
POZVÁNKA
Srdečně vás zveme na: 

PREZENTACI KNIHY ALLATRA - knihy, 
na kterou se čekalo tisíciletí!

• Člověk a neviditelný svět. Fenomenální schopnosti člověka • Fyzika neviditelného světa – 
věda budoucnosti • Znaky a symboly, jejich vliv na podvědomí 

• Tajemství tisíciletí, jedinečné archeologické artefakty
• Zjistěte pravdu o sobě, o společnosti a o světě – teď je ten pravý čas!

Termín a místo konání:
15. března od 17:00 hodin
* Restaurace U Mámy, Na Vápenkách 372/7 Kopřivnice

19. března od 18:00 hodin
* CAFÉ Jazzová Osvěžovna, Kostelní 15, Frýdlant

vstup: ZDARMA

Kontakty: Renáta 606794639, renata.valeckova@seznam.cz
Dušan 737124037, dusan.valecek@atlas.cz, Světlana 774 689 512, silivska@centrum.cz

SPOLEČNOST

ZAJÍMAVOSTI

ZDRAVÍ

Pokusy  
s dna objevily  
její skutečnou 

schopnost
Člověk je pomocí své DNA schopen na 
kvantové úrovni ovlivňovat okolní svět a 
dokonce i celý vesmír.  Jak vytváříme svou 
vlastní realitu? Vybíráme ji svými vlastními 
pocity. Naše pocity aktivují časový interval 
prostřednictvím sítě tvoření, propojující 
veškerou energii a hmotu ve vesmíru.

 pokračování na str. 5

Poznatky 
a zásady 

šťastného života
V  posledních letech věnuji dost času vě-
cem mezi nebem a  Zemí, čtu duchovní 
literaturu, sleduji alternativní tématiky na 
internetu, medituji. Vím, co bych měl cítit, 
jak bych se měl chovat a co dělat. Jenže je 
rozdíl v  tom, něco vědět, být o  tom pře-
svědčen, a  na druhé straně to skutečně 
provádět v běžném životě. Přemýšlel jsem, 
jak to udělat, aby se mi získané duchovní 
poznání dostalo „pod kůži“, abych je prak-
ticky uplatňoval v konkrétních situacích...
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Metoda  
«zelené tužky»

Moje dcera nechodila do žádného před-
školního zařízení. Věnovala jsem se jí 
sama. Když jsme před tím, než měla na 
podzim jít do školy, trénovaly ruku, vy-
padal náš sešit jinak, než jsme zvyklí. Její 
chyby jsem nepotrhávala červeně, ale 
naopak jsem zelenou tužkou obtáhla 
ty tvary a písmenka, které se jí zvláště 
povedly. Měla to moc ráda a u každého 
řádku prosila: „Maminko, a které je nej-
lepší tady?“ A měla hroznou radost, když 
jsem nějakou tu vlnovku nebo kolečko 
obtáhla a řekla jsem: „Dokonalé!“

 pokračování na str. 3
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Přírodní 
povzbuzující 

nápoje
Pod slovem povzbuzující nápoje si větši-
na lidí automaticky představí kávu, colu 
nebo nějaký energetický drink. Druhá 
a třetí tekutina, to je čistá chemie, první 
sice přírodní původ má, ale zase obsahu-
je větší množství kofeinu, který není pro 
každého vhodný. Přitom se dá sáhnout 
i po naprosto přírodních nápojích, které 
může pít skoro každý. V  jarním období 
(zhruba do konce května) je jedním z nej-
lepších povzbuzujících nápojů kopřivová 
šťáva

 pokračování na str. 2

Kde se skrývá pravá krása ženy?
„Krása ženy není v oblečení, které nosí, ani v úpravě jejích vlasů. Krása ženy musí být vidět v jejích 
očích, protože ty jsou okna do duše - místa, kde sídlí láska.“ Audrey Hepburnová

Co je to ženská krása? V mediích na-

jdeme poměrně mnoho informací o tom, 
v čem spočívá ženská krása. Obrovské 
množství článků nám poskytuje nepřeber-
né množství rad jak správně pečovat o tělo, 
jak se oblékat, jak držet krok s módními 
trendy. Ale navzdory těmto zajímavým in-

formacím je třeba si uvědomit, že podstata 
se skrývá v něčem jiném. Existuje určité 
kouzlo okem nezachytitelné, které vlastně 
dělá ženu přitažlivou a neodolatelnou…

Pojďme si trochu zapřemýšlet… 
Představme si, že jsme potkali ženu, kte-

rá právě strávila pár hodin v salónu krá-

sy. Vypadá nádherně, má skvěle sladěné 
oblečení, perfektní make-up, doplňky…, 
přesto to není ono…. Pokud je totiž tato 
žena nespokojená se svým životem, se 
svým tělem, okolí touto maskou neošálí. 
Smutné oči bez lesku a jiskry radosti, nu-

cený úsměv prozradí pravdu. Ženě, která 
postrádá sebedůvěra, je ovládána nega-

tivními myšlenkami a vnitřním neklidem 
nepomůže dokonalý make-up ani moderní 
oblečení!

Tak často klademe důraz na vnější 
vzhled a přitom zapomínáme, že okolí 
v první řadě vnímá náš emoční stav. Když 
důvěřujeme sobě a věříme ve své síly, za-

čínáme vyzařovat neviditelné vnitřní svět-
lo - rozumem nevysvětlitelný půvab a při-
tažlivost. Ve vnějším světě se to projevuje 
tak, že s lehkostí zvládáme každou situaci, 
dokonce i tu extrémní. Stáváme se pomy-

slným magnetem pro příjemné a zajímavé 
lidi, užíváme si pozornosti mužů. Neboť 
právě tato vnitřní pohoda a harmonie je 
základem krásy a zdraví!

Vnější krása časem zevšední. Pokud 
kromě vnější ženské krásy muž necítí 
vnitřní ženské teplo a přitažlivost, která 
zahřeje a podpoří za každé situace, začíná 
se ohlížet po „dokonalejší kráse“. Avšak 
vedle ženy, u které se snoubí vnější krá-

sa s vnitřní, se muž cítí vskutku báječně!  
Sdílet s takovou ženou chvíle, znamená žít 
život naplněný láskou, něhou, pochope-

ním a moudrostí….  
Vnitřní krása – ohromná síla ženy, 

která přitahuje, inspiruje, omámí svoji při-
rozeností,  dokáže měnit nejenom osudy, 
ale chod celých dějin.   

Americká herečka Demi Moore ve 
svém rozhovoru vypraví: "Byla doba, kdy 
jsem žila jedinou myšlenkou: „Když zhub-

nu, budu více atraktivní, uznávaná a více 
se budu líbit divákům. Byla jsem posed-

lá kultem těla! Až jsem si to jednou uvě-

domila, přestala sebe hodnotit z hlediska 
velikosti oblečení. Přestala jsem trávit 
mnoho hodin vyčerpávajícími cvičeními, 
vynechala jsem šílené diety a nekonečné 
vylepšování svého těla. Jako by od něj 
postavila o krok dále. Začala jsem se pl-
nohodnotně stravovat. A kupodivu, tělo 
samo se navrátilo do formy, kterou jsem si 
tak dlouho přála a nad čím tak tvrdě praco-

vala. „Vyhublost a vnější vzhled není ten 
správný transportní prostředek do stanice 
Štěstí“, to pořád říkám svým dcerám.

Pokud jsi posedlý myšlenkou  vněj-
šího vzhledu, pořád se cítíš nespokoje-

ný, přešlapuješ na místě... Štěstí k nám 
nepřichází zvenčí. Úspěch – to je tvrdá 
vnitřní práce a přeorientování pozornos-

ti od vlastního pupku na jiné věci. Krása 
v určitém věku přichází z našeho nitra. 
Duchovní rozměr se nedá ničím nahradit. 
V lidském těle je důležitá duše. " 

Harmonické spojení vnější a vnitřní 
krásy ženy je ztělesněno v osobě Audrey 
Hepburnové.

Audrey Hepburnová (1929-1993) 
byla americká a britská herečka, jedna 
z nejznámějších tváří ilmového plátna 
druhé poloviny 20. století, nositelka cen 
Oscar, Tony, Emmy i Grammy. Pro mno-

hé představovala nový typ krásy, její útlý 
vzhled často řídil vývoj módy a dodnes 
zůstává nedostižným symbolem elegance, 
osobního šarmu, noblesy i charisma, jakož 
i svérázným prototypem nevšední krásy, 

inteligence a mimořádné oduševnělosti. 
Plynulé hovořila sedmi světovými jazy-

ky!  Toto vše se ale v její útlé osobě dosti 
vzácně snoubilo s velkým hereckým a po-

hybovým nadáním do nenapodobitelného 
originálu, který dodnes obdivují miliony 
ilmových a televizních diváků na celém 
světě (zdroj Wikipedie).

Deset rad pro krásu 
od Audrey Hepburnové:

♦ Abyste měli hezké rty, říkejte hezká 
slova. 

♦ Pro krásné oči hledejte v lidech to 
krásné.

♦ Pro štíhlou postavu se rozdělte o jíd-
lo s hladovými.

♦ Pro duševní rovnováhu choďte 
s vědomím, že na světě nikdy nejste sami. 

♦ Lidé mnohem více než věci potřebu-
jí být ochraňováni, podporováni a milová-
ni. Nikdy nikoho nezraňte. 

♦ Pamatujte, že když budete potřebo-
vat pomocnou dlaň, najdete ji na konci 
své ruky. Jak budete stárnout, zjistíte, že 
máte ruce dvě: jednu na pomoc sobě, dru-
hou na pomoc ostatním. 

♦ Krása ženy není v oblečení, které 
nosí, ani v úpravě jejích vlasů. Krása ženy 
musí být vidět v jejích očích, protože ty 
jsou okna do duše - místa, kde sídlí láska. 

♦ Krása ženy není v obličeji. Pravá 
krása se odráží v její duši. Je to ta péče, 
kterou dává, vášeň, kterou ukazuje. 

♦ Krása ženy roste s léty.
Prává krása vychází zevnitř. A život 

nám nepřestává dokazovat jedinou prav-

du - tělo je opravdu krásné, když v něm 
žije krásná duše!
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CESTA 
ZA POZNÁNÍM

Velikonoce  
ve světě

Slovensko má velikonoční zvyky velmi 
podobné s  Českou republikou. Hospo-
dyňky mají spoustu práce s  jarním úkli-
dem, domácnosti se zdobí velikonočními 
dekoracemi a  do váz se dávají větvičky. 
O  Velikonočním pondělí chodí mládenci 
po domech a  mrskají ženy pomlázkou. 
Na východním Slovensku polévají dívky 
studenou vodou nebo je rovnou vykou-
pou v  potoce, což jim má zajistit svěžest 
a  energii. Koledníci dostávají ručně ma-
lované kraslice, sladkosti nebo peněžité 
odměny.

 pokračování na str. 4

VE SPOJENÍ 
S PŘÍRODOU
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Dlouhý, zdravý a šťastný život je výsledkem prospěšných činů, smysluplných projektů, které v nás samotných vzbuzují nadšení, a přitom jsou přínosem a požehnáním pro životy druhých. Hans Selye

ZDRAVÍ březen 2016 • Polahoda

Lékař Jan Hnízdil se věnuje komplex-
ní, psychosomatické medicíně již 15 let. Se 
systémem současného českého zdravotnic-
tví nebojuje, ale snaží se jít vlastní cestou. 
V rozhovoru pro E15 říká: „Abych mohl 
léčit pacienta, musím znát jeho život.“

E15: Nepřipadáte si jako Don Qui-
jote? Už dlouho kritizujete stav českého 
zdravotnictví, nabízíte řešení a stále žád-
ná odezva.

Nepřipadám. Se stávajícím systémem 
zdravotnictví nebojuji. Jen říkám, že me-
dicínsko-farmaceutický komplex, to zna-
mená propojení farmaceutických irem, 
zdravotnických institucí, zdravotních po-
jišťoven a medicínských špiček, je tak ob-
ludný a provázaný zájmy různých podni-
katelských skupin, že se reformovat vůbec 
nedá. Je ve stadiu klinické smrti. Bylo by 
ztrátou času s ním bojovat.

E15: Reformami zdravotnictví se při-
tom zaštiťuje každý nový ministr…

Už jsme jich měli asi dvacet. Každý 
nastupoval s obrovským elánem, jak pro-
vede systémovou reformu. Nikdo neprove-
dl nic. Jen ministr Julínek zavedl regulační 
poplatky, a ty se teď zase ruší.

E15: Nerozuměli tomu?
To není tím, že by byli hloupí nebo 

neschopní. Oni ale chtějí reformovat jen 
zdravotnictví, změnit formu. Vycházejí 
z předpokladu, že medicína je v pořádku. 
My vidíme největší problém právě v medi-
cíně. V tom, jak se v praxi provádí, v tom, 
že obrovská spousta vyšetření a léků se 
ordinuje úplně zbytečně. Nabízíme nový 
obsah.

E15: O co jde?
Říká se tomu komplexní, psychoso-

matická medicína. Je postavená na vyvá-
ženém posuzování objektivních tělesných 
nálezů, subjektivních stavů duše a životní 
situace pacienta. Jedině v těchto souvislos-
tech je možné pochopit, proč právě tento 
člověk právě teď onemocněl. Komplexní 
medicína vyvolává velkou pozornost. Lidé 
chtějí svým nemocem rozumět. Napsal 
jsem o tom knihu Mým marodům, dosud 

se jí prodalo 30 tisíc výtisků. Přicházejí de-
sítky pozvání k besedám, ordinace praská 
ve švech. Společenská poptávka je obrov-
ská, společenská podpora mizivá. Bez ní 
už ale zájem nemůžeme uspokojit.

E15: Tohle u nás dříve nikoho nena-
padlo?

