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Ikona Bohorodičky
Ve dnech jarní a podzimní rovnodennosti 
je možné na pyramidě pozorovat zvláštní 
jev, nazývaný „opeřený had“. Kolem třetí 
odpoledne sluneční paprsky klesnou na 
západní balustrádu pyramidy. Světlo a 
stín vytvářejí na schodišti 7 trojúhelníků, 
které připomínají tělo 37 - metrového 
draka. Spolu s pohybem slunce, se pohy-
buje i Kukulkan, jehož hlava je vytesaná 
z kamene u základu pyramidy. Pokud 
povedeme přímku středem chrámu Ku-
kulkán…

 pokračování na str. 5

Co je to  
osteochondróza 

páteře?
 
Osteochondróza páteře je degenerativně 
dystrofický proces, který obvykle začíná 
v meziobratlové ploténce a postupně 
(po etapách) tento proces zasahuje také 
prvky a struktury jak daného pohybové-
ho segmentu páteře, tak i celou páteř. 
V závislosti na míře destrukce tento pro-
ces může výběrově zasahovat nejen seg-
ment páteře, ale může postihnout cel-
kově tu nebo onu část páteře, což má za 
následek určité neurologické syndromy.

 pokračování na str. 2

Mechanismus  
působení myšlenek
Na vznik provokativních myšlenek a zřek-
nutí se jich se pohlíží jako na duchovní 
cvičení, svéráznou pomoc při poznávání 
sebe sama. A v tom se projevuje oprav-
dová svoboda volby člověka. Abychom 
zabránili podobným myšlenkám Živočiš-
ného principu, je nutné nevěnovat jim 
žádnou pozornost již v samotném po-
čátku jejich vzniku, „vyhnat je od prahu“. 
Pokud to neuděláme, pak se myšlenka 
(či obraz) zastavuje a ovládá rozum.

 pokračování na str. 6

Kvítek Udumbara 
rozkvetl

Naposledy kvetl před narozením Buddhy. 
Za posledních 20 let tento kvítek rozkvetl 
na mnoha místech po celém světě. Podle 
buddhistické legendy kvete Udumbara 
jednou za 3000 let a ohlašuje příchod vel-
kého mudrce či osvíceného. Tato drobná 
vonná květina má velmi tenký, ale pevný 
stonek. Lidé pozorující Udumbaru uvá-
dí, že vydrží hodně dlouho a poté, co jí 
ohnou, se sama narovná. Od roku 1997 
se tato malá květinka objevuje prakticky 
po celém světě.  

 pokračování na str. 4
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Budoucnost 
našich dětí

Zkoušeli jste si někdy odpovědět na 
otázku, proč jste se rozhodli mít děti? 
Co pro vás znamenají? Jsou pro vás vy-
hlídkou na to, že se o vás někdo postará 
ve stáří? Nebo máte naopak potřebu o 
někoho pečovat? Představují pro vás 
pokračování vašeho rodu? Jaký je ten 
pravý důvod? 
Vybavuji si jednu zajímavou rodičovskou 
schůzku. Probírali jsme známky, chování 
a aktivity dětí a pak se rozhovor stočil na 
téma, jak si představujeme budoucnost 
našeho dítěte. Jaké by mělo být?

 pokračování na str. 3

Ikona Bohorodičky 
„OBMĚKČENÍ ZLÝCH SRDCÍ“ 

SEDMIBOLESTNÁ
Popis chrámu Kukulkána ve městě Chichén Itzá  ● Sakrálný význam čísla 7  ● Úryvky z knihy Allat
ra o sedme dimenzi  ● Myrotočivá ikona Přesvaté Bohorodice z Bačurino  ● O Fatimském proroctví 
Panny Marie a nakonec

CO JE V PRAVOSLÁVÍ ZNÁMO 
O OBRAZU „SEDMIBOLESTNÁ“

 
Pověst
Podle pověstí byla, původní zázrač-

ná ikona Bohorodičky „Sedmibolestná“, 
napsána v dávné minulosti. V některých 
publikacích z XIX. století se uvádí, že tato 
ikona je starší více jak pět set let. Zázrač-
ná ikona Matky Boží „Sedmibolestná“ je 
původem ze severu Ruska. Před revolucí 
se nacházela v chrámu sv. apoštola Jana 
Bohoslovce ve Vologodské eparchii. His-
torie této ikony je podobná mnohým jiným 
příběhům o zázračných jevech, spojených 
s obrazy Panny Marie. 

Jeden vesničan po mnoho let trpěl těž-
kou kulhavostí, byl již z toho zoufalý a ne-
věřil v uzdravení. Jednou měl sen, ve kte-
rém mu Božský hlas řekl, aby na zvonici 
církve, kde se uchovávaly staré ikony, na-

šel obraz Přesvaté Bohorodičky a pomodlil 
se před ním za uzdravení. 

Vesničan šel do dané církve, ale slu-
žebníci mu nevěřili a tak ho tam nechtěli 
pustit. Když už je ale prosil potřetí, dali 
mu svolení. Ukázalo se, že ikona, pokrytá 
špínou a blátem, byla zatlučená místo jed-
noho stupínku žebříku, po kterém zvoníci 
chodili nahoru zvonit na církevní zvony. 
Zděšeni tímto neuvědomělým rouháním 
faráři umyli obraz a odsloužili nad ním mši 
a vesničan se před ním skutečně zázračně 
uzdravil. 

Jak léta ubíhala, vzpomínka na tento 
zázrak se postupně ztrácela a mohla úpl-
ně zaniknout, pokud by se neukázala opět 
zázračná moc ikony Bohorodičky „Sedmi-
bolestné“. V roce 1830 se na velké části 
Ruska, včetně provincie Vologda, vyskyt-
la strašná epidemie cholery. Během moru 
mnohé posvátné předměty byly přeneseny 
do letní církve Dmitrija Prilutského ve vsi 
v okrese Vologda. Zbožní obyvatelé Volo-
gdy zorganizovali slavnostní průvod ko-
lem města s ikonou Bohorodičky „Sedmi-
bolestné“. Po takovém společném modlení 
před zázračným obrazem cholera ustoupila 
stejně náhle, jak i předtím vypukla.

Ikonografie
Důkazem o relativně starším původu 

obrazu Panny Marie „Sedmibolestné“ je 
jeho ikonografie, která v alegorické formě 
předává Evangelistský příběh setkání svaté-
ho Simeona a Matky Boží s Nemluvňátkem 
(před revolucí tato ikona měla ještě jedno 
jméno „Obměkčení zlých srdcí“ - „Simeo-
novo proroctví“). Zbožný Simeon mnoho 
let přemýšlel o významu slov v knize pro-
roka Izaiáše: „Hle panna počne a porodí 
Syna…“, a na sklonku života jeden den, po 
vnuknutí Svatého Ducha přišel do chrámu. 
V tento den tam Marie a Josef přinesli dítě 
Ježíše. Podle Mojžíšova zákona měli všich-
ni židovští rodiče na čtyřicátý den po naro-
zení přinášet své prvorozené dítě do chrámu 
pro zasvěcení Bohu. Zbožný Simeon, jako 
kněz, vzal dítě do náručí a Duchem Svatým 
spatřil v něm Boha a zvolal: „Nyní propou-
štíš v pokoji svého služebníka, Pane, po-
dle svého slova v pokoji…“ (Lukáš 2:29). 
Pak se obrátil k Matce Boží a předpověděl 
ji o jejím Dítěti, „Hle, on jest dán k pádu 
i k povstání mnohých v Izraeli a jako zna-
mení, kterému se budou vzpírat - i tvou 
vlastní duší pronikne meč - aby vyšlo najevo 
myšlení mnohých srdcí.“(Lukáš 2:35)

pokračování na str. 5

 VE SPOJENÍ S PŘÍRODOU

PRVNÍ KROK BYL UDĚLAN…
DRUHÝ KROK ZÁLEŽÍ NA LIDECH!
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Dlouhý, zdravý a šťastný život je výsledkem prospěšných činů, smysluplných projektů, které v nás samotných vzbuzují nadšení, a přitom jsou přínosem a požehnáním pro životy druhých. Hans Selye
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KDE ZTRÁCÍME A NABÍRÁME ENRGII
ENERGII ZTRÁCÍME, KDYŽ :

Urážíme se, místo abychom někoho 
požádali o to, co potřebujeme.

Nezabýváme se svými věcmi.
Říkáme „ano“, když se nám chce říci „ne“.
Neodpočíváme.
Přemlouváme sami sebe, abychom 

ještě chvilku vydrželi, místo abychom dali 
najevo, že není jasné „kvůli jakému zářivé-
mu cíli bychom měli trpět“.

Někdo je naprosto nezajímavý, ale my 
se s ním z jakýchsi vymyšlených důvodů 
stále stýkáme.

Lidé blízko nás většinu času hovoří 
o něčem negativním.

Bavíme se příliš mnoho o politice, vy-
sokých cenách, zácpách na silnicích apod.

Intrikujeme.
Často a emotivně vyprávíme o tom, 

jak žijí jiní.
Děláme nezajímavou práci, která nás 

omrzela.
Bojíme se.
Čekáme, že někdo přijde (Ježíšek, 

princ, nová vláda) a náš život se změní.
Nadáváme si, pokládáme se za nehod-

né, nešikovné, za smolaře.

Kardamom, hned po vanilce a šafrá-
nu, je jedno z nejdražších koření světa, 
nacházející svou domovinu v tropických 
deštných pralesích jižní Indie, ale také Srí 
Lance, Guatemale, Tanzánii či Vietnamu. 

Tyto různobarevné tobolky, ať už ze-
leného, bílého či hnědého odstínu, jsou 
vysoce ceněny převážně v Indii, odkud se 
dostávají do celé Evropy. Ve starém Řec-
ku a Římě platí za jednu z luxusnějších 
kosmetických ingrediencí, které oživují 
voňavky, mimo to napomáhají lepšímu 
trávení a taktéž osvěžují dech. Pouštní be-
duíni pak kardamomem obohacují kávu, 
a pokud ji servírují hostům, předkládají 
jim zároveň nejkvalitnější kardamomová 
zrnka na důkaz úcty a lásky. Kardomem 
taktéž dochucují čaj.

Již jsem se zmínila o zabarvení kar-
damomových tobolek. Zelená barva značí 
nejpřirozenější stav koření s minimálním 
počtem zásahů, bílá pak dokládá použití 
oxidu siřičitého, stejné látky, která se u nás 
používá při sýření tradičních českých me-
runěk. Proč se kardamom síří? Důvodem 
bude určitě trvanlivost, nicméně, bělavý 
kardamom prý oku lahodí víc, než jeho 
pistáciově zelený kolega. Upřímně, zelené 
tobolky jsou dle mého nejúchvatnější.

 
Aroma kardamomu je velmi jemné, 

zato chuť, ta je mnohem intenzivnější, 
z počátku ostrá a hořká, po chvíli pří-
jemně sladká a kořeněná. Pro své neo-
byčejné vlastnosti pak nachází uplatnění 
v nejrůznějších kulinářských odvětvích. 

Vezměme třeba jen kávu, kterou samot-
ní beduíni servírovali s nevídanou úctou, 
kardamom představujíce třešinku na dor-
tu. Proč? Káva je silně kyselinotvorná. 
Kardamom tlumí rozbouřenou žaludeční 
šťávu, ona kombinace zdá se být tedy 
dokonalá. Dokonce, přidáme-li trošku 
kardamomu do mléka, neblaze známá 
zahleňující schopnost laktózy ztrácí svou 
sílu. Díky tomu, že kardamom výrazně 
podporuje trávicí funkce, se využívá tam, 
kde pokrm čítá více hůře stravitelných 
ingrediencí, nejčastěji v koláčcích, dezer-
tech, nejrůznějších mléčných krémech, 
kompotech či pernících. Stejně jako před 
léty, tak i dnes nachází své uplatnění ve 
voňavkářství, likérnictví, ale také při 
výrobě tabáku. Na své si přijde taktéž 
masný průmysl, který kardamom přidává 
k mletému masu, čímž zvýrazní jeho po 
koření dychtící chuť. Jak je tedy vidno, 
jeho použití je mnohonásobné.

Kardamom doporučím při pankrea
tické nedostatečnosti, rovněž i diabetu II. 
typu, dále při nepříjemném nadýmání, 
nedostatečném slinění, kdy v ústech roz
koušeme několik kardamomových zrnek. 
Tím také dochází k desinfekci ústní duti
ny, mimo jiné pak k celkovému zklidně
ní, díky jemnému působení na nervovou 

soustavu. Mírní nauzeu, zvracení, bolesti 
žaludku. Podporuje krevní oběh, tlumí 
neblahé následky alkoholových dýchán
ků. Má jemně zahřívající charakter.

Že vás koření nadchlo,  
ale nevíte co s ním?

Žádný strach, kardamom je přirozenou 
součástí výtečné kořenící směsi, garam 
masála, již vhodně doplňuje římský kmín, 
černý pepř, hřebíček, koriandr, bobkový list 
a muškátový květ. Toto koření má mírně 
ostrý chuťový charakter s vzdáleně jemnou 
ovocnou příchutí. Používá se k zvýraznění 
rýže, výborná je kombinace rýže Basmati, 
himalájské soli, černého sezamu a právě ga-
ram masála. Přidáváme až na úplný konec, 
kdy pokrm pouze jemně poprášíme, aby si 
zachoval svou původní chuť. Nezapomeň-
me, veškeré koření je pouze doplňkem, zvý-
razní a podtrhne, nesmí však ušlapat to, co 
dělá pokrm skvostným.

