
Omar Chajjám
geniální vědec a básník

Omar Chajjám byl geniální vědec s vel-
kým „V“. O  něm se uctivě vyjadřovali 
prakticky všichni jeho současníci a na-
zývali ho „nejvzdělanějším mužem sto-
letí“.
Sestavil sluneční kalendář a  doposud ni-
kdo nevymyslel žádný přesnější. Udělal 
řadu velmi významných objevů na poli 
matematiky, astronomie, fyziky. Popsal 
vzorec dvojčlenu pro přírodní ukazate-
le, kterou za šest set let jako by „vymys-
lel“ anglický vědec Isaac Newton...

 pokračování na str. 5

Pronájem těla
Cílem tohoto článku je společně se po-
dívat na to, jaké šablony a „háčky“ ega 
se používají ve společnosti a jak se ma-
nipuluje vědomím člověka.
Nejvíce je rozšířená šablona, která trápí 
mnoho lidí, zvlášť ženy, a která se začí-
ná u  myšlenek: „Nejsem dost atraktiv-
ní“, „Hlavně aby v těch džínech nebylo 
vidět to moje břicho“ atd. Tato šablona 
se často aktivuje u žen s cílem blokovat 
vnitřní tvořivou ženskou sílu, prostřed-
nictvím které žena realizuje svůj vnitřní 
potenciál … pokračování na str. 6

Jak popisují 
autoři nejkrásnější 

svátek roku?
Vánoce jsou spjaté s  poetickým půva-
bem, pohádkami a dobou, kdy se shle-
dáváme se svými blízkými. Vánoční at-
mosféra na nás působí svým půvabem, 
které se promítá i do literatury.
Postupem času se původní smysl Vá-
noc vytratil, avšak právě díky zachova-
ným literárním textům můžeme znovu 
proniknout do dob, kdy měly Vánoce 
a advent poněkud odlišný význam, než 
jaký známe dnes. 

 pokračování na str. 4

Proč věříme 
předvolebním slibům?
Historie se nejen vrací, ale se opakuje 
ve stejných detailech. A my pořád šla-
peme na stejné hrábě. Proč? Pojďme se 
podívat na minulost a současnost z  ji-
ného úhlu pohledu.
Pokud se podíváme na historické pří-
klady ještě z doby před tisíci lety, žádný 
z  těchto slibů nebyl nikdy splněn. Pro 
velekněze a  politiky je to jen starobylá 
hra na sliby, která se zakládá na víře lidí.
Musíme pochopit, proč se tak děje 
a  proč sama společnost tento proces 
podporuje…

 pokračování na str. 3
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Pozitivní emoce 
chrání srdce

Srdce není jen sval, který pumpuje 
krev, ale také symbol lásky a  pozitiv-
ních emocí. A vědci dodávají: lidé, kteří 
jsou šťastní a nadšení, mají nižší prav-
děpodobnost vzniku srdečních one-
mocnění.
Emoce a zdraví jsou propojeny. Někte-
ré duševní stavy mohou vytvářet fyzio-
logické reakce – pokud jsou pocity a re-
akce dlouhodobě negativní, výsledná 
odpověď v těle je také negativní. Silné 
pozitivní pocity vyvolávají kladné fy-
zické a emocionální reakce, které mají 
velký přínos pro naše zdraví.

 pokračování na str. 2

Vánoční tradice, jak je neznáte
Řežeme Barborky, pečeme vánočku, ale 
už málokdo zná původní význam vánoč-
ních tradic.

Už ve 14. století si lidé navzájem 
přáli vše dobré a obdarovávali se. Ně-
které zvyky přetrvávají staletí. Zacho-
valy se především tradice žertovné nebo 
ty, které nemají tak hluboký význam. 
Možná jsme už trošku pozapomněli na 
jejich původní smysl, který se navíc tro-
chu posunul.

Vezměte si třeba takzvané Barbor-
ky. Jestliže třešňová větvička uříznu-

tá 4. prosince rozkvete na Štědrý den, 
dívka se vdá. Původně se ale větvička 
sázela do země už na svatého Ondřeje, 
30. listopadu. Jeho svátek společně se 
Štědrým dnem je pro věštění budouc-
nosti jeden z nejdůležitějších dnů v roce. 
Dívka pak sazeničku chodila každý den 
zalévat ústy, protože vodu musela ohří-
vat. Jestliže se větvička uchytila, vzala si 
ji na Hod Boží za šněrovačku, a kterého 
hocha prvního oslovila, byl tím vyvole-
ným.

Když stejnou větvičku svážete do 
věnečku, vezmete si ji na Hod Boží do 
kostela a podíváte se při mši skrz koleč-
ko, snadno zjistíte, která z vašich sou-
sedek by vám mohla uhranout kozu či 
dokonce manžela. Čarodějnice se budou 
jevit tak, že sedí zády k oltáři.

Na štědrovečerním stole nesměly 
chybět kmín a česnek, což jsou typické 
pohanské ingredience. Především čes-
nek zahání zlé mocnosti, které v době 
slunovratu, tmy a zimy číhaly na kaž-
dém kroku.

Také vánočka má velice starý rodo-
kmen. Už v 15. století Petr Chelčický 
píše, že lidé propadají obžerství a během 
adventu si přilepšují tím, že nejedí nic 
jiného než kynuté pletené pečivo caltu, 
což je středověká předchůdkyně dnešní 
vánočky. Potom ji ustanovili jen jako vá-
noční pečivo, začalo se mu říkat húska 
a teprve v minulém (vlastně už předmi-
nulém) 19. století vznikla naše vánočka.

http://www.rozhlas.cz/vanoce/tradice/

Vážení a milí čtenáři!
Poslední stránky kalendáře ukazují, že se blíží konec roku 2013. Během této doby se událo hodně krásného. Z ce-
lého srdce vám chceme poděkovat za to, že jste s námi v tomto roce byli, za podporu, za krásné články. Do redakce 
přicházejí dopisy z různých koutů Česka a Slovenska. Píší nám lidé různého věku a zájmů. Dopisy jsou plné moud-
rosti a laskavosti.

Jsme velmi rádi, že se s vámi můžeme podělit o pozitivní zprávy, unikátní informace, zajímavé rozhovory, moud-
rá podobenství a mnoho dalšího. Jsme vděčni za každý váš názor, radu či připomínku, které nám pomáhají tvořit…

Chceme poděkovat všem, kteří pomáhají šířit noviny v Česku a na Slovensku. Je to velice důležité! Díky vám 
se dobré zprávy a užitečné informace dostávají k mnoha lidem a do různých koutů naší krásné rodné Země. Dobro 
se pevnými kroky šíří stále dál a dál.

Před vstupem do Nového roku je dobré zamyslet se nad tím, s jakými myšlenkami, přáními a skutky do něj 
vykročíme. Vždyť budoucí rok vytváří naše dnešní volba. Co zvolíme: být vězněm egoizmu nebo začít tvořit radost 
a dobro pro ostatní, je jen na nás. Pravé bohatství se rozdáváním násobí a pravá láska a štěstí nebývají dočasnými!

Z celého srdce Vám přejeme krásné a pohodové Vánoce a do nového roku pevné zdraví a spoustu splně-
ných přání. Ať Váš život naplňuje pravá láska, štěstí a nekonečná spokojenost! 

 Krásné a pohodové vánoční svátky
Vám přeje redakce novin Polahoda
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Zdraví a veselá mysl jsou zdrojem krásy. Miguel de Cervantes 
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Pokud se chcete stravovat rozumně-
ji, nečekejte na novoroční předsevzetí. 
Začněte vánočními koláči. Vyměňte bílý 
cukr za jednu z jeho zdravějších alternativ. 
Zejména do kávy, do vaření a samozřejmě 
hlavně do pečení. Nejpoužívanějším sladi-
dlem v našich kuchyních je stále klasický 
rafinovaný řepný cukr. Ačkoliv cukry k ži-
votu nutně potřebujeme, právě tento je ze 
všech dostupných pro nás nejméně užiteč-
ný. Rafinací přišel o všechny výživné lát-
ky, zůstaly jen prázdné kalorie. Co se s tím 
dá dělat? Jednoduše ho vyměňte za jiný, 
zdravější pamlsek!

Ovocný cukr
Fruktózu najdete v ovoci a jako poho-

tový zdroj energie ji ocení sportovci, ale 
i lidé s poruchami metabolismu. Pomáhá 
tělu zregenerovat se po nemoci či při psy-
chické zátěži. Tělo si díky ovocnému cukru 
totiž jednodušeji vytváří energetické rezer-
vy. Vstřebává se pomaleji než hroznový 
nebo řepný cukr. Nezpůsobuje takové prud-
ké výkyvy hladiny cukru v krvi, s čímž sou-
visí náhlé pocity hladu a chutě na sladké. Je 
vhodný i pro diabetiky, ale o jeho používání 
je lepší předem se poradit s lékařem. V běž-
né kuchyni ho můžete využít všude tam, kde 
klasický řepný cukr. Ale pozor! Fruktóza je 
přibližně o třetinu sladší, proto používejte 
o dvacet až čtyřicet procent menší dávky, 
než jste zvyklí. Pamlsek bude stejně slad-
ký, ale váš kalorický příjem mnohem niž-
ší. Pokud se snažíte zhubnout, s ovocným 
cukrem to nepřehánějte. Nedávné výzkumy 
prokázaly, že vysoká koncentrace fruktózy 
zrychluje proces přeměňování cukrů na tuk 
a dokonce výrazněji než glukóza stimuluje 
ukládání tuků z potravy v těle.

Hroznový cukr
Glukóza je doslova palivem pro náš 

mozek a nejrychlejším zdrojem energie. 
Spolu s fruktózou patří mezi jednoduché 
cukry, takže se okamžitě vstřebává do krve 
bez zatížení trávicího traktu. Velmi rychle 
tak stoupá i hladina cukru v krvi. Hrozno-
vý cukr je vhodný zejména po náročném 
fyzickém výkonu, při rekonvalescenci po 
nemoci nebo k posílení organismu dětí 
a starších lidí. Oproti řepnému cukru má 
o třetinu nižší sladivost, takže k dosažení 
stejného efektu třeba sladit víc. Při nechu-
tenství pomáhá jedna lžička půl hodiny 
před jídlem. Hroznový cukr není vhodný 
pro diabetiky. Výjimkou je stav hypogly-
kemie, kdy je okamžitým zdrojem energie. 
Ačkoliv se běžně v teplé kuchyni nepou-
žívá, můžete jím ochutit všechny nápoje, 
jogurty, pudinky, kaše nebo i koláče.

Hnědý cukr
Při jeho koupi buďte opatrní. Pravý 

hnědý cukr je nerafinovaný, neprošel pro-
cesem bělení. Zachoval si tak cenné mine-
rály jako hořčík, železo, vápník, selen, fos-
for a zinek. Najdete ho většinou na pultech 
bio obchodů pod označením přírodní cukr. 
Pozor, většina hnědých cukrů v běžných 
obchodech je jen bílý cukr obarven kara-
melem nebo cukrovým sirupem. I proto 
mají různé odstíny. Jsou sice chuťově za-
jímavé, ale nutričně si mohou podat ruce 
s jejich vyběleným předchůdcem. Přírodní 
řepný cukr má široké použití. Osvědčí se 
vám především při pečení.

Třtinový cukr
Poznali jsme ho jen v posledním de-

setiletí zejména díky míchaným nápojům, 
ale ve skutečnosti je mnohem starší než 
náš řepný cukr. Pravda je taková, že třti-
nový cukr zmizel z Evropy během blokády 
námořních cest za napo-
leonských válek. Cukro-
vá řepa tak od počátku 
19. století nahrazuje 
třtinu, z níž se cukr vy-
rábí od nepaměti. Dnes 
si k němu hledáme opět 
cestu. Je totiž výživněj-
ší a snadněji stravitel-
ný, protože ve srovnání 
s řepným má vyšší obsah 
jednoduchých ovocných 
cukrů, glukózy a fruktó-
zy. Tělu dodává i potřebné minerály jako 
například železo a vápník. Podle země 
původu má karamelovou nebo medovou 
chuť a vůni, je sladší a pomaleji se vstře-
bává. Má všestranné použití. Dá se koupit 

i v kvalitě přírodního surového třtinového 
cukru.

Třtinová melasa
Má nízký obsah cukru, ale velmi vy-

sokou výživnou hodnotu. Získává se jako 
vedlejší produkt při výrobě třtinového cuk-
ru. Je to hustý, lepkavý, téměř černý sirup 
s výraznou vůní. Organismu dodává napří-
klad hořčík, fosfor, draslík, sodík a vitami-
ny skupiny B, ale i měď, zinek, inositol, 
kyselinu pantotenovou a listovou. Třtinová 
melasa je jedním z nejbohatších zdrojů or-
ganického železa, které má stoprocentní 
vstřebatelnost. Posiluje tak imunitní systém, 
odstraňuje únavu a čistí krev. Je vhodná i při 
problémech s vypadáváním vlasů. Ocení ji 
zejména ženy během těhotenství, menstrua-
ce a přechodu, ale i kuřáci a lidé se sníženou 
imunitou. Zároveň jako bohatý zdroj vápní-
ku je vhodným výživovým doplňkem pro 
děti. Při koupi třtinové melasy dbejte pře-
devším na biokvality. Jelikož jde o odpadní 
produkt z třtiny, mohl by obsahovat i nežá-
doucí těžké kovy a pesticidy. Použít ji může-
te zejména ve studené kuchyni na dochucení 
jogurtů, müsli nebo čaje, ale hodí se i na pří-
pravu exotických jídel z Číny či Indie. 