Komplexní medicína není nový objev. 
Je to návrat k tradici a zkušenostem starých 
praktických, rodinných doktorů. Takový 
doktor znal sourozence, dědečka, babič-
ku. Věděl, jak to v rodině funguje. A když 
k němu přišel pacient, rychle dokázal jeho 
zdravotní problém zasadit do souvislostí 
jeho života. Obešel se bez drahých vyšet-
ření a léků.

E15: Proč se to přetrhlo?
Ze zdravotnictví se stal byznys. Ak-

cie farmaceutických irem se obchodují 
na burze, majitel oceláren zakládá vlastní 
nemocnici, zdravotní pojišťovnu, síť am-
bulancí. Jde o zisk. Ten ale závisí na tom, 
jak často jsou lidé vyšetřováni a léčeni. 
Každý uzdravený pacient představuje pro 
zdravotnický byznys ekonomickou ztrátu. 
Pokud pacientovi během krátké konzultace 
vysvětlím, jakou informaci mu tělo nemo-
cí sděluje, on nemoc pochopí, změní svoje 
chování a uzdraví se bez léků, tak se ve 
výkonově nastaveném systému neuživím.

Mým snem je model ze staré Číny. 
Tam panovník platil svému doktorovi, 
jen když byl zdravý. Když onemocněl, 
platit přestal a doktor se musel snažit, 
aby panovníka rychle uzdravil

E15: Má být zdravotnictví pojímáno 
jako obchod?

Zdravotnictví nemůže a nesmí být 
obchod. Jednoduše proto, že zdraví není 
zboží, lékaři nejsou prodavači a pacienti 
nejsou zákazníci. Respektive by být ne-

měli. Zdravotnictví musí být ekonomicky 
ošetřeno tak, aby se uživilo. Aby si na sebe 
lékaři a personál vydělali. Při zavádění 
drahých technologií je potřeba relektovat 
možnosti státní pokladny. Zdravotnictví 
ale není odvětví, které by mělo generovat 
zisk.

E15: Ovšem když to nebude obchod, 
farmaceutické společnosti ztratí důvod vy-
nalézat nové léky.

Problém je, že za posledních třicet čty-

řicet let žádný úplně nový lék vynalezen 
nebyl. Většinou jde o inovace léků původ-

ních, v šetrnějším provedení, s prodlou-

ženou dobou účinnosti. Je obecně známo, 
že mnohem větší částky investují farma-

ceutické irmy do propagace inovovaných 
léků než do vývoje nových. Hlavně se ale 

soustřeďují na movitou klientelu, vymýš-
lejí pro ni nové choroby.

E15: Jaké?
Třeba hypercholesterolemie. S vyšším 

cholesterolem lidé donedávna spokojeně 
žili. Najednou se „objevila“ nová nemoc. 
Udělají vám odběr a řeknou: Člověče, 
vždyť vy máte vyšší cholesterol. To je ne-
bezpečné! Berte tyhle prášky a stavte se 
na kontrolu. Člověk se vyděsí, začne léky 
užívat, ty mu začnou svými nežádoucími 
účinky vyvolávat různé potíže, s těmi jde 
k dalším doktorům a ti mu předepíšou další 
léky. Z člověka, který byl v podstatě úplně 
zdravý, cítil se dobře, je rázem pacient.

E15: To je hodně chmurné…
Chmurné, ale běžné. Říká se tomu me-

dikalizace,vymýšlení chorob z problémů 
každodenního života, které nemocemi ne-
jsou. Oproti tomu na vývoj léků proti ne-
mocem, které ohrožují obrovské populace 
rozvojových zemí, jako je třeba malárie, 
farmaceutické irmy v podstatě rezigno-
valy. Jejich výzkum inancuje z větší části 
Nadace Billa Gatese.

E15: Kdysi jste pracoval ve Všeobec-
né fakultní nemocnici v Praze. Jakou jste 
získal zkušenost tam?

Pracoval jsem ve velké továrně, to-
várním způsobem. Lidé ke mně přicházeli 
s tělesnými obtížemi, já je posílal na vyšet-
ření a předepisoval léky. Jako na běžícím 
pásu. Pak jsem si všiml, že sice hodně lé-
čím, ale málo uzdravuji. Řada pacientů se 
mi vracela, jejich stonání jsem nerozuměl. 
Naštěstí jsem objevil psychosomatickou 
medicínu, začal hledat příčiny nemocí v je-
jich životě. Naučil se jim nemoc tlumočit 
tak, aby jí rozuměli. To byl obrovský zlom. 
Lidé se začali uzdravovat. Na jedné straně 
velká radost, na druhé velký problém. Můj 
bodový výnos totiž rychle klesl na polovi-
nu.

Říká se tomu medikalizace,vymýšlení 
chorob z problémů každodenního života, 
které nemocemi nejsou. Oproti tomu na 
vývoj léků proti nemocem, které ohrožu-
jí obrovské populace rozvojových zemí, 
jako je třeba malárie, farmaceutické irmy 
v podstatě rezignovaly.

E15: Stal jste se neplničem.
Přesně. Body jsou pro ambulantního 

specialistu a pro nemocnici peníze. Jejich 
množství závisí na tom, kolik pacientů 
„protočíte“, kolik je obsazených lůžek. 
Jakmile si nemocnice koupí drahé cétéčko, 
tak musí jet na plný výkon, aby se zaplati-
lo. Systém nestojí na uzdravování lidí, ale 
na léčení chorob. To se pochopitelně netý-
ká urgentní, život zachraňující medicíny. 

Tu mám ve velké úctě. Jakmile jsem pře-
stal plnit bodový plán, bylo mi sděleno, že 
je to sice záslužné, jak se pacientům věnuji 
a prosazuji úspornou medicínu, od toho že 
tam ale nejsem. Moje místo bylo z úspor-
ných důvodů zrušeno.

E15: Jak to na vás zapůsobilo?
Byl jsem dva roky bez práce, obcházel 

nemocnice, ministerstvo, pojišťovny a na-
bízel projekt psychosomatické medicíny. 
Zareagovala jen ministryně Emmerová. 
Odepsala mi, že je jí psychosomatika ne-
smírně blízká a hodlá ji podporovat ihned, 
jakmile vyřeší inanční krizi. Ta dobrá 
žena nepochopila, že nedostatek peněz 
není příčinou krize zdravotnictví, ale na-
opak důsledkem toho, jakým způsobem 
se medicína v praxi dělá. Nakonec mne 
zaměstnali v Centru komplexní péče v Do-
břichovicích, kde jsem působil sedm let. 
Nápor pacientů i pozvání k besedám ale 
narostl takovým způsobem, že už jsem to 
jako řadový zaměstnanec nezvládal. Loni 
v listopadu jsem dal výpověď. S kolegy 
nyní budujeme nezávislé, léčebně vzdělá-
vací zařízení komplexní medicíny. Nazvali 
jsme ho Hnízdo zdraví.

E15: Odkud bývají pacienti, hlavně 
z Prahy?

Odevšad. Nejdále zatím byla pacient-
ka z Anchorage na Aljašce. Na internetu si 
přečetla kus mé knížky, zaujala ji, chtěla 
porozumět vlastní nemoci, tak přiletěla. 
Léta ji vyšetřovali pro hučení v uších, tini-
tus. Nic na ní nenašli. Léky jí nepomáhaly. 
Rychle se ukázalo, že to má z manžela. „Já 
jsem si to myslela. Tak děkuju,“ odpovědě-
la a letěla domů.

E15: Takhle je to jednoduché?
Lidé nevěří, že vysvětlení jejich nemo-

ci může být tak jednoduché. Hledají v ní 
„vědecko-technický“ problém. Největším 
oceněním pro mne je, když mi pacient po 
skončení vyšetření řekne: „Pane doktore, 
to jsem k vám ani nemusel jezdit. Tohle 
jsem vlastně věděl. Jen jsem nevěděl, že 
to vím.“

E15: Jak to tedy u vás v ordinaci pro-
bíhá?

První moje otázka zní: „Chcete se 
uzdravit, nebo se chcete léčit?“ Pacient 
se zarazí, co to je za hloupost, jasně, že se 
chci uzdravit. „Dobrá, tak mi povězte, jaké 
máte zdravotní potíže a jaké máte životní 
starosti. Já vám vysvětlím, jak to spolu 
souvisí.“ Od toho se pak odvozují další 
vyšetření a léčebný plán. Jeho úspěšnost 
záleží na ochotě pacienta spolupracovat. 
Základem léčby je pohybová relaxace, fy-
zioterapie a psychoterapie. Pokud se obje-

ví výraznější objektivní nález, je do týmu 
přizván specialista. Cílem je podpořit sa-
moúzdravné schopnosti. Jestliže vlastní 
síly pacienta na zvládnutí nemoci nestačí, 
předepíšu mu léky. Pokud možno dočasně, 
aby se odrazil ode dna a byl schopen udělat 
životní změnu, po které tělo nemocí volá.

E15: Stávající medicína tedy takhle 
komplexní není?

Školní medicína vychází z předpokla-
du, že každá nemoc má nějakou objektivní 
příčinu, kterou dokáže pomocí super špič-
kových vyšetření objektivně odhalit a ná-
sledně léky léčit. To je zásadní omyl. Velká 
studie provedená ve Velké Británii potvrdi-
la, že u mnoha tělesných potíží, jako jsou 
bolesti hlavy, zažívací potíže, bolesti zad, 
závratě, hučení v uších, bušení srdce, de-
chová tíseň, objektivní nález zpočátku 
chybí. Pacienti absolvují kolotoč vyšetře-
ní a nikde nic. Jim je ale skutečně zle. Ze 
studie vyplynulo, že tyto potíže jsou soma-
tizací neboli ztělesňováním složité život-
ní situace člověka. Ten člověk má nějaké 
životní starosti, neví si rady, je ve stresu. 
A to, co není schopen změnit vědomě ve 
svém životě, tak začne tělo dělat za něj. Na 
nevědomé úrovni. Nemocí. Začne ho bolet 
hlava – má toho plnou hlavu, žaludek – ne-
může to strávit, záda – naložil si víc, než 
unese. Pokud by medicína fungovala kom-
plexně, odpadly by obrovské náklady na 
zbytečná vyšetření a léky. Uspořené peníze 
by pak bylo možné použít na drahou léčbu 
těch nejtěžších pacientů.

E15: Pokud by ale k takovému ideál-
nímu stavu, o který usilujete, došlo, tak 
byste byl brzy bez práce.

To, obávám se, nehrozí. Medicínsko-
-farmaceutický komplex se bude ještě 
nějaký čas rozpadat. U jeho konce nechci 
asistovat. Mým snem je model ze staré 
Číny. Tam panovník platil svému doktoro-
vi, jen když byl zdravý. Když onemocněl, 
platit přestal a doktor se musel snažit, aby 
panovníka rychle uzdravil. Náš součas-
ný systém je z hlediska motivace opačný. 
Ale přece jen se něco mění. Dokud jsem 
pracoval ve velké nemocnici, přicházeli za 
mnou pacienti se zakázkou: Jsem nemoc-
ný, uzdravte mne, já si počkám. A divili se, 
když jsem jim hned nenapsal recept. Dnes-
ka přicházejí se zakázkou opačnou: Už ne-
chci brát léky, poraďte mi, co mohu udělat 
pro to, abych se uzdravil. Jsou ochotni pře-
vzít za svoje zdraví odpovědnost. V tom, 
že jim ukážeme cestu, vidím hlavní smysl 
psychosomatické medicíny.

Více na: http://nazory.euro.e15.cz/

Pod slovem povzbuzující nápoje si 
většina lidí automaticky představí kávu, 
colu nebo nějaký energetický drink. Dru-
há a třetí tekutina to je čistá chemie, první 
sice přírodní původ má, ale zase obsahuje 
větší množství kofeinu, který není pro ka-
ždého vhodný. Přitom se dá sáhnout i po 
naprosto přírodních nápojích, které může 
pít skoro každý.

● v jarním období (zhruba do konce 
května) je jedním z nejlepších povzbu-

zujících nápojů kopřivová šťáva, kterou 

získáme odšťavněním listů a smícháním 
s vodou v poměru jedna ku pěti. Povzbudí 
a navíc pomůže s očistou organismu. Dá 
se dělat až do podzimu, ale starší rostliny 
mají trochu slabší účinky.

● na jaře je výtečných povzbuzujících 
nápojů více. Fenomenální účinky má i čer-
stvá březová šťáva. Kromě energetického 
kopance tento nápoj tělu dodá i spoustu 
zdraví prospěšných látek a navíc posílí 
celkovou imunitu organismu.

● mladý ječmen se v posledních le-

tech stal hitem. Oprávněně. Je to spous-

ta vitamínů i minerálů, obsahuje chloro-

fyl a zlepšuje tvorbu hemoglobinu. No 
a samozřejmě má dobré povzbuzující 
účinky.

● od jara do podzimu si můžeme užívat 
pampelišku. Když její lístečky rozmixuje-
me s trochou kefíru, jogurtu či podmáslí, 
výsledkem bude opravdová energetická 
bomba, která navíc pomůže s očistou or-
ganismu a při pravidelném popíjení nám 
zlepší celkovou fyzickou kondici. Nápoj je 
možné jemně ochutit medem.

● celoročně si každý den můžeme 
dopřát velmi jednoduchý povzbuzující ná-
poj, který připravíme tak, že vymačkáme 
čtvrtku až půlku (podle velikosti) citronu 
do skleničky vody a jemně osladíme. Kro-
mě dodání tělu dávky energie povzbudíme 
také náš imunitní systém.

● temnoplodec nazývaný také aronie či 
černý jeřáb u nás moc známý není. Rost-
lina pochází ze Severní Ameriky a jejich 
zajímavých vlastností si všimli už indiáni. 
Podle nich dodávala sílu, rychlost a dlou-
hověkost. Pokud máme přístup k ovoci, je 
dobré pít půl sklenky šťávy denně.

