou. Pokud chceme žít
v lepší společnosti, začněme se změnou
nejprve u sebe. Nahlédněme hluboko
dovnitř a zapřemýšlejme, kdo opravdu
jsme a kvůli čemu žijeme na tomto světě?
Podívejme se čistým pohledem na svět
kolem sebe.
Pečujme o čistotu svých myšlenek.
Vyměňme zlé pomlouvání za přání všeho dobrého, namísto závisti se můžeme
upřímně radovat z úspěchu druhých, místo zlých diskuzí udělejme dobrý skutek
pro ostatní…i když pouze maličký, ale
jen tak, upřímně a nezištně. Místo toho,
abychom přáli jinému něco zlého a toužili po pomstě, raději se s ním podělme
o kus chleba, sedněme si a popovídejme
si o tom, co na srdci leží, o životě, o lásce,
o věčnosti…

„Když vypustíš paprsky dobra a světla do světa a rozdělíš se o čisté znalosti
s ostatními, mnoho duší pocítí jejich teplo. Pak uvidíš, že z jedné malé jiskřičky
najednou vzplanou dvě. A tam, kde jsou

Zasejte kolem sebe semínka
Dobra a svět vás obdaruje
bohatou úrodou dobrých
nápadů, dobrých lidí
a dobré budoucnosti!

Slovanská beseda: Vincenc

Č. Chvojka.
Po stopách starých Slovanů
… pokračování z minulého čísla
S velkým zájmem návštěvnici zhlédli
film o Tripolské kultuře Tisíce let osamělosti. Vyprávění o životě staré civilizace bylo
velmi poutavé a nutilo k zamyšlení. Asi ne
náhodou se o Tripolcích říká, že předběhli
svou dobu o tisíciletí. Žili v té budoucnosti,
o které psal Robert Heinleine a jiní spisovatelé, v té budoucnosti, po které nyní touží
celý svět.
Film obsahuje zajímavé komentáře
známého archeologa M.Videjka, který se
věnoval přes 30 let studiu a výzkumu tripolské kultury. Mimo jiné vyjádřil také tuto
zajímavou myšlenku: „Představte si, že tato
civilizace existovala více než dva tisíce let
a celou tuto dobu bylo jejím hlavním smyslem tvořit.“ Mimochodem, archeolog Michail Videjko v roce 2009, při příležitosti
odhalení pamětní desky na rodném domě V.
Č. Chvojky, navštívil Semín.
Film se dá shlédnout na : http://www.
youtube.com/watch?v=2454EQ_3tZ8&feature=youtu.
be
Z
historických
záznamů se
dozvídáme,
že V. Chvojka
si dopisoval
s PhDr. Luborem Niederlem (českým
slavistou, antropologem,

etnologem, archeologem a muzejníkem, který je považován za zakladatele moderní archeologie v Čechách) a historikem J. Píčem.
Posílal do Čech archeologické nálezy a dokumenty (např. do Plzeňského západočeského umělecko-průmyslového muzea). Otázky
zachování historického a kulturního dědictví
Slovanů dále rozvíjeli Chvojkovi žáci a kolegové, kteří se po první světové válce v první
vlně emigrace ukrajinské inteligence přestěhovali do Čech. Proto se dá předpokládat, že
historické archivy (jak muzejní, tak i soukromé) obsahují mnoho cenných dokumentů,
skrývajících nepřeberné množství zajímavých informací.
Když se seznamujeme s životem a dílem V. Chvojky, uvědomujeme si, jak hluboké kořeny spojují ukrajinský a český národ
a nejenom je, stejně tak i všechny Slovany.
Chtěla bych vzpomenout na jedno období ze života V. Chvojky, a to na začátek
první světové války. V. Chvojka tuto situaci
velice těžce prožíval, protože jeho krajané
v řadách Rakousko-uherské armády bojovali proti ruskému impériu, které Chvojka
taktéž miloval. Kdo vlastně vymyslel rozdělení, hranice, války? Vždyť každý rozumně
uvažující člověk si přeje žít šťastně, v klidu
a míru.
Vrátíme-li se k semínské besedě, velice
milým překvapením byly dárky v podobě
kopií tripolské keramiky. Velice překvapujícím bylo pro nás společné zjištění, že
obdobné znaky, které byly zobrazovány na
tripolské keramice, nacházíme dodnes, dokonce i jako ozdoby na koláčích a i jiném

dvě, tam se rozhoří taky třetí. A když už
bude těchto jisker hodně, vzplane opravdový oheň. Jediný dobrý člověk dokáže
udělat spoustu užitečného a dobrého!”
Sensei
Snažme se pochopit, že kromě nás
existují další lidé, kteří stejně jako my
chtějí žít šťastně a mít dobrou budoucnost pro své děti. Vždyť každý člověk,
bez ohledu na to, čím v životě prošel, má
duši, možná už pochroumanou, unavenou, ale přece ji má. A duše hledá jenom
to zářivé, dobré, něco pro štěstí a pro radost. Pokud budeme ignorovat všechny
předsudky a hlouposti, které nám vštěpují, odhalíme svůj vnitřní potenciál a přičiníme se, aby v naší společnosti převládaly
morální a kulturní hodnoty, pak už nikdo
nezastaví společnost na cestě k průlomu
a následném vzestupu na vyšší úroveň.

Vše je v našich rukou!
svátečním obřadném pečivu, které stále ještě pečou naše babičky.
Besedu navštívily také přímé příbuzné
V. Chvojky, jeho praneteře. Paní Bursíková
na besedu přivezla jeden z jeho posledních
dopisů, který poslal do Čech. S jejím svole-

ním byly úryvky dopisu přečteny přítomné
veřejnosti.
Na závěr besedy starosta obce pan Jaroslav Trubač, předsedkyně kulturní komise paní Libuše Stráníková a pan Miroslav
Smolík poděkovali za působivé a podnětné
zážitky a zdůraznili velké přání zachovat
pro budoucí generace dědictví, které nám
zanechali slavní semínští rodáci, a to nejen
V. Chvojka, ale i známý architekt Josef Gočár.
Naše historické dědictví, to nejsou jen
záznamy v archivech a kronikách. Je to
součást nás samotných – pevné a zdravé
kořeny, které dávají velkou životní sílu budoucímu stromu.
„Když konečně najdeme a nadechneme
se čerstvého vzduchu slovanské duše, pak
se vracíme do svého dávného, pradávného
rodu…“
S. Silivská
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Když mi bylo osm let...
Když mi bylo osm let, napadlo mě zeptat se svého otce: „Tati, co je smyslem
života?“
Otec se na mě podíval udiveně a řekl:
„A ty na tuhle otázku máš nějakou odpověď?“
„No... poslouchat své rodiče, nosit
dobré známky... ale...“
„To je v pořádku. Ale nemyslíš si, že jsi
se narodil jenom proto, aby ses dobře učil,
poslouchal, vyrostl, zestárnul a zemřel, že
ne? Smyslem života
je tvořit… vytvořit
něco, co neexistovalo
před tvým narozením. Rozumíš mi?“
„Jak to… ještě
neexistovalo? Vždyť
před tím, než jsem
se narodil, jsem tady
nebyl… ale všechno
ostatní už tady bylo.“
„Během života bys měl tvořit. Vlastníma rukama anebo hlavou…vytvořit něco
výjimečného, i když malinkého… něco,
co tady ještě nebylo a potom se tvůj život
se začne plnit smyslem. Rozumíš mi?“
Přemýšlel jsem nad jeho slovy, ale stejně jsem nic nepochopil.
Můj otec chvíli mlčel a pak mi nadšeně začal dávat krátké příkazy. Tušil jsem,
že se chystá velké dobrodružství! Běhal
jsem po bytě a sbíral všechno, o co mě
táta poprosil: moji stavebnici, plastickou
hmotu, hadici od čerpadla, nůž, nůžky,
kousky dřeva, a dokonce i maminčin lak
na nehty.
Za dvě hodiny před našima očima vyrostla nádherná půlmetrová “regata” s vrtulí, kterou zdobilo moje jméno.

