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POZVÁNKA
Stredisko kultúry BNM
srdečně vás zve na celodenní event s módní přehlídkou, koncertem,
přednáškami a prodejem vánočních dárků
MSH AllatRa pořádá přednášku na téma: Smysl života – nesmrtelnost
Termín a místo konání:
13.12.2015 od 9.30 do 22.00 hod
Stredisko kultúry BNM, Vajnorská 21, Bratislava
Těšíme se na vás!
Kontakty: tel. +421 908 678 481, info@ ibisbooks.cz, +420 774 689 512

Reparativní
regenerace meziobratlových plotének
Člověku je regenerace také vlastní, její
princip je ovšem trochu jiný než u zvířat. Tento proces můžeme pozorovat
například při růstu vlasů, při hojení řezných ran, menších popálenin a jiných
ran, tedy v případě, kdy dochází k tvorbě nových struktur místo jiných odumřelých v důsledku poškození. Lékaři si
už dávno všimli, že játra mají schopnost částečné regenerace. Ovšem proč
se u člověka neregenerují celé orgány,
například končetiny, to stále zůstává
nezodpovězenou otázkou.
pokračování na str. 2

ZDRAVÍ

Psychologie
ALLATRA
V listopadu se uskutečnilo malé „turné
dobra“ po Evropě. O co vlastně šlo? Ze
země kvetoucích kaštanů, z Ukrajiny,
k nám a do sousedních zemích, zavítal
báječný člověk s velkým „Č“, který se nezištně, ve svém volném čase s námi podělil o své znalosti, zkušenosti, praktické
poznatky z oboru psychiatrie, psychologie a psychoterapie.
Na seminářích se ukázalo, že řada z nás hledá cestu k polozapomenutým zkušenostem a dovednostem našich předků, které
jsme ze života po většinou vytěsnili.
pokračování na str. 3

SPOLEČNOST

Vánoce:
tradice a historie

Vážení a milí čtenáři!
Srdečně Vám děkujeme za milé dopisy, slova podpory, za pomoc s šířením novin a za Vaše příspěvky! Je to veliká radost se
s Vámi dělit o dobré zprávy, o to krásné a jedinečné, co je v každém člověku. Čas uteče rychle, slova pominou, ale hluboké pocity,
které nás naplňovaly, a které jsme darovali jeden druhému, s námi zůstanou navždycky. A tak našim společným úsilím tvoříme
nejen „Polahodu“, ale i každý den a celý náš život.
Když si položíme jednoduchou otázku, v jakém světě bychom chtěli žit, odpověď většiny z nás by zněla, že ve světě, kde nejsou
války, kde neexistují hranice, kde vládne čest, pravda, slušnost a klid, kde můžeme v noci chodit, kam chceme a kromě pomoci od
druhých lidí, nic špatného nedostaneme a kde nám nikdo neublíží, neurazí nás a neokrade. Ale proč tedy žijeme v jiném světě?
Vždyť tento svět patří lidem a právě my jsme tvůrci svého osudu.
Všichni lidé jsou jedna velká rodina! Mají jedno místo pro bydlení - Zemi, mají jednu národnost – lidskou a doopravdy mluvíme jen jedním jazykem - živým jazykem hlubokých vnitřních pocitů. Vzpomeňme si jen, kolik je zapotřebí slov, pokud mluvíme
z duše do duše? Uvnitř nás ožívá dávno zapomenutá schopnost rozumět jeden druhému beze slov. Vždyť tohle všechno už tady
bylo, a to nejednou. Každý to v sobě cítí, stačí se jen otevřít!
Je to přirozená potřeba každého zdravě uvažujícího člověka žít v míru, přátelství a JEDNOTĚ. Nepotřebujeme se tomu učit,
je to přirozené, je to v nás, stačí jen být Člověkem.
Zkusme alespoň jeden celý den prožít v souladu se svým Svědomím, podržet toho, kdo pochybuje, přidat odvahu tomu, kdo se
bojí, popovídat si s tím, kdo se cítí osamělý, radovat se z úspěchu ostatních, a to všechno upřímně a z celého srdce. Budeme mile
překvapeni, kolik krásných lidí nás obklopuje, kolik skutečných kamarádů přijde do našeho života, kolik nádherných okamžiků
zažijeme – to je pravý život, to jsou pravé pocity, které nikam nemizí a zůstanou navždy! To je to pravé štěstí, které hledáme, to
je to bohatství, které rozdáváním roste!
Stojíme na prahu velkých globálních změn a byla nám dána jedinečná šance a možnost uskutečnit to, o čem snili naši předkové v každé době, a kvůli čemu se také tak pečlivě snažili předávat znalosti budoucím pokolením. Vše zaleží jen na naší volbě!
Společně a v JEDNOTĚ se všechno daří a všechno jde líp!:) Síla hory není v kamínku, co leží na jejím vrcholku, ale v její
celistvosti!

Krásné a pohodové vánoční svátky
Vám přeje redakce novin Polahoda

VÁNOČNÍ POVÍDÁNÍ
Ať jsou krásné svátky klidu,
přeji vám a všemu lidu.
Zastavme se – dejme lásku,
smažme tak nejednu vrásku.
Žádný stres a žádný spěch,
vše je na nás – na lidech.

Láska – krásno – zahřeje,
zlato ale chladné je.

Hned se mračí, hned je jasno,
hned se pláče, hned je krásno.

Jak vánoční ozdoby,
buďme krásní – bez zloby.

Něco život dal, něco vzal,
něco bylo – co bude dál?
Ať zlo se v dobro změní,
o je víc než velké jmění.

pokračování na str. 4

Rolnička pohody a lásky cinká,
vánoční čas srdíčka odemyká
Přeji klidné vánoční svátky,
přenesme se do pohádky.
Podívej – padá hvězdička,
to se lidem plní přáníčka.
Hana Jílková, Loštice

VE SPOJENÍ
S PŘÍRODOU

O příchodu
Imáma Mahdí
Osud nám dává mnoho znamení, jen
málo kdo je vidí. Někdy to, co hledáme,
je blíž, než si myslíme…
Věřící moderních světových náboženství čekají na příchod jednoho z hlavních božských stvoření jejich náboženství. Měli jsme možnost pozorovat
znamení příchodu Imáma Mahdího.
V hadísech se říká, že tyto události se
uskuteční v devátém měsíci islámského kalendáře „Ramadán“, a podle gregoriánského kalendáře…
pokračování na str. 5

Jak v přírodě obloha,
tak i člověk se chová.

Radost i smutek patří k životu,
hýčkejme vzpomínky, milujme ty,
co jsou tu.

Vánoce (z něm. Weihnachten svaté
noci) jsou v křesťanské tradici oslavou
narození Ježíše Krista. Spolu s Velikonocemi a Letnicemi patří k nejvýznamnějším křesťanským svátkům. Slaví se
od 25. prosince do první neděle po
6. lednu. Již ve 3. století někteří křesťanští teologové uvadějí 25. prosinec jako
datum Kristova narození, oslava tohoto
narození je dosvědčena poprvé v Římě
kolem roku 336. Všeobecně se Vánoce
v církvi slaví od 7. století.

HISTORIE

Kdo je
Duch Svatý?
O Svatém Duchu, o definování, kdo je
On. Jednou, bylo to dávno, pravda, jeden člověk dal správnou definici, podle
mého názoru, nejpřesnější. Stalo se to,
když seděli dva a povídali si na jedné
z hor, dívali se na hladinu vod a vedli
spolu rozhovor, v podstatě, stejně jako
my teď. O Duchu Svatém, kdo je On, co
je On. A člověk říká: „Pochopil jsem to,
Duch Svatý je…
pokračování na str. 6

CESTA
ZA POZNÁNÍM
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Reparativní regenerace meziobratlových plotének
„Všem tkáním organizmu bez výjimek je vlastní schopnost reparativní regenerace v té či oné formě. Pokud budeme zkoumat proces v počátečních stádiích,
tak při optimalizaci podmínek je na určité úrovni u každé tkáně možná i úplná
reparativní regenerace neboli restituce“.
profesor, doktor biologických věd L.D.Liozner

Po přečtení článku na stránkách
„ALLATRA VĚDA“ s názvem „Schopnost
regenerace – klíč k rozluštění záhady původu lidského těla. Planeta Faeton“, mne
zaujala pozoruhodná informace o praktických výsledcích v oblasti vertebrolologie,
zejména ta možnost, díky rozvoji metody
vertebrorevitologie a její schopnost regenerace poškozených meziobratlových
plotének až do úplného uzdravení (úplné
restituce). Tuto informaci jsem vzal, jako
výchozí bod pro studium daného tématu.
V překladu do ruštiny vertebrorevitologie znamená „věda dávající druhý život
(navrací zdraví) páteři“. Vertebrorevitologie zahrnuje několik patentovaných metod
léčení degenerativně-dystrofických onemocnění páteře, stejně jako je pooperační
recidiva extruzí fragmentů pulpózního
jádra (výhřez meziobratlové ploténky).
Dnes vertebrorevitologie je první a jediný krok dopředu v rozvoji vertebrologie
(vědy o páteře), zaměřený na etiotropné léčení osteochondrózy a její komplikace, jak
o tom svědčí, v první řadě, rychlé a pozdější výsledky léčení, potvrzené MRI snímky.
V knize „Osteochondróza pro profesionálního pacienta” akademik, profesor
Igor Michajlovič Danilov, autor metody
vertebrorevitologie, popisuje příznivé podmínky pro aktivaci reparační reakce, což
vede k úplné restituci tkáně degenerující
meziobratlové ploténky, tj., k úplnému
uzdraveni.
Co je to regenerace tkání? Slovo
regenerace vzniklo z pozdně latinského

slova regeneratio, což znamená „oživení, obnovení“. A toto slovo vzniklo kdysi
z latinské předpony re — „opět, znovu“
a generatio — „rození“. Proces regenerace
jako schopnost organizmu obnovit, rekonstruovat ztracené nebo poškozené tkáně
nebo orgány můžeme v přírodě pozorovat
jak u rostlin, tak i u zvířat a u člověka.
U rostlin jste tento proces určitě mohli
pozorovat mnohokrát, počínaje celkovou
jarní obnovou listů na stromech, až po specifické sadařské úkony za účelem vypěstování nové rostliny z odřezků kořene staré
rostliny nebo z listových řízků a tak dále.
Regenerace některých rostlin je možná
dokonce i z izolovaných buněk, z jednotlivých izolovaných protoplastů (z řec. protos
— „první“ a řec. plastos — „vymodelovaný, utvořený“; veškerý živý obsah buňky),
z malých částí jejich mnohojaderné protoplazmy (protoplazma je obsah živé buňky:
její cytoplazma a jádro). Ve světě zvířat
můžeme proces regenerace nejčastěji pozorovat u bezobratlých živočichů.
Je to vidět například u žížaly, kdy se
ze dvou jejích částí vytvoří dvě celé žížaly nebo u mořské hvězdice, když na místě
jejího odtrženého výběžku vyrůstá nový.
Setkáváme se s tím také u raků a krabů,
kterým dorůstají nová klepeta, když o ně
přijdou a tak dále.
Člověku je regenerace také vlastní, její
princip je ovšem trochu jiný než u zvířat.
Tento proces můžeme pozorovat například
při růstu vlasů, při hojení řezných ran,
menších popálenin a jiných ran, tedy v případě, kdy dochází k tvorbě nových struktur místo jiných odumřelých v důsledku
poškození. Lékaři si už dávno všimli, že
játra mají schopnost částečné regenerace.
Ovšem proč se u člověka neregenerují
celé orgány, například končetiny, to stále
zůstává nezodpovězenou otázkou. Příroda

Otužování není jen vánoční plavání špičkových otužilců v ledové Vltavě. Mohlo
by se stát součástí života každého, kdo
chce udělat něco pro své zdraví. Působí proti nemocím z nachlazení, ale také
proti alergiím, vředové chorobě, hypertenzi a některým nervovým chorobám či
psychickým poruchám. V případě nemocí
z nachlazení platí, že otužilý člověk má
větší naději, že neonemocní. Pokud přece
onemocní, pak má nemoc lehčí průběh
a dříve odezní.
Otužování umožňuje lépe se přizpůsobit teplotním výkyvům okolí. Prospívá
všem bez ohledu na věk. Je však nutno dodržovat několik zásad: respektování věku
a zdravotního stavu, dlouhodobost, soustavnost a postupnost.
Přibližme si tyto zásady podrobněji.
Otužovat se může každý zdravý člověk.
O otužování nemocných však musí rozhodnout lékař. Děti a starší lidé se mají otužovat
mírněji. Již dříve byl zkoumán blahodárný
účinek otužování na zdravotní stav dětí
v mateřských školkách. Bylo zjištěno, že
nemocnost dětí, které se otužovaly, byla ve
srovnání s jejich vrstevníky ze školek, kde
otužování neprobíhalo, výrazně nižší, zejména v případě nemocí horních cest dýchacích. Otužování je velmi důležité i pro lidi
vyššího věku. Je totiž známo, že jim chlad
snadno uškodí. Cévy starších lidí se nejsou
schopny dokonale smrštit a zabránit unikání tepla z těla, zvlášť v okrajových částech.
Proto necítí bolest v prstech tak rychle jako
mladí a rychleji prochladnou i omrznou.
Trénink otužilosti probíhá dlouhodobě, nejlépe je začít od dětství a otužovat se celoživotně. Otužovat se lze denně.
Příznivé účinky otužování se projeví nejdříve za tři až čtyři týdny. Pokud bychom
s otužováním přestali, zvýšená otužilost by
během několika týdnů opět poklesla. Proto
je důležitá soustavnost. Po delším přerušení otužování (kvůli nemoci, zranění, pobytu v teplých krajích apod.) je třeba začít
téměř od začátku.
Při otužování dbáme na postupnost.
Začínáme od méně intenzivních prostřed-