● pro změnu z Jižní Ameriky se k nám 
vozí yerba mate. Je to velmi dobrý po-
vzbuzující nápoj, který zlepšuje náladu 
a navíc obsahuje cenné antioxidanty, vita-
míny i minerály. Vadou je jistý obsah ko-
feinu, i když většina lidí ho snáší výrazně 
lépe než ten, co je obsažen v čaji či kávě.

http://www.prostezdravi.cz/prirodni-

-povzbuzujici-napoje/

Přírodní povzbuzující nápoje

Černá ředkev je silně močopudná, 
čistí močové ústrojí. Podporuje trávení, 
posiluje činnost jater, žlučníku a rozpouští 
žlučové kamínky. Má výrazné antivirové, 
protiplísňové a antibakteriální účinky. Na-

víc výborně rozpouští hleny.

Černá ředkev (varianta raphanus ni-
gra) je odrůda ředkve seté, má masitou ku-

lovitou hlízu černé barvy. Jelikož se jedná 
o velmi nenáročnou rostlinu, můžeme si ji 
pěstovat sami. Běžně je k dostání v obcho-

dech s ovocem a zeleninou.

Co černá ředkev obsahuje
Tato zelenina je bohatá na velké množ-

ství minerálních látek – vápník, hořčík, že-

lezo, síru, fosfor, dále vitamin C, vitaminy 
skupiny B.

Dále obsahuje glukosinoáty, které se 
enzymaticky štěpí na éterický olej s výraz-

ně fytoncidními účinky.

Léčivé účinky této zeleniny:
● Černá ředkev je silně močopudná, 

čistí močové ústrojí, v některých případech 
pomáhá vyloučit i močové kamínky.

● Dále podporuje trávení, posiluje 
činnost jater, žlučníku a rozpouští žlučové 
kamínky.

● Zvyšuje chuť k jídlu a podporuje 
činnost střev.

● Fytoncidy této zeleniny mají výraz-

né antivirové, protiplísňové a antibakteri-
ální účinky. Takže ji můžeme používat jako 
silné přírodní antibiotikum. Navíc výborně 
rozpouští hleny.

Čisticí kúra z černé ředkve
Jelikož má tato zelenina silné antibio-

tické a detoxikační působení, můžeme ji 
použít k očistění celého organismu.

Každý den po dobu tří týdnů sníme 
dvě syrové černé ředkve. Pro zpříjemnění 
chuťových kanálků si je můžeme mírně 
osolit. Tuto ozdravnou kúru doporučuji 
provádět dvakrát ročně – nejlépe na jaře 
a na podzim.

RECEPTY Z ČERNÉ ŘEDKVE
Černá ředkev s cibulí zatočí 
s chřipkou i nachlazením

Při prvních příznacích prochladnutí, 
únavy, bolestí kloubů a zvedající se tep-

loty si můžeme ulehčit touto osvědčenou 
recepturou.

Potřebujeme: 1 cibuli, 1 černou řed-

kev, 2 dl vody
Postup: Oba druhy zeleniny nakrájí-

me a pak rozmixujeme ve vodě. Nápoj po 
douškách vypijeme. Tento postup provádí-
me 2× denně po dobu 4 dnů.

Ředkev s medem skvěle rozpouští 
hleny

Potřebujeme: šťávu z 1 ředkve, 1 lžič-

ku tekutého medu
Postup: Obě ingredience smícháme 

dohromady. Přípravek užíváme 3× denně 
1 lžičku po dobu 5 dní.

Čaj z černé ředkve při rýmě a kašli
Potřebujeme: 1 lžíci strouhané černé 

ředkve, 1 lžíci medu, 3 dl vroucí vody
Postup: Ředkev přelijeme vroucí vo-

dou a vše necháme 15 minut louhovat. Pak 
přecedíme, přidáme med a můžeme popí-
jet. Tento čaj si dopřáváme 2× denně po 
dobu týdne.

........další recepty na 
http://www.vitalia.cz/

Černá ředkev: silné přírodní 
antibiotikum skvěle rozpouští hleny

O našem těle víme leccos, některá 
fakta vás ale možná překvapí. Věděli jste 
třeba, že kosti jsou čtyřikrát pevnější než 
beton nebo že máme v těle 72 kilometrů 
nervů?

Nos dokáže rozpoznat 50 tisíc vůní, 
kýchnutí může dosáhnout rychlosti až 
160 km/h a srdce napumpuje denně 7200 
litrů krve. To ale není ani zdaleka vše, co 
se týká zajímavostí o lidském těle, uvedl 
portál tvnoviny.sk. 

Deset faktů o lidském těle:
1. Kosti jsou čtyřikrát pevnější než 

beton

2. Tělo během života vyprodukuje to-

lik slin, že bychom jimi mohli naplnit dva 
plavecké bazény

3. Kyselina v žaludku je tak silná, že 
rozpustí i zinek

4. Nos dokáže rozpoznat a zapamato-

vat si až 50 tisíc vůní
5. Lidské tělo vyprodukuje za 30 mi-

nut tolik tepla, že by přivedlo do varu té-

měř 4 litry vody
6. V našem těle je 72 kilometrů nervů
7. Polovina všech kostí se nachází na 

lebce, rukou a nohou
8. Lidské tělo obsahuje tolik uhlíku, že 

by naplnil asi 1000 tužek
9. Srdce denně do těla napumpuje 

7200 litrů krve
10. Kýchnutí může dosáhnout rychlos-

ti až 160km/ h
http://tn.nova.cz/

Věděli jste to? 10 zázraků lidského těla, o kterých jste se neučili

MUDr. Jan Hnízdil: Uzdravený pacient znamená pro zdravotnický byznys ztrátu
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Způsob života je mnohem důležitější než množství prožitých let. Seneca

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

Jak často sníme o lásce a hledáme 
dokonalého partnera? Ale život se našim 
snahám často vysmívá. Protože když ko-
nečně najdeme toho „pravého“, znovu 
se objeví někdo krásnější, chytřejší nebo 
laskavější… A zase jsme o krok dále k do-
konalosti. … Podstata je ale někde jin-
de – jakmile se do někoho zamilujeme, 
ihned přestaneme hledat! Znamená to, že 
žádnou „dokonalost“ nepotřebujeme, ale 
toužíme po něčem jiném… 

Pravda se skrývá v lásce samotné 
a znamená zcela jiný vztah k člověku: ne 
hodnocení kvalit a vlastností „ob-

jektu lásky“, ale porozumění, dů-

věru, schopnost vidět v milovaném 
to krásné, pravé a vzrušující. A jak 
se naučit milovat tímto způsobem? 
Je to vůbec možné? Zkušenosti 
velkých lidí ukazují, že se tomu dá 
učit a toto učení může trvat i celý 
život. Jenže každý má svoji vlastní 
cestu a vlastní životní situace.

Práva láska je vnitřní stav. 
Když se v tomto stavu nacházíme, 
ten, kdo je vedle nás, se ponoří do 
světla, které vyzařujeme, a proží-
vá něco neskutečně nádherného. 
Milujeme opravdového člověka, 
milujeme ho takového, jakým je, 
a to bezpodmínečně. Dokážeme ho obe-

jmout svojí láskou celého, nezůstane ani 
malá mezírka, ani vlásek, který bychom 
v tento okamžik nemilovali. Taková láska 
se podobá pohybu řasy ve vodě. Vodní řasa 
je natolik pružná, že se pohybuje v proudu 
vody tak, že s ním úplně splyne. Oddává 
se proudu v plné míře. Nemá žádnou tou-

hu upravit nebo změnit jeho směr. Spojí 
se s ním a stane se jeho součástí. Odlišit 
ji můžeme jen tak, že má jinou barvu než 
voda. Pokud opravdu někoho milujete, při-

jímáte ho celého, se vším všudy. Protože 
láska je také přijetí. Přijetí bez touhy něco 
změnit nebo dostat něco na oplátku. Cítíme 
se šťastní, protože je s námi někdo, koho 
můžeme milovat.

Láska, která je velmi silná k jedné 
osobě, ale již zároveň doprovází lhostej-
nost nebo nenávist k jiným – není láskou. 
Je to jen maska lásky, chorobná potřeba 
něco dokázat, překonat osamělost, domi-
novat atd. Pravá láska odhaluje v druhém 
tu vnitřní krásu – zdroj srdečnosti a dobra, 
která žije v každém z nás. A naučit se ji 

vidět můžeme jen cestou upřímnosti a ote-

vřenosti. Tento postoj mimochodem vůbec 
neznamená hovět rozmarům, slabostem 
nebo sobectví lidí kolem. 

Pokud někdo jen čeká na lásku a po-

zornost od ostatních, žije tím, nikdy nebu-

de spokojený a požadavky budou neustále 
narůstat. Nakonec budeme jen plakat nad 
rozlitým mlékem. Takový člověk je vnitř-
ně nesvobodný a závislý na tom, jak se 
k němu chovají. Pokud jenom požadujeme 
a bereme, nic krásného z toho nevzejde, 

dříve nebo později pramen vyschne. Láska 
je bohatství, které rozdáváním roste. Čím 
více dáváme, tím více nás naplňuje úžas-

nou silou a energií. Čím více milujeme, 
tím se cítíme svobodnější a povznesenější. 
„Děkuji za to, že jsi.“ To je příčinou lás-

ky – existence člověka, kterého milujeme. 
A velká vděčnost za to, že můžeme proží-
vat tyto nádherné okamžiky.

Láska je velký dar a není člověka, který 
by dar lásky neměl. A život nám dává tolik 
šancí tento talent rozvíjet a násobit. Je to 
skutečně talent, který můžeme udusit stra-

chem a nepochopením, anebo ho 
můžeme pěstovat a rozvíjet. Právě 
to nám přináší radost, když rozvíje-

me sebe, když vítězíme nad sebou 
a nástrahy ega (závist, žárlivost, po-

chyby atd.) se vzdávají svých pozi-
cí. Jinak řečeno, odhazujeme všech-

ny překážky, které brání lásce růst, 
aby se námi vypěstovaná květinka 
mohla bez překážek nechat hladit 
slunečními paprsky.

Příběh naší lásky se píše prá-

vě tady a teď. Jaký ale bude – to 
záleží jen na nás. Tento dar přichá-

zí do života každého a dává nám 
tolik vnitřní síly a energie! Ale jak 
naložíme s touto energií a kam ji 

nasměrujeme? Můžeme si ji nechat pro 
sebe, rozdělit se a znásobit – anebo ukojit 
potřeby ega, prostě ji promarnit – na tom 
všem bude záviset, jak se napíše náš příběh 
lásky.

Říká se, že déšť čas od času pokropí 
každého, ale životadárná vláha se udrží 
jen v neporušené nádobě. Z děravé rychle 
uniká.

Proto prostě milujte upřímně z celého 
srdce a bez podmínek.

Polahoda2/2013

Příběh naší lásky se píše tady a teď

Co myslíte, že je láska?
Láska je něco, co vám nikdo nemůže 

vzít, ale ani dát. Láska sama odchází a při-
chází. Objeví se takový zvláštní pocit, když 
vás láska potká. Chce se vám brečet i smát 
a nejlépe vám je s ním nebo s ní. Jestli prá-

vě teď nejste zamilovaní, tak se o to ani ne-

pokoušejte, mohlo by to dopadnout tak, že 
byste si našli někoho, koho ani nemilujete. 
Nechte lásce volný průběh a brzy se zami-
lujete. Ale ono nejde jenom o to, abyste ně-

koho milovali, důležité je spíš mít člověka, 
se kterým můžete sdílet zážitky, prožívat 
s ním dobré, ale i špatné věci. Já jsem se 
v životě zatím dvakrát zamilovala a, i když 
mám ještě čas na opravdovou lásku, můžu 
vám říct, že je to výborný pocit a nedá 
se ničím nahradit. Nelíbí se mi, že se 14. 
února slaví Valentýn, svátek zamilova-

ných. Láska by se neměla slavit jen jeden 
den v roce, ale každý den, každou minutu. 
A jestli vás už láska potká, tak si ji užívejte. 

Krásné dny plné lásky přeje Eliška 
Hronová (12)

***
Žena a muž jedno sú, keď láska ich má 

v náručí. Jedným dychom život tvoria, bez 
tiaže a obručí. Trpezlivosť ruže stelie, múd-

rosť dáva dušiam vzlet, dobrota sa v nich 

skrýva šepká tíško, k iným let. 
úryvek básně ze sbírky „Počúvaj“

Mária Miadoková

***
Láska jsou dveře, jimiž můžete opustit 

čas.
Osho

***
Milovat znamená přát druhému to, co 

považujeme za dobré z lásky k němu, a ni-
koli k sobě.

Aristoteles

***
Láska je jako sněhová vločka. Když si 

myslíš, že ji pevně držíš, roztaje…

***
Láska je duhový obláček, který tě obe-

jme, když dostaneš strach, řekne: „neboj,“ 
a začne hladit duši tak krásně, až začneš 
cítit, jak všechny buňky a všechna těla ra-

dostně kmitají a světélkují.
Marie (43)

***
Zamilovaní zavírají při líbání oči, pro-

tože chtějí vidět srdcem.

***
Lásku nepoznáme v okamžiku, kdy na-

lezneme dokonalého člověka, ale v okamži-
ku, kdy ho jako takového začneme vidět..