O půl hodiny později jsme na kole
uháněli pryč s naším jedinečným výtvorem. Zastavili jsme se u velkého jezera.
Trochu poprchávalo a chladný vítr vytvářel rozpustilé vlnky na hladině.
„Tati, proč jsme sem jeli? K čemu nám
to je?“
„Podívej se…rozhlédni se kolem. Je
léto, fouká silný vítr, poprchává. To vše
se opakuje už stovky let. Ale ty jsi přišel
na svět a spolu jsme vytvořili dílo, které tady ještě nebylo.
Zkus to…polož to na
vodu… neboj se!“
Opatrně jsem dal
na vodu naši “regatu”. Náhle se otočila,
vrtule se začala točit
a naše loď vyplula…
proti větru!
Otec nadšeně řekl:
„Podívej se…o tohle jde! Fouká vítr, ale ta naše drží svůj
směr!“
Dlouho jsem se díval na vzdalující se
“regatu” s mým jménem, která si zvolila
svůj směr. A vím, že tehdy jsem se hodně
naučil.
Od té doby uplynulo třicet pět let. Život
se neskutečně změnil. Objevil se internet, “ipody”, “widgety” a “gadgetsy” ...
A najednou můj sedmiletý syn mě ohromí
otázkou: „Tati, jaký má život smysl?“
A stejně jako tenkrát… nasbírali jsme
kousky dřevených desek, polystyrénu,
šroubů, nářadí, maminčin lak na nehty.
Sedli si se synem na podlaze uprostřed
místnosti ... a žádné “ipody” to nemohly
nahradit.
Vladislav Růžička, Brno

TAM SOM DOMA
Tam som doma,v rodnom kraji,
kde zem šíri tichom mier,
rozsáhlé sady, lúky, rieky,
šepkajú jemne ži svoj sen.
Aj jablone starých otcov,
majú svoje odkazy.
Kvety z lúk a pasienkov,
dávam na stôl, do vázy.
Čaro kopcov, hór a strání,
moje nohy poznajú,
tu sa piesne detstva môjho,
v náruč bukov vracajú.
Oj,kraj rodný, domček malý,
s potôčikom pri dvore,

znova by som bola rada,
tým dievčatkom na strome.
Jazvy z kolien rozbitých,
občas hladkám pri splne,
sú to dávne podarúnky,
zo skákania po hore.
Lenže to už všetko bolo,
ten sen sa už nevráti,
ostala len láska k zemi,
čo sa nikdy nestratí.
Mária Miadoková
zo zbierky ,, Slová sú v básňach“

Vše dobré se nám vrací zpátky
Tato příhoda se stala na počátku dvacátého století. Jeden skotský farmář se vracel
domů. Procházel kolem bažiny a najednou
uslyšel volání o pomoc. Farmář se rozeběhl za hlasem a uviděl
chlapce, který se propadl do temné pasti.
Chlapec se snažil dostat ven z toho
hrozného
sevření,
ale každý pohyb ho
stahoval do hlubiny.
Chlapec křičel zoufalstvím a strachem.
Farmář rychle ulomil
silnou větev a opatrně ji přiblížil k chlapci. Chlapec se vydrápal na bezpečné místo. Celý se třásl, nemohl zastavit proudy
slzí, ale co bylo nejdůležitější - byl zachráněn!
„Pojď ke mně domů,“ vybídl ho farmář.
„Musíš se uklidnit, usušit se a zahřát.“
„Ne, ne,“ zavrtěl chlapec hlavou „táta na
mě čeká. Myslím, že má o mě velký strach.“
S vděčností se podíval do očí svého zachránce a utekl pryč ...
Ráno si farmář všiml, že k jeho domu
přijel nádherný kočár a v něm zapřažení
čistokrevní dostihoví koně. Z kočáru vystoupil bohatě oblečený pán a zeptal se:
„ To vy jste včera zachránil život mého
syna?“
„Ano,“ odpověděl farmář.
„Kolik vám za to dlužím?“
„Neurážejte mě, pane. Nic mi nedlužíte.
Udělal jsem jen to, co by na mém místě
udělal každý normální člověk.“
„Ne, to nemohu nechat jen tak, protože
můj syn je to nejdražší, co mám. Řekněte
si jakoukoliv částku,“ trval na svém návštěvník.

Tak jako báseň i život se hodnotí ne podle délky, ale podle obsahu. Seneca

„Děkuji, ale o nechci o tom už mluvit.
Nashledanou.“ Farmář se otočil a chystal
se odejít. Ale najednou na zápraží vyběhl
jeho malý syn.
„Je to váš syn?“
zeptal se bohatý host.
„ Ano,“ odpověděl
hrdě farmář a něžně
pohladil chlapce po
hlavě.
„Pojďme se domluvit. Vezmu vašeho syna do Londýna
a zabezpečím mu
dobré vzdělání. Jestli
je tak šlechetný jako jeho otec, pak ani vy,
ani já nebudeme litovat tohoto rozhodnutí.“
Uplynuly roky. Farmářův syn vystudoval školu, pak univerzitu v oboru medicíny. Brzy se jeho jméno stalo celosvětově
známé jako jméno vynálezce penicilinu.
Jmenoval se Alexander Flemming.
Před válkou do jedné z nejprestižnějších londýnských klinik přivezli s těžkým
zápalem plic syna bohatého pána. Co myslíte, že mu zachránilo život tentokrát?
Podle legendy to byl penicilin, vynalezený
Alexandrem Flemmingem.
Jméno bohatého pána, který poskytl
vzdělání Alexandru Flemmingovi, bylo
Randolph Churchill. A jeho syn se jmenoval Winston Churchill. Ten se později stal
předsedou vlády Velké Británie.
Winston Churchill kdysi řekl:
„Všechno, co uděláme druhým, se
k nám vrátí zpátky.“
překlad ze zdroje:
http://www.mirpozitiva.ru
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Zahradničení podle přírody:

Deset důvodů proč si pěstovat vlastní ovoce a zeleninu bez chemie
Jedna z nejlepších věcí, kterou pro
zdraví své a svojí rodiny, životní prostředí, rodinný rozpočet a svoji zahradu můžete udělat, je zkusit si pěstovat ovoce,
zeleninu, bylinky a houby podle principů
permakultury.
.
Co je to permakultura?
Permakultura je pojem, který zatím
není příliš známý. Jedná se o styl vytváření jak zahrad, tak i veškerého prostředí, ve kterém člověk žije a to způsobem,
který je trvale udržitelný a stále se obnovující.
Je to nový způsob myšlení, tvořivý,
inteligentní a uvědomělý design, měnící
současné neefektivní a destruktivní formy, jimiž si lidstvo zajišťuje své životní
potřeby a využívá planetu Zemi. Hlavním cílem je zajistit blahobyt člověka
tak, aby to nebylo na úkor ostatních lidí,
životního prostředí, rostlin a zvířat. Anglické slovo „permaculture“ se skládá
ze dvou slov – permanent a agriculture.
„Permanent“ znamená permanentní,
trvalý. Neznamená to však pouze trvale
udržitelné zemědělství, ale také permanentní kulturu, protože žádná společnost
nemůže přežít bez trvale udržitelného
a etického využívání krajiny.
Nezáleží na velikosti zahrady, hodně
toho jde vypěstovat i na balkóně. Pokud
uplatníte principy permakultury, nebude
to dřina, ale zábava a má to spoustu výhod.
1. Je to zdravé. Vypěstované ovoce
a zelenina v bio kvalitě jsou plné vitamínů a minerálů a máte stoprocentně pod
kontrolou, co vy a vaše rodina jíte. Zdravé potraviny tvoří zdravé tělo. Pohyb
a práce na zahradě na čerstvém vzduchu
přispívají k dobré náladě a zlepšují fyzičku.
2. Minimální náklady. Semínka a sazeničky nejsou opravdu drahou
záležitostí, navíc zde může perfektně
fungovat výměnný obchod se stejně

smýšlejícími sousedy a kamarády. Vy
jim poskytnete vaše přebytky semínek
či sazeniček výměnou za jejich a získáte
tak navíc širokou pestrost druhů. Ovoce,
zelenina, bylinky a houby, které budete sklízet ve své zahrádce, budou v bio
kvalitě. Nakoupit ovoce a zeleninu v obchodě v bio kvalitě je bohužel mnohdy
problém a ceny jsou velmi vysoké. Používáním permakulturních principů se

sníží množství vody nutné na zavlažování a na nulu klesnou výdaje za chemická
hnojiva a postřiky.
3. Výborně chutná. Zvířata a lidé
mají chuťové smysly proto, aby rozpoznali kvalitu jídla, které přijímají. Není
žádné překvapení, že vlastnoručně vypěstované potraviny chutnají nesrovnatelně lépe než konvenční potraviny ze
supermarketů.
4. Čerstvost. Obsah vitamínů, minerálů a chuť se vůbec nedá srovnat
s potravinami, které cestovaly dlouhé
kilometry a ležely, nikdo neví jak dlouho
a kde, než se dostaly na pulty obchodů.
5. Žádná chemie. Největší výhodou
je, že vlastnoručně vypěstované potraviny neobsahují žádné chemikálie, jako
jsou pesticidy, fungicidy a herbicidy.
6. Šetří přírodu. Při zahradničení
podle přírody se nepoužívají chemická
hnojiva ani chemikálie na ničení škůdců,
které jsou velmi škodlivé nejen pro člověka, ale i pro všechny živé organismy.
Pěstováním vlastních potravin šetříme

velké množství energie, která je nutná
pro vyprodukování a transport konvenčních potravin do supermarketů.
7. Vždy po ruce. Vlastní ovoce a zeleninu máte vždy po ruce. Na zahrádku
je to jen pár kroků. Nemusíte se stresovat, že něco nemáte a uhánět do supermarketu.
8. Osobní odměna. Hojnost kvalitního ovoce, zeleniny, bylinek a hub jsou
odměnou za vynaložené úsilí.
9. Kontakt s přírodou. Být v kontaktu s přírodou je pro člověka velmi
prospěšné, přispívá to k duševní pohodě,
snižuje stres a prokazatelně upevňuje
zdraví.
10. Žádný odpad. Veškerý organický odpad putuje v ekozahradě na kompost. Vše se recykluje a vrátí zpět do
půdy.
Důvody jsou to velmi logické a naštěstí se dnes již myšlení lidí začíná měnit. Přibývá lidí, kteří zahradničí podle
přírody a užívají si všech výhod, které
vlastnoručně vypěstované potraviny mají.
Stačí si jen uvědomit, že i nezištným
konáním dobra pro druhé vlastně sami
maximálně získáme. Člověk, kterému
jednou pomůžete, pomůže příště zase
vám a ušetří vám tím čas, možná i hodně
peněz. Podaří-li se nějakým ekologickým
nadšencům či organizaci zabránit znečišťování českého území určitým druhem
toxických látek, pak všechny plodiny vypěstované na tomto území budou o něco
zdravější a všichni obyvatelé České republiky na tom získají, nejen ti, kteří o to
usilovali. Mnoho tisíc lidí díky tomu třeba v budoucích desetiletích neonemocní
rakovinou. Tito lidé se nikdy nedozví, že
za to vděčí nezištnému úsilí ekologických
aktivistů, které možná považují za blázny. Všichni jsme součástí jednoho celku,
a zlepšíme-li životní prostředí pro ostatní, zlepšíme ho tím i pro sebe a obráceně
to může platit také.
zdroj: http://www.svetekozahrad.cz/
http://ekozahrady.com/
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TURMALÍN
kámen mnoha podob