Otužování vodou je nejúčinnější.
Vyplývá to ze skutečnosti, že voda odvádí
při styku s tělem teplo více než dvacetkrát
rychleji než vzduch. Proto je při otužování
vodou zvlášť důležitá postupnost. Začátečníci mohou začít omýváním mokrou žínkou nebo houbou nebo vlhkým ručníkem.
Poté, co si tělo zvykne na omývání, lze přistoupit k vyšším fázím – k polévání nebo
sprchování. Nejúčinnější je studená koupel
v potoce, řece, moři apod. Co však rozhodně nelze doporučit, je naplnit si vanu studenou vodou a ležet v ní. Nedostatek místa
ve vaně totiž neumožňuje intenzivnější pohyb (třeba napodobovat plavání) a tělo bez
pohybu by snadno nežádoucím způsobem
prochladlo. Jak dlouho má probíhat otužování vodou? Omývání může probíhat 3
až 4 minuty, polévání nebo sprcha 1 až 2
minuty. Doba koupele v přírodě bude trvat
podle toho, jaká je teplota vody, vzduchu
a jaké úrovně otužilosti již koupající dosáhl.
Otužování sluncem umožňuje adaptaci na biologické účinky slunečního záření, kdežto otužování vzduchem a vodou
ovlivňují přizpůsobení se chladu a teplu.
I u otužování sluncem je velmi důležitá
postupnost a přiměřenost.
Dalším otužovacím prostředkem
může být sauna. Lidé, kteří se neotužují
jinak než v sauně, by ji kvůli zvýšení otužilosti měli navštěvovat aspoň jednou za
týden.

ZDRAVĚJŠÍ VÁNOCE
Také se váš sváteční stůl prohýbá
pod tácy s cukrovím nebo potravinami,
které by bylo lepší z jídelníčku odstranit? Zkuste si tradiční pochoutky dopřát
tak, abyste nemuseli začít s novoroční
dietou nebo se trápit se zažívacími obtížemi.
Zdraví nebo klasika
Klasická česká kuchyně je sice energeticky bohatá, ale bylo by škoda z tohoto
důvodu upustit i od těch surovin a potravin, které mohou být zdraví prospěšné.
A takové obsahuje i vánoční jídelníček.
Spíše, než se některých oblíbených potravin vzdávat, je vhodné zvolit správný
kompromis – energeticky bohaté přísady
nahradit vhodnějšími, kaloricky příznivějšími a podíl zdraví prospěšných surovin
a potravin zvýšit. Ovšem i zdravé jídlo
vám nakonec může způsobit nadváhu, budete-li je konzumovat ve velkém množství.

Igor Michajlovič Danilov
Akademik, profesor, autor metody
vertebrorevitologie
očividně odkrývá svá tajemství postupně.
Zpočátku se vědci dlouhou dobu domnívali, že tuto podivuhodnou vlastnost obnovy
ovládají v lidském organizmu pouze dva
druhy buněk — buňky krve a jater. Mnozí
z vás už určitě slyšeli o kmenových buňkách (nebo kambiálních buňkách (lat. cambium — výměna, vystřídání)). Tyto buňky
patří mezi ty, jež jsou schopny obnovy, a to
jak u člověka, tak u zvířat. U obratlovců
byly objeveny například v epiteliální, krvetvorné nebo kostní tkáni.
Za určitých podmínek zajišťují pro organizmus obnovu a také doplnění nových
buněk, když ty staré odumřou. Při zkoumání DNA se odborníci v současné době
snaží zjistit, jakým způsobem je možné donutit lidský organizmus „spustit“ program
na reparaci orgánů.
pokračování v příštím čísle…
V článku bylo využito materiálů z knihy Osteochondróza pro profesionálního
pacienta od akademika Igora Danilova.

JAK SE OTUŽOVAT
ků a pokračujeme k intenzivnějším, zvyšujeme i dobu otužování.
Jak se můžeme otužovat? Vzduchem,
vodou a sluncem. Otužování vzduchem je
nejdostupnější. Nejlépe je začít s otužováním v létě. Vzduch může na tělo působit
při sportu nebo při práci v takovém oblečení, které umožní přístup vzduchu k tělu.
Specifickou formou otužování vzduchem
je vzdušná lázeň, což je působení vzduchu
na celé tělo nebo na jeho většinu. Při zvýšeném proudění a vlhkosti vzduchu je za
chladného počasí třeba dát pozor na nebezpečí omrzlin.
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Otužování je vhodné provádět několikrát denně. Začít by se mělo ráno cvičením při otevřeném okně, na balkóně nebo
venku, oblečení by mělo být minimální.
Vhodné je pokračovat ranním mytím minimálně půlky těla studenou vodou nebo raději studenou sprchou. Starší osoby mohou
začít třením mokrým froté ručníkem a pak
suchým. Pokud se naskytne možnost, je
dobré se proběhnout ranní rosou, v zimě
v čerstvě napadaném prachovém sněhu.
Vyválení se v čistém sněhu může být pro
otužilé zajímavou kratochvílí. Otužit se
můžeme i cestou do práce nebo školy, pokud se oblékneme lehce a jdeme rychle.
Po práci může následovat další otužování
v přírodě, při sportu nebo při tělesné práci.
Nadměrné oblékání a přetápění místností
(zvlášť ložnic) získanou otužilost snižují.
To, co bylo zatím řečeno, se týká tzv.
občanského otužování, vhodného skoro
pro každého. Špičkoví otužilci musí –
mimo samozřejmého ranního sprchování
studenou vodou – trénovat více. Prvním
předpokladem je dobrý zdravotní stav,
prověřený sportovním lékařem za pomoci
zátěžových testů. Při nich se zkoumá, jak
pracuje srdce při námaze. Srdce je totiž
při plavání v zimní vodě hodně namáháno.
Začít se sportovním otužováním je nejlepší
během letních měsíců za teplot, kdy plavání v řece není příliš náročné na otužilost.
Plavat je vhodné dvakrát týdně, nejlépe
5 až 20 minut, podle otužilosti a ambic
plavce. Před plaváním je vhodné se prohřát během nebo rozcvičkou, po plavání je
opět vhodné dodat tělu teplo pohybem, případně teplým nápojem. Nevhodné je pití
alkoholu před plaváním i po něm. Životu
nebezpečné je po plavání v zimní vodě

vstoupit pod horkou sprchu. Hrozí selhání
oběhového systému.
Sám jsem před lety začínal s otužováním pod vedením Oldřicha Lišky podle
výše uvedených principů a hned první sezónu se mi podařilo dosáhnout takové úrovně
otužilosti, že jsem byl v zimní vodě za teplot
blízkých nule schopen plavat 20 minut.
http://www.otuzilci.cz/pages/jak_ot.htm

Vladimír Komárek

Největší hrozba nečíhá v hlavních svátečních jídlech, ta si dopřejte, ale v průběžném ujídání a dojídání, ochutnávání a uzobávání během volných dnů a večerů.
Ořechy nebo brambůrky
Kalorické bomby často konzumujeme
jenom proto, že nám chybí možnost volby. Chipsy nahraďte zdravými chuťovkami: tvořítky na cukroví vykrájená okurka,
mrkev, sýr obalený v různobarevném koření. Sýrové jednohubky zdobené ovocem.
Kuličky ze strouhaného sýra smíchaného
s tvarohem obalené v plátcích mandlí nebo
koření.
Vyhněte se burákům, smaženým lupínkům, většímu množství oliv, crackerům,
hranolkům. Patřilo by sem samozřejmě
i cukroví, ale protože by bez něj Vánoce
ztratily jedno ze svých kouzel, neodříkejte
si ho úplně, jen se snažte uhlídat množství.
Vánoční snídaně
Snídaně bývá v mnoha rodinách ve
znamení vánočky. Čistá vánočka, připravená z vajíčka, tuku, mouky, vody a přiměřeného množství cukru ještě není tou největší kalorickou bombou. My si však rádi
vánočku ještě pocukrujeme, namažeme

máslem a džemem, čímž z původně relativně netučné snídaně získáme energetický
základ na celý den.
Zkuste pestrou snídani s nízkokalorickým ovocem (grapefruit, mandarinky,
kiwi). Ta vás zasytí a čas do oběda nestrávíte konzumací cukroví. Začátek oběda
posuňte na pozdější dobu, tím se vyhnete
i odpoledním sladkým hříchům.
Vánoční prasátko
V některých rodinách se na Štědrý den
vynechává oběd. Ovšem hladovění není
jen nepříjemné, není ani správné. Často
pocit hladu během dne zaháníme uždibo-

váním, které má většinou za následek větší energetický příjem, než kdybychom si
alespoň malý oběd dopřáli. Odpoledne se
kvůli vlčímu pocitu hladu přejíme a je nám
těžko od žaludku.
Cukroví k Vánocům patří
Nemusíte ale napéct tolik, abyste ještě
v únoru nabízeli návštěvám. Kráse dejte
přednost před množstvím. Není kolečko
jako kolečko. V malém kousku je i míň kalorií. Vánoční cukroví bývá zejména máslové, a je tedy velmi tučné a rovněž velmi
sladké. Zdravější receptury využívají do
těsta ovesných vloček či celozrnné mouky a ke slazení kandované ovoce. Vedle
cukroví podávejte plátky jablek zapečené
se skořicí, kousky ananasu napíchnuté na
párátka s mandarinkou, kolečka banánů
v papírových košíčcích zalitá dortovým
želé, plátky kiwi zdobené ovocným tvarohem a strouhanými mandlemi.
Oblíbená vánoční pochoutka
Bramborový salát se ve většině domácností připravuje z brambor, zeleniny,
vajec a na spojení se používá majonéza.
Klasickou majonézu s 80% obsahem tuku
můžeme v tomto případě nahradit stejně
chutnou jogurtovou omáčkou, jejíž obsah
tuku je 26 %. V obchodech se dá již běžně
koupit i zdravější sójová tatarská omáčka.
Chutnou zálivku na bramborový salát si
můžeme připravit z vinného octa, olivového oleje, soli, pepře a podle chuti i z hořčice a špetky cukru.
Ryba na vánoční stůl patří
Ryby bychom z jídelníčku rozhodně
neměli vypouštět, spíše naopak. Jsou zdrojem jódu, vápníku, zinku, železa, selenu,
B-komplexu a B 12. Rybí tuk obsahuje
také vitaminy A a D. Netučné ryby, jako
jsou pstruzi, žraloci nebo candáti jsou velmi dobře stravitelné. Tučnější ryby (losos,
tuňák, makrela, kapr) jsou zdrojem omega-3 nenasycených mastných kyselin a je
prokázáno, že jeden pokrm z ryb týdně
snižuje riziko vzniku onemocnění srdce na
polovinu.
Tradičním hlavním chodem vánoční
hostiny bývá smažené filé nebo kapr. Ryby
ale můžeme připravit i jinak, mnohem
zdravěji. Se správnými bylinkami, troškou
olivového oleje, kouskem másla, citronem
nebo pomerančem dokážeme připravit velice chutný pokrm. Na smažení je vhodné
zvolit rostlinný tuk a po usmažení položit
kapra na ubrousek nebo na vteřinu ponořit do vroucí vody, abychom se tak zbavili
přebytečného tuku. Také se váš sváteční
stůl prohýbá pod tácy s cukrovím nebo potravinami, které by bylo lepší z jídelníčku
odstranit? Zkuste si tradiční pochoutky dopřát tak, abyste nemuseli začít s novoroční
dietou nebo se trápit se zažívacími obtížemi.
http://www.cpzp.cz/clanek/1406-0-Zdravejsi-Vanoce.html

JOJOBOVÝ OLEJ
NA KŮŽI I NA VLASY
Už předkolumbovští indiáni si všimli,
že semínka jojoby mají zajímavé vlastnosti. Ohřívali je, drtili a vzniklou hmotu
používali na vlasy a také místo různých
léčivých krémů a mazadel založených
na zvířecích tucích. Jistou zajímavostí je
i fakt, že jojobový olej má takové vlastnosti, že v kosmetice dokázal nahradit
olej z vorvaňů a tím do jisté míry přispívá
i k ochraně našich největších savců.
Větší yyužívání jojoby nechrání jen
velryby. Přispívá i k ochraně žraloků,
protože obsahuje skvalen, který se jinak
získává z žraločích jater. Ten zabezpečuje
kůži před vysušováním a má antibakteriální a antimykotické vlastnosti. Samozřejmě
jako i v jiných olejích je v oleji jojobovém
vysoký obsah vitamínu E, který je velmi
kvalitním přirozeným antioxidantem a také
nenasycené kyseliny (vitamín F), díky kterým kůže pomaleji stárne, rychleji se regeneruje a je výrazně lépe hydratovaná.
Jojobový olej má více výhod, díky kterým se doporučuje při péči o pleť. Dobře se
vstřebává a jak už bylo zmíněno, pomáhá
hydratovat pokožku. Je vhodný i pro lidi
trpící akné a ty, kteří mají hodně citlivou
pleť. Můžeme ho najít i přípravcích proti

Život je z deseti procent to, co se mi stane a z devadesáti, jak na to reaguji. John C. Maxwell

celulitidě a na strie, čistý může velmi dobře zastoupit balzámy (a nebo ho můžeme
do oblíbeného balzámu trochu přimíchat).
Doporučuje se ho natírat do kůže v místech, kde ji více vystavujeme atmosférickým vlivům a také tam, kde ji pravidelně
otíráme (lokty, chodidla nebo např. ruce).
Lze ho také používat místo pomády.
Dá se ho také smíchat s kondicionérem,
vlasy budou potom výrazně měkčí, lesklejší a lépe vyživené. Je vhodný pro lámavé
a přesušené vlasy a také pro lidi, kteří mají
problémy s lupy. Čistý jojobový olej můžeme jemně vetřít (nebo spíše vmasírovat)
do kůže na hlavě přibližně půl hodiny před
mytím vlasů. Pokud máme vlasy hodně
zničené, je lepší je nejdříve navlhčit, pak
na ně nanést olej, zabalit do fólie a teplého
ručníku a nechat účinkovat kolem hodinky.
Pak je omyjeme nějakým jemným (ideální
jsou dětské) šampónem. Samozřejmě když
účinkuje na vlasy, tak je vhodný i pro nehty. Doporučuje se lidem, kteří je mají hodně
křehké a často se jim lámou nebo štěpí.
Info: Jedna pikantnůstka na konec, jojobový olej je vlastně… vosk.
http://www.prostezdravi.cz/jojobovy-olej-na-kuzi-na-vlasy/
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RODINA – SPOLEČNOST

Mají smysl novoroční předsevzetí?
Blíží se nový rok a na Nový rok si
hodně lidí plánuje předsevzetí. Má to vůbec cenu?