***
Tady je to mé tajemství, úplně prostin-

ké: správně vidíme jen srdcem. Co je důle-

žité, je očím neviditelné.
Antoine De Saint-Exupéry

***
Pravá Láska, to je štědrý vnitřní dar, 

který jeden člověk daruje druhému hojnos-

tí hlubokých pocitů. Takovou Lásku může-

me dát, když na sebe zapomeneme. O této 
Lásce se říká, že je trpělivá, odpouští, není 
závistivá, není hrdá, není sobecká, a ne-

přeje nic zlého.
Pravá Láska, to je znovuobnovení 

jednoty Duší. Milující člověk vidí v jiném 
spřízněnou krásu jeho Duše. Když člověk 
opravdu miluje, nevidí povrchní krásu, tím 
myslím, rozumovou a fyzickou krásu jiného 
člověka, jeho talenty, schopnosti, ale vnitř-

ní krásu jeho Duchovní podstaty.
Rigden Djappo
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Metoda «zelené tužky»
Moje dcera nechodila do žádného předškolního zařízení. Vě-

novala jsem se jí sama. Když jsme před tím, než měla na podzim 
jít do školy, trénovaly ruku, vypadal náš sešit takhle:

Všimli jste si? Nepodtrhávala jsem jí chyby červeně. Naopak 
jsem zeleně obtahovala ty tvary a písmenka, které se jí zvláště 
povedly. Měla to moc ráda a u každého řádku prosila: „Maminko, 
a které je nejlepší tady?“ A měla hroznou radost, když jsem něja-

kou tu vlnovku nebo kolečko obtáhla a řekla jsem: „Dokonalé!“

V čem se tento přístup liší?
● V prvním, klasickém, se soustřeďujeme na chyby. Co se 

uloží v paměti? Ano, to, co jsme napsali špatně, co není správně. 
Copak se za tím červeným zdůrazňováním dají vidět správná pís-

menka? Ne! Ať chceme nebo ne, vizuální paměť nám připomíná 
to, co je zdůrazněno, tedy to, co je špatně.

● Ve druhém případě je pozornost soustředěna na to, co je 
správně. Probouzejí se úplně opačné emoce, vnímáme zcela jiné 
věci. Ať chceme nebo ne, podvědomě se snažíme zopakovat to, co 
se povedlo! Získáváme zcela jinou vnitřní motivaci, nesnažíme se 
neudělat chybu, ale udělat to dobře!

A teď pozor – otázka: jak chyby zdůrazňované v sešitech 

ovlivňují náš další, dospělý život?
Odpověď je jasná. Od dětství si zvykáme soustřeďovat se na 

nedostatky, na to, co není správné, na to, co se nám zdá špatné. 
Učili nás tomu ve škole pomocí červené náplně a učili nás tomu 
doma, kde daleko spíše věnovali pozornost nezdarům, než aby nás 
chválili za to, co se povedlo.

Z dvaceti háčků na řádce byl podtržený jen jeden. To zname-

ná, že devatenáct jich bylo správně a jen jeden se nepovedl.
Proč jsme se soustředili na ten jeden?
Tento zvyk (zdůrazňovat chyby červeně), který si vštěpujeme 

od dětství a jíž se za žádnou cenu nedokážeme zbavit v dospělosti, 
je nejčastější příčinou nespokojenosti v životě.

Na co se soustředíš, to narůstá. Na co se zaměří pozornost, 
to se zvětšuje. Všechno to začíná v dětství, z dětství s sebou táh-

neme do dospělosti všechny návyky a obyčeje. A ne všechny nám 
dělají zrovna dobrou službu.

Když zavedete pravidlo „zelené tužky“, uvidíte, že i když 
dítěti nebudete ukazovat chyby, které dělá, bude chyb postupně 
ubývat. Dítě bude samo od sebe usilovat o napodobení toho, co 
je dobře, co se mu podařilo.

T. Ivanková
http://www.pronaladu.cz/metoda-zelene-tuzky/

MEDITACE 
podle knih Anastasie NOVYCH

Kdy: 16.4., 23.4., 30.4., 6.4., 13.4. každou středu od 18 hodin
Kde: Antonína Sovy 39, OPAVA

Kontakty: Renáta 606794639, renata.valeckova@seznam.cz
Dušan 737124037, dusan.valecek@atlas.cz

***
Kdy: 17.4., 24.4., 31.4., 7.4., 14.4. každý čtvrtek od 18 hodin

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

Dušan 737124037, dusan.valecek@atlas.cz
***

Kde: v areálu Šenku u splavu-budova bowling clubu, TŘANOVICE 225
Kdy: každý čtvrtek od 18 hodin

registrace předem : michal.krawiec@volny.cz, Michal 733111676, 
S meditacemi a duchovními praktikami se můžete seznámit na:

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

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

Co je to platforma Crowdfunding podle svědomí?
Dává příležitost realizovat projekty a nápady, a to prostřednictvím společného úsilí 
různých lidí, za účasti sponzorů a s možným zapojením odborníků v daném oboru.
Platforma v sobě spojuje možnosti jak crowdfundingu, tak crowdsourcingu. Ve vý-
sledku projekty ožívají díky kolektivní pomoci.
Naším generálním ředitelem je svědomí. Ano, správně jste pochopili:) Vaše Svědo-
mí je sponzorem vašich dobrých skutků.
V současné době fungují stránky www.allatra.in v testovacím režimu.
Pro úspěšné zahájení projektu hledáme upřimné odborníky (volontéry) na tyto pozice: 
- právní poradce 
- koordinátor projektu. 
Kontaktujte nás, prosím, na tel.: Natalie 608 825 898,  Dušan 737 124 037.

www.allatra.in

www.RadioHosting.cz/radio/AllatRa/

JEDNOTA

Jsou slova, slůvka, 
co nádherně hladí,

jsou slova, slůvka, co slyšíme rádi,
srdce nám zahřejí, 
až radostí se tetelí,

nezáleží, zda jsme malí,
 či už velcí dospělí.

Peněz k tomu netřeba, však 
vítězství jisté je

dobro v srdci rozkvete 
a zrodí se naděje,

že slovo má sílu, 
je třeba ho vážit,

ve vědomí si laskavá slova 
nashromáždit.

Ať je odkud čerpat, když 
dobro bude sílit,

ať vybíráme správně, 
nenecháme se mýlit,

ke společnému dílu svá 
dobrá slova přidáme,

se všemi lidmi v jednotě 
se opět shledáme.

Alena Chamrádová, Ostrava

www.youtube.com
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Je tu zrovna bezva věk,
skládat střípky vzpomínek.

Ať smutné či veselé,
ať nám s nimi dobře je

Není třeba kamer k ilmování,
v srdíčku se nám promítá děj mládí.

Loštice půvab i kouzlo mají,
nejen rodáky lákají, přitahují.

Vracíš se tam k dětským snům,
tam vítá - tě rodný dům.

Na stejném místě stojí škola,
kostel, hřiště co děti i dospělé volá.

Snadno podlehne se kouzlu snů,
v dáli slyším snad hlasy rodičů.

Kouzelné rodinné výlety,
bylo to nedávno -  či před léty!  

Stavěli jsme vzdušné zámky,
poznat chtěli tajemné dálky.  
Na lesní cesty k Bouzovu,
vraceli bychom se znovu.   

Vzpomínáš na letní bouřky,
hodíš kamínky, co ve vodě kreslí kroužky.

První něžné lásky snění,
svět kde starostí zatím není.  

Do tváře se vryly vrásky,
nechodíme na procházky.

V srdíčku jsme ale mladí,
vzpomínky nás něžně hladí.

Stáří na nás z dálky kývá,
řekneš si: co ještě zbývá?

Loštické tvarůžky a korbel piva,
vyhraje kdo vesel je a zpívá.

Když se smutek vkrádá k srdíčku,
milé vzpomínky mějme na blízku.

Braňme smutku rozdávat stín,
vítejme lásku se štěstím.

Jílková Hana Loštice 

březen 2016 • Polahoda VE SPOJENÍ S PŘÍRODOU

 Všechny knihy zežloutnou, ale kniha přírody má každý rok nové, nádherné vydání. Hans Christian Andersen

Slovensko
Slovensko má velikonoční zvyky vel-

mi podobné s Českou republikou. Hospo-

dyňky mají spoustu práce s jarním úkli-
dem, domácnosti se zdobí velikonočními 
dekoracemi a do váz se dávají větvičky. 
O Velikonočním pondělí chodí mladíci 
po domech a mrskají ženy pomlázkou. Na 
východním Slovensku polévají dívky stu-

denou vodou nebo je rovnou vykoupou v 
potoce, což jim má zajistit svěžest a ener-
gii. Koledníci dostávají ručně malované 
kraslice, sladkosti nebo peněžité odměny.

Polsko
V této silně křesťanské zemi jsou Veli-

konoce nejdůležitějším svátkem v roce. Na 
Bílou sobotu si zástupy věřících chodí do 
kostela nechat posvětit potraviny (požeh-

naný košík), na nichž si pochutnají se svý-

mi blízkými na Boží hod velikonoční. Po 
postním období mezi nimi nesmí chybět 
maso nebo uzeniny, velikonoční tabule má 
být z celého liturgického roku nejbohatší. 
Z kynutého těsta se pečou bábovky nebo 
beránci.

Na velikonoční pondělí se chlapci 
mrskají děvčata vrbovou větvičkou, polé-

vají je vodou a voňavkou. Děvče, které je 
polité, se dle pověry do roka vdá.

Rusko
V Rusku oslavují pravoslavné Veliko-

noce podle starého juliánského kalendáře, 
tedy všechny církevní svátky se slaví se 
zpožděním. Rusové si nechávají v kostele 
požehnat vajíčka a pak je vařená konzumu-

jí k velikonočnímu obědu. K tomu pečou 
ruské kuliči - neozdobený chléb politý sně-

hem z bílků. Veselé a radostné 
svátky jara mají i zde řadu tradic 
a obyčejů – tradiční barvení a 
zdobení vajíček, které si přátelé 
darují na důkaz vzkříšení a tři-
krát se políbí na tvář.

Dominantní barvou při de-

korování Velikonočních vajíček 
je v Rusku červená, jako sym-

bol Kristovy krve. Navíc, na roz-

bíjení skořápek se používají hřebíky, pro 
připomenutí Kristova ukřižování. Veliko-

noční oběd je velice přepychová slavnost, 
u které se obvykle sejde celé příbuzenstvo.

Ukrajina
V Ukrajině je tradičně na Velký pátek 

pečen ukrajinský velikonoční chléb - pa-

scha, a to hned v několika různých veli-
kostech, pro každého člena rodiny a jeden 

velký pro celou rodinu. Pascha je zdoben 
různými ornamenty - osmiramennými kří-
ži, věnci, květinami a ptáčky z téhož těsta. 
I tímto se liší od ruské kuliči - neozdobe-

ného chleba politého sněhem z bílků. Pro 
pečení paschy se používají speciálně vy-

tvořené keramické formy, v mnoha domác-

nostech se využívají i různě široké hrnce.

Německo
V Německu mají kořeny moderní 

tradice o velikonočním zajíčkovi, který 
schovává vajíčka a zde také vznikl zvyk 
zdobit velikonoční strom vajíčky a jinými 
velikonočními dekoracemi. V předvečer 

Velikonoc děti vyrábějí slaměná hnízda, 
která pak jejich rodiče schovají doma nebo 
na zahradě. Do nich velikonoční zajíček 
snese různobarevná vajíčka. Ráno na ve-

likonoční pondělí je děti vyrážejí hledat. 
Také se vyměňují dárky ukryté v obalu ve 
formě vajíčka. Tuto tradici proslavila znač-

ka Kinder a její vajíčka s překvapením. 
Němci také znají malování nebo barvení 
vajec, v různých částech jejich země se 
ale tradice liší. Například v Horní Lužici 
na pomezí s Polskem a Českem se konají 
nedělní velikonoční jízdy. Stovky jezdců 
na koních v místních městečkách a vesni-
cích zvěstují zprávu o narození Krista. V 
Bavorsku je známé třeba házení vajec, kdy 
se majitel domu pokouší přehodit střechu, 
přičemž někdo z rodiny může vejce na dru-

hé straně chytat. Takový hod prý stavení 
ochrání před bleskem. Německou neob-

vyklou tradicí je tzv. velikonoční oheň. Na 
jedno místo se svezou Vánoční stromky, 
ze kterých se udělá velký oheň na znamení 
očištění se od znaků uplynulé zimy a pří-
pravy na příchod jara.

Rakousko (Vídeň)
V Rakousku hrají na Velikonoce oz-

vláštněnou hru koulení vajíček, jejímž cí-
lem je co nejvíce rozbít skořápku vajíček 
protivníků. Na Zelený čtvrtek preferují k 
jídlu něco zeleného. Sníst vejce, které sle-

pice snese na Zelený čtvrtek, prý přináší 
štěstí a zdraví. Na Bílou sobotu jsou ze-

jména v oblasti Alp oblíbené velikonoční 
ohně, které mají spálit zimu. Tento zvyk 
se udržuje i v některých částech Německa.

http://velikonoce.nasesvatky.cz/svet

Velikonoční pokrmy - podle lidových tradic

Škaredá středa
trhance nebo bramboráky - a nehezky 
naaranžované;
Zelený čtvrtek
jarní polévka + škvarkové placky 
nebo preclíky. Pokrmy z petrželky, 
mladých kopřiv, špenátu...
Velký pátek
Na Velký pátek se obvykle držel půst;
Bílá sobota

velikonoční nádivka a mazanec;
Nedělní Boží hod Velikonoční
masový vývar, hlavní jídlo byla drů-

bež, skopové, jehněčí, králičí, kůzlečí 
maso, pokrmy z vepřového masa nebo 

uzeného. A samozřejmě beránek;
Velikonoční pondělí
pokrmy z vajec - smažená, v omáč-

kách, naplněná, v salátech nebo k 
masu. Nebo velikonoční nádivka s 
vejci.

Když vykvetou talovíny.
Lenost je mi cizí.

Do přírody vyrážím.
Sníh pozvolna mizí…

Alka Bazalka AAS

Talovín zimní (Eranthis hyemalis) 
patří k prvním jarním rostlinám.