Název
turmalín pochází ze
sinhálštiny, jazyka
převládajícího u původního etnika na
Srí Lance. Význam
výrazu ‚tourmali‘ je
citovaný jako ,kámen, který přitahuje
popel‘. Do Evropy turmalín přivezli holandští mořeplavci v roce 1703 ze Srí Lanky jako
načervenalý kámen, který objevili na Dálném
východě v bohatých náplavech. Kámen vynikal unikátní vlastností. Při svém rozpálení
přitahoval totiž drobné částice popela z ohně,
na němž byl zahříván.
Turmalín je složitý bórokřemičitan,
obsahující řadu kovů, hlavně hliník, sodík,
hořčík a železo. Jeho záhadné vlastnosti jsou
dnes už dokonale vysvětleny. Víme, že jde
o elektřinu, která vzniká nahříváním v turmalínových krystalech, protože mají zvláštní vnitřní stavbu. Každý sloupcovitý krystal
turmalínu se zahříváním nebo stlačením stává na jednom konci kladně, na druhém záporně nabitý. Jedná se o pyroelektrické a piezoelektrické vlastnosti turmalínu.
Turmalín ve směru kolmém k svislé ose
silně pohlcuje procházející světlo, ve směru
svislé osy nikoli. Tento jev je nazýván dvojbarevnost neboli dichroismus. Lze ho pozorovat u průsvitných a průhledných krystalů,
u černě zbarvených turmalínů jen v tenkých
řezech.
Destičky z turmalínu se používají jako
polarizační filtry. Vyrábějí se z nich tzv. turmalínové klíšťky, zvláště dříve používané
v klenotnictví k určování drahých kamenů.
Turmalín se používá v radiotechnice,
v ultrazvukové technice a při stabilizaci nosné frekvence rozhlasových přijímačů.
Turmalín je na území České republiky poměrně velmi rozšířený minerál. Černá
zrna, stébelnaté agregáty nebo i dokonale
vyvinuté krystaly turmalínu (většinou skoryl,
méně často dravit) se vyskytují na Českomoravské vrchovině, v jižních Čechách nebo
v Krušných horách. V některých lokalitách
se můžeme setkat i s barevnými turmalíny
(elbait). Růžový, zelený, modrý i bezbarvý

Křehká krása motýlích křídel
Kdo by si nepřál mít alespoň na chvíli křídla? Jen tak si bezstarostně poletovat a užívat si krásu barev a vůni květů.
Málokterý hmyz se u člověka těší takové oblibě jako motýl, který v nás vyvolává pocit lehkosti a svobody.

Zajímavosti o motýlech

Motýli mají schopnosti, kterými se
odlišují od ostatních živočichů. Například
schopnost vnímat jiné vlnové délky světla,
což je způsobeno posunutým viděním až
do ultrafialové části spektra a schopností vnímat paprsky, které jsou pro člověka
neviditelné. Reagují dokonce i na záření
hvězd a dokážou rozlišovat barvu noční
oblohy
● Obdivuhodná je i vytrvalost motýlů jako
letců, kdy jsou schopni při svém přesunu
urazit až tisíce kilometrů. Nejrychlejší
z nich dokážou letět až 70 km za hodinu.
Při migraci jsou roje tvořeny až milionem jedinců. Letí přímočaře, překážky
neoblétávají, ale před nimi vystoupají
a přeletí je bez změny směru. Pozorovatel má pocit, jako by byli motýli taženi
po neviditelné niti.
● Na rozkvetlých pláních tundry poletují okáči, běláskové a perleťovci. Zní to
neuvěřitelně. V tekutině, která naplňuje
jejich křídla (v krvomíze) jsou obsaženy
zvláštní látky, které zabraňují úplnému
zmrznutí. Kromě toho mají hustý kožíšek přímo na těle.
● V horké a suché poušti létají jen ráno
a večer pouštní motýli. V dlouhém období sucha čeká hibernovaný motýl léta na
déšť. Potřeba doplnit vodu nutí motýly
vyhledávat neobvyklé zdroje - živočišné výkaly. Někteří mají zkrácený tuhý
sosák a jím prorážejí pevnou pokožku
pouštních rostlin za kapkou vody.
● Velká skupina motýlů z tropického deštného lesa stráví svůj život v korunách
stromů.
● Dospělý motýl během svého krátkého života potřebuje ke své existenci jen vůni
a sladkou šťávu z květů.

Délka života motýlů

Délka života dospělého motýla je závislá na druhu. Některé druhy motýlů hy-

nou již za pět dní. Přezimující
druhy motýlů se dožívají deseti
měsíců.
Ti, kteří vylétají z kukly na
jaře nebo na počátku léta, žijí
čtyři až šest týdnů.
Celková délka života jedince, když spočteme dobu všech
vývojových stadií, trvá v chladných krajinách díky hibernaci až sedm let.
Klidové stadium v životě motýlů se
nazývá hibernace. Hibernace má pevný
dědičný základ. Nástup klidového stadia
u nás i ve Skandinávii podmiňují nízké teploty. V tropech a subtropech to jsou naopak
vysoké tepoty s nedostatkem vody, období
sucha. Jedinec ve všech vývojových stadiích přestane přijímat potravu a ztuhne.

Motýl jako symbol

Už od pradávna lidé upínali svou pozornost na toto překrásné stvoření. Motýl
byl pro ně natolik významný, že své místo
našel v symbolice i mytologii u mnoha starověkých národů.
Motýl je symbolem lidské duše a její
schopnosti vyvíjet se. Procesem, kterým
prochází – od housenky až po úplnou přeměnu v motýla – připomíná nesmrtelnost
duše a koloběh znovuzrození. V řecké
symbolice představuje Velkou matku a s ní

spojenou moudrost. S obrazem motýla
jako duše se také setkáváme v nálezech
z doby starých Egypťanů.
Lidé, podobně jako motýli, procházejí
také různými, stejně důležitými stadii svého života. Není dobré do některé fáze spěchat, ale ani v některé fázi uvíznout a začít
stagnovat. Pro ty, kteří procházejí velkou

změnou nebo o ní přemýšlí, je motýl mocným symbolem. Je totiž jedním z nejvíce
inspirujících symbolů, protože zná přesně
vhodný čas pro to, aby opustil pohodlí
a bezpečí svého zámotku a svobodně vyletěl objevovat nový svět v nové podobě,
beze strachu a s důvěrou ve svá nevyzkoušená křídla. Poletuje si lehce a bezstarostně
bez jakýchkoliv pochyb ve své mysli.

Záhonek pro motýly

Umístěte jej na chráněné slunné místo.
Motýli se rádi vyhřívají na sluníčku. Samci
motýlů musí přijímat minerálie. Obvykle
sají vodu s rozpuštěnými látkami z okrajů
kaluží.
Na motýlím záhonu především nesmí chybět:
komule Davidova (Buddlei davidii),
růže svraskalá, růže stolistá, růže galská
(Rosa gallica), plamenky (Phlox paniculata), bělotrn (Echinops), artyčok, ostropestřec mariánský (Silybium marianum),
štětky, hvozdíky, třapatky, omany, afrikány,
okrasný tabák, nestařec, některý druh jednoletých šalvějí, jiřinky.
V přírodní zahradě můžete na záhon
pro motýly do pozadí záhonu vysadit oman
pravý a do popředí vysít velkou plochu
červeného jetele.
Na balkon můžete pro motýly do hluboké mísy vysadit pestrou směs balkonových jiřinek, afrikánů, tabáků a třapatek.
Různé druhy motýlů mají odlišné
chutě. K přilákání pestré motýlí společnosti jsou nejvhodnější loučky bohaté na
nejrůznější plané květy. Zejména bodláky
jsou vyhledávané dlouhými sosáky motýlů. Motýli rádi sají z trubkovitých květů.
Zřejmě dlouhá úzká trubka květu je oporou pro dlouhý motýlí sosák. Vyhledávaným zdrojem sladké šťávy jsou pro motýly
cizokrajné rostliny s trubkovitými květy
(např. libora). Také květy jestřábníku (Hieracium rubrum) lákají mnoho druhů motýlů. Pro některé motýly jsou neodolatelné
hlaváč, chrastavec a čertkus. Modráskové
se rádi sluní na okoličnatých květech miříkovitých.
A když na zeleninové zahrádce zavoní
kopr, fenykl anebo do květu vyběhne salát,
ředkvička nebo kadeřávek, stane se rychle
předmětem pozorných motýlích návštěv.