 Garam masála dále dokreslí chuť mle-
tého masa, ryb, luštěnin, výborně se hodí 
do dušené červené čočky s cibulkou, pór-
kem a rajčaty, osobně používám jako zají-
mavou ingredienci do slaných jogurtových 
směsí. Garam masálu kombinuji s himaláj-
skou solí, neboť je slané chuti prostá. Po-
kud sůl nepřidáme, lze jí obohatit ledvino-
vou dietu, kde se účelně se solí velmi šetří.

 A ještě něco na závěr, píšeme i čteme 
kardamom, dle Kardamomských hor, které 
leží při pohoří Ghat, na jihozápadním pobře-
ží Indie. Kardamon je tedy názvem nespráv-
ným, nicméně, na mysl mi vytanula slova 
Shakespeara: „Co je po jménu, co nazýváno 
růží jest i zváno jinak, vonělo by stejně…“

 http://www.celostnimedicina.cz/
kardamomem-proti-travicim-potizim.

htm#ixzz44naUcDeD

KARDAMOMEM PROTI 
TRÁVICÍM POTÍŽÍM

Co je to osteochondróza páteře?

Pokud vám podle starého zvyku sta-
novil lékař diagnó- zu „osteochondróza 
páteře“, vězte, že to není konečná diagnó-
za jako taková. Ukazuje to pouze na to, že 
máte problémy s páteří, stejně jako se na-
příklad mluví o nějakých problémech v or-
ganizmu, když má člověk zvýšenou tep-
lotu nebo když ho bolí břicho. Za těmito 
problémy se skrývají opravdové diagnózy, 
jež mohou být velmi rozmanité. V případě 
páteře by jenom jejich pouhý seznam mohl 
zabrat hned několik stran této knihy. A ka-
ždá taková diagnóza si žádá individuální 
přístup a léčbu. 

Co že tedy je osteochondróza páte
ře? Řecké slovo osteon označuje „kost“, 
chondros znamená chrupavka. Lékařská 
koncovka „óza“ (lat. ŏsis) znamená one-
mocnění. Osteochondróza páteře je de
generativně dystrofický proces, který 
obvykle začíná v meziobratlové plotén
ce a postupně (po etapách) tento proces 
zasahuje také prvky a struktury jak da
ného pohybového segmentu páteře, tak 
i celou páteř. V závislosti na míře destruk-
ce tento proces může výběrově zasahovat 
nejen segment páteře, ale může postihnout 
celkově tu nebo onu část páteře, což má 
za následek určité neurologické syndro-
my. To může posléze vyprovokovat rozvoj 
jiných nemocí a v konečném výsledku to 
může vést ke zhoršení celkového zdra-
votního stavu organizmu. Aby byla jasná 
podstata otázky, doplním ještě ně- kolik 
informací. Latinské slovo „degenerare“ 
znamená „upadávat“, „přestat se rozvíjet“, 
„mizet“. Lékařský termín „degenerace“ se 
používá k označení stavu, kdy buňky tkáně 
nebo orgán mají oslabeny speciální funkce 
a posléze je zcela ztratí. Slovo „dystrofie“ 
je řecké- ho původu a vzniklo z předpony 
dys- (lat. dis-, řec. dys- což má význam 
roz-, ne-) a znamená narušení, ztrátu, ne-
přítomnost něčeho, co je nazváno zákla-
dem slova. A trophe v řečtině znamená 
výživu. Slovo dystrofie tedy znamená na-
rušení výživy tkání a vnitřních orgánů, po-
případě celého organizmu, které následně 
vede k vyčerpání. Latinské slovo destruc-

tio znamená „zničení“. V patologii se pod 
tímto termínem rozumí zničení tkáňových, 
buněčných a subbuněčných struktur. 

Pro každého člověka, kterému není 
lhostejné zdraví jeho a jeho blízkých, je 
nutné znát to, k jakým dystrofickým změ-
nám dochází v jeho páteři. Mají to na svě-
domí minimálně dvě závažné příčiny. Prv-
ní z nich je civilizace, v níž máme tu čest 
žít. Ačkoli nám v určitém smyslu ulehčila 
život, je spojena s pasivním stylem života, 
který trávíme většinou vsedě, a přirozeně 
má za následek značný nárůst počtu lidí 
s onemocněním páteře. Navíc, pokud dříve 
tyto nemoce trápily většinou lidi v pokro-
čilém věku, v současnosti se masově proje-
vují u lidí produktivního věku, a také, což 
je zvlášť smutné, i u dětí a dospívajících. 
Druhou příčinou je smutný fakt, že naše 
společnost je konzumní společností, kde 
se lidské zdraví a někdy i život změnili na 
jednorázové, kusové zboží. Jak jsem kou-
pil, tak prodávám. 

Ale dokud se nepolepší sám člověk, 
a patřičně i celkové duchovní ovzduší ve 
společnosti, budou se znalosti o procesech, 
k nimž v organizmu člověka dochází nebo 
k nim v nejbližší době může dojít, hodit. 
Člověk má jen jedno zdraví a to může 
často předurčit a ovlivňovat jeho bu
doucí osud. Obchodníků, vychvalujících 
své výrobky prospěšné našemu zdraví, je 
mnoho. Na takovém rušném 
tržišti může ovšem kvalitní 
zboží od napodobeniny odli-
šit jen ten, kdo je vyzbrojen 
znalostmi nebo má určité 
zkušenosti.

Počátek rozvoje  
osteochondrózy

Počátek rozvoje osteo-
chondrózy Degenerativně 
dystrofický proces v ploté-
nce, podobně jako všechny 
ostatní zákeřné nemoci, 

člověk zpočátku prakticky nezpozoruje. 
Jednou z hlavních příčin jeho vzniku je 
narušení výživy meziobratlové ploténky. 

Pokud se to děje systematicky, tak 
jakékoli přetěžování, i lokálního charak-
teru (lat. localis — místní) může vyvolat 
mikrotraumatizace ploténky. To, v jaké 
části páteře a v důsledku jakých vzájemně 
se ovlivňujících procesů k tomu může 
dojít, závisí na celé řadě faktorů. Roli hrají 
například individuální zvláštnosti ve stavbě 
opěrného a pohybového aparátu, anomálie 
ve stavbě páteře nebo různá onemocnění, 
která napomáhají rychlé progresi dystro-
fie (nemoci centrální a periferní nervové 
soustavy, obezita, poruchy endokrin-
ního systému atd.). Nezanedbatelný vliv 
mají také zvláštnosti pracovní činnosti 
jedince, zvedání zátěží, poranění páteře 
nebo dlouhodobé setrvávání člověka ve 
vynucené pracovní pozici. Poslední větu 
bych rád zdůraznil. Jestliže zvláštnosti in-
dividuální stavby opěrného a pohybového 
aparátu člověk má tak říkajíc „post faktum“ 
(z lat. post factum — je po činu) tedy „takh-
le jsi to dostal a poraď si s tím, jak umíš“, 
tak způsob života závisí čistě na jeho vůli. 
Vždyť, ať už se člověk nachází v jakých-
koli podmínkách, vždy může rozdělit čas, 
síly a zátěž tak, aby nepoškozoval svoje 
zdraví. K tomu je zapotřebí znát svůj or-
ganismus, alespoň rámcově znát procesy, 
které se v něm odehrávají, chápat jak je 
možné zlepšit stav práceschopnosti orga-
nizmu, a také jak mu pomoci, a ne naopak 
mu přitěžovat svojí leností a ignorancí 
problémů. Vždyť veškerá vaše aktuální 
práce bude dříve nebo později hotová, 
ale zdraví, které si kvůli ní můžete 
poškodit, vám nikdo nevrátí.

Tento přístup nemusíte odkládat až 
„do důchodu“. V tu dobu už se obvykle 
projevuje celá plejáda onemocnění, 
která vznikla v důsledku dlouhodobého 
neracionálního zatěžování páteře. Ale 

o zdravém způsobu života 
si ještě pohovoříme později.

Teď se ale pojďme 
přiblížit pochopení příčin 
rozvoje osteochondrózy...

pokračování  
v přištím čísle...

S použitím  
materiálu z knihy

Osteochondróza pro 
profesionálního

pacienta prof. Igora 
Danilova

Zalehlé ucho může mít mnoho pří-
čin. Některé jsou úplně banální, jako je 
například nateklá voda při koupeli nebo 
plavání a změna tlaku, jiné už mohou 
být závažnější a znamenají například na-
hromadění ušního mazu nebo dokonce 
v relativně malém počtu případů se jedná 
o doprovodný jev nějakého zdravotního 
problému či přímo nemoc. Podívejme se 
na různé babské rady, jak bychom měli 
v případě normálních potíží se zalehlým 
uchem doma postupovat.*

● obyčejná žvýkačka často dokáže 
zázraky a slabě zalehlé ucho dokáže uvol-
nit. Pokud ji nemáme po ruce, snažme se 
několik minut žvýkat (pohybovat čelistmi 
ze strany na stranu a nahoru a dolu) na-
prázdno.

● podobně jako žvýkačka může u ne-
závažných problémů pomoci polykání – dá 
se dělat na prázdno, ale také si lze vypo-
moci nějakým nápojem.

● často vyřeší potíže s lehce zalehlým 
uchem skákání na jedné noze s hlavou na-
kloněnou problematickou stranou směrem 
dolů.

● s ucpaným uchem může pomoci také 
teplá pára. Pokud máme sprchový kout, 
tak ho pečlivě uzavřeme, osprchujeme se 
co nejteplejší vodou a pak ještě vydržíme 

deset až patnáct minut jako v sauně. Pokud 
úleva nenastane v průběhu či po skončení 
napařování, můžeme ještě jemně ucho pro-
třepat prstem.

● jestliže nemáme sprchový kout, mů-
žeme uchu dopřát i cosi podobného inha-
lacím, čili nakloníme hlavu nad nádobu 
naplněnou horkou vodou a přikryjeme ji 
nějakým ručníkem. Při této metodě si mu-
síme dávat velký pozor, abychom se náho-
dou neopařili.

● na noc si na ucho či na okraj zvuko-
vodu přiložíme plátek cibule, upevníme ho 
a zabalíme hlavu do šátku. Do rána by se 
situace měla zlepšit. Některé babské rady 
doporučují místo cibule použít kousek čes-
neku.

● v mnoha případech pomáhá i pe-
roxid vodíku. Lehneme si na nezalehlé 
ucho a do toho problémového nakapeme 
trochu peroxidu a necháme pět až deset 
minut účinkovat (budeme pravděpodobně 
slyšet šumění a praskání). Po uplynutí této 
doby ucho opatrně vytřepeme a vyplách-
neme teplou vodou. Občas se místo ka-
pání doporučuje použít injekční stříkačku 
(samozřejmě bez jehly) a to jak na nalití 
peroxidu tak na výplach vodou.

* jestliže máme jakékoliv podezření, 
že zalehlé ucho je příznak či doprovodný 
jev nějaké nemoci (napovědět může např. 
nesnesitelná bolest nebo teplota), rozhod-
ně bychom invazivnější babské rady ne-
měli zkoušet (polykání nebo žvýkačka či 
skákání nevadí) bez předchozí konzultace 
s lékařem a zjištění, o jaký zdravotní pro-
blém se jedná.

http://www.prostezdravi.cz/ 
zalehle-ucho/#more-5327

Zalehlé ucho

Vůně vyvolávají emoce a vzpomín
ky. A jak dokazují mnohé výzkumy, 
čichová paměť je nejdelší a nejintenziv
nější. Čichový totiž dokáže do paměti 
vtisknout vzpomínku až 100x výrazně
ji, než když ji do mozku vepíše někte
rý z ostatních smyslů. Vůně není vidět, 
přesto ji vnímá každý. Po zraku je dru
hým nejsilnějším smyslem, který ovládá 
naše rozhodovací procesy.

Ve snaze odlišit se od konkurence vy-
užívají vonného marketingu stále častěji 
obchody, hotely, restaurace a další pod-
niky, v Čechách kupříkladu i Podřipská 
nemocnice v Roudnici nad Labem. Správ-
ně zvolené vůně jim pomáhají udělat ten 
správný dobrý dojem na jejich klienty, ale 
také zvýšit komfort zaměstnanců. Možná 
se i vy podvědomě vracíte do svého oblíbe-
ného fitness či kosmetického salonu nejen 
kvůli jeho službám, ale protože máte rádi 
specifickou vůni, kterou vás podnik uvítá.

Aniž byste to tušili, s největší pravdě-
podobností máte daná místa spojená prá-
vě se specifickou vůní. Čich jako jediný 
z 5 smyslů je totiž přímo napojený na tu 
část mozku, ve které se nachází limbický 
systém. Limbický systém neboli centrum 
ovládání emocí se nachází v blízkosti či-
chového laloku, kterým proudí všechny 
vůně v našem bezprostředním okolí. Vů-
ním je tak umožněno nekontrolovatelně 

vyvolat určitou emoci z minulosti, ať už 
příjemnou či nepříjemnou, nebo vytvořit 
vzpomínku zcela novou.

Různé vůně na nás můžou mít různé 
účinky. Například když zaregistrujeme 
pach kouře nebo plynu, naše instinkty nám 
radí rychle odejít s jejich dosahu. Pokud 
naopak ucítíme vůni jako dětský pudr, kte-
rá nám připomene vzpomínku z dětství, 
cítíme se náhle komfortněji a uvolníme se 
a náš dech se prohloubí. „Vůni dětského 
pudru si ve svých prostorách nechává roz-
prašovat například jedna opavská zubní or-
dinace. Pomáhá jim zdolávat letitý mýtus, 
že u lékaře je cítit většinou zápach z desin-
fekce. Pacienti se k nim rádi vracejí,“ do-
dává Michaela Krištofová Hanusová, ma-
nažerka rozvoje ze společnosti LORIKA 
CZ, která se se svým produktem Voňavé 
logo zabývá vonným marketingem.

http://psychologie.doktorka.cz/
vonny-marketing/

Vonný marketing

ENERGII ZÍSKÁVÁME, KDYŽ:

Získáváme nové vědomosti.
Cestujeme.
Překonáváme své strachy.
Zkoušíme něco nového.
Procházíme se (nepleťte si s „utíkáme 

do práce“ nebo „jdeme na nákup“) bez ja-
kéhokoli určitého cíle.