Jak motivovat školní dítě na ZŠ, které přípravy nebaví a nevidí žádný důvod,
proč by se přípravám měl věnovat?

Jak kdy a jak pro koho. Pokud předsevzetí bereme jako příležitost pro svůj osobní rozvoj a pro žádoucí změny, jež ve svém
životě chceme provést, pak je dobrá každá
příležitost. Nemá ale smysl si od příchodu
nového roku slibovat něco mimořádného.
Vše bude s velkou pravděpodobností i nadále podobné, jako bylo dosud. Chceme-li
něco v životě změnit, nečekejme na specifický list v kalendáři. Začnu teď
hned má větší sílu, než začnu, až…

Takové dítě motivovat nelze. Začít
musíme tím, aby ve vzdělávání vůbec začalo důvod pro nějaké své snažení vidět.
Je smutná pravda, že sama škola v tomto
ohledu mnohdy rodičům vstříc nevychází. To když zahlcuje děti nesrozumitelným učivem bez vzájemných souvislostí
či memorováním. Když hodiny i těch
nejzajímavějších předmětů vede učitel

Musení a nucení nejsou obvykle k ničemu. O to větší sílu má
chtění. Jinými slovy, záleží na motivaci – proč, pro koho, za jakým
účelem po změně toužíme? Důležité je, aby cíl byl reálný, z hlediska našich sil dostupný, pokud
možno nějak kladně formulovaný
(např. zkusím aspoň jedno lehké
a zdravé jídlo denně je lepší než
totálně skoncuju s nezdravou stravou). Hodně pomáhá, když svá předsevzetí
podpoříme i nějakými vnějšími opatřeními – začneme si vést deník, pro předsevzetí pravidelného pohybu se přihlásíme
do nějakého kurzu, vstoupíme do podpůrné terapie apod. A postupujme po malých
drobných okamžitých krůčcích. Hlavně
žádné velké plány pro dalekou budoucnost.
Může společně si dávat předsevzetí
i rodina, kdy např. dospělí “určí” rodině,
tedy i dětem, nové zvyky – společné rodinné…
Proč by ne? Jen berme v úvahu, že
i pro skupinová předsevzetí platí to, co
bylo výše řečeno pro předsevzetí individuální.
Co může být dobrá motivace k dodržení domluveného, naplánovaného?
Domnívám se, že nejlepší motivací
je prožitek přicházející z naší pociťované
proměny. Když skrze to, co se nám daří navenek vykonat (počet vykouřených cigaret
skutečně klesá; dnů, kdy jsme si šli zaběhat
přibývá…), začneme mít lepší niterný pocit ze sebe samých.

nezáživně a dítě nemá prožitek, že je
vtaženo dovnitř. Když dítě co chvíli sleduje hodiny, kolik minut ještě zbývá do
zvonění… Upřímně, nebojím se v tomto
smyslu drobných experimentů. Na příklad přestat úspěch ve škole hodnotit podle známek. Pomoci dítěti objevit, jaké
má sklony a zájmy, rozpoznat, co ho těší
a přitahuje, a co naopak nikoliv. V neoblíbených předmětech pak jet klidně jen na
půl plynu (nedostat se zrovna k propadání, ale spokojit se s průměrem), a naopak
šlapat do pedálů v předmětech, které dítě
baví. Změna přístupu někdy probíhá zcela
mimo školu – skutečné zájmy dítěte poznáme, když ho vezmeme do muzea, do
cizí země, kde může procvičit znalost jazyka, když sledujeme, čím se baví ve volném čase, povídáme si s ním, máme s ním
důvěrný kontakt. Nejméně do nástupu puberty by tomu ve zdravých soudržných rodinách nemělo nic bránit. Využijme času,
do kdy máme k dítěti přístup a je ochotno
se s námi sdílet.
Jak motivovat středoškoláka, který
už má pocit, že všechno ví sám lépe? Je
správné nechat ho vyzkoušet si pády, když
to ohrožuje jeho budoucnost, zdraví..?

No samozřejmě. Metoda přirozených
důsledků je jedna z nejúčinnějších. Samozřejmě hlídáme hranice a příliš velká
rizika eliminujeme zavedením pravidel,
na kterých důsledně trváme (např. po párty
s kamarády přijedeš domů do určitého času
hromadnou dopravou a v žádném případě
nesedneš do auta, které řídí vrstevník –
v nouzovém případě zavoláš, a já pro tebe
přijedu). Výchova v nějaké podobě pokračuje i v pubertě :)

Určitě. Existují předsevzetí,
která jsou z dlouhodobé perspektivy k ničemu. Třeba když se žena
rozhodne, že si konečně doplní
šatník o poslední chybějící kousky. Nebo si muž konečně objedná
vytoužené drahé auto. Mějme na
paměti, že hmotná a vnější vylepšení nás šťastnějšími neučiní, nebo
aspoň ne na dlouho. Mnohem
významnější jsou změny, které
dokážeme provést sami v sobě,
nahlédnutím nebo uspořádáním toho, co
nás trápí a činí náš život obtížným. Někdy
je to slabá vůle, jindy neschopnost odejít
ze soužití s člověkem, který nám ubližuje,
ještě jindy chybějící odvaha najít si novou
práci, když ta stávající nás dlouhodobě
neuspokojuje… Pustit se do změn, které
ovlivní náš život zevnitř, je vždy to nejdůležitější. Někdy tomu ovšem předchází
i to, že začneme přemýšlet o vlastních pravidlech života: Jaký má to pozemské kolotání a pachtění vlastně smysl?
Dáváte si vy sama novoroční předsevzetí? S jakým úspěchem, pokud ano… :)
No, vlastně nedávám, protože se snažím případné potřebné změny řešit průběžně po celý rok, když se nějaká taková potřeba objeví. Ale novoroční čas mám ráda
a každý nový rok vnímám v jistém ohledu jako nepopsaný list, jako novou šanci.
I když ve skutečnosti nám stejnou naději
nabízí každý nový den.
připravila Tereza Cimburková
http://www.evalabusova.cz/rodina21/
predsevzeti.php

Psychologie ALLATRA

V listopadu se uskutečnilo malé „turné dobra“ po Evropě. O co vlastně šlo?
Ze země kvetoucích kaštanů, z Ukrajiny,
k nám a do sousedních zemích, zavítal
báječný člověk s velkým „Č“, který se
nezištně, ve svém volném čase s námi podělil o své znalosti, zkušenosti, praktické
poznatky z oboru psychiatrie, psychologie
a psychoterapie.
MUDr. Tanja Zinchenko s týmem dobrovolníků z Mezinárodního hnutí AllatRa
rozzářila Brno, Bratislavu, Mnichov, Drážďany a nakonec i Prahu znalostmi, které
učí člověka probouzet vnitřní potenciál,
učí jej používat vlastní sílu, dávají klíče ke
šťastnému životu, probouzí v lidech dobro,
odkrývají v člověku vyšší já, uvědomění
si jednoty nás všech, což zákonitě vede
k přirozené touze po životu v míru, lásce
a harmonii se všemi a vším.
Na seminářích se ukázalo, že řada
z nás v současné době hledá cestu k polozapomenutým zkušenostem a dovednostem, které naši předkové ještě v předminulé generaci dokonale ovládali, ale my jsme
je již ze života po většinou vytěsnili. Těžko
říct, zda v blízké budoucnosti budeme potřebovat postavit vlastníma rukama dům,
vypěstovat si obilí nebo stříhat ovce, co
ale budeme určitě potřebovat je psychicky
zvládat svět, ve kterém žijeme a jeho změny. Slýcháme to kolem sebe čím dál častěji – „ Jsme unavení, vyhořelí, nemocní
fyzicky, máme deprese.“ Proč nás ten současný život a svět takto trápí? Je opravdu
tak náročný nebo jsme to my, kdo ho takový chceme vidět, kdo si jej takto tvoříme?
Naše společnost je v současnosti postavena tak, že nemusíme příliš improvizovat, nepotřebujeme intuici, na všechno
máme pravidla, vyhlášky, pokyny, zákony
a jejich následné novely a to i když se ukáže, že nám život spíše komplikují. Zvykli

jsme si. Nepochybujeme, neptáme se, vykonáváme. Dalo by se říct, že přestáváme
být bdělí, přijímáme bezmyšlenkovitě vše,
co nám systém nabízí…, často jen proto, že
to tak dělají ostatní.
Zapomínáme, že jsme tvorové a tvoříme si svůj vlastní život. Ale abychom si jej
tvořili šťastným, musíme co nejlépe znát
především sami sebe. To ovšem vyžaduje
nejen znalosti, ale i otevřenost, upřímnost
především k sobě samým, a v neposlední
řadě také notnou dávku odvahy jít cestami, které nejsou prošlápnuté. A právě takovými cestami se v tyto listopadové dny
vydalo kromě týmu dobrovolníků Mezinárodního hnutí AllatRa, řada lidí z Čech,
Slovenska, Polska, Německa, Ukrajiny…
aby se pokusili na základě znalostí a zkušeností, změnit své životy k lepšímu! Metody, které nám paní psycholožka Tanja
ukázala, byly pro mnohé z nás neobvyklé,
leč, jak se ukázalo, fungovaly dokonale!
Mottem psycholožky Tanji je:„Každý
člověk by se měl nepřetržitě zaobírat svým
vlastním sebepoznáním a sebezdokonalováním, jelikož každý z nás má obrovský
vnitřní potenciál, který bohužel často neumí využívat, protože jej necítí. Existují však
metody, které umožnují se to naučit. Vnitřní stav člověka, to, co on doopravdy cítí,
hraje zásadní roli v jeho životě i v životě
lidí z jeho okolí… Osobnost je svobodná,
večná duchovní Bytost s nekonečným potenciálem rozvoje! “
Dle reakcí účastníků semináře je zřejmé, že si lidé odnesli nejen spoustu zajímavých informací, ale i krásné pocitové
zážitky, na které již nikdy nezapomenou
a díky kterým se naučí pracovat se svým
vnitřním potenciálem! Bylo krásné sledovat, jak lidé z různých zemí, různého věku,
profesí, sociálního prostředí, se dokázali
otevřít a vytvořit dech beroucí atmosféru
přátelství, vzájemné radosti a pomoci. Pochopili, že ve skutečnosti mezi námi žádné
hranice ani bariéry nejsou, v podstatě jsme
všichni stejní, máme stejné, či velmi podobné radosti i strasti.
Opět se potvrdilo, že my Slované si
rozumíme i beze slov a kromě dobrosrdečnosti nás pojí i obrovský smysl pro humor,
který si na semináři rovněž přišel na své
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MEDITACE

podle knih Anastasie NOVYCH
prosinec, leden 2016

Liší se novoroční předsevzetí
z hlediska kvality? Dá se říci, že
některá jsou důležitější než jiná?