PRAVIDLO „LEHKÉ RUKY“
Co je důvodem rozlišných reakcí rostlin na stejné podmínky jejich růstu?

 ...pokračování z minulého čísla

Dávno ztraceným klíčem, který otevírá tajem-

ství opravdové fyziky mikrosvěta, jsou pojmy jako 
EZOOSMÓZA a EZOOSMICKÁ MŘÍŽKA. Dá-

vají ucelený obraz o procesech, které probíhají ve ves-

míru, o diskrétní struktuře hmoty, o funkcích neděli-
telných a vzniku dělitelných částic, pochopení základů 
jejich interakce… 

obr. 1. Fragment ezoosmické mřížky v 3. dimenzi
1. ezoosmická membrána („strana“ prostorové 

krychle)
2. stacionární (reálná) částečka Po

Na úrovni ezoosmické mřížky jsou všechny reál-
né částice Po, nehledě na to, že každá existuje ve své 
ezoosmické buňce, spojeny do jediného společného 
septonového pole. Septonové pole sjednocuje všechny 
stacionární částice Po do jediného integrovaného sys-

tému („řídící část“ hmotného světa), který jako jediné 
„řídící centrum“ funguje pouze v rámci 6 - ti dimenzí. 
V septonovém poli dochází k okamžitému informační-
mu kontaktu a neexistuje čas… 

Septonové pole je společné univerzální pole, díky 
kterému se uskutečňují všechny fundamentální in-
terakce ve hmotném světě. Je základem každého jevu, 
procesu, objektu a jejich součástí. Vlastní septonové 
pole je charakteristické všem objektům makrokosmu 
a mikrokosmu. Je to společné pole, které je spojuje ve 
své podstatě… Právě toto univerzální pole určuje cho-

vání komplexních systémů. Znalosti o septonovém 
poli jsou klíčové pro pochopení hmotného světa 
na všech úrovních jeho existence. Dávají odpovědi 
na otázky, co je to čas, prostor, gravitace, elektro-
magnetismus, povaha elektrického proudu, co nutí 
částečky a objekty pohybovat se a bojovat o život 
či vzájemně na sebe působit? Pokud známe prin-
cip fungování septonového pole, můžeme pochopit, 
jak probíhá proces předávání informací, jejich kó-
dování a dekódování různými systémy a tak dále. 
Pokud disponujeme informacemi, jak funguje sep-
tonové pole různých objektů, včetně člověka, může-
me pochopit, jak probíhá proces vzniku myšlenek.

Zpráva “Prapůvodní Fyzika ALLATRA”

Clive Baxter též uskutečnil zajímavou sérii poku-

sů, ve kterých rostliny poznávali ničitele jiné rostliny, 
a reagovaly na živé emoce lidí, kteří se nacházeli dale-

ko od nich. Hlavně pro zachování čistoty experimentu 
vymyslel vědec zcela automatizovaný postup. Speci-
álně zkonstruovaný přístroj zabíjel Artemiami (korýší 
žijící ve slaných vodách) úplně náhodně a bez časové 
posloupnosti. A na pásce se automaticky zapisovala 
reakce rostlin. Veškeré nálezy prokazovaly přítomnost 
vědomí, jako součást společného rozumového pole.

Se znalostmi, které zveřejnili vědci mezinárod-

ní výzkumné skupiny ALLATRA SCIENCE ve výše 
uvedené zprávě, je dnes jasné to, co ještě před nedáv-

nem bylo předmětem výsměchu pro jedny a ilozofo-

vání pro druhé:
Septonové pole sjednocuje všechny stacionární 

částice Po do jediného integrovaného systému („řídící 
část“ hmotného světa). V septonovém poli dochází k 
okamžitému informačnímu kontaktu mezi reálnými 
(stacionárními) částicemi Po. To znamená, že se infor-
mace v tomto poli přenáší z jedné částice Po do druhé 

okamžitě, a to bez ohledu na to, jak daleko jsou od 
sebe částice v ezoosmické mřížce vzdáleny. V tomto 
poli neexistuje čas.

Odvážný průnik do pochopení procesů, které za-

čali studovat Clive Baxter a řada dalších vědců z ce-

lého světa, významně posunul hranice našich znalostí 
o sobě a o světě obecně. Vědecké poznatky ze zprávy 
„Prapůvodní Fyzika ALLATRA“ otevírají nové ob-

zory pro různé oblasti vědy, díky čemuž můžeme s 
jistotou vstoupit do Nové éry vědeckého zdůvodnění 
nemateriální podstaty Vesmíru a prvotnosti Duchovní-
ho světa.

První publikace v USA o studiích s rostlinami při-
pojenými ke galvanometru, spustili vlnu, díky níž byly 
udělány další objevy v této oblasti:

● Kalifornský vědec Randall Fontes studoval pře-

sun elektrických potenciálů mezi buňkami rostlin a 
nazval to „Jednoduchý nervový systém“.

●Sir Chandre Voz, který sledoval rostliny Mimosa 
pudica, se setkal s projevy charakteristickými pro ner-
vové systémy. Ve svých výzkumech používal optické 
zařízení, které reaguje na pulsaci.

● V laboratoři profesora B. Puškina (Institut obec-

né pedagogické psychologie) pokusy s obecně známou 
Begónií ukázaly, že reaguje na emoční stav člověka.

● Díky výzkumům, které se uskutečnily v Timiri-
azevské zemědělské akademii vyšlo najevo, že rostlina 
může přenášet „signál nebezpečí“ změnou elektrické-

ho potenciálu listů.

Vědci pracující v této oblasti dospěli k výsledku, 
který šokoval celou vědeckou komunitu: „Rostlina - 
poměrně jednoduchý organismus bez nervového sys-

tému, je schopna přijímat signály vycházející ze slo-

žitějšího organismu“. Vědci ovšem museli přiznat, že 
tento proces probíhá na jim neznámé úrovni. A vůbec 
nezáleží na tom, mají-li zkoumané objekty nervový 
systém, protože kontakt se uskutečňuje prostřednic-

tvím bioenergetických vln přijímaných přímo buňkami 
organismu.

Článek: Vědci dokázali, že rostlina může cítit a 
přemýšlet

Dnes se hlavním tématem fyziků, tak jako i v mi-
nulosti, stala diskuse o „předpokladu“ existence spo-

lečného pole, které je základem všech jevů a interakcí 
hmotného světa. Základem všech těchto procesů je čis-

tá fyzika. Prapůvodní Fyzika ALLATRA je odpovědí 
nejen na tyto otázky, ale přináší absolutní pochopení 
toho, kdo je to člověk a jaký je smysl jeho existence.   

Zpráva Prapůvodní Fyzika ALLATRA

A pokud chceme stále vysvětlit „pravidlo Leh-

ké ruky při sázení“, ocitneme se v nádherném světě 
septónů a jejich interakcí v ezoosmické mřížce, jež je 
základem všech viditelných projevů a reakcí hmotné-

ho světa. Nyní můžeme říct, že máme-li Prapůvodní 
Znalosti, to, co bylo v minulosti předmětem víry, se 
dnes dá objasnit z hlediska biologie, chemie, fyziky, a 
že pro člověka, pro něhož hmotný svět není tím jedi-
ným, není nic nemožného!

překlad ze zdroje: http://allatravesti.com/pravi-
lo_legkoy_ruki

1

2

Velikonoce ve světě

VELIKONOČNÍ KUŘÁTKA JARNÍ PRANOSTIKY
Dokud vlaštovička nezašveholí, 

jara nebude.

Časné jaro-mnoho vody, jarní deš-

tě-mnoho škody.
Jarní déšť je pro rostliny, podzimní 

pro prameny.
Je-li vrána nablízku, je nejvyšší čas 

síti.

Jak prvně zahřmí, ialka víc nevoní.
Kukačka dříve nezakuká,dokud se 

nenažere zeleného ovsa.
Je-li večer silná rosa,zrána zpívá 

dobře kosa.
Kdo na jaře neseje,v zimě nevěje.
Prostuzené ranní rosy,ohlašují pěk-

né časy.
Slavík začíná zpívat až když se 

může napít rosy z březového listu.
http://www.obecmokre.cz/

RODNÝ KRAJ

Ingredience: balíček dětských 
piškotů, čokoládovou polevu, kandované 
ovoce (nebo želé bonbony) na ozdobení na 
náplň, 2 lžíce másla, 3 lžíce moučkového 
cukru, citrónovou šťávu

Postup: Změklé máslo utřeme 
s cukrem do pěny a po troškách 
přikapáváme citrónovou šťávu. Krémem 
slepujeme vždy dva piškoty.

Varianta 1: Hotová kuřátka máčíme 
v polevě, do které vtiskneme červený hřebínek a žlutý zobáček. Ty předtím vyřízneme z 
kandovaného ovoce. Oči naznačíme bílou polevou, cukrovými korálky apod.

Varianta 2: Čokoládovou polevou označíme oči, z kandovaného ovoce vykrojíme 
zobáček a hřebínek a přiložíme ke slepeným piškotům.

Hotová tělíčka kuřátek klademe na další piškot potřený krémem. Pro jistotu můžeme 
ještě kuřátko ke spodnímu piškotu připevnit párátkem.

http://www.ireceptar.cz/
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POKUSY S DNA OBJEVILY 
JEJÍ SKUTEČNOU SCHOPNOST

Tři pokusy s DNA, dokazující, že pocity člověka 
ovlivňují molekuly DNA.  

Specialista v oboru kvantové biologie, Vladimír 
Poponin, zveřejnil výsledky experimentu provedené-

ho v Ruské akademie věd, spolu s kolegy, mezi nimiž 
byl i Peter Garyaev.

Experiment číslo 1
Ze skleněné trubice byl odpumpován vzduch, 

čímž se v ní vytvořilo umělé vakuum. Podle oiciální 
vědy vakuum je prázdný prostor, ale zároveň je zná-

mo, že v něm ještě zůstává nějaké množství fotonů. 
S pomocí speciálních senzorů, vědci určili místo na-

cházení fotonů v trubici. Jak se dalo očekávat, byly 
chaoticky rozmístěny po celém prostoru trubice. 

Poté do trubice umístili vzorce lidské DNA. A na-

jednou se fotony začaly chovat nečekaným způsobem. 
Zdálo se, že DNA, pomocí nějaké neviditelné síly, 
organizovalo fotony do uspořádané struktury. V kla-

sické fyzice vysvětlení tohoto jevu nenajdeme. Přesto 
výzkum ukázal - lidská DNA má přímý vliv na kvan-

tovou strukturu hmotného světa.
Další překvapení čekalo na vědce poté, co vyjmuli 

DNA z trubice. Logický by byl předpoklad, že se foto-

ny vrátí do svého původního chaotického stavu. Podle 
výsledků Michelson-Morleyho experimentu, právě 
toto by se mělo stát. Avšak místo toho vědci uviděli 
zcela jiný obraz: fotony s velkou přesností zachovaly 
uspořádání zadané molekulou DNA.

Poponina a jeho kolegy čekal obtížný úkol – vy-

světlit jev, který pozorovali během experimentu. Jaká 
síla působí dál na fotony poté, co se DNA vyjme 
z trubice? Možná, že molekula DNA něco po sobě za-

nechala, nějakou sílu, stále působící i po přemístění 
fyzického objektu? Možná, že se vědci střetli s něja-

kým mystickým fenoménem? Nezůstalo-li mezi DNA 
a fotony, po jejich oddělení, jakékoli spojení, které ne-

můžeme detekovat?
Závěr: člověk je pomocí své DNA schopen na 

kvantové úrovni ovlivňovat okolní svět a dokonce i 
celý vesmír. 

Tento experiment je pro nás významný hned z ně-

kolika důvodů. Zaprvé ukazuje na přímou vazbu mezi 
DNA a energií, z níž je tvořen celý svět. Závěry, které 
lze vyvodit z pozorovaného jevu v tomto experimentu, 
jsou následující:

- existuje energetické pole, které dosud nebylo 
známo;

- prostřednictvím tohoto energetického pole DNA 
ovlivňuje hmotu.

Takže, v laboratorních podmínkách, díky přísné 
kontrole, bylo zjištěno, že DNA mění chování světel-
ných částic fotonů. Tento fakt potvrzuje to, o čem se 
již dávno hovořilo v duchovní literatuře – o schopnosti 
člověka ovlivňovat svět. 

Experiment číslo 2
V roce 1993, časopis „Advances“ zveřejnil zprávu 

o studiích provedených v americké armádě. Cílem to-

hoto výzkumu bylo zjistit vliv pocitů člověka na jeho 
vzorky DNA, umístěné na určité vzdálenosti od něj. 
U člověka byly z úst odebrány vzorky tkáně s DNA. 
Vzorek byl umístěn v jiné místnosti téže budovy ve 
zvláštní komoře vybavené elektrickými senzory, které 
ixovaly všechny změny v DNA. Pozorovali reakci na 
pocity člověka, jenž se nacházel ve vzdálenosti něko-

lika set metrů.
Člověku ukazovali speciální videa, vyvolávající 

v něm nejsilnější pocity - od brutálních válečných do-

kumentů až po komedii a erotické scény.
V okamžicích silných emocionálních vybuze-

ní vzorky DNA, vzdálené stovky metrů, reagovaly 
silnými elektromagnetickými výkyvy. Jinými slovy, 
chovaly se tak, jako by byly stále součástí lidského 
organismu. 

Poté, co americká armáda uzavřela výzkumný 
projekt, Dr. Baxter a jeho tým pokračovali ve studii, 
a přitom zadávali mnohem větší vzdálenosti mezi člo-

věkem a jeho DNA.
Začali se vzdálenosti 350 mil, a pro měření časo-

vého intervalu, mezi emocionálním stimulem na člo-

věka a reakci vzorku jeho DNA, byly použity atomové 
hodiny v Coloradu. Zjistili, že žádný časový posun 
mezi momentem, kdy člověk dostával emoční podněty 
a momentem reakcí DNA, nebyl! Všechno probíhalo 
ve stejnou dobu!