Zabýváme se tvorbou.
Stýkáme se s příjemnými lidmi.
Stýkáme se s lidmi, kteří nás podporují 

a věří v nás.
Zabýváme se svým tělem (vhodná jsou 

jakákoli tělesná cvičení, tanec, sauna, pla-
vání).

Uvolňujeme nějaký materiální prostor 
(vzpomeňte si, jak jinak se cítíte v nově za-
řízeném pokoji).

Uvolňujeme emocionální prostor 
(vzpomeňte si, jak jinak se cítíte, když do-
kážete odpustit a s někým se smířit).

Říkáme „ne“, když se nám chce říci 
„ne“ a říkáme „ano“, když se nám chce říci 
právě „ano“. 

Začínáme dělat to, co si srdce žádá.    
http://www.prokondici.cz/

kde-ztracime-a-nabirame-energii
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Způsob života je mnohem důležitější než množství prožitých let. Seneca

Meditácie podľa kníh Anastasie Novych 
v BRATISLAVE

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

S praktikami a meditáciami sa môžete zoznámiť v kihách Allatra a Sensei zo Šambaly, 
ktoré sú zdarma k stiahnutiu na www.allatra.sk

Radi Vám poskytneme viac informácií na tejto emailovej adrese: 
allatra.tv.world@gmail.com, info@allatra.sk , Katarína tel: +4210903922889

***
Kde: v areálu Šenku u splavu-budova bowling clubu, TŘANOVICE 225

Kdy: každý čtvrtek od 18 hodin
registrace předem : michal.krawiec@volny.cz, Michal 733111676, 
S meditacemi a duchovními praktikami se můžete seznámit na:

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

Na Slovensku proběhly první z řady 
unikátních psychologických seminářů ko-
naných v rámci evropského turné doktorky 
Tatjany Zinchenko, členky Mezinárodního 
společenského hnutí AllatRa. Měl jsem 
možnost se zúčastnit jak Košického, tak 
i Bratislavského semináře a musím podotk-
nout, že oba měli společného jmenovatele. 
Byl to jazyk. Ne ovšem ten, který běžně 
slyšíme, a kterým se dorozumíváme, ale 
jazyk, který vychází z duše. Nebyl slyšet, 
ale jasně jsem jej cítil z každého účastníka. 
Na obou přednáškách vládla dokonalá Jed-
nota mezi všemi a každý si začal jasně uvě-
domovat, že Láska a Dobro je v každém 
z nás. Jeden z účastníků semináře mi řekl, 

že něco tak kreativního ještě nikdy nezažil. 
Techniky, které prováděl společně s ostat-
ními účastníky, jej nadchly, nejen svou jed-
noduchostí, ale hlavně pocity, které v něm 
jednotlivá cvičení vyvolaly. Nakonec se 
mi svěřil, že díky semináři pochopil jed-
noduchou pravdu. „K tomu, abychom byly 
šťastní, nepotřebujeme žádné kouzlo. Stačí 
se jen pořádně rozhlédnout kolem sebe a tu 
Lásku, kterou máme v sobě předávat dál"

Velké díky patří také účastníkům 
MSH AllatRa, kteří se podíleli na organi-
zaci seminářů. Děkujeme tímto tedy Marte 
Kuskuličovej, Gabriele a Jaroslavovi Sza-
layovýma, Alžbete Salayovej a všem, kte-
ří s organizací seminářů pomáhali!

PSYCHOLOGIE, PSYCHOTERAPIE ALLATRA 2016: 
KOŠICE ● BRATISLAVA

I když je dnešní doba hodně uspěcha-
ná, cítím, že na samotnou podstatu člově-
ka to nemá vliv. Radosti a strasti obyčej-
ných lidí se nemění, stejně jako touha po 
poznání či svobodě. 

Vzpomínám si na vyprávění mého 
dědečka o druhé světové válce. Jeho pří-
běh ve mně dodnes vyvolává úctu a poko-
ru. Byl tehdy "totálně nasazen" na práci 
v Berlíně. Pracoval v továrně, kde se vyrá-
běli zbraně. Pomalu se blížil konec války. 
U jedněch to vyvolávalo pocit štěstí a ra-
dosti, u druhých zase obavy a strach a to 
hlavně v řadách německých vojáků. Každý 
se s tím vypořádal po svém. Jedni se snaži-
li spřátelit s vězni, druzí zase dávali všem 
jasně najevo, že dokud válka neskončila, 
pány nad životy jsou tady oni. V den, kdy 

osvobozenecká vojska dorazila do Berlína, 
si jeden s vysokých důstojníků dědu zavo-
lal a pod hrozbou smrti ho chtěl přinutit, 
aby mu dal své oblečení a vydával ho za 
svého přítele. Děda se jen pousmál a s ab-
solutním klidem řekl: "Pane plukovníku. 
Celý život jsem nelhal a dnes to nebudu 
měnit!". Důstojník se na něj nechápavě 
podíval, zasunul pistoli a utekl. Děda mi 
říkal, že v sobě, v té chvíli, cítil neuvěřitel-
nou lásku a vděčnost. Vždy, když mi to do-
vyprávěl jsem nechápal, proč klade takový 
důraz na to, abych byl čestný a vždycky 
mluvil pravdu. Dnes už to vím. Pravda je 
totiž to, co bychom měli za každých okol-
ností prosazovat a chránit. 

Proto musím, jakožto účastník Mezi-
národního společenského hnutí "AllatRa", 
hájit pravdu stejně, jako to udělal můj dě-
deček. Před nedávnem totiž tři televizní 
stanice na Ukrajině odvysílaly lživé in-
formace týkající se mezinárodního hnutí. 
Pošpinili tak nejen čest lidí z celého světa, 
kteří, jako volontérští účastníci hnutí, šíří 
ideu kreativní a duchovní společnosti, ale 
hlavně otrávili pravdu u samotného zdroje. 

Mezinárodní společenské hnutí "Allat-
Ra" (allatra.org) působí ve více než 180 
zemích světa. Nachází se zcela mimo poli-
tiku a náboženství. Nezištně pomáhá lidem 
v různých oblastech společenského života 

a organizuje akce a semináře na podpo-
ru sjednocení lidí na celém světě. Podílí 
se nejen na zlepšení životních podmínek 
v oblasti vědních oborů allatra-sience.
org, ale i na  sociálních projektech napříč 
všemi politickými a náboženskými směry. 
Našim generálním ředitelem je Svědomí. 
Za účasti všech členů hnutí byl vytvořený 
film, který pravdivě a bez jakékoli cenzury 
ukazuje skutečnou tvář volontérské orga-
nizace https://www.youtube.com/watch?-
v=fwMaaMVjtzk

Nečestní novináři vyprovokovali vlnu, 
která, pokud ji nezastavíme, pohltí vše a zů-
stane jen iluze a lež. Situace, která nastala, 
se týká každého člověka. Pokud dopustíme, 
aby tito a jim podobní lidé, bez jakýchko-
li výčitek svědomí, klamali a poskytovali 
veřejnosti nepravdivé informace, budou ná-
sledky smutné. Jsme součástí demokratické 
společnosti, pro kterou by pravdivá infor-
mace měla znamenat alfu i omegu. Komu 
máme důvěřovat, když ne právě novinářům. 
Jejich čestnost a neúplatnost je zárukou, na 
kterou každý z nás spoléhá. 

Cítím, že v každém z nás je hodně lás-
ky a dobra. Obnovme společně základní 
hodnoty naší společnosti. Chraňme si svo-
ji čest a pravdu stejně, jako to udělal můj 
dědeček.

Dušan Valeček

SVOBODA

Zkoušeli jste si někdy odpovědět na 
otázku, proč jste se rozhodli mít děti? Co 
pro vás znamenají? Jsou pro vás vyhlídkou 
na to, že se o vás někdo postará ve stáří? 
Nebo máte naopak potřebu o někoho pečo-
vat? Představují pro vás pokračování vaše-
ho rodu? Jaký je ten pravý důvod? 

Vybavuji si jednu zajímavou rodičov-
skou schůzku. Probírali jsme známky, cho-
vání a aktivity dětí a pak se rozhovor stočil 
na téma, jak si představujeme budoucnost 
našeho dítěte. Jaké by mělo být? 

Jedna maminka vyprávěla, že si 
před narozením děťátka moc přála, aby 
mělo zdravé zoubky, protože s nimi měli 
všichni v jejich rodině problémy. Jak dítě 
rostlo, přesvědčila se o tom, že mít zdra-
vé zuby není všechno. Dítě by mělo být 
také chytré, nosit dobré známky. Ale mít 
jen dobrý prospěch ve škole jako vklad 
do života také rozhodně nestačí. Mnohem 
důležitější je, abychom dokázali vychovat 
skutečnou osobnost - opravdového Člově-
ka se všemi přednostmi, které v sobě toto 
krásné slovo skrývá. 

A pak následovaly otázky, co vlastně 
děláme pro budoucnost svých dětí, jak je 

vychováváme? Jak například reagujeme 
na poznámky v žákovské knížce, na špat-
né známky? Většinou naše potomky kárá-
me, poučujeme je a myslíme si, že jim tím 
pomáháme. Není těžké si představit, jak 
se asi dítě začne chovat po těchto našich 
výchovných lekcích – začne se bát, budou 
následovat výmluvy, lži. Ale co když zku-
síme pochopit, proč se to stalo? Co když 
nerozumí látce a bojí se nebo se třeba sty-
dí nám o tom říct? Možná také my neseme 
vinu na tom, že naše děti neumějí mluvit 
na rovinu, nehledají v rodině pochopení 
a snaží se vyhnout odpovědnosti. Možná 
spočívá podstata problému také v tom, 
jací jsme my sami. Způsob, jakým žijeme, 
hodnoty, které vyznáváme, to, jak reagu-
jeme v různých situacích, co je pro nás dů-
ležité, to všechno nevědomky předáváme 
i našim dětem. 

Položme si otázku: Co vlastně dě-
láme pro to, aby naše dítě neslo odpo-
vědnost za své činy, umělo se postavit 
problémům, nebálo se říkat pravdu? Na 
to neexistuje univerzální odpověď. Jedná 
se o dlouhodobou práci, která se skládá 
z drobných detailů všedního dne. Vždy 
záleží na konkrétním případu, důležité 
ale je, abychom nejen pronášeli správná 
slova, ale chovali se tak, jak chceme, aby 
se chovali i naše děti. 
Abychom nečekali, že 
někdo přijde a poradí 
nám, nedoufali v sa-
mospasitelnou úlohu 
školy a učitelů. My 
sami svým každoden-
ním chováním před-
stavujeme pro své děti 
vzor, to je dar, který 
si v sobě dítě ponese 
jako vklad do života. 
Důležité je nezapo-
mínat na to, že rodiče 

a děti tráví společný čas nejen proto, aby 
sdíleli střechu nad hlavou. 

Jiní rodiče tomu ale oponovali. Po-
dle nich je podstatné vychovat osobnost, 
která se bude umět prosadit. Být poctivý, 
upřímný a spravedlivý se nevyplácí, vždyť 
v životě to takový člověk bude mít těžké. 
Svět je přece surový a nespravedlivý! Sa-
mozřejmě si každý hned vybavil několik 
okamžiků ze svého života, kdy zažil kruš-
né časy, marně se snažil prosadit spravedl-
nost, musel se vzdát svých nápadů či snů. 
V těchto případech nám citáty typu Co tě 
nezabije, to tě posílí nebo příklady hrdin-
ských činů slavných připadají zbytečné 
a zní jako pohádky. 

Nakonec nám z toho vychází zajíma-
vá věc – chceme vychovat Osobnost, ale 
zároveň se bojíme, aby to dítěti nějak ne-
zkomplikovalo život. 

Vraťme se nyní zpět k úvodní otázce: 
Jaké chcete, aby bylo vaše dítě? Jaká od-
pověď bude nyní následovat? 

Rozhodnutí je samozřejmě na nás. Je 
ale potřeba si uvědomit, že naše volba, 
kterou děláme každý den, tvoří budouc-
nost našich dětí. Důležité je, aby to byla 
SPRÁVNÁ VOLBA.

Budoucnost našich dětí

Všechno na světě je v neustálém po-
hybu a ve vzájemném působení. Nic se 
neděje jen tak a nic není náhoda. Jak se 
říká, i lehké mávnutí motýlích křídel může 
spustit řetězec událostí. Každý člověk od 
narození vyrůstá v určitých podmínkách 
a má různé možnosti ve volbě životní ces-
ty. Vykročit může jen tou cestou, kterou si 
vybere sám. Každou minutu se rozhoduje-
me, a tím udáváme směr životním údalos-
tem. Kolotoč myšlenek se točí tak rychle, 
že si ani nestihneme uvědomit, jak důležité 
je pozitivně myslet a podle toho vybrat 
správnou možnost. Jinak nám bude život 
házet klacky pod nohy do té doby, něž 
konečně pochopíme, že všechno začíná 
v našich myšlenkách. To je ten prapůvodní 
pramen, ze kterého všechno vychází.