Jak vytvořit
domov pro budoucí motýly

Malý koutek vaší zahrady se může stát
dětským pokojem pro budoucí krásné motýly. Chce to jen vybrat ty rostliny, které
přilákají ke kladení vajíček určité druhy
motýlů, a potom koutek nesekat a do příštího jara jej nechat v klidu. Motýli se musí
zakuklit.
Výhodu mají ti, kteří se rozhodli, že
na části zahrady vytvoří
přírodní loučku. Nesekané loučky uživí motýly
i housenky, které na rozdíl
od dospělých motýlů mají
rády šťavnaté listy.
Řešením je i trs kopřiv, a to v betonové skruži
u domu, za stěnou keřů. Na
jaře poskytne šťavnaté výhonky pro kuchyni a přes
léto listy pro housenky
překrásných motýlů.
Asi 25 druhů motýlů
klade vajíčka na kopřivu dvoudomou. Přičemž
např. babočka kopřivová
si vybírá raději kopřivy
ve stínu a babočka paví oko raději porosty kopřiv na slunci. Některé housenky
již svým zbarvením varují nepřátele, že
nebudou lahodným soustem. Jedovatými
motýly u nás jsou vřetenuška a přástevník.
Motýlí kukly jsou upředeny z nejjemnějšího hedvábí. Tělo housenky se promění
v kašovitou hmotu, která z geneticky zakódovaných iniciál postaví tělo motýla.
Motýl v kukle se nemůže zbavit odpadních
látek. Proto po vylétnutí odstřikuje červenooranžové kapky.

Motýlí zahrady

Za vynálezce motýlích zahrad je považován Brit Robert Goodey, který dodával hedvábné vlákno na královský dvůr
z vlastního chovu bource morušového. Po
třiceti letech chov rozšířil o pestré tropické
motýly a dovolil návštěvníkům tyto „létající drahokamy“ obdivovat.
Motýlí zahrady - svět plný barev, nabízejí nejen krásnou podívanou, ale také
možnost bezprostředního poznání těch
nejzákladnějších biologických zákonitostí.

Tomu, kdo je schopen vidět a je obdařen myslí pravého badatele, nabízí příroda nepopsatelné slasti. Aristoteles

turmalín se nachází např. v Rožné u Bystřice nad Pernštejnem. Někdy se dokonce
objevuje v dokonale vyvinutých krystalech.
Díky svým vlastnostem a častému výskytu
je turmalín mnohdy objektem vědeckého
studia. Tři z turmalínů (oxy-skoryl, rossmanit a darrellhenryit) byly dokonce poprvé
popsány jako nové druhy pro mineralogický
systém právě u nás. Turmalín povondrait byl
popsán v Bolívii, ale jeho název je odvozen
od jména P. Povondry, excelentního chemika, mineraloga a experta na minerály ze skupiny turmalínu z Univerzity Karlovy.
Turmalín ve Svatováclavské koruně
S tímto minerálem se můžeme setkat
i v historii naší země. Ve Svatováclavské
koruně je zasazen velký brus sytě červeného
turmalínu – elbaitu o velikosti 39,5 × 36,5 ×
14 mm (Vesmír 79, 18, 2000/1). Tento brus
určitě nepochází z Evropy, protože turmalíny
podobné kvality zde nebyly dosud nalezeny.
Jeho zdroj je nutné hledat někde v Asii, např.
na Srí Lance, v širší oblasti Himálaje nebo
v Barmě. Pokud by se podařilo např. studiem
stopových prvků nebo spektroskopicky zjistit původ tohoto drahého kamene, významně
by to přispělo k objasnění některých historických souvislostí, např. kam až sahal tehdejší
mezikontinentální obchod.
Kameny se také používaly jako amulety
nebo talismany či přísady do léčiv. Důležité ale je pamatovat si, že kameny (nejenom
turmalínu) mají unikátní schopnosti absorbovat a převádět energii. Vstřebávají i energii našich myšlenek, naše emoce a náladu.
Někdy se stává, že když vnitřní napětí přeroste svoji mez, v kameni vzniknou praskliny nebo dokonce pukne. Některé druhy
kamenů (např. černý obsidián) mají sklony
vysílat nahromaděnou negativní energii
zpět do těla „uživatele“. Proto bychom si
vždy měli v čistotě udržovat zahradu našich
myšlenek a nabíjet je pozitivní energií.
foto ze zdroje www.diary.ru
turmalín 255 karátů, dar švédského krále
Gustava III. Kateřině II.
s použitím materiálů ze zdroje
www.vesmír.cz

Můžete zde spatřit svatební tanec motýlů, v pěstebních klíckách vývoj housenek
a nehybnou proměnu v kuklách.
Tropické druhy motýlů uchvacují nečekanou krásou a šokují bezprostředním
chováním. V jedné motýlí zahradě žije až
tisíc exemplářů ve třiceti až padesáti druzích. Je to zvláštní a úplně tichá Zoo.
Motýlí zahrady můžete navštívit například:
● v Německu: stavba motýlí zahrady na ostrově Mainau trvala 6 měsíců, má plochu
1 200 m². Mezi exotickými rostlinami poletuje až tisíc motýlů v patnácti až dvaceti
druzích. Součástí expozice je leknínové
jezírko a malé vodní prameny a potůčky.

Teplota vzduchu je celoročně udržována
na + 20 °C, vzdušná vlhkost má 80 %.
● ve Švýcarsku: švýcarské papiliorama bylo
založeno v roce 1988 a obnoveno po požáru v r. 1995. Je spojeno s nocturamem,
obdobnou stavbou pro noční zvířata.
● ve Španělsku
● na Kanárských ostrovech – je nejzajímavější motýlí zahrada na ostrově Gran
Canaria v Palmitos parku. Má rozlohu
asi 900 m². Zde chovají asi sto druhů
tropických motýlů.
● v Rakousku, ve Franci, v Anglii.
TIP NA VÝLET:
Východočeské muzeum v Pardubicích:
výstava Krása motýlích křídel 26. 4. až
13. 10. 2013
Výstava představuje nejen naše, ale i atraktivnější tropické druhy motýlů. Mimo
fotografií a preparátů je zcela jistě nejzajímavější částí výstavy místnost, ve které
se návštěvník ocitne přímo uprostřed reje
živých motýlů.
zdroje: www.orbi.cz , BP Petra Komínková

Polahoda • 2013 červenec

HISTORIE • ZÁHADY • ZAJÍMAVOSTI

www.polahoda.cz

Panna Marie nebo Marie Magdalena
Marie Magdalena byla čistá duší i tělem, jako kapka raní rosy v záři slunce Krista. Ale jak se ukázalo, příliš silně ji nenáviděli ti, kteří
velebili pýchu Petra samolibého a zvyšovali moc Pavla samozvance. Jelikož jedem tímto otrávili Pravdu u samotného jejího Zdroje.
Marie Magdalena byla a dodnes zůstává Pochodní na oltáři Lásky Krista.

Seznámení Ježíše s Marií Magdalenou

„Když se Ježíš vrátil z Východu, často
navštěvoval různá města u břehů Tiberiadského jezera včetně města Migdal-el, kde
žila Marie. Toto starobylé město leželo na
cestě mezi Kopernaumem, kde Ježíš často
pobýval, a Tiberiadou. Mimochodem, pozůstatky Migdal-elu se dochovaly do současnosti. Dnes tam ale stojí malé městečko
Mejdel. V Migdal-elu se Ježíš setkal s Marií, která pak byla pojmenována Magdalena. Ještě jednou, jak už jsem říkal, nebyla
ani zbloudilá ani „posedlá sedmi běsy“, ze
kterých ji údajně vyléčil Ježíš. Pokud někdo měl běsy závisti, lži, pýchy a pokrytectví, tak ti, kteří při tvoření náboženství
pomlouvali pannu Marii z Migdal-elu. Ve
skutečnosti byla čistá, krásná, chytrá, nezištná a milosrdná. A ačkoli Marie pocházela z celkem bohaté rodiny, dobrovolně se
vzdala všech privilegií a vysokého postavení ve společnosti kvůli tomu, aby byla
s Ježíšem a mohla Jemu pomáhat.“

Marie Magdalena
první mezi učedníky Ježíše

Marie Magdalena byla čistá duší i tělem jako kapka ranní rosy v záři slunce
Krista. Ale jak se ukázalo, příliš silně ji
nenáviděli ti, kteří velebili pýchu Petra
samolibého a zvyšovali moc Pavla samozvance. Jedem tímto otrávili Pravdu u samotného jejího Zdroje. Marie Magdalena
byla a dodnes zůstává Pochodní na oltáři
Lásky Krista.
„Do skupiny pravých učedníků Ježíše
patřili jak muži, tak i ženy. A byla to neobyčejná skupina, vládla v ní atmosféra
svobody a rovnoprávnosti. Byla to skupina vytvořená podle vzoru vnitřního kruhu
Imhotepa. Víc než to, právě žena – Marie
Magdalena byla první mezi učedníky
Ježíše, kterou On označil jako následovnici Svého Učení, za svého Vyslance, což
je v řečtině označováno jako apostolos.“
„Ty chceš říct, že Marie Magdalena byla
prvním apoštolem?! Ale já jsem si myslel…“