Javorový sirup
Pokud hledáte úplnou změnu, pořiďte 

si javorový sirup. Je to jediné sladidlo, je-
hož cukr se nevstřebává do krve, ale až pří-
mo střevními stěnami. Vyrábí se odpařo-
váním z javorové mízy. Obsahuje vitamín 
B, vápník, draslík, železo a fosfor. Nejkva-
litnější je světlý sirup z javoru cukrového, 
z ostatních druhů se získává méně aroma-
tický a tmavý sirup. Používá se především 
ve studené kuchyni, na ochucení lívanců, 
palačinek, müsli, jogurtů a čerstvého ovo-
ce. Můžete ho však přidat i do koláčů nebo 
dokonce do masové marinády. Podobné 

použití mají i rýžový a kukuřičný sirup 
nebo sirup z agáve a jakonu, které jsou na-
víc vhodné i pro diabetiky.

Více na: http://www.naseinfo.cz/zdravi/
jak-si-zdraveji-osladit-zivot#ixzz2e0OU2rxZ

Jak si zdravěji osladit život?Pozitivní emoce chrání srdce

Lidovky.cz: Podle nové vyhlášky je 
celostní medicína zařazena mezi stan-
dardní lékařskou specializaci. Co se tím 
mění?

Nejde o nic převratného. Komplexní 
psychosomatická medicína už byla uznána 
dávno – pacienty. Hovoří za ni výsledky. 
Zařazení mezi standardní lékařské specia-
lizace je reakcí ministerstva na dlouhodobě 
neudržitelný stav. Nejde o přijetí neověře-
ných šarlatánských metod, nýbrž o uznání 
psychosomatického přístupu, nutnosti hle-
dání souvislostí zdravotních potíží se živo-
tem pacienta.

 
 Lidovky.cz: Čím se psychosomatic-

ká péče tak liší?

Moderní biologická medicína vychází 
z předpokladu, že každá zdravotní poru-
cha má nějakou objektivní příčinu, kterou 
dokáže pomocí odběrů, céteček, mag-
netických rezonancí, odhalit a zásahem 
zvenčí, léky, operacemi nebo fyzikálním 
působením, vyléčit. V roce 2001 zveřejnil 
časopis British Medical Journal studii, ze 
které vyplynulo, že u téměř 40 % pacientů, 
s typickými tělesnými obtížemi objektivní 
nález chybí. Pro biologicky vzdělaného 
lékaře je to neřešitelný problém. Pacienta 
považuje za simulanta, hypochondra nebo 

duševně chorého. On ale není ani jedním 
z nich. Jeho obtíže jsou somatizací nebo-
-li ztělesňováním složité, neřešené životní 
situace. Pacient je bezradný, žije ve stresu. 
To, co není schopen zvládnout na vědomé 
rovině, začne postupem času tělo “řešit” za 
něj – nemocí.

 
 Lidovky.cz: Jak se to projevuje?

Typickým způsobem: bolestí hlavy - 
má toho plnou hlavu, závratěmi - hlava se 
mu z toho zatočila, pálením žáhy - leze mu 
to krkem, bolestí zad - naložil si víc, než 
unese. To co neumí odhalit nejmodernější 
technika, skvěle popisuji stará lidová pří-
sloví.

 
Lidovky.cz: Začne se teď celostní 

medicíně věnovat více lékařů? Bude péči 
proplácet pojišťovna?

Mám atestaci z interního a rehabilitač-
ního lékařství. Biologické, vědecké medi-
cíny si nesmírně vážím. Považuji ji za zá-
klad vzdělanosti a způsobilosti lékaře. Ve 
svojí praxi využívám moderní diagnostiku 
i léky. Na prvním místě ale je pochopit, 
jakou informaci nemoc pacientovi přináší. 
Poradit mu, jak má změnit svoje chování 
a podmínky života pro to, aby se uzdra-
vil. Podpořit samoúzdravné schopnosti. 

Teprve když na zvládnutí nemoci pacient 
vlastními silami nestačí, ordinuji mu léky. 
Pokud možno jen přechodně, aby mu po-
mohly odrazit se ode dna, k potřebné ži-
votní změně.

S pacienty pracuji celostním, kom-
plexním způsobem, podobným způsobu 
práce léčitele. Snažím se vyváženě po-
suzovat objektivní nálezy i subjektivní 
(životní) souvislosti pacientova stonání. 
O tento způsob medicíny projevuje zájem 
stále více lékařů. Zatím psychosomatika 
neměla oficiální statut, což jejich vzdě-
lávání komplikovalo. Rozhodnutí mini-
sterstva je moudré. Zatím je ale v úrovni 
politické deklarace. Od slov k činům, k za-
vedení komplexního přístupu do systému 
vzdělávání a léčebné praxe, je ještě hodně 
daleko. Proplácení psychosomatické péče 

z prostředků zdravotních pojišťoven, jako 
je tomu v SRN, by bylo ideálním stavem. 
O finanční situaci těch našich si nedělám 
žádné iluze. IZIP zanechal dvoumiliardový 
tunel.

 
Lidovky.cz: Znamená standardiza-

ce oboru, že každý medik bude muset 
mít nějaké psychosomatické minimum? 
Bude se celostní medicína normálně vy-
učovat třeba v prvních ročnících na lé-
kařských fakultách?

Velké nedorozumění vidím v tom, 
že psychosomatika byla zařazena mezi 
lékařské specializace. Má tedy statut od-
bornosti, budou se v ní školit specialisté 
“psychosomatici”, poskytující péči “psy-
chosomatickým” pacientům. Tedy paci-
entům, kterým je špatně, ale nemohou to 
dokázat objektivním nálezem. Psychoso-
matika by se tak mohla stát odkladištěm 
pro ty, se kterými si biologická medicína 
neví rady. V základech psychosomatického 
přístupu by ale měl být vzdělaný každý lé-
kař už během studia na fakultě. To se zatím 
bohužel v plném rozsahu a kvalitě neděje. 
Medik nemá rovnocenný přístup ke zna-
lostem biologickým a psychosociálním. 
Ministr zdravotnictví nemá ani kompetenci 
do obsahu vzdělávání na fakultách přímo 
zasahovat. Jednání o zařazení psychoso-

matického základu do výuky mediků by 
mělo proběhnout co nejdříve.

 Lidovky.cz: Jaký je teď obecně mezi 
lidmi zájem o psychosomatickou péči?

Během posledních pěti let dochá-
zí k neuvěřitelnému obratu. Když jsem 
pracoval na klinice, přicházeli za mnou 
pacienti se zakázkou: “Pane doktore, je 
mi špatně, vylečte mne, předepište léky”. 
Dnes je zakázka jiná: “Pane doktore, já už 
nechci brát léky, poraďte mi, co mohu já 
sám udělat pro to, abych se uzdravil a mohl 
je vysadit”. Lidé už se odmítají odevzdá-
vat, chtějí svému stonání rozumět a někteří 
dokonce převzít péči o zdraví do vlastních 
rukou. Nápor pacientů na ordinace těch ně-
kolika desítek lékařů, kteří se psychosoma-
tice u nás věnují, je drtivý.

 
Lidovky.cz: S jakými problémy za 

vámi pacienti nejčastěji chodí?

S jakýmikoliv. S ekzémy, vysokým 
tlakem, bolestí kloubů, zažívacími potíže-
mi, únavou, neplodností, úzkostí... Každá 
nemoc je informace. Informace o tom, jaký 
člověk je, jakým způsobem a v jakých pod-
mínkách žije. Informace o tom, že dělá v ži-
votě nějakou chybu. Funguji vlastně v roli 
tlumočníka, překládám pacientovi sdělení, 
které mu tělo nemocí vzkazuje. On stůně 
proto, že mu nerozumí. Protože ale nemohu 
obsáhnout všechny odbornosti, v případě, 
že mám podezření na nějaký závažný orga-
nický problém, konzultuji jej v rámci na-
šeho týmu s příslušným specialistou, který 
provede nezbytná vyšetření. Pečujeme tedy 
o pacienta týmově, komplexně, všichni 
s ním mluvíme stejným jazykem, abychom 
mu ve stonání neudělali zmatek.

autor: Michaela Černá
Zdroj: http://relax.lidovky.cz/lide-uz-se-

-nechteji-cpat-leky-rika-k-zajmu-o-psychoso-
matiku-hnizdil-1f2-/zdravi.

„Před časem ke mně přišla maminka s desetiletou Janou,” vypráví lékař Jan Hnízdil. Jana byla velmi nemocná, ležela i v nemoc-
nici a doktoři si nevěděli rady. Nakonec pomohla až psychosomatická péče, která je nyní uznávaná jako oficiální lékařský obor. Zjistilo 
se, že Jana trpěla rozchodem rodičů a na těle se to projevilo nemocí. Jana trpěla pět let opakovanými infekcemi. Za poslední rok brala 
sedmkrát antibiotika. Žádné vyšetření příčinu, oslabení imunity, neodhalilo. Nakonec se zjistilo, dítě bylo zoufalé z rozvodu rodičů.

Její stonání nebylo voláním po antibiotikách. Když jsem se jí zeptal, co potřebuje k uzdravení, řekla mi: ‘Maminku mám moc ráda. 
Přála bych si, aby se mnou byla častěji, o víkendech jezdila na výlety, držela mne za ruku, povídala si se mnou…’. Maminka to nejprve 
oplakala, ale pak pochopila a přijala. Cestu k uzdravení jsem tedy neporadil já, ale vlastní dcera. Protože to mamince nedokázala říci 
přímo, dělalo to její tělo za ni, nemocí,“ popisuje Hnízdil.

Lidé už se nechtějí cpát léky, 
říká k zájmu o psychosomatiku Hnízdil

Psychosomatika
Celostní nebo také psychosomatic-
ká medicína zkoumá vztahy mezi 
fyzickou a psychickou stránkou 
člověka. Vysvětluje především vliv 
psychických funkcí na chod organis-
mu. Zkoumá tak tělo z komplexního 
pohledu a odhaluje příčiny bolestí 
a zdravotních problémů způsobe-
ných psychickými problémy jedince.

Jablečný pektin je přírodním zdro-
jem ve vodě rozpustné vlákniny. Základ-
ní funkcí vlákniny je napomáhat procesu 
trávení. Vláknina sama o sobě je ne-
stravitelná a neslouží jako zdroj 
energie.

Vláknina prochá-
zí trávicím traktem, 
pročišťuje střeva 
a dodává objem sto-
lici.

Ve vodě roz-
pustná vláknina je 
lepkavá a s vodou vy-
tváří gel. Pomáhá udržovat 
hladinu krevního cukru tím, že zpoma-
luje jeho vstřebávání do krve. Zároveň 

též chelatuje toxické těžké kovy ve stře-
vech. 

Dále rozpustná vláknina pomáhá 
udržovat normální hladinu cho-

lesterolu tím, že váže žlučo-
vé kyseliny, což způsobuje 

větší odbourávání cho-
lesterolu na žlučové 
kyseliny.

Způsob použití:
Jablečný pek-

tin se míchá s vodou či 
šťávou, může se jím posypat 

celozrnné pečivo či se přidat do omáčky.

Zdroj: http://vitaminy.doktorka.cz/

JABLEČNÝ PEKTIN pomáhá 
udržovat hladinu krevního cukru, 

cholesterolu i odstraňovat těžké kovy

Srdce není jen sval, který pumpuje krev, 
ale také symbol lásky a pozitivních emocí. 
A vědci dodávají: lidé, kteří jsou šťastní 
a nadšení, mají nižší pravděpodobnost 
vzniku srdečních onemocnění.

Buďte v pohodě!
Chcete předejít onemocnění srdce? 

Pak se snažte být neustále pozitivně nala-
dění. To tvrdí studie, která byla zveřejněna 
v předním kardiologickém časopise Euro-
pean Heart Journal.Po dobu deseti let sle-
dovali odborníci 1 739 zdravých dospělých 
mužů a žen. 

Měřili u nich příznaky deprese, nepřá-
telství a úzkosti, stejně jako míru projevu 
pozitivních emocí. Zjistili, že lidé, kteří 
byli negativně naladění, měli o 22 % vyšší 
riziko vzniku ischemické choroby srdeční.

Srdce pod vlivem
● Pozitivní vliv je definován 
jako zkušenost z příjemných 
emocí, jako jsou radost, štěstí, 
vzrušení, nadšení a spokojenost.
● Tyto pocity mohou být pře-
chodné, ale u dospělých bývají 
stabilní.
● Pozitivní vliv je do značné 
míry nezávislý na negativním 
vlivu – ten, kdo je obecně šťast-
ný a spokojený, může mít občas 
strach, vztek či špatnou náladu, 
ovšem aniž by to mělo vliv na 
jeho kardiovaskulární systém 
a zdraví celkově.

Emoce a zdraví jsou propojeny
Proč tomu tak je? Některé duševní 

stavy mohou vytvářet fyziologické reak-
ce – pokud jsou pocity a reakce dlouho-
době negativní, výsledná odpověď v těle 
je také negativní. Odborníci spekulují nad 
možnými mechanismy pozitivních emocí, 
které dlouhodobě chrání před onemocně-
ním srdce. Podle nich sem spadá mimo jiné 
kvalitní spánek a odvykání kouření. Lidé, 
kteří jsou pozitivně naladění, se i z krátko-
dobých negativních stavů rychleji zotaví, 
protože umějí kvalitněji odpočívat a re-
laxovat. Je tedy jasné, že silné pozitivní 
pocity vyvolávají kladné fyzické a emoci-
onální reakce, které mají velký přínos pro 
naše zdraví.

http://www.kardiochirurgie.cz/novin-
ky/pozitivni-emoce-chrani-srdce-634

http://www.polahoda.cz
http://www.naseinfo.cz/zdravi/jak-si-zdraveji-osladit-zivot#ixzz2e0OU2rxZ
http://www.naseinfo.cz/zdravi/jak-si-zdraveji-osladit-zivot#ixzz2e0OU2rxZ
http://relax.lidovky.cz/lide-uz-se-nechteji-cpat-leky-rika-k-zajmu-o-psychosomatiku-hnizdil-1f2-/zdravi
http://relax.lidovky.cz/lide-uz-se-nechteji-cpat-leky-rika-k-zajmu-o-psychosomatiku-hnizdil-1f2-/zdravi
http://relax.lidovky.cz/lide-uz-se-nechteji-cpat-leky-rika-k-zajmu-o-psychosomatiku-hnizdil-1f2-/zdravi
http://vitaminy.doktorka.cz
http://www.kardiochirurgie.cz/novinky/pozitivni-emoce-chrani-srdce-634
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Pouze ti, kteří dokážou nabídnout upřímnou a nesobeckou pomoc, žijí radostný a plnohodnotný život. Anthony Robbins 

Prof. PhDr. Zdeněk Matějček, CSc., 
je předním českým odborníkem v oboru 
vývojové psychologie, dětské psychologie, 
diagnostiky a psychické deprivace. Co si 
myslí pan profesor o vánočních svátcích 
a jaké rady dává rodičům, se dočtete 
v tomto článku.