Nejednou nás napadá otázka, jak mů-
žeme změnit svůj život a jak jej prožít pl-
nohodnotně.

Vnímáme různé emoce, a to jak dob-
ré, tak i špatné. Neexistuje způsob jak 
zařídit, aby vždycky všechno probíhalo 
tak, jak chceme my. Když se dostáváme 
do nepříjemných situací, často neumíme 
udržet svoje zklámaní nebo vztek a veš-
keré nagativní pocity vysíláme do svého 
okolí. Neumíme zastavit proud negativ-
ních myšlenek a dovolíme jim, aby nám 
„přerostly“ přes hlavu. Kdybychom se ale 
zkusili včas zastavit a rozhlédnout kolem, 
zjistili bychom, kolik dobra nás obklopuje. 
Později se ukáže, že ten náš problém ve 
skutečnosti není zase až tak hrozný a ne-
řešitelný. Pravděpodobně to ani nebude 
problém, ale náš způsob vnímání událos-
tí, náš postoj. Změnit náš vztah a vnímání 
můžeme v jakémkoli okamžiku – všechno 
je v naší moci, všechno je v našich myš-
lenkách. Člověk má vždycky právo udělat 
svoji vlastní volbu. Vše je mnohem jedno-
dušší, než by se mohlo zdát na první po-
hled. V první řadě bychom měli pamatovat 

na to, kdo doopravdy jsme ...Jsme LIDÉ.

Slovo Člověk zní důstojně. Není důleži-
té v životě něco dokazovat ostatním lidem, 
zaměřme se na sebe a své Svědomí.Vždyť 
opravdová cesta sebezdokonalování je, když 
každý den pracujeme na čistotě svých my-
šlenek, svých slov a konáme dobré skutky, 
které jsou důstojné jména Člověk. Musíme 
vždy pamatovat na to, že myšlenka je mate-
riální a všechno začíná právě u ní. Člověk, 
který umí ovládat svoje myšlenky, je vždyc-
ky pozitivně naladěn. Žijeme ve světě, který 
neustále potřebuje dobré skutky. Dobré slo-
vo, laskavost nebo malá pozornost mohou 
vyvolat takový řetězec dobrých činů, tolik 
vděčných úsměvů a radosti ostatních. Pomá-
hat lidem kolem je tak snadné. Každý z nás 
může učinit tento svět lepším a laskavějším!

Probuďme se, usmějme a radujme 
se z nového dne! Buďme v dobré náladě 
a všechny, které potkáme, nakazíme po-
zitivem a oni ho pak pošlou zase dál. Je 
to tak jednoduché a navíc to i funguje. Ve 
světě je všechno propojeno a všechno za-
číná právě u nás.

Každý má svůj zvláštní talent, který 
může rozvíjet. Každý člověk je svým způ-
sobem jedinečný a krásný, každý má něja-
ké schopnosti a může něco dokázat. Kaž-
dý může udělat něco pro dobro ostatních, 
vždyť DOBRO – to jsi OPRAVDOVÝ 
TY. Všechno je v tobě, protože jsi Člověk. 
Nezáleží na tom, jestli pracuješ nebo stu-
duješ, jestli je ti 18 nebo 68 let, důležité 
je jenom to, že jsi Člověk a touha konat 
dobro žije uvnitř tebe. Život je proměnli-
vý. Důležité ale je, abychom si pamatovali, 
že jsme sami tvůrci svého osudu, a proto 
jsme sami zodpovědní za své životy. Musí-
me do světa vnášet to dobré a dělat správná 
rozhodnutí. Dobro je tam, kde jsi TY.

http://allatra.eu/publications/dobroty-
--dobro-je-tam-kde-jsi-ty

DobroTY - DOBRO je tam, kde jsi TY

AllatRa TV Česko-Slovensko nejsou 
jen pozitivní informace, ale také humor, 
přátelství, vzájemnost, krásné myšlen-
ky, úvahy a tematické otázky, které trápí 
moderního člověka v každodenním ži-
votě, „tajemství“, která se neodvážíme 
sdělit ani blízké osobě. Jde o pořady, 
který u nás nemají obdobu! Pořady, kte-
ré vám otevou oči i duši díky převrat-
ným informacím. Jen díky opravdovým 
znalostem můžeme pochopit mechaniz-
mus fungování sebe sama, svých emo-
cí i fyzických stavů a stát se režisérem 
svého šťastného života!

www.RadioHosting.cz/radio/AllatRa/

MEDITACE 
podle knih Anastasie NOVYCH

květen, červen 2016
 každou středu od 18 hodin

Kde: Antonína Sovy 39, OPAVA
 každý čtvrtek od 18 hodin

Kde: Závodní 15, OSTRAVA-Hrabůvka
Kontakty: Renáta 606794639, renata.valeckova@seznam.cz

Dušan 737124037, dusan.valecek@atlas.cz
S meditacemi a duchovními praktikami se můžete seznámit na:

http://ibisbooks.cz/index.php?nma=downloads&fla=podcat&ids=7  a v knize AllatRa
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Láska je největší léčivá síla v přírodě. Osho

Krása přírody se řídí 
matematickými pravidly

Jednoduchá matematická pravidla pro-
stupují přírodou i uměním. Známý zlatý řez 
je pouze jedním z nich. Názorně to ve svém 
fantastickém videu ukazuje španělský de-
signér a 3D ilustrátor Cristóbal Vila.

Tohle video by měli pouštět učitelé ma-
tematiky středoškolákům hned na první ho-
dině. Po jeho zhlédnutí si totiž už sotva kdo 
může myslet, že matematika je jen nudná 
věda o věcech, které se skutečným světem 
nijak nesouvisejí. A že nemůže být krásná.

Video Nature by Numbers (příroda 
v číslech) začíná Fibonacciho posloup-
ností, v níž je každé číslo součtem dvou 
předchozích. Z ní odvozená spirála je pří-
kladem logaritmické spirály, podle které se 
řídí například stavba schránky mořského 
hlavonožce loděnky, smrkové šišky nebo 
semen v květenství slunečnice.

S Fibonacciho posloupností souvisí 
i zlatý řez, který vznikne rozdělením úseč-
ky na dvě části tak, že poměr delší části 
ke kratší je stejný jako poměr celé úsečky 
k delšímu z úseků. Má přibližnou hodno-
tu 1,618 a lze ho mimo jiné vystopovat 
i v kompozici mnoha uměleckých děl.

Ve videu se objevuje i Delaunayova 
triangulace, která (zjednodušeně řečeno) 
propojuje náhodně rozmístěné body troj-
úhelníky, které se co nejvíce blíží rovno-
stranným. S tím souvisí Voroného dia-
gram - rozdělení plochy poseté body tak, 
aby jakékoli místo v jedné plošce mělo ke 
„svému" bodu blíže než k jakémukoli jiné-
mu z vyznačených bodů.

Těmito principy se řídí stavba hmy-
zích křídel i žilnatiny mnohých listů, pro-
tože příroda se snaží své výtvory optimali-
zovat podobně jako třeba mobilní operátor 
plánující co nejefektivnější rozmístění vy-
sílačů, i když ten musí brát v úvahu i členi-
tost krajiny a různé nároky dané hustotou 
osídlení.

Video ke shlédnutí na: http://www.tyden.cz/
rubriky/veda/veda-a-my/video-krasa-prirody-

-se-ridi-matematickymi-pravidly_183919.html

Kvítek Udumbara rozkvetl: to se stává jednou za 3000 let

Pampeliška v kosmetice

Pampeliška, 
podobně jako 
fialka, se dá vel-
mi dobře využít 
v boji proti akné. 
A to dokonce ně-
kolika způsoby, 
které lze úspěšně 
kombinovat. Je 
dobré si z listů 
připravovat čaj, 
který pak každý 
den pijeme a po-
máháme tím očiš-
ťovat organismus a tím pádem i pleť. 
Stejnou tekutinu můžeme použít k očiš
ťování pokožky přímo. S postupem 
času ztrácí účinky, proto je dobré si při-
pravovat jen tolik nálevu, kolik zrovna 
potřebujeme – čili přibližně skleničku, 
ze které si odebereme náprstek na omy-
tí pleti kosmetickým tamponem. Proti 
akné lze i bojovat koupelí. Z dvaceti gra-
mů směsi sušeného kořene pampelišky 
a lopuchu můžeme patnáctiminutovým 
vařením v půl litru vody připravit odvar, 
který si pak nalijeme do vany.

Pampeliška se také už do pradáv-
ných dob používala na rány, podle li-
dové moudrosti obklady z čerstvě nasbí-
rané byliny velmi výrazně urychlovaly 
hojení. Vědci se tímto účinkem zatím 
nezabývali, ale jistou logiku má. Ve 
smetance totiž najdeme větší množství 

hořčíku a nemálo 
antioxidantů, kte-
ré léčbu různých 
poranění mohou 
urychlit. K tomu 
přispívá i její 
schopnost urych-
lovat krevní oběh 
ve tkáních.

Ale to ješ-
tě není všechno. 
Pampelišky si 
všimli už v do-

bách antiky. Její „mléko“ se využívalo 
při vybělování pih, na jaterní skvrny 
a bradavice. Navíc starověké a středo-
věké krásky si velmi často dopřávaly 
koupele v odvarech z květů této rostli-
ny (při koupání se pak ještě přihazovalo 
několik hrstí čerstvých). Věřily, že díky 
tomu budou krásnější a že jejich pleť 
omládne. 

Z dalších účinků na kůži stojí zmínit 
ještě to, že podle některých specialistů 
na bylinnou léčbu může být pampeliško-
vá šťáva částečně účinná i při boji s lu-
penkou a výtažky lze využít na ekzémy. 
Sílu této léčivé byliny nepodceňují ani 
kosmetické firmy. Výtažky se používají 
při výrobě některých přípravků urče-
ných pro intimní hygienu.

http://www.prostezdravi.cz/pampe-
liska-kosmetice/#more-4540

Naposledy kvetl před narozením 
Buddhy. Za posledních 20 let tento kvítek 
rozkvetl na mnoha místech po celém světě. 
Podle buddhistické legendy kvete Udum-
bara jednou za 3000 let a ohlašuje pří-
chod velkého mudrce či osvíceného. Tato 
drobná vonná květina má velmi tenký, ale 
pevný stonek. Lidé pozorující Udumbaru 
uvádí, že vydrží hodně dlouho a poté, co jí 
ohnou, se sama narovná. 

Od roku 1997 se tato malá květinka 
objevuje prakticky po celém světě. Poprvé 
to bylo v Jižní Koreji na tváři sochy Bod-
hisattvy v chrámu Sumi Zen v Sunčcho-
nu. V říjnu roku 2000 si mniši z jednoho 
buddhistického chrámu v Soulu všimli 
neuvěřitelné věci – na čele pozlacené so-
chy božstva vyrostly malinké bílé kvítky, 
kterých bylo celkem 21. Všechny byly 
asi centimetr vysoké. Mimochodem, na 
další květy nebylo nutné čekat celých tři 
tisíce let, ale jen čtyři roky. V říjnu 2004 
se v Soulu, na budově korejské speciální 
služby (Korea Central Inteligence Agen-

cy — KCIA) objevila Udumbara v úrovni 
pátého a sedmého poschodí. 

Jinak, posvátná rostlinka čas od času 
dělá radost obyvatelům Země svým pří-
chodem na těch nejneočekávanějších 
místech. Například v zahradě čínského 
starce Dinga (Ding), který žije ve městě 
Shenyangu, se nachází ocelové zavla-
žovací trubky, které se musí čas od času 
čistit. Jednou, když je Ding začal čistit, se 
jeho ruka dotkla něčeho hebkého. Stařík 
s údivem zjistil, že na hladké oceli rostou 
křehké bílé kvítky. Přesněji 38 květů na 
stonku tenčím, než lidský vlas. Ding je 
změřil - průměr každého kvítku byl pouhý 
1 milimetr. Nějaký čas stařec neobvyklé 
rostlinky pozoroval a všiml si, že kvítky 
se vždy zrána otevírají a zavírají se s pří-
chodem slunečních paprsků. 

V září 2006 informovala o Udumbaře 
New Tang Dynasty TV – čínská televizní 
společnost. V roce 2010 se květinka objevi-
la ve městě Šen-jang v provincii Liao-ning. 
O nalezení květu dokonce informovala Čín-
ská státní média a nazvala jej nebeským. 
Bylo to docela neobvyklé 
pro čínský komunistický 
režim, jenž se oficiálně 
hlásí k teorii ateismu, a pro 
který je příchod velkého 
duchovního vůdce na Zemi 
prostě nemyslitelný. Ihned 
po zveřejnění těchto článků 
ve státních sdělovacích pro-
středcích byly všechny od-

straněny, ovšem samotná informace se me-
zitím stihla rozšířit díky čínskému internetu. 

Podle buddhistické legendy ohlašuje 

Udumbara příchod Svatého krále, který 
„točí kolo, které mění dharmu ve světě“. 
Tento král příjme každého člověka jaké-
hokoliv náboženství, všichni u Něj najdou 
spásu. V osmém díle buddhistické knihy 
„Fonetika a interpretace Huilin“ se píše: 
„Květina Udumbara je produkt příznivého 
a nadpřirozeného úkazu. Je to božská kvě-
tina, která v pozemském světě neexistuje. 
Objeví-li se v lidském světě Tathagáta, 
neboli Král zlatého kola, tak se díky jeho 
obrovské ctnosti a požehnání ukáže i tato 
květina.“

Festival života, krásna, lásky, vůně,
kdo zapojí se do všeho vzkvétá, nestůně.
Probuzené city o krásnu napoví,
příroda náruč otevře, na vše odpoví.