Bez ohledu na vzdálenost vzorky DNA reagova-

ly, jako by zůstaly částí těla člověka. Jak výmluvně 
řekl kolega Bastera, Dr. Jeffrey Thompson: "Není žád-

né takové místo, kde naše tělo skutečně začíná a kde 
končí."

Zdravý rozum nám říká, že tento výsledek je ne-

možný. Vždyť pokus Michelsona Morleyho v roce 
1887 ukázal, že neexistuje žádné pole, umožňující 
spojitost mezi všemi objekty. Z hlediska zdravého ro-

zumu, pokud se jakákoli tkáň, orgán nebo kost fyzicky 
oddělí od těla, mezi nimi nebude žádná spojitost. Ale 
ukazuje se, že ve skutečnosti je to jinak!

Experiment Baxtera nutí člověka zamyslet se nad 
vážnými a dokonce i trochu děsivými fakty. Každý den 
většina z nás přijde do styku s desítkami až stovkami 
lidí. A pokaždé, když stiskneme někomu ruku, na naší 
dlani zůstávají buňky DNA jeho kůže. My zase předá-

váme svou DNA jemu. Znamená to, že zachováváme 
kontakt se všemi těmi lidmi, jichž jsme se fyzicky do-

tkli? A pokud ano, jak hluboká je tato spojitost? Na 
první otázku musíme odpovědět kladně: ano, spojitost 
je udržována. Pokud jde o její hloubku, pak se zdá, 
že tady záleží na tom, do jaké míry si my toto spojení 
uvědomujeme. 

Experiment Baxtera  
dokazuje následující:

1. Živé tkáně jsou propojené neznámým energe-

tickým polem.
2. Prostřednictvím tohoto energetického pole buň-

ky těla a vzorce DNA, izolované od daného těla, udr-
žují vazbu.

3. Lidské pocity mají přímý dopad na izolované 
DNA.

4. Tento efekt se projevuje stejně na libovolné 
vzdálenosti.

 Navzdory tomu, že o vlivu pocitů na zdraví člo-

věka bylo psáno v různých duchovních tradicích od 
nepaměti, vědecky to bylo dokázáno teprve nedávno.

V roce 1991, pracovníci Výzkumného Ústavu 
Matematiky Srdce, vyvinuli program ke zkoumání 
vlivu emocí a citů na tělo. Hlavní zaměření bylo na 
lidské srdce. Tato průkopnická studie byla publiko-

vána v prestižních časopisech a je často citována ve 
vědeckých pracích.

Jedním z nejvýznamnějších úspěchů Institutu bylo 
objevení energetického pole, soustředěného v okolí 
srdce a vycházejícího až za hranici lidského těla. Toto 

pole má tvar „torus“ o průměru jeden a půl až dva a půl 
metru. 

Experiment číslo 3
Třetí pokus byl proveden Ústavem Matematiky 

srdce. Zpráva, napsaná o tomto experimentu, má ná-

zev "Lokální a nelokální působení koherentních frek-

vencí Srdce na konformační změny v DNA."
Tento experiment se vztahoval k nemocným an-

traxem. Několik DNA placenty (nejstarší forma DNA) 
umístili do kontejneru, ve kterém se měřily jejich změ-

ny. Zaškoleným účastníkům experimentu, z nichž ka-

ždý byl schopný zažívat silné emoce, rozdali lahvičky 
s touto DNA. Bylo zjištěno, že v závislosti na pocitech 
účastníků, DNA měnila tvar.

Když účastníci cítili vděčnost, lásku a uznání, 
napětí se v DNA snižovalo a spirály se narovnávaly, 
stávaly se delší.

Když cítili strach, hněv, frustrace nebo stres, DNA 
se zkrucovala a zkracovala. 

Později tento experiment byl proveden na HIV-

-pozitivních pacientech. Bylo zjištěno, že prožívání 
pocitů lásky, vděčnosti a nadšení zvyšuje odolnost 
organizmu až 300.000 krát! A to je odpověď, která 
vám pomůže se vždy cítit dobře, bez ohledu na to, jak 
hrozné viry či bakterie jsou všude kolem vás. Zůstá-

vejte ve stavu radosti, lásky a vděčnosti!
Lidé, kteří jsou schopni zažívat pocity hluboké 

lásky, mohou měnit tvar jejich DNA. Gregg Braden 
říká, že to ukazuje na existenci nové formy energie, 
která spojuje všechna stvoření.

Tato síla se zdá být podobná hustě tkané síti spo-

jující všechny materiální objekty. V podstatě jsme 
schopni ovlivňovat tuto síť tvoření skrze naše vibrace.

Takže jak vytváříme svou vlastní realitu? Vybírá-

me ji svými vlastními pocity. Naše pocity aktivují ča-

sový interval prostřednictvím sítě tvoření, propojující 
veškerou energii a hmotu ve vesmíru.

Vzpomeňte si na univerzální zákon, který říká, 
že přitahujeme k sobě to, na co soustřeďujeme svou 
pozornost. Pokud se soustředíte na strach, posíláte 
signál vesmíru, aby vám přihodil to, čeho se bojí-
te. Ale pokud se naladíte na pocity radosti, lásky 
a vděčnosti, pak se automaticky vyhýbáte všemu 
negativnímu.

Svými pocity vybíráte jiný časový interval.
Můžete zabránit onemocnění chřipky, jiných viro-

vých chorob, pokud budete zažívat jen pozitivní poci-
ty, které pomáhají udržet imunitní systém na neuvěři-
telně vysoké úrovni.

 Tak získáte ochranu před čímkoliv, a to tu nej-
jednodušší a nejlepší, která jen může být.

 zdroj: internet

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

...pokračování z minulého čísla 
„Jaký si most vystavíš, přes takový 

i přejdeš“ Darginské přísloví

Velmi často v pověstech symbolizuje 
stavění mostu a následné procházení přes 
něj konec jednoho cyklu a začátek dalšího, 
cestu ze starého života do nového. Pře-
chod přes most často znázorňuje přechod 
v čase nebo k věčnosti. V tomto kontex-
tu se stávají srozumitelnými motivy lido-
vých příběhů, ve kterých se například za 
jednu noc postaví nádherný zlatý most se 
stromy a zpívajícími ptáčky, nebo se pro-
mění strom na most, přítomnost nějakého 
monstra před mostem, věštkyně, která pod 
mostem hrdinovi předpovídá osud (často 
na to narazíme v ruských pohádkách). Vět-
šinou přes most prochází hlavný hrdina, 
který porazil monstra.  

Starověké Indo-iránské náboženství 
Zoroastrismus (dodnes zůstává základem 
mnoha náboženských sekt Pársů) říká, 
že duše mrtvých se ocitají před mostem 
Rozlišování (Činvat Parvata), po kterém 
se dostanou do nebe. Ovšem pro hříš-
níky se most stával úzkým jako žiletka. 
Pro spravedlivé se most rozšiřoval. Po-
dobu takového mostu můžeme vidět na 
některých středověkých křesťanských 
obrazech znázorňujících nebe a peklo. 
V pozdnější tradici popisovali Činvat 
jako most, na němž Mitra, Rashnu a Sra-
osha (synové Ahura Mazdy) konali soud 

nad dušemi mrtvých. Most vedl k „Soud-
né hoře“.

„Podobá se mnohohrannému světel-
nému paprsku. Některé hrany má široké 
jako devět kopí, zatímco jiné jsou úzké 
jako ostří nabroušené dýky. Když se duše 
spravedlivých a hříšníků přiblíží k Činva-
tu, obrátí se k spravedlivým širokou hranou 
a ke hříšníkům úzkou. Čím více člověk 
v životě vykonal zla, tím užší se stává most 
Činvat.“

Psi - strážci na mostě Činvat neště-
kají a nevrčí na hříšného nebožtíka, ale 
naopak jej přijímají mlčky. Naproti tomu 
spravedlivého vítají štěkotem a kňuče-
ním, aby se cítil v bezpečí, nadějně chrá-
něn. Navíc zemřelého na mostě Činvat 
potkává Daena – ta, která hodnotí, jaké 
myšlenky, slova a skutky měl člověk 
během svého pozemského života. Dob-
rá duše ji vnímá jako krásnou a veselou 
dívku. Ale hříšnici ji vidí jako odpornou 
ošklivou babiznu.  

„Doprovází ji svátost, pravda, moc 
a síla. Tato panna svrhne zlé duše hříšných 
lidí do Tmy. Čisté duše dobrých lidí jsou 
mocí této panny doprovázeny přes nepří-
stupné hory Hara Berezajti. Tato dívka pře-
vádí spravedlivé přes most Činvat, aby se 
připojili k nebeským  Jazatům.“

Sirat (Arabský طارصلا - as-sirat), 
v islámské eschatologii znamená most, 
který se nachází nad ohnivým peklem. 
Most Sirat je velmi úzký. Je tak tenký, 
jako vlas nebo ostří meče. V koránu je 
slovo „Sirat“ použito více než čtyřicetkrát 
ve smyslu „přímá cesta“ (arabský طارصلا 
-Al-Sirat al-Moustaquim). Po - .ميقتسملا
dle tradice, až nastane soudný den, všichni 
lidé budou muset přejít přes most Sirat. 
Zbožní muslimové se „bleskurychle“ pře-
nesou přes most do ráje k prameni Kawthar 
a bezbožníci a hříšníci nebudou schopni 
přejít most a spadnou do pekla. Islámský 
most Sirat je podobný mostu Činvat v zo-
roastrismu. V zoroastrismu dobré božství 
Wai převádí duše věřících přes most Čin-
vat na místo, které jím bylo přiděleno. 

V knize Ptáci a kámen od Anastasie 
Novych najdeme následující popis mostu: 

„Rozhodující bitva pro člověka jdou-
cího po duchovní cestě nastane tehdy, když 
započne opravdovou vnitřní práci, kdy po 
odložení všech podmíněností bude skuteč-
ně pěstovat vnitřní Lásku, půjde k Bohu 
navzdory všemu, nezastaví se před ničím. 
Jednoduše řečeno, když se bude přibližo-
vat k Bráně a vstoupí na jediný most ve-
doucí k ní, nebo pěšinu, říkej tomu, jak 
chceš. V zásadě, tímto hlavním konečným 
úsekem musí projít všichni lidé, kteří do-
sáhnou určitého stupně duchovní zralosti, 
bez ohledu na to, jakou cestou k němu 
došli. Zkrátka a dobře, všechny tyto různé 
cesty jsou jen různými způsoby hledání, 
nahmatávání té jediné stezky, která vede 
k Bráně.“  „A jak poznáš, jestli jsi našel tu 
pěšinu nebo jdeš znovu po kruhu do husté-
ho lesa?“ vyřkl pochybnosti Max. „Neboj 
se. Každý člověk, který vstoupil na tuto 
cestu, vše ucítí. Navíc ho budou provázet 
znamení.“ „Znamení?“  „Ano, tak říkajíc 
ukazatele v duchovním průvodci.“ „A šlo 
by toto téma rozšířit?“ „Můžeme rozšířit… 
Přeskočím všechna ta vnější znamení, kte-
rá člověk začne vidět a chápat díky posí-
lenému intuitivnímu vnímání. Povím vám 
ale o nejdůležitějším vnitřním znamení, 
které se objeví, jakmile člověk vstoupí na 
tento most nebo pěšinu, tedy vstoupí do 
závěrečné bitvy se svým živočišným prin-
cipem o prvenství duše v tomto těle. Tento 
symbol se objevuje v podobě hlavy starého 
plaza, hada nebo draka. Většina lidí začíná 
vidět, jako by se na ně dívala kobra s na-
fouklou kapucí. Její pohled není agresivní, 
ale klidný. Dívá se do očí, spíše do oblasti 
nosní přepážky. Člověk vidí její obraz před 

sebou jak se zavřenýma, tak s otevřenýma 
očima.

Na tomto úseku duchovní cesty se pra-
videlně objevuje před očima i v každoden-
ním životě. Někdy si lidé myslí, že mají ně-
jaké dotěrné halucinace. Had se buď mihne, 
nebo proplazí. Pro ty, kdo jdou přes most, je 
to v pořádku. Každý má samozřejmě svůj 
obraz plaza. Částečně je to spojeno s vnitřní 
představivostí, variantami, které má v sou-
časné době k dispozici v asociativní paměti. 
Postoj vůči zjevení se tohoto plaza se také 
liší. Jestliže člověk vyrůstal v oblasti, kde 
byl had uctíván jako posvátné zvíře, pak 
bude reagovat více či méně klidně. Ale 
ten, komu byl k nim od dětství vštěpován 
strach – u něj přirozeně začne vznikat stej-
ná odvetná reakce – pocit strachu a odporu. 
Ale ať je to jak chce, když člověk překoná 
své iluze, včetně strachu, když zcela opustí 
svou negativitu a uvědomí si pravdu, tehdy 
pochopí, že Had je jen první Strážce. Dal-
ší průchod probíhá pouze pod dohledem, 
protože na tomto úseku duchovní cesty se 
zapojují už jiné energie…“ „Nakolik váž-
nější?“ zajímal se Max. „No, posuď sám. 
Tomu, kdo prošel prvním Strážcem, se ote-
vírají takové možnosti, díky nimž může řídit 
nejen přírodní živly, ale i osudy lidí…“ „To 
není špatné,“ řekl překvapeně Max. „Tak-
že, když člověk dokončí tak říkajíc svůj 
přechod přes most, tedy vychází jako vítěz 
z této inální bitvy, osobního Armagedonu, 
uváže-li své zvíře na řetěz, pak had zmizí.