Vánoce by měly být něčím vzácným, 
zvláštním, byť se v našem životě opakují 
už kdoví po kolikáté. Je to doba i mimo-
řádných výchovných příležitostí. Nikdy 
bychom na to neměli zapomínat při všech 
těch vánočních starostech ani ve všech vá-
nočních radostech při světle svíček a dět-
ských očí.

Říká se, že Vánoce jsou svátky dětské 
radosti. Je v tom velký kus pravdy, ale není 
to pravda celá. Dětem přirozeně dělají ra-
dost dárky. Ty také patří neodmyslitelně 
k našim Vánocům. „Někdy ale podlehne-
me představě, že platí jakási přímá úměra: 
čím více dárků, tím více radosti. Kdyby 
se psycholog mohl podívat pod všechny 

stromečky v našich rodi-
nách, asi by usoudil, že je 
tam dárků až moc. Jak by 
ne, vždyť každý z rodiny 
chce udělat dětem nějakou 
radost,“ poznamenává pan 
Matějček.

„Dále by psycholog asi 
zjistil, že se rodiče a babič-
ky a hodné tety vždycky 

netrefí do vývojové úrovně a zájmu těch 
obdarovaných. On se malý Pavlíček sotva 
batolí a už má koloběžku a kopací miču-
du a malá Martinka sotva kouká z kočárku 
a už dostává postýlku pro panenku a tou 
panenkou je sexy krasavice Barbie,“ kon-
statuje pan profesor.

Dárek však není jen ona věc, která se 
dává a která má hodnotu vyjádřitelnou 
v penězích. Dárek je především osobní 
poselství, které říká „mám tě rád“. A něco 
takového se penězi vyjádřit nedá. V dárku 
„pokud je myšlen upřímně a vskutku jako 
dárek“ dáváme totiž sami sebe. A je jistě 
dobře, že se to děje jen jednou do roka, a že 
je kolem Vánoc vytvořena slavnostní, jedi-
nečná a rodinná atmosféra. Kdyby se to dělo 
každý měsíc, nemělo by to žádné kouzlo.

„Je před námi příležitost dát dětem dá-
rek nad dárky. Příležitost, která se naskýtá 
v takovém rozsahu také víceméně jen jed-
nou do roka. Dát dětem hlavně jistotu, že 
máme rádi nejen je, tj. tyto své děti, ale že 

se máme rádi i my dospělí kolem dokola, 
tedy všichni kdo jsou nám blízcí. A společ-
ně zavzpomínáme i na ty, kteří už bohužel 
nejsou mezi námi. Takovýto dárek citové 
jistoty v rodinném společenství se nikdy 
neztratí, nezkazí, nezestárne, nezapome-
ne,“ radí pan Matějček.

„A ještě jedno výchovné doporučení 
bych rád dal rodičům pod stromeček. Děti 
toho velice mnoho dostanou. Naskýtá se 
tedy nebývalá příležitost, aby také mohly 
více dávat. Aby samy mohly zakoušet ra-
dost a uspokojení z toho, že mohou někoho 
obdarovat a působit radost. Je to jedineč-
ná příležitost učit děti, jak překonávat své 
osobní sobectví. Prostě udělat něco dob-
rého někomu druhému z vděčnosti za to, 
co jsme sami přijali,“ doporučuje rodičům 
pan profesor.

Stačí třeba koupit něco dobrého na-
příklad pro opuštěné pejsky nebo kočičky 
v útulcích a společně jim to zanést. Nebo 
přispět finančně či nějakou věcí dětem do 
dětských domovů či třeba prostřednictví 
nějaké známé ověřené nadace například 
pro děti, které jsou ve válce či děti v Af-
rice. Vždy je dobré si o těchto problémech 
s dětmi popovídat a vysvětlit jim, že ne 
všichni na světě se mají dobře. Děti to vel-
mi obohatí a začnou být citlivější. A to je 
dobrý základ výchovy.

autor: Simona Grygárková, Dis.
http://www.celostnimedicina.cz/vano-

ce-a-rodina.htm#ixzz2l43rH0rI

VÁNOCE A RODINA

Historie se nejen vrací, ale se opakuje 
ve stejných detailech. A my pořád šlapeme  
na stejné hrábě. Proč? Pojďme se podívat 
na minulost a současnost z jiného úhlu 
pohledu.

„Zajímavým srovnáním je, že pokud 
se v minulosti zkušený člověk, žijící jako 
každý jiný, snažil podělit o získané vědo-
mosti, ve snaze pomoci tím společnosti 
a individuálně pracoval s lidmi, tak v mo-
derním světě politiky a velekněží (žrecové) 
kromě toho, že tyto instituce existují od-
děleně od lidu, se také snaží upevnit svou 
moc prostřednictvím aktuálních potřeb lidí 
za pomoci různých slibů. I když ve sku-
tečnosti, pokud se podíváme na historické 
příklady ještě z doby před tisíci lety, žádný 
z těchto slibů nebyl nikdy splněn. Pro ve-
lekněze a politiky je to jen starobylá hra na 
sliby, která se zakládá na víře lidí.

Musíme pochopit, proč se tak děje 
a proč sama společnost tento proces pod-
poruje a pokaždé šlape na stejné hrábě. 
Toto vše je předvídatelné, když ve společ-
nosti převládá formát konzumního myšle-
ní. Co jsou to vlastně sliby politiků a vele-
knězů? Pro ty, kteří jsou u moci – je to jen 
způsob jak manipulovat s vědomím mas, 
jinak řečeno, řídit veřejnou náladu. Tato 
hra, založená na pocitech a přáních, zdů-
razňuji, mas, myšlenkové šablony, které 
se vytvářejí prostřednictvím médií, která 
vlastní ti, kdo jsou u moci. Pro masy jsou 
sliby a ujištění politiků a veleknězů proje-
veným formátem spotřebitele, který nemá 
nic společného nejen s pravou duchovnos-
tí, ale také s plněním těchto banálních sli-
bů. To, co lidem slíbili „dát zdarma, zabez-
pečit nebo poskytnout “, lidé již považují 
za své vlastní a touto iluzorní nadějí žijí. 
Mluvíme teď jen o osobním prospěchu, 
který se týká jejich materiálních zájmů. 
Protože politici a velekněží znají konzum-
ní přání a touhy lidí, šikovně manipulují 
s jejich vědomím a náladou.

Například, zatímco lidé žijí v nadě-
ji, že veleknězi a politici budou držet své 
sliby, tito klidně zařizují svoje podnikatel-

ské a jiné aktivity. Jakmile ve společnosti 
narůstá nespokojenost a lidem dojde tr-
pělivost, okamžitě se spustí atraktivní po-
litické divadlo. Ve společnosti se pomocí 
stejných velekněží a politiků začínají pod-
něcovat negativní pocity. Z jejich kruhů se 
objevují zvěsti o tom, kdo klame lidi a nese 
vinu za všechny problémy (přičemž se ná-
rodní hněv zaměří na konkrétní loutku), 
kterým se údajně nepodařilo dodržet své 
sliby a jejichž slova se rozchází se skut-
ky (vždy vnímané lidmi jako zradu svých 
potřeb). V důsledku toho pomocí médií 
lidi rychle přivádí ke kritickému bodu, 
kdy dochází k emocionálnímu výbuchu. 
Politici a velekněží odstraní jednu loutku 
a na její místo dají jinou, která stejně jako 
její předchůdci, začíná lidem házet sliby 
a ujištění, aby získala popularitu skrze víru 
samotných lidí. A opět stejné vířící myš-
lenky Materiální podstaty se začínají točit 
v novém kruhu.

Takže, vedení jakékoli země na světě, 
ve své podstatě odpovídá spotřebitelské-
mu chování svých lidí. Jinými slovy, když 
v předvolební kampani nějaký kandidát 
nebo organizace tvrdí, že pomůže usku-
tečnit ambice mas, lidé spěchají dát svůj 
hlas tomu, kdo splní jejich egoistické přá-
ní a touhy. A těsně po volbách je v lidech 
podporována mediální iluze, že jejich tou-
hy se už plní nebo budou splněny “v blíz-
ké budoucnosti. “To znamená, že dochází 
k prolongování nadějí a očekávání mas na 
určitou dobu. A tato hra systému kolektiv-
ního (Živočišného) rozumu přechází z ge-
nerace na generaci. Tímto způsobem lidé 
přesměrují svoji pozornost na prázdnou 
iluzi a očekávání, místo toho, aby realizo-
vali svoje vnitřní duchovní potřeby. A pak 
jen sedí a čekají, že někdo začne budovat 
jejich materiální a duchovní život. To je 
opravdu ten největší podvod a záměna rea-
lity za iluzi systému.

Taková záměna lidské činnosti za ne-
činnost, zejména v duchovních vnitřních 
záležitostech, se začala se vznikem nábo-
ženství jako takového. Zejména s rozvojem 
instituce kněžství, když byly duchovní zá-
klady zaměněny za materiální pojetí a sliby. 
Velekněží využili skutečnost, že lidé, kteří 
se věnují duchovnímu sebezdokonalení, 
žijí očekáváním duchovního osvobození, 
budoucí blaženosti v jiném světě. Na tomto 

základě zřídili systém náboženství, který 
si později propůjčili politici pro organizaci 
politického systému. To znamená, že na za-
čátku velekněží pomocí ujištění a sugesce 
vytvořili pevný názor, že člověk sám je du-
chovně slabý a „hříšný“ a bez pomoci kněží 
není schopen dosáhnout duchovní svobody. 
Vsugerovali masám, že člověk může zís-
kat duchovní svobodu pouze v případě, 
že bude otrocky sloužit kněžím, vykoná-
vat jejich rituály a celý svůj život je bude 
sponzorovat. Jinými slovy, vštěpovalo se, 
že člověk nemůže duchovní osvobození 
dosáhnout individuální prací na sobě, ale 
pouze pomocí zprostředkovatelů – kněží. 
Přesto, když se spouštěl mechanismus vli-
vu na masy, velekněží zároveň prosazovali 
myšlenku o „odložení“  uskutečnění nároků 
na realizaci jejich duchovních potřeb na ne-
určité potom. 

Například, v eschatologických nábo-
ženstvích a vírách, aby lidi připoutali ke 
svému náboženství, kněží používali infor-
mace o dni „posledního soudu“, které pře-
vzali od jiných starověkých náboženství. 
Nicméně, věřícím se o těchto starověkých 
zmínkách nic neříkalo, ale jen se vsugero-
vávalo, že pouze uctívání tohoto nábožen-
ství, posluhování jeho kněžím po celý svůj 
život, jednoho dne určitě přinese budoucí 
spasení. To znamená, že kněží udržovali 
svoji moc budoucími sliby posmrtného 
blaženství, které jsou ve skutečnosti prázd-
nou iluzí, protože bez duchovní práce na 
sobě nemá Osobnost žádnou budoucnost.

V politickém systému pouze zaměnili 
duchovní cíle lidí za materiální touhy a za 
sliby nějaké iluzorní svobody „v blízké 
budoucnosti“. Pouze politici, na rozdíl od 
kněží, neustále přesvědčují, že bez nich 
by lidé nebyli schopni postavit opravdu 
volnou a bezpečnou společnost s dobrou 
materiální prosperitou a rovností. Formují 
u lidí víru v „dobrého krále“ (politika), kte-
rý jim poskytne skvělou budoucnost, a ne-
ustále podkopávají víru v život, že se spo-
lečnost může vybudovat sama, bez politiků 
a kněží. Proto se kněží a politikové zajíma-
jí o rozvoj konzumní společnosti, aby ne-
došlo ke ztrátě moci nad lidmi. V opačném 
případě, by se světové společenství konso-
lidovalo a zvolilo směr pravého duchovní-
ho vývoje, který přirozeně odmítá systém 
politické a kněžské moci jako zbytečný.“

A. Novych, AllatRa

Proč věříme předvolebním slibům?

„...Rozdrobení a rozdělení společnosti 
je stimulováno světovými politiky a vele-
knězi uměle! Proč? Aby ve vědomí lidí 
vytvořili vnějšího nepřítele a tak udržovali 
společnost ve strachu a poslušnosti. Aby 
pod záminkou boje proti někomu společ-
nost bez váhání schvalovala rozdělení 
státního rozpočtu země na „zvýšená bez-
pečnostní opatření“ a jiné podobné výdaje. 
Jinými slovy, stát si tak zvyšuje moc a kon-
trolu nad lidmi. Kdo je představitelem stá-
tu? Skupina politiků – jednotlivci s jejich 
vlastními zájmy. Používají toto, uměle vy-
tvořené, a někdy také jimi sponzorovaný 
veřejný „strach“ v zájmu posílení své moci 
a zpronevěry rozpočtu pod banální zámin-
kou utajení a veřejné bezpečnosti.

