
Kosmetické 
suroviny

Nabízíme vám malou abecedu surovin, 
s nimiž se častěji setkáme v naší domá-
cí laboratoři při vlastnoruční výrobě 
kosmetických přípravků. 
Avokádo (Persea americana) je ovo-
cem nejbohatším na tuky a vitamín E, 
který podporuje reprodukční sousta-
vu a jako antioxidant chrání i před ra-
kovinou a stárnutím buněk. Jeho olej, 
získaný z dužiny tohoto plodu, působí 
výrazně při lupence, ekzémech, neboť 
ulevuje od svědění. 

 pokračování na str. 4

Jak jsem potkal 
sám sebe

Před časem jsem potkal letitého příte-
le. Dlouho jsme se neviděli. Náš krátký 
rozhovor se točil obligátně kolem rodi-
ny, kdo kde nyní pracuje a jak ten čas 
letí. Když jsme se rozloučili, uvědomil 
jsem si, že jeho pohled na svět je stále 
stejný, jako byl před deseti lety, ale můj 
se diametrálně změnil…

 pokračování na str. 6

sv. Sofie duchovní 
perla Slovanů

Chrám sv. Sofie je svým architektonic-
kým řešením historická památka, kterou 
nejde uchopit jediným pohledem. Na 
začátku se vám Sofie může jevit ne příliš 
velká. Existují chrámy a kostely mnohem 
honosnější. První věc, která upoutá vaši 
pozornost je, že ať se na ni díváte z jaké-
koliv strany, neodhalí se celá najednou. 
Dokonce, i když se k ní přibližujete, je 
těžké spočítat, kolik má nahoře kopulí. 
Celá Sofie se nám otevře až seshora, po-
kud se vyšplháme na zvonici…

pokračování na str. 5

Šalva Amonašvili: 
Pravda o škole

Vynikající pedagog, doktor psychologie, 
profesor, vedoucí Centra pro humánní 
pedagogiku při Moskevské státní peda-
gogické univerzitě – Šalva A. Amonašvi-
li. Tento člověk po dobu své dlouholeté 
praxe zavádí ideje dobra a lidskosti do 
praxe a to nejen ve své práci ve škole, ale 
přenáší je do vědomí dětí a jejich rodičů. 
 „Velkorysost se vychovává velkorysostí. 
Svoboda je vychována svobodou. Láska 
je vychována jen láskou. Vychováváním 
svých dětí vychováváme i sami sebe.“

 pokračování na str. 3
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Mladé  
březové listí,  

lék z jarní přírody
Mladé listy obyčejné břízy jsou skvělým 
přírodním léčivým prostředkem. Po-
máhají při onemocnění močových cest, 
revmatismu, podporují metabolismus. 
Bříza pročišťuje ledviny, prospívá vla-
sům i trávení. Březové listy, velmi hojné 
a z jara všude dostupné, jsou důležitou 
součástí léčivých urologických směsí. 
Koupele prokrvují pokožku a zlepšují 
její stav, extrakty z mladého březového 
listí jsou i součástí krémů proti celuliti-
dě…

 pokračování na str. 2 

Mám ráda neobvyklá pražská rána, 
kdy se Praha pomalu probouzí, ulice 
jsou tiché a pokud někoho potkáte, 
máte velké štěstí. Takové dny je Mat-
ka měst zahalena do nádherného zá-
voje a v náručí skrývá překvapení. 

Procházím Malou Stranou poblíž 
Kampy a přicházím do Prokopské ulice  
č. 8. Východ slunce je za dveřmi a moc 
se těším, co dnešní dvaadvacátý únorový 
den roku 2015 přinese. Proč stojím zrov-
na zde? Dnes je v Ženských lázních ce-
lodenní program pro ženy – přednášky, 
cvičení, vaření, tvoření, tanec – spousta 
překvapení… 

Program zahajujeme na břehu Vlta-
vy. Kouzelná ranní nálada při východu 
slunce se nedá ničím nahradit – ztiše-
ní, zapálené svíčky, vnitřní modlitba, 
přání, společné propojení. Mám pocit, 
jako bych stála na břehu posvátné řeky 
Gangy. Ale není snad každá řeka její se-
strou? Vzduch nese jemný příslib jara. 
Držíme se za ruce, vnímám posvátnost 
kruhu. Beru do rukou fotoaparát a doku-
mentuji ranní náladu. Při jednom zábě-
ru, když chci vyfotit Renatu Skálovou, 
zakladatelku Ženských lázní a Školy 
pánevního dna, mi uklouzne noha po 
vlhkých kostkách a řítím se k zemi. 
Držím přístroj nad hlavou jako trofej, 
takže nemohu použít ruce k zastavení 
pádu a sunu se pomalu, ale jistě do Vlta
vy. Konečně se zastavím, ostatní ženy 
mi pomáhají z vody. „Musíš se ohledat, 
jestli jsi v pořádku,“ říká Renata. No je 
to paráda, takový ranní křest vodou. Na-
štěstí mám jen naražené koleno, jinak 
se mi nic nestalo, vylévám vodu z bot. 
Směji se a přemýšlím o Vltavě. Vzpo-
mínám si na loňský červen, kdy jsem 
byla sama přímo u pramene Vltavy 
a dost dlouho jsem si s ní povídala. Jaké 
poselství mi dala? Bylo o tom, že kaž-

dý pramen vyvěrá z velké lásky a nese 
v sobě obrovskou naději. 

Poté postupně jedna po druhé vyslo-
vujeme svá přání. Přeji ženám (a nejen 
jim), abychom vždy všichni našli naději, 
i kdyby měla být pouze v jediné kapce. 
V pohádce také stačila jen jedna kapka 
živé či mrtvé vody. V indických mistič-
kách z listí posíláme světýlka po Vltavě. 
Jemný kouř bílé šalvěje nás halí. 

Zpět se vracíme kolem Čertovky, 
vodník se na mne usmívá stejně jako 
slunce, které už vystrčilo několik paprs-
ků. Mám za sebou první letošní koupel. 
Opět jsme na základně v Ženských láz-
ních v Prokopské ulici. Začíná snídaně – 
stůl hojnosti plný obilí, ovoce, jogurtů, 
semínek, ořechů sušených plodů. Na 
ručním vločkovači točím klikou a melu 
si ovesné vločky, někdo má i žitné nebo 
pšeničné či jáhelné. Popíjíme čerstvé 

šťávy. „Dej si do toho trochu oleje, abys 
vstřebala karoten,“ poznamená Blanka – 
recepční, když mi podává čerstvou šťá-
vu z červené řepy mrkve a jablek. „Tak-
to by to tady mělo vypadat každý den,“ 
podotkne Renata. Každý den Lázně na-
bízejí bohatý program pro ženy, dnešní 
den je ochutnávkový koktejl všeho, co 
se zde učí nebo bude učit. Dojídáme, 

sklízíme stůl a už přicházejí lektorky 
Simona a Petra s pískovými mandalami.

Ukazují nám, jak se takové mandaly 
vyrábějí. Pro mne je to úplně nová tech-
nika a jsem doslova okouzlena – jem-
né barvy, písek, bohatý výběr odstínů. 
Vybírám si gotickou mandalu a pískuji. 
Lektorky během tvoření vyprávějí, že 
jezdí po školách a učí děti.“ Je to ces-
ta do nitra člověka s nesmírně léčivými 
účinky, sama jsem na tom úplně závis-
lá,“ říká lektorka Simona. 

Je to opravdu záslužná činnost na-
bídnout tuto techniku i dětem. Při této 
činnosti se všichni úplně zklidní. Během 
tvoření už přicházejí další ženy a lektor-
ky, některé se dokonce mezi sebou znají, 
což ještě více vytváří domácí náladu. Ve 
dveřích stojí Jitka – lektorka jógy pro 
ženy, která se zaměřuje také na téma 
jógy a menopauzy. 

Ženy odcházejí na dopolední cviče-
ní s Jitkou. Určitě se jim bude líbit, už 
jsem ho také několikrát ochutnala. Jen 
koutkem oka vidím, že přicházejí Marta 
a Marlena – také odbornice na probouze-
ní tvořivosti.Jsem stále ponořena do pís-
kování a snažím se dílo dokončit, proto 
se vzdávám další části programu – hlu-
boké jógové relaxace – jóganidry s ostat-
ními ženami. Některé ženy odcházejí do 
sálu pojmenovaného Vltava, kde Marle-
na vede tuto relaxaci. Dokončuji práci 
a fotím ostatní díla. 

„Jejej, to to letí,“ leknu se při pohledu 
na hodiny a rychle jdu dát na sporák bram-
bory, aby se uvařily, než se ženy „probu-
dí“. Chystám se na vlastní část programu 
o vegetariánství, postupně připravuji oběd. 
Mám spousty pomocnic – někdo míchá, 
někdo krájí, já hnětu karbanátky z tofu.

pokračování na str. 4

ŽENY ŽENÁM
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Jak dlouho žiji, to nezávisí na mně. Ale jestli skutečně žiji, to na mně závisí. Seneca

ZDRAVÍ březen 2015 • Polahoda

Těžko se nám vstává, končetiny jsou ztěž-
klé a často ani nemůžeme pořádně pro-
mluvit – naše tělo je po ránu vystaveno 
těžké zkoušce. Několik nepatrných cviků 
nám pomůže obnovit pohyblivost od prv-
ních minut dne, píše francouzský deník 
Le Figaro.
Osteopat Célestin Sertelet nabízí několik 
cviků, které můžete udělat, když zazvo-
ní budík. A přitom můžete zůstat pěkně 
v posteli.

■ Nejprve uděláme kroužky, jimiž bu-
deme aktivovat kotníky. S rukama podél 
těla začněte pomalu kroužit, nejdříve pět 
kroužků ve směru hodinových ručiček, 
pak v protisměru, s pravým kotníkem, poté 
totéž s levým kotníkem. Protahujete si tak 
vazy a šlachy, které jsou namáhány zejmé-
na nošením obuvi s podpatkem.

■ Stále vleže skrčte pravou nohu. Vaše 
pata zůstává na matraci blízko pravé hýž-
dě. Dejte pravou ruku na koleno a udělejte 
stehnem pět velkých kruhů ve směru hodi-
nových ručiček a v protisměru. Cvičte po-
malu a kruhy dělejte co největší. Opakujte 
s levou nohou. Cvičením uvolňujete hýždě 
a nepřímo pánev.

■ Se zády přitisknutými k matraci skrč-
te levé koleno jako u předchozího cviku. 
Uchopte ho pravou rukou a tlačte vpravo, 
jako kdybyste ho chtěli přitisknout k mat-
raci. Záda musejí zůstat rovná. Napněte 
levou paži na matraci a protáhněte pěst, 
přičemž dlaň směřuje ven. Udělejte pět 
nádechů a při každém výdechu tlak pra-
vou rukou prohlubte. Nesmí vás přitom 
nic bolet. Opakujte cvičení s pravým ko-
lenem.

■ Posaďte se na lůžku s napjatýma no-
hama a snažte se dotknout rukama špi-
ček nohou. Pětkrát se nadechněte a s kaž-
dým výdechem se snažte ještě více přiblížit 
k nohám. Musíte cítit tlak v zadní části ste-
hen, nepříjemný, ale účinný!

■ Nakonec vstaňte z postele a protáh-
něte si záda. Vaše ruce se nejprve snaží 
dotknout se špiček nohou a hlava je zcela 
uvolněná. Pomalu, obratel po obratli, na-
rovnávejte záda. Zároveň zvedněte ruce až 
nad hlavu a protáhněte se do výšky. Pro-
hněte záda dozadu. Opakujte pětkrát.

http://zdravy-pohyb.doktorka.cz/jak-
-si-po-ranu-protahnout-telo/

Jak si po ránu protáhnout tělo

Tato rostlina pochází z povodí Ama-
zonky a obyvatelé jihoamerických pralesů 
ji odpradávna považují za rostlinu s lé-
čivým posláním. Hlavní účinnou látkou 
semene guarany je látka podobná kofeinu.

Guarana zlepšuje krevní oběh, odstra
ňuje fyzickou i psychickou únavu, zvyšuje 
vytrvalost, zlepšuje men tální funkce, má 

povzbuzující účinky a pozitivní vliv na naši 
koncent raci. Energizující účinky přetrvá
vají déle než po konzumaci kávy.

Guarana zajišťuje celkovou regenera-
ci a vitalizaci organismu, brání usazování 
choles terolu, výborně se uplatní při poru-
chách zažívacího ústrojí, působí při boles-
tivé menstruaci, celkově zmírňuje bolest 
a pomáhá snášet vyso ké venkovní teploty, 
pomáhá v boji s rakovinou a stárnutím. Je 
vhod ná pro celkovou rekonvalescenci po 
dlouhých nemocech a má také afrodizia-
kální vlastnosti.

Guarana je součástí některých doplň-
ků, stimulujících či energetických nápojů, 
čajů, kapslí s práškem ze semen rostliny 

a jiných preparátů proti únavě. Posled ním 
hitem je tekutý koncentrát, který lze pít 
samotný nebo přimíchat do nealkoholické-
ho nápoje nebo koktejlu. Doplňky, nápoje 
či čaje uží vejte do 16. hodiny, nikoli před 
spaním.

Osoby postižené srdečními či žaludeč
nímu potížemi se nemusí obávat konzuma-
ce guarany, neboť složení přípravku je vel-
mi šetrné k zažívacímu ústrojí a tepnám. 
Guarana je v současnosti známá především 
milovníkům náročných tanečních akcí jako 
rychlý zdroj energie v podobě tzv. energy 
drinků.

http://bylinky.doktorka.cz/guarana- 
a-nase-pamet/

Guarana a naše paměť

Někdy uprostřed života jsme bezpro-
středně postaveni před situaci, která zpo-
chybňuje všechno, čeho jsme až dosud 
dosáhli. Jsme zdraví, žijeme možná ve 
šťastném manželství a v práci jsme úspěš-
ní. Přesto nás nenadále přepadne otázka: 
„To je všechno?“

Ihned najdeme spoustu dobrých argu
mentů, že máme všechny důvody ke spo-
kojenosti, ale spo kojení nejsme. Otázka 
se nedá odstranit argumenty, její naléha-
vost zůstává tíživá.