Jak se „donutit“ k tomu, abychom svá předsevzetí dodrželi?

www.polahoda.cz

při velmi oblíbených praktických demonstracích vztahových šablon v ukázkách
z českých komedií. Poslouchali jsme pozorně Tánino poutavé vyprávění, malovali, povídali si, naslouchali jeden druhému,
smáli se humorným scénám z videí, seznamovali se u stolu plného dobrot, s úctou
naslouchali slovům moudrého I.M. Danilova o společnosti, ve které vládne mír,
láska a přátelství, kde se nebojíte v noci
vyjít ven a jediné, co můžete očekávat od
druhých, je přátelská pomoc…No, řekněte,
nechtěli byste v takové společnosti žít? Že

16.12., 23.12., 30.12., 6.1., 13.1., 20.1., 27.1. každou středu od 18 hodin
Kde: Antonína Sovy 39, OPAVA
17.12., 7.1., 14.1., 21.1., 28.1.,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

Meditácie podľa kníh Anastasie Novych
v BRATISLAVE

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

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

www.allatra.in

DOBRYŇA. BYLINY
Tato kniha je o tom, jak žít v Pravdě, sloužit Dobru a duchovně růst. Ať ji čtou
rodiče a pedagogové — dětem, děti samy, sami rodiče a také všichni ostatní lidé.
http://www.swami-center.org/cz/text/byliny.pdf

Jak se Dobryňa
Bohatýrem stal

(úryvek)
Ráno! Noc odešla, den nastává!
Ráno! Nad zemí Slunce vstává!
— Ráno! Ráno! — houkla sova a spát
odletěla.
— Sluníčko vstává! Všemu život dává!
— červenka zapěla.
Sluka-bekas roztáhla ocas, do nebe se
vznesla, z nebe modravého písnička se
snesla:
— Nebe je čisté. Země překrásná! Prostor bez konce vidím já!
Dolů sletěla, ocasem zapěla:
— Zemi mojí miluji-ji-ji-ji-ji-ji-ji-ji-ji!
… Každý den se to tak stává od věků
až do věků: slunce vstává — život dává,
přírodě i člověku!
Stalo se to v časech dávných, v časech
starých, starodávných. Na Zemi ruské se narodil Dobryňa — silou a dobrotou byl obdařen nevídanou. Když dospěl, chtěl se vydat
do světa a začal prosit matičku o dovolení:

„Vo výchove detí som pochopila jednu
základnú vec, že my nemáme vychovávať
dieťa, nakoľko ono sa rodí s čistým vedomím, ale v prvom rade samých seba.
Každý problém, ktorý vlastne dieťa má, je
v prvom rade lenivosť samotného rodiča,
jeho skrytý, vnútorný problém, pretože
dieťa len napodobňuje svoje okolie a najmä rodičov a odzrkadľuje ich vnútorný
stav. Najviac pomôžeme svojim deťom tak,
že budeme neustále cítiť hlbokými pocitmi.
(Katka)
„Je legrační, po tomto semináři vím
přesně, co děláme v našem vztahu s partnerem…My s sebou jen navzájem manipulujeme! No, je na čase se nad tím zamyslet
a něco s tím provést!“ (Natálie, pedagog)
„Už při úvodním projevu zde byla tak
zvláštní atmosféra…Vůbec nevím, co jsem
to cítila, ale úplně jsem se rozbrečela štěstím…Bylo to moc krásné a zajímavé. Také
mi hodně poradila paní psycholožka, jak se
chovat například k agresivním či negativním lidem.“ (Eliška, studentka)

ano? A proč si ji tedy nevytvořit? Znalosti
jako klíče k tomu již byly dány! Odemykat
ale musíme už každý sám! Mějme na paměti, že čin každého jednotlivce ovlivňuje
celou společnost! Začněme tedy od sebe!
Poznejme sebe, změňme se a lidé kolem se
začnou také měnit k lepšímu!
Eva Hronová

A na závěr několik reakcí od
účastníků seminářů z psychologie:

„Člověk to tak nějak všechno ví, ale
Tanja to krásně dala do souvislostí, že nyní
mi spousta věcí dává smysl!“ (Vladana,
tlumočnice)

„…Napriek tomu, že semináre trvali
celý deň nikto sa po ich skončení neponáhľal domov a ešte dlho sme zotrvali
v rozhovoroch v ktorých sme si odovzdávali vzájomne svoje dojmy. Vďaka
za úžasné zážitky a unikátne informácie,
ktoré boli úplne nové a bežne neprezentované a hlavne za praktické návody
ako získané poznatky uplatniť v bežnom
každodennom živote. Teším sa na ďalšie
stretnutia s Tatianou. Dúfam, že už čoskoro.“ (Alžbeta)

„Moc děkuji, vůbec to nemohu pochopit…Tak krásné prostředí, nádherná atmosféra, profesionálně provedený seminář,
plný zajímavých znalostí…a to všechno
ještě zdarma?! Děkuji!“ (Klára)

„Všechno jsem si pozorně psala,
ještě to budu několik dní vstřebávat, ale
bylo to úžasné! Nechtěla jsem už dnes
ani přijít, měli jsme program s přítelem,
ale po včerejší první části semináře, jsem
prostě musela! Nakoupila jsem si i knihy
a uvažuji o tom, že začnu s meditacemi po
skype, které nám zde také nabízeli a některé i během semináře ukázali.“ (Massi,
lékařka)

„Určitě to bylo pro mne velkým přínosem! Ve spoustě situací jsem se našla
a nyní už vím, kde dělám chyby! Navíc vím,
jak na ně!“ (Šárka, kosmetička)

„Moc děkuji! Bylo to příjemné setkání, utřídění si myšlenek a inspirace a taky
jsem moc vděčná za poznání nových fajn
lidí!“ (Jitka, novinářka)

Zasej myšlenku, sklidíš čin. Zasej čin, sklidíš zvyk. Zasej zvyk, sklidíš charakter. Zasej charakter, sklidíš osud. Indické přísloví

— Dovol mi, rodná matičko, vydat se
do světa: poznat, proč jsem se narodil, proč
jsem se na Zemi objevil, jak Zemi od zla
ochránit, jak pomáhat a v Dobru žít?
Pustila Dobryňu matička, pustila, matička rodná. A na cestu mu takovéhle poučení
dala:
— Všichni lidé mají stejnou matičku —
matku Zemi. Všude, kde budeš ty — bude
ona s tebou: vždyť její srdce milující spolu s mým jedním rytmem bije! Zemi naši
podporuj-ochraňuj!
A všichni lidé mají stejného Otce —
Boha. On je všeho Stvořitel, všem lidem
je Rodičem. Všude, kde budeš ty — bude
On vždycky s tebou! Přikázání Jeho dodržuj, rady poslouchej, úkoly Jím nařízené,
vyplňuj!
A je na světě jedna síla velká a dobrá
— láska se ta síla nazývá, není nad ní síly
silnější!
Objal Dobryňa matičku — a vypravil se
na cestu…

„Moc děkujeme, tyto znalosti nám otevřely oči! Jsme tady s dcerou a tak jsme
mohly odstranit bloky, při jednom z praktických cvičení, dokonce vícegeneračně
najednou! Bylo to skvělé, jak to fungovalo!
Moc milí lidé, cítila jsem se zde jako mezi
přáteli!“ (Irena, ekonomka)
Na těchto seminářích jsem pochopila
svůj dosavadní život, jak vznikly situace
a proč. Díky semináři Budování harmonických vztahů jsem pochopila své rodiče. Byl
to zážitkový seminář, díky kterému jsem
ukončila velmi důležitá vývojová stádia
z dětství. Z této doby vznikly zažité šablony chování a ty mě pak po celou dobu
ovlivňovaly v jednání a chování. Bez jejich
ukončení by se mé problémy stále a stále
vracely. Kdyby většina lidí tyto informace
měla, pak by ze světa zmizely hádky, nedorozumění, nepochopení, zloba atd. Nechci
změnit nikoho kolem mě, chci a mohu změnit jedině sebe. (Renata)
„Velmi zajímavý seminář! Nic podobného jsem zatím nezažil. Víte, vždy to bylo
formou – musíte absolvovat několik úrovní,
dělat to a zase ono a potom znovu přijít…k
nám, protože jen my víme, jak na to a bez
nás to nedáte! Tady to bylo něco jiného!
Zde nás učili, jak probudit v sobě ty schopnosti a učinit se šťastným bez jakýchkoli
vnějších opor.“ (Tomáš, podnikatel)
„Děkuji, bylo to skutečně inspirativní!
Teprve nyní jsem pochopila, proč se má
pubertální dcera chová tak, jak se chová,
co jsem v jejím raném dětství zanedbala.
Škoda, že jsem v té době neměla tyto znalosti! Dobrá zpráva ale je, že se dá učinit
náprava i nyní! Je to skvělé, už se těším na
další jarní semináře!“ (Anna, úřednice)
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Balíček ve zlatém papíře
Malá Helenka hrozně ráda chodila
s babičkou na nákupy. Úplně nejvíc se
těšila na nákup, když se blížily Vánoce.
Hlavně proto, že se babička nikdy nedala
dlouho prosit a Helenka se vracela domů
tu s novou knížkou, jindy s omalovánkami
nebo s čokoládovým vajíčkem.
Helenka by si ráda hrála s dětmi, zatímco babička nakupovala v pekárně, ale
všechny děti kolem se tvářily unuděně
a nikomu se nechtělo si s ní hrát. Dokonce
i babička se snažila mít pochůzky co nejdřív za sebou, protože v obchodech neměl
nikdo dobrou náladu a nechtěl se zdržovat
jediným milým slovem.
Cestou zpátky babička i holčička mlčely. Držely se za ruku a kolem nich se začal polehoučku snášet sníh.
Doma se babička posadila do svého
oblíbeného křesla. Říkala mu „myslírna“.
Chvíli nad něčím dumala a pak rozhodně
vstala a zamířila do komory. Za chvilku
vyšla s nádherným balíčkem ve zlatém papíře, převázaným červenou stuhou.
Helenka by se ráda podívala dovnitř,
ale babička ji vysvětlila, že nemůže, protože je to tajemství. Druhého dne ráno vyšly
ven s balíčkem. První, koho potkaly, byl
policista, pan Pavouk. Nepříjemný člověk
s knírem jako řídítka. S nikým se nebavil
a žil sám. Babička mu balíček podala. „Co
s tím mám dělat?“ ptal se udiveně pan Pavouk. „To je pro vás,“ špitla Helenka.
Policista se na ni užasle podíval. „Co
v něm je?“ vyzvídal. „Přátelství a štěstí,“
prohlásila babička. „Babi, viděla jsi, jakou
měl radost?“ zeptala se Helenka. „Uděláme ještě nějaké balíčky?“ Babička zavrtěla

hlavou: „Kdepak, Helenko, jeden stačí.“
„Tak i já mám nakonec nějaké přátele,“ pomyslel si pan Pavouk. Hned se mu
šlo do práce veseleji a cítil, že ho cosi hřeje
u srdce. Cestou potkala pana Starého, který
zametal ulice. Byl to nesmělý člověk a děti
se mu často posmívaly. Když uviděl blížící
se uniformu, přikrčil se za vozík s odpadky. Ale pan Pavouk k němu natáhl ruku
s balíčkem: „To je pro vás!“ „Děkuju,“

zamumlal nevěřícně a šťastně pan Starý.
A tak se spolu spřátelili.
Ale ani pan Starý balíček neotevřel.
„Udělám jím radost Dášence,“ říkal si.
Dášenka byla drobná holčička s blonďatými copánky. Jediná ze všech dětí vždycky
pozdravila. Právě měla chřipku. Když pan
Starý předal dárek Dášenčině mamince,
pozvala ho na kávu. Jakmile Dášenka uviděla tak krásný balíček, hned se jí udělalo
lépe.
Pohladila zlatý obal a červenou mašli
a pomyslila si:“V něm bude určitě moc
krásný dárek. Pošlu ho Zuzce na usmířenou,“ Když Zuzka uviděla balíček, rozběhla se za Dášenkou a všechno, kvůli čemu se
pohádaly, si navzájem odpustily. Napadlo

ZDRAVÉ CUKROVÍ

kový a vanilkový cukr, nebo sušený Sladovit na obalení

Celozrnné vanilkové
rohlíčky

Postup:
Z obou druhů mouky, cukru, ořechů, vanilky a vychlazeného másla rychle vypracujte
těsto. Postupně do něj přilévejte citronovou šťávu (můžete ji naředit vodou) tak,
aby vzniklo spíše řidší těsto – celozrnná
mouka do sebe totiž část tekutiny nasákne.
Hotové těsto zabalte do fólie a dejte přes
noc odležet. Poté z něj vyválejte rohlíčky a pečte dozlatova cca 8 minut při 180
stupních. Po mírném vychladnutí obalujte
rohlíčky ve vanilkovém cukru.
http://leblogdepipi.blog.cz/

Ingredience:
160g celozrnné špaldové mouky, přesáté;
160g hladké mouky, přesáté; 200g másla;100g jemného třtinového cukru nebo
agávového sirupu;100g jemně mletých
vlašských ořechů na špičku nože mleté vanilky, citronová šťáva dle potřeby, mouč-