„To sis nemyslel ty,“ klidně, ale zřetelně pronesl Sensei, jako by tím chtěl říct
víc, než říkal nahlas. „Vnutili ti to. Dali ti
hotovou informaci jako vzor k napodobování a tys ji přijal, přitom jsi nic nenamítal,
dokonce jsi neproniknul do podstaty toho,
co se děje. Ale jen co si sundáš klapky na
očích a uvidíš to, co se děje z úplně jiného
úhlu, uvidíš celý obraz.“
V lidském světě není všechno to,
co se zdá černé, doopravdy černé. A ne
všechno, co se zdá bílé, je bílé. Vnímání
barvy je ovlivněno vnitřním světem. Čím
je duše čistší, tím častěji vidí člověk pravé barvy tohoto světa. A čím více roste
duchovně, tím více si uvědomuje, co ve
skutečnosti znamená tento svět. Snahy
o poznání pravdy jsou bezesporu chvályhodné. Ale pamatujte, že když rozšiřujete znalosti, násobíte také smutek.

zachovalo ve svém označení u různých národů na první pohled takové pojmy jako
,stožár’, ,znalý’, ,zasvěcený’. Takže pokud
hovoříme o Marii Magdaleně, pak ona
byla právě tím nejbližším učedníkem,
kterému Ježíš nejenže svěřil tajné znalosti, ale předal i to, co dnes lidé označují
jako ,Grál’, v podstatě adaptovaný vzorec
Prapůvodního Zvuku. A to jsou právě ty
,klíče od Nebeského Království“, o kterých
Ježíš řekl: ,Dám ti klíče od Nebeského Království’; a cokoli svážeš na zemi, bude už
svázáno v nebi, a cokoli rozvážeš na zemi,
bude už rozvázáno v nebi.’“

Poslední večeře Páně

„Na Poslední večeři Páně, před zatčením Ježíše, došlo k opravdu důležité události, která dodnes zůstala skrytým tajemstvím. Jde o to, že právě na této večeři Ježíš

Proč ji pojmenovali Magdalena?

„Pravděpodobně ji takto pojmenovali
podle názvu města Migdal-el, ve kterém
žila.“ „Vůbec ne,“ namítl Sensei. „Je to
všechno mnohem vážnější. V Evangeliu
podle Matouše (v kapitole 16 verš 13-26)
se zachoval námět, který byl vytvořen na
základě skutečné události. Pouze jejím
hlavním hrdinou nebyl Petr, ale Marie.
Ježíš se zeptal svých učedníků, za koho
Jej považují. Učedníci odpověděli, že za
Učitele. A pouze Marie pochopila, že v tu
chvíli otázka vycházela z Jeho Podstaty a odpověděla: ,Ty jsi Ježíš, Syn Boží.’
A tehdy jí Ježíš řekl: ,Blahoslavená jsi,
Marie, protože ne tělo a ne krev ti to zjevily, ale Můj Otec, který je na nebesích.
A pravím ti: ty jsi Magdala Církve Mé
a brány pekelné ji nepřemohou.’ Právě
od té doby začali Marii říkat Magdalena.
A nebylo to vůbec proto, že byla z města
Migdal-el. Jednoduše v aramejštině magdala znamená ,věž’. Pro zasvěcené lidi jsou
,Magdala Církve Ježíše’, ,Věže Šambaly’, ,Sloupy Víry’ podobné pojmy, které
označují zvláštní lidi, kterým jsou odhaleny a svěřeny znalosti Šambaly. V různých dobách, v různých jazycích se tito
lidé označovali různě, ale podstata se tím
nemění. Staří Slované je například označovali jako ,Věže’, což znamenalo ,Sloupy
vědění’, to samé jako ,Věže Šambaly’. A to
ne náhodou, dokonce dodnes si slovo ,věž’

předal ,Grál’ Marii Magdaleně. A stalo se
to takto: Ježíš věděl, že jej už zradili a ti,
kdo jej zradili, jsou přítomni na této večeři. Proto začal vyprávět svým učedníkům,
co bez Něj mají dělat. Ale když viděl, jak
se rozesmutněli, a to včetně Marie Magdaleny, která seděla po Jeho pravé ruce,
Ježíš řekl: „Kvůli čemu jste smutní, kvůli
Mému tělu?“ a rozlámal na kousky chleba
ve své dřevěné misce, začal jej podávat
svým učedníkům se slovy: ,Jezte, neboť
toto je tělo Moje.’ A potom nalil víno do
svého dřevěného kalichu a znovu je podal
se slovy: ,Pijte, neboť brzy v tomto kalichu bude krev Moje.’ A potom pronesl:
,Budu s vámi, dokud ve vás bude žít víra
Má.’ Mimochodem později, při interpretaci
učení Pavlova, se tato slova vykládají už
zcela jinak a s jiným podtextem. Zatímco
pokračovala večeře, Ježíš nožem vyryl do
své dřevěné mísy, ze které rozdával chléb,
nápis, který vyjadřoval vzorec Prapůvodního Zvuku nebo jak jej nazvou o tisíc let

později, ,Svatého Grálu’. A když byla večeře u konce, všichni viděli, jak dal Ježíš
Marii Magdaleně svůj dřevěný kalich na
víno, který byl postaven na dřevěné míse
na chléb. Když to předával Marii Magdaleně, pronesl tato slova: ,Toto je Magdala
Církve Mé, která za mnohé prosí ve jménu Otce mého a která mnohé dostala.
A každý, kdo věří v Otce Mého, se bude
živit duchem z plodu její svatosti v tyto
dny a dny následující, a ačkoli budete
prosit ve jménu jejím, učiním to’. Ježíš
se zachoval celkem moudře. Vždyť této
večeře se účastnili, jak jsem již řekl, jak
přátelé, tak nepřátelé. O tom, že měl Ježíš
předat Marii Magdaleně nějaké tajemství,
které v sobě mělo velkou sílu, věděli Jeho
blízcí učedníci. Ale co je to za tajemství
a jak to udělá, to pro ně zůstávalo otázkou. Pouze Marie Magdalena zasvěcená do
těchto Vědomostí chápala,
nakolik cenný byl tento nápis na dřevěné míse, kterou
jí předal Ježíš přikrytou dřevěným kalichem. Moudrost
Ježíše spočívala také v tom,
že tímto činem v podstatě prozíravě zbavil bídy
samotnou Marii. Protože
mnozí si mysleli, že toto
,Velké tajemství’ je nějak
spojeno s tímto kalichem na
víno. A poté, co byl Ježíš ukřižován, když
se do této nádoby dostalo několik kapek Ježíšovy krve, už mnozí věřili, že právě tohle
je ta věc, kterou měl na mysli Ježíš. Navíc
Josef Arimatejský, v jehož rukách se tento
kalich ocitl, po této události rychle opustil
území Judeje a vzal s sebou tento předmět.
Poté na něj ,Svobodní zednáři’ uspořádali
hon. Předpokládali totiž, že odvezl právě
to, co mělo sílu, která dávala moc nad světem, o čemž v náznacích mluvil Ježíš.“

Duchovní hrdinský čin Marie

Ve skutečnosti zůstal Svatý Grál
u Marie Magdaleny. S jeho pomocí našla nejen skrytou sílu, která jí kdykoli
umožňovala odejít do světa Božího. Ale
nesmíme opomenout vznešenost a čistotu Mariiny duše, neboť na sebe vzala obrovskou zodpovědnost a odkryla vnější
sílu kvůli pomoci trpícím.
Volba Marie Magdaleny je velkým
duchovním hrdinským skutkem. Neboť

POUTNÍ MÍSTA

„Vzpomeň, ó Královno milá, že nebylo slýcháno,
bys koho opustila, když k Tobě o pomoc bylo voláno“
Panna Maria svůj
hvězdnatý ochranný plášť
od věků rozestírala nad
milovanou zemí.
Tato víra v ochranu
Panny Marie nebyla marná.
Pomoc Matky Boží a její
ochrana českého národa
projevila se neobyčejným
způsobem. Stalo se tak
začátkem třináctého století, kdy na mongolských
stepích povstaly a hnuly se
ohromné kočovné kmeny,
které jako dravá a velká
voda počaly se rozlévati i do Evropy. Jmenovali se Tataři a jejich vpád do
Evropy byl jedním z nejhroznějších nebezpečí, které ohrožovalo křesťanskou kulturu a civilizaci evropskou. Bohužel, jako jindy i tentokráte velké
státy evropské se hašteřily a bojovaly proti sobě navzájem a přes všecka
zapřísahání nedovedly se spojiti, aby čelily tatarskému nebezpečí. A tak
Tataři po hrozných bojích dobyli Ruska, které od té doby úpělo v neslýchané porobě pod těmito barbary přes dvě stě let. Dravému přívalu asijských
vetřelců podlehlo i Polsko. V bitvě u Lehnice bylo pobito na deset tisíc
rytířů i se svým knížetem. Odtud pak Tataři jako dravá vlna zaplavili širé
nížiny uherské. Porazili maďarské vojsko a ohněm a vraždami řádili v nížinách uherských.
Po dobytí Uher měla se státi obětí jejich i česká země. Tataři prodrali
se začátkem května roku 1241 na Moravu. Na rychlých koních rozjížděli
se po Moravě a zapalovali všechny osady. Obyvatelstvo nelidsky zabíjeli.
Celou zemi pokrývaly jen mrtvoly a spáleniště. A tak přitáhli až k Hostýnu
a obléhali křesťanský lid, který vzal útočiště své na tuto horu a vzýval
Matku Boží, která divy tvoří. Ale pojednou stal se zajímavý zjev! Nepřítel
se náhle obrátil, opustil Moravu i Podunají nadobro a vrátil se zpět do
svých asijských stepí.
Co se stalo? Co přinutilo barbarského nepřítele k náhlému ústupu?
Dějiny vykládají, že učinil tak proto, poněvadž velký chán mongolský
zemřel. Byli by však vítězní a po kořisti a krvi lační Tataři kvůli úmrtí
velkého chána, svého císaře, opustili tak rychle Evropu? Stará legenda
však vypravuje, že Panna Maria to byla, která pomohla k odvrácení velkého tatarského nebezpečí tím, že při bouři hrom a živelné běsy tloukly do
jejich stanů, až je rozmetaly. Ale ať již Tataři z jakýchkoli příčin opustili