Uvědomujeme si, čeho všeho jsme 
dosáhli. Máme vlastní dům či byt, dob-
ré partnerství, zdravé děti. Také v kariéře 
máme před sebou ještě nějaké dosažitel-

né příčky, a přesto v nás zůstává stísňují-
cí otázka: „Kdyby i druhá polovina mého 
života proběhla tak úspěšně jako ta první 
a já se na konec ohlédl zpátky, můžu pak 
říci – to byl naplněný život? Ať chceme 
či nechceme, pochybnosti nás přepadnou.

Někdy se vynoří další otázka: „Jak 
vypadá skutečně zda řilý život?“ A v re-
trospektivním pohledu zjistíme, že udá
losti, které byly dřív velmi důležité, do-
konce pro nás třeba představovaly životní 
milníky, jejich význam najednou vy bledl. 
Na druhé straně zase získají na závažnos-
ti události, které nám dřív připadaly po-
družné. Většinou to bývají zá žitky, které 
máme spojené s jinými lidmi, setkání či 
přátel ství, v nichž jsme mohli být něko-
mu nějak nápomocní.

A my se ptáme sami sebe, co v nás 
opravdu ještě vězí, a na co to čeká, aby 
„se mohlo projevit“. Co je můj vlastní 
životní úkol, co je moje cesta a jak vypa-
dají moje individuální kroky, abych mohl 
kráčet právě touto jedinečnou životní ces-
tou? Neboť cesta každého z nás je sku-
tečně jedinečná – ještě nikdy nikdo nešel 
stejnou cestou jako my. A uvědomíme si, 
že je stále všechno možné, že právě teď 
můžeme změnit svůj život, že se všechno 
dá ještě obrátit k tomu skutečně podstat-
nému. Samotné dobrodružství život může 
začít!

Zdroj: Kurt Tepperwein – Krize jako 
šance, nakladatelství Noxi

Krize středního věku jako šance

Bolest břicha patří mezi nejčastější zdra-
votní problémy našich dětí. Někdy je 
to známka nějakého závažnějšího one-
mocnění, které by měl řešit dětský lékař 
(zvláště pokud potíže přetrvávají bez 
ohledu na to, co děláme), ale převážně 
příčiny jsou relativně banální. A stačí na 
ně jednoduchá domácí léčba.

Častým důvodem, proč mrňouse bolí 
bříško, je nějaký menší psychický pro-
blém. Ať už jde o stres nebo špatnou ná-
ladu, v tomto případě (a vlastně pokaždé, 
když si malý stěžuje na bolesti) je rada 
jednoduchá. Dítě uklidníme, popovídáme 
si a zbavíme ho starostí. Velmi často po 
malém rozhovoru, úsměvu či nějaké spo-
lečné zábavě je bříško doslovně během pár 
minut v pořádku.

Pokud potíže způsobilo příliš mnoho 
jídla, nějaké těžké pokrmy a nebo hltavé 
pití studených nápojů, velmi pomocná 
může být i malá masáž. Stačí položit ruku 
na žaludek a pak jemnými krouživými po-
hyby hladíme dětské bříško. Občas je lepší 
ruku namazat předtím vazelínou či jiným 
neutrálním krémem (neriskujme vyvolání 
nějaké menší alergické reakce), aby naše 
pohyby byly co nejplynulejší. Pomoci 

může také teplý obklad, naše prabáby čas-
to ještě látku před přiložením na břicho 
namáčely do teplých odvarů z heřmánku, 
řebříčku nebo meduňky.

Také si můžeme připravit několik 
jednoduchých léčivých přípravků, kte-
ré by měli ulevit od bolesti. Velmi účinné 
může být kořeněné mléko, které si připra-
víme tak, že skleničku tekutiny uvedeme 
do varu spolu se lžičkou anýzu a lžičkou 
kmínu. Povaříme pět minut, přecedíme 
a teplý, ale ne horký nápoj podáváme 
dítěti po lžičkách. Klasické jsou různé 
bylinkové čaje, dětem se nejčastěji podá-
valo heřmánek či meduňku. Také můžeme 
smíchat kmín, anýz a kopr, rozdrtit, zalít 
vodou a pět minut povařit. Podobně jako 
mléko i tento nápoj podáváme po malých 
lžičkách.

A kdy bychom měli bezpodmínečně 
navštívit lékaře, i když bolesti břicha netr-
vají nijak dlouho? Pokaždé, když uvidíme 
krev ve stolici a také v situaci, kdy při ko-
jení vidíme krev vytékající z pusinky a zá-
roveň je nám jasné, že to není z prasknuté 
či pokousané bradavky.

http://www.prostezdravi.cz/domaci- 
lecba-bolesti-bricha-u-deti/

Domácí léčba bolesti břicha u dětí

Mladé listy obyčejné břízy jsou skvělým 
přírodním léčivým prostředkem. Pomáhají 
při onemocnění močových cest, revmati
smu, podporují metabolismus. Můžete si 
z nich připravit nálev, koupel, vlasový kon
dicionér.

Bříza bělokorá (Betula pendula) je 
odolný a houževnatý, až 25 m vysoký 
strom, který výborně zpevňuje svahy a od-
hodlaně roste na každém typu půdy. Udrží 
se i na místech, kde by jiné stromy nerost-
ly. Je hojný na sušších půdách celé Evropy, 
snáší i drsné klimatické podmínky.

Ve smrkových monokulturách, kde jde 
pouze o produkci dřeva, i na jejich okra-
jích, byla bříza často kácena jako plevel, 
ale naštěstí se vymýtit nikdy zcela nedala. 
Bříza je nejen krásným a odolným stro-
mem, ale i léčivou rostlinou. Přesněji její 
mladé, svěže zelené jarní lístky. 

Bříza pročišťuje ledviny, prospívá 
vlasům i trávení
Březové listy, velmi hojné a z jara všude 
dostupné, jsou důležitou součástí léčivých 
urologických směsí. Výrazně totiž podpo-

rují vylučování moči, aniž by 
přitom dráždily ledviny, což 
je při léčení zánětů močo-
vých cest i onemocnění led-
vin velice důležité – samo-
zřejmě spolu s dostatečným 
přísunem tekutin.

■  Březové listy mají dezin-
fekční účinky.

■  Užívají se i při revmatismu, neboť pod-
porují vylučování solí – ať již užívané 
vnitřně nebo v koupeli.

■  Celkově podporují metabolismus, což je 
přínosné například při jarních očistných 
kůrách.

■  Koupele prokrvují pokožku a zlepšují její 
stav, extrakty z mladého březového listí 
jsou i součástí krémů proti celulitidě.

■  Březové pupeny zajišťují lepší vylučo-
vání žluče.

■  Míza podporuje růst vlasů – ovšem navr-
távat kmeny, na rozdíl od sbírání listí, je 
zakázáno. I čerstvý pařez nám ještě může 
trochu mízy darovat. Vlasům a vlaso-
vé pokožce prospěje i odvar z mladých 
lístků, který poslouží jako kondicionér – 
vlasy budou zdravé a lesklé.

■  Průmyslově se k léčebným účelům vyu-
žívají i další části břízy – z kůry a dřeva 
se připravuje dehet, prospěšný při kož-
ních chorobách.

Kdy lístky sbírat?
Březové lístky je třeba otrhávat mladé, do 
dvou měsíců po rozvití (obvykle v dubnu 
až květnu), kdy mají nejvíce účinných lá-

tek, které do nich probouzející se strom 
napumpoval. U starších listů se léčivý po-
tenciál výrazně snižuje.

Mladé listy obsahují až 5 % silic, vel-
ké množství saponinů, flavonové glykosi-
dy, třísloviny, pryskyřice, minerální látky, 
fytoncidní látky s antibiotickým účinkem.

Jak připravit březový čaj
Polévkové lžíci čerstvých či sušených ře-
zaných listů zalijeme šálkem vroucí vody 
a pod pokličkou ponecháme deset minut 
vyluhovat. Šálek čerstvého nálevu popíjí-
me jednou až třikrát denně.

Účinek na močové cesty zvýšíme, 
podobně jako u dalších léčivek pro urolo-
gické směsi, přidáním na špičku nože jedlé 
sody. Do směsí s dalšími rostlinami, účin-
nými při chorobách močových cest, jsou 
březové listy velmi vhodné.

Do koupele můžeme přidat jeden až 
dva litry silnějšího odvaru z březových 
listů.

Autor: Jana Bucharová
http://www.ireceptar.cz/zdravi/mlade-

-brezove-listi-lek-z-jarni-prirody/

Mladé březové listí, 
lék z jarní přírody

Všechno pozemské je dočasné a proměnlivé v prachu okamžiku lidské 
existence. Touha získat osobní prospěch nese břemeno nekonečných 
problémů, které rychle ubírají síly. Touha získat dočasnou pozemskou 
moc vytváří sny radosti a smutky, které nás usmrcují ještě během života. 
Upřímná touha překonat svou pozemskou podstatu a skutečná duchovní 
práce na sobě povznáší nad sebestředností a otevírá velikou pokladnici 
duchovního dědictví. A pak, bez ohledu na to, jaký bude pozemský konec – 
ve svém Životě jsi už nyní Vítěz!

... pokračování z minulého čísla
Rozhovor s profesorem I. M. Danilovem

Ale nejčastěji výhřez vzniká uvnitř páteř
ního kanálu. Proč právě tam? 

Protože tam je fibrózní prstenec, který 
obklopuje disk a drží ho. On je velmi silný 
a odolný. Pro lepší představu to můžeme 
srovnat s celtovou látkou. Určitě víte jak 
je pevná. Proč má tyto vlastnosti? Protože 
struktura látky je taková, že ať ji zatáhneš 
do kterékoli strany, stejně drží pohroma-
dě a netrhá se. Podobně je to i u fibrózní-
ho prstence. Na bocích a vepředu je silný 
a pevný a je velmi obtížné ho protrhnout, 
ale vzadu je velmi slabý a tenký. Proč?

Protože v zadní části máme dva klou-
by. Ty berou na sebe část zatížení. Když 
správně zacházíme se svou páteří, je téměř 
nemožné, aby došlo k protržení fibrózního 
prstence v zadní části. Proč? Protože za-
tížení je rovnoměrně rozloženo po celém 
disku a klouby slouží jako opora. Aby 
došlo k protržení, je zapotřebí, aby začal 
degenerativní proces. Co to znamená? 
Při rozvoji osteochondrózy, kdy dochází 
k prosednutí ploténky, dojde k segmentární 
nestabilitě. Obsah pulpózního jádra se pře-
souvá do zadní části a vytváří tlak a zploš-
tění lordózy (ve většině případů). Následek 
zploštění: výška je menší, zátěž větší. Tím 
vzniká tlak zepředu dozadu a následné pro-
tržení fibrózního prstence. Zvlášť v přípa-
dech, kdy jsme se rychle ohnuli, naklonili 
nebo například zvedli těžkou zátěž. Jinými 
slovy, dochází k prudkému přerozdělení 
tlaku od přední části k zadní, k protržení 
prstence a vzniku výhřezu uvnitř páteřního 
kanálu. A co se v něm nachází? Jsou tam 
nervy, trochu výše je mícha, jinak řečeno 
nebezpečný a vážný stav. Když se výhřez 
posune trochu do strany, začne utlačovat 
míšní kořeny a to už je velký problém.

Vracíme se k vaší otázce, čím je ne
bezpečný výhřez meziobratlové ploténky? 

Výhřez ploténky nemusí nutně utlačovat 
segmenty páteře nebo kořeny nervů, ale 
určitě způsobuje autoimunní reakci v orga-
nizmu. Náš organizmus je nastaven tak, že 
pulpózní jádro meziobratlové ploténky je 
jako stát ve státě – prakticky žádný kon-
takt s imunitním systémem nemá, imun-
ní systém si ho nevšímá. Ale na změny 
v buňkách meziobratlové ploténky reaguje 
velmi silně – autoimunní reakce vyvolává 
epiduritídy, zánětlivé procesy a rozvoj růz
ných onemocnění, včetně neuroinfekce. 
Bohužel je to tak.

Proč se to děje? Protože když vzniká 
zánět, nachází se v blízkosti kořínků cévy, 
které jsou jako otevřené vrátka pro různé 
infekce, kterými bez překážek prochází 
a dostávají se do likvoru. Po likvorových 
cestách se dostávají do buněk, mozku a ji-
ných orgánů. V podstatě je tento mechani-
zmus velmi jednoduchý. Pozorujeme tento 
proces už více než 10 let a na toto téma 
máme velmi zajímavé výsledky, které pro-
vádíme ve spolupráci s odborníky z Gro-
mashevského ústavu.

Výzkumy v tomto směru probíhaly již 
dříve, ale podstatných výsledků bylo dosa-
ženo až ve spolupráci s výše jmenovaným 
ústavem. V podstatě tento proces nevyžadu-
je zvláštní důkazy. Stačí pouze sledovat pří-
mou vazbu. Často je to jedna z příčin vzniku 
neuroinfekcí, právě v důsledku zánětu.

Manuální terapie a její důsledky
Představte si situaci. Jistý muž se ob-

rátil k doktorovi s bolestí zad. Doktor pro-
hmatal a vyšetřil záda a řekl: „Mladý muži, 
máte výhřez meziobratlové ploténky, mu-
síte s tím něco dělat.“ No, samozřejmě, že 
každý kdo uslyší tuto diagnózu je vystra-
šený. Výhřez je v současné době opravdu 
velký problém, ale o tom si promluvíme 
později. „Doktore, co mám dělat?“ ptá se 
muž. „Zkusím vám to napravit.“ A začíná 
provádět určité manuální metody. Tento 
popsaný příběh není daleký od skutečnosti. 
Mám spoustu pacientů, kteří vyprávějí své 
příběhy a to i takové, nad kterými zůstává 
rozum stát, ale je to tak. 