Stačí se podívat na to, co lidem ukazu-
jí v televizi – neustálé zastrašování, jak je 
vše v jejich zemi špatné, vraždy, bombové 
útoky, loupeže, skandály, oběti přírodních 
živlů, tj. nekonečné mimořádné událostí 
a nehody. Jak to může normální psychika 
vydržet? A proč to všechno ukazují? My-
slíte, že ve světě neexistují dobré zprávy? 
Samozřejmě že existují, ale tyto úmyslně 
ukazují málo. Cílem je navozovat to, co 
je pro duchovní povahu člověka velmi 
odporné, a silně aktivuje jeho živočišné 
pudy a potřeby. Politikům a kněžím je ve 
skutečnosti prospěšné, aby byl člověk jako 
štvaná zvěř, kterou ovládá strach o svůj 
život, a v masách převládá servilnost a zví-
řecí agrese k uměle vytvořenému obrazu 
nepřítele. Moc nad takovými “kódovaný-
mi“ lidmi je nekonečná. A tak má společ-
nost konstantní výsledek: většina lidí si 
přeje rovnost, svobodu a spravedlnost, ale 
ve skutečnosti jsou ve světě a společnosti 
politiků a kněží, kteří stimulují nekonečné 
války a podněcují k rasové, etnické či ná-
boženské nenávisti mezi lidmi.

Je to jeden velký podvod, který je 
ekvivalentní tomu, dát lidem lopaty a oni si 
vlastníma rukama kopají svůj vlastní hrob, 
a myslí si, že kopají základy pro výstavbu 
nového domova pro jejich mezinárodní ro-
dinu. Kamkoli se podíváte, všude je umělé 
dělení a rozdrobení lidstva. Ale to všech-
no může existovat tak dlouho, dokud sami 
lidé tuto situaci nezmění.

Přesně tak, vše je v rukou lidí, nebo 
spíše v jejich způsobu myšlení. Pravda je 
jedna. Ale pokud si člověk v mysli připou-
ští malý rozdíl, pak se to nakonec stává 
nekonečně rozdrobenou prázdnotou. Znát 
Pravdu, to neznamená, že se má všechno 
rozdělovat rozumem: „pro“ nebo „proti”. 
Znát pravdu, to znamená pochopit Duši 
její jedinou podstatu a nekonečnost vnitř-
ní duchovní svobody. Z hlediska duchovní 
podstaty přirozená lidská potřeba sleduje 
touhy žít v rovnosti, bratrství, jednotě se 
všemi, uvědomění si, že všichni lidé na 
planetě jsou si velmi blízcí, podle své du-
chovní podstaty.

Když člověka ovládá egoizmus, tuto 
přirozenou potřebu to narušuje. A pak 
se člověk začne srovnávat s ostatními ve 
formátu spotřebitelského myšlení, přeje si 
vyrovnat se těm, kteří jsou, podle jeho ná-
zoru „vyšší“ než on a nepřemýšlet o těch, 
kteří jsou, podle jeho názoru „nižší“. Toto 
úspěšně využívají politikové a velekně-
ží a podobné myšlenky zapojují do hesel 
o rovnosti a bratrství, do náboženských 
a politických koncepcí a zákonů, psaných 
na papíře.

A pak se lidé diví, jak je to možné, že 
máme ústavou a mezinárodními úmluvami 
stanoveno mezinárodní humanitární právo 
na odstranění všech forem rasové diskrimi-
nace, rovnost všech lidí, a tak dále, které je 
prohlašováno v péči o osoby a jejich práv 
na základě principu parity. A ve skuteč-
nosti ve světě žádné rovné příležitosti pro 
všechny nejsou.

Rigden: Lidi rozděluje materie a ne-
konečná přání ega, jinak řečeno Mate-
riální princip. Ale když se lidé budou 
orientovat na svůj Duchovní princip, 
společně mohou překonat jakékoliv roz-
pory.“

A. Novych, AllatRa

Změna přichází se změnou myšlení

20. října 2013 v Praze a 10. listopadu 2013 
se v Brně uskutečnila prezentace knihy 
AllatRa od autorky Anastasie Novych – ta-
jemné ruské spisovatelky současnosti.

Jak uvádí autorka Anastasia Novych 
v anotaci ke knize: „Kniha AllatRa je živou 
encyklopedií prapůvodních duchovních 
Znalostí o světě, společnosti a člověku. 
Kniha nejen mluví s každým o jeho osob-
ních věcech, ale i odpovídá na nejhlubší, 

čistě osob-
ní otázky, 
o kterých se 
neodvažu-
jeme mluvit 
ani s blíz-
kými přá-
teli. Kniha 
AllatRa vás 
ponoří do 
p ř e k v a p i -
vého stavu 
v š e s t r a n -
ného po-
znání Prav-

dy, uhasí žízeň po hledání smyslu života 
z věčného, životodárného Zdroje. Kniha 
dává klíče k pochopení základních proce-
sů viditelného a neviditelného světa. Je to 
fundament prapůvodních Znalostí pro du-
chovní probuzení a radikální transformaci 
Člověka a lidstva jako celku.“

O těchto setkáních by se chtělo vyprá-
vět dlouho a podrobně, tak příjemné a in-
spirující to pro každého bylo: pro návštěv-
níky i organizátory. Ve skutečnosti vše 
v našem životě přejde a hlavním zůstává 
to, co s sebou můžeme vzít do zítřejšího 
dne. Po prezentaci zůstal krásný pocit, že 
každý si se sebou odnáší částečku dušev-
ního tepla všech zúčastněných, příjemných 
dojmů a mnoho užitečných informací, kte-
ré kniha AllatRa darovala.

Na prezentaci 
bylo promítáno vi-
deo, které vytvořili 
a zaslali čtenáři 
z Ruska a Ukra-
jiny. Jeho českou 
verzi jsme měli 
možnost vidět díky 
pomoci a spolupráci českých čtenářů knih 
Anastasie Novych. Společná tvůrčí práce 
přináší radost tolika lidem! Jak píší sami 
čtenáři: „Knihy inspirují lidskou tvorbu, 
upřímně a jen tak nezištně. Říká se, že 
když člověk tvoří a zapomíná na sebe, 
že roste, překonává sebe a realizuje svůj 
vnitřní potenciál.“ V tom je další jedineč-
nost knih Anastasie Novych.

Děkujeme všem, kteří se podíleli na 
prezentaci, pracovníkům pražského Ra-
diopaláce, Ing. Aleně Kovářové z MU 
v Brně, nakladatelství „Ibis“ a všem, kte-

ří přišli na prezentaci! „V dnešní době je 
pro lidi, kteří jsou na cestě hledání, moc 
důležité neustále rozšiřování svých obzo-
rů, hodně četby, seznamování se s různými 
informacemi, doplňování vědomostí a zís-
kávání zkušeností v různých směrech,“ jak 
píše Anastasia Nových v knize AllatRa. 
A toto setkání ukázalo, že tyto priority jsou 
aktuální v každé době.

Prezentace knihy AllatRa
od autorky Anastasie NOVYCH

Už jste někdy dělali něco jen tak? Darovali někomu úsměv nebo dárek, aniž byste očekávali něco na oplátku? A mož-
ná jste právě vy někdy dostali takový dárek, jen tak…upřímně a z celého srdce? Vzpomeňte si, jaké jste měli pocity. 
Nadšení? Radost? Překvapení? Teplo uvnitř? A možná to byly slzy v očích a knedlík v krku? Svět si najednou obléknul 
sváteční barvy a slunce rozsvítilo všechno kolem, i když bylo skryto za mraky.

Jak je ve skutečnosti jednoduché prožít tyto pocity! A jak často to děláme? Pravděpodobně stále častěji čekáme, že 
to někdo udělá za nás. A pokud se očekávání nenaplní, nálada není zrovna nejlepší, uzavřeme se do sebe... Ale tady jde 
v podstatě jen o to, darovat někomu kapičku své pozornosti… Je to jen malá kapka pozornosti, a jak silné pocity zaží-
váme! A představte si, že vy, nebo vám darují nejen pozornost, ale i lásku. Ano lásku – ten čistý vnitřní pocit, kterému 
každý rozumí beze slov. Darují jej jen tak bez podmínek, aniž by toužili dostat něco na oplátku. Co tentokrát můžeme 
prožít!? Samotná představa bere dech! 

Prožíváme neopakovatelné sváteční období, kdy se dějí skutečné zázraky! Stačí se jako děti otevřít a uvěřit, začít 
tvořit a dělat zázraky pro ostatní. 

VŽDYŤ SKUTEČNÉ BOHATSTVÍ ROZDÁVÁNÍM ROSTE A SKUTEČNÉ ŠTĚSTÍ DOČASNÝM NEBÝVÁ! 

Meditace podle knih A. Novych
Kdy: 14.12.2013 ve 12.00; Kde: MU, Komenského nám.220/2, Brno (místnost č. 201)

Vstup ZDARMA
Registrace: Zašlete email se svým jménem na polahoda@centrum.cz

Kontaktní osoba: Světlana Šilivská 774 689 512

http://www.polahoda.cz
http://www.celostnimedicina.cz/vanoce-a-rodina.htm#ixzz2l43rH0rI
http://www.celostnimedicina.cz/vanoce-a-rodina.htm#ixzz2l43rH0rI
mailto:polahoda@centrum.cz
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 Šťastný a přirozený život je jedno a totéž. Seneca 

Vánoce jsou spjaté s poetickým pů-
vabem, pohádkami a dobou, kdy se shle-
dáváme se svými blízkými. Vánoční at-
mosféra na nás působí svým specifickým 
kouzlem, které se promítá i do literatury.

Jak vypadají Vánoce v české lite-
ratuře?

Vánoce se pojí s tradicemi, lidovými 
zvyky a narozením Jezulátka. Postupem 
času se původní náboženský význam 
a smysl Vánoc vytratil, avšak právě díky 
zachovaným literárním textům můžeme 
znovu proniknout do dob, kdy měly Vá-
noce  a advent poněkud odlišný význam, 
než jaký známe dnes. Zkuste na chvíli 
zapomenout na vánoční shon a nákupní 
horečku a přečtěte si, jak se motiv Vánoc 
projevuje v českých literárních dílech.

Božena Němcová, Babička (1855) 
„Byl to zvyk jak ve mlýně, tak v my-

slivně i na Starém bělidle, že kdokoli 
přišel na Štědrý den a Boží hod, jíst a pít 
dostal do sytosti, a kdyby nikdo nepři-
šel, babička byla by šla hledat hosta na 
rozcestí. Jakou radost měla ale tenkrá-
te, když znenadání přišel před Štědrým 
dnem syn Kašpar a bratrův syn z Olešni-
ce. Celého půl dne radostí plakala a přes 
chvíli od pečení vánoček odběhovala do 
sednice, kde příchozí mezi dětmi sedě-
li, aby se na syna podívala, aby se bra-

trovce zeptala, co dělá 
ten nebo ta v Olešnici, 
a dětem opakovala ne-
jednou: „Jak tuhle vidíte 
strejčka, tak byl v tváři 
také váš dědeček, jenže 
vzrůst po něm nemá.“ 
Děti prohlížely strejčky 
se všech stran, a velice 
se jim líbili, zvláště to, 
že mile na každou jejich 
otázku odpovídali.

Každý rok chtěly se 
děti postit, aby viděly zlaté prasátko, ale 
nikdy k tomu nedošlo, vůle byla dobrá, 
ale tělo slabé. Na Štědrý den štědře podě-
len byl kdekdo, drůbež a dobytek dostaly 
vánočky, a po večeři vzala babička ode 
všeho, co k večeři bylo, po kousku, hodi-
la polovičku do potoka, polovic zahrabala 
do sadu pod strom, aby voda čistá a zdrá-
va zůstala a země úrodná byla, všecky 
pak drobty sesbírajíc hodila „ohni“, aby 
‚neškodil‘.“

Dále se Vánoce odráží i v díle bratří 
Mrštíkových Rok na vsi (1903–1904), 
konkrétně v kapitole Štědrý den. Povíd-
ky a romány z vesnického prostředí se 
v té době těšily velké oblibě. Mrštíkové 
vyobrazovali život na vesnici na pomezí 
Slovácka a Hané. Popisovali slavení Vá-
noc na přelomu 19. a 20. století ve vesnici 
Habrůvce.

„U Stéskalů povečeřeli krupičnou 
kaši, porosenou medem, dojedli kávu 
s koláči, hospodář na stůl postavil láhev 
habrůvského vína, hospodyně čeládku 
podělovala suchými švestkami, ořechy 
a panenskými jablky. Chůva s děvečkou 
v koutku na hliněné míse tavily olovo, 
a ukázalo se, že mlaďoučká ještě, led-
va škole odrostlá chůva vdá se dřív, než 
ospalá, u muziky všemi postrkovaná dív-
ka. Když jablíčka nakrojily, hádajíce na 

zdraví a smrt, zahádala si i hospodyně. 
Byla spokojena. Sebrala ručkama na pe-
řince rozkládající dítě a odešla s hospodá-
řem na besedu do výměnky k rodičům.“

Vánoce v poezii
Český dramatik, básník a překladatel 

Jaroslav Vrchlický napsal báseň Vá-
noce (Co život dal) v roce 1874 během 
svých častých pobytů v obci Čistá, kde 
napsal přes čtyřicet básní – včetně slav-
ných Vánoc.

Hlas zvonů táhne nad závějí, kdes 
v dálce tiše zaniká;

dnes všecky struny v srdci znějí, neb 
mladost se jich dotýká.

Jak strom jen pohne haluzemi,hned 
střásá ledné křišťály,

rampouchy ze střech visí k zemi, jak 
varhan velké píšťaly.

Zem jak by liliemi zkvetla,kam sníh 
pad, tam se zachytil;

Bůh úsměv v tvářích, v oknech světla 
a v nebi hvězdy rozsvítil.

autor: Simona Hencová 
zdroj: http://www.topzine.cz/vanoce-v-

-ceske-literature

Jak popisují autoři nejkrásnější svátek roku?

Bylo jednou jedno malé městečko, kte-
ré se připravovalo na zimu. Lidé se obávali 
sněhu, který stále a stále nepřicházel. Touto 
dobou, týden před Štědrým dnem, bývalo 
u nich tolik sněhu, že jste nikde nemohli vi-
dět jinou barvu než bílou. Všechny střechy 
měly vždy řádně nasazenou bílou čepici 
od dědečka Mrazíčka, trávu halila bílá při-
krývka a kopce byly připraveny na pořád-
né sáňkování. Letos stříškám mrzla ouška, 
trávě chyběla peřinka a na kopcích neležela 
ani jediná sněhová vločka. Lidé se obávali, 
že se všechen sníh spustí z nebe ve stejnou 
chvíli a že tak zasype celé městečko. Děti 
byly nešťastné. Tak moc se těšily na sáň-
kování, stavění sněhuláků a na koulovačky.