Moravu, jisto jest, že nestalo se tak bez vyšší pomoci a přispění. Zbožný
lid, jenž Matku Páně na kolenou vzýval, instinktivně cítil, že Panna Maria
české země zachránila. Odtud také ona starobylá úcta k Panně Marii na
Svatém Hostýně, kde od nepaměti stává kaplice mariánská. Matka Boží je
tam vyobrazována, kterak svým pláštěm chrání křesťany a Ježíšek blesky
metá do tatarských stanů. Tak Panna Maria zachránila opět národ český od
nebezpečí, které hrozilo zničiti tento národ i jeho existenci.
Převzato z knihy Pod ochranu tvou, svatá Boží rodičko, utíká se
národ český, Praha 1939
Dnes Svatý Hostýn je významné mariánské poutní místo na střední
Moravě. S bazilikou Nanebevzetí Panny Marie se nachází na západním
vrcholu hory Hostýn (718 m) a patří tak mezi nejvýše položené sakrální
stavby na Moravě.

Záchrana Prahy před švédským vojskem

Mariánský sloup na Staroměstském náměstí v Praze byl postaven
z vděčnosti za ochranu před vydrancováním Prahy švédskou armádou
v roce 1648. Latinský nápis, který na něj dal vytesat císař Ferdinand
III. zní: Panně, Rodičce počaté bez poskvrny dědičného hříchu, postavil zbožný a spravedlivý císař za záchranu a osvobození města. Co se
vlastně stalo: Praha byla napadena Švédy 26.7.1648, velká část města
byla obsazena a vydrancována. Obyvatelé nedobyté části se rozhodli, že
budou bránit a město bez boje nevydají. Avšak byli obklíčeni a postaveni proti mnohonásobné přesile. Proti Praze stály tři švédské armády
s nejlepšími vojáky, zkušenými generály a šedesáti děly. Obránci byli
nevycvičení řemeslníci a studenti a měli pouze tři děla. Obléhání trvalo
patnáct týdnů.
Pražané si byli vědomi, že bez mimořádného Božího zásahu jsou ztraceni a proto začali v této strašné situaci konat prosebné pobožnosti k Panně Marii. Scházeli se v domě jednoho měšťana, když jejich počet vzrostl
tak, že se nevešli do domu, scházeli se na Staroměstském náměstí, kde se
modlili před ikonou Panny Marie.
Mnohokrát se již zdálo, že město bude dobyto, ale vždy, jakoby zázrakem se situace změnila a obléhatelé ustoupili. Poslední dělové koule
dopadly na město 1. listopadu. Pak přišla zpráva, že byl podepsán mír
a Švédové z města odtáhli. Útočníků padlo 5000 a obránců 219, což je
třiadvacetkrát méně. Obyvatelé Prahy připisovali toto vítězství zvláštní
pomoci Boží a přímluvě Panny Marie. Proto byl na rozkaz císaře Ferdinanda III. postavený sloup se sochou Panny Marie a byla zřízena nadace
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když poznala vyšší svět, stala se Bytostí vyšší než je Člověk, zůstala na Zemi,
v tomto pekle, v podstatě uvázla mezi
světy, aby pomáhala milionům trpících.
A díky tomu přichází obrovská duchovní
síla skrze pannu Marii na pomoc trpícím.
Právě ona se už dva tisíce let zjevuje lidem.
Pokud se pozorně podíváte na tuto
otázku, pak v samotném křesťanství najdete řadu důkazů o tom, že na modlitby
a pomoc věřícím se nejčastěji zjevuje panna Marie, přičemž mnozí ji vidí, a to jak
individuálně tak i hromadně, zcela reálně. Dokonce dosud se zachovala pověst,
že když jeden ze svatých zemřel a dostal
se do Království Nebeského, začal hledat
mezi svatými pannu Marii, aby se jí poklonil a poděkoval za pomoc, kterou jemu
i lidem poskytla za jeho života. Ale když ji
nenašel v Království Nebeském, zeptal se
svatých, kde je. Na to svatí odpověděli, že
ji nenajde v Království Nebeském, protože
ona je dosud na Zemi a pomáhá trpícím.“

Panna Marie nebo Marie Magdalena

„Takže panna Marie je považována za
matku Ježíše?“ „Ano. Protože když se Marie Magdalena začala hromadně zjevovat
lidem, církevní činitelé to museli nějak vysvětlit. Tím spíše, že byla Marie Magdalena
zcela považována za zbloudilou, kající se
hříšnici, aby byla ponížena a rozdupána její
pověst v očích věřících. Ale protože se panna Marie stále zjevovala věřícím, rozšířilo
se povědomí o panně Marii jako o matce
Ježíše, uctívání panny Marie jako Bohorodičky, Matky Boží. Ale to už je výklad lidí,
lidé rádi překrucují všechno podle sebe.
Ačkoli to, že Marii Magdalenu označují za
pannu Marii, matku Ježíše, na skutečnosti
nic nemění. Pomoc Marie se tím nezmenšuje. Vždyť celá podstata se zde skrývá v její
získané božské síle a v ženském principu.“

Agapé neboli „hody lásky“

„Kult Bohorodičky neexistoval v křesťanských obcích, které organizovali lidé
Gamaliila ani v těch, které byly založeny
na Pavlově náboženství. V nich se samozřejmě v souladu se zákony Archontů
podporovala dominance mužského principu. A u pravých učedníků Ježíše, pravých
následovníků Jeho Učení, byla oslavována
právě harmonie mezi mužským a ženským
principem, tak jak to učil Ježíš. Konaly se
takzvané agapy, což v překladu z řečtiny
znamená „hody lásky“. Jsou to společné
tajné hostiny, které ve své době organizoval Ježíš se svými učedníky, kde se mimochodem podporovala právě dominance
ženského principu.“
úryvek z knihy Sensei ze Šambaly, 4. díl
(titul se připravuje)

pro konání mariánské pobožnosti. Ta se měla konat každou sobotu a ve
svátek Panny Marie „na věčné časy“. Měl to být průvod se zpěvem Loretánské litanie.
Škoda, že tento sloup strhl v r.1918 rozběsněný dav. Ale je hezké, že
skupina věřících začíná obnovovat tyto mariánské pobožnosti a možná se
podaří obnovit i sloup se sochou na památku Mariina vítězství.
zdroj: www.maria.sk

Studnička Panny Márie

Neodmysliteľnou súčasťou pútnického miesta je prameň tzv. Studnička. Podľa ústneho podania obyvateľov obce Staré Hory (Slovesko) sa
vznik prameňa odvodzuje z čias občianskych nepokojov v 17. storočí,
keď celé okolie Starých Hôr bolo v rukách protestantského vojska. Obyvatelia Starých Hôr sa obávali, že nepriatelia dostanú sochu Panny Márie
(z kostola). Sochu zložili z oltára, dôkladne ju zabalili a potom zakopali
na mieste terajšej Studničky. Roku 1711 ju vykopali z úkrytu a v slávnostnom sprievode ju preniesli na oltár. Na pamiatku, že tu na kopci bola kedysi ukrytá socha, vyvesili obraz Panny
Márie. Pod obrazom
vyvieral svieži prameň.
Dlhé roky bol
prameň zanedbávaný.
Zmenilo sa to až 1.
septembra roku 1886,
keď bol náhle z ťažkej
choroby
uzdravený
starohorský farár Matej
Hrivnák. Po prechladnutí mal veľké bolesti
hlavy, uší a ďasien. Pre zapálené ďasná nemohol ani jesť. Keď zlyhali
lieky a bolesti sa zväčšovali, obrátil sa s dôverou o pomoc k Panne Márii – Uzdraveniu nemocných. Dal si priniesť vodu z mariánskej Studničky
a len čo vypil prvý pohár vody, bolesti hneď prestali.
Z vďačnosti za svoje zázračné uzdravenie dal postaviť dôstojný stánok. V prostrednej kaplnke bola umiestnená drevená socha Panny Márie. “Rozdávateľka milostí”- bola dielom tirolského rezbára Rungaldiera.
Nad kaplnkou bol nápis: “Život, sladkosť a nádej naša! Buď primluvnica
naša!” V súčasnosti sa táto socha Panny Márie nachádza na hlavnom oltári v kaplnke sv. Anny. V bočných kaplnkách boli postavení dvaja anjeli,
ako strážcovia Kráľovnej nebies.
Na Starých Horách sa počas roka koná niekoľko pútí. Prvá a najväčšia púť sa koná na Slávnosť Zoslania Ducha Svätého a druhá väčšia púť
sa koná na sviatok Nanebovzatia Panny Márie. Okrem týchto pútí prichádzajú pútnici na väčšie mariánske sviatky.