Když došlo k protržení fibrózního prs-
tence, vznikl v meziobratlové ploténce vý-
hřez. Pokud vznikne takový výhřez, žádné 
problémy cítit nebudete. Může vzniknout 
bolest v kloubech, ale výhřez cítit nebude-
te. Ale pokud bude výhřez utlačovat ner-
vové kořeny nebo bude směřovat k nervo-
vým kořínkům (extraforaminální výhřez), 
budete samozřejmě cítit bolesti a bude nut-
né výhřez odstranit. Obvyklým místem pro 
vznik výhřezu je páteřní kanál. 

A teď si představte situaci, že přijdete 
k manuálnímu specialistovi s bolesti zad. 
On vás vyšetří a stanoví diagnózu: „Výhřez 
ploténky.“ Pojďme se spolu podívat na tuto 
situaci. Představte si, že tady po obou stra-
nách jsou svaly, občas i vrstva tuku. Myslíte 
si, že přes tyto kosti a tyto svaly se dá na-
hmatat to, co se děje tam uvnitř páteřního 
kanálu? Tady je břicho, tady jsou záda. My-
slíte si, že je to reálné? Ne, není to možné. 

Skutečnosti, že se dají nahmatat rozdí-
ly v umístění trnových výběžků, vychýlení 
vpravo nebo vlevo, nižší nebo vyšší polo-
ha než v normálním stavu a jiná narušení, 
mohou nastat z různých důvodů: snížení 
tloušťky meziobratlové ploténky, svalové 
křeče atd. nebo trnové výběžky mohou být 
pootočené na jednu nebo druhou stranu a to 
u každého jinak. Když se například podívá-
me na tuto maketu, jeden výběžek je výše, 
druhý níže, stejně tak je to i u lidí. Proto se 
při manuálních vyšetřeních dá jen předpo-
kládat, že nějaký proces probíhá uvnitř. Ale 
jaký přesně? Jestli je to progresivní nádor 
v důsledku zničení kostí nebo „prosedlá“ 
ploténka, infekce zasáhla určité oblasti, či 
utlačení nervového kořene, kde vyvolaná 
bolest hodně připomíná kořenové bolesti 
v důsledku výhřezu meziobratlové ploténky 
a mohou to být i jiné příčiny. V každém pří-
padě to jen tak nahmatat nejde. A už vůbec 
nepomůže narovnat ploténku zatlačením, 
pokroucením nebo křupnutím. Ploténky 
není možné napravit! Vysvětlím proč.... 

pokračování v příštím čísle…
Celý rozhovor s profesorem Danilovem
na: https://www.youtube.com/watch?-

v=i5lZNNc6Mt8

Jak vyléčit výhřez meziobratlové ploténky 
a nezůstat na invalidním vozíku

http://www.polahoda.cz
http://zdravy-pohyb.doktorka.cz/jak-si-po-ranu-protahnout-telo
http://zdravy-pohyb.doktorka.cz/jak-si-po-ranu-protahnout-telo
http://bylinky.doktorka.cz/guarana
http://www.prostezdravi.cz/domaci
http://www.ireceptar.cz/zdravi/mlade-brezove-listi-lek-z-jarni-prirody
http://www.ireceptar.cz/zdravi/mlade-brezove-listi-lek-z-jarni-prirody
http://https://www.youtube.com/watch
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Tak jako báseň i život se hodnotí ne podle délky, ale podle obsahu. Seneca

Ve středu 21.1.2015 jsme nebyli sami,
přišli mezi nás zdravotní klauni.

Radost i pláč mají na tváři,
každému s nimi očička zazáří.
Tolik radostí, pohody a dojetí

přineslo jejich klaunovo objetí.
Břéťa, Zita a Andělka

to je partička boží,
my mysleli jsme, že děti

samou radostí stacionář zboří.
Bylo to nádherné, zastavil se čas,

my těšíme se jenom, až přijedou zas.
oddělení Sluníčka DRS

 ZDRAVOTNÍ KLAUNI

Pokud každý začne dělat dobro podle svých možnosti, 
pak možnosti dobra stanou bezmežné. Faziľ Iskander

MEDITACE 
podle knih Anastasie NOVYCH

Kdy: každou středu od 18 hodin
Kde: Antonína Sovy 39, Opava

Kontakty: Renáta 606794639, 
renata.valeckova@seznam.cz

Dušan 737124037, dusan.valecek@atlas.cz
S meditacemí a duchovními praktikami 

se můžete seznámit na:
http://ibisbooks.cz/index.php?nma= 

downloads&fla=podcat&ids=7 
a v knize AllatRa

Meditace podle knih A. Novych přes skype:
každé pondělí od 19.30. Kontakt: Světlana 774 689 512, polahoda@centrum.cz

PROGRAM BŘEZEN
10. 3. 2015 

ALLAT – TVOŘIVÁ SÍLA ŽENSKÉHO PRINCIPU. Meditace ALLAT
17. 3. 2015 

CO JE TO INTUICE? JAK JI ROZVÍJET? Meditace s čakrami
24. 3. 2015

VZNIK VESMÍRU A NAŠE BUDOUCNOST. Meditace Pyramida
31. 3. 2015

RODINA A VZTAHY. „Pohádková terapie“
Celý program na únor na: http://eukalyptus.cz/prednasky/rubrika/kalendarakci/

Vegetariánský restaurant Eukalyptus, U letiště 4, Ostrava – Jih
Tel. 775 899 467 www.eukalyptus.cz

Vážení přátelé!
K dnešnímu dni, úsilím společensky ak-
tivních, iniciativních, poctivých a svě-
domitých lidí z celého světa, kteří při-
jali Znalosti obsažené v knize AllatRa, 
bylo založeno mezinárodní společen-
ské hnutí ALLATRA s cílem, aby se 
všichni lidé dobré vůle, mohli spojit 
a společnými silami realizovat různé 
projekty, sdílet jedinečné zkušenosti 
svého duchovního rozvoje a společně 
se podílet na zkvalitňování života ve 
světové společnosti. Toto mezinárod-
ní společenské hnutí bylo vytvořeno 
za účelem pomoci každému, kdo hledá 
Pravdu, aby co nejvíce pomohlo lidem 
realizovat jejich nápady, projekty a ini-
ciativy, tykající se sebezdokonalování 
a spojování lidí na duchovním a morál-
ním základu. Jak se říká, musíme jít a ne 
o tom jenom snít, jen tak budou vidět 
výsledky.

Iniciativní lidé zakládají v různých 
městech a zemích zastupitelstva mezi-
národního společenského hnutí ALLAT-
RA. Tento významný krok pro budouc-
nost lidstva, zpravidla začíná upřímným 
přáním jednoho dobrého člověka, který 
chce a má odvahu spojit v sociálně – 
kulturních aktivitách lidi dobré vůle ve 
svém městě, regionu, zemi, šířit prapů-
vodní Znalosti. Pro zjednodušení komu-
nikace, poskytování oficiálních infor-
mací o všech záležitostech týkajících se 

práce, iniciativy, projektů tohoto hnutí 
a v neposlední řadě pro sjednocení všech 
nás, bylo vytvořeno jediné Koordinační 
centrum mezinárodního společenského 
hnutí ALLATRA. Jeho cílem je tvořit 
a ne ničit, sjednocovat a ne rozdělovat 
všechny lidi dobré vůle!

Na toto oficiální centrum hnutí je 
možno se obrátit s jakoukoli otázkou 
týkající se tohoto hnutí a své dobrovol-
né účasti v něm, zde lze obdržet ofici-
ální informace o projektech, ověřit si 
informace o činnostech mezinárodního 
veřejného hnutí ALLATRA a jeho účast-
nících. Cíl tohoto centra je sjednotit 
v sociálněkulturních aktivitách všechny 
lidi dobré vůle, skupiny podobně smýš-
lejících lidí po celém světě, toužících 
předávat a šířit Znalosti prostřednictvím 
knihy AllatRa, ty, kteří hledají druhé lidi 
se stejnými cíli a názory ve své zemi, 
regionu či městě. Přátelství a sjednocení 
na duchovním základě významně rozši-
řuje možnosti kreativní dobrovolnické 
činnosti každého z nás, kdo má upřímný 
záměr podporovat společenský tvůrčí 
proces po celém světě. Jak řekl Rigden 
Djapo: „Zaslouží si respekt ten, kdo žije 
a koná v zájmu své duše a pro duchovní 
budoucnost celého lidstva“.

S úctou, 
Anastasia Novych

http://allatra.org/
http://allatrapartner.org

Stacionář navazuje svojí činností na 
rehabilitační jesle, které vznikly v roce 
1968 a jako první v republice poskytovaly 
výchovnou a rehabilitační péči handica
povaným dětem. Brzy vznikla i mateřská 
škola, která se věnovala této problemati
ce. V roce 1984 byl dán podnět tehdejšímu 
„Národnímu výboru“, aby se tato dvě za
řízení sloučila a umožnila tak komplexní 
péči handicapovaným dětem do věku 7 let. 

V současné podobě funguje stacionář 
od 1. 3. 1990 a to na Ukrajinské ulici v Os-
travě – Porubě. V roce 2007 se podařilo 
rozšířit stacionář o další detašovaná praco-
viště při ZŠ I. a II. stupně Ukrajinská v Os-
travě – Porubě a na Dětské oddělení MNO 
p.o. Od roku 2001 do 2011 jsme rehabili-
tační služby poskytovali i v ZŠ Kpt. Vajdy 
v Ostravě – Zábřehu.

Hlavním cílem DRS je včasná diagnos-
tika nerovnoměrného/patologického vývo-
je dítěte s následnou komplexní terapií, na 
které se podílí lékaři, fyzio a ergoterapeuté, 
zdravotní (dětské) sestry ve spolupráci s kli-
nickým logopedem, psychologem, speciál-
ními pedagogy. Péče v DRSu je poskytová-
na ve dvou formách – ambulantní a denní 
pobyt, kdy zejména u této formy jsou rodiče 
členy týmu. Komplexní – denní péče je po-
skytována především dětským pacientům 
s kombinovaným postižením. Ostravský 
stacionář je jako zdravotnické zařízení jedi-
nečné svého druhu v naší republice fungují-
cí při nemocnici. Denní či jinak koncipova-
ná stacionární zařízení bývají v soukromých 
rukou nebo spadají pod sociální sféru s pl-
nou úhradou veškerých služeb klienty. V na-

šem stacionáři klienti hradí pouze stravu, 
další provoz je dotován magistrátem, rhb. 
péči a terapie hradí pojišťovny.

Z rehabilitačních metod v začátcích 
fungování DRSu se jako terapie používa-
la zejména Vojtova reflexní lokomoce, od 
90 let k ní přibyl Bobath koncept. Tyto dvě 
terapie lze s úspěchem kombinovat. Ve 
většině indikací jde v současnosti o kom-
binaci více metod, technik a směrů vždy 
na základě individuálních potřeb pacienta.

Výrazně vyšší úroveň vzdělávání při-
spívá k úspěšné aplikaci teorie do praxe, 
v čemž nám v nemalé míře napomáhá 
i spolupráce se zahraničními kolegy.

Bobath koncept, který v prvé řadě 
vychází z individuálních potřeb pacienta, 
není založen na rutinní práci terapeuta, 
a proto jej nutí přemýšlet, jak s pacientem 
co možná nejlépe postupovat, aby se posu-
nul ve vývoji léčby dál. Dále má každé dítě 
vypracován svůj individuální dlouhodobý 

i krátkodobý terapeutický plán, na kterém 
se podílí celý tým odborníků včetně samot-
ných rodičů dětí. Stacionář je výukovým 
pracovištěm v tomto konceptu.

V posledních letech dochází ke změ-
nám struktury handicapů našich malých 
pacientů. S vývojem zdravotnické techniky 
a rozvoji poznatků medicíny se stále častěji 
daří zachránit život předčasně narozeným 
dětem s nízkou porodní hmotností. Pro-
to se méně než před 35lety setkáváme se 
„čistou“ diagnózou dětská mozková obrna 
(DMO), častěji se druží další problémy 
jako jsou poruchy příjmu potravy a tekutin, 
sluchové a zrakové vady, senzorické potíže, 

narušení komunikačních schopností. Na-
růstá počet dětí s pervazivními poruchami, 
časté jsou metabolické a genetické vady, 
ortopedické vady, apod. Každé dítě má jiný 
klinický obraz se specifickými problémy, 
které se řeší individuálně ve spolupráci 
s dalšími odborníky ( neurolog, orotped, 
protetik, ophtalmolog, zrakový terapeut ) 

V péči stacionáře je většina dětí již 
od narození, kdy je jim péče poskytována 
ambulantně a následně některé z těchto 
dětí absolvují denní pobyt – jde o klienty 
z Ostravy a přilehlého okolí .V ambulanci 
ošetřujeme pacienty z celé republiky, ně-
kdy i ze zahraničí.

V našem stacionáři mají děti možnost 
využívat různé kompenzační a multisen-
zorické pomůcky, které mohou mít nejen 
zde, ale i doma. Maximálně se jim věnují 
odborníci, kteří svým působením výrazně 
ovlivňují rozvoj schopností a podporují 
příznivý vývoj každého dítěte. Na vyba-
vení stacionáře multisenzorickými pomůc-
kami, apod. se výrazně podílí rodiče se 
svým sdružením Želvička. Díky spolupráci 
s profesními organizacemi – Česká asoci-
ace dětských Bobath terapeutů (ČADBT) 
máme k dispozici i novinky, se kterými 
pracují renomovaná rhb. centra v EU. 

Rehabilitace s využitím kompenzač-
ních pomůcek pomáhá těmto dětem se lépe 
začlenit do společnosti – participovat s ka-
marády, ve škole, zapojit se do volnoča-
sových aktivit. Po ukončení docházky do 
denního pobytu v DRS jsou integrováni do 
ZŠ nebo speciálních školských ev. sociál-
ních zařízení dle tíže handicapu. Výsledky 
naší společné práce tak můžeme pozorovat 
v reálném životě. 