Vůni a krásno jaro vkládá do květů,
probudí lásku potřebnou k životu.
O lásce ptáčkové sladké písně pějí,
lidé vše slyšet i vidět chtějí.

Větvičky stromů mladistvě zelené,
vodě se kloní – jarem zmámené.
Mráčky s modrou oblohou plují po 
hladině,
studánka k sobě sluneční paprsky vine.

Příroda naděluje těm, co krásno vidí,
ptáčkové lásku rozsejí i sklidí.
Nebeské písně jim z hrdla plynou,
ty vidíš cestičku, sobě milou.

Vůně květů jara – nás omámí,
krůpěje rosy vždy únavu zahání,
Křehké perličky voda kouzlit umí,
jdeš lesem, měkký mech tvoje kroky 
tlumí.

Užívej to úžasné koření života,
příroda ví, jaká je její hodnota.
Přivírám oči – lásku s krásnem vnímám,
náhle se stalo, že živý sen objímám.

SETKÁNÍ S TEBOU

Laskavá slova ze srdíčka plynou,
tvá láska nezná volbu jinou.
Ptáčkové z křídel smutek odhodí,
svým zpěvem krásno s láskou probudí.

Spadne mlha, vyjde sluníčko,
štěstí nám darovalo ptačí peříčko.
Když zazní souznění,
vše kolem i uvnitř se změní.

Jsi jako květina rosou osvěžená,
krásou a barevností duhy okouzlená.
Starosti s úzkostí do dálky mizí,
láska – ta nikdy nesmí být cizí!

Vítám den s jasnou oblohou,
tam krása přírody je ozdobou.
Jsi pro mne studánka s živou vodou,
tak úžasná jsou setkání s tebou.

Mám tě ráda jako všechno na světě a ještě víc.

Hana Jílková, Loštice

Když vám na dovolené pátý den v kuse 
prší, máte několik možností: 

1) radovat se, že další den nikam ne-
musíte a můžete se povalovat, jíst a spát. 

2) můžete se také vztekat, že jste ne-
poslechli svoji intuici a nevybrali si raději 
jiný termín dle předpovědi počasí. 

3) další možností je situaci přijmout 
a vytěžit z ní maximum. Můžete se vhodně 
obléct a vyrazit ven i přes zdánlivou ne-
přízeň počasí, což ve chvíli, kdy voda teče 
proudem voda a už se do země pomalu ani 
nevsakuje, může být náročné. Naštěstí při-
jdou i nadějné okamžiky - přes hustý závěs 
z mraků začne svítit slunko a ruka Boží vás 
vystrčí do terénu. 

Takto vypadala i naše dovolená v Kr-
konoších. I přesto, že pršelo chodili jsme 
každý den a rozháněli jsme mraky a mlhu. 
Jednoho dne byla obloha černá jako čertův 

kožich, ale vyrazili jsme. Před polednem 
jsme zdolávali již několikátý kilometr. 
A u jedné skupiny horských chalup najed-
nou spatřím malého beránka zamotaného 
v plotní síti, nemůže se z ní dostat, naříká 
a snaží se sám vymanit, ale vůbec se mu 
to nedaří, naopak se mu ještě více provaz 
zařezává do kůže. 

Snažíme se mu s mužem pomoci. Nož-
ky má odřené až do krve a je v síti úplně 
celý zamotaný. Je štěstí, že se neuškrtil. 

Nedaří se nám ho vyprostit, proto se 
vydávám do blízkého stavení. Zvoním, 
přichází otevřít statný muž s velkýma ru-
kama. Sděluji mu, co se stalo. Farmář si 
vezme bundu a jdeme k místu. Držíme be-
ránka za hlavu a pán ho ze sítě vysvobodí. 
Svobodný beránek utíká za svými souro-
zenci, jakoby se nic nestalo. 

Po cestě přemýšlím, co by se mohlo 

stát, kdybychom ho nenašli, protože mož-
ná dnes jsme byli jediní, kteří šli kolem. 
Měla jsem radost hned dvakrát- z dobrého 
skutku a také z toho, že mne i mého muže 
počasí neodradilo. 

Možná jsou v životě okolnosti, které 
se nám nelíbí, ale vždy je dobré se pokusit 
situaci přijmout. Déšť je třeba, proč se trá-
pit, když zrovna leje. Vezměte si holínky, 
šlapte v loužích, až se budou dělat bubli-
ny - prý to zahání splíny a možná najdete 
někoho, kdo potřebuje vaši pomoc. 

Alena Stellnerová, AAS

PRŠÍ, PRŠÍ, PRŠÍ...
aneb příběh psaný mezi kapkami deště

Pěticípá hvězda je starý Slovanský 
symbol, který potkáváme v různých kultu-
rách a na různých kontinentech.

Anastasia: Bohužel... Tak tedy, co se 
týká symbolů. Jak jste zmínil, půlměsíc 
často malovali s hvězdou namísto kruhu. 
Ale hvězda mohla být i pěticípá, i sedmi-
cípá, i osmicípá, mohla se zobrazovat buď 
jako geometrický útvar se špičatými vý-
stupky, nebo jednoduše s paprsky, vychá-
zejícími ze středu.

Rigden: Hvězda nad půlměsícem je 
v podstatě zesílení silného – Allat v Allatu. 
Takové znaky se používají ještě jako do-
datečné poukázání na jednu ze sil Allatu. 
Různě paprsčité hvězdy mají odedávna 
svá specifika v interpretaci jejich symbo-
liky. Sedmicípá hvězda je symbolem sed-
mé dimenze. Osmicípá hvězda je stejným 
symbolem jako kosočtverec (krychle, po-
stavená na jeden z úhlů, jako symbol trans-
formace člověka v duchovní bytost, po-
stoupení do duchovního světa). A pěticípá 
hvězda je pracovním znakem, spojeným 
se silami Allat (projevujícími se na úrov
ni páté dimenze) a patří ke skupině pozi
tivně působících znaků. Ale takovým de
tailům se věnují leda lidé, kteří pracují 
se znaky v neviditelném světě.

Znak pěticípé hvězdy aktivuje v člo
věku (na úrovni podvědomí) vnímání 
spravedlnosti, naděje na budoucnost 
a také napomáhá spojování lidí. Ale uni-
kátní vlastnosti tohoto znaku, bohužel, čas-
to používali a stále používají lidé, sloužící 
Živočišnému rozumu. Ve srovnání se zna-
kem AllatRa je to sice slabá síla, nicméně 
při jeho masovém používání přináší výsle-
dek, spojený s určitým vlivem na lidi a se 

změnou událostí v trojrozměrném světě. 
Co se týká pěticípé hvězdy, ať by ji člověk 
otočil, jak by chtěl, třeba vrškem nahoru, 
třeba i vrškem dolů, je to jedno, stejně 
to stále bude znak jedné z tvořivých sil 
Allat. Otázka pouze zůstává, na co se čer-
pá, přesněji, kam lidé, kteří ji získali, tuto 
doplňující sílu směrují.

Anastasia: Skutečně, pěticípá hvězda 
se používala odedávna, v různých podo-
bách přetočení. Její nejstarší zobrazení 
(budeme-li hovořit o artefaktech, které 
jsou dnes známé) má za sebou devíti ti-
síciletou historii a bylo nalezeno v Malé 
Asii, v kultuře, o níž jsme mluvili. V ne-
olitu umísťovali znak pěticípé hvězdy nad 
hlavu Veliké bohyně jako její symbol. 
A u Egypťanů znamenala pěticípá hvězda 
„božstvo“. Jsou známy zpodobnění pěticí-
pé hvězdy nad hlavou býka, zvířete, které 
bylo v některých dávných učeních posvát-
né. Znak této hvězdy se přitom používal 
vrškem dolů, jako pozitivní duchovní sym-
bol, obsahující elementy znaku Allat (cen-
trální trojúhelník míří dolů jako označení 
tvořivého božského ženského principu), či 
špičkou nahoru v tomtéž smyslu.

Odpradávna sloužila hvězda za 
symbol vítězství duchovního princi
pu nad tím materiálním. V mytologii ji 
označovali za spojení Nebe a Země. Tento 
znak byl oblíbený u národů starověké Ev-
ropy, Asie (zejména u Sumerů, Peršanů), 
Ameriky (u původních obyvatel – Indiánů) 
a dalších. Soudě podle magických rituálů 
toho, či onoho národa to byl jeden z nej-
častěji používaných symbolů. Znak pě-
ticípé hvězdy se objevoval na amuletech 
kvůli ochraně před zlými silami. Díky řec-
kému jazyku je ta hvězda dnes známá jako 
„pentagram“. V dnešním světě je pěticípá 
hvězda symbolem mnohých států. Očivid-
ně kvůli ztrátě Znalostí se začalo její vy-
obrazení v ezoterice vysvětlovat rozumem 
a hvězdu vrškem nahoru začali považovat 
za znak „Bílého mága“ a hvězdu s vrškem 
dolů za znak „Černého mága“.

Rigden: Takové rozdělení je již sku-
tečně „výklad“ lidského rozumu. Ale do-
šlo k němu s využitím tvořivé síly Allat, 
dostupné prostřednictvím daného znaku, 
za nějakým negativním účelem. Znak 

hvězdy přináší pouze pozitivní impuls 
k jakékoli změně, příval energie. A kam 
ji pak lidé nasměrují, to je již otázka lid
ské volby. Jednoduchý příklad, v historii 
používali znak pěticípé hvězdy často pro 
uskutečnění revoluce, převratu. Hvězda 
v masách probouzela pozitivní náboj, 
dávala zaměření, stimulovala v lidech 
usilování o něco lepšího, ve smyslu je
jich vnitřního chápání světa. Proto lidé 
přistupovali k těmto změnám ve společ
nosti s vírou, pozitivní náladou, nadějí 
na lepší život a budoucnost, s přáním 
získat dlouho očekávanou Svobodu. To 
je i prokázaný efekt působení daného 
znaku na masy. Ale kam a s pomocí ja-
kých nařízení se veliteli takových převratů 
veškerá ta síla zaměřovala? Samozřejmě 
že směrem k moci Živočišného rozumu, 
který lidem podsouvá koncept duchovního 
snažení za účelem realizace vlastních ma-
teriálních programů. A dochází k tomu, 
že v revolucích a převratech lidé v na
ději, že získají vlastní Svobodu, svrhají 
jednoho tyrana a „vybírají“ místo něho 
dalšího tyrana, nechápou, že se v jejich 
životě z toho, co očekávají, nic nezmě
ní, a ani nezískají tu Svobodu, o níž sní 
každá Duše. Podobné záměny Živočiš
ného rozumu nechápou ani ti, kteří tyto 
masové „show“, s využitím kolosálních 
lidských zdrojů (síly), organizují. Lidé 
mrhají svou unikátní silou, aby v dů
sledku posílili moc Živočišného rozumu 
v materiálním světě, v němž mají žít, 
i když třeba jen krátkou dobu. Čím vět
ší je moc Materiální podstaty, tím více 
zapomínají na svoji Duchovní podstatu, 
přicházejí o skutečné chápání opravdo
vé Svobody a smyslu svého života.

AllatRa od A.Novych (str. 460-463)

Pěticípá hvězda: starý Slovanský symbol

Pampeliška, zvaná také smetanka, zdobí svými krásnými zlatými kvítky jarní 
trávníky. Zahrádkáři ji příliš v oblibě nemají, ale milovníci lidové medicíny a všich-
ni, kdo rádi vyrábějí různé bylinkové a ovocné dobroty, na ni nedají dopustit. Za-
jímat by měla také ty, co se zajímají o přírodní péči o pleť, protože se dá využít 
i v domácí kosmetice či při léčbě kožních problémů.

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

 HISTORIE • ZÁHADY • ZAJÍMAVOSTI

pokračování ze str. 1

JAK VYSVĚTLIT POČET ZOBRAZE
NÝCH MEČŮ (STŘEL)? ČTĚME POZORNĚ

Jak i předpověděl Simeon ve svých slovech na 
ikoně "Sedmibolestná", Matka Boží je zobrazená Sa-
motná bez Předvěčného Nemluvňátka. Tento obraz 
odráží utrpení Přesvaté Bohorodičky za svého Božské-
ho Syna během celého svého života, a zvlášt během 
Strastných dnů Spasitele. Sedm mečů vštípených 
v srdce Přesvaté Bohorodičky na ikoně "Sedmibo
lestná", mluví o úplnosti utrpení a žalu, které Ona 
vytrpěla v pozemském životě. Ve svatém Písmu čís
lo sedm symbolizuje úplnost. V církvi se od starově-
ku utvrdila koncepce sedmi hlavních ctností, sedmi 
smrtelných hříchů; stejně jako i sedmi svátostí atd. 
Proroctví pobožného Simeona na ikoně "Sedmibolest-
ná" je vyobrazeno v podobě viditelných symbolických 
znaků - mečů. Obraz meče, jenž je spojený v lidské 
mysli s prolitím krve, není na ikoně náhodný a zobra-
zuje velký smutek Bohorodičky, protože, jak je uvede-
no v biblické knize Levitikus, „… duše všelikého těla 
jest jeho krev“ (17:11). Existuje i další interpretace ob-
razu „sedmi mečů“ vštípených v srdci Bohorodičky. Je 
to sedm hlavních lidských hříchů, které přinášejí Boží 
Matce nová duševní muka. Hlavní ikonografický roz-
díl ikon "Sedmibolestná" a "Obměkčení zlých srdcí" je 
v tom, že první z nich má tři „meče“ na jedné a čtyři na 
druhé straně, a druhá ikona má tři na pravé a tři na levé 
straně a jeden směřující dolů.

