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Nikola Tesla:
„Nejsem autorem 

těchto myšlenek!“

Toto je příběh moderního Prométhea, kte-
rý pomocí elektřiny změnil svět. Výroba 
a  přenos elektřiny, rozhlasové, televizní 
vysílání, rentgen a  další objevy  – to byly 
vize, které dokázal přenést do reality.

Dnešní fyzikové k Teslovi vzhlížejí jako 
k absolutnímu géniovi. 

Ale nejvíc ze všeho jeho současníky 
ohromil počet vynálezů, které dokázal 
udělat a  šokující vyznání: „Nejsem auto-
rem těchto myšlenek!“ 

 pokračování na str. 5

Nebojte se konce světa.

Čekejte na konec tmy!
Světem se v  poslední době stále častě-
ji šíří různé zprávy ohledně data 21.  12. 
2012. Než se uchýlíme k  nějakým závě-
rům, zkusme zapátrat, kdo je zdrojem 
takových zpráv, co za tím stojí. Každá 
rostlinka, každá živá bytost se nacházejí 
v  procesu neustálého růstu a  rozvoje, 
stejně jako celý vesmír. Náš strach a nejis-
tota z naprosto přirozených procesů vzni-
ká jen v důsledku nedostatku informací. 
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O čem média mlčí:
Mediální soupeření 

o naše vědomí 
Je skutečně obtížné docenit roli medií 
v  našem životě, protože způsob, jakým 
jsou informace podávány, ovlivňuje naše 
názory na určité události, osobnosti, způ-
sob chování a hodnoty společnosti a ná-
sledně i na osud celé generace. 

Naše pozornost je záměrně odvádě-

na od věcí hlavních na podřadné.

 pokračování na str. 3

Symbolika 
lidových dárků

Jablko bylo základem mnoha dárků 
a  předmětů, které v  lidovém prostře-
dí provázely některé obyčeje. Jablko je 
symbolem života, červená barva jablka je 
symbolem životadárné lásky a síly. Červe-
né jablko bylo proto oblíbeným prvkem, 
který se v lidovém prostředí používal pro 
vyjádření základních lidských přání: zdra-
ví, životní síla a láska. 

Vlašský nebo lískový ořech byl sym-
bolem síly, bohatství a úspěchu v hospo-
dářství. 

pokračování na str. 4

V kamnech příjemně praská oheň, útulný domov naplňuje vůně doutnajících dřevených polen, za oknem vytváří na-
dýchané sněhové vločky sváteční ozdobu. Přichází kouzelné období pohody, míru a harmonie. Už od dávných časů 
lidé nedočkavě vyhlíželi toto nádherné období. Rozdělili rok do dvanácti měsíců po třiceti dnech a zbývajících pět 
zvláštních dnů bylo jakousi „pauzou v světském životě“, zlomem v řetězci životních událostí, obdobím věnovaným 
vzpomínkám na minulost, přehodnocení prožitého života a předpovídání budoucnosti. V tomto období lidé odmítali 
špatné myšlenky a nápady, vyhazovali staré věci, uhasili starý oheň v domech a kostelech a zapálili nový. Každý si 
něco přál a snažil se nahlédnout do budoucnosti. 

V á n o c e  p o  s t a l e t í c hV á n o c e  p o  s t a l e t í c h

Vánoce jsou snad ty nejkrásnější 
a také nejšťastnější svátky v roce. Při-
spívá k tomu nejenom hojnost jídla, 
pití a darů, ale nejdůležitější je to, že 
se rodiny sejdou a mají čas si zase jed-
nou v klidu popovídat a vychutnat si 
společně kouzelné období svátků.