V prostorách DRS připravujeme 
oslavu 25. výročí – den otevřených dveří 
se společným setkáním na zahradě spo-
jené s aktivitami jak pro děti, tak rodiče, 
včetně grilování. Akce vzhledem k plá-
nované rekonstrukce objektu proběhne 
začátkem září 2015. Přesný termín bude 
včas zveřejněn.

Všichni jste srdečně zváni! DRS

Kdo je to dobrý člověk? Myslím si, že 
ten, kdo přináší lidem dobro. A co to 
znamená „přinášet lidem dobro“? To 
znamená být sám sebou, být Člověkem 
s velkým „Č“, který kdekoliv a za ja-
kýchkoliv okolností bude v myšlenkách, 
slovech a činech usilovat o dobro a po-
máhat ostatním. Ve skutečnosti se dob-
rým člověkem může stát každý a nezále-
ží na tom kým je a kde se nachází.

Chci vám vyprávět o Člověku, který 
po mnoho let přináší lidem dobro, je to 
vynikající pedagog, doktor psychologie, 
profesor, člen Ruské akademie vzdělává-
ní, vedoucí Centra pro humánní pedago-
gika a laboratoře humánní pedagogiky při 
Moskevské státní pedagogické univerzi-
tě – Šalva A. Amonašvili. Tento člověk 
po dobu své dlouholeté praxe zavádí ide-
je dobra a lidskosti do praxe a to nejen ve 
své práci ve škole, ale přenáší je do vědo-
mí dětí a jejich rodičů. Ve svém životě se 
Šalva Amonašvili řídí moudrostí z knih 
o velkých Učitelích, jako je Kristus, Bu-
ddha a jiní a snaží se zasít semena pravdy 
do mladé generace. Sám je dokonalým pří-
kladem jak pro učitele, tak i pro své násle-
dovníky a neustále opakuje: „Velkorysost 
se vychovává velkorysostí. Svoboda je 
vychována svobodou. Láska je vychová-
na jen láskou. Vychováváním svých dětí 
vychováváme i sami sebe.“ A je to prav-
da, jen svým vlastním příkladem je rodič 
schopen ovlivnit budoucnost svého dítěte.

Ve směru humánní pedagogiky Šalva 
Amonašvili odvedl velkou práci, napsal 
mnoho knih a otevřel školy v různých 

městech (nejen v Gruzii či Rusku). Říkají 
o něm, že pořád jen pracuje. Je to člověk, 
který zasvětil svůj život lepší budoucnosti 
a probouzí v lidech dobro, které je pod-
statou každého člověka. Vždyť kdy se má 
začít rozvíjet Osobnost, když ne v raném 
věku? To je důvod, proč ve své metodě Šal-
va A. Amonašvili věnoval tolik pozornos-
ti duchovnímu a tvůrčímu rozvoji dítěte, 
tomu, jak se k dětem chovat a jak je obklo-
pit pozitivní a tvůrčí atmosférou.

Většina lidí dnes vyvíjí své životní 
postoje pod vlivem konzumní společnos-
ti a můžeme to vidět i v současných ško-
lách. Nakonec tím lidé i sami trpí. Ale je 
tu úplně jiná cesta vývoje – zcela odlišný 
vzorec chování obou. Jak rodičů, tak i dětí: 
budování rodinných vztahů, kde na prvním 
místě jsou lidské a duchovní hodnoty a ne 
materiální. V takové rodině rodiče vidí své 
děti jako talentované a nadané osobnosti 

smýšlející pozitivně a schopné konat dob-
ré skutky pro blaho lidí. Moderní učitel 
v sobě nese moudrost věků, vyvíjí nové 
metody, založené na humanismu a nejlep-
ších tradicích lidstva. Tento učitel je Osob-
nost, která svým příkladem pobízí dítě ke 
konání dobrých skutků. A moderní dítě je 
dítě, které rozvíjí svůj potenciál pro blaho 
společnosti, cení si dobrých lidských vlast-
ností, učí se ovládat své myšlenky tím, že 
se odvrací od negativních a vybírá si po-
zitivní.

Šalva A. Amonašvili tvrdě pracuje na 
dosažení svých cílů a to se mu opravdu daří. 
Stále více učitelů je zapáleno jeho idejemi 
humánní pedagogiky, snaží se o sebezdoko-
nalování a pracují na sobě, aby byli dobrým 

příkladem pro děti a mohli jim dát potřebné 
znalosti. To od nich vyžaduje neustále se 
osobně vzdělávat. Také mnoho rodičů za-
číná přehodnocovat svůj postoj ke způsobu 
vychovávání dítěte, přiklání se k myšlence 
vychovávání svých dětí na humánních prin-
cipech. Chtěla bych citovat z knihy Šalvy 
A. Amonashvili „Pravda o škole.“ Ten-
to citát ukazuje hlavní podstatu výchovy 
a vzdělávání dětí ve školách.

Milí rodiče!
Dnešní a bývalí studenti!

Pohovoříme o škole, která je:
● Centrum duchovnosti a morálky,
● dílna lidskosti,
● zákonodárce a ustanovitel kvality života,
● dárce světla a síly znalostí,
● ochránce kultury a jazyka,
● rozsévač dobra a duchovních hodnot.

Jak se vytváří život společnosti?
„Myslí, prací a tvořivostí lidí.“
Správně. Škola je ale základ.
Čím je slavná společnost?
„Jejím duchovním úsilím.“
Správně. Ale zakládá jí škola.
Čím je silný stát?
„Svými občany a jejich aspiracemi.“
Přesně tak. Ale v jeho založení má zásadní 
význam škola.
To je Pravda o Škole.

Svět je plný dobrých lidí, kteří dě
lají průlomy ve vědomí společnosti, jen 
díky tomu, že oddaně slouží svým idejím, 
jdou za svými cíli. Ale každý může přispět 
k rozvoji civilizace! Jak vidíme na příkla
du Šalvy Amonašvili je třeba jen upřímně 
toužit změnit svět k lepšímu, tvořit a pra
covat pro lidi!

Anna Dubrovská

Šalva A. Amonašvili: Pravda o škole

DĚTSKÝ REHABILITAČNÍ STACIONÁŘ 
při Městské nemocnici Ostrava, příspěvková organizace, 

Ukrajinská 1534, 708 00 Ostrava – Poruba

Dětský rehabilitační stacionář (DRS) při Městské ne
mocnici Ostrava oslaví 1. března již své 25. narozeniny. 

25.
výročí

http://www.polahoda.cz
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mailto:dusan.valecek@atlas.cz
http://ibisbooks.cz/index.php?nma
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http://allatra-partner.org
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Utrhl jsem květinu a zvadla mi. Chytil jsem motýla a umřel mi v dlaních. Pochopil jsem, že krásných věcí se lze dotýkat jen srdcem. John Lennon

●  Průměrná kočka spí 14 až 18 hodin den-
ně.

 ●  V želvovinovém zbarvení se prakticky 
vyskytují pouze kočky – samice.

 ●  Většina koček je alergická na laktózu 
a neměla by dostávat kravské mléko.

 ●  Když vás kočka masíruje tlapkami (tzv. 
mléčný krok), cítí se uvolněně a spoko-
jeně.

 ●  Kočky mohou vydávat více než 100 růz-
ně hlasitých zvuků .

 ●  Na kratší vzdálenost dokážou běžet 
až rychlostí 30 km/h (jako maximální 
rychlost se uvádí dokonce 48 km/h).

 ●  Kočičí čich je asi 14krát citlivější než 
čich člověka.

 ●  Jejich vousky nejsou jen pro parádu – 
pomáhají kočce detekovat objekty a po-
hybovat se ve tmě.

 ●  Lidé se seznamují podáním ruky, kočky 
se zdraví tím, že se navzájem dotknou 
čumáčky

 ●  V průměru se dožívají okolo 12 až 15 
let. V Guinnessově knize rekordů je 
uvedena kočka, která se dožila úctyhod-
ných 24 let. Ovšem říká se, že nejstarší 
kočkou všech dob byla Creampuff, kte-
rá žila v americkém Texasu a dosáhla 
věku 38 let.

http://www.moje-kocka.cz/zivot-s-kockou/ 
10-veci-o-kockach-ktere-jste-mozna-nevede-

li-647.html

10 věcí o kočkách, 
které jste možná nevěděli

ŽENY ŽENÁM
aneb jeden den v ženské lázni

pokračování ze str. 1

Vůně z připravovaného jídla je cí-
tit všude kolem. Na přednášku není moc 
prostoru, vše plyne vlastním tempem. 
Popisuji, co se zrovna děje během vaření. 
Z ochutnávky se vyvinul oběd pro všech-
ny. A jaké bylo menu? Dva chody: 1. bram-
borový salát s řapíkatým celerem a karba-
nátky z tofu obalené v sezamu, 2. mrkev, 
fenykl a tempeh na kari s rýží, k tomu 
čerstvá bazalka a naklíčené zelené mungo.

„Včera jsem udělala hummus,“ ohla-
šuje do pléna Marlenka, otevírá krabičku. 
Jemná vůně česneku se spojí s dalšími vů-
němi. „Ano humus má mnoho podob, bez 
něj bychom neměli 
ani zeleninu,“ v duchu 
pomyslím na humus 
z kompostu.Toto je ale 
jiný hummus – neboli 
pokrm z cizrny a seza-
mové pasty. 

Ženy sedí spoko-
jeně kolem stolu. „To 
je příjemné, že jsem 
dnes nemusela vařit,“ 
podotkne milá žena. 
Mezitím odpovídám 
na několik dalších dotazů ohledně přípravy 
jídla a použitých surovin. 

Je před jednou hodinou a Jitka, která 
má na programu zpěv manter, právě přichá-
zí. „Kdo jde zpívat,“ zeptá se do pléna. Hlá-
sí se všechny ženy, ale problém je v tom, že 
zpěv a cvičení po bohaté ochutnávce nejdou 
dohromady. Zuza – produkční Ženských 
lázní, operativně mění program. Rychle se 
sklízí stůl a Marta začíná svůj workshop na 
výrobu masek. Je vidět, že má radost, proto-
že může předat svůj um. Možná měla oba-
vu, že na její program už nebude čas. 

V sále Venuše zahajuje Marlena výro-
bu náramků přátelství z korálků. Zase vyu-
žívám příležitost k focení. 

Zhruba ve 14 hodin je na po-
řadu malé protažení před zpěvem 
manter. Poté sedíme, zpíváme 
nejprve mantru ÓM, prociťuje-
me její účinky v těle. Tento zvuk 

mne vždy pohladí, naladí a prozáří svojí vi-
brací. ÓM je prostě ÓM bez konkurence… 
Po zpěvu ženy krouží v sále Vltava s Danou 
na kruhových tancích a ženy, které netančí, 
jsou připraveny v sále Libuše k tanci vnitř-
nímu – začíná jógové cvičení na téma „Žena 
a měsíční cyklus“. Odkládám fotoaparát 
a vedu ženy k relaxaci a procítění těla, poté 
cvičíme cviky z jógy na bolestivou, popř. 
chybějící menstruaci. Je zde útulno, tep-
loučko a chvíli máme prostor i na sdílení. 
Čas je ale neúprosný. Zuza produkční ote-
vírá dveře a ukazuje na hodinky, kývnu na 
ni a zahajuji relaxaci na závěr. Celý den se 
programu účastní pouze ženy s ženami, ale 
k odpoledni přichází i jeden muž – odbor-
ník na finanční gramotnost, pan Kalman. Je 

zde tou tečkou v dnešní 
monádě. Už jsem měla 
v plánu odejít, ale toto 
si nechci nechat ujít. 
Otevírám poznámkový 
notes. Díváme se na 
finance a čísla z jiné-
ho úhlu. Během před-
nášky se mi vybavují 
vzpomínky z dětství, 
přemýšlím o svých 
vlastnostech i o finan-
cích. Tajemství finanč-
ní gramotnosti se nám 

pozvolna odkrývá, ale čas bohužel běží pří-
liš rychle. „Ještě se ptejte, máte posledních 
pár minut na otázky,“ nabádá pan Kalman 
ženy k akci. Přednáška, která mne doslova 
nadchla, pozvolna končí. Beru si kontakt na 
lektora a z kuchyně už slyším cvrkot. 

Přicházejí lektorky na chikung a ša-
manský zpěv, na přednášku o kultivaci 
osobnosti, o sexualitě, o sesterství. Čas 
se pomalu naplňuje, program se chýlí ke 
konci. Boty už mi uschly, balím koření, 
vůbec nevadí, že na program, který jsem 
měla mít o stresu, nezbylo místo. Jídlo je 
vlastně také antistresová záležitost, tak 
snad příště… 

Čas v ženských lázních plyne vlastním 
tempem, ale není to bezbřehé – program 

i čas bedlivě sleduje Zuza – produkční, 
která vše koriguje, upravuje, dolaďuje. 

Pomalu odcházím a ještě odpovídám 
na poslední dotazy. „Opravdu se dát péct 
bez vajec?“ ptá se mne milá starší paní. 
„Ano, i perník a linecké, stačí trochu oleje 
nebo je možné použít drcené lněné semín-
ko, jogurt, máslo nebo se vyrábí přípravek 
Vajahit,“ vzpomínám na informace z růz-
ných zdrojů. 

Z dnešního bohatého programu bylo 
těžké vybírat. Byl to úplně první den ote-
vřený veřejnosti zde v Ženských lázních. 

Vše plynulo jako proud řeky – klid-
ně, pozvolna, nenuceně. Ženy měly i dost 
prostoru pro sdílení či pro obnovení nebo 
navázání nových přátelství či pracovních 
kontaktů…. Míst, kde se ženy mohou vzá-
jemně potkat, inspirovat se, není mnoho. 
Sdílení a vztahy jsou pro nás ženy nesmír-
ně důležité. Jak bych nazvala dnešní den? 
Pro mne to byla opravdová koupel, i když 
sudy v sále Minerva zatím zůstaly suché. 
Ženské lázně dnes položily nádherný zá-
kladní kámen k akci, která zde možná bude 
probíhat pravidelně. 