 Člověk se stává duchovně mnohem 
vyšší a čistší… Jednoduše řečeno, celý 
tento proces není nic jiného než fáze prá-
ce center hypotalamu, o nichž jsme spolu 
mluvili, až do úplného nebo částečného 
utlumení centra negativních myšlenek – 
kakodemonu. Mimochodem, podobný 
proces je ve starodávné józe spojen s pro-
buzením spícího hada a jeho stoupáním po 
páteři do čakry ‚tisíciplátečného lotosu‘, 
která je projekcí epifýzy.“

Ve svém životě buduje každý z nás 
svůj „most“, pokládá cestu. Někteří lidé si 

to uvědomují, jiní zase ne, a to proto, že 
tento most se nestaví ve viditelném vněj-
ším světě. Je to pokládání naší vnitřní cesty 
k duchovnímu světu. „Přechod přes most“ 
je obtížný a dokonce nebezpečný pro jdou-
cího. Málo kdo z lidí vynakládá nepřetržité 
a nezbytné úsilí na to, aby přes něj prošel 
ještě za svého života a získal věčný život 
v Domě Hospodina. Ovšem po smrti fy-
zického těla budou všichni lidé muset 
přejít tento Most, který postavili svými 
myšlenkami, slovy a činy. 

Ne všechny cesty k Duchovnímu svě-
tu, i když se člověku mohou zdát přímé, 
snadné a správné, opravdu vedou „přes 
Propast“ a pomáhají přejít Most Činvat. 
Většina z nich je klikatých, falešných a za-
motaných. 

Člověk se přibližuje ke své Duši tím, 
že se učí jí naslouchat, každý den vybírá 
jen dobré myšlenky a slova, koná dobré 
skutky, rozvíjí a projevuje svou vnitřní du-
chovní složku. A potom, dříve či později 
po vynaloženém úsilí a dostatečné vytr-
valosti, bude „stavba Mostu“ dokončena 
a člověk přes něj přejde. Brána Pravdy se 
otevře a člověk splyne se svojí Duší, vrátí 
se do svého skutečného Domu a stane se 
nesmrtelnou částečkou Jediného Boha. 

Existuje pouze jediná cesta – je to ces-
ta Pravdy – Aši. Jakákoliv jiná je necesta!

Avesta, Videvdat, Fragard 22, verš 26

ČINVAT: Most vedoucí přes propast

„Přechod přes most se podobá 
přechodu v Čase. Řeka dnů, řeka času 
a řeka života plyne bez zastavení a vše 
odnáší s sebou. Jedině stojící na mostě 
se ocítá ve věčném „tady a teď“ a hledí 
na odrazy v tekoucím potoce…

Řeka času odnáší naše milované, 
avšak zamilovaní se poté potkávají 
na mostech nebo prochází pod duhou 
ruku v ruce. Oni vědí, že shledání na 
zemi jsou jen dalšími po shledáních 
na hvězdných mostech…“     A. Kri-
vosheina

„Jsme mostem přes navždy. Klene-
me se nad mořem, pro potěšení se vr-
háme do dobrodružství, pro zábavu pro-
žíváme záhady, volíme prohry, triumfy, 
výzvy a všemožné výhody, zkoušíme to 
znovu a znovu, učíme se lásce a lásce 
a lásce…“

Richard Bach „Most přes navždy“

Most Činvat
Život utekl - už není cesty zpět,

čeká na tebe most Činvat.
A to, jaký jsi život měl -
teprv ukáže most Činvat.

Věčné řeky čarovný tok -
na Západ, sever, na východ a jih -

tisícery směry se rozdělil
věčné řeky čarovný tok.

Světlo nebo tmu jsi v životě vybral?
Víš, komu jsi svou duši oddal? 

V lesku zrcadel plamen věčnosti
osvítí ti, kdo Tebe vybral... 

Věrný Bohu nezná strach,
stezka hříšného je jako meč ostrá. 

Plameny tančí v ohni věčnosti,
zbavují strachu ty, jež byly důstojní.

Jasný je úsvít, bledne již soumrak,
tisíce trestů – milióny odplat.

Vím - všechny překážky mohu zdolat
a pak najdu Tebe na mostě Činvat.

Jevgenie Viračevá

Skutečně přímou a nejkratší ces-
tu můžeme objevit jedině přes pozná-
ní Pravdy, která se nachází v nitru 
člověka a spojuje ho se světem Boha. 
Tuto Pravdu není možné poznat ro-
zumem, ale hlubokými vnitrními po-
city. Je to Pravda o naší Duši. 

„Svobodným od smrti se můžeme 
stát jen tehdy, když poznáme Prav-
du. Pravda je ve vnitřním světě, cesta 
k Pravdě - ve vnějším. Pouze když zdo-
láte tuto Cestu, poznáte Pravdu a osvo-
bodíte se od smrti.“ 

A. Novych, AllatRa
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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 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

Strach je nepříjemná a destruktivní 
emoce, které spousta lidí propadá. Někdo 
míň, někdo častěji. Bojíme se …. o své 
bytí, o druhé, o práci… je toho hodně o co 
vše se bojíme a máme strach.

Strach je tedy problém….a problém 
trvá jen do doby, než jej pochopíme…. 
Zkusme tedy pochopit naše strachy. Pokus-

me se na ně podívat jiným úhlem pohledu.
V první řadě, je to naše myšlenka. 

Výplody našich představ, nad kterými pře-

mýšlíme, hrajeme si s těmi představami 
a vnitřně je prožíváme, jako bychom jistý 
děj již prožívali doopravdy.

No jo, ale jak se těch myšlenek tedy 
zbavit, jak je pochopit, aby nám neustále 
v hlavě neklovali jako datel.

Pokud se zamyslíte….tak dospějete 
k závěru, že se bojíte a máte strach pře-

dem… Tak schválně. Máte strach? Máte 
zrovna teď v tuto chvíli strach? Ano? Pro-

bíhá ta událost, které se bojíte právě teď 
v přítomném okamžiku…nebe má teprve 
nastat… za chvíli, za hodinu, zítra? 

Ahá….ahá… no je to tak? V přítom-

ném okamžiku se bojíte něčeho, co má 
teprve přijít….a má to vůbec přijít? Nemů-

že to být náhodou jinak? Ahá… na chvíli 
nečtěte dál….jen zavřete oči a vnímejte 
svůj strach, svou obavu… není náho-

dou zbytečná? Může to být jinak? Pokud 
ano….tak věnujte raději pozornost tomu, 
jak byste opravdu chtěli aby to něco, 
z čeho máte strach probíhalo. Vložte svou 
energii do myšlenek, které vám budou pří-
jemné a ne do těch, které vás ubíjí.

Se strachem se dá pracovat. Jak? Jed-

noduše… vezměte do ruky tužku a papír. 
Pište si otázky a zapisujte odpovědi.

Čeho se bojím?
Proč se bojím? (spousta z vás si to ani 

neuvědomuje….ale je fakt, že se lidi rádi 
bojí)

Jak mi u toho je?
Je můj strach oprávněný?
Jak vím, že to bude tak jak si před-

stavuji?
A nejdůležitější otázka: Je strach, kte-

rý právě prožívám v přítomném okamžiku 
a nebo má teprve nastat ten okamžik, kte-

rého se bojím?
Pokud si poctivě a upřímně odpovíte 

na uvedené otázky (klidně si další ke své-

mu strachu přidejte….čím více se o svém 
strachu dozvíte, tím více se budete ori-
entovat), tak zjistíte, že je to opravdu 
jen výplod vaší fantazie. Rovněž zjistíte, 
že máte problém žít v přítomném okamži-
ku…protože vaše myšlenky vám utíkají do 
budoucnosti.

Uvědomte si, kdy máte čas na svůj 
strach.

Odpovím vám za vás. Je to ve volných 
chvílích….kdy nemusíte nad ničím jiným 
přemýšlet. Když zrovna odpočíváte, nebo 
když se snažíte usnout. Sice se snažíte ho 
přehlušit svými pozitivními myšlenkami, 

ale co naplat, když ten katastroický scénář 
se daleko lépe prožívá v myšlenkách ….no 
vážně. Zkuste to. Zkuste, když už budete 
chtít přemýšlet o své budoucnosti proží-
vat tak jak prožíváte strach…svou radost. 
Určitě vy co máte strach, se ve své radosti 
dokážete jen mihnout a pak šup zpátky do 
strachu.

Jen na každém z nás záleží, co si 
v hlavě necháme…je to naše volba, jestli 
se budeme v myšlenkách radovat, nebo 
prolévat slzy.

Už vás slyším jak říkáte…njn…další 
teorie, těch už mám načtených habakuk…
čte se to dobře a vypadá to jednoduše….
ale ve skutečnosti to není lehké…nejde to. 
Máte pravdu… ale jen v první části …. 
Kolik z vás a kolikrát se pokusilo ty teo-

rie praktikovat? Kolik z vás vzalo tužku 
do ruky a zapisovalo, co zrovna cítí? Ko-

lik z vás, kteří mudrujete, že to nejde…to 
nějakým způsobem zkusilo změnit? Kolik 
z vás… prožívá v přítomném okamžiku 
zrovna okamžik strachu, který je právě 
teď…právě teď probíhá ta událost které se 
bojíte? Kdo pochopit má, ten pochopil. Kdo 
s tím  něco bude chtít udělat, tomu těch pár 
písmenek stačí na to, aby se o to pokusil.

http://www.moje-pravdy.cz/

„Strach zrozený z představivosti vidí 
nebezpečí i tam, kde ve skutečnosti žádné 
není.“ Sensei

 Existuje jedno takové staré podoben-

ství o strachu. Jeden mudrc potkal na své 
pouti Mor a zeptal se ho: ‚Kam jdeš?‘ Mor 
odpovídá: ‚Do velkého města. Musím tam 
zahubit pět tisíc lidí.‘ Za několik dnů stejný 
mudrc znova potkal Mor. ‚Řekl jsi, že za-

hubíš pět tisíc lidí a zahubil jsi celkem pa-

desát,‘ vyčetl mu mudrc. ‚Ne,‘ namítl, ‚za-

hubil jsem jenom pět tisíc, ostatní zemřeli 
strachem…‘“ Sensei ze Šambaly, 1.díl

Když je vaše srdce naplněno vděčnos-

tí, jakékoliv dveře, které se zdají být uza-

vřené, vás můžou přivést k překvapivým 
objevům.

Jen velmi málo žen osvojilo základy 
zenu. Rengetsu - je jednou z nich. Na jed-

né ze svých poutí Rengetsu přišla do ves-

nice při západu slunce a požádala přístřeší 
na noc. Ale vesničané před ní zabouchli 
dveře. Museli být ortodoxními buddhisty 
a nemohli u sebe nechat ženu zenu, a tak ji 
vyhodili z vesnice. Noc byla chladná a žena 
zůstala hladová a bez přístřešku. Strom 
třešně v poli ji poskytl přístřeší. V noci 
bylo opravdu chladno a ona stále nemohla 
usnout… A bylo to i nebezpečné - divoká 
zvěř... O půlnoci se vzbudila, třesoucí se 
zimou a uzřela: na noční jarní obloze se 
kvetoucí květy třešně usmívají mlhavé luně.

Přeplněná a poražená tou krásou se 

zvedla a otočila se směrem k vesnici: 
“Díky nim jsem zůstala bez noclehu, ale 
našla jsem sama sebe v noci pod kvetoucí 
třešní a mlhavým měsícem!”

S velkou upřímností děkovala těm li-
dem, kteří ji odepřeli nocleh. Jinak by přeci 
spala pod obyčejnou střechou a přišla by 
o tu krásu, o ten šepot květů a měsíce, o to 
nádherné ticho noci. Nezlobila se, přijala 
to a nejenom přijala a dokonce se tomu 
upřímně radovala. Cítila se vděčnou.

Život je velkolepý a každým okamži-
kem vám přináší tisíc a jeden dárek. Vy jste 
ale tak zaneprázdnění, tak pohlcení vaší my-

slí, která stále něco žádá, jste tak plní vašich 
myšlenek, že odmítáte všechny tyto dary. 
Bůh přichází neustále; a vy Ho nadále od-

mítáte. Člověk se stává Buddhou tehdy, kdy 
přijímá vše, co život přináší, s vděčností.

Osho

V posledních letech věnuji dost času 
věcem mezi nebem a Zemí, čtu duchovní 
literaturu, sleduji alternativní tématiky na 
internetu, medituji. Vím, co bych měl cítit, 
jak bych se měl chovat a co dělat. Jenže je 
rozdíl v tom, něco vědět, být o tom přesvěd-

čen, a na druhé straně to skutečně provádět 
v běžném životě. Například, když vás ně-

kdo naštve nebo vám ublíží, je těžké si hned 
uvědomit, že každý máme určité dispozice 
a osud, a v tu chvíli mu odpustit a zůstat 
v klidu. Nebo když se delší dobu nic nedaří, 
je těžké si říkat, že všechno má svůj smysl, 
nic není náhoda a že získáváme zkušenosti.

Přemýšlel jsem, jak to udělat, aby 
se mi získané duchovní poznání dostalo 
„pod kůži“, abych je prakticky uplatňo-

val v konkrétních situacích. Vytvořil jsem 
souhrn důležitých poznatků a zásad, který 
je úmyslně stručný, abych si jej lépe vští-
pil do hlavy a do srdce.  Čtu si ho denně 
a zabírá to. Chovám se klidněji než dříve, 
snažím se být vstřícný, nedělám si tolik 
starostí. Na mě to funguje, tak věřím, že to 
může pomoci i vám.