Doba vánoční není výjimečná pouze 
dnes, bylo tomu tak už i mnohem dříve. 
I když dřívější Vánoce se přece jen od 
těch našich trochu lišily. Jak vlastně vy-
padaly zimní svátky třeba ve třináctém 
a čtrnáctém století? „V tomto období 
odrážely Vánoce jednak křesťanský 
prvek a zároveň také starý slovanský 
(resp. pohanský) zvyk oslavy slunovra-
tu,“ říká historik Miloslav Loupaur. 
„Ve staroslovanském prostředí se mu 
říkalo svátek Kratčun, tedy svátek nej-
kratšího dne v roce. Došlo k tomu, že 
církev se rozhodla slavit narození Je-
žíška v zimě, (stalo se tak již ve 4. stole-
tí v Římě, kdy se slavily nejpopulárnější 

Vážení a milí čtenáři!
Srdečně Vám děkujeme za Vaše příspěvky, články a komentáře a jsme velice rádi, že máme možnost se 
s Vámi podělit o pozitivní zprávy.
Zima už na oknech maluje sváteční ornamenty, vánoční ozdoby hrají všemi barvami a domov prostupuje 
vůně skořice a cukroví. Kouzlo svátků už je tady! Je všude kolem nás, plné lásky, klidu a pohody. Vánoční 
svátky jsou časem hezkých vzpomínek, neopakovatelných zážitků, pohádek a zázraků.
Kdysi dávno lidé věřili, že existuje Pohár hojnosti, který splní každé naše přání. Stačí jen přitisknout ústa 
k jeho okraji, přát si něco a náš domov naplní láska, štěstí, radost, a spokojenost – tedy bohatství, které se 
nedá koupit a nad kterým ani čas nemá moc. Každý z Poháru čerpal, kolik chtěl, a přitom nebyl Pohár 
nikdy prázdný. Právě naopak, přebýval hojností. Proč tomu tak bylo? Možná proto, že se každý snažil 
o toto bohatství podělit s ostatními a přidat kapku radosti do života druhých.
Z celého srdce Vám přejeme pohodové a krásné Vánoce a do nového roku pevné zdraví a spoustu splněných přá-
ní. Ať Váš Pohár hojnosti přetéká láskou, štěstím a spokojeností, naplňuje Váš život a zůstává plný po celý rok!

Krásné a pohodové vánoční svátky
Vám přeje redakce novin Polahoda
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Neplodnost 
se dá léčit 

Intenzivní nárůst případů neplodnosti 
můžeme pozorovat v  celém civilizova-
ném světě. V současnosti se s tímto pro-
blémem potýká v  podstatě každý pátý 
partnerský pár. Přibližně 15 % všech pří-
padů neplodnosti je diagnostikováno 
jako „neplodnost neobjasněného půvo-
du“. Jde tedy o stav, jehož příčinu se ani 
pomocí všemožných diagnostických vy-
šetřovacích metod reprodukční soustavy 
nepodařilo zjistit. Jinými slovy, tato pato-
logie nemusí nutně být gynekologického 
původu. 

 pokračování na str. 2

svátky „saturnálie“), přibližně v době, 
kdy byl nejkratší den v roce. Ve stře-
dověku připadal nejkratší den v roce 
na svátek Lucie (13. 12.) a to proto, že 
jejich (juliánský) kalendář předbíhal as-
tronomický rok. Na Vánoce se zároveň 
slavil i konec roku, protože souvisel 
s narozením Ježíška o půlnoci z 24. na 
25. prosince. Teprve v průběhu 14. a 15. 
století se prosadil zvyk počítat začátek 
roku od 1. ledna (podle klasického řím-
ského kalendáře).“

Jak tedy vypadaly Vánoce 
ve třináctém a čtrnáctém století?
„Nebyly se stromečkem, ale používalo 
se zeleného zdobení, takzvaného zele-
ní, které mělo magickou funkci. Dávalo 
se na okna, na otevřené ohniště, prahy 
a trámy dveří. Mělo zajišťovat ochranu 
před zlými duchy, před zimou, nemoce-
mi a hladem. Zelení bylo zdobeno pří-
rodními materiály, jako jsou sušená jabl-
ka, skořápky od ořechů, červené šípky, 
či jiné dostupné materiály (sušené hou-
by, bukvice, kousky vánočky) navozu-
jící myšlenku věčného života a věčného 
mládí. Tyto ozdoby se modifi kovaně po-
užívaly až téměř do počátku 20. století.“ 