Pokud jste 22. únor nestihly, nevěděly, 
nemohly, nechtěly, nesměly – nevadí, pro-
tože příležitostí bude ještě mnoho. 

Už se těším na další akci v Ženských 
lázních… Po cestě domů symbolicky vho-
dím stříbrnou minci do Vltavy jen tak, pro-
tože jsem ráda, že teče přes tu naší stověža-
tou Matku měst… 

Alena Stellnerová, AAS 
www.panvicky.webnode.cz

***
Ze srdce do srdce jdou slova, která hladí,
všichni jsme tu správně a máme se mít rádi.
K překrásnému dílu nám Země dává sílu.

Celý Vesmír každého z nás podpoří
jen co se myšlenka jasná z mysli vynoří

a v srdci světýlko opět se rozhoří.
Můžeme splnit si svůj krásný sen

o lásce, o štěstí a cestě za Sluncem.

***
Zlaté je Slunce, léto a pohoda,

zlaté je srdce a nic není náhoda.
Zlatá jsou slova, co v nitru jsou nejtišší,

poklad svůj našel ten, kdo je uslyší.
Z veliké lásky ven slova jít chtějí,

byla moc schovaná, strach jim bral naději.
Teď radostně skáčou, štěstím se tetelí,

a zlatý plamínek dává jim naději.

KOSMETICKÉ SUROVINY – 2. ČÁST

V minulém čísle jsme si prošli první částí malé abece
dy surovin pro naši domácí laboratoř k vlastnoruční 
výrobě kosmetických přípravků. Nyní si připomene
me další.

Avokádo (Persea ameri-
cana) je ovocem nejbo-
hatším na tuky a vitamín 
E, který podporuje repro-
dukční soustavu a jako 
antioxidant chrání i před 
rakovinou a stárnutím 
buněk. Jeho olej, získaný 

z dužiny tohoto plodu, je hustý, nazelenalý, obsahuje 
velké množství vitamínů a draslíku. Působí výrazně při 
lupence, ekzémech, neboť ulevuje od svědění. Změk-
čuje a zjemňuje pleť, velmi účinným kosmetickým 
prostředkem je proto krém na ruce.

Destilovaná voda je voda zbavená minerálních látek 
a je hojně využívána právě ke kosmetickým účelům, 
avšak je třeba nejprve usmrtit živé zárodky, proto se 
musí voda před použitím převařit.
 
Černý čaj je čaj, který prochází delší oxidací než 
zelený čaj, polozelený či bílý čaj. Ale všechny typy 
jsou vyráběny z lístků Camellia sinensis. Černý čaj má 
silnější vůni než ostatní méně oxidované čaje. Odvar 
z černého čaje je pro obsah tatinu a chlorofylu starým 
prostředkem pro pleť s rozšířenými póry, ale i pro zvý-
raznění a oživení tmavých vlasů. 
 
Černý bez (Sambucus nigra) je listnatý keř, který má 
široké využití v léčitelství, farmacii i potravinářství. 
Čerstvé plody bezu černého mají projímavé účinky, 
ovšem sušením či tepelným zpracováním se tato vlast-
nost ztrácí. Odvar ze sušených květů se používá pro 
napářky a do pleťových vod pro nečistou pleť s póry 
a do vlasových vod pro mastné vlasy. 

Dubová kůra z celého stromu má nejvyšší obsah 
účinných látek a je lehce dostupným lékem na mnohé 
zdravotní potíže: pomáhá zastavit krvácení, hojí malé 
i velké rány, léčí mokvavé ekzémy, plísňové infekce 
na kůži, bércové vředy, akné a pod. Používá se i ke 
kloktání v případě paradentózy a infekce v krku a úst-
ní dutině. Slouží k přípravě odvaru, obsahuje zejména 
kyselinu galovou a třísloviny, vyznačuje se stahující-
mi a deodorizačními účinky. Vhodná je hlavně jako 
přísada do koupele nohou a pomáhá popraskané kůži. 

Éterické oleje jsou oleje 
nemastné, získávané z lis-
tů, květů, plodů, kořenů, 
kůry a dalších rostlinných 
částí, rychle se odpařují 
a vyvíjejí charakteristic-
kou vůni. Získávají se 
povětšinou destilací vod-
ní párou a jsou složeny 
z různých látek. V kosme-
tických přípravcích mírně zabraňují kvašení. Ve vel-
kém množství dráždí pokožku, proto používáme jen 
po kapkách. Éterické oleje získáváme například z ber-
gamoty, muškátu, anýzu, levandule, heřmánku, kara-
fiátu, meduňky, rozmarýnu, tymiánu, skořice, citronu, 
santalového dřeva, pomerančových květů. 

Fenykl obecný (Foeniculum vulgare) má vysoký ob-
sah silic (je součástí populárních „hašlerek“). Přidává 

se do napářek, vlasových 
lázní a zábalů. Fenyklový 
odvar či extrakt obsahuje 
hlavně éterické oleje, dále 
mastné oleje a rostlinné 
bílkoviny. Obklady z feny-
klového odvaru pomohou 
unaveným očím. Připomíná 
ženský hormon estrogen.
Gelée Royale neboli „včelí 
kašička“ je hustý kapalný 

sekret z hlavových žláz, jícnu 
a horních čelistí včel. Včelí 
královny a larvy se živí šťávou 
bohatou na proteiny, vitamíny, 
cukry a další látky, které se vy-
užívají ve vlasové kosmetice 
a kožních prostředcích.

Heřmánek pravý (Matricaria 
chamomilla) patří k nejvyhle-

dávanějším surovinám, jeho květy se v kosmetice pou-
žívají jako odvar, výtažek z čerstvých rostlin, éterický 
olej a tinktura se používá do pleťových vod, krémů, 
masek, napářek. Éterický olej, obsahující chamazulen 
a alfabisabolol, je nejdůležitější součástí heřmánku. 
Heřmánek působí hojivě, protizánětlivě, má dezodo-
rační účinky na 
pokožku. Budete-
li používat heř-
mánek římský 
(správný název 
Rmenec sličný – 
Anthemis nobi-
lis) k pravidelné-
mu splachování, 
docílíte zesvětle-
ní plavých a světle hnědých vlasů, včetně nádherného 
zlatavého nádechu. Heřmánek pravý obsahuje málo 
barviva a nedocílíte tím takového výsledku jako u heř-
mánku římského.

Chrpa polní (Centaurea cyanus) se využívá při záně-
tech očí, nálev z modrých květů chrpy dodá šedivým 
nebo bílým vlasům namodralý odstín.

Máta peprná (Mentha piperita) je jednou z hlavních 
bylin v přírodní kosmetice, která vznikla křížením 
máty klasnaté s mátou vodní. Její světle žlutý olej 

má nezaměni-
telnou mentolo-
vou vůni. Máta 
osvěžuje, dezin-
fikuje mastnou 
nečistou pleť, ve 
vlasové kosme-
tice působí proti 
tvorbě lupů. Ná-
lev i éterický pe-

prmintový olej je vhodný pro napářky, vlasové vody, 
roztoky, přísady do koupele, ovšem s mírou, opatrně 
dávkovat. 

Meduňka (Melissa offi-
cinalis) je bylina běžně 
dostupná ve formě čaje, 
éterického oleje, tink-
tury z květů meduňky 
se svěží vůní po citro-
nu. Při zevním použití 
zklidňuje suchou po-
kožku, vnitřně pak na-
vozuje klidný a zdravý 
spánek, zmírňuje napětí. 
Používá se do masážních olejů, jako koupelová přísa-
da, k parfémování emulzí a krémů.

Příště budeme pokračovat v našem výčtu důleži-
tých surovin. Dnes si vyzkoušejme další domácí kos-
metické recepty. 

DOMÁCÍ KOSMETICKÉ RECEPTY:

Výživná maska na ruce
Půlku avokáda rozmačkáme na kašičku a přidáme do 
ní 2 polévkové lžíce kefíru. Jemně našlehanou směs 
naneseme na ruce a necháme 20 min působit. Poté 
opláchneme a osušíme. 

Koupel na ruce dle babičky Rózy
Nalejeme do misky teplou vodu po uvařených bram-
borách. Do této vody ponoříme obě ruce a ponecháme 
po dobu 15 minut. Kůže bude vyhlazená. Poté ruce 
dostatečně promastíme vepřovým sádlem a natáhneme 
bavlněné rukavice.

Čistící olej z ALOE VERA 
pro náročnou stárnoucí pleť
Do lahvičky vlejeme 20 ml gelu z aloe vera, 5 kapek 
éterického oleje CITRON a 80 ml sezamového oleje 
a důkladně protřepeme. Naneseme na obličej, nechá-
me působit po dobu 5 minut. Vlhkým smotkem vaty se-
třeme a na závěr opláchneme vlažnou vodou. 

Maska na akné
Ze 100 g měkkého tvarohu a jednoho vejce vyšleháme 
směs, kterou naneseme na obličej (oční partie vyne-
cháme). Po 15 minutách masku smyjeme teplou vodou 
a naneseme hydratační krém.

Text: Mgr. Bc. Dagmar Rea Zídková 
Použitý zdroj: osobní archiv, internet,  

Bylinkový receptář

Koutek přírodní kosmetiky

Ve vzpomínkách jasně 

vidím nádherný květ.

Potichu šeptám: 

„Čekám Tě milé jaro. 

Kdy přijdeš? Toužím si 

znovu přivonět.“

Alka Bazalka 

AAS

Alena Chamrádová, Ostrava

http://www.polahoda.cz
http://www.moje-kocka.cz/zivot-s-kockou
http://www.panvicky.webnode.cz
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Až ti bude v životě nejhůř, otoč se ke slunci a všechny stíny padnou za tebe. John Lennon 
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„Když divoch došel do příhodné vzdá-
lenosti, vrhl svůj nástroj vodorovným 
směrem asi dvě stopy nad zemí. Zbraň tak 
proletěla dráhu nějakých čtyřicet stop; po-
tom se náhle, aniž se dotkla země, prudce 
vymrštila v pravém úhlu a vyletěla do výše 
jednoho sta stop, smrtelně zasáhla tucet 
ptáků a obloukem se vrátila zpět k nohám 
lovce...“ Tak popisuje bumerang Jules Ver-
ne ve svém románu Děti kapitána Granta.

„Kus dřeva a nic víc,“ pokračuje pak 
francouzský romanopisec ústy svého hrdi-
ny Paganela. „Proč se však po určité době 
vodorovného letu vymršťuje do výše a vra-
cí se k rukám vrhače? Učenci a cestovatelé 
dosud nevysvětlili tento zjev.“

Dnes už tajemství bumerangu známe, 
lépe řečeno známe tu část, která se týká 
principu jeho letu. Tím však jednu záha-
du jen nahradila záhada ještě větší: zbraň 
australských domorodců žijících na úrov-
ni doby kamenné totiž má profil křídla 
moderního letadla a při letu využívá jevů 
složitě kombinujících vyspělou aerodyna-
miku s dalšími fyzikálními zákony.

 
Umění leteckých inženýrů doby 
kamenné
Bumerang má profil vyvozující vztlak, 
stejně jako křídlo letadla – jenže to je jen 
polovina jeho tajemství. Ve skutečnosti je 
jeho let z aerodynamického hlediska ještě 
složitější. Jeho ramena (či spíše křídla), 
svírají navzájem tupý úhel (nejčastěji se 
při konstrukci moderních replik doporuču-
je 109 stupňů) a za letu se otáčejí kolem 
těžiště, které ovšem není v místě ohybu ale 
ve volném prostoru, několik centimetrů 
před ním.

Kromě této rotace konají ještě jeden 
pohyb: letí ve směru, kterým byl bumerang 
vržen. Rameno, které se otáčí ve směru 

letu, je obtékáno vzduchem rychleji (rych-
losti letu bumerangu a rotace ramene se 
sčítají) než druhé, otáčející se proti směru 
letu (rychlosti se odečítají). Vzniká tedy 
síla snažící se naklonit osu rotace.

Jenže to není tak jednoduché. Působí 
zde totiž ještě další jev, kterému se říká 
precese. Projevuje se u každého rychle 
rotujícího tělesa tím, že osa rotace se snaží 
mířit stále jedním směrem. Mimochodem, 
na tomto principu pracují třeba i moderní 
gyrokompasy v řízených střelách či ponor-
kách, které fungují nezávisle na zemském 
magnetickém poli a dalších vnějších vli-
vech. U bumerangu se však nepodaří ose 
rotace u své zásadové orientace setrvat, 
protože aerodynamické síly mají navrch. 
Ovlivní však jeho dráhu natolik, že se sta-
ne složitou křivkou končící na svém po-
čátku.

V praxi to vypadá asi takto: Bumerang 
hodíte s přibližně 60 až 80stupňovým ná-
klonem. Sklon se po vrhu vlivem asyme-
trického vztlaku ještě zvětšuje až je téměř 
kolmý k povrchu země. Současně ale pre-
cesní pohyb sklání osu rotace vzad a těleso 
začíná obloukem stoupat. Tím se ovšem 
jeho kinetická energie vyčerpává a rych-
lost rotace i dopředného letu zpomaluje. 
Na vrcholu křivky se vztlak a hmotnost 
na okamžik vyrovnají a gravitace nakonec 
zvítězí. Při klesání se ale bumerang vlivem 
aerodynamických sil opět roztočí rychleji 
a vztlak stoupne natolik, aby umožnil klou-
zavý let – právě do místa, odkud jste ho 
hodili.

To se lehko napíše, ve skutečnosti to 
však chce cvik. I pak je ovšem třeba být 
opatrný, protože gagy z kreslených filmů, 
v nichž bumerang omráčí vrhače, nejsou 
tak úplně vymyšlené. Vím o čem mluvím: 
také jsem párkrát nestačil uhnout.