Kokosové kostky
Ingredience:
90 g strouhaného kokosu; 3 lžíce kokosového oleje; 2 lžíce medu; 80 g čokolády
1 lžička vanilkového extraktu; špetka soli;
mandle
Z uvedených ingrediencí jsem vytvořila 12

je, že by takový dárek udělal velkou radost
paní učitelce, která jim už delší dobu připadala nějaká smutná.
Když paní učitelka našla na svém stole
nádherný lesklý balíček, moc se zaradovala
a celý den jí vyučování připadalo veselejší.
Když se vrátila domů, odnesla balíček paní
Ambrožové, které už děti vyrostly, žily
hodně daleko a jí se po nich často stýskalo.
Ani paní Ambrožová si ho však nenechala
pro sebe. Darovala ho panu Louskáčkovi.
Byl to řezník, a protože ho každý znal jen
s velkým nožem nebo se sekyrou v ruce,
všichni si o něm mysleli, že nemá srdce.
Pan Louskáček si dárek také nenechal…A tak koloval dál a dál a lidé, jejichž
rukama prošel, se pak na sebe usmívali
a rádi si spolu povídali. Když se Helenka
s babičkou za několik dní zase vydaly na
nákupy, lidé v obchodech na sebe byli milí
a děti měly chuť si hrát. Kdosi pozdravil
babičku a vyprávěl jí, co se mu přihodilo
a jak jsou lidé z ničeho nic šťastnější, protože dostali nějaký tajemný balíček. Když
babička přede dveřmi hledala klíč v kabelce, otevřela jí paní Antošová, která bydlela
o patro níž a nikdy s babičkou neprohodila
ani slovo.
„Chtěla jsem vám popřát veselé Vánoce,“ řekla a podala babičce krásný zlatý
balíček s červenou stužkou.
„Děkuji vám,“ usmála se babička.
„Nechcete se u nás někdy zastavit a popovídat si?“ „Hurá!“ vykřikla Helenka, když
se za nimi zavřely dveře a byly samy. „Balíček se k nám vrátil. Tak už mi povíš, co
je uvnitř?“ „Nic zvláštního,“ odpověděla
babička, „jenom špetka lásky…“
Bruno Ferrero – Vánoční příběhy
pro potěchu duše

VánoceV Česku je však za vrchol Vánoc považován Štědrý den, 24. prosinec,
coby předvečer samotné slavnosti, do Vánoc je někdy zahrnována i doba adventní,
která Vánocům předchází. K Vánocům se
pojí nejrůznější tradice, k nimž se řadí vánoční stromek, jesličky (betlém), vánoční
dárky, které nosí Ježíšek, či vánoční cukroví; některé z těchto tradic pocházejí již
z předkřesťanských dob a souvisí s oslavou slunovratu, který na tyto dny též připa-

dá. V současné době se však původní, náboženský význam Vánoc vytrácí a Vánoce
se považují i za jeden z nejvýznamnějších
občanských svátků.
Ačkoli se kořeny Vánoc hledají v předkřesťanských oslavách zimního slunovratu
(např. svátky mrtvých či Saturnáliích v antickém Římě), tato hypotéza pochází teprve
z 18. století. Literární prameny naproti tomu

Radostné setkání je jako pohlazení,
krásných to citů probuzení.
Nebeský anděl nás křídly objímá,
každá vzpomínka něžně dojímá.
Je jako slunce tančící po hladině,
jenž hřeje a překážky lehce mine.
Je živá voda, která život vrací,
sílu dává a beznaděj ztrácí.

Příroda nabízí co není na prodání,
krásno i přátelské uvítání.
Potůček bublá, stromy tiše šumí,
ptáčkové s motýli krásnem létat umí.

S láskou natrhám ti náruč kvítí,
darovat bych chtěla hvězdu, co pro tebe
svítí.
Šeptat ti do spánku, že vyšel měsíček,
lehounce víly tančí – ožívá palouček.

Prosté věci velké kouzlo mají,
přátelé – je darem nazývají.
Když vhodná slova nejsou k mání,
srdíčko potěší upřímné rukou dání.

Zvláštní cit po paprsku klouže,
o touze po lásce přemýšlí dlouze.
Ještě než procitneš, uslyšíš větu,
jak ráda, pro tebe jsem tu.

KEĎ HVIEZDA PADÁ
Ten starý dobrák na oblohe
tajomne hľadí, kdesi k vode,
díva sa skoro každú noc,
na krásu ticha, zemskú moc.
Na nebi ligot jasných hviezd
vytvára priestor vtáčích miest,
zvieratník kruhu vo farbách žiari,
rozpráva příbehy nejednej tvári.

Myšlenky tančí i plynou,
jako ta vážka nad hladinou.
Láska slyší, hřeje, objímá,
přijde –li ze srdíčka, lék na vše má.
Hana Jílková, Loštice
Želaj si niečo pekné pro seba,
lebo to šťastie letí, ubieha.
Spomienku podrž, sú to zázraky,
že hviezdy letia, k tebe, cez mraky,
dar krásy z neba predstavy núka,
zas bude voňat’ zelená lúka.
Tajomstvo svoje nechaj ukryté,
mesiac už mlčí, niekde v úkryte,
len ty ho možeš dostať von,
želanie tvoje – hviezda splň!

V nočnom zátiší, pieseň sa nesie,
zas hviezda padá, tam, kdesi v lese.

Mária Miadoková

Babské rady do vánoční kuchyně
Zásady pro přísady

♦ Citrónovou nebo pomerančovou kůru
nastrouháme a prosypeme krystalovým
cukrem do sklenic se zabroušenou zátkou.
Vydrží velmi dlouho.
kostek. Kokosový olej je lepší nerozpouštět, ale pouze ho nechat při pokojové teplotě. Vše se mixuje mixérem společeně, aby
se kokos s tukem a medem pěkně propojil
a šlo ze směsi tvarovat kostky. Po zatuhnutí v mrazáku už pěkně drží tvar.
Postup:
Do mísy dáme strouhaný kokos, kokosový olej, med, vanilkový extrakt a sůl. Vše
umixujeme mixérem do vytvoření hladké
směsi. Směs vytvarujeme, přeneseme na
pečící papír a dáme na půl hodiny zatvrdnout do mrazáku.
V katrůlku si rozpustíme čokoládu, ve které pak kostky obalujeme. Zdobíme půlkou
mandle.
http://zdravamama1.blogspot.cz/

Kdo by to byl býval řekl, že v hnědé slupce zakuklená vánočně vonící lahůdka byla ve středověku důležitou součástí běžného jídelníčku.
Na jedlých kaštanech si však nepochutnávali pouze lidé, ale i jejich zvířecí pomocníci! Kaštany se servírovaly především jako příloha,
dělala se z nich i mouka, káva a sladké krémy.
Ingredience:
250 g nevyloupaných jedlých kaštanů (dají se koupit i předvařené); 100 g piškotů;
4 lžíce moučkového cukru; 2,5 lžíce kakaa holandského typu; tmavá čokoládová poleva
5 lžic rozpuštěné 70% čokolády;1 lžíce + 1 lžička brandy kousek neobarveného marcipánu
(může být i falešný)
Postup:
1. Jedlé kaštany nařízněte, patnáct minut povařte ve vodě, oloupejte a semelte. Piškoty rozdrťte najemno.
Smíchejte je s cukrem, kakaem a čokoládou, přilijte brandy a přidejte namleté jedlé kaštany. Rukou zpracujte na pevnou hmotu. Zabalte ji do plastové potravinářské fólie a nechte krátce v chladu ztuhnout.
2. Pak z hmoty tvarujte lžící menší zploštělé kuličky – kaštany. Z jedné strany v nich navíc vytvořte menší plochý důlek. Nechte je znovu
v chladu ztuhnout.
3. Potom podle návodu na obalu rozehřejte čokoládovou polevu a ze všech stran do ní kaštany namočte. Do důlku opatrně vtiskněte
trochu marcipánu a nechte je na mřížce, aby poleva zatuhla. Kaštany rozdělte do papírových košíčků. Uchovávejte v chladu.
http://www.apetitonline.cz/recepty/5808-jedle-kastany.html

Vánoce (z něm. Weihnachten svaté
noci) jsou v křesťanské tradici oslavou narození Ježíše Krista. Spolu s Velikonocemi
a Letnicemi patří k nejvýznamnějším křesťanským svátkům. Slaví se od 25. prosince
do první neděle po 6. lednu. Již ve 3. století někteří křesťanští teologové uvadějí
25. prosinec jako datum Kristova narození,
oslava tohoto narození je dosvědčena poprvé v Římě kolem roku 336. Všeobecně
se Vánoce v církvi slaví od 7. století.

RADOSTNÉ SETKÁNÍ

♦ Citróny udržíme dlouho čerstvé, ponoříme-li je do vody, kterou denně vyměňujeme.

Jedlé kaštany – vánoční lahůdka

Vánoce: tradice a historie
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prokazují, že křesťané spojovali datum narození Krista mnohem dříve, než císař Aurelianus (270-275) ustanovil na tento den
svátek zrození nepřemožitelného slunce
(natalis solis invicti). Tato teorie se zakládá
na propojení názvu svátku s raně křesťanskou christologickou exegezí verše proroka
Malachiáše, který obsahuje proroctví o Mesiáši, v němž „vzejde slunce spravedlnosti“.
Teorie však opomíná skutečnost, že mezi
pojmy „slunce spravedlnosti” a „nepřemožitelné slunce” neexistuje shoda. Krom toho
máme dosvědčen tento titul přiřčený Kristu ve spisku De Pascha computus, který se
dochoval mezi díly kartáginského biskupa
Cypriána z roku 243.
Již jeden z nejstarších biblických komentářů z přelomu 2. a 3. století připisovaný Hippolytovi označuje jako datum Kristova narození „středu 25. prosince”. Totéž
datum uvádí ve svém díle Chronografiai
z roku 221 římský historik Sextus Iulius
Africanus a již zmiňovaný spis De Pascha
computus. Z dalších indicií lze usuzovat, že
v mnoha částech římské říše křesťané slavi-

♦ Hrozinky propláchneme vařící vodou,
napěchujeme do zavařovacích sklenic, zalijeme rumem a uzavřeme.
♦ Vejce musí mít pokojovou teplotu.
♦ Kešu oříšky do cukroví nepatří – způsobují, že se pečivo se drobí.
♦ Čokoládové hobliny se dělají výborně
škrabkou na brambory. Měli bychom používat čokoládu nugátovou nebo na čokoládu na polevy.
♦ Jablečné křížaly prosypeme hřebíčkem
a skořicí a uskladníme v průhledné sklenici.
♦ Olivový olej je naprosto nevhodný na
krémy a náplně, na jemné pečivo a cukroví, na listové těsto. Také ho nepoužíváme
k dlouhému smažení.

♦ Plechy neumíváme vodou, pouze vytřeme
papírem a následně potřeme tukem, jinak se
cukroví připaluje. Je-li pečivo přichyceno,
postavíme teplý plech na mokrý hadr.
♦ Na sypání kmínu, soli, máku nebo krystalového cukru používáme papírové kornoutky – přísady se nesypou po plechu
a nepřipalují se.
♦ Stejnoměrných tvarů na plechu docílíme
tak, že si na vysypaný plech tvary předkreslíme špejlí.
♦ Těsto, ve kterém je prášek do pečiva,
zaděláváme studeným mlékem. Vlažné
mléko použijeme pouze pokud nejdříve
promícháme všechny sypké směsi (mouka,
vanilkový cukr, pudingový prášek atd.)

♦ Žloutky nabudou při šlehání, když k nim
přidáme lžíci vlažné vody.

♦ Aby těsto v troubě nepraskalo, přidáme
do trouby nádobu s vodou. Vzniklá pára se
srazí na povrchu pečiva a uzavře jeho póry.

♦ Z bílků bude dobrý sníh, přidáme–li několik zrnek soli a lžičku vody. Nikdy ho nešleháme v hliníkové nádobě, jinak bude šedivý.

♦ Při pečení cukroví používáme špachtli. Je
široká a dobře se nám bude z plechu sundávat drobné cukroví a zbytky těsta z válu.

Co platí pro pečivo

Jak na maso

♦ Máslo na náplně a nádivky musí být
několik hodin v pokojové teplotě, aby se
dobře třelo.

♦ Řízky naklepáváme na umělém prkénku.

♦ Cukr i mouka musejí být prosety – provzdušněny k odstranění hrudek a nečistot.

li Kristovo narození již před Konstantinem:
slaví-li společně Vánoce donatisté i katolíci
v severní Africe, lze se domnívat, že se zde
Kristovo narození slavilo již před schismatem obou stran, k němuž došlo po roce 311.
VánocePrvním dokumentem, který pak
dosvědčuje přímo slavení Vánoc je slavný
Filokalův Chronograf z roku 354, když uvádí narození Krista mezi oslavami mučedníků římské církve v tzv. Depositio martyrum.
Kvůli jisté nepravidelnosti v seznamu úmrtí
papežů v témže kalendáři pak můžeme datovat toto svědectví do roku 336. Tento údaj
znamená, že křesťané Vánoce coby narození Krista slavili v Římě nejpozději tohoto
roku, pravděpodobně však již dříve.