 
Tady bych chtěl poznamenat, že pokud se ně

komu zdá takový výklad významu čísla „7“ na 
ikoně „Sedmibolestná“ dostačující, je to jeho prá
vo. Já osobně jsem obrátil svou pozornost k chrámu 
Kukulkana*, jenž se nachází na poloostrově Yucatán 
v Mexiku. Jde o to, že géniální stavitelé této kultovní 
stavby do ní rovněž zakomponovali číslo " 7". 

POPIS CHRÁMU KUKULKÁNA 
VE MĚSTĚ CHICHÉN ITZÁ
 
Ne ve všech pramenech lze najít zmínky s popisem 

čísla „7“, obvykle se uvádí tyto:
• Chrám je přísně orientován podle světových 

stran. Sloužil jako kalendář, který se používal při as-
tronomických pozorováních, bohoslužbách a možná 
i při obětování.

• Čtyři schodiště po 91 stupních s plošinou v hor-
ní části dávají spolu číslo 365, které je rovno počtu dní 
v roce. Mayové vytvořili nejen vlastní sluneční kalendář 
s 365 dny (Haab), ale ještě další pro zvláštní účely, skláda-
jící se z 360 dní (Tun) a také rituální 260 denní (Tzolkin).

• Číslo 91 je počet dní, které rozdělují každou ze 
čtyř fází ročního cyklu sluneční aktivity: zimní sluno-
vrat, jarní rovnodennost, letní slunovrat a podzimní rov-
nodennost.

• Na stranách pyramidy je 9 stupňovitých teras, což 
v představách Mayů odpovídá devíti podzemním světům.

• Schodiště dělí každou stranu pyramidy na dvě čás-
ti, každá se skládá z 9 stupňovitých teras, což je celkem 
18 a to odpovídá počtu měsíců v mayském kalendáři.

• 52 kamenných reliéfů na každé straně symboli-
zuje 52-letý cyklus mayského kalendáře.

• Schodiště na severní straně končí u základů hadí-
mi hlavami, které symbolizují boha Kukulkána.

• Během jarní a podzimní rovnodennosti, kdy stín 
stupňovitých teras dopadá na toto schodiště, vytváří se 
iluze velkého opeřeného hada, pomalu se spouštějící-
ho ke své kamenné hlavě.

Neuvádí se zde však, že se v ten moment zdá, ja-
koby se ten had plazil, a „plazí“ se velmi zajímavým 
způsobem. Zde je popis z jiného zdroje:

Ve dnech jarní a podzimní rovnodennosti je 
možné na pyramidě pozorovat zvláštní jev, nazývaný 
„opeřený had“. Kolem třetí odpoledne sluneční pa-
prsky klesnou na západní balustrádu pyramidy. Svět-
lo a stín vytvářejí na schodišti 7 trojúhelníků, které 
připomínají tělo 37 - metrového draka. Spolu s pohy-
bem slunce, se pohybuje i Kukulkan, jehož hlava je 
vytesaná z kamene u základu pyramidy.

A tady je další ještě zajímavější popis:
Pokud povedeme přímku středem chrámu Kukul-

kán, tak tato přímka bude mít odchylku 17 stupňů od 
zeměpisného a 2 stupně od magnetického severního 
pólu. Když jsem navštívil Harvardské archeologic-
ké muzeum, vědec zabývající se mayistikou mi řekl, 
že o tyto dva stupně se posunul  magnetický pól za 
více než tisíc let, protože není stabilní, ale "plovoucí", 
avšak v době výstavby byl chrám Kukulkan orientova-
ný přesně k magnetickému pólu země. Taková přesná 
poloha stavby umožňovala určit dny rovnodennosti 
21. března a 22. září. Jak se jim podařilo takto posta-
vit pyramidy, nikdo neví, ale i při 2 stupňovém odklo-
nu opeřený had Kukulkan stále slézá z nebe v Šibalbu 
21. března a odchází do nebe 22. září, přičemž vytváří 
7 ohybů stínu, dopadající šikmo z devíti úrovní pyra-
midy na základy severozápadních stupňů.

Existuje moc pěkná fotografie, na které je dobře 
vidět těchto 7 ohybů.

 
Schodiště s hady a ještě se sedmi ohyby nepřipo-

míná vám to most Činvat? Cestu do duchovního světa, 
nebo spíše její symbolické zobrazení v trojrozměrnosti 
tak, jak je chrám Kukulkan trojrozměrným objektem, 
na rozdíl od obrazu, který je dvojrozměrným objektem.

ÚRYVKY Z KNIHY ALLATRA, KDE SE 
ZMIŇUJE SEDMIČKA

"Jak už jsem říkal, na světě je všechno vzájemně 
propojeno. Svět je mnohorozměrný a má různé para-
lely. Člověk je v neviditelném světě informačně složi-
tý, prostorově orientovaný subjekt, který se zároveň 
stabilně nachází v šesti dimenzích. Pro dnešní lidi je 
to zatím složité pochopit, ale doufám, že s rozvojem 
kvalitativně nové fyziky a biofyziky se věda dobere 
i tohoto faktu. Člověk se stabilně nachází v šesti di-
menzích, které na sebe neustále vzájemně působí. Ale 
člověk má šanci během života dosáhnout splynutí 
Osobnosti s Duší, získat duchovní zralost, dostat se 
do sedmé dimenze (Nirvány, ráje), tedy dosáhnout 
svého duchovního osvobození, a když si to bude přát, 
tak může dosáhnout ještě vyšších dimenzí. 

Je důležité zmínit, že moc Materiálního Rozumu 
je omezena pouze na šest dimenzí, které také tvoří 
„materiální svět“ Vesmíru. Materiální svět zaujímá 
zhruba pouze 5 % Vesmíru. Počínaje sedmou dimenzí 
až do sedmdesáté druhé je to svět energií a informací, 
které mimo jiné, také formují materiální svět Vesmíru 
a zdokonalují energetické struktury díky pohybu a síle 
Allatu. A právě za hranicemi Vesmíru se nachází svět 
kvalitativně odlišný od něho samotného – duchovní 
svět, svět Boha, kam se, popravdě řečeno, může člo-
věk dostat jako nová Duchovní Bytost. Přitom mu 
stačí, když dosáhne sedmé dimenze, když se vymaní 
z materiálního zajetí, aby později, na základě svého 
přání, přešel do duchovního světa. 

Jinými slovy, pokud se člověk duchovně rozví-
jí, jsou jeho snahy 
a přání spojeny se 
světem Boha, tedy 
převažuje v něm 
Duchovní podstata, 
takže v konečném 
výsledku může ještě 
za svého života ode-
jít za hranice materi-
álního světa (šestou 
dimenzi) a vejít do 
sedmé dimenze. 
Přitom se jeho ener-
getická konstrukce 
v sedmé dimenzi sta-
ne složitější.

Rigden: Napros-
to správně. V boho-
službách nejrůznějších 
náboženství má často své místo vykonání jakéhokoli 
sedminásobného vnějšího obřadu jako symbolu do-
sažení sedmé dimenze za života, zvláštního duchovní-
ho procesu (duchovního rozvoje člověka během živo-
ta) na cestě k Bohu. Jak jsi správně poznamenala, třeba 
v islámu se jedná o sedminásobné obejití Káby a ještě 
o další obřady, spojených s číslem sedm. To je podmí-
něno muslimskými náboženskými představami o tom, 
že se trůn Alláha nachází v ráji na vrcholu sedmého 
nebe, kde je „Lotos u okraje nejzazšího“ (Sidrat al-
-Muntahā). Existuje i takový ezoterický směr islámu – 
súfismus – který velmi ovlivnil religiózní dogmatiku, 
filozofii, literaturu, etiku a poezii muslimů východu. 
Mimochodem, ve stylu súfijských rubaí psal i výtečný 
vědec a básník Omar Chajjám. Tak tedy, v súfismu je 
duchovní poznání, cesta k Bohu, sedm duchovních 

stupňů na cestě k sebezdokonalení (tariqa; v překladu 
z arabštiny znamená ‚cesta‘, ‚cesta k pravdě‘). Říká se 
jim maqam (v překladu z arabštiny –‚umístění‘, ‚po-
zice‘, ‚stanoviště‘). Jedná se o duchovní stabilní stav, 
kterého dosahuje súfij v každém stadiu; ‚stanoviště‘ ta-
riqa. Cesta k Bohu se popisuje jako symbolické přetí-
nání takzvaných Sedmi údolí. 

Ne náhodou spojují ikonu „Neopalimaju kupinu“ 
se symbolikou neposkvrněného početí BohoRodičky 
od Ducha Svatého. To je právě symbol toho, o čem 
jsem ti povídal. BohoRodička je Průvodce Boží síly 
pro každého člověka, kráčejícího po duchovní cestě, je 
to síla Boží Lásky, s jejíž pomocí se osvobozuje Duše 
člověka od pozemských převtělení. Ježíš jako Duchov-
ní Bytost z jiného světa obnovil skutečné Znalosti, kte-
ré se postupně během staletí vytratily, a poskytl lidem 
duchovní nástroje pro duchovní spasení. Tedy jinými 
slovy, předal lidem klíče. Pracoval-li člověk nad sebou 
s pomocí daných nástrojů, získával, obrazně řečeno, 
klíč ke znaku. A BohoRodičce jako Průvodci síly Boží, 
jako duchovně svobodné Bytosti, nacházející se mezi 
světy kvůli duchovnímu osvobození lidských duší, 
dal sílu a znaky samotné. Pouze spojením usilovné 
práce duchovně hledajícího na sobě s sílou BohoRo-
dičky (Allatu) docházelo ke spojení Osobnosti s Duší, 
člověk tedy dosahoval osvobození své Duše, sedmé 
dimenze, nebo, jak se říká v křesťanství, „ráje“, „krá-
lovství Otce a Syna“. Pouze na volbě člověka záviselo, 
zda bude znak aktivní, zda bude člověk Hoden získat 
tu božskou sílu, která jej přivede k Bohu. Klíč byl dán 
pro to, aby ho používali. A aby mohli klíč použít, bylo 
nutné do toho vložit své úsilí. Právě taková je cesta 
duchovního člověka – cesta neopalimé duchovní vy-
rovnanosti, která vede pouze vkupě (spolu) s tvořivou 
silou Boha k osvobození.  

A teď úryvek o dvojrozměrnosti:
"Pro člověka (v rámci jeho vnímání) představují 

funkce druhé (dvourozměrné) dimenze něco jiného, 
jakési zvláštní uchovávání a předávání informací, kde 
důležitou roli hrají znaky a symboly. Ačkoliv funkce 
druhé dimenze jsou mnohem rozsáhlejší. Uvedu jed-
noduchý příklad. Jakýkoliv záznam předpokládá ucho-
vávání informací. Co je to takové písmo – buď pik-
tografické, ideografické, hieroglyfické nebo písmenné 
písmo?  Je to znakový systém záznamu lidských my-
šlenek, který za pomocí dohodnutých označení umož-
ňuje zachytit myšlenky v čase a předat je na různou 
vzdálenost. Jinak řečeno, je to záznam ve dvourozměr-
né dimenzi, který předpokládá uchovávání informací 
v určitých symbolech, znacích. Například recept na 
přípravu koláče, nebo návod k vybudování atomové 
elektrárny, nebo schéma výroby jaderné bomby, a tak 
dále. Pokud jsi dokázal přečíst recept a nic jsi neudělal, 
tak se nic nestane. Ale pokud umíš číst, tedy chápat 
označení symbolů, potom, když následuješ instrukce, 
použiješ odpovídající sílu a vykonáš čin, tak stejně do-
staneš výsledek, který je zaznamenán v tomto receptu 
nebo návodu. Stejné je to i se znakem dvourozměr-
né dimenze: přidej k němu energii působením na něj 
ze třetí dimenze a on začne fungovat. Ve výsledku ve 
třetí dimenzi poté, co byla  použita energie a vykonán 
čin v souladu s danou informací druhé dimenze, po-
dle našeho příkladu dostaneme buď koláč, nebo světlo 
v domě nebo výsledek, který náš dům zničí." 

POPIS IKONY BOHORODIČKA „SEDMI
BOLESTNÁ“, „OBMĚKČENÍ ZLÝCH SRDCÍ“

Vraťme se k dvojrozměrnosti, k ikoně Sedmibo-
lestné a Obměkčení zlých srdcí. Předem chci zdůraz-
nit, že vyjádřuji zde svůj názor, pokud se někomu více 
líbí oficiální výklad, to nevadí, nebudu nic dokazovat 
ani se dohadovat. Nelíbí se mi, když se lidé, s pěnou 
u úst prskajíc sliny, snaží jeden druhéno o něčem pře-
svědčit. Plivat sliny, to není hezké, zůstaňme každý při 
svém. Nechci se dohadovat o Bohu a Víře. Dohadovat 
se lze například se ženou o barvě tapet v pokoji nebo 
s obchodníkem na trhu o ceně zboží, ale ne o Bohu. 

Na ikoně "Sedmibolestné" množství mečů 
(střel) poukazuje na počet dimenzí, které může 
a musí člověk poznat během života. Šest mečů 
představuje živočišný rozum, materiální svět a sed
mý meč, který je na ikoně "Obměkčení zlých srdcí" 
zobrazen odděleně od ostatních směrem zezdola, je 
symbolem sedmé dimenze, duchovního světa, kam 
se snaží dostat každý člověk. Pokud pro něco truch
lí Bohorodička, tak proto, že tak málo lidí poznáva
jí všech sedm mečů a vytahují je z Jejího srdce. Ve 
skutečnosti se většina spokojí s třemi meči a čtyři 
nechají v Jejím srdci a to je opravdu smutné. A dal
ší je to, že hledíc do obličeje Bohorodičky, lidé Ji 

prosí o pozemské  byty, auta, úspěchy atd. Nemá 
být proto smutná? A přitom mohou prosit o pomoc 
a radu, jak všechny ty meče dostat ze srdce Boho
rodičky, což je Cesta do Duchovního světa. Ona po
může každému, kdo žádá, bez rozdílu.