Australané od někoho opisovali
Záhadou tedy zůstává už jen „maličkost“, 
jak australští domorodci bumerang vlast-
ně vynalezli. Představa, že ofukovali růz-
ná tělesa v aerodynamických tunelech, 
přesnými přístroji měřili působící síly 
a odvozovali složité rovnice, které by 
pak prakticky aplikovali při výrobě svých 
zbraní, je na první pohled dost nepravdě-
podobná.

Neméně absurdní ovšem je i běžně 
podávané vysvětlení – totiž, že na počátku 
byl prostý dřevěný kyj, který se některé-
mu lovci podařilo náhodou vyrobit a ho-
dit tak, že se vrátil. Domorodci pak tuto 

událost správně zhodnotili (jak co do tva-
ru klacku, tak i co do způsobu jeho vrhu) 
a od té doby produkují bumerangy jako na 
běžícím pásu. To však je ještě méně prav-
děpodobné, než kdyby bratři Wrightové 
přišli na správný tvar křídel svého letounu 
opakovaným házením dříví do vzduchu. 
Ostatně, i s profesionálně vyrobeným bu-
merangem se hod povede až po dlouhém 
cviku – schválně si to zkuste.

Otázka „jak tedy na to ti prostí lidé 
přišli?“ se stala ještě naléhavější, když se 
ukázalo, že bumerangy patrně nevznikly 
v Austrálii. Archeologové je začali nachá-
zet na nejrůznějších místech naší planety 
a v kulturách navzájem vzdálených v čase 
i prostoru.

Málo se například ví, že bumerang 
používali domorodci v severovýchodní Af-
rice, nebo severoameričtí indiáni na jiho-
západě USA. Ukázalo se však také, že bu-
merang znali lidé ve starém Řecku, Egyptě 
(rituální bumerang ze slonoviny byl nale-
zen i Tutanchamonově hrobce z přibližně 
roku 1340 př. n. l.) a v Mezoptamii. Tam se 
od třetího tisíciletí př. n. l. vyskytuje jeho 
vyobrazení zejména jako symbolu božské 
nebo královské moci.

A co je ještě podivnější: jak postupu-
jeme hlouběji do minulosti, dostáváme se 
stále blíž ke střední Evropě – a bumerangy 
jsou stále dokonalejší.

*** 
Na počátku šedesátých let minulé-

ho století vědci z univerzity v Griningen 
v Holandsku vykopali funkční dubový 
bumerang starý přibližně 2300 let. V Ně-
mecku poblíž Magdeburgu byl nalezen 
v náplavech Labe dobře zachovalý jasano-
vý bumerang, jehož stáří určila radiokarbo-
nová analýza na asi 2500 let.

Pokusy s jeho replikou ukázaly, že byl 
určen pro leváka. Skalní kresby v severní 
Skandinávii ukazují používání této zbraně 
před pěti tisíciletími. Hledači Atlantidy 
jistě ocení informaci, že už od 6. tisíciletí 
př. n. l. je na skalních kresbách zdokumen-
tován bumerang také na Kanárských ost-
rovech a na africkém pobřeží Atlantiku od 
Maroka až po Kamerun.

Skutečný šok však představuje bume-
rang, který byl nalezen v jeskyni Oblazo-
wa v polské části Karpat. Radiokarbonová 
analýza určila jeho stáří na více než 18 tisíc 
let, podle jiných zdrojů je starý dokonce  
20 300 let. Ještě podivnější však je, že na-
vzdory stáří zdaleka nejde o primitivního 

předchůdce dnešních bumerangů – právě 
naopak: jeho tvary jsou mnohem jemnější 
a výkony nesrovnatelně vyšší.

Bumerang z Oblazowe zhotovili ne-
známí tvůrci ze starší doby kamenné jako 
srpovitý oblouk nesmírně čistých tvarů, 
který váží asi 800 gramů. Jeho jeden konec 
byl opatřen jakýmisi rýhami, patrně pro 
snažší uchopení, zatímco druhý měl ostrou 
špici – sloužil tedy s největší pravděpodob-
ností k zabíjení, k lovu nebo k boji.

Archeolog Dietrich Evers zhotovil 
přesnou repliku polského bumerangu 
a vykonal s ní řadu letových testů. Zjistil 
přitom, že se nehází skloněný, ale ve vo-
dorovné poloze a že jeho dolet je oproti 
australským bumerangům více než dvoj-
násobný. Evers pokusy s tímto nástrojem 
zhodnotil slovy: „Na základě ohromujících 
výsledků našich experimentů si dovolu-
jeme tvrdit, že bumerang z Oblazowe je 
výsledek dlouhé tradice ve výrobě a pou-
žívání těchto zbraní.“

Odkud se však bumerangy vzaly, jak se 
mohly rozšířit na všechny obydlené konti-
nenty a jak na ně lidé té dávné doby přišli, 
se dosud nepodařilo přesvědčivě vysvětlit. 
Podle jedné teorie se do Evropy starší doby 
kamenné dostaly z Blízkého východu, podle 
jiných odborníků vznikaly na různých mís-
tech světa v různých dobách nezávisle. Obě 
tyto teorie však mají své slabiny – a tak 
bumerang zůstává jednou z velkých záhad 
historie lidstva.

Autor: Jan A. Novák
http://www.novakoviny.eu/archiv/ 

zahady/1181-bumerang-zahady-pravek

BUMERANG: 
záhada pravěkých inženýrů
Zahnutý kus dřeva, který ve vzduchu opíše ladnou křivku a zase se vrátí do ruky 
vrhače, udivoval v Austrálii evropské cestovatele už v 19. století. Bumerang však 
nepřestává být tajemstvím ani dnes. Naopak – čím víc toho o něm vědci vědí, tím je 
tento předmět záhadnější.

Nejdokonalejší bumereng je ten 
nejstarší – nález z polské jeskyně 
Oblazowa je starý 18 až 20 tisíc let.

Chrám sv. Sofie je památkou z první poloviny 11. st.

Chrám sv. Sofie je svým architektonickým řešením 
historická památka, kterou nejde uchopit jediným 
pohledem. Na začátku se vám Sofie může jevit ne 
příliš velká. Existují chrámy a kostely mnohem ho-
nosnější. První věc, která upoutá vaši pozornost je, že 
ať se na ni díváte z jakékoliv strany, neodhalí se celá 
najednou. Dokonce, i když se k ní přibližujete, je těž-
ké spočítat, kolik má nahoře kopulí. A to není náho-
da. Na jedné straně jsou proporce stavby souměrné, 
nejsou vůči lidskému měřítku nějak výrazné, avšak 
na druhou stranu se nám její úchvatná rozlehlost od-
haluje postupně. Celá Sofie se nám otevře až seshora, 
pokud se vyšplháme na zvonici, jinak řečeno z ptačí 
perspektivy.

Kyjev byl v tomto období rozdělen do dvou hlav-
ních částí: horní město a dolní město Podil. Tou částí, 
kde žilo obyčejné obyvatelstvo, kde byly dílny, žili 
řemeslníci, provozovaly se trhy, kde vlastně probíhal 
veškerý městský život, byl Podil. Horní Kyjev byl 
zvláštní částí města, více známý jako knížecí hrad. 

Knížecí hrad bylo vlastně Vladimírovo město ko-
lem Desetinného chrámu. Tam se nacházela knížecí 
rezidence a palácové seskupení. Zajímavým faktem 
je, že Jaroslav Moudrý, který dal vystavět větší část 
města, kterou obepínaly dřevěné zdi a val, nebudoval 
paláce v centru, kde se nacházel chrám sv. Sofie. Zná-
me jen jediný palác v Irininské ulici, který je poměr-
ně malý ve srovnání s paláci v blízkosti Desetinného 
chrámu. Podle mého názoru to není náhoda. To zna-
mená, že knížecí palácové seskupení nebylo centrem 
tohoto města. Vlastně tam Jaroslav Moudrý ani svůj 
knížecí dvůr nepřesunul, zůstal tam, kde byl dvůr Vla-
dimira Velikého (otce Jaroslava Moudrého). 

Takže Jaroslavovo město, velké asi 800 na 800 
metrů, bylo rozplánováno tak, že se v jeho centru 
nacházela Sofie, obklopená kamennou zdí. Právě  
sv.Sofie stojí na křižovatce dvou hlavních silnic, 
z nichž jedna byla od Zlaté do Sofijské Brány, kde 
byl vjezd do Vladimírova města, a ta druhá – od Lja-
dské brány, kde se teď nachází Náměstí nezávislosti 
(majdan), kde procházela Jaroslavovým městem, až 

do Lvovského náměstí. Před Sofií stojí dva kláštery 
(Irininskij a Georgievskij), které jsou zasvěcené ne-
beským patronům samotného knížete a jeho manželky. 
Nedaleko sv. Sofie se nachází další velký chrám, jehož 
název není dosud známý. V kronice však o něm není 
zmínka. 

Je důležité pochopit velkolepost tohoto seskupení: 
Sofie společně s dalšími třemi velkými chrámy, a sa-
mozřejmou součástí tohoto seskupení je i Zlatá brána 
s církví Zvěstování Panny Marie vedle ní. Byla to jedi-
ná celistvá skupina.

 
Chrám sv. Sofie byl symbolem Zvěstování. Ja-

roslavovo město bylo zřejmě postaveno jako město 
blahé zvěsti, jako projevená „Blahodať“ nebo ob-

raz nebeského města. A Vladimírovo město – kněží 
hrad – se stalo městem zákona. Takže vlastně můžeme 
pozorovat dva hrady. Knížecí město s paláci a knížecí 
dvůr, který symbolizoval pravomoc a zákon a město 
Blahé zvěsti, kde si zřejmě i sám kníže uvědomoval, 
že ani on tam nemá právo postavit palác.

***
„Mimochodem, v minulosti v Kyjevské Rusi ne-

byla původní varianta chrámu Svaté Sofie („Božské 
moudrosti“) v Kyjevě ničím jiným než pětilodním kří-
žovo-kupolovitým chrámem s 13 kupolemi, majícími 
pyramidální kompozici. Na kupolích chrámu přitom 
nebyly umístěny pouze kříže, ale kříže, v jejichž zákla-
du se nacházel horizontální srpek se špičkami nahoru. 
Navíc, střed (ve tvaru kruhu) každého kříže protínal 
ještě kosý kříž a celková kompozice vypadala jako 
rovnostranný kříž. Byla tam veškerá starodávná du-
chovní symbolika: kruh, kosočtverec, poukázání na 3, 
4, 6, 7, 8, 9, 12 a 13 a také znak AllatRa. Tento chrám 
byl zasvěcen Zvěstování, tedy Bohorodičce a Archan-
dělu Gabrielovi.

Prototypem chrámů s takovou symbolikou v Ky-
jevské Rusi posloužil právě kyjevský chrám Svaté So-
fie. Byl postaven v 11. století v centru Kyjeva podle 
projektu, který doporučil knížeti Jaroslavovi Moudré-

mu Agapit Pečerský. Chrám neměl obdoby ani v by-
zantské architektuře té doby.

...Symboly, a dokonce i sama neobyčejná archi-
tektura pětilodního křížovo-kopulovitého Sofijského 
chrámu se 13 kupolemi a pyramidovitou kompozicí 
vůbec nejsou náhodné. Mimochodem, nemohl byste 
vysvětlit čtenářům, co v architektuře znamená „loď“?

Rigden: To slovo je utvořeno od latinského slova 
„navis“ – „koráb“. V architektuře označuje podlouhlou 
část budovy, takovou protáhlou místnost, připomínají-
cí koráb, ve tvaru symbolické „sluneční bárky“ (známé 
ještě za dob Tripolské civilizace, kdy ji vyobrazovali 
s kruhem, v podobě znaku AllatRa), nebo jak ji na-
zývali v mytologii Starověkého Egypta – „Bárka věč-
nosti“. Mimochodem, později, ve 12. Století tak začali 
nazývat mořeplavecké plachetnice (lodě). V symbolic-
kém významu toho chrámu to označovalo „bárku, plu-
jící napříč časem“, „duchovní archu“ Kyjevské Rusi.

Anastasia: Je třeba poznamenat, že budova Chrá-
mu Svaté Sofie v Kyjevu byla několikrát částečně 
zničena, a to jak lidmi, tak časem. V období mezi 17. 
a 18. stoletím v důsledku přestavby zcela podstatně 
změnila svoji vnější podobu.

Rigden: Je to skutečně tak. Co je ale zajímavé, ne-
hledě na všechny ty téměř tisícileté peripetie, dodnes 
ve zvláštním výklenku – klenba hlavního oltáře září ta 
stará ruská pravoslavná perla – šestimetrová mozaika 
Bohorodičky, takzvaná „Oranta“. V křesťanství se po-
važuje za jeden z ikonografických typů Bohorodičky, 
která se zobrazuje v životní velikosti s rukama zdviže-
nýma do úrovně tváře, ohnutými v loktech.

Anastasia: Tedy, ruce Bohorodičky jsou vyobra-
zeny ve tvaru symbolického znaku Allat – téhož sta-
rodávného symbolu duchovního splynutí Osobnosti 
a Duše, osvícení a pochopení Pravdy, dosažení du-
chovního osvobození, které bylo známo starodávným 
národům v různých dobách, ve tvaru výše zmíněného 
symbolu, podobného „brouku“, a také jako vyobrazení 
starodávných bohyní se zdviženýma rukama. Tentýž 
starodávný symbol, zaznamenaný „prehistorickými“ 
lidmi v podobě petroglyfu, ukazujícího na to, že tako-
vého stavu duchovního osvobození může člověk do-
sáhnout pouze za přispění tvořivých sil Allat.