Radost vidět a rozumět, to je nejkrásnější dar přírody. Albert Einstein

♦ Maso a ryby obalujeme v uzavíratelných
krabicích – je to rychlé a nezašpiníme tak
ani okolí, ani ruce.
http://loskutak.nova.cz

Jedna z posledních hypotéz tvrdí, že
datum oslavy Vánoc může odpovídat skutečnému datu Ježíšova narození. Tato teorie
se zakládá na analýze esénské knihovny
v Kumránu a některých informací z Lukášova evangelia, podle něhož archanděl Gabriel knězi Zachariášovi v jeruzalémském
chrámu během služby Abiovy kněžské třídy, do níž náležel, oznamuje, že se mu narodí syn. Podle kalendáře služeb jednotlivých
tříd, který se podařilo zrekonstruovat na
základě kumránských svitků, Abiova třída
v chrámu sloužila dvakrát do roka, z toho
jednou v posledním záříjovém týdnu, kdy
k tomuto poselství mohlo dojít.[12] Jan
Křtitel by tak mohl narodit na konci června.
Ježíš se pak narodil podle Lukášova evangelia[13] o šest měsíců po Janu Křtiteli: je
tedy možné, že se tak událo na konci prosince. Možnost, že datum 25. prosince jako
oslavy Ježíšova narození může pocházet
i z nějaké starobylé tradice, která měla historické jádro, tak zůstává otevřená.
celý článek na: http://www.aktin.cz/
clanek/739-vanoce-tradice-a-historie-tema-mesice
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O PŘÍCHODU IMÁMA MAHDÍ

Osud nám dává mnoho znamení, jen
málo kdo je vidí. Někdy to, co hledáme, je
blíž, než si myslíme…
Věřící moderních světových náboženství čekají na příchod jednoho z hlavních
božských stvoření jejich náboženství.
V hinduismu očekávají příchod avatara jménem Kalki, který je považován za
ztělesnění jednoho z nejvyšších bohů –
boha Višnu – tvůrce a ničitele vesmíru.
Podle přesvědčení věřících je Kalki ten,
kdo udržuje život ve vesmíru a řídí jej; ten,
z něhož vycházejí všechny materiální a duchovní prvky. S příchodem Kalki se pro
lidstvo očekávají významné události. Podle
proroctví je zobrazován s plamenným mečem v ruce, kterým ničí nepřátele, ničí svět
a obnovuje dharmu, čímž se připravuje na
budoucí znovuzrození zničeného světa.
V buddhismu se očekává příchod
Maitreya, podle jejich víry je to budoucí
Učitel lidstva, který na svět přinese Učení. V tomto náboženství jsou předpovědi,
že poslední války budou probíhat za toto
pravé Učení.
V zoroastrismu očekávají Spasitele – Saoshyant, který podle této víry přijde
na zem pro konečné vítězství Dobra nad
Zlem. Zmiňují se, že může porazit nejen
Zlo, ale i vzkřísit mrtvé lidi.
Křesťané čekají na příchod Ježíše
Krista, jako jednoho z hlavních představitelů božského panteonu křesťanského náboženství, a zřízení Božího království. Ježíš
Kristus vystupuje jako Spasitel věřících.
Muslimové čekají na příchod svého
Mesiáše Imáma Mahdího ve dnech předcházejících Soudnému dni.
Podle šíitských „dvanáctníků“ je
Imám Muhammad al-Mahdí synem Hasana al-Askarí, který se ztratil a má se znovu
objevit. Věří, že nezemřel, ale byl ukryt
bohem, a že je to Mahdí, spasitel lidstva.
Proroctví doslova praví: „Mahdí přijde obnovit ztracený smysl Svátosti. Nejdříve ze
všeho obnoví islám ve své původní čistotě.
On obnoví učení Svatého Koránu a tradice
Svatého proroka poté, co je svět bude ignorovat…
„Co je islám? Jaký je správný překlad tohoto slova? Islám znamená smíření.
V prvé řadě, je to smíření člověka s Bohem
a člověka s člověkem.
Islám je ve skutečnosti poslední náboženství. Mohamed byl poslední prorok.
Proroci již nemůžou být a lidstvu zbývá
poslední šance. Islám měl přivést k usmíření všechny lidi, a Korán byl poslán pře-

GNOSTICI:
NEZNÁMA FAKTA
OS.: Všichni jste slyšeli o Mrtvém jezeru, o nalezené knihovně z Nag Hammádí, podívejte, co je v nich psáno. Dokonce i vědci už o tom mluví, v internetu je
spousta informací. Dešifrovali je a otevřeně prohlašují: „Podívejte, jak velké záměny byly provedené!“
IM.: rukopisy nehoří…
OS.: Tam našli rukopis dokonce
starší než Svaté Písmo Evangelia, které je u nás považováno za primární zdroj
(řecký překlad), a evangelia ve starověké
aramejštině byly z nějakého důvodu ztracené. Nejsou! A právě tyto rukopisy, psané
ve staré aramejštině, obsahovaly úplně jiné
informace. V těchto rukopisech je Kristus
vyobrazený jako obyčejný člověk, který
mluvil s lidmi a žil běžný lidský život.
OS.: byli první křesťani, kteří vykonávali to, co skutečně kázalo Kristovo
učení. Byli nemilosrdně zabíjeni v době,
kdy se náboženství formovalo, jako nástroj
moci. Proč? Co měli tak důležitého a zajímavého? Oni studovali systém. To znamená, že měli „katarzi – proces očisty”.
A pravě tento proces i byl procesem poznání. Byl kolektivní. Hlavní věc, kterou
dělali, byla, že se učili, jak hmotný systém
funguje. Poznávali, odkud přicházejí myšlenky, co je nutí dělat nesprávné, nespravedlivé skutky a podobné. Skutečně pracovali na sobě. V čem spočívala tato práce?
V pozorování myšlenek, které přicházejí,
emocí a jako následek – činy. Vždyť co je
to emoce? Je to zrcadlový odraz na křivém
zrcadle toho prvotního pocitu, který by
měl být (vychází zevnitř). Síla pocitů se
zkresluje a převádí se na emoce, samozřejmě dočasně existující. Žádný stín nemůže
existovat věčně. Vzhledem k tomu, že sám
není zdrojem.
A můžeme o tom najít informace v duchovní literatuře? Pouze žalostné narážky.
A podstata se ztratila, to co dávalo smysl.
Jednalo se o stříbrnou niť, která vedla

devším těm, kteří, dle slov proroka: „Pevně
drží Toru a Nový zákon“, tedy – věřícím.
Nebyl poslán, jak se dnes tvrdí, divokým
kmenům… zaprvé nebyli divocí, lidé jsou
všude stejní. Opět vidíme, jak vědomí rozděluje. Islám byl poslán právě věřícím,
skutečně věřícím, rozumíš? Věrným Bohu.
Proto byl dán. Měl sjednotit všechny lidi.
Ale co se ve skutečnosti stalo?
A opět lidská pýcha rozdělila Islám.
Lidé jsou lidé. Z lidského hlediska já jim
rozumím, vím, proč k tomu dochází, ale to
není správné. U Boha není dělení na náboženství – ti jsou oblíbení a tamti zas ne.
On je jednoduchý v jednání s lidmi, to lidé
jsou složití ve svých vzájemných vztazích.
Ti, kteří skutečně vytváří vztah s Bohem,
jsou prostí a vědí to. A jiní se možná právě
teď ptají: „Sedí tady a mluví o našich prblémech, jakým právem?“Pro ně je důležité, aby má slova potvrdila nějaká autorita.
Je to tak? A ať potvrzením mých slovům
bude to, co již bylo napsáno v súře 13 verši
43. Pokud pro ně existuje ještě větší autorita, pak mluvím do prázdného sudu.“

Lidé, zamyslete se! Prorok Mohamed (mír s ním) obdržel zjevení skrze
Anděla Džabraila. Blahou Zvěst Panně
Marii přinesl také Archanděl Gabriel,
což je Anděl Džabrail. Veškerá pravda
pochází z jednoho zdroje!
Alláh nám dává hodně záhad, ale ne
každý je může odhalit. Alláh je moudrý
a spravedlivý. Skrývá pravdu před nevěřícími a jen věrným ji odhaluje.
Měli jsme možnost pozorovat znamení
příchodu Imáma Mahdího. Pokud shrneme
proroctví hadísů o zatmění, vědci vyznačili
tři body:
1. V devátém měsíci islámského kalendáře „Ramadán“ dojde k zatmění Slunce a Měsíce.
2. Tato zatmění nastanou v intervalech
14-15 dní.
3. Zatmění se budou opakovat.
V hadísech se říká, že tyto události se
uskuteční v devátém měsíci islámského

obyčejného smrtelného člověka k duchovnímu světu, světu nesmrtelnému.
A tak se člověk stával Andělem.
OS.:Podívejte se, jak silně byly, v průběhu dvou tisíc let, tyto znalosti změněny.
Ve znalostech Krista, které dával svým
učedníkům, byl jeden zajímavý bod (židovská historie má upomínku o tom), že
se lidé scházeli a odkrývali se, strhávali
ze sebe masky. „Přijď a odhal klam bratra
svého“. A co Ježíš Kristus přinesl? „Poznání světa.“.
IM.: Když se člověk zabývá studiem
světa, poznáváním samotného systému,
odmaskovává ne sebe, ale toho, kdo mu to
vše vnucuje. To je podstata. Nic takového,
jako odsouzení někoho a podobně u nich
ani nemohlo být. Vzhledem k tomu, že to
byl proces učení a poznávání. Při jejich
setkáních probíhal proces „očisty“, jak ho
potom nazvali. Nebyla to však „očista“,
bylo to poznání – znalost toho, jak šablonovitě funguje systém. V tom je smysl.
V žádném případě to nebyla zpověď, byl to
proces učení jak se zbavit šablon.
OS.: Proč o tom mluvili? Protože ve
svém životě je každý člověk s tím konfrontován, každý má svou vlastní situaci, své
pochopení, svůj pohled, ačkoliv šablony
jsou identické, nemění se, jen zvenčí vypadají různě. Podívejte, v hudbě je sedm not,
a kolik různých melodií bylo složeno! A to
ze sedmi not! Podobně je to i s šablonami.
Je jich několik, ale mají svou vlastní barvu,
tón, a tím, že se o ně dělili, gnostici je studovali. Nikdo nikomu neříkal „odpouštím
ti tvé hříchy“, protože to nebyl hřích. Byla
to cesta k sebepoznání. A tato skupina lidí
se v té době stala nežádoucí, proč? Byla
nežádoucí kněžím, pro které to bylo nevýhodné. Tito lidé říkali, „nepotřebujeme
v našem rozhovoru s Bohem prostředníky.
My se odkrýváme Bohu, my Ho známe.
Nepotřebujeme, aby nám někdo říkal, jak
máme věřit v Boha.“
To, co bylo ze začátku u gnostiků,
když hovořili o svých zkušenostech, o tom

kalendáře „Ramadán“, a podle gregoriánského kalendáře je devátým měsícem září.
Právě v září 2015 se uskutečnilo dvojité
zatmění. Zatmění Slunce 13. září a přesně
za 15 dnů (28. září) úplné zatmění Měsíce. Za zmínku stojí dvě hadísy – zatmění
Slunce v polovině měsíce a zatmění Měsíce na konci měsíce. Před příchodem Imáma Mahdího do jednoho měsíce proběhne
dvakrát zatmění Slunce.
Šíité mají proroctví, kde Mahdího nazývají „Skrytý Imám“, neboť žije mezi
lidmi v tajnosti.
„Ti, kteří něčeho dosáhli a pochopili, mlčeli. Ne proto, že neměli co říci, ale
proto, že neměli komu to říct. Je to stejné,
jako komunikovat z vedlejší místnosti s neslyšícím. Nebude tě slyšet, avšak tě určitě
odsoudí. Odsoudí však co? Pouze vnější
vzhled. Je to tak? Kdo co vidí. A zde opět
vzniká problém. Lidé čekají na mesiáše,
nějakého průvodce. Čekají na toho, který
je povede a kterého uvidí svýma pozemskýma očima. A tak lidé, považující sebe za
„lidé Boží“ či věrné „Bohu“, dodržují to, co
je napsáno v literatuře, kterou jím dávají na
čtení a vše s přesností vykonávají…avšak
přitom nevidí toho, kdo chodí blízko nich.
Čekají na něj, hledají ho, a on prochází nepovšimnut mimo. A jak přišel, tak odejde.
Proč? Protože lidé se snaží uvidět ve vnějším, materiálním a ne ve vnitřním.
Samozřejmě, protože se snaží vidět
Boha, zvednuv kámen. Uvidět pozemskýma
očima. A duchovníma – ani nemusíš zvedat
kámen. Vždyť stejně víš, že On tam je.“
Proroctví: On načte Tóru a další božské knihy z jeskyní a bude soudit mezi
věřícími Tóry podle Tóry, mezi věřícími
Evangelia podle Evangelia, mezi věřícími
Koránu podle Koránu. Je to Imámovo univerzální zasvěcení všech lidí do tajemství
vzniku a počátku jejich vlastních náboženství a toto poznání nepochybně dobře vystihuje pojem „Mahdí“ („vedoucí“, „vedený Pravdou“), nazývaným tak proto, neboť
je to On, kdo nás povede k Pravdě.
Text hadís: „Mnozí lidé budou považovat Jeho příchod za lehkovážnou senzaci, ale BUDE TO PRAVDA… Bude mít
moudrost všech proroků a svatých, znalosti a podstata všech náboženství bude
v Jeho srdci… On, Al-Mahdí, naplní zemi
mírem a SPOJÍ VŠECHNY V JEDNO
BRATRSTVO.“
(Je uvedeno v knize „Bihar al Anwar,“
„Has-ul-Anwar“ a „Hadith“ („Kniha
světla“(The Book of Light)).
O příchodu Imáma Mahdí:
https://www.youtube.com/watch?v=8tk5UQOGZlw
(české titulky se připravuji)
s použitím materiálů z série pořadů
Střibřná nit na allatra.tv