Dá se říct, že tehdejší Vánoce byly 
spíše duchovní než hmotné?
„Bylo to obojí. Tehdejší člověk měl oba-
vy z dalšího roku. To znamená, jestli zů-
stane zdráv, zda bude úroda, atd. V teh-
dejších zvycích se hodně odráží i tento 
existenční prvek. Zvláštní byly vánoční 
hody. Podávalo se sele, které mělo dávat 
sílu. Podle staroslovanských zvyků bylo 
sele zvířetem slunce, které dává energii 
jak přírodě, tak i lidskému společenství. 
Dále se podávalo velmi hutné pivo. Byl 
to zlatavý, velice sladký nápoj. A nesmě-
la chybět ani vánočka, na Vysočině zvaná 
štědrovka. To byl zároveň i dar. Pán ji dá-
val své čeledi, cech svému patronovi, ob-
darovávali se jí děti i příbuzní. Pekly se 
obrovské vánočky, některé až přes metr 
dlouhé, to aby dlouho vydržely. Byly 
z pšeničného těsta a dával se do nich 
med a také byliny, které dnes už téměř 
neznáme. Jako anýz, fenykl a podobně.“ 

Co dárky?
„Na Vánoce se dávala vánočka nebo 
výslužka. Ovšem ne na Štědrý den, ale 
spíše na svatou Lucii, která byla význam-
ným patronem slunovratu.“

pokračování na str. 4
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Dlouhý, zdravý a šťastný život je výsledkem prospěšných činů, smysluplných projektů, které v nás samotných vzbuzují nadšení, a přitom jsou přínosem a požehnáním pro životy druhých. Hans Selye
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V dnešní době jsou jak děti, tak i dospě-
lí nuceni neustále zvyšovat zátěž na svůj 
zrak. Počítač se stal naší nedílnou součás-
tí. Mnozí z nás většinu svého života tráví 
mezi čtyřmi stěnami svého pokoje nebo 
kanceláře a omezují tak schopnost svého 
vidění na velikost pokoje. 

Jak vlastně můžeme pomoct svým očím, 
aby se lépe vypořádaly se zátěží? 
Tady je několik rad na každý den: 

1 Dopřejte svým očím odpočinek, když 
delší dobu pracujete na počítači nebo 

čtete. Dodržujte pravidlo, že po 30-40 mi-
nutách zátěže musí přijít 10-15 minutová 
přestávka, během níž byste měli soustře-
dit pohled na předměty, které jsou od vás 
vzdálené. Toto pravidlo je zvláště důležité 
pro děti. 

2 Každý den se věnujte jednoduché oční 
gymnastice. Pohybujte očima nahoru 

a dolů, napravo a nalevo, v úhlopříčkách 
a také opisujte kruh, jako byste se postup-
ně dívali na každou číslici ciferníku. Zopa-
kujte každý pohyb 5-7 krát. Taková gym-
nastika zlepšuje krevní oběh v oblasti očí 
a zbavuje pocitu napětí.

3 Během dne provádějte tzv. palming – 
zavřete oči a zakryjte je dlaněmi, a to 

takovým způsobem, aby jimi nepronikalo 
světlo. Úplná tma a teplo vašich rukou na-
pomáhá tomu, aby se vaše oči zbavily na-
pětí a odpočinuly si.