Rigden: Naprosto přesně. Čili, vyobrazení Boho-
rodičky „Oranty“ v tmavomodrém oděvu, stojící na 
čtyřúhelníkovém podstavci, je umístěno na kulatém 
zlatavém mozaikovém podkladu. Mimochodem, ve 
změněném stavu vědomí (rozšířeném duchovním vní-
mání) může člověk, hledící na Bohorodičku, spatřit 
efekt zeleného světla, od ní vyzařujícího. V oblouku 
nad klenbou tohoto unikátního výklenku se dochoval 

nápis v řečtině od asketů Athosu pro budoucí pokolení 
Kyjevské Rusi: „Bůh uvnitř ní stále zůstává: pomůže 
jí Bůh od rána do rána.“

V kontextu vyprávění o Kyjevské Rusi bych rád 
upozornil na následující, neméně důležitou stránku dě-
jin. V Kyjevské Rusi bylo uctívání Archanděla Gabri-
ela a Panny Marie společné od samého počátku jak se 
patří. Teprve mnohem později, v 15. století, lidé vyčle-
nili uctívání Archanděla Gabriela z kultu Zvěstování 
Svaté Bohorodičky, ačkoliv to bylo chybné. Tam, kde 
Panna posvátně tvoří, vždy s Ní přebývá i Duch Svatý. 
Mimochodem, v náboženských představách Slovanů 
(ještě před přijetím křesťanství) se společně uctívaly 
páry z mužského a ženského božstva, řeknemeli to 
tedy naším jazykem – ve významu duchovního sym-
bolu božského Lotosu (plánu) a tvořivé síly Allat (ztě-
lesnění plánu).

Anastasia: Ano, to je možné vypátrat podle my-
tologických postav slovanských posvátných legend, 
které se dochovaly z pradávných časů.

Rigden: Co se týká Archanděla Gabriela a Panny 
Marie, na oltářních sloupech hlavní východní klenby 
Sofijského chrámu v Kyjevě, kde je umístěna Boho-
rodička „Oranta“, se dodnes dochovala mozaiková 
vyobrazení Zvěstování.

Anastasia: Ano, na jednom sloupu je tam vyob-
razen Archanděl Gabriel, jehož prsty pravé ruky jsou 
spojeny do gesta požehnání. Na dalším sloupu je vy-
obrazena Bohorodička s vřetenem v rukou, předoucí 
duchovní nit‘ lidského života.

pokračování v příštím čísle…
Andrej V. Skyba, vědecký pracovník akademie věd Ukraji-

ny (NAS Ukraine), úryvek z knihy AllatRa A.Novych

Chrám sv. Sofie: duchovní perla Slovanů

http://www.polahoda.cz
http://www.novakoviny.eu/archiv
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Pojďme spolu tvořit POZITIVNÍ NOVINY!

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

ky, zajímavosti, nápady, postřehy, o které se chcete podělit s ostatními, básničky, 
veselá vyprávění, zápisky cestovatele… prostě všechno, co přináší dobrou nála
du, optimizmus, prospěje ostatním lidem, pomůže na cestě k poznání. Kontakt: 
polahoda@centrum.cz; Nakladatelství IBIS s.r.o., P.O.BOX 45, 251 70 Dobřejovice

S Karlem jsem pracoval v jedné staveb-
ní firmě. Karel je ten typ člověka, kterého 
rádi potkáváme. Má stále dobrou náladu 
a vždy umí říci něco pozitivního. Vždy uměl 
lidi motivovat. Když měl některý z kolegů 
špatný den, Karel mu vždy uměl ukázat 
kladnou stránku celé věci, změnit jeho po-
hled na danou situaci. Na otázku: “Jak se 
máš”, měl oblíbenou odpověď: „Kdybych 
se měl jen o chlup líp, byl bych už dvojče”. 

Byl jsem velmi zvědavý, jak to dokáže, 
jak je to možné. A tak když se mi jednou 
naskytla příležitost, zeptal jsem se ho na 
to. “Jen se nepřetvařuj, nemůžeš být snad 
dobře naladěný stále...celý den, každý den! 
Jak to děláš? „Karel mi na to zajímavě od-
pověděl: „Každé ráno když vstanu, tak si 
řeknu, že mám na výběr dvě možnosti. 
Buď budu mít dobrou náladu, nebo...si 
mohu vybrat tu špatnou. No a já si vždy 
vyberu raději tu dobrou. A vždy, když se mi 
přihodí něco špatného, mohu si vybrat, že 
budu obětí, anebo si mohu vybrat možnost, 
že se z toho poučím. A já si vždy vyberu 

tu možnost poučit se z toho. Vždy, když 
někdo ke mně přijde a stěžuje si, mohu si 
vybrat – buď přijmout jeho neštěstí, anebo 
se snažit pomoci mu najít nějakou kladnou 
stránku života. A já si vybírám vždy tu dru-
hou možnost – hledám spolu s ním ten dů-
vod, pro který se vyplatí bojovat a žít dál. 
Hledám tu „kladnou stránku života“. „No, 
to ale není vždy tak jednoduché!“ protesto-
val jsem. „Ale je,“ odpověděl Karel. „Celý 
život si vybíráme. Když si odmyslíš všech-
ny ty hlouposti okolo, každá situace je ve 
skutečnosti volba. A ty si vybíráš, jak re-
agovat na danou situaci. Ty si vybíráš, jak 
lidé ovlivní tvou náladu. Ty si vybíráš, zda 
budeš mít dobrou, anebo špatnou náladu. 
Jednoduše řečeno ty si vybíráš, jak žiješ 
svůj život.“

Není důležité, co se děje, ale jak to člo-
věk přijme. Proto se netrap, co bude zít-
ra, zítřek ať se o sebe postará sám. Každý 
den přináší dost starostí i bez toho. Kromě 
toho, dnes je ten den, kvůli kterému ses 
trápil už včera.

Mnozí se nachází  
v závěrečné fázi vývoje své duše...

Cest k Boží Bráně je na zemi velmi 
mnoho. Kolik je lidí, tolik je i realit a cest 
k Bohu. Lidé neustále hledají. Podívej se, 
nakolik se dnešní svět stal dynamičtější 
a nakolik více intelektuálně vyvinutý je 
člověk. Omezené množství informací mu 
již nestačí. Jeho vnitřní hledání vyžaduje 
značné rozšíření rozsahu jeho znalostí. 
A proč? Protože lidé již duchovně vyzráli 
díky zkušenostem z předchozích inkarnací. 
Mnozí se nachází v závěrečné fázi vývoje 
své duše, takže jsou v intenzivním hledání. 
Tito lidé dokonce mají zvláštní znamení.

„ Zvláštní znamení?“ zeptal se otec Jo-
ann. „A jaké?“

„Mají růžový flek zezadu na týlní straně 
lebky v oblasti prvního a druhého krčního ob-
ratle, může dokonce zacházet až pod vlasy.“

Škorpion se s velkým překvapením po-
díval na Senseie:

„Cože, od narození?“
„Ne. Každý má svůj vlastní cyklus. 

Proto se skvrna může objevit kdykoliv 
během života. To záleží na časovém úseku 
předchozí reinkarnace.“

„Jsi si jistý, že to je znamení od Boha 
a ne od ďábla?“ zeptal se Vano.

„Jsem si jistý,“ s úsměvem odpověděl 
Sensei.

„No, co to má společného s Bohem 
nebo ďáblem,“ přidal se do rozhovoru 
Škorpion a prohmatával rukou svůj krk. 
„Musí existovat nějaké vysvětlení na fy-
zické úrovni. Možná se člověk někde ne-
chtěně bouchl nebo tak něco?“

„Kdyby se člověk udeřil, byla by mod-
řina. A to je červeno – růžový flek na kůži. 
Objevuje se v důsledku určité funkce šišin-
ky. U těchto lidí je epifýza vyvinutější, než 
u ostatních. Mohou si to neuvědomovat, ale 
během života projevují velmi silnou intuici, 
lásku k Bohu, touhu po poznání. Jejich duše 
neustále hledá Boha.“

„Vždyť je to žláza,“ mávl rukou otec 
Joan. „Co má tato materie společného 
s duší a reinkarnacemi?“

„Hodně společného,“ odpověděl Sen-
sei. „Řekněme, že člověk má malé „já”, 
část kterého spojuje vědomí s duší, a vel-
ké „Já” – a to je duše sama. Malé „já” je 
smrtelné. Ale ta jeho část, která ho spojuje 
s duší, ukládá informace o vnitřních du-
chovních úspěších člověka prostřednic-
tvím jeho velkého „Já”.“

„Počkej,“ zastavil Senseie Škorpion, 
„co znamenají „vnitřní duchovní úspě-
chy“? A co to dobro a to zlo, které člověk 
koná, tak říkajíc, ve vnějším světě?“

„Ať už koná ve vnějším světě cokoliv, 
každý jeho čin se přes podvědomí odráží 

ve vnitřním světě…Takže v příští reinkar-
naci celá tato informace o mnohonásob-
ných „zkušenostech“ z minulých životů, 
která je přenášená spolu s velkým „Já”, to 
znamená s duší, je uložená v jedné z hlav-
ních částí nového malého „já“. A přesněji, 
v hologramech epifýzy, která je ve skuteč-
nosti generální ředitel celého organismu. 
Toto znamení se projevuje v důsledku 
působení energií epifýzy. I když fakticky, 
velký význam nemá. To vůbec neznamená, 
že člověk dosáhl něčeho v tomto životě. 
To jen vypovídá o tom, že člověk v minu-
lém životě dosáhl významných výsledků 
v duchovním vývoji, chybělo málo, aby 
si zasloužil být blíže k Bohu, vystoupit 
z kruhu reinkarnací. V tomto životě se mu 
dává ŠANCE: buď nakonec vyhraje svůj 
Armageddon a osvobodí se, nebo prohra-
je – a pak začíná znovu od začátku. Jed-
noduše řečeno, pokud se člověk nepoddal 
své materiální podstatě, která ho již začala 
ovládat a odlákala ho, prasátko jedno, od 
oceánu, to začíná usilovně hledat duchovní 
„pokrm“. Vyvinutá intuice dává pocit na-
léhavé potřeby k nalezení odpovídajících 
znalostí. I když znalosti, ty, které považuje 
za znalosti většina lidí, nehrají zvláštní roli 
v duchovním vývoji. Dává jen požadova-
nou hloubku porozumění pro upevnění 
dominance Duše v říši svého vlastního vě-
domí a posílení vnitřní Víry. Ti lidé, kteří 
jsou duchovně vyzrálí díky zkušenostem 
z předchozích inkarnací, nebo ti, kteří jen 
pracují na sobě a potulují se od nábožen-
ství k náboženství, nebo lidé s otevřeným 
vnímáním, prostě ve správný čas otevřou 
knihu a uvidí pravdu, nebo uslyší to správ-
né slovo. A člověk procitne, jako když ho 
probudí zvonění budíku. Člověk se pro-
bouzí a začíná si uvědomovat, že realita, 
kterou vnímal jako svůj život, je dooprav-
dy sen. Člověk se probudí, ale jak se dostat 
ven z té své postele neví a plácá se jako 
děťátko. A musí vlastně jen vstát a jít. Je 
to jednoduché.

Jakmile v rozhovoru nastala pauza, 
Škorpion toho okamžitě využil.

„Kluci, vy tomu neuvěříte, ale i já 
mám tento znak,“ řekl s obdivem a znovu 
prohmatal zátylek. „Dříve, vím to přesně, 
tam nebyl. U nás ve „Ižíci“ jsme měli dů-
kladnou lékařskou prohlídku na zvláštní 
znamení, jako mateřská znaménka, fleky, 
jizvy a další podobné nesmysly. A taky 
jsem se nedávno rozhodl ostříhat hodně na 
krátko (na ježka). Dívám se a je tam flek. 
Myslel jsem si, že jsem se někde bouchl. 
Ale on nemizí!

úryvek z knihy „Na Křižovatce“

CO JE DUCHOVNÍ ŽIVOT?

Co je to ten duchovní život? Život to 
je řada událostí, kde každý okamžik je jako 
článek řetězce, jako záběr z filmu, na kte-
rém jsou zaznamenány všechny myšlenky 
a činy člověka. Stává se, že se díváš na 
dobrý film, který v tobě vyvolává pozitivní 
dojmy, protože většina jeho záběrů je světlá 
a jasná. A stává se, že se díváš na jiný film 
a ten v tobě vyvolává negativní náladu, 
protože většina jeho záběrů je temná a po-
chmurná. Takže je důležité, aby film tvého 
života byl světlý a jasný, aby v něm bylo 
co možná nejvíce dobrých záběrů. A každý 
záběr je ten okamžik tady a teď. Kvalita 
každého záběru tvého životního filmu závi-
sí výlučně na tobě, neboť jsi to ty, kdo činí 
tvůj život světlým nebo temným svými my-
šlenkami a činy. Okamžik, který jsi prožil, 
už nesmažeš, nevystřihneš, a podruhé už 
se opakovat nebude. Duchovní život to je 
tehdy, kdy je každý záběr nasycen Dob-
rotou, Láskou, dobrými úmysly a činy.

Hlavní je držet v životě přesný kurz 
směrem k Duchovní podstatě, věnovat se 
duchovním praktikám, rozšiřovat obzor 
svých Znalostí, nepodléhat provokacím Ma-
teriální podstaty, vytvářet v sobě cit oprav-
dové Lásky k Bohu. A přirozeně také co nej-
častěji činit dobré skutky, žít podle Svědomí. 
Je to každodenní práce, postupné vítězství 
nad sebou samým. Z toho všeho se skládá 
tvá cesta, kterou za tebe nikdo neujde a ni-
kdo za tebe tuto duchovní práci nevykoná. 

Anastasia: Ano, řekl jste slova, která 
se pevně zaryla do paměti: „Duši za tebe 
nikdo nespasí a nikdo kromě tebe tuto 
duchovní práci neudělá“. Povězte pro-
sím čtenářům, jaký by měl mít člověk pří-

stup k duchovním praktikám, pokud chce 
upřímně dosáhnout své duchovní spásy?

Rigden: Pro člověka, který se snaží 
splynout se svou Duší, je nezbytné, aby se 
ke každé meditaci choval jako tomu nej-
většímu a nejdůležitějšímu svátku svého 
života. Také při praktikování i té nejzaběh-
nutější meditace je zapotřebí maximálně se 
do ní ponořit a pokaždé se snažit dosáh-
nout nové úrovně jejího poznání. Tehdy se 
bude člověk rozvíjet a nebude přešlapovat 
na místě, pak pro něj bude každá meditace 
zajímavá, nová škálou svých citů a zajíma-
vá v poznání a osvojení. 