Dny ubíhaly jako voda a najednou ka-
lendář ukazoval 23. prosince. Jedna malá 
holčička, jmenovala se Natálka, měla naro-
zeniny. Večer se zadívala z okna a přála si, 
aby do rána napadla velká spousta bílého 
snížku. A opravdu… Ráno na Štědrý den 
bylo v městečku tolik sněhu, jako kdyby 
chumelilo celý měsíc. Na střechách seděly 
bílé čepice, všude ležel bílý koberec a na 
kopcích už děti proháněly sáňky. „Hurá, 
sněží!“ křičely děti do všech stran. Z nebe 
se sypala spousta drobných vloček jako 
z bezedného pytle. Všechny byly bílé, kaž-
dá však originál díky svému tvaru. Nikdy 
nenajdete dvě stejné vločky.

Ovšem jedna, která už delší dobu po-
letovala vzduchem jako motýl, byla úplně 
jiná. Lišila se tvarem, velikostí i barvou. 
Celá se třpytila jako spousta zlatých dra-
hokamů. Ale hlavně to byla kouzelná sně-
hová vločka. Pomalu se začala snášet níže 
a níže. Začala poletovat mezi malými za-
sněženými domečky. Vždy se u nějakého 
zastavila a posadila se na postříbřený rám 
okna. Vypadalo to, jako by oknem potichu 
pozorovala, co se v domečku děje… 

V prvním okně viděla muže a ženu, 
kteří neměli děti. Stáli v kuchyni a oškli-
vě se hádali. Vždyť je přece Štědrý den, 
všichni by na sebe měli být hodní, myslela 
si vločka. Chtěla jim pomoci, a proto vy-
kouzlila do rodiny miminko. Na jídelním 
stole najednou ležela malinká holčička. 

Pak přeletěla k domu, který stál na kon-
ci dlouhé uličky, a opět se usadila na rám 
okna. V tomto okně viděla velkou rodinu, 
v které byl tatínek s maminkou a pět jejich 
dětí. Maminka v kuchyni vařila sváteční 
oběd a chystala vše na štědrovečerní veče-
ři. Tatínek se snažil upevnit vánoční stro-
meček do stojanu. Pět dětí běhalo po celém 

domě a neposlouchalo, co jim rodiče říkají. 
Vločka zazářila zlatou září, maminka dova-
řila oběd a prostřela na stůl. Děti přestaly 
běhat a sedly si společně s tatínkem ke sto-
lu. V rodině zavládl klid a mír. 

Vločka měla radost z lidského štěstí… 
Rozhodla se, že se podívá na náměstí. Lidé 
tam zpívali vánoční koledy, nakupovali 
a všude vládla kouzelná atmosféra. Vločka 
najednou zatoužila stát se člověkem. Vě-
děla však, že něco takového je nemožné. 
Chtěla si také zazpívat vánoční koledy 
a podělit se o lásku, ale nemohla. Jak tak 
poletovala vzduchem, najednou se setmě-
lo. Uprostřed náměstí stál velký vánoční 
strom, na kterém byla zavěšena blikající 
světýlka. Vypadala jako tisíce různobarev-
ných drobných včeliček. Vločka při tom 
pohledu začala tát. 

Napadlo ji, že by se mohla podívat 
ještě do nějakého okénka. Vybrala si malý 
domeček uprostřed náměstí. Posadila se na 
rám okna, který byl nyní postříbřen záři-
vou jinovatkou. V domě viděla skromnou 
rodinku, ve které byli rodiče a dvě děti. 
Všichni seděli u dřevěného stolu a modli-
li se. Po modlitbě začali jíst štědrovečerní 
večeři. Jako jediní nepotřebovali žádnou 
pomoc od kouzelné vločky. Nic nepostrá-
dali, všechno měli. Měli jeden druhého 
a měli se rádi. Vločka si přála být tam 
uvnitř s nimi. Pocítit to štěstí a tu radost. 
Jakmile rodina dojedla večeři, vletěla ote-
vřeným oknem dovnitř. U stolu už seděla 
jen malá holčička. V domě bylo teploučko, 
a proto začala sněhová vločka tát... Holčič-
ka z ní byla nadšená, nikdy nic krásnějšího 
neviděla. Dotkla se jí svým malým prstíč-
kem. Vločka věděla, že pomalu odchází, 
ale byla šťastná. Nikdy nezažila hezčí po-
cit než tento dotyk malé lidské ručky. 

Také dívenka byla šťastná a běžela 
pro maminku, aby jí vločku ukázala. Když 
se ovšem vrátila ke stolu, nic se nad ním 
nevznášelo. Zůstala tam jen malá loužič-
ka zlaté vody… Voda se vypařila a mís-
to ní zůstala hromada dárků pro všechny 
děti z městečka. A to přesně zlatá sněho-
vá vločka chtěla. Chtěla, aby byli všichni 
šťastní. 

Každý z nás si může takovou sněho-
vou vločku vymyslet. Nezáleží na tom, ja-
kou bude mít barvu a tvar. Záleží jen na 
tom, co se v nás změní k dobrému.

Lucie Hamžová, Třebíč
ZŠ Horka-Domky, 9. B

Příběh sněhové vločky

Pojďme si udělat Vánoce letos trochu 
jinak – po staročesky. Skleněné koule 
a podobné ozdoby současné doby ponech-
me uložené v krabicích a vyrobme si své 
vlastní.

Říkáte si, že nejste zrovna tvořivý 
člověk? Nemusíte mít obavy, tohle jistě 
zvládnete nejen vy ale i vaše děti, pokud 
na ně budete dohlížet, i když některé prá-
ce byste přece jen měli udělat sami a ne-
riskovat nebezpečí poranění. V obchodě 
kupte několik pomerančů, citronů, sáček 
popcornu, buď hotový nebo pro přípravu 
v mikrovlnné troubě. Pomeranče a citrony 
nakrájejte na plátky, na jedné straně pod 
kůrou prořízněte nožíkem a provlékněte 
stužku, v barvě, do které budete ladit stro-
meček. Pokud budete zdobit stromeček po-
dle našeho článku, pak by měla být stuha 
zlatá či červená. Takto připravené plátky 
citrusů dejte nad topení uschnout. Pokud 
jste koupili hotový popcorn, navlékněte na 
větší jehlu vlasec či pevnější nit. Jednotlivé 
kousky popcornu navlékejte, dokud máte, 
a vytvořte velmi pěkný, levný a snadný 
řetěz.

Naše prababičky zdobívaly stromeč-
ky perníčky a vizovickým pečivem. Proč 
vlastně ne! Zde přinášíme návody na je-
jich výrobu.

Medové perníčky
Suroviny: 65 dkg hladké mouky, 4 vejce, 
25 dkg moučkového cukru, 5 dkg ztužené-
ho tuku, 10 dkg medu, 1 prášek do perníku, 
podle chuti kakao.

V míse smícháme mouku s cukrem, ka-
kaem, práškem do perníku, přidáme vejce, 
med a ztužený tuk, vše o pokojové teplotě. 
Pořádně promícháme a vypracujeme hlad-
ké těsto, které necháme hodinu odpočinout. 
Odpočaté těsto vyválíme a vykrajujeme 
tvary. Před pečením potřeme rozšlehaným 
vejcem a upečeme. Perníčky můžeme také 
nazdobit polevou.  

Vizovické pečivo
Velmi jednoduché. 1kg hladké mouky pro-
mícháme s 4 dl teplé vody a 1 hodinu na vále 
zpracováváme. Poté necháme jednu hodinu 
odpočinout. Tvoříme různé tvary za pomocí 
nůžek a nožíku. Vyrobit tak můžeme pleten-
ce, rybičky a jiná zvířátka, balíčky, zvonky, 
hvězdičky, komety, prostě cokoli nás napad-
ne, fantazii se meze nekladou, ovšem neza-
pomínejte na to, že jsou o budoucí ozdoby 
na stromeček a je potřeba v jejich vrchní 
části udělat dírku na háček či mašličku.

Slaměné vánoční ozdoby
Slaměné vánoční ozdoby v kombinaci tře-
ba se sušeným ovocem vám doma vykouz-
lí staročeský vánoční stromeček, který ani 
v dnešní době neztrácí na atraktivitě.

Hvězda
K výrobě slaměné hvězdy pro vánoční stro-
mek potřebujeme:

očištěnou slámu bez listů a klasů (nej-
lépe pšeničnou nebo žitnou, lze ji koupit 
i v hobby marketech), misku s teplou vo-
dou,nůžky, niť nebo bavlnku v barvě podle 
svého vkusu. 

Postup: 4 stébla vhodné délky aspoň 
5 minut máčíme v misce s teplou vodou. 
Pak je složíme do hvězdice, kterou přidr-
žujeme prsty jedné ruky.

Do druhé ruky vezmeme nit a postup-
ně ji omotáváme – kolem jednoho stébla 

nahoru, kolem dalšího dolů, opět nahoru, 
a to od nejspodnějšího k vrchnímu.

Ideální je protáhnout nit stébly také 
v opačném pořadí. Poté nit zavážeme na 
dva uzly a uděláme očko na zavěšení. Kon-
ce slámek zastřihneme.

Anděl
K výrobě slaměného anděla pro vánoční 
stromek potřebujeme:
očištěnou slámu bez listů a klasů (nejlépe 
pšeničnou nebo žitnou, lze ji koupit i v ho-
bby marketech), misku s teplou vodou, 
nůžky, barevnou niť nebo bavlnku, jehlu. 

Postup: stébla, která jsme předtím as-
poň pět minut máčeli v teplé vodě, na jed-
nom konci asi 1 cm od okraje svážeme nití 
a zajistíme dvojitým uzlem.

Stébla jedno po druhém ohneme na 
opačnou stranu tak, aby vznikla hlavička, 
a to asi 1 až 1,5 cm velká − pod ohnutím 
stébla opět svážeme nití.

Křídla připravíme asi z 10 stébel, která 
uprostřed propíchneme jehlou, stiskneme 
k sobě a pevně svážeme nití. Pak jehlu od-
straníme.

Počet potřebných stébel záleží na ve-
likosti andělíčka a na tom, jak bohatou 
„sukni“ má andělíček mít. Čím více stébel 
použijeme, tím bohatší sukni bude mít. My 
jsme použili 7 stébel.

Stébla, která tvoří tělo anděla, rozdělí-
me zhruba na polovinu a vložíme mezi ně 
křídla. Pod nimi tělo pevně znovu převá-
žeme, sukni rozvineme a nakonec ji spo-
lu s křídly zastřihneme do požadovaného 
tvaru a délky. 
Dopřejte si pravé zážitky Vánoc 
a Štědrého večera!

http://clanky.vareni.cz/ 
vyrabime-ozdoby-na-stromecek/,   

http://www.ireceptar.cz/rucni-prace/ 
dekorace/slamene-ozdoby-stromecku-slusi/

Vyrábíme ozdoby na stromeček

Bratr a sestra, rok 1895

Tříkrálová koleda byla až posled-
ní ze svátečních obchůzek. Poprvé 
koledníci vyšli už na Štědrý večer. 
O svaté noci koledoval pastýř, poz-
ději i ponocný. Zatroubili před sta-
vením, pastýř mohl také zapráskat 
bičem. Jako výslužku za své koledo-
vání dostávali od hospodáře mouku, 
luštěniny, popřípadě jablka a ořechy. 
Chodili s takzvaným bukačem či bzu-
čálem. Na Domažlicku je tento lidový 
hudební nástroj znám jako fanfrňoch. 
Kameninový džbánek byl potažený 
měchuřinou a zprostředka byl vyve-
den svazek žíní. Jeden koledník dr-
žel nástroj a druhý tahal navlhčenými 
dlaněmi za žíně. Tímto způsobem 
vyloudili hluboký bručivý zvuk.

Na Štěpána chodili chlapci s bet-
lémem v dřevěné bedýnce zavěše-
ným na popruhu. Přišli do stavení, 
jesličky postavili a před ním zahráli 
vánoční hru. Předváděli, jak se od 
anděla dozvěděli, že se narodil Je-
žíšek, a jak se dohadují, jak za ním 
půjdou a jaké mu dají dary.

Teprve pak přišli na řadu Tři krá-
lové, kteří ve skutečnosti žádnými 
králi nebyli. Byli to jistí mudrci z vý-
chodu, kteří následovali betlémskou 
hvězdu a poklonili se Ježíškovi. Tři 
krále z nich udělal až věhlasný ital-
ský malíř Giotto. Na jedné fresce je 
ztvárnil s korunami a od té doby jsou 
z nich králové.

Tříkrálová koleda zakončovala 
vánoční cyklus a užívaly si ji přede-
vším děti. Většinou se koledy účast-
nil i kantor, který obcházel stavení. 
Psal křídou na futra dveří začáteční 
písmena jmen tří králů, letopočet 
a přál všechno nejlepší. Mládež se 
toho účastnila v oblečení, co dům 
dal, s papírovými korunami a obyčej-
ně zpívala po chalupách známou ko-
ledu: “My tři králové jdeme k vám...” 
Za to dostávala, stejně tak jako kan-
tor, výslužku na přilepšenou.

http://www.rozhlas.cz/vanoce/
tradice/_zprava/22554

Koleda, koleda...

http://www.polahoda.cz
http://www.topzine.cz/vanoce-v-ceske-literature
http://www.topzine.cz/vanoce-v-ceske-literature
http://clanky.vareni.cz
http://www.ireceptar.cz/rucni-prace
http://www.rozhlas.cz/vanoce/tradice/_zprava/22554
http://www.rozhlas.cz/vanoce/tradice/_zprava/22554
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 Kousíček pravdivé historie je tak vzácná věc, že si jí musíme velice vážit. Thomas Jefferson

 HISTORIE • ZÁHADY • ZAJÍMAVOSTI

OMAR CHAJJÁM geniální vědec a básník. Neznámá fakta... 