4 A dále! Častěji pobývejte v přírodě, na 
otevřeném prostranství. Nezapomínej-

te na to, jak krásný může být svět, který 
není ohraničený ulicemi a domy ve měs-
tech. Vzpomeňte si, co to znamená vidět 
vysoko nad hlavou nebe, které končí až 
někde v horizontu. 
Mnohdy je naše zdraví závislé na tom, 
jestli se zdravě stravujeme. Připomeňme 
to, že strava musí být v prvé řadě různo-
rodá a vyrovnaná. Existují určité látky, je-
jichž nedostatek může způsobit zhoršová-
ní zraku. Například vitamín A se podílí na 

vzniku speciální látky – rhodopsinu, který 
je potřebný pro formování světlocitu. 
Pokud je ve vašem organizmu nedostatek 
vitamínu A, pak se v prvé řadě porušuje ten 
druh zraku, díky kterému vidíme za šera. 
Pro doplnění zásob vitamínu A začleňte do 
svého jídelníčku sýr, máslo, vaječný žlou-
tek, játra a také zeleninu jako například mr-
kev, sladká paprika, špenát, pažitka, petržel. 
Vitamín A není ale obsažen v těchto po-
travinách v čisté podobě, nýbrž v podobě 
beta-karotenu. Protože se beta-karoten 
rozpouští pouze v tucích, nezapomínejte 
doplnit tyto druhy zeleniny zakysanou 
smetanou, slunečnicovým nebo olivovým 
olejem. Důležité jsou také vitamíny sku-
piny B, které normalizují činnost nervo-
vého systému a zlepšují přenos impulzů 
po zrakových cestách. A vitamín B2 se 
bezprostředně podílí na vytváření zra-
kového purpuru, který chrání sítnici od 
škodlivého působení ultrafi alových paprs-
ků. Základním zdrojem vitamínů této sku-
piny jsou otruby, celozrnné potraviny, ját-
ra (zvláště hovězí), luštěniny, maso, ryby, 
droždí, sušené houby, květák a pažitka 
a také přírodní mléčné výrobky. Mimo to 
mnohé výzkumy odhalily příznivý vliv 
látky mytrilin, který je obsažen v borův-
kách. Tato látka napomáhá obnovení foto-
senzitivního pigmentu oční sítnice a zlep-
šuje zrakový vjem v podmínkách, kdy se 
nedostává světla. 

A teď si něco řekneme o tom, jakých 
změn vašeho zraku byste si měli určitě 
všímat. Patří k nim:

1„Jiskření, záblesky“ před očima. 
Tyto příznaky mohou být zvěstovateli 

odlupování oční sítnice (těžké nemoci, kte-
rá vyžaduje chirurgický zákrok). V tomto 
stádiu jí nejčastěji můžeme předejít, pokud 
podnikneme určitá opatření.

2 „Závoje“ před okem, tedy výpadek 
části zorného pole. 

Takovýto příznak je nejčastěji projevem 
začínajícího odlupování sítnice a vyžadu-

je, abyste se okamžitě obrátili do speciali-
zovaného centra. 

3 Prudké zhoršení vidění na jedno oko 
také vyžaduje neodkladné vyhledání 

odborníka, protože může být následkem 
porušení krevního oběhu v cévách sítnice. 
V takovém případě je důležité neztrácet 
čas. Každá hodina bez léčení, snižuje šan-
ce na obnovení zraku.

4 Mžitky před očima, svítící kruh kolem 
světelného zdroje. 

Takové příznaky mohou být projevem oto-
ku rohovky, který vzniká při značném zvý-
šení vnitřního tlaku. Zvýšení vnitřního tla-
ku vede ke zhoršení vyživování zrakového 
nervu, důsledkem čehož dochází k jeho 
atrofi i. Záludnost této patologie spočívá 
v tom, že bolest vzniká jen při velmi vyso-
kém nitroočním tlaku, zatímco jeho malé 
zvýšení, které už ale poškozuje zrakový 
nerv, bolest nezpůsobuje. Proto si jej ani 
nemusíme dlouhou dobu všimnout. Z toho 
vyplývá, že starší lidé musí kontrolovat 
výši nitroočního tlaku, a to alespoň jednou 
za půl roku, i v případě, že je nic netrápí.
Každý z výše uvedených příznaků se zříd-
kakdy objevuje současně na obou očích, 
proto si jich tedy ani dlouho nemusíte 
všimnout. Tím pádem ztrácíme tolik dra-
hocenný čas. Proto se řiďte pravidlem: 
každý den ráno zavírejte postupně jedno 
a potom druhé oko. Toto jednoduché pra-
vidlo vám může pomoct včas zaznamenat 
změny a zachránit si tak zrak.
Opatrujte sebe i svůj zrak. Ať jsou Vaše 
oči vždycky jasným zrcadlem Vaší dobré 
duše.