s čím se potýkali, jak přicházeli k pochopení, jednoduše změnili na co? Na zpověď.
Ale zpověď není o tom, že člověk přijde
ke knězi a řekne: „Jsem hříšný” přežehná
se a to je všechno. Dostane nastavení od
kněže: „Jdi a více nehřeš.“ A kde je uvědomění, kde je pochopení? Ve skutečnosti
„zpověď“ znamená „rozhovor“. To nejsou
dvě minuty, to může být hodina, dvě, dnynoci, kolik je třeba. Pro to, aby člověk
začal sám chápat, co se s ním doopravdy
děje, aby pocítil svůj vnitřní svět, vždyť
všichni lidé mohou pocítit a pochopit.
Hříšnost znamená nedostatek pochopení
toho, co vůbec děláš, co si způsobuješ.
„Katarze“ se konala (budu se opakovat) pro poznání pozemského světa, odhalení samotného systému. Člověk odhaloval
to, co bylo v něm – sundával masku. Řekni
(v našem malém kolektivu), bude pro tebe
snadné mluvit o všech tvých smyslových
problémech, o tvých činech, o všech myšlenkách, které k tobě přicházejí? Je to
obtížné, velmi obtížné. Protože někdy
přijdou takové myšlenky, že člověk by je
nejraději neslyšel. A ty musíš před kolektivem to všechno říct. Myslíš, „odsoudí mě,
nepochopí“. Ale nejde o to někoho odsoudit, dělá se to pro to, abychom poznali, jak
funguje systém, proč nás rozděluje. A on
nás rozděluje ve všem: jsme odděleni fyzicky, intelektuálně, jazykově, vzdálenostmi, vším. A navíc ještě naše myšlenky nás
rovněž rozdělují. Toto je účel systému.
Lidé jsou vnitřně jednotní. Vždyť to, co
máme v sobě, co nazýváme duší – to patří
k Jedinému světu.
Vezmeme svíčku (aby bylo jasné), zapálíme ji a umístíme ve středu místnosti. Kolem ní nastavíme velké množství
zrcadel a vypneme světlo. Co uvidíme?
Uvidíme místnost naplněnou spoustou
svíček, a není mezi nimi žádný rozdíl.
Chápeš? Vidíme, jak jediné světlo svítí
v mnohosti. A každý, kdo se k tomuto
světlu jako osobnost připojí, stává se
jeho součástí.
úryvek z videorozhovoru Smysl života – nesmrtelnost: http://allatra.tv/video/
smysl-zhyzni-bessmertie

Život je šance – využij ji… Matka Tereza
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ALLATRA VĚDA
VŠECHNY ODPOVĚDI
V JEDNOM ZDROJI

http://allatra-science.org/cs
ALLATRA Věda se zabývá komplexní, všestrannou podporou vynálezců, kteří
chtějí, aby byly jejich vědecké objevy skutečně prospěšné lidem, a kteří se snaží přispět
k vytvoření společnosti s kreativním vektorem rozvoje. Mezinárodní společenství je
připravené poskytnout ideologickou podporu, posoudit vědecké a technologické inovativní nápady, poradit s experimentálními konstruktérskými pracemi, pomoct při přípravě podkladů a dokumentů. Nabízí také vědeckou, průmyslovou, právní a finanční podporu nadaným vědcům, jejichž práce vědecko-technická rada vědců ALLATRA Vědy
považuje za slibné a užitečné pro lidstvo. Důvěrnost informací je zaručena. Posílejte
své návrhy na e-mailovou adresu: science@allatra.org nebo využijte online formulář.

GNOSTICKÉ SPISY
Z NAG HAMMÁDÍ

Egyptský vesničan Muhammad Ali Samman v roce 1945 objevil ve skalách poblíž Nag Hammádí asi metr vysoký hliněný
džbán s papyrovými kodexy. Několik textů bylo hned v zápětí nenávratně ztraceno,
když je egypťan použil na zátop. Další části
spálila matka nálezce v obavě, že by mohly
přinést rodině neštěstí. I přes tento barbarský přístup zůstala většina spisů zachována.
V letech 1946 až 1949 se u překupníků se starožitnostmi objevilo celkem 13
kodexů uschovaných v kožených obálkách o velikosti 35 krát 15 centimetru.
Kodexy obsahovaly 52 koptsky psaných
textů, z toho 41 dosud neznámých. Spisy
se nakonec dostaly až do Koptského muzea v Káhiře, jiné skončily v USA a další
v Jungově institutu v Curychu.
Analýza papyru zpevňujícího koženou
vazbu rukopisů a datované údaje o zboží
umožnila stanovit stáří textů. Po těchto
rozborech lze s určitostí tvrdit, že knihy
vznikly kolem poloviny 4. století, asi mezi
lety 330 až 360. Ve všech případech jsou
to překlady řeckých originálů a to vesměs
z 2. století. Některé rukopisy, zvláště pak
Tomášovo evangelium, přímo navazují na
nejstarší zdroje křesťanské literatury z poloviny 1. století.
Většina rukopisů má gnostické zaměření. Až do jejich objevu byly téměř
výhradním zdrojem pro studium gnóse
pamflety církevních biskupů a dalších neochvějných bijců za čistotu víry. Texty označované jako heretické byly křesťanskými
fundamentalisty bez milosti ničeny. Proto
je nález v hornoegyptském Nag Hammádí
dodnes považován za bezprecedentní a ve
svých důsledcích za přelomový.
EVANGELIUM
MARIE MAGDALSKÉ
Neúplné znění Mariina evangelia se
zachovalo v koptském překladu z konce
4. nebo počátku 5. století. Je součástí tzv.
Berlínského kodexu (Berolinensis 8502)
objeveném Dr. Carlem Reinhardtem roku
1896 v Horním Egyptě. Do dnešní doby se
zachovaly i dva řecky psané zlomky z počátku 3. století (Rylandsův papyrus 463).
Další dva zlomky jsou datovány do období
na přelomu 2. a 3. století (papyrus Oxyrhynchus 3525).
Pietro Perugino (1446-1524): Marie
Magdaléna

Marii Magdalénu ztvárnilo na svých
obrazech mnoho malířů. Takto ji ve své
fantazii viděl italský mistr Pietro Perugino
(1446-1524).
Všechny spekulace o tom, kdy bylo
Mariino evangelium napsáno, musíme
brát s rezervou. Někteří v něm vidí jedno
z nejstarších písemných svědectví o Ježíši
Kristu. Většina badatelů se však přiklání
k první polovině 2. století nebo k období
mezi roky 120 a 180.
Zajímavé je, že tytéž pasáže v evangeliu vyznívají u starších řeckých zlomků
jinak než u koptského překladu sepsaného
o dvě století později. Zatímco v řeckém rukopise není zpochybňováno vůdčí postavení Marie Magdalské jakožto ženy a spor se
soustředí výhradně na její učení, koptská
verze celý spor vztahuje i na autoritu Marie
Magdalské a to právě proto, že je žena.

Ústřední postavou evangelia je Marie
z Magdaly, která v některých křesťanských
spisech vystupuje jako „ta, kterou Ježíš
miloval nejvíce“. Výsadní pozici ji neupírá
ani Bible. Podle novozákonních evangelií
se Marie jako první setkává s Kristem po
jeho zmrtvýchvstání. V následujícím textu
vypravuje apoštolům o své mystické vizi
Spasitele. V jejím pojetí je křesťanství cestou duše k vnitřnímu duchovnímu poznání,
osvícení a spojení s Bohem.
celý článek na http://gnosis9.net/pdf/
Evangelium_Marie_Magdalske.pdf
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ZÁKLAD ÚSPĚCHU
jakékoliv činnosti
V životě každého člověka přijdou období, kdy na úrovni forem povyroste. Když
se snaží překonat nějaká omezení, jako například fyzickou slabost nebo nedostatek
financí.
V těchto situacích musí nabýt nové vědomosti, osvojit si nové dovednosti nebo
kreativně vytvořit něco zcela nového,
čím sebe i ostatní obohatí, ať už se jedná o hudební skladbu nebo jiné umělecké
dílo, knihu, službu, kterou poskytuje ostatním, funkci, kterou zastává, firmu nebo
organizaci, kterou založil nebo přispěl
k jejímu rozvoji.
Když jste přítomní, když se plně soustředíte na přítomný okamžik, Přítomnost
prostoupí a promění vše, co děláte. Vaše
činnost získá na kvalitě i na síle.
Přítomní jste tehdy, když to, co děláte,
není pouze prostředek k dosažení něčeho
jiného (peněz, prestiže, vítězství atd.), ale
naplňuje vás to samo o sobě. Když vám to,
co děláte, přináší radost a živost. Nemůžete však být přítomní, dokud se nespřátelíte s přítomným okamžikem. To je základ
úspěchu jakékoliv činnosti nezatížené negativitou.
Forma znamená omezení. Nejsme tu
jen proto, abychom poznali svá omezení,
ale také proto, abychom duchovně rostli
tím, že je budeme překračovat.

Odevzdejte se tomu, co je

Některá omezení lze překonat ve vnějším světě. Každý ale dříve či později narazí i na omezení, s nimiž se bude muset

naučit žít. A ta můžete
překonat jen uvnitř sebe
sama. Buď vás uvězní ve
sledu egoických reakcí,
což budete pociťovat jako strašné neštěstí,
nebo se přes ně přenesete tím, že se plně
odevzdáte tomu, co je.
To je smysl jejich existence. Vědomé
odevzdání vám otevře vertikální dimenzi
života, jinými slovy, váš život získá hloubku. A z té hloubky se vynoří něco nekonečně cenného, co by jinak zůstalo neprojeveno. Někteří lidé, kteří se vzdali mnoha
omezením, se stali léčiteli nebo duchovními učiteli. Jiní nesobecky pracují na tom,
aby zmírnili lidské utrpení nebo aby pro
tento svět vytvořili něco cenného.
V sedmdesátých letech, když jsem
studoval na cambridgeské univerzitě, jsem
každý den chodil s jedním nebo dvěma
přáteli na oběd do jedné kavárny. U vedlejšího stolu občas sedával muž v kolečkovém křesle, obvykle ve společnosti
dalších tří až čtyř lidí. Jednoho dne seděl
přímo naproti mně a já se neubránil tomu,
abych si ho prohlédl. To, co jsem uviděl,
mě opravdu šokovalo – byl zcela paralyzovaný. Jeho tělo bylo vyzáblé a hlavu měl
neustále svěšenou. Jeden z jeho společníků
se ho pokoušel krmit, ale většina z toho, co
se mu snažil vpravit do úst, padala na malý
tácek, který mu pod bradou přidržoval druhý pomocník. Muž připoutaný na kolečkové křeslo občas vyloudil nesrozumitelné,
chroptivé zvuky a ostatní se hned pohotově naklonili k jeho ústům. To, že dokázali
interpretovat, co se jim pokoušel říct, mi
připadalo skoro jako zázrak. Zeptal jsem
se svého přítele, jestli ho náhodou nezná.

„Jasně,“ odpověděl, „je to profesor
matematiky a ti kolem něj jsou jeho studenti. Trpí neuromuskulární poruchou,
která postupně paralyzuje celé jeho tělo.
Lékaři mu dávají maximálně pět let. Podle mě už nic horšího ani nemůže člověka
potkat.“
O pár týdnů později, když jsem odcházel ze školy, jsem ho potkal ve dveřích. Podržel jsem mu je, aby mohl projet, a naše
oči se na chvíli setkaly. Překvapilo mě, jak
byly jasné – zářily. Nenašel jsem v nich
ani stopu po neštěstí. Hned mi došlo, že
tenhle člověk přestal vzdorovat a odevzdal
se plně svému osudu. O mnoho let později
jsem si u stánku koupil noviny a zůstal překvapeně zírat na přední stranu, jíž dominovala jeho fotografie. Nejenže ještě žil, ale
stal se jednim z nejslavnějších teoretických fyziků. Stephen Hawking. Článek
pod jeho fotografií mi jen potvrdil to, co
jsem uviděl v jeho očích tehdy před lety.
Na otázku týkající se jeho života odpověděl (již s pomocí hlasového syntezátoru):
„Co bych si mohl přát víc?“
Eckhart Tolle (Nová země)

http://www.seberizeni.cz/eckhart-tollezaklad-uspechu-jakekoliv-cinnosti/

pokračování z minulého čísla…
Duch svatý v Novém zákoně
NZ používá výraz pneuma, které je
překladem hebrejského rûah. Jak bylo
nastíněno, prorocká linie ducha ve Starém zákoně je nejblíže Novému zákonu.
Jenže i v novozákonních textech se slovo
duch vyskytuje ve více významech. Kromě
Božího ducha či ducha Ježíšova se výraz
pneuma používá také v souvislosti s démonickými silami, často v kontextu různých
onemocnění.
S rozborem novozákonních textů je
vhodné začít u prvních tří evangelií. Působení Ducha svatého je popsáno hned
na začátku Matoušova evangelia (ačkoli
je evangelista v mluvení o Duchu svatém
jinak poněkud opatrný), kde autor píše
o Ježíšově početí skrze Ducha svatého (Mt
1,18). Ve třetí kapitole evangelia se mluví
o Ježíšově křtu a sestoupení Ducha na něj.
Duch je u Matouše tím, kdo ovlivňuje Ježíšovy skutky a slova a učedníkům dává sílu
vytrvat při pronásledování (Mt 4,1; 10,20).
V Markově evangeliu se o Duchu
také příliš nemluví. Přesto se vyskytuje
několik míst, která se o něm zmiňují, totiž
texty týkající se Ježíšova křtu v Mk 1,9–
11. Ježíš je tím pomazaným, na kterého
sestupuje Boží Duch, a vyvedení na poušť
pak znamená, že Ježíš je od této chvíle veden Duchem. V Mk 3,20–30 Ježíš vyhání
nečisté duchy Duchem Božím, Boží silou,
a v Mk 13 je přímé zaslíbení Ducha učedníkům: „nebudete to mluvit vy, ale Duch
svatý…“.
Lukášovo evangelium se tématu
Ducha svatého nevyhýbá. I Lukáš se také
na začátku svého evangelia zmiňuje o Ježíšově početí působením Ducha svatého
(L 1,35). Tak jako ostatní synoptici popisuje Ježíšův křest, kdy před křtem o něm
Jan Křtitel říká, že přijde ten, který bude
křtít Duchem svatým a ohněm (L 3,16),
a při křtu na Ježíše sestoupí Duch svatý
v podobě holubice (L 3,22). Začátek následující kapitoly se věnuje Ježíšovu pokušení na poušti, které evangelista uvozuje
slovy: „Ježíš, plný Ducha svatého, se vrátil
od Jordánu a byl voděn Duchem na poušti
čtyřicet dní.“ (L 4,1) Na počátku své veřejné činnosti se Ježíš v Lukášově evangeliu
vrací v moci Ducha do Galileje (L 4,14)