Omar Chajjám byl geniální vědec 
s velkým „V“. O něm se uctivě vyjadřovali 
prakticky všichni jeho současníci, když ho 
nazývali „nejvzdělanějším mužem století“, 
„důkazem Pravdy“, „imámem Chorásá-
nu“, „králem filozofů Východu i Západu“. 
Ovšem jeho nejpřednější přízvisko, pod-
trhující jeho podstatu, bylo ,mudrc,  který 
vypěstoval v srdci zárodek Živé Lásky‘.“

„Mudrc, který vypěstoval v srdci 
zárodek živé lásky,

Zbytečně neztrácí ani jedné chvilky:
Ušlechtilou vůli Nebe snaží se naplnit,

Anebo opojnou číší vychutnat 
nadzemské Lásky.“  

Tyhle řádky napsal Omar Chajjám na 
počest Učitele svého učitele, tedy Bódhi-
sattvy Agapita. Agapit měl přítele, s nímž 
se seznámil, když byl na Východě v jedné 
ze soukromých věhlasných knihoven, na-
cházejících se ve městě Níšápúr. Tohoto 
člověka zvali Nasirem al-milla va-d-Din 
šejkem Mohammedem-i-Mansurem. Byl 
to dostatečně moudrý, duchovně vyzrálý 
člověk, který se nacházel na cestě hledání 
pravdy. Právě on se pak později stal nejen 
přítelem Agapita, ale  byl i zasvěcen do 
jeho nejbližšího kruhu. Agapit tohoto člo-
věka naučil mnohému, předal mu některé 
znalosti učení Bílého Lotosu, kterým mohl 
v tu chvíli porozumět. Později se Nasir 
Mansur stal hlavou vědců a badatelů a pře-
dával tyto znalosti svým studentům, mezi 
nimiž byl i šestnáctiletý Ghíját al-din Abú 
l’Fath Umar Ibn Ibrahim al-nisaburi al 
Khayyam, neboli Omar Chajjám.

Omar byl dost nadaným mladíkem, 
měl dobrou paměť a rozumové schopnosti. 
A jak se říká, zrnko padlo na úrodnou půdu 
a přineslo bohatou úrodu. Již ve věku dva-
ceti pěti let byl Omar autorem mnohým 

vědeckých pojednání z fyziky, geometrie, 
algebry, astronomie, medicíny, historie, 
filozofie, arabského jazyka i literatury. 
Věnoval se geografii a napsal několik po-
jednání věnující se přírodním vědám.

Díky vědomostem Agapita, které zís-
kal prostřednictvím svého učitele, Omar 
Chajjám značně předstihl svou dobu. 
Vždyť jen za co stojí jeho práce z fyziky, 
matematiky. A astronomie? Sestavil slu-
neční kalendář a doposud nikdo nevymy-
slel žádný přesnější.

Dnes například používáme gregorián-
ský kalendář. Jeho odchylka ročně tvoří 
dvacet šest sekund. A Omar Chajjám už 
v tu dobu nabídl světu kalendář s roční 
odchylkou pouhých devatenáct sekund. 
Pokud bychom vzali tutéž matematiku, 
ještě tehdy ve svém pojednání „Problémy 
aritmetiky“ popisoval vzorec dvojčlenu 
pro přírodní ukazatele, kterou za šest set let 
jako by „vymyslel“ anglický vědec Isaac 
Newton, který ho popisoval ve větě o bino-
málních koeficientech, nazvané Newtonův 
dvojčlen.

„A proč, jako by vymyslel‘?“ 
„Protože Isaac Newton nestydatě 

opsal tento vzorec z Omarových prací. 
A nejen tento vzorec, ale i další poznatky, 
týkající se fyziky, matematiky, astronomie. 
Ale o tom povíme později.“

„Ne, kdo by si byl pomyslel, že byl 
Omar Chajjám tak významným učencem!“ 

„A ještě jakým učencem!“ zdůraznil 
Sensei. „Omar Chajjám mohl ohromně 
přispět k rozvoji lidské vědy, udělal řadu 
velmi významných objevů na poli mate-
matiky, astronomie, fyziky... Poprvé v his-
torii rozvoje matematických disciplín této 
civilizace kompletně klasifikoval všechny 
typy rovnic, včetně lineárních, kvadratic-
kých, kubických. Vypracoval systematic-
kou teorii řešení kubických rovnic, odů-
vodnil teorii řešení algebraických rovnic. 
Kromě toho vypracoval matematickou 
teorii hudby. Popsal způsob jak najít kte-
roukoli odmocninu z celých čísel. A to ani 
nehovořím o ostatních teoriích a zákonech, 
které Omar Chajjám poskytl světu a které 
se netýkají pouze matematiky a astrono-
mie, ale zejména fyziky. To byly právě ty 
poznatky, jež by o mnohé urychlily proces 
pochopení vědeckých disciplín lidstvem 
a patřičně by v poměru staletí o mnoho při-
blížily vědecko-technický pokrok dané ci-
vilizace, míjejíc období „temna“ a „sobec-
kých předsudků“. Ale bohužel, lidi vždy 
zůstávají lidmi... Mimo to, Omar Chajjám 
tehdy proslul jako největší astronom své 
doby. Pokud by se všechna jeho pojednání 
z daného oboru dostala až do rukou dneš-
ních vědců, pokročili by lidé díky těm vě-
domostem ve vědě daleko dopředu, neboť 

jeho práce obsahují takové znalosti, které 
současní astronomové se svým nejnověj-
ším zařízením doposud neodhalili.“

„A jak je to možné?“
„Znalosti jsou jenom znalosti, kdysi 

jsem vám vysvětloval, že to je pouze da-
tabanka uložená v Šambale. Samozřejmě 
existují v procesu rozvoje civilizace určité 
časové body, jimiž se prostřednictvím pod-
vědomí odhalí lidem, více méně připrave-
ným na poli konkrétní disciplíny, odpoví-
dající informace. Ale když se mezi lidmi 
objeví duchovní Osobnost, ještě navíc 
s patřičným zájmem o vědy, může takový 
člověk čerpat informace prakticky neome-
zeně, přičemž celkově patřičně urychluje 
pokrok dané civilizace. Takoví lidé zpravi-
dla značně předstihují svoji dobu. Ale tady 
vzniká jeden problém. Urychlený proces 
rozvoje civilizace ve mnohém nezávisí jen 
na získaných znalostech, ale i na proslulém 
lidském faktoru – stupni lidského chápá-
ní těchto poznatků. A toto navíc záleží 
na mnohém dalším: počínaje duchovním 
rozpoložením společnosti a samozřejmě 
i každého jedince zvlášť a konče úrovní 
aktivizace činnosti Archóntů.

Tak jako příklad si vezměme Oma-
ra Chajjám. Jeho učitel, který byl žákem 
Bódhisattvy Agapita, uvedl mladého Oma-
ra na duchovní cestu. A mimochodem, 
Omar Chajjám začínal praktikováním 
Lotosového květu, kterému se úspěšně vě-
noval celý svůj život. Protože byl chlapec 
člověkem s čistým srdcem a ještě navíc 
projevil zájem o vědy, učitel mu prozra-
dil, jak je možné na základě stávající báze 
vědomostí získat nové znalosti s využitím 
jistých duchovních praktik. Omar se tím 
doslova nechal pohltit. Houževnatě tedy 
začal pracovat na dosažení výsledků. Zpo-
čátku, jak mu radil učitel, naplnil svou „zá-
kladnu“ vědomostí zkušenostmi učenců 
předcházejících generací. Studoval v Níšá-
púru, Balchu, Samarkandu a při tom stále 
praktikoval předané duchovní praktiky. 
Výsledek jeho práce byl zřetelně patrný již 
v jeho dvaceti pěti letech, když, jak jsem 
říkal, již napsal solidní vědecká pojednání. 
A to byl pouze začátek. Navíc se u Omara 
později objevil dar jasnovidectví, ačkoli on 

o to neusiloval. To bylo v principu vedlej-
ším efektem jeho duchovního rozvoje.“

 „Kdybych já měl takový vedlejší 
efektík, rozhodně bych se tomu nebránil.“

„Bude-li to přání vycházet z tvé duše 
a ne z tvého živočišného já, nebude pro 
tebe nic nemožné,“ poznamenal Sensei. 
„Tak tedy, Omar Khayyam se proslavil 
mezi lidmi díky svému daru jasnovidectví 
jako veliký astronom-věštec. A tehdy byla 
astronomie nerozdělitelně spojena s ast-
rologií. Astrolog musel detailně ovládat 
nejen, jak se dnes říká, psychologii (detai-
ly lidské psychiky), kosmografii a musel 
umět zručně sestavit horoskop, ale musel 
znát i geometrii, vědu o vlastnostech čísel 
a mít encyklopedické vědomosti.

Jeho znalosti a nadání ocenili i ti, kdo 
stáli u moci. Díky tomu se mohl Omar 
Khayyam věnovat vědecké činnosti na 
dvoře karachanidského prince Chakana 
Shams al-Mulka. Ve věku dvaceti šesti let 
ho přihlásili do služby k císařskému dvoru 
sultána Malik-šáha ve městě Isfahán.

Právě Omarovi byla svěřena stavba 
v té době největší observatoře na světě. 
Byla postavena v Isfahánu podle výkresů 
Omara a ten nakonec stanul i v jejím čele. 
Omar si vybral dobrý kolektiv. Oficiálně 
byl pověřen, aby vypracoval nový kalen-
dář, což s úspěchem i splnil. Ale současně 
s touto prací Omar nejenže zdokonalil za-
řízení pozorování, když vytvořil zrcadlový 
teleskop, ale udělal i astronomické tabul-
ky „Zindži Malik-šáha“ (podle tehdejších 
zvyků nazvaných na počest Malika-šáha). 
Ale to nejdůležitější, co udělal, co bylo pro 
tu dobu naprosto neobvyklé: spojil fyziku 
a astronomii ve výrocích a zákonech, které 
nejenže jsou i v dnešní době stále aktuální, 
ale dnešním vědcům v mnohém neznámé. 
Jakou jen má cenu jeho popis dnes takzva-
né „temné hmoty“, jejíž podstaty se vědci 
doposud nedopátrali.

„Ano, takový veliký člověk to byl 
a zeptej se, koho budeš chtít, a co o něm 
bude dnes kdo vědět? V lepším případě 
odpoví, že je to nějaký východní básník, 
„hýřil, opilec a výtržník“.“

„K veliké lítosti,“ přikývl Sensei. 
„I když Omar Chajjám nebyl 
ani opilec, ani hýřil, ani vý-
tržník – jak ho chtějí lidem 
prezentovat Svobodní zednáři. 
V podstatě to všechno dělají, 
aby skryli od lidi a nedovolili 
Pravdě vyjít najevo.“

Vše, co vidíme je pouze zdání 
samo.

Daleko od povrchu světa až 
na dno.

Pokládej za nepodstatné co na světě 
je zjevné,

Neb skrytá podstata věcí není patrná.

„Hlubokomyslné veršíky! Pouze ně-
která místa jsem zcela nepochopil. Tak 
mnoho psal o vině, lásce k ženám, že se 
vytvoří takový pocit, že právě toto bylo tím 
nejdůležitějším v jeho životě.“

„Verše Omara Khayyama mají dvojí 
smysl,“ znovu zopakoval Sensei. „Schvál-
ně halil své myšlenky do symboliky, vy-
užíval při tom neobvyklou všední slovní 
zásobu pro vyjádření toho, čeho dosáhl 
v duchovní sféře. To mu poskytovalo mož-
nost vyjadřovat svobodně to, co nemohl 
vyslovit nahlas v otevřeném textu. Využí-
val metod súfíů, s jejichž naukou a tvorbou 
byl dobře obeznámen, u nichž vyjádření 
pozemské Lásky symbolizovalo Lásku 
k Bohu, setkání s milovanou - hledání cest 
k Bohu, prozření. Vínem se rozuměl zdroj 
Moudrosti, božská hojnost, dosažení bož-
ské extáze. Hrnčíř, hrnčířská dílna – vzá-
jemné vztahy mezi Stvořitelem, světem 
a individuem. A nesmíme zapomenout, že 
Omar žil v muslimské zemi. A Korán zaka-
zuje požití vína. Navíc Omar proslavoval 
perskou poezii. Abychom mohli posuzo-
vat jeho verše, musíme napřed vědět, jaký 
význam má víno v perské poezii. Avšak 
takové podrobnosti se v popisu Omarovy 
tvorby zpravidla vynechávají.“

Rozloučila se kapka s mořem -
celá v slzách!

Smálo se svobodné moře - 
celé v paprskách!

Vylétni na nebe, spadni na zem -
Konec je jeden: opět v mých vlnách.

***
„Omar Chajjám důstojně prošel nej-

těžší zkouškou – zkouškou peněz a moci. 
Dokonce i poté, co se změnila moc a ob-
servatoř, kterou vedl, zpustla následkem 
nedostatku zájmu vládnoucích kruhů, 
Omar nepropadl zoufalství. I nadále pak 
přinášel lidem užitek, jelikož pracoval 
jako lékař. A v podstatě se dožil stáří a ne-
zemřel. Odešel. Těsně před smrtí pověděl 
Omar svým žákům nejen datum své smrti, 
ale i to, kde se bude nacházet hrob pro jeho 
„zchátralé tělo“, a dokonce i to, že bude 
pokryt růžovými a bílými lístky květů 
hrušně a meruňky. A tak se i stalo.“

Být Člověkem, žít pro vyšší duchovní 
cíle, usilovně pomáhat lidem – to jsou pra-
vé hodnoty, které je možné získat na tomto 
světě a odejít s nimi na Věčnost. Všechno 
v tomto světě má svůj Začátek a Konec. 
Ale jen pro ty, kteří prostřednictvím svých 
myšlenek a činů dokázali poznat něco 
Vyššího, se Konec stává Začátkem.