Poznatky a zásady šťastného života
V rámci osudu a životního plánu pro-

žíváme zajímavé, hezké, i těžší chvíle, 
občas míváme štěstí.  Události a seslané 
osoby nejsou náhoda. Mělo to tak být, má 
to nějaký smysl, někdy nevíme jaký, vše 
se ukáže až později. Nedělat si starosti 
a nerozčilovat se, všechno dopadne svým 
způsobem dobře. Jsme energie, duše, do-

časně v lidském těle, získáváme zkušenosti 
v tomto životě.

Vypouštět z hlavy neodbytné my-
šlenky, soustředit se na dech, vnitrní 
pocity.

Být laskavý. Podívat se na svět 
očima toho druhého a nevnucovat své 
názory. Kontrolovat se: Jsou má slova 

(činy) laskavá,  potřebná, pravdivá? 
Radost, klid, otevřenost. Vnitřní 

svoboda, přijetí věcí, tak jak jsou. Uvě-

domění, že i nejtěžší chvíle jednou skon-
čí. Každá chvíle prožitá v bdělé přítomnos-

ti se počítá.

Vděčnost – ocenit vše, co máme (ne-

jen materiální věci). Tolerance – každý 
člověk nakládá, jak nejlépe umí, s tím, co 
má k dispozici (duševně i materiálně). Tr-
pělivost – k cíli vedou různé cesty, vše má 
svůj čas. Poctivost – vnáší klid a harmonii 
nám i našemu okolí.

Odpustit všem, kteří ublížili či nás po-

nížili a odpustit i sobě za své činy. Nechat 
odejít hořkost z křivd i vlastní špatné svě-
domí a získat kontrolu nad svým životem. 

„Staň se přítelem svého nepřítele 
a odpusť mu jeho skutky, protože jinak ne-

jsi ani ty dokonalý.“ Sensei
Realit je tolik, kolik je mentálních 

představ. Vše, co si dovedeme hluboce 
vnitřně představovat dostatečně dlouhou 
dobu, se začne zhmotňovat. I naše obavy 
se časem stávají realitou. Když změníme 
obavy na víru a radost, budou tyto pozi-
tivní vibrace a pozitivní záměr přitahovat 
kvalitnější podmínky, myšlenky a vztahy, 
které tvoří naši realitu. 

Důležité je, aby to, co si přejeme, bylo 
v souladu s pocity naší duše. Pokud si pře-

jeme z mysli a ne z našeho srdce, tak často 
přichází zklamání. Mysl vidí jednostran-

ně a nevnímá celek. Uslyšet hlas Duše je 
umění, proto je důležité osvobodit se od 
svých nevědomých programů, přesvědče-

ní, bloků a strachů. Naše vyšší Já ví, co je 
pro nás nejlepší. 

To vše bychom si měli neustále denně 
uvědomovat. Bohužel myšlenky a emoce 
si často dělají, co chtějí. Jsou z toho staros-

ti, obavy a bereme život příliš vážně. Při-
tom jsme na této planetě proto, abychom 
si zahráli určité role, užili si zkušenost 
v lidském těle a vratili se Domu jako zralá 
Duchovní nesmrtelná Bytost.

Jiří Orlický, Praha
***

Anastasia: Někteří čtenáři se ptají: 
„A v čem je smysl mého života? Proč 
jsem tady? Cožpak opravdu jen proto, 
abych zasadil strom, postavil dům a vy-

choval děti?“ A sami si ve svých úvahách 
odpovídají, že pokud by to byly základní 
cíle existence člověka na zemi, tak by, za 
prvé, nebylo nutné, aby konstrukce hmoty 
byla tak složitá, včetně velice výkonného 
mozku, který zahrnuje různé úrovně stavu 
vědomí. Za druhé je logické předpokládat, 
že všichni, kdo už mají dům a vlastní zah-

radu, by byli šťastní a spokojení se svým 
životem. Vždyť ale hlavně tito lidé kladou 
takové věčné otázky a nenacházejí uspoko-

jení v realizaci přání svého mládí.

Rigden: Smysl lidského života vůbec 
není v rozmnožování a komfortu, to 
jsou pouze přirozené instinkty každého 
zvířete, které je geneticky napro-
gramováno postavit si noru, hnízdo 
a tak dále proto, aby vychovali potomst-
vo. Člověk je víc než zvíře, jeho smyslem 
je stát se duchovní nesmrtelnou bytostí.

AllatRa, A.Novych

Jeden úspešný podnikateľ zostarol. 
Vedel, že nastal čas vybrať jeho nástup-

cu. Namiesto toho, aby vybral niekoho 
z jeho riaditeľov, alebo detí , urobil niečo 
iné. Zvolal všetkých mladých vedúcich. 
A povedal: „Nastal, čas, aby som odovzdal 
moju funkciu jednému z vás.“

Všetci mladí vedúci zostali veľmi pre-

kvapení.
„Každému jednému z vás dám jedno 

semienko. Jedno veľmi dôležité semien-

ko. Chcem, aby ste ho zasadili a starali sa 
o neho po celý nasledujúci rok. Po roku po-

rovnám všetky vaše rastlinky, ktoré z neho 
vzišli a rozhodnem, ktorý z vás bude mo-

jím nasledovníkom.“
Tak ako ostatní, aj muž menom Jim 

dostal takéto semienko. Prišiel domov, 
a celý nadšený porozprával svojej žene 
príbeh o jeho šéfovi a úlohe, ktorú dostal. 
Ihneď semienko nasadili a urobili všetko 
potrebné, aby rastlinka vzišla.

Jim polieval semienko každý jeden 
deň a čakal na jeho prebudenie. Asi po 
troch týždňoch Jimovi kolegovia začali 
s nadšením rozprávať o malých rastlin-

kách, ktoré im začali rásť.
Jim stále kontroloval jeho semienko, 

ale zatiaľ sa nič, čo by sa podobalo na rast-
linku neukázalo. Prešlo 5 týždňov a stále 
nič. Zatiaľ, čo iní sa z rastliniek tešili, Jim 
cítil, že zlyhal.

Po 6 mesiacoch, Jim vedel, že semien-

ko zničil. Všetci už mali väčšie stromčeky. 
On nemal nič. Svojím kolegom nič neho-

voril a naďalej, polieval a hnojil svoje se-

mienko. Tak veľmi túžil, aby sa prebudilo.
Konečne prešiel rok. Šéf irmy si dal 

zvolať všetkých vedúcich pracovníkov. 
Jim, proste nechcel prísť s prázdnym kve-

tináčom, ale jeho žena ho presvedčila, aby 
šiel a bol úprimný.

Jimovi bolo veľmi ťažko. Bolo to pre 
neho veľmi zahanbujúce, ale vedel, že 
jeho žena má pravdu. Jim zobral prázdny 
kvetináč k šéfovi. Bol udivený aké krásne 
rastliny dopestovali jeho kolegovia. Boli 

prekrásne. Rôznych tvarov a veľkostí. Jim 
položil svoj prázdny kvetináč na dlážku. 
Väčšina jeho kolegov sa mu smialo a nie-

ktorým ho bolo ľúto.
Šéf prišiel do miestnosti a pozdravil 

všetkých. Jim sa snažil byť nenápadný 
a zostal v zadu.

Šéf povedal: „Krása. Dopestovali ste 
nádherné rastlinky. Teraz, z vás vyberiem 
jedného, ktorý sa stane mojím nástupcom.Šéf 
si všimol Jima, ktorý naplašene stál s prázd-

nym kvetináčom. Nechal si ho zavolať.
Jim zostal zhrozený. „Bože, teraz zistí, 

že som zlyhal. Asi prídem o prácu.“ Po-

myslel si.
Šéf nechal všetkých posadiť okrem 

Jima a zvolal. Predstavujem vám vášho 
nového šéfa. Jeho meno je Jim!

Jim tomu nemohol uveriť. Veď se-

mienko nedokázal ani naklíčiť.
„Ako môže byť on nový šéf?“ Pýtali 

sa ostatní.

Šéf povedal: „Pred rokom, v tento deň 
som vám dal všetkým semienka, ktoré ste 
mali zasiať, polievať ich a dnes ste mi ich 
mali priniesť. Lenže všetkým som dal uva-

rené semienka. Boli mŕtve. Nebolo možné, 
aby sa ujali.

Všetci ste mi doniesli zdravé a krásne 
rastlinky. Keď ste zistili, že sa vám se-

mienko neujalo, vymenili ste ho za dobré. 
Všetci, okrem Jima. Jim ukázal svoju čest-
nosť a odvahu a práve preto ho menujem 
za nového šéfa mojej irmy.“

Ak zasejete čestnosť, zožnete dôveru.
Ak zasejete dobrotu, zožnete priateľov.
Ak zasejete pokoru, zožnete veľkosť 

a silu.
Ak zasejete dobrú a kvalitnú prácu, 

zožnete úspech.
Tak buďte veľmi pozorný, čo dnes 

sejete vy, pretože to určí, čo v budúcnosti 
zožnete.

zdroj: http://www.spisiakoviny.sk/
semienko/3485

Bůh dal mi Duši, to dává mi křídla
motýlem stát se, v tom jsem se zhlídla.
Už vím, že na to mám, už vím, že to mohu,
s Duší se spojit, Anděla vrátit Bohu.

Láska je květina,
co voní a krásně se rozpíná,
je tady s námi, co světem je svět,
a čeká, až chtít budeme si přivonět.

Alena Chamrádová, Ostrava

Vracela jsem se večer domů z práce, když 
najednou zlehka zašustil deštík a pak se 

z nebe k zemi začaly snášet čím dál tím víc větší kapky.  Krásně houstly, až se mi zachtělo 
se zastavit a nastavit jim tvář.  Rozum ihned spustil: „No dobře, ale až za chvíli, ještě ujdi 
pár kroků, až potom… pak…“ Zastavila jsem se HNED. Zvedla jsem hlavu k nebi a ne-

chala si obličej omývat a hladit nádhernými čerstvými kapkami. Potom jsem pokračovala 
dál v cestě domů. A po pár krocích déšť USTAL…             Alena Chamrádová, Ostrava

Poznatky a zásady šťastného životaZ vlastní zkušenosti

„Prožili jste 16, 22, 30 let, no, dobře, 
tobě je skoro 40. Ale copak si někdo z vás 
pamatuje, jak je prožil? Ne, máte jen pou-
hé ubohé útržky, a ty jsou navíc jen spoje-
né s emocionálním vzplanutím.“

„Ano,“ zamyšleně pronesl Nikolaj 
Andrejevič, „život tak utekl, že jsem ho 
ani nezaregistroval. Samé studium, samá 
práce a ještě nějaké nicotné rodinné, ne-
konečné starosti… A o sobě, o duši oprav-
du nemáte kdy přemýšlet, pořád se obje-
vují nějaké naléhavé věci.“

„Přesně tak,“ potvrdil Sensei. „Mys-
líte na budoucnost, na minulost. Ale žijete 
přece v okamžiku, který se nazývá Teď. 
A co je to Teď – je to drahocenná vteři-
na života, je to dar Boží, který je nutné 
rozumně využít. Protože zítřejší den je 
krokem do neznáma. A není vyloučeno, 
že to může být váš poslední krok v tomto 
životě, krok do propasti, do nekonečna. 
A co bude tam?

Každý z vás si myslí, že má na Zemi 
spoustu času, proto jste nepřemýšleli 
o smrti. Ale je to tak? Kdokoli z vás může 

zemřít každou vteřinou, z libovolné příči-
ny, která na  straně jedné jakoby nezáleží 
na vás jakožto na biologické bytosti. Ale 
na straně druhé vy nejste pouhé biolo-
gické bytosti, jste Lidé, kteří v sobě mají 
částečku věčnosti. Až si to uvědomíte, 
pak pochopíte, že celý váš Osud máte ve 
svých rukou, velmi mnoho v něm závisí 
jen na vás samotných. A nejen zde, ale 
i tam. Zamyslete se: kdo jste, dokonalý 
biorobot nebo Člověk, materiální nebo 
duchovní bytost? Kdo?“

„No, člověk… asi,“ řekl Ruslan.
„No právě, ‚asi‘. A co to je ve skuteč-

nosti člověk, přemýšlel jsi o tom? Pronik-
ni do podstaty této otázky. Kdo v tobě cítí, 
jak se pohybuješ v prostoru, kdo hýbe 
tvými končetinami? Jak v tobě vznikají 
emoce, proč vlastně vznikají? A nesvaluj 
hned něco na někoho, kdo se tě dotknul, 
kdo tě urazil nebo naopak jsi ty závi-
děl, byl škodolibý, pomlouval. Copak to 
z tebe mluví duchovní princip?

Najdi v sobě křišťálový pramen své 
duše a pochopíš, že všechno toto hmotné 

pozlátko – auta, byty, chaty, postavení ve 
společnosti – všechny tyto hmotné statky, 
při jejichž dosažení strávíš celý svůj vě-
domý život, jsou jen prach. Prach, který 
se v tomto pramenu okamžitě promění 
v nicotu. A život ubíhá. Život, který mů-
žeš využít k proměně na nekonečný oceán 
Moudrosti.

Vždyť v čem spočívá smysl života, 
zamýšlel ses nad tím někdy? Nejvyšší 
smysl života každého jednotlivce spočí-
vá v poznání své duše. Všechno ostatní 
je dočasné, pomíjející, prostě jen prach 
a iluze. Jediná cesta, jak poznat svou 
duši, vede přes vnitřní Lásku, přes mrav-
ní očištění svých myšlenek a přes zcela 
neotřesitelné přesvědčení, že tohoto cíle 
dosáhneš, tedy skrze vnitřní víru... Do-
kud z tebe ještě sálá život, nikdy není 
pozdě poznat sám sebe, najít v sobě svou 
podstatu, svůj svatý, životodárný pramen 
duše… Vyznej se sám v sobě a pochopíš, 
kdo opravdu jsi.“

Sensei ze Šambaly, 1. díl, A. Novych

Co je tedy strach?

SEMIENKO

Podobenství VDĚČNOST

Vždy je důležité teď