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

zdroj: www.starehory.sk
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SÍLA VÍRY:

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:

jak uvnitř, tak i navenek,
jak nahoře, tak i dole
Slyšeli jste někdy o stigmatech?

Stigmatici jsou hluboce věřící lidé,
kterým v určitých chvílích vznikají krvácející rány na rukou, chodidlech, tedy
právě na těch místech, kde je měl i Ježíš Kristus, když byl ukřižován na kříži.
A přesně za tři dny tyto rány beze stopy
mizí. A některým věřícím stigmatikům
vznikají nejen rány, ale v jejich ranách
se objevují také hřeby. Přičemž tyto
hřeby byly analyzovány a skutečně
se potvrdilo, že to není jen tak nějaký
výrůstek z kůže a masa, ale skutečné
hřeby, které byly vyrobeny z materiálu,
jenž je charakteristický pro tu dobu,
tedy asi před dvěma tisíci lety...
Dr. Nicola Silvestri, který se zabýval léčením stigmat poznamenal: “Z lékařského hlediska nelze považovat
stigmata za rány nebo boláky, protože
nemají tendenci zajizvovat se, i když
jsou podrobeny léčbě. Nemají tendenci
se infikovat, nerozkládají se, nedochází k degenerací tkaní, nevylučují nepříjemný zápach. Krvácejí a zůstávají
stejné a neměnné, což je v rozporu se
všemi zákony přírody.“
Za nositele stigmat je považován
sv. František z Assisi, (1182 – 1226),
mnich a zakladatel žebravého řádu
františkánů. Stigmata se objevují
i u osob v moderní době. U patera Pia
se podle jeho výpovědi vyskytly po
duchovním zážitku, a to již v mladém
věku. Další nositelkou byla Therese Neumann von Konnersreuth, která v průběhu svého života trpěla šesti stigmaty
a měla i dar uzdravování a zároveň

byla breathariánkou.
Asi nejznámější stigmatičkou současnosti
je Catalina Rivas žijící v Bolívii. U ní se
stigmata objevují jen jednou do roka
na velký pátek. Dalším současným nositelem stigmat je P.James Manjackal.
Stigmata se u něj projevují zejména při
mši svaté při proměňování.
Tak jako jiné “nadpřirozené“ jevy
byla také stigmata, objevující se
i dnes, podrobena zkoumání a odborně prováděným pokusům. Věda však
dosud nemá úplně jasno. Lékaři připouštějí, že v některých případech se
stigmata objevovala na tělech doslova
před jejich zraky.
Odborníci jsou do jisté míry bezradní hlavně v případech dětí, kde chybí motivace senzacechtivosti a fanatismu, a u ateistů, tedy lidí bez vyznání.
Víra opravdu dělá zázraky. A neexistuje nic, co by bylo pro věřícího
člověka nemožné, ať už věří v kohokoli
nebo v cokoli...
Víra nemusí nutně znamenat příslušnost k nějakému náboženství nebo
církvi. Můžeme věřit v lásku, v úspěch,
v uzdravení, v přátelství atd. Je to síla,
která nás žene dál a jíž považujeme za
nezbytnou součást našeho života.
Víra – to není jen slovo, je to
vnitřní síla, kterou vytváří samotný člověk. A je-li absolutní, čistá,
nezabarvená žádnou pověrou, má
ohromnou moc.

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

POVODNĚ: ohrožení nebo varování
Proto všichni velcí Učitelé lidstva
v celé historii vyzývali lidi k víře a lásce
a předávali jim tyto znalosti na jejich
úrovni vnímání. Vzpomeňme si třeba
jen na slova Ježíše: „Budete-li mít víru
jako hořčičné zrnko, můžete říci této
hoře: přesuň se odtud tam, a přesune
se; a nic vám nebude nemožné.“ A to
nejsou prázdná slova, jsou to pravé
znalosti pro ty, kdo umí poslouchat:
„Ti, kteří slyší, uslyší.“
Dokonce i prostá ‚slepá‘ lidská víra,
která má omezené možnosti, je schopna dokázat mnohé věci. A pravá víra
odhaluje neomezené možnosti. Ona
může nejen hýbat planetami, ale i vytvářet, ničit a ovládat jiné světy pouze
jedinou myšlenkou.
A to je obrovská, skutečná síla!
Pravá víra není vůbec žádný fanatizmus, který by byl vyhrocený až do absurdity. Naznamená to, že se budeme
‚bít se do hrudi‘ při sporech a demagogiích. Pravá víra je stupeň čistoty
naší vlastní duchovní síly.

Jedna stará pravda říká: „Jak
uvnitř, tak i navenek, jak nahoře,
tak i dole.“
s použitím zdroje: http://dusevni-zdravi-a-psychologie.zdrave.cz/
stigmata/

ŘIĎTE SE SAMI SEBOU
V poslední době si čím dál tím víc
uvědomuju, jak nás pořád zaplavuje
zvyšující se tsunami informací ze všech
možných sfér a oblastí a jak je ve skutečnosti těžké neztratit hlavu a udržet
si nějaký svůj základní názor nebo pohled na věc. Internet je plný zajímavých
článků o různých vědeckých výzkumech
a objevech a člověk se dočítá, jak vědci
přišli na tohle a pak zase na něco jiného
a ve finále zjistili při třetím objevu, že
první vlastně neplatí.
Člověk vídá a slýchá ze všech stran
často protichůdné a odporující si informace a rady například o zdravé životosprávě a hubnutí. Po čase se sami lidé
cítí odborníky, a tak nám nakonec neradí jenom časopisy, televize a internet,
ale každý druhý kolega, kamarád nebo
soused. Jedni tvrdí, jak je zdravé ovoce
a špatné mléko, druzí zase ovoce zavrhují, třetí vyzdvihují ten či onen systém
stravování a čtvrtý nabádá k přísnému
půstu. Při zdravotních potížích běžíme
k lékaři, který nám s naprostou jistotou
a sebevědomým úsměvem jasně lajnuje,
co je dobré a co není, co je čím způsobeno
a co čemu odporuje. Jenže pak přijdeme
domů, pro jistotu se podíváme na internet
a tam se dočteme, jak vlastně už je to zase
jinak a jak různí lidé radí různé věci, a nedej bože, že se podíváme na nějaké fórum,
kde lidé sdílí svoje osobní zkušenosti. Po
přečtení tří až pěti názorů už vlastně vůbec
nevíme, co si máme myslet.
Přestože to už asi zní jako klišé, je potřeba znovu si říct a uvědomit, že základem všeho je to, co si myslíme a čemu
věříme. A tady dochází ke zlomovému
okamžiku, k velkému rozcestí. BUĎ si
budeme myslet a věřit tomu, co vídáme,
slýcháme a čteme, co nás naučili ve škole
a co nám vysvětlili „odborníci“, ANEBO
před vnějšími názory razantně zabouchneme dveře a v tichosti a klidu svého nitra se
vědomě SAMI rozhodneme, CO si chceme
myslet a ČEMU chceme věřit. Zároveň se
u toho nemusíme bát, že se budeme mýlit. Protože pokud skutečně postavíme
svoje názory a myšlenky na tom, kdo
jsme, jaké máme zkušenosti a čemu
věříme, vytvoříme si tak nejzdravější
možný přístup k životu, protože bude-
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me respektovat svoji jedinečnost a neopakovatelnost. Masy lidí trpí hlubokým
neštěstím, protože denně přebírají odborné
a fundované názory a rady druhých, a naprosto u toho ignorují svoji individualitu
a osobnost. To, že se naše názory budou
časem měnit a krystalizovat, je naprosto
zdravá a přirozená věc, to podstatné ale
spočívá v tom, že to budou NAŠE názory
a představy.
Rozhlédněme se kolem a zamysleme se nad tím. Okolo nás běhá nesčetně
příkladů, které nám dokazují, že mít své