Samotná poloha mečů na ikoně „Obměkčení 
zlých srdcí“ připomíná kalich, nebo květ - šest mečů 
na ramenou Panny Marie je delta Nilu a sedmý meč je 
samotná řeka, anebo zjednodušeně - trojúhelník smě-
řující dolů.

A opět uvedu úryvek z knihy Allatra:
"Rovnostranný trojúhelník s vrcholem směřují-

cím dolů v původních Znalostech neoznačuje prostě 
jen Přední bytost, s jejíž pomocí člověk uskutečňuje 
svůj duchovní růst a rozvoj. Tento symbol odedávna 
označuje tvořivou sílu Allat, tedy pohyb duchovního 
od prvotního bodu vtělení, projevení plánu Tvůrce 
k neustálému tvoření a rozšiřování, k dokonalé formě 
obsažené v tomto plánu. Ne náhodou v dávné mi-
nulosti trojúhelník s vrcholem směřujícím dolů lidé 
spojovali se symbolikou ženské podstaty, s nejvyšší-
mi bohyněmi, které ve vírách různých národů ztěles-
ňovaly tvořivé funkce Velké Matky jako prarodičky 
celého světa, spojení s vodním prostředím (což byla 
asociace k duchovnímu světu)." 

 JEŠTĚ JEDNOU O FATIMSKÉM PRO
ROCTVÍ PANNY MARIE

Pro milovníky proroctví to bude dál zajímavěj-
ší. Motiv srdce Matky Boží, Panny Marie, Marie 
(nazývejte Ji, jak je libo) je přítomen ve Fatimském 
proroctví a je spojen s Ruskem, text byl již předložen, 
ale zopakuji ho.

Do roku 1927 Lucie nevyprávěla o srdci. Dětem se 
jevilo srdce s ostny/trny na ruce Lucie, které Lucie in-
terpretovala jako neposkvrněné srdce Marie, probod-
nuté žalem z lidských hříchů. S touto okolností souvisí 
i následující dialog:

Lucie žádala být přijatá na nebesa, na což dostala 
odpověď:

„Již brzy přijdu a vezmu Francisca a Žasintu. Ty 
ale budeš muset zůstat zde ještě dlouho. Hospodin 
chce, abys mě udělala slavnou a oblíbenou, a zavedla 
po celém světě úctívání mého neposkvrněného srdce. 
Všem, kdo ho přijmou, slibuji spásu a jejich duše bu-
dou hodné Hospodinu, jako květiny před jeho trůnem.“

„To tedy znamená, že tady zůstanu sama?“
„Ne, dítě mé, nikdy tě neopustím. Jestli tě tato my-

šlenka zarmoutila, pamatuj si, že moje neposkvrněné 
srdce vždy bude tvým útočištěm a tou cestou, která tě 
dovede k Pánu.“

 
DRUHÉ TAJEMSTVÍ
"Viděli jste peklo, kam se posílají duše nešt'ast-

ných hříšníků. Pro jejich spasení Bůh chce, aby se ve 
světě začalo uctívat Mé Neposkvrněné Srdce. Pokud 
to, co vám povím, bude splněno, mnoho duší bude 
zachráněno a nastane doba míru. Brzy bude po vál-
ce, ale pokud lidé nepřestanou urážet Boha, začne 
nejhorší válka za Papy Pia XI. Když uvidíte noc ozá-
řenou neobyčejným světlem, vězte, že je to velké Boží 
znamení toho, že Bůh je připravený potrestat svět za 
zlo prostřednictvím války, hladomoru, a pronásledo-
vání Církve a Svatého Otce. Aby se tomu dalo pře-
dejít, přišla jsem prosit o zasvěcení Ruska mému Ne-
poskvrněnému Srdci a o přičesti na odpuštění hříchů 
každou první sobotu v měsíci. Jestli mé prosby budou 
vyslyšeny, Rusko se změní a nastane doba míru. Po-
kud ne, Rusko rozšíří své chyby po celém světě, způ-
sobujíc války a pronásledování Církve. Dobří lidé 
budou mučeni, Svatý Otec bude velmi trpět, některé 
národy budou zničeny. Na konci mé Neposkvrněné 
Srdce zvítězí. Svatý Otec věnuje Rusko mně, a ono se 
změní a světu bude darováná doba míru."

Zde je už cítit ruka Vatikánu, "Svatý Otec věnuje 
Rusko mně", až příliš nápadný je „dodatek“ Vatiká-
nu. Může-li jeden člověk věnovat celou zemi Panně 
Marii? Zde je odpověď zřejmá, ať je to kdokoliv, sám 
nezmůže udělat nic. Kdo to tedy dokáže? Samozřejmě, 
že národ, samotní lidé, kteří žijí v těchto oblastech, 
u nichž je veškerá síla, a nikoliv u Svatých Otců. 
A když si vzpomeneme na 90. léta, co se tehdy odehrá-
valo - došlo k duchovnímu růstu, začaly rekonstrukci 
starých Chrámů, otevíraly se nové, lidé začali navště-
vovat tyto Chrámy (někteří se předváděli, samozřej-
mě), byli ale i tací, kteří nenavštěvovali tyto Chrámy 
a jednoduše uvěřili v Boha, a to je úžasné. Víra se pro-
budila v lidech a Bohorodička našla svůj dům.

Mimochodem, podle mého názoru, celá poslední 
věta je přidáná Vatikánem. "Svatý Otec věnuje Rus-
ko mně, a ono se změní a světu bude darována určitá 
doba míru." Proroctví samo končí slovy "Na konci mé 
neposkvrněné Srdce zvítězí."

MYROTOČIVÁ IKONA 
PŘESVATÉ BOHORODICE
„Obměkčení zlých srdcí“ z vesnice Bačurino(Rusko)
 
Na konci 90. let došlo k velmi zajímavé události 

spojené s ikonou, uvedenou v textu Materiálu ikonou 
v ikoně. Chci jen dodat, že 2. května 1999 je den sva-
tořečení svaté Matrony Moskevské.

V podmoskevské obci Bachurino se nachází po
divuhodná myrotočivá ikona Bohorodičky "Sedmi
bolestná" nebo "Obměkčení zlých srdcí". 

pokračování na 6. str

Ikona Bohorodičky 
„OBMĚKČENÍ ZLÝCH SRDCÍ“ SEDMIBOLESTNÁ
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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

«Člověk musí dlouho vyrůstat duší — 
předtím, nežli se stává hoden Svobody.

Jenom on sám — dělá sám sebe ot
rokem nebo svobodným!

Dokud je člověk otrokem svých emocí 
a přání — může o Svobodě jenom snít.

Existuje svoboda vnější a vnitřní.
Vnitřní svoboda je pro duši mnohem 

důležitější, nežli svoboda vnější.
Když člověk získá vnitřní svobodu ve 

vší úplnosti, pak na něho vnější už nega-
tivně nepůsobí. Pak je — skutečně SVO-
BODEN!

Druzí lidé nemohou omezit svobodu 
takového člověka.

Vnitřní svoboda — začíná v tichu du-
chovního srdce. Dokud člověk není osvo-
bozený od zástupů myšlenek a zčeřeného 
moře emocí — potom, ať už půjde kam-
koliv — všichni tihle jeho trapiči budou 
u něho.

Jenom když mysl ztichne a v srdci je 
klid, vznikne možnost získat Svobodu!

Svoboda je nutná zejména proto, aby-
chom mohli rozmáchnout křídla duše ve 
Světle!

Když se člověk stává natolik silným, 
že může získat osvobození od sebe býva-
lého — sebe, jako nepatrného otroka svého 
osudu a okolností, přání a vášní, a hlavně, 
když se stává skutečně milujícím, — je-
nom pak může začít poznávat Sebe Bož-
ského!»

«Mlčení, které se šíří v duchovním 
srdci, není prázdné! Naplňuje se Láskou! 
Je v něm možné pociťovat Alláha — a pak 
si duše uvědomuje Jeho Neohraničenost!

Smrt nižšího «já» není konec, ale začá-
tek jiného života duše.

Když řeka vtéká do Oceánu, neumírá, 
ale jenom začíná její nový život ve Sjedno-
cení s Oceánem!»

Mimochodem, co se týká kontrolování 
myšlenek Živočišného principu. V ruské 
pravoslavné asketické literatuře, kde se po-
pisuje koncentrace věřícího na svůj vnitřní 
svět, jeho vlastní prožívání pocitů při spo-
jení s Bohem, je v podstatě řečeno totéž, co 
se objevuje i mnohých jiných náboženství 
a co je vlastní jakémukoli člověku, kráče-
jícímu po duchovní cestě. Jen se to tady 
nazývá učením o původu hříchu, „vášních 
jako zdroji hříchu v lidské duši“. Mniši si 
předávají praktické zkušenosti při sledo-
vání zrození „hříchu“ ve vědomí člověka 
v podobě myšlenek, přesněji myšlenek 
a přání Živočišného principu, jejich rozvoj 
a projevení v podobě negativních skutků.

První stádium, prvotní moment zro-
zení „hříchu“ oni nazývají příloh (česká 
transkripce slova).  Vyznačuje se lstí, za-
chycením, ovlivněním, napadením. Na to 
se nahlíží jako na vliv zvenčí na lidskou 
Duši, jelikož se taková myšlenka rodí buď 
jako důsledek pokušení, obklopujících člo-
věka, pokud jim věnuje svou pozornost, 

nebo to může být vyvoláno vzpomínkami 
z minulosti na vlastní i cizí hříchy, nebo 
vlivem temných sil a tak podobně. Přitom 
se zdůrazňuje, že jsou tyto myšlenky naho-
dilé, vnější, rodí se v hlavě samovolně, bez 
jakékoli účasti člověka, navzdory jeho přá-
ním. Na vznik podobných provokativních 
myšlenek a zřeknutí se jich se pohlíží jako 
na duchovní cvičení, svéráznou pomoc při 
poznávání sebe sama. A v tom se projevuje 
opravdová svoboda volby člověka. Aby-
chom zabránili podobným myšlenkám Ži-
vočišného principu, je nutné nevěnovat jim 
žádnou pozornost již v samotném počátku 
jejich vzniku, „vyhnat je od prahu“. Pokud 
to neuděláme, pak se myšlenka (či obraz) 
zastavuje a ovládá rozum. Člověk ji začíná 
„živit“ svou pozorností a přáními a udržuje 
tak uměle podle vlastní volby tu myšlenku 
v hlavě.

Druhé stádium – „splynutí“, přesně-
ji „spojení“ té myšlenky (od Živočišného 
principu) s vědomím člověka (s volbou 
Osobnosti), nebo, jak píšou asketové, do-
chází k „rozpravě se vzniklým obrazem“. 
Tedy člověk si škodí již tehdy, když pouze 
přihlíží a vnímá to špatné rozumem. Třetí 
stádium …Člověk „s potěšením“ přijímá 
myšlenku a uskutečňuje svou osobní de-
finitivní volbu, dává přednost té myšlence 
z vnější. „Vůle“ se pokouší tuto myšlenku 
vykonat. Člověk uskutečňuje volbu se zá-
měrem znovu, ještě jednou prožít intensiv-
nější předpokládaný příjemný pocit, vy-
volaný tou myšlenkou. Tak končí „vnitřní 

rozvoj hříchu“, přesněji myšlenka Živočiš-
ného principu nabývá na síle, zotročuje si 
vědomí Osobnosti.

A dále to přeměňuje na vnější skutek. 
Jestli se člověk nevěnuje kontrole svých 
myšlenek, vykonává tento skutek praktic-
ky bez jakéhokoli zvláštního váhání a po-
dobný stav moci „nahodilých myšlenek 
zvenčí“, jež ho ovládají, se již stává zvy-
kem. Proto si dokonce ani nevšimne, ani 
nechápe, že ho již ovládá „cizí vůle“, stává 
se otrokem svého Živočišného principu.

úryvek z knihy AllatRa

z knihy AllatRa

Před časem jsem dostal zajímavou 
otázku. Byla od člověka, od kterého bych 
to nečekal. Snad se ptal proto, že se před 
pár dny rozešel se svou dívkou, s kterou 
již plánoval budoucnost.

Ptal se mě, zdali si myslím, že má 
velké sebevědomí. Jaká otázka do rány, 
řeklo si vědomí! Samozřejmě, že první 
co mě napadlo, bylo, jak mu povyprávím 
a řeknu, s čím vším mě štve, jaký je ne-
schopný a už je na čase se změnit!

Avšak jsem se na chvíli zastavil  a po-
myslel jsem si,  jaké mám právo ho sou-
dit, nevím  co si vlastně prožil, v jaké je 
situaci a proč se vlastně ptá?

Odpověděl jsem mu: „…Víš co, já Ti 
neodpovím, jen se budu ptát a odpověď 
určitě najdeš sám v sobě.“

Rozvinula se dlouhá diskuze, ptal 
jsem se ho: proč se vůbec o to zajímá, 
proč je to pro něj důležité a co je vlastně 
sebevědomí?

Zjistili jsme, že otázka je těžká, když 
si mám na ní odpovědět sám.  Pohled na 
mě určitým způsobem ovlivňuje mé oko-
lí, co si o mne myslí, jak mě vidí. Je to 

vůbec důležité, co si o mě myslí ostatní?!  
A proč?