Mnozí se chybně domnívají, že prostě 
stačí naučit se vykonávat tu nebo onu tech-
niku meditace a je to – stane se s nimi něco 
zázračného jako v pohádce. Ale to je omyl. 
Člověk se pouze tehdy změní k lepšímu, 
když se sám o to bude snažit, když z du-
chovního udělá hlavní prioritu svého 
života, když bude každou vteřinu kontro-
lovat své myšlenky, sledovat projevy Ma-
teriální podstaty, v maximální míře konat 
dobré skutky, žít pro jeden hlavní cíl – dojít 
k Bohu jako zralá Duchovní Bytost. Me-
ditace je pouze nástroj, s jehož pomocí je 
nutné pracovat dlouho a pečlivě, aby bylo 
možné udělat ze sebe něco „dobrého“. Kro-
mě toho je tento nástroj všestranný. Člověk 
například nemůže zcela porozumět, tedy až 
do konce poznat duchovní praktiku „Loto-
sový květ“, na to prostě život nestačí. Jaká-

koli meditace stejně jako Moudrost nemá 
ve svém poznání hranic. Dělat meditace 
je nudné pouze pro toho, kdo je líný nebo 
se vychvaluje ve své pýše: „Tuto medi-
taci jsem poznal – chci jinou“. Ještě jed-
nou opakuji, že meditace je nástroj, a kdo 
chce upřímně dosáhnout duchovních výšin 
a není líný pracovat na sobě, může dosáh-
nout maxima ještě v tomto životě.

Dokonce velká duchovní cesta začíná 
maličkostmi, prvními krůčky. Je třeba 
učit se duchovnímu uvědomění, a ne chá-
pání vycházejícímu z egoizmu a rozumu, 
který je zaplněn sny o splnění pozemských 
přání. Pokud se člověk, který si přeje du-
chovně se rozvíjet, omezí pouze na přání 
typu „já chci“, „já začnu“, „já budu“ a ve 
svém každodenním životě pro to nic reál-
ného neudělá a nemění se, žádný užitek 
z toho nebude. Ovšem pokud se člověk re-
álně věnuje sebevzdělání a vlastnímu roz-
voji, pokud na sobě neúnavně pracuje za 
pomoci disciplíny, sebekontroly a duchov-
ních praktik, tak se časem naučí kontrolo-
vat své emoce, své chování, své myšlenky. 
A pouze když si člověk osvojí pro sebe 
nový změněný stav vědomí a stabilizuje se 
ve zkrocení své Materiální podstaty, začne 
mu neviditelný svět projevovat svá tajem-
ství. Když se člověk dál rozvíjí v duchov-
ní práci na sobě samém, když poznává 
procesy složitého světa Vesmíru z pozice 
Pozorovatele Duchovní podstaty, člověk 
se otevírá a podobá se lotosovému květu 
s mnoha jeho okvětními lístky a oboha-
cuje se Moudrostí a Znalostmi. Když si 
uvědomuje veškerou složitost tohoto světa, 
tak zároveň chápe i jeho jednoduchost ve 
světle věčné Pravdy, která se mu odhaluje. 
Když se člověk duchovně rozvíjí, může mě-
nit svou volbu do té doby, dokud ve svém 
duchovním rozvoji neprojde šestou dimen-
zí. Ovšem v sedmé dimenzi jako nová Du-
chovní Bytost ztrácí veškeré pochybnosti, 
zůstává pouze Pravda a pouze jeden jedi-
ný – duchovní vektor dalšího rozvoje.

úryvek z knihy AllatRa od A.Novych

Od doby baroka, tedy od konce 17. sto-
letí náhoda je zkoumána jako multikauzální 
jev, tedy skutečnost vzniknuvší z mnoha 
příčin. V praktickém využití se zjednodu-
šeného principu náhody používá jako ná-
hradní spravedlnosti v losování kdo z koho 
a pominemeli filosofickoduchovní aspekt, 
který náhodu nazývá v lepším případě vý-
mluvou a v tom horším za projev primitiv-
ního slepého zla, resp. nevědomosti nebo 
líné povrchnosti. 

S nevyzpytatelnou náhodou počí-
tá a pracuje kromě loterie např. ruleta 
a všechny hazardní hry. Jejího potenciálu 
využívá pojišťovnictví, které se ale sou-
časně proti karty osudu míchající náho-
dě pojišťuje využívaje při tom nutně oné 
nutné předpověditelnosti jevů, které jsou 
prevencí záměrně konstruovaných nehod 
a pojistných událostí.

K. G. Jung zavádí do vědy pojem syn-
chronicity, jako označení pro příčinně ne-
vysvětlitelné (akauzální) setkání dvou nebo 
více událostí v čase, které na úrovni pro-

žívání klienta nabývají jiný vyšší význam. 
Z psychologického hlediska však mohou 
být takové shody do té míry významné, že 
na nich švýcarský psycholog Carl Gustav 
Jung založil svůj analytickoléčebný kon-
cept synchronicity. 

Příklad využití synchronicity – cito-
váno z Wikipedie: Na jedné přednášce 
o synchronicitě uvedl Jung příklad ne-
pravděpodobné náhody, neboli smyslu-
plné koincidence akauzální povahy. Šlo 
o pacientku, která trpěla „hořem z ro-
zumu“, extrémní formou racionalismu. 
Jung o tomto případu říká (citace): „Po 
několika neplodných pokusech o zmír-
nění jejího racionalismu poněkud hu-
mánnějším uvažováním – jsem se musel 
omezit na naději, že se jí snad přihodí 
něco nečekaného a iracionálního, něco, 
co by mohlo rozbít intelektuální retortu, 
do níž se uzavřela.“ A pak se to stalo: 
Nejdřív měla působivý sen, v němž jí ně-
kdo daroval drahocenný šperk – zlatého 
skarabea. Druhý den měl Jung se svou 
klientkou sezení, při kterém se přihodilo 
něco zvláštního: „Zatímco mi tento sen 
vyprávěla, zaslechl jsem, jak za mnou 
něco tiše klepe na okno. Otočil jsem se 
a spatřil jsem dost velký létající hmyz, 
který zvenku narážel do okenic a snažil se 
dostat do temné místnosti. To se mi zdálo 
zvláštní. Ihned jsem okno otevřel a přilé-

tající hmyz jsem chytil ve vzduchu. Byla to 
Cetonia aurata, Scarabaeidae, obyčejný 
zlatohlávek, který se díky své zelenozlaté 
barvě přibližně podobá nejspíše skarabe-
ovi. Podal jsem brouka své pacientce se 
slovy: ‚Tady máte svého skarabea.‘ Tato 
událost prorazila do jejího racionalismu 
žádoucí díru a led jejího intelektuálního 
odporu se tím prolomil. Léčba mohla nyní 
úspěšně pokračovat.“ 

Závěr: Náhoda skutečně neexistuje, 
vše má svou příčinou a nic se neděje „jen 
tak náhodou“. Pokud u určitých jevů ne-
jsme schopni tuto příčinu odvodit či nalézt, 
neznamená to v žádném případě, že tato 
neexistuje. Existuje, ale v jiné, dalo by se 
říci vyšší, dimenzi než v jaké se v úrovni 
svého omezeného ega běžně spíše auto-
maticky a ze setrvačnosti ne zcela vědomě 
ohybujeme. Je to často spíše vlivem únavy, 
zacyklení a neochoty řešit své problémy 
s otevřeným hledím. 

Ukončím tuto rozpravu konstatová-
ním, že když nejsme schopni v daném 
případě příčinu něčeho, co se jako náho
da tváří, nalézt, hledejme ji uvnitř sebe 
sama. „Jít do sebe“, když nám „teče do 
bot“ není jen lidové rčení, ale vlastně je
diným správným řešením životní rovnice 
s jednou nebo vícero neznámými.

Dr.Tomáš KILIAN, 25.10.2014

Je vše opravdu jenom pouhá náhoda?

Skupině filosofů zavázali oči a potom 
před ně přivedli slona. Dali jim za úkol 
slona popsat. Rozestavěli filosofy kolem 
a nechali je zkoumat ho zbývajícími smy-
sly. Potom slona zase odvedli, filosofům 
oči rozvázali a rozpoutala se učená de-
bata na téma jak vypadá slon. Ti, co stáli 
u nohou tvrdili, že je to mohutný sloup. 
Ten, co stál pod břichem tvrdil, že je jako 
obrovský sud, ten co stál u uší, vnímal 
slona jako pohybující se plachtu a ten 
u chobotu jako hada, atd. Hádali se veli-
ce dlouho a každý měl své poznání, svou 
pravdu. Samozřejmě, že vyhráli ti čtyři, 
kteří tvrdili, že je to mohutný sloup, pro-
tože, těch bylo nejvíc podle počtu sloních 
nohou. Ostatní sklidili posměch a nejvíc 
ten, který tvrdil, že slon je takový pohyb-
livý provaz na konci se štětkou. 

Pravda jsou jakési puzzle poznání 
a ne vždy zapadají přesně do sebe. Ne
odmítejme proto poznání či názor dru
hých, možná, že je to ten kousek, který 
nám chybí.

Před časem jsem potkal letitého pří-
tele. Dlouho jsme se neviděli. Náš krátký 
rozhovor se točil obligátně kolem rodiny, 
kdo kde nyní pracuje a jak ten čas letí. 
Když jsme se rozloučili, uvědomil jsem si, 
že jeho pohled na svět je stále stejný, jako 
byl před deseti lety, ale můj se diametrálně 
změnil. 

I když se nerad vracím do minulosti, 
ponořil jsem se do vzpomínek a začal si po-
stupně vybavovat dobu, kdy jsme společně 
pracovali. Byla to doba, kdy tou nejdůle-
žitější věcí na světě byly pro mne peníze. 
Od nich se odvíjelo vše. Nikdo z nás tehdy 
neřešil, zda má někdo pravdu či nikoli, jestli 
se naše rozhodnutí shodují s morálkou nebo 
zda jednáme podle svědomí. Hlavní byly 
peníze. Kdo je měl, ten si mohl dělat, co se 
mu zlíbí. Vlastně jsem žil ve tmě. 

Ano, byly tam záchvěvy, kdy moje 
duše volala o pomoc a já se jakoby vynořil 
z obrovské hloubky a nadechl se. Bohužel 
jsem však stále dával přednost materiálním 
věcem před duchovním sebezdokonalová-
ním a nořil se tak hlouběji a hlouběji do 
tohoto materiálního bahna. A výsledek na 
sebe nenechal dlouho čekat. Dobu hojnosti 
vystřídala doby dluhů, manželských hádek 
a obviňování ostatních za to, co se stalo. 
Navíc jsem přišel o řidičák kvůli alkoho-
lu. Čím víc jsem pil, abych zapomněl na 
všechny zlé lidi, kteří mi „ukřivdili“, tím 
víc jsem si začal uvědomovat, že tudy ces-
ta nevede. Prosil jsem často Boha, aby mi 
pomohl. Vnitřně jsem cítil, že brzy musí 
nastat nějaký zlom, že budu postaven před 
volbu, která rozhodne o mém dalším osu-
du. A bod zlomu nastal. Opil jsem se tak, 
že si nepamatuji nic z toho, co se stalo. 
Následující ráno bylo strašné. Doma se se 
mnou nebavil ani pes. Podle známé pravdy 
alkoholiků „čím ses zkazil, tím se sprav“ 

jsem uraženě odešel zpět do hospůdky, kde 
mi bylo včera tak báječně. Jaké však bylo 
mé překvapení, když mi barman začal po-
pisovat vše, čeho jsem se večer dopustil. 

V ten okamžik mi došlo, že už tak dál 
žít nechci, že mi peníze nestojí za to, abych 
kvůli nim zavrhl vše, čemu jsem v hloubi 
duše věřil, že hlavním viníkem všech mých 
„nezdarů“ jsem já sám. Pochopil jsem, že 
je mnohem důležitější dávat než brát. Po-
chopil jsem, že si moje žena a dcera za-
slouží úplně jiného „člověka“ než jsem já. 
Pochopil jsem, že pokud se chci změnit 
a zachránit nejen manželství, ale hlavně 
sebe, musím to udělat okamžitě. 

V ten den jsem učinil rozhodující 
volbu mého života. Poděkoval jsem bar-
manovi a odešel. Od té doby alkohol ne-
piju. Dnes už vím, že mi Bůh mnohokrát 
ukazoval cestu, ale já jsem ho neposlou-
chal. Přehodnotil jsem svůj dosavadní ži-
vot a rozhodl se vydat duchovní a morální 
cestou. Začal jsem s Bohem opět v duchu 
rozmlouvat, jako když jsem byl malý. Za-
čal jsem se k lidem chovat tak, jak bych 
chtěl, aby se oni chovali ke mně. Začal 
jsem jednat podle svědomí. Za necelý mě-
síc se mi život obrátil naruby. Začali mi do 
cesty přicházet pozitivně naladění lidé, pro 
které nejsou peníze důležité. Začal jsem se 
cítit jako kluk, který nedělá žádné rozdíly 
mezi tím, zda je někdo bohatý nebo chudý. 
Můj pohled na svět a lidi v něm se úplně 
změnil. Od té doby jdu po své duchovní 
cestě, každý den na sobě pracuji a jsem za 
to Bohu vděčný. Ten pocit, kdy pomáháte 
lidem, se nedá ničím nahradit. 

Přeji všem lidem na světě, aby se vy
dali po své duchovní cestě, abychom opět 
začali žít ve vzájemné shodě, úctě, v lásce, 
v Bohu. Láska za to stojí.

Dušan Šafránek

Jak jsem potkal sám sebe

Pokud je člověk naplněn 
opravdovou Láskou k Bohu, 

kterou každý den žije, není v něm 
místa pro pochybnosti. 
Má pouze jeden cíl – 

zvítězit, aby osvobodil svou 
Duši! 

Rigden Djapo
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