Jan je známý svými výroky o Paraklétovi (Utěšiteli). V řečech na rozloučenou
totiž Ježíš slibuje jiného Přímluvce (Zastánce), jímž není nikdo jiný než Duch
svatý (J 14,16). Přímluvcem, kterého pošle
od Otce, je Duch pravdy (J 15,26) a v 16.
kapitole se zmiňuje o tom, že Přímluvce
přijde pouze tehdy, když Ježíš odejde (J
16,7b–11). Když se Ježíš po svém zmrtvýchvstání zjevil učedníkům, dechl na
ně se slovy: „Přijměte Ducha svatého“ (J
20,22). U Jana je velmi výrazná vázanost
Ducha na Ježíše. Duch neříká nic nového,
potvrzuje to, co hlásá Ježíš.
OS:„A já budu prosit Otce, a dá vám
jiného Utěšitele, aby s vámi zůstal navěky.
Toho Ducha pravdy, jehož svět nemůže
přijmout, neboť ho nevidí ani ho nezná.
Vy ho však znáte, protože přebývá u vás
a bude ve vás.“
IM: „Ano, a co je ještě zajímavé:
„Bude skryt před vámi“ – to znamená, že
On nebude vykřikovat hlasitě, že je tady.
Ten, kdo vidí (má duchovní oči – vidí Ho),
a uši duchovní (slyší Ho), ten, kdo Ho přijímá, ví, kdo je On. Uvidí ho, pozná ho
a přijde k němu. A stejně jako On bude
sloužit světu duchovnímu. Vždyť Svatý
Duch se zabývá tím, co slouží Pánu Bohu.
Protože On je jediný ve svém majestátu, nikomu jinému On sloužit nemůže. Tak i lidé
mají sloužit Bohu. Ale společně sloužit je
veselejší – a nejen to. Stavět svět (takový,
o jakém jsme spolu snili), v němž lidé milují jeden druhého, váží si jeden druhého,
v němž žijí spokojeně a radují se. Život tam
je jen radost, radost a potěšení. Stejně tak
život tady má přinášet radost a potěšení.
Je nutné odstranit smutek z tohoto života
a je to snadné a je to proveditelné… a to
je to, oč musíme všichni usilovat. V tom je
smysl. A ti, kteří Ho nevidí…Oni Jeho nevidí a On pak bude předstírat, že nevidí je.
Je to tak? Už ne jako advokát, ale už jako
soudce. Vidíš, jak je to snadné. Sami si vybíráme svůj osud, i tento i posmrtný…“
Bylo by vhodné si na závěr položit
otázku, zda existují nějaké společné prvky v pohledu na Ducha svatého ve Starém

Pojďme spolu tvořit POZITIVNÍ NOVINY!

K

aždý z nás je jedinečným zdrojem znalostí a životních zkušeností, nositelem
obrovského dosud nevyužitého tvůrčího potenciálu. Rádi uvítáme Vaše články, zajímavosti, nápady, postřehy, o které se chcete podělit s ostatními, básničky,
veselá vyprávění, zápisky cestovatele… prostě všechno, co přináší dobrou náladu, optimizmus, prospěje ostatním lidem, pomůže na cestě k poznání. Kontakt:

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

Kniha se skládá ze tří příběhů: Služba, Vše je
tak jednoduché a Ptáci a kámen, ať tak či tak spojených s legendární osobností Senseie. Neobyčejné
situace ze života různých lidí, přehodnocení jejich
životních hodnot. Zábavné údaje o člověku ve světle
vědeckých znalostí i v chápání předků. Pozoruhodné
podrobnosti o tom, odkud se berou myšlenky a jak je
kontrolovat. Poutavé pojednání o Motlitbě Ježíšově,
ctihodném Agapitovi, o současném duchovním starci Antonijovi.
A také hodně užitečných informací pro ty, kteří jsou na cestě duchovního rozvoje a snaží se stát
Člověkem!

www.ibisbooks.cz

Otoč nový čistý list,
psát začni další řádky,
nauč se v sobě opět číst,
minulost nech za zády,
nedívej se zpátky.
I když Tvá cesta bude strmě stoupat,
nepřestaň věřit, nepřestaň doufat,
důraz dej do kroku, i když vítr sílí,
pořádně zaber, ať přiblížíš se cíli.
Vždyť dobře cítíš, jak čas teď uhání,
jen dál jdi kupředu, zanech už váhání.

***
Smutek už zmizel, smutek už není,
je tady Láska, ta všechno mění,
nabízí úctu, pokoru, klid,
laskavá slova a dobré činy,
všem dáno je to pochopit,
jen nestát na místě a nebýt líný.
Pak nenecháš se chytit,
na nástrahy pýchy, strachu a závisti
pak jistě i ty budeš ji cítit,
už nebudeš nevědomou kořistí.
Alena Chamrádová

Himalájské příběhy: Vyberte si jen jednu cestu

KDO JE DUCH SVATÝ?

a v Nazaretě čte při sobotní bohoslužbě
úryvek z proroka Izajáše: „Duch Páně je
nade mnou…“ (L 4,18nn). Jediný Lukáš,
když používá logion o Ježíšově velebení Otce, začíná zmínkou o Duchu svatém
(L 10,21). Duch také pomáhá překonávat
pronásledování pro Krista (L 12,11.12).
Ježíš před svým nanebevstoupením slibuje
poslat učedníkům Ducha svatého, který byl
už dříve přislíben Otcem (L 24,49). A na
tuto skutečnost navazují Skutky apoštolů.

prosinec 2015 • Polahoda

a Novém zákoně. Na prvním místě je třeba
připomenout, že s Duchem jako božskou
osobou se ve Starém i Novém zákoně nesetkáme. Boží duch je ztotožňován s Boží
mocí, je to tvůrčí životní síla, dech života,
projev Božího působení.
IM: „O Svatém Duchu, o definování,
kdo je On. Jednou, bylo to dávno, pravda, jeden člověk dal správnou definici,
podle mého názoru, nejpřesnější. Stalo se
to, když seděli dva a povídali si na jedné
z hor, dívali se na hladinu vod a vedli spolu
rozhovor, v podstatě, stejně jako my teď.
O Duchu Svatém, kdo je On, co je On…
a tak. A člověk říká: „Pochopil jsem to,
Duch Svatý je krev Boha. Je to Svatá Krev
Boha.“ Tedy přijetí Jeho (Ducha) znamená
přijetí Svaté Krve. A pokud se zamyslíte,
je to hlubokomyslné. V čem? Vždyt‘ On
(Duch Svatý) přece není božská podstata.
Avšak kdybychom odstranili Ducha Svatého,…nebo když odstraníme Boha, ani Svatý Duch není. V tomto pochopení je taková
jednota! A když je člověk obdařen Duchem
Svatým, stává se kým? Pokrevním, že ano?
IM: Je to v našem pozemském chápání. No, nemá to nic společného s krví materiální. Ale ve skutečnosti je to nejhlubší
vysvětlení toho, kdo je On. Toto srovnání
je možné uvést jako no, když si třeba představímе naše ruce, ano? A každý prst je
svého druhu… no, náboženské hnutí (směr,
vyznání) a každý se pře, čí krev je lepší.
Představ si to. A oni jsou rozděleni. A každý sám je slabý a co se stane, jestliže se
spojí? Prostě se vezmou a spojí se do jediného? Získají sílu…
A krev v nich je jedna a podstata jedna. Je to tak? Je to opět to, že svět může
být silný, duchovně silný. Ale jen tehdy,
když lidé přestanou poslouchat ty, kteří
je rozdělují. Všimni si. Neříkám: až se ti,
kdo rozdělují, sjednotí. Démoni to nepřipustí. Ale lidé jsou schopni silou touhy,
silou Ducha Svatého, posílit a prostě neposlouchat ty démony. Je to tak? “
Bylo hodně těch, co rozdělovali, ale
ani jeden z nich není v jednotě s Bohem.
Nad tím se stojí zamyslet. Nezáleží na tom,
jak moc by se zde vytahovali – je to jen dočasný přelud.“
svatý Duch je, mimo jiné, Osobnost,
je Soudcem, ale také i Obhájcem. Je ten,
který dává život, ale také tím, který život
bere. Je Duchem, je svatou Krví Boha je
i Utěšitelem.
Michal Krawiec
byly použity materiály z
videorozhovoru JEDNOTA:
http://allatra.tv/dobro/dusha/edinenie/470
(české titulky se připravují)
pokračování v přištím čísle…

Jeden žák neustále experimentoval s nejrůznějšími způsoby osvobození, těmi i oněmi
metodami rozvoje sebe samého, technikami duchovního zdokonalování. Tak ubíhaly roky
a on stále tápal.
Učitel už mu jednou řekl:
„Na to, abys vyzkoušel všechny techniky, metody a cesty, bys potřeboval sto životů.
Musíš se rozhodnout pro jednu z nich a v té se zdokonalovat.“
Ale žák se stále nemohl rozhodnout pro žádnou z nich. Nikdo jiný pravděpodobně
neznal tolik metod jako on, ale jeho mysl se prakticky nezměnila. Jednoho dne si sám
uvědomil, že se nedobral prakticky žádného výsledku. Svěřil se učiteli:
„Stydím se, jak málo jsem se naučil.“
V té chvíli si poprvé učitel řekl, že by se s žákem a jeho nehybným duševním obzorem dalo něco dělat, a řekl mu:
„Příteli, byl jsi hlupák. Teď už ti to mohu říci, protože, jak se zdá, začínáš chápat,
proč jsi ničemu nerozuměl. Vidíš, jaký pokrok jsi udělal? Jako člověk, který hledá vodu,
kope na nejrůznějších místech, tu i tam, ale přestane vždycky v tak malé hloubce, že
na vodu nikdy nemůže narazit. Kdyby naopak své úsilí soustředil na vyhloubení jediné
studny, našel by spoustu vody. Uvidíme, jestli si z toho vezmeš poučení a vyhloubíš studnu, která bude stát za to.“
Pěšinek, po kterých lze vyjít na vrchol hory, je mnoho a vypadají různě. Pokud se
však dáme na chvíli po jedné a pak zase přejdeme na jinou a tak dál, nikdy k cíli nedojdeme.

http://www.seberizeni.cz/himalajske-pribehy-vyberte-si-jen-jednu-cestu/

Držím v dlaních knihu života
a čtu při plameni svíčky.
V každé stránce je kousek lesa,
cítím jeho vůni.
Zavírám oči a vidím slávu
dávných časů ve svém srdci.
Alka Bazalka, AAS

Tři podobenství, nad kterými stojí za to se zamyslet
Jednou se obyvatelé vesnice domluvili na společné modlitbě za dlouho očekávaný
déšť. Když nastal smluvený den, všichni se sešli na určeném místě, ovšem pouze jeden
chlapec si vzal sebou deštník. To je víra.
Když vyhazujete malé dítě do vzduchu, směje se, neboť ví, že táta ho vždy chytí.
To je důvěra.
Každý večer, když jdeme spát, nemáme jistotu, že zítřejšího rána budeme živí, ale
pokaždé si nastavíme budík. To je naděje.
Když se člověk vydá na cestu poznání sebe sama, potkává se s nejkrutějším nepřítelem. A nejkrutějším nepřítelem pro člověka je on sám. Jeho šablony, které si vybudoval,
jeho přání, která si vytvořil, sny, které si namaloval. Toto vše začíná ničit. A jak to probíhá? Člověk jednoduše poznává jejich iluzornost, a tím v prvé řadě pociťuje diskomfort.
Diskomfort v tom, že se nerealizovaly jeho sny. No a jak jsme už dříve říkali, jejich realizace ničí člověka svojí prázdnotou. Vypadá to, že člověk na první etapě dané cesty jednoduše bojuje sám se sebou. To znamená, že vstupuje do svého vlastního Armageddonu svojí volbou, v bitvě za sebe sama se sebou samým. Možná to zní jako paradox, ale je to tak.
***
Život by měl přinášet jen radost, život nemůže být zklamáním. Jinak to není život.
Život nemůže být špatný, nemůže člověka rmoutit. Život je radost, láska, v tom je jeho
smysl. Mám na mysli pravou lásku a skutečný život. A existence, ta má vždycky spoustu
problémů, protože je to pouhá „existence“, je dočasná a omezená.
Rigden Djappo
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