úryvek z knihy Sensei ze Šambaly. Kniha 4. 

Pozorování vlastností naší galaktické 
spirály přivedlo vědce k dalšímu objevu. 
Všimli si, že se naše sluneční soustava 
nepohybuje vesmírem v přímé linii, ale 
šroubovitě, po spirále. Sám o sobě není 
pohyb po spirále možný, ledaže by naše 
soustava byla gravitačně propojena s ji-
ným velkým tělesem podobným naší slu-
neční soustavě, nebo o něco větším.

Například si mnoho lidí myslí, že 
Měsíc obíhá kolem Země, je to tak? Ne, 
nikdy tomu tak nebylo. Země a Měsíc 
obíhají okolo sebe navzájem. A přibliž-
ně v jedné třetině vzdálenosti od Země 
k Měsíci je mezi námi ještě další, třetí 
složka, ústřední bod, okolo kterého se 
Země a Měsíc v spirálovitém pohybu otá-
čejí, přičemž se zároveň pohybují okolo 
Slunce. Příčinou je spojení Země s vel-
kým tělesem, což je Měsíc. Náš Měsíc 
je obrovský a působí na Zemi. A oba se 
pohybují podle tohoto určitého vzorce. 
A protože se celá naše sluneční soustava 
pohybuje v prostoru podobným spirálo-
vitým způsobem, pak sluneční soustava 
musí být propojena s jiným velmi velkým 
tělesem.

Astronomové proto začali hledat ta-
kové těleso, které přitahuje naší sluneční 
soustavu. Nejdříve se zaměřili na určitou 
oblast oblohy, u které to vypadalo,že je 
s ní naše sluneční soustava spojena,pak se 
zaměřovali na další místa dál a dál,dokud 
před několika lety přesně neurčili kon-
krétní místo,konkrétní sluneční soustavu. 
Jsme propojeni s hvězdou Sírius - se Sí-
riem A a se Síriem B. Naše sluneční sou-
stava je s ní úzce gravitačně propojena. 
Pohybujeme se vesmírem společně, spirá-
lovitě se otáčíme kolem jednoho společ-
ného středu. Náš osud a osud Síria jsou 
těsně propojeny jedna soustava!

Od té doby, co vědci poznali, že tma-
vá oblast spirálovité galaxie je odlišná, 
objevili také, že se hvězdy nepohybují 
jen podle obloukovitých ramen spirály. 
Kdyby někdo roztočil ve vzduchu vodní 
hadici a vy byste se na to dívali shora, vi-
děli byste spirálovitý pohyb kapiček. Do-
kážete si to představit? Každá jednotlivá 
kapička, ačkoliv se to tak jeví, se nepohy-
buje ve spirále, ale radiálně, přímým smě-
rem od centra. To samé se děje v galaxii. 
Každá z hvězd se ve skutečnosti pohybuje 
radiálně směrem od centra.

Paralelně s radiálním pohybem od 
centra, nezávisle na systému jako celku, 
se hvězdy také pohybují z jednoho ra-
mene přes tmavé světlo do bílého světla 
a rovněž krouží okolo celé galaktické sou-
stavy to trvá miliardy let, pro jednu cestu 
oběhu si, že se na galaxii díváte shora. 
Tmavé barvy představují černo-světelné 
spirály a světlé barvy bílo-světelné spi-
rály. Z boku to vypadá jako létající talíř. 

Oběžná dráha kolem středu galaxie je spi-
rálovitý pohyb podobně jako u spirálovité 
pružiny.

Kromě naší sluneční soustavy exis-
tuje stejný spirálovitý pohyb mezi Síriem 
A a Síriem B. Jak tvrdí australští vědci, 
spirálovitý pohyb obou hvězd Síria se zdá 
být identický s geometrií molekuly DNA. 
To ve vás vytváří domněnku, že existuje 
jakýsi skrytý vztah, podle nějž se někte-
ré události dějí v rámci většího plánu, 
podobně jako to,že lidské tělo je řízeno 
informacemi uvnitř DNA. Ovšem pouze 
spekuluji, nicméně podle principu,, jak 
nahoře, tak dole“ je to vysoce pravděpo-
dobné.

Máme tu teď dvě provázané otázky, 
na které musíme odpovědět. První je, proč 
je Sírius tak důležitý? Odpovědí může být 
vzájemné gravitační spojení. Druhá je, 
proč je Země svědkem extrémně rychlé-
ho vývoje, který v současnosti zažíváme. 
Pokud chceme najít odpovědi, pojďme se 
zadívat na oblohu.

úryvek z knihy Prastaré tajemství 
květu života,  Drunvalo Melchizedek

Spojení se Síriem

SIRIUS
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Prapůvodní schéma umístění 13-ti polopravidelných mnohostěnů
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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

Čas od času každého z nás postihnou 
nějaké neduhy, ať už na těle či na duši. 
Trend dnešní uspěchané doby je se s tím 
vypořádat co nejrychleji a co nejméně bo-
lestivě a pokud možno bez většího úsilí. 
A tak naše kroky míří do ordinací různých 
specialistů. Naše tělo či duše odstraní je-
den problém a na další si šeredně zadělává, 
protože ať vám tvrdí váš lékař cokoli, léky 
bez vedlejších účinků neexistují! Přitom je 
zde řešení tak snadné a všem dostupné….

Mám na mysli naši myšlenky, přesněji 
sílu našich myšlenek. Cvičení je jednodu-
ché – cokoli si přejete, promítejte si ve své 
hlavě jako film, který už je a naplňte jej co 
nejpozitivnějšími myšlenkami, co nejreál-
nějšími představami. Pozor, ať se nejedná 
o přání (chci, abych nedostala tu chřipku) 
či dokonce odmítání (nechci tu rakovinu). 
Vaše podvědomí, které plní vaše „příka-
zy“, slyší v ten okamžik bohužel jen chřip-
ku, rakovinu…. A stane se přesně, co ne-
chceme – onemocníme! Myšlenky by měly 
znít: „Jsem zdráv, cítím se skvěle, celým 
mým tělem prostupuje léčivá energie“. 
Můžete jít ještě dál, představte si léčivou 
energii jako světlo, které proudí do vaše-
ho těla, nebo jako květ lotosu, který vám 
vykvétá uvnitř či rostlinku, strom, který 
vyklíčil ze semínka, roste a prorůstá celým 
tělem…. a vy se cítíte báječně, jste zdrávi 
a děláte věci, které vám nemoc neumožňo-
vala….

Malý zádrhel tu však je. Musíte tomu, 
že to funguje věřit a to beze zbytku, do 
mrtě, jak se lidově říká. Jinak to nefun-
guje! Ano, i já jsem už o této „meditaci“ 
a síle myšlenek věděla a všude ji hlásala, 
ale když mne osobně poskytla nemoc, ne-
použila jsem ji. Zapomněla jsem snad či 
jsem ji až tak úplně nevěřila?! Proč jsem 
s bolavým zápěstí, které mi znepříjemňo-
valo péči o rodinu, které mi působilo bolest 
při práci či mi neumožňovalo dělat moje 

oblíbené sporty, běžela k fyzioterapeutce, 
a když ani ta nepomohla tak za 2 měsíce 
následně k ortopedovi?

Jednoho dne jsem se rozbrečela před 
mým devítiletým synem, že už nebudu 
moci nikdy dělat mou milovanou ashtangu 
(dynamický směr jógy). A můj syn na to 
s překvapením odpověděl:„ A proč mami 
nezkusíš to, co nám všem radíš? Že myš-
lenky mají obrovskou sílu a že se dá díky 
nim dosáhnout cokoli, třeba i uzdrave-
ní z vážné nemoci…“ Zastyděla jsem se 
a ještě ten večer jsem si v posteli i já pro-
mítla svůj ozdravovací „film“. Světe div 
se! Ráno už jsem měla zápěstí zdravé a po 
3 měsících jsem si mohla zacvičit! Když 
jsem děkovala mému synovi, že mi pomo-
hl, odvětil, že to on ne, ale já! Tenkrát jsem 
se zastyděla podruhé a uvědomila si, jak se 
od svých dětí máme hodně co učit.

Síla myšlenek se samozřejmě netý-
ká jen nemocí. Nemusíte čekat až se vám 
nebo vašim blízkým něco stane, naopak, 
začněte hned. Pozitivním myšlením může-
me my všichni navodit v tomto zakaboně-
ném světě atmosféru radosti, lásky, zdraví! 
Začněte třeba jen tím, že se budete usmívat 
na lidi kolem sebe, začnete rozdávat radost 
a lásku, jen tak, bez očekávání návratnos-
ti… A uvidíte, že se budou dít zázraky!

Krásný sváteční čas!
Eva Svobodová, Praha

Cesta k uzdravení, 
aneb největší síla je v nás samotných!

Objevy ruských vědců přináší
vysvětlení nadpřirozených schopností člověka

Tato klíčová slova a fráze jsou re-
prezentanty zcela konkrétních frekvencí. 
Tyto frekvence lze následně modulovat, 
a to jak na akustické, tak i světelné bázi. 
Tento proces je pak základem pozitivního 
ovlivnění buněčného metabolismu, který 
nám umožňuje dokonce i opravit genetic-
ké vady. Použitím výše uvedené metody, 
která postupem času procházela celou řadu 
úprav a vylepšení, dosáhla vědecká skupi-
na vedená dr. Garjajevem zcela radikálních 
výsledků. Například se jim podařilo bez 
jakéhokoliv invazivního zásahu přepro-
gramovat buňky žabího embrya na embryo 
mloka.

Ještě před deseti lety by něco podob-
ného bylo považováno buď za zcela ne-
možné, nebo za zázrak. Výsledky výzku-
mu také poskytly vědecké vysvětlení, proč 
má například hypnóza tak silný vliv na 
lidské vědomí i organismus.

Již je tomu pár let dozadu, co se rus-
kým vědcům jako prvním na světě poda-
řilo komplexně přeprogramovat lidskou 
DNA, a to prostřednictvím specifických 
verbálních výrazů a frekvence. Genetici 
jsou tak konečně schopni vysvětlit jevy, 
které dříve byly považovány za tajemné 
a v podstatě i nemožné. Jevy, které byly 
klasickou vědou zcela odmítány.

Objev mohl být uskutečněn díky tomu, 
že se ruští vědci odvážili vkročit na úze-
mí, které bylo až do nedávna považováno 
za velké tabu a kde západní vědci měli 
dokonce zakázáno provádět jakýkoliv vý-
zkum (to platilo zhruba do roku 1998). Jak 
mnozí tuší, ve hře je tzv. „nekódující část 
lidské DNA“. Po celou dobu byla veškerá 
studia zaměřena výhradně a pouze na 10% 
celkové kapacity naší DNA, která bývá 
označována jako „kódující DNA“. Je zod-
povědná například za stavbu bílkovin.

Jak jsem již informoval v mnoha jiných 
mých materiálech, skupina ruských vědců 
v čele s biofyzikem a molekulárním biolo-
gem Peterem Garjajevem byla přesvědče-
na o tom, že „zbylých“ 90% lidské DNA 
(nekódující část) musí obsahovat nesmírně 
cenné informace a pro nás zatím neznámý 
potenciál. Velmi záhy jmenovaná skupina 
ruských vědců zjistila, že k plnému pocho-

pení pravého účelu nekódující DNA budou 
potřebovat lingvisty. Tato skutečnost může 
být pro laického čtenáře velmi překvapují-
cí, neboť profese lingvisty na první pohled 
jen stěží může souviset s problematikou 
lidské genetiky. Jenomže opak je pravdou. 
Takto nastavená spolupráce přinesla velmi 
zajímavé ovoce. Zjistili se velmi nečekané 
skutečnosti. Například skutečnost, že náš 
genetický kód používá pravidla gramati-
ky a syntaxe takovým způsobem, který je 
blízký lidskému jazyku.

Zároveň se zjistilo, že i samotná struk-
tura DNA v režimu alkalických párů fun-
guje podle pravidel gramatiky a syntaxe. 
Závěr těchto objevů je vskutku ohromující. 
Ukazuje se totiž, že všechny lidské jazy-
ky jsou velmi specifickou verbalizací naší 
DNA. Ovšem nejúžasnější objev na vědce 
teprve čekal. Prokázalo se totiž, že život 
a kvalitu DNA lze upravit prostřednictvím 
specifických slov a frází (manter).

Tato klíčová slova a fráze jsou repre-
zentanty zcela konkrétních frekvencí. Tyto 
frekvence lze následně modulovat, a to jak 
na akustické, tak i světelné bázi. Tento pro-
ces je pak základem pozitivního ovlivnění 
buněčného metabolismu, který nám umož-
ňuje dokonce i opravit genetické vady.

Použitím výše uvedené metody, kte-
rá postupem času procházela celou řadu 
úprav a vylepšení, dosáhla vědecká sku-
pina vedená dr. Garjajevem zcela radikál-
ních výsledků. Například se jim podařilo 
bez jakéhokoliv invazivního zásahu pře-
programovat buňky žabího embrya na em-
bryo mloka. Ještě před deseti lety by něco 
podobného bylo považováno buď za zcela 
nemožné, nebo za zázrak.

Výsledky výzkumu také poskytly vě-
decké vysvětlení, proč má například hyp-
nóza tak silný vliv na lidské vědomí i or-
ganismus. Naše DNA je naprogramována 
takovým způsobem, aby ze své podstaty 
reagovala na slova. V podstatě všechny 
formy sugesce jsou založeny především 
na tomto fenoménu. Ruští vědci jsou také 
schopni vysvětlit, proč tato specifická 
metoda nefunguje se stejným úspěchem 
u každého člověka, který by jí používal. 
Jde o to, že správná a efektivní „komuni-
kace“ s DNA vyžaduje správně nastavenou 
frekvenci v rámci vnitřního komunikační-
ho mostu.