Přece ostatní soudí na základě svých 
zkušeností, na základě toho co prožili, co 
viděli a slyšeli. Tvoří si obrázek a celou 
představu o člověku. Je tato představa lidí 
pro mne vlastně důležitá? Vždyť mě ne-
znají, neví  kdo jsem a co mám v sobě, 
jaké ukryté pocity…  Proč je pro mne 
tedy tak důležité okolí, jejich pohledy, 
komentáře, rozsudky a mé sebevědomí? 

„Anastasia: A proč člověka tolik zne-
pokojuje a trápí, co si o něm myslí někdo 
jiný?

Rigden: To, jak sebe i ostatní lidi 
hodnotíme a následně to porovnáváme, 
ve skutečnosti vychází z materiální čás-
ti člověka. Jde o pradávný instinkt být 
„alfa samcem“ nebo „alfa samicí“. Zvíře 
se vždy snaží, aby v očích soka vypadalo 
větší a hezčí. Proto to člověka tolik zne-
pokojuje a trápí, co si o něm jiní myslí. 
Obvykle se to omezuje na přání, aby vy-
padal jiným, než ve skutečnosti je. Člově-
ka trápí otázka: „A co na to řeknou lidi?“ 
Ale ani se nezamýšlí nad tím, kdo kon-
krétně by ho měl soudit? Z pýchy a pře-
hnaného sebevědomí pramení strach člo-

věka z názoru Materiální podstaty jiných 
lidí. Proč? Protože cizí kritika se v tom-
to případě chápe jako snížení významu 
vlastního ega. Nicméně toto všechno spa-
dá do jednoho procesu: jde o boj o domi-
nanci, o moc nad sobě podobnými. Odtud 
pramení křivda, stav sklíčenosti, agrese.“

Když si představím, že názory lidí 
jsou jako malá rostlinka, pak budu-li ji 
zalévat – věnovat svoji pozornost – pro-
mění se v košatý strom odsuzování a po-
mluv, nebo ji nechám bez povšimnutí 
a ona zanikne. Myšlenky, názory a přání 
jsou prázdné, když jim nevěnuji svoji po-
zornost.  Tuto vzácnou tvořivou sílu chci 
směrovat na dobro, pocit lásky a radosti, 
protože čemu dám pozornost, to znáso-
bím.

Když diskuze pokračovala, nabýval 
jsem zvláštního pocitu, pocitu radosti 
a vděčnosti. Za tento vzácný moment, 
také jsem cítil obrovskou zodpovědnost 
za má slova, za vše, co řeknu.  

Ptal jsem se a ,,Člověk“ hledal odpo-
vědi. Jak bylo krásné, že otázky které vy-
slovuji nejdou ze mě. Jje tady Někdo, kdo 
mě vede a tvoří. Kdo tedy jsem?

David Kraviec, Třinec

A KDO JSI TY?

MECHANISMUS PŮSOBENÍ MYŠLENEK

pokračování ze str. 5
Při přiblížení se k ní je hned cítit 

jemná blahovonná vůně myra, a když 
se k ní nakloníš, vidíš na povrchu malé 
kapičky "nebeské rosy", roztroušené 
po tváři, jako malé průzračné perlič
ky. Ikona myrotočí již více než 14 let 
a je právem nazývána "živá" tak, jak 
okamžitě reaguje na určité události ve 
světě tím, že začíná myrotočit. V kapli, 
kde zamyrotočily ještě dvě další ikony, 
ji uvidíme zřídka, protože "cestuje" po 
celém světě a léčí nemohoucí lidi. Každý, 
kdo se dotkne této svatyně, dostane po
moc a milost Matky Boží.

O zázracích, jež se dějí díky modlit-
bám k ikoně, nám pověděla její majitelka 
Margarita Vorobyova z Moskvy, která do-
slova zasvětila svůj život službě Přesvaté 
Bohorodici.

„Margarito, řekněte nám, kdy a kde 
začala ikona „Sedmibolestná“ myrotočit?“

Příští rok to bude 15 let, jak ikona my-
rotočí. Začala myrotočit v roce 1999, v na-
šem bytě v Izmailovo, kde jsme bydleli. 
2. května moje dcera jela do Pokrovského 
klášteru a koupila malou ikonku Matky 
Matrony Moskevské, přiložila jí k ostatkům 
a pak se vrátila s ní domů. V noci z 2. na 
3. května, začalo myrotočit prvních 10 ikon. 
Za týden jela do obchodu, který se nachází 
naproti chrámu Krista Spasitele, a koupila 
tuto ikonu, kterou dnes můžete vidět ve zvo-
nici a která je známá po celém světě. Byla to 
obyčejně tištěná litografie ikony Boží Mat-
ky „Obměkčení zlých srdcí“.

"Co se s obrazem dělo v ten okamžik, 
kdy myrotočil?"

V momentě myrotočení se začínala 
ikona obnovovat  a jako kalich se naplňo-

vala zezdola nahoru myrem. Nyní je celá 
zaplněná myrem. Představte si, že vezme-
me jakoukoliv fotku, nalepíme ji na karton 
a dáme ji do kapaliny, co se stane? Fotku to 
určitě zničí. Ikona již déle než 14 let myro-
točí a nic takového se nestalo. I když je to 
obyčejná litografie.

"Od ikony vychází libá blahovonná 
vůně.  Voní tak vždy nebo jsou dny, kdy 
je ‚tichá‘?" 

Nemá stabilní specifickou vůni. Vždy 
a v různých místech se mění. Zdá se, že 
pomocí jemných nuancí vůně s námi iko-
na takto "komunikuje", ale my, v naší 
nevědomosti a hříšnosti, nerozumíme 
poselstvím Bohorodičky. Dosud jsme se 
nenaučili jí rozumět, nechápeme souvis-
losti s událostmi, proč voní někdy ostřeji 
a silněji, a někdy jemněji a nezřetelně-
ji“… Měli jsme u nás komisi na ortodoxní 
vědecké vysvětlení zázraků. Vzali myro 
pro provedení testů. Vědci zjistili, že 
myro je podobné "šťávě", kterou vylučuje 
jehličnatý strom, rostoucí v teplých ze-
mích, a že tato "šťáva" má pět životodár-
ných vlastností. Patří mezi ně: hojení ran, 
antidepresivum atd.  Byl o tom dokonce 
natočen film.

PRVNÍ KROK BYL UČINĚN…
DALŠÍ ZAVISÍ NA LIDECH 

 První krok byl učiněn, Rusko bylo 
zasvěceno Neposkvrněnému Srdci Pan
ny Marie. A právě o druhém kroku 
hovoří On. Jedná se o sjednocení všech 
lidí na duchovním základě. A vše záleží 
na nás, na lidech, stejně tak, jak to bylo 
i u prvního kroku. Chtěl bych jen pozna-
menat, že první krok byl proveden příliš 
pozdě. Miliony lidí byly zabiti během dru-
hé světové války, přitom k tomu nemuselo 
dojít. A o tom se hovoří v proroctví. Boho-
rodice by to nedopustila. Kdo chce, zamy-
sli se nad tím. A komu je to jedno, tomu je 
i celý jeho život lhostejný.

A na závěr bych chtěl ještě jednou 
zmínit slova z Fatimského zjevení Panny 
Marie. Koneckonců, tyto řádky nejsou ad-
resovány jenom Lucii, jsou pro každého, 
kdo je schopen pochopit a procítit.

„Copak tady zůstanu sama?“
„Ne, dítě mé, nikdy tě neopustím. Jest-

li tě tato myšlenka zarmoutila, pamatuj si, 
že moje Neposkvrněné srdce vždy bude 
tvým útočištěm a tou cestou, která tě při-
vede k Pánu.“

P.S. Nerad někomu radím a ani to ne-
budu dělat, ale přesto všem, kteří přečetli 
výše uvedené, a alespoň něco pochopili, 
bych chtěl říci: dejte si ikonu „Obměkčení 
zlých srdcí“ nad pracovní stůl nebo vedle 
počítače, a předtím, než něco napíšete, po-
dívejte se na tvář Bohorodičky, přidá va-
ším slovům Moudrost…

*Kukulkán (nebo také Quetzalcoatl) je 
hlavní mayský bůh, je bohem slunce a nebes.

autor: Igor
překlad ze zdroje: http://rgdn.info/

ikona_bogorodicy_umyagchenie_zlyh_
serdec_semistrelnaya

Ikona Bohorodičky 
„OBMĚKČENÍ ZLÝCH SRDCÍ“ SEDMIBOLESTNÁ

LÁSKA
Láska jsou schody do Nebe

Láska je cit, co nikdy nezebe
Láska je řečí všech lidí na světě

Láska nás léčí
i beze slov rozkvete.

Láskou si srdce svobodně zpívá
celý náš vnitřní svět Láska rozehřívá

ať slunce jde spát, či se rozednívá
Láska v nás zpívá, zpívá a zpívá…

Toužím vidět živé srdce 
v čase jarního probouzení.
Vánek se barví do růžova. 
Něžná píseň z květů zní.

Ó milostivý Bože, prosím, 
dej nám ještě mnoho let.

 Kéž můžeme vidět 
Tvé zázraky znova a znova…

Alka Bazalka, AAS

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

Rigden Djappo

CO JE TO SÚFISMUS?
Termín pochází z arabského "sufi", což 

doslova znamená "kdo nosí vlněný oděv" 
a míní se tím muslimští mystikové, kteří 
následují určitou duchovní tradici a nosí 
zvláštní vlněný oděv. Kořen slova "sufi" 
má ještě jeden význam - "čistý". Také od-
povídá podstatě súfijského učení a duchov-
ní tvářnosti jeho nejlepších následovníků. 
Původní mistři súfismu, praví súfijci jsou 
skutečně čistí a nepoznamenaní dogmatis-
mem a fanatismem, kastovními, nábožen-
skými a národnostními předsudky.

Základem súfismu je Láska (mahab-
ba, hubb). (Súfijci dokonce někdy mluví 
o svém učení jako o "hymnu božské lás-
ky" a nazývají je tassa-vuri - láska-vidění. 
Míní se tím láskyplný přístup ke skuteč-
nosti. Chápe se tím zamilovanost do Stvo-
řitele.) Lásku súfijci vidí jako trvale se ze-
silující cit sebeobsažnosti v Bohu, jenž je 
dovršen pochopením, že ve světě není nic 
kromě Boha, který je současně i Milujícím 
i Milovaným. Proto má súfismus jeden zá-
kladní princip: "Íšk Allah, Mabut Allah" 
(Bůh je Láska, Milující i Milovaný.). To je 
v plném souladu s klasickou hinduistickou 
jógou, jejímž základním principem je Lás-
ka, i s Kristovým pojetím, že "Bůh je Lás-
ka" (1 Jan 4,8), i s klasickým buddhismem, 
který zdůrazňuje nejvýraznější aspekt lás-
ky, soucit. 

Súfijci se domnívají, že Lásku vnesla 
do súfismu mystička Rabia-al-Adavija. 
Říkala, že její "milostný žár k Bohu spa-
luje srdce". Farid-ad-Din Attar v "Životech 
súfijských svatých" o ní vypráví, že láska 
k Bohu natolik ovládala celou její bytost, 
že nezanechávala místo pro žádnou jinou 
pozemskou připoutanost (11). To je pro 
súfismus velmi charakteristické, protože 
pravý, opravdově milující súfijec se po-
stupně noří, tone a rozplývá se v Bohu, ve 
svém Milovaném, jak často súfijci Boha 
nazývají.

Vnímání Boha jako Milovaného vy-
chází z přímé bezprostřední zkušenosti. 
Súfijci říkají, že když člověk ujde určitou 
vzdálenost na Cestě Lásky, Bůh začíná 

hledajícímu pomáhat a vede ho ke Svému 
Příbytku. Když k tomu dojde, člověk začí-
ná cítit odvetné vibrace Božské Lásky. 

Známý perský súfijský básník Dža-
láluddín Rúmí, též Maulaví (1207-1273), 
v díle Masnaví-ima'naví (Masnaví obráce-
né k vnitřnímu smyslu) píše: 

Zahoří-li světlo lásky v tomto srdci, 
věz, že láska hoří i v Něm. 

Roste-li Láska k Bohu ve tvém srdci, 
Bůh tě bezpochyby miluje. 

Tlesknutí nezazní z jedné dlaně, 
není-li účastna druhá (10).

Súfijci velmi často žijí světsky a za-
bývají se nejobyčejnější světskou činností. 
Vlastní krámek, dílnu, kovárnu; skládají 
hudbu, píší knihy atd. Děje se tak proto, 
že súfijci jsou přesvědčení o tom, že úpl-
né osamocení není nutné, že není třeba 
být poustevníkem k tomu, abychom šli 
k Bohu. Odmítnout svět není nutné. Tvrdí, 
že ve světské činnosti není nic, co by oddě-
lovalo člověka od Boha, jestliže se člověk 
nepřipoutává k jejím plodům a  nezapo-
míná na Něj. Proto člověk může na všech 
stupních duchovní cesty zůstat zapojený 
v sociálním životě. Navíc podle jejich mí-
nění právěsociální život poskytuje ohrom-
né možnosti k sebezdokonalování. Hodno-
tíme-li každou životní situaci jako učební, 
můžeme se stýkat a dokonce žít bok po 
boku s "nejhroznějšími" lidmi, nechat na 
sebe působit nejhrubší vlivy, a netrpět tím. 
Naopak udržovat trvalý optimismus, hlu-
boký klid a zdokonalovat se sociálními 
kontakty, které nám předkládá Bůh

celý text na:  
file:///D:/Downloads/sufijske-praktiky.pdf

Podobenství o Cestě súfího a životě v Objetích Boha