Když víš kam pluješ,
nezabloudíš
vlastní neotřelé myšlenky a názory je
velmi dobrá cesta sama k sobě a potažmo
i k duchovnímu rozvoji. Vídáme lidi, kteří od patnácti let kouří, a když jim v jejich
osmdesáti letech začnete vyprávět, jak je
kouření strašně škodlivé, srdečně se začnou chraplavým hlasem smát a váš názor
s nimi absolutně nepohne. Lidi, kteří dosáhli velkých obchodních, spisovatelských
nebo vědeckých úspěchů, i když nikdy nic
nevystudovali, protože je to prostě nebavilo. Lidi, kterým doktor oznámil, že mají
nevyléčitelnou chorobu a tři měsíce života,
a vy je pak za 20 let slyšíte smát se na celé
divadlo a říkáte si: „Jak to ten člověk jenom dokázal?“ S takovými příklady se dá
jít do nekonečna. Každý z nás zná někoho
takového, ať už přímo nebo nepřímo. Co
mají tito lidé společného? A čím se liší?
Mají snad lehčí život? Lepší geny? Větší
štěstí? Já myslím že ne. Co ale většinou
tito lidé mají, je velká dávka zdravé odvahy myslet si a věřit tomu, co oni uznají za
správné, a nikdo jiný!
Cesta k Pravdě je synonymum duchovního vývoje. Existuje jen jedna Pravda, ale
má miliony úrovní. Každý z nás je na té
jedné své úrovni a ta se téměř vždy více

nebo méně liší od úrovně pravdy kohokoliv jiného. Můžeme tedy zkoumat pravdy
ostatních lidí, promarnit tak celý život
a ničemu se nenaučit, anebo můžeme s klidem nechat každému jeho vlastní pravdu
a zaměřit se na tu svojí. Univerzální pravda
je jako jeden velký krásný vybroušený diamant uvnitř neotesané skály. Každý si nosí
v sobě tuto skálu a každý má jiný způsob
jak ji otesávat. Když se zaměřujeme jen na
svou vnitřní pravdu a věnujeme jí veškerou
energii, život nás vede do takových situací
a k takovým zkušenostem, které nám pomáhají odlamovat kousky či kusy kamení vedoucí k vnitřnímu pokladu. Nebo
můžeme statečně s kladivem a dlátem
chodit k cizím skalám a snažit se formovat jejich tvar, zatímco naše vlastní
skála leží ladem.
Čím víc se řídíme sami sebou, tím
rychleji odpadají nečistoty a nánosy
nepravd, tím jasnější je náš pohled na
život a tím hlubší moudrosti dosahujeme. Nesmíme se ale bát. Pokud chceme
žít svůj život po svém a věřit své vlastní
pravdě, musíme na to mít dostatečně odvahy. Neboť čím víc se člověk přibližuje
k pravdě a čím víc ji žije, tím víc vystupuje
z davu a přitahuje pozornost těch, kteří obtěžkáni svým balastem závistivě přihlížejí
jeho vzestupu.
Rozumný a moudrý člověk, který se
řídí sám sebou a svým nejniternějším přesvědčením nehledě názorů a hlasů zvenčí,
vždy pozná, kdy má mlčet a nechávat si
svá poznání pro sebe, a kdy má naopak rázně zakročit a odvážně a beze strachu vyjádřit svou pravdu za účelem vyššího dobra.
Věřte jenom tomu, co s vámi souzní.
Myslete si jen to, s čím se chcete ztotožnit.
A nebojte se říct ne (ať už v duchu nebo
nahlas), pokud vám někdo předkládá něco,
co nechcete, aby se stalo součástí vašich
představ a vašeho života. Nezapomínejte,
že vědecké, lékařské a jiné objevy a poznatky jsou také jen zčásti otesané skály,
které čeká ještě dlouhá cesta a mnoho práce, než z nich vzejde diamant Pravdy. Je
totiž možné, že vy se k tomu diamantu dostanete dřív než věda! A proto: ŘIĎTE SE
SAMI SEBOU!
Autor: Jan Menděl
http://honzikjuanitoangel.webnode.cz

Zdravím i v tyto deštivé dny. Pro
mnoho z nás jsou tyto dny opravdu těžké.
Ptáme se, proč se toto děje a říkáme si, že
se příroda snad zbláznila. Zkusme se na
to chvilku podívat i z druhé strany ...
Příroda je úžasně mocná a moudrá.
Nikdy se nic neděje proto, aby se nám
tím ublížilo, ale aby nám to něco ukázalo – třeba to, jak jsme poslední dobou žili nebo spíš přežívali. Nevážili si
opravdu důležitých věci, jako je láska,
zdraví, rodina a PŘÍRODA.
Poděkujeme přírodě za vše, co nám
od nepaměti poskytuje. Dlouhou dobu si
člověk hrál na Stvořitele všeho bez úcty
a respektu a tak jsme dostali další lekci… Přijměme ji, neubližujme přírodě
a buďme k sobě laskavější.
***

Indianka Li: „Každý den člověk do
vody vylévá něco, co voda nepřijímá
s potěšením a co jí hodně škodí. A teď,
když se voda rozhodla očistit a vylít se ze
svých břehů do našich domovů, dát nám
okusit toho, čím ji člověk častuje každý
den, jsme z toho strachy bez sebe. Voda
má ohromnou sílu a je to bytost, která
by měla být respektována a uctívána,
protože je opravdu posvátná. I člověk
je z vody tvořen. Pokud jde člověk proti
vodě, jde vlastně sám proti sobě...“
TA VODA TADY NENÍ JEN TAK …
JE TO VZKAZ PRO NÁS – BUĎME
TRPĚLIVÍ TAK, JAKO JE MATKA
ZEMĚ S NÁMI …
Jana Hrušková
http://www.leciva-energie.net

Sme stále deti našej Zeme
Sme stále deti našej Zeme,
poznanie v duši stále drieme.
Často bez zjavnej príčiny,
ničíme dielo nádhernej divy.

Tí, čo počujú kričia tiež,
prestaňte skákať na jej driek,
zlomíte jej ho zle bude,
skaza sa valí po prúde.

Bráni sa silno, chce tiež žiť,
veď je tu pre nás, je náš svit.
My žiaľ jej túžby vidieť nechceme,
chamtivo z útrob silu berieme.

Bije zvon hlučne, nespíte,
čas ten sa kráti, prezrite,
V srdciach je miesta stále dosť,
pre krásu žitia, pre radosť.

Chceme mať stále viac a viac,
nehladiac pritom na jej čas,
veď aj jej rýchlo život uteká,
už plače, vzlyká, narieka.

Nespite…
Mária Miadoková
zo zbierky „Z každého rožka“

Pergamen tvou touhu neuhasí.
Klíč k moudrosti nenajdeš na stránkách knih.
Kdo po tajích života myšlenkou každou prahne
Ve své duši najde pramen jich.
Johann Wolfgang Goethe
Proč si začínáme něčeho opravdu vážit až tehdy, když to nenávratně ztratíme:
mládí – ve stáří, zdraví – na nemocničním lůžku, život – na smrtelné posteli?
Proč?!
Možná, že nás právě tyto nenadálé situace donutí, abychom se zamysleli nad
pomíjivým bytím, donutí nás, abychom se probudili z bláhových fantazií, které
vznikly z naší lenosti, a vrátili se zpět do reality.
Realita je taková, že nikdo z nás nikdy neví, co se s ním může stát další minutu.
Takže nestojí za to pokoušet Osud, ale musíme si vážit každého okamžiku teď
hned, od této vteřiny a vážit si ho tak, jak si jej cení lidé odsouzení k smrti.
Je možné, že pak hlouběji pochopíme smysl života samotného a uděláme
v něm užitečného tisíckrát víc pro svou duši a pro všechny kolem.
Je hloupé myslet si, že zítřek tu bude vždy, protože on klidně ani nemusí přijít.
Prožili jste 16, 22, 30 nebo 40 let. Ale copak si někdo z vás pamatuje, jak je
prožil? Ne, máte jen pouhé ubohé útržky, a ty jsou navíc jen spojené s emocionálním vzplanutím.
Život tak utíká, to nedokážete ani postřehnout. Samé studium, samá práce
a ještě nějaké nekonečné rodinné starosti… A o sobě, o duši opravdu nemáte
kdy přemýšlet, pořád se objevují nějaké naléhavé věci.
Myslíte na budoucnost, na minulost. Ale žijete přece v okamžiku, který se nazývá Teď.
A co je to Teď? Je to drahocenná vteřina života, je to dar Boží, který je nutné
rozumně využít.
Protože zítřejší den je krokem do neznáma. A není vyloučeno, že to může být váš
poslední krok v tomto životě, krok do propasti, do nekonečna. A co bude tam?
„…pohleď na sebe a přemýšlej o tom,
Kdo jsi, kde jsi a kam půjdeš potom?“
Omar Khayyam
Najdi v sobě křišťálový pramen své duše a pochopíš, že všechno toto hmotné
pozlátko – auta, byty, chaty, postavení ve společnosti – všechny tyto hmotné
statky, při jejichž dosažení strávíš celý svůj vědomý život, jsou jen prach.
Prach, který se v tomto pramenu okamžitě promění v nicotu.
A život ubíhá. Život, který můžeš proměnit na nekonečný oceán Moudrosti.
Vždyť v čem spočívá smysl života, zamýšlel ses nad tím někdy?
Nejvyšší smysl života každého jednotlivce spočívá v poznání své duše.
Všechno ostatní je dočasné, pomíjející, prostě jen prach a iluze.
Jediná cesta, jak poznat svou duši, vede přes vnitřní Lásku, přes mravní očištění svých myšlenek a přes zcela neotřesitelné přesvědčení, že tohoto cíle dosáhneš, tedy skrze vnitřní víru...
Dokud z tebe ještě sálá život, nikdy není pozdě poznat sám sebe,najít v sobě
svou podstatu, svůj svatý, životodárný pramen duše…
Citáty z knihy Sensei ze Šambaly od autorky A. Novych
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