Mnohé v tomto ohledu souvisí s frek-
vencí lidského vědomí. Ruští vědci jsou 
přesvědčeni o tom, že tak, jak bude narůs-
tat frekvence lidského vědomí, nebude již 
zapotřebí akustických nebo světelných ze-
silovačů a lidé si spontánně vystačí s vlast-
ními slovy a myšlenkami. Ruští vědci 
pracující v Garjajevově týmu také objevili 
genetický základ intuice, resp. „hyperko-

munikačního procesu“, který je základem 
mystického osvícení nebo situace, kdy člo-
věk z externího zdroje náhle obdrží důleži-
té informace.

V naší době se tento jev stal poměrně 
hodně vzácným. Vědci zjistili, že hyper-
komunikačnímu přenosu brání především 
stres, úzkost a tzv. mozková hyperaktivita, 
což jsou symptomy, které jsou v současné 
společnosti velmi rozšířené. U některých 
zvířat, jako jsou například mravenci, exis-
tuje pevně stanovená aktivní hyperkomu-
nikační síť. Nevím, zda jste například vě-
děli, že když je mravenčí královna fyzicky 
odstraněna z kolonie a přesunuta na jiné 
i velmi vzdálené místo, všichni mravenci 
v kolonii fungují, pracují a budují podle 
stanoveného plánu.

Nicméně v okamžiku, kdy je mravenčí 
královna zabita, veškerá potřebná aktivita 
v mraveništi ustává, a to nejdéle do 80 až 
100 vteřin po úmrtí mravenčí královny. 
Na základě této skutečnosti jsou vědci 
přesvědčeni o tom, že pokud je mravenčí 
královna na živu má přístup k vědomé ma-
trici všech členů mravenčí kolonie. Nyní 
několik vědeckých týmů pracuje na meto-
dologii, jak reaktivovat hyperkomunikační 
přenos informací na lidské úrovni. Pokud 
by se to podařilo, objevily by se zcela nové 
a velmi efektivní možnosti výuky ryze na 
mentální úrovni, kde by vzdálenost a zřej-
mě i čas nehrály vůbec žádnou roli.

Zároveň se prokázalo, že lidská DNA 
je schopna produkovat ohromné množství 
miniaturních „červích děr“ na molekulár-
ní úrovni společně s jevem, který je znám 
jako „Einstein-Rosenův most“. To by 
potvrzovalo možnost přenosu informací 
mimo prostor a čas na kvantové úrovni, ke 
kterému dochází mimo naše fyzické vě-
domí. Pokud by se nám podařilo vědomě 
aktivovat tento proces na úrovni fyzického 
vědomí, mohli bychom použít naši DNA 
k přenosu a příjmu informací v napojení na 
datovou síť Vesmíru zcela vědomě.

Výsledky získané ruskými vědci byly 
tak revolučního charakteru, že nezadržitel-
ně spustily vznik dalších vědeckých skupin 
a pracovišť i na jiných místech světa (USA, 
Kanada, Holandsko, Německo, Austrálie 
atp.). V současné době všechna tato pra-
coviště mezi sebou aktivně komunikují 
a postupně dochází k sjednocení výzkumu, 
kdy se jednotlivá pracoviště soustřeďují na 
zcela konkrétní dílčí problematiku. Tento 
trend je úžasnou výzvou a nadějí směrem 
do budoucna. Měli bychom doufat, že 
všechny tyto objevy budou využity kon-
struktivním způsobem pro dobro nás všech 
na této planetě.

zdroj: http://www.matrix-2001.cz/
clanek-detail/7036/

„Nenakládej na svá ramena hodně. Udělej alespoň jeden dobrý skutek pro 
rodinu (domov). Jeden pro duši. A  ještě jeden (vždycky) – pro někoho jiné-
ho. Pokud by to nešlo skutkem, udělej to alespoň milým a upřímným slovem. 
A  takto každý den. Po jednom semínku, několik semínek dobra přidávej. 
A sklidíš v duši úrodu radosti. Vnitřní moudrost žije v nás. A spolu s ní i vnitřní 
síla. Navrať se k ní. Ona na to čeká. Uzdrav sebe, svého ducha a tělo.“      A.Voron

„Lidé se dívají na ko-
runy stromů, ale nevi-
dí kořeny. A podstata 
je následující: všich-
ni lidé jsou si rovni, 
v první řadě v podmín-
kách uvěznění v tomto 
hmotném světě, v cha-
rakteristikách svojí du-

chovní a materiální podstaty, v pomíjivosti 
života a dočasnosti přebývání na tomto 
světě! Všichni lidé se rodí a umírají sami 
a všichni mají svůj vlastní duchovní osud, 
který sami vytvářejí svojí volbou. Všichni 
lidé jsou laskaví ve své Duchovní podstatě, 
protože každý má duši, a v tomto smyslu 
jsou si všichni moc blízcí. Duše jsou jedi-
né, jsou ze světa Boha. A to všechny lidi 
spojuje bez ohledu na sociální postavení, 
bydliště, náboženství a státní příslušnost 
jejich těl.“ 

Cílem tohoto článku je společně se po-
dívat na to, jak funguje Materiální podstata 
v člověku. Jaké šablony a „háčky“ používá 
a jak manipuluje vědomím člověka. Když 
jsou informace a znalosti, mizí strach a po-
chybnosti. Člověk se stává režisérem vlast-
ního života.

Pojďme se podívat na „ocelový há-
ček”, na kterém nás drží Materiální podsta-
ta (ego) – tělo člověka. Proč ocelový? Pro-
tože pevně udržuje pozornost Osobnosti po 
celý život. Nutí ji trápit se, dělat si starosti, 
potřebuje se nasytit, zlepšit, uspokojit, vy-
lepšit svůj tvar podle módních trendů, atd.

Nejvíce je rozšířená šablona, která trá-
pí mnoho lidí, zvlášť ženy, a která se začí-
ná u myšlenek: „Nejsem dost atraktivní“, 
„Nevypadám tak jako ony, a tudíž nejsem 
přitažlivá“, „S těmihle stehny mě přece ne-
může mít nikdo rád“, „Hlavně aby v těch 
džínech nebylo vidět to moje břicho“ a po-
dobně. Veškerá tato chybná hodnocení 

pochází z posuzování a vnímání sebe jako 
trojrozměrného objektu (to co vidíme v zr-
cadle). Tato šablona se často aktivuje u žen 
s cílem blokovat vnitřní tvořivou ženskou 
sílu, prostřednictvím které žena realizu-
je svůj vnitřní potenciál a slouží i svému 
okolí jako nevyčerpatelný zdroj inspirace 
a tvořivosti. 

V dnešní konzumní společnosti drtivá 
většina lidí sebe identifikuje se svým tě-
lem. A právě odsud ústí mnoho psycholo-
gických problémů a lidského utrpení. Do-
chází například k neustálým myšlenkám na 
porovnávání sebe (jako těla) s ostatními, 
závisti, egocentrizmu. Vznikají touhy být 
alfa samcem nebo alfa samicí v kolektivu, 
pocity zlosti ve vztahu k lidem, kteří mají 
jiné formy těl, žárlivost nebo odsuzování.

 Každý den se miliardy lidí točí ve víru 
podobných myšlenek. Ale jen málo z nich 
se dokopalo do podstaty svých problémů, 
aby pochopili co je jejich Osobnost a co 
jejich tělo. I když v dávných dobách, lidé 
tento zásadní rozdíl chápali, věděli, že člo-
věk - to je mnohem více než jen tělo. Srov-
návali tělo s autem, loďkou, oblečením, 
které nám bylo dočasně zapůjčeno. Je spo-
jovacím článkem mezi viditelným a nevi-
ditelným světem a funguje podle programu 
Materiální podstaty.

Znalosti o těle často končí u výroku: 
„A tady mě něco bolí“. Ale kdyby člověk 
byl jenom tělo, měl by dokonalé znalosti 
o veškerých jemných detailech jeho řízení 
a žil by tak, že by dokázal řídit desítky tisíc 
nejrůznějších životních funkcí a operací, 
které v těle trvale probíhají. Ale tělo, jako 
jediný organismus, působí hlavně v auto-
nomním režimu od vědomí Osobnosti.

Proč lidé věnují tolik pozornosti vněj-
šímu vzhledu? Proč se zbytečně trápí my-
šlenkami, co si o jejich těle myslí ostatní? 
I když je dávno známo, že přes veškeré 
fyziologické rozdíly mezi lidmi, bez ohle-
du na příslušnost k určité rase, měl vždy 
největší hodnotu stupeň lidskosti člověka. 
Toto hodnocení se odehrává na bitevním 
poli lidského vědomí, na základě jeho vol-
by mezi Duchovní a Materiální podstatou. 
Ve skutečnosti pro člověka není hlavní to, 
jak vypadá tělo, ale to, co je člověk podle 
svých vnitřních kvalit, jaká je jeho „du-
ševní krása“.

Lidé se do značné míry ve svých my-
šlenkách nechají zlákat viditelným. Je dů-
ležité vědět, že úsilí někým se zdát, ještě 
neznamená ve skutečnosti jím být. Hlav-
ní věc je, spoléhat na vnitřní pocity, které 
nikdy neklamou. Je zbytečné žít a snažit 
se přizpůsobit názorům jiných „zvířátek”. 
Nejlepší soudce je Svědomí.

Naše těla jsou pouze částí materiální-
ho světa. Život těla rychle uběhne. Tělo 
je dočasné a smrtelné. Člověk (Osobnost) 
se nachází v těle. Osobnost, to je ten, kdo 
sleduje, kdo si vybírá mezi tou či onou in-
formací, kdo se vaří v kotli myšlenek a po-
citů. Kdo formuje svůj osud prostřednic-
tvím emocí, myšlenek (informací), skutků 
a činů, prováděných s pomocí těla.

Tělo, stejně jako jakýkoliv stroj, potře-
buje péči, ale pouze proto, aby Osobnost 
mohla dosáhnout cíle. Nic víc. Je důležité 
znát a neztrácet svůj cíl, což je duchovní 
osvobození. To je pro každého člověka vel-
mi důležité.

Tělo je doménou Materiální podstaty. 
Lidské vědomí je při narození nastave-

no na trojrozměrné vnímání světa. Ale to 
neznamená, že člověk, který změní stav 
vědomí, nemůže poznat více, než pro nás 
obvyklou třetí dimenzi. U člověka je na-
programováno několik změněných stavů 
vědomí. Právě v této době, věda teprve 
začíná poznávat tento neznámý aspekt 
lidského vědomí a podvědomí prostřednic-
tvím biofyziky.

Je nutno akceptovat skutečnost, že 
ve starověku lidé o těchto složitých vě-
deckých objevech a vlnových procesech 
v lidské psychice nevěděli, ale změněných 
stavů vědomí úspěšně používali pomocí 
duchovních nástrojů - meditace, modliteb 
a duchovní praxe.

Práce na sobě a následné vnitřní změ-
ny - to je smysl duchovního rozvoje člo-
věka. Pomáhá to pochopit reálné procesy 
viditelného a neviditelného světa a cílevě-
domě jít po duchovní cestě. Všechno ostat-
ní je vedlejší.

Člověk, který se nachází ve stavu Du-
chovního pozorovatele, si uvědomuje, že 
když se narodí do tohoto světa, obrazně 
řečeno, dočasně si půjčuje tělo jako bio-
mašinu, pomocí které se může pohybovat 
v prostoru, přijímat a vysílat myšlenky, 
emoce, pocity, myšlenky, podle určitých 
programů realizovat nějaké fyzické opera-
ce v trojrozměrném světě.

Tato biomašina funguje na programech 
Materiální podstaty. Ale ona také má různá 
tlačítka pro přepínání stavu vědomí. A není 
důležité, jaké tělo se ti dostalo podle tvaru 
a velikostí. Není hlavní vnější vzhled, ale 
jak budete používat toto tělo pro svůj vnitřní 
duchovní růst. Jak se naučíš na sobě praco-
vat, přepínat uvnitř sebe “tlačítka“ změně-

ných stavů vědomí a poznávat více, než je 
omezený trojrozměrný prostor.

Hlavní věc je uvědomit si, že Ty ne-
jsi tělo. Ty jsi Osobnost, nájemce zmíně-
né biomašiny. Práce na sobě není snadná, 
protože Materiální podstata (ego) v nás 
funguje neustále (dokonce i ve spánku). 
Ale Materiální podstata také má své slabi-
ny. Je to strach ze dvou věcí: pomíjivosti 
času a smrtelnosti těla. Takže první věc, 
která by se při útoku negativních myšlenek 
měla udělat, je myšlenkově se vzdálit od 
připoutanosti k tělu, a podívat se z pohle-
du Pozorovatele Duchovního principu, ve 
stavu rozšířeného stavu vědomí. Je třeba si 
uvědomit, že čas je pomíjivý a rychle utíká, 
fyzické tělo je smrtelné, stejně jako všech-
na jeho přání a potřeby.

Kdyby se lidem podařilo pochopit tuto 
jednoduchou pravdu, že tělo - to není sku-
tečný člověk, že Člověk je Osobnost, kte-
rá se neomezuje rámcem karoserie auta, 
pak zmizí mnoho psychických problémů 
a komplexů, spojených s vnímáním sebe 
a ostatních podle vnějších tělesných oba-
lů. Všichni jsme v tomto světě jen na ná-
vštěvě. 

Jakým tématům se budeme věnovat:
● šablony moderní společnosti a jak se 
vy manit ze systému; ● umělé informační 
pole a jeho vliv na budoucnost civilizace; 
● dešifrování starých proroctví o poslední 
válce Dobra a Zla; ● jaké páky používá 
Materiální podstata; ● proč je tak důležité 
období sexuálního vzestupu pro formující 
se Osobnost a mnoho dalšího…

Zdroj: pořad „Setkání se sebou samým“ 
(http://allatra.tv/vdvoem-naedine/video). 

Dvanáct dílů pořadů bylo natočeno v ruském 
jazyce na základě znalostí předávaných 

v knize AllatRa.

Realita, která se týká každého z nás: Pronájem těla
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