Zdravé oči: rady na každý den

V současnosti se s tímto problémem 
potýká v podstatě každý pátý part-
nerský pár. Problematikou neplod-
nosti se zabývají mnohé vědecké 
instituty, jejichž pracovníci se snaží 
zvýšit efektivitu léčby neplodnos-
ti a najít nové progresivní přístupy 
k řešení tohoto problému. Přibližně 
15 % všech případů neplodnosti je 
diagnostikováno jako „neplodnost 
neobjasněného původu“. Jde tedy 
o stav, jehož příčinu se ani pomocí 
všemožných diagnostických vy-
šetřovacích metod reprodukční soustavy 
nepodařilo zjistit. Jinými slovy, tato pato-
logie nemusí nutně být gynekologického 
původu. 

Je samozřejmé, že problémem neplod-
nosti se mají zabývat odborníci působící 
v daném oboru. Domnívám se ale, že by 
jim mohla být nápomocná moje osobní 
zkušenost s aplikací vertebrorevitologie 
při léčbě osteochondrózy páteře. Rád bych 
totiž zdůraznil, že existuje očividná spoji-
tost mezi poruchami reprodukčních funkcí 
a vertebrogenními patologiemi. Ovšem 
speciální výzkum věnovaný otázce ženské 
neplodnosti jsem neprováděl. Nicméně bě-
hem své lékařské praxe jsem se mnohokrát 
setkal s tím, že pacientkám, kterým dříve 
diagnostikovali „neplodnost“, se po pro-
dělané léčbě osteochondrózy páteře meto-
dou vertebrorevitologie podařilo otěhotnět. 
A měl jsem i takové případy, kdy po pro-
dělané léčbě páteře metodou vertebrorevi-
tologie úspěšně otěhotněly, donosily a po-
rodily zdravé děti pacientky, které předtím 
několikrát neúspěšně podstoupily metodu 
umělého oplodnění. V podstatě na tom 
ale není nic překvapivého, protože inerva-
ce pohlavních orgánů je spojena s páteří. 
A v důsledku rozvoje degenerativně dystro-
fi ckých procesů v páteři je tato inervace re-
lativně často narušena, což přirozeně vede 
k poruchám reprodukční funkce. Z toho 

tedy logicky vyplývá, že způsob rehabilita-
ce reprodukční soustavy je třeba posuzovat 
z pohledu komplexnosti celého organiz-
mu a brát v potaz změny, ke kterým došlo 
v jeho jednotlivých funkčních systémech.

Speciální výzkumy týkající se mužské 
neplodnosti jsme s kolegy prováděli do-
konce už před deseti lety. Byla vypraco-
vána inovátorská práce na téma „Metoda 
korekce sexuálních dysfunkcí u mužů 
trpících bederní osteochondrózou“. Spo-
lečně s mými spoluautory, významnými 
sexuology, jsme na dané téma provedli 
analýzu vertebrosexuálních korelací (lat. 
correlatio – vzájemný vztah, souvislost, 
vzájemná závislost) při onemocněních pá-
teře a vyhodnocovali jsme aplikaci metody 
vertebrorevitologie u nemocných s bederní 
osteochondrózou, u kterých se projevily 
protichůdné odchylky – od výrazně utlu-
meného libida až po neschopnost snést se-
xuální abstinenci (lat. abstinentia – půst). 
Během tohoto výzkumu byla metoda ver-
tebrorevitologie aplikována na 73 pacien-
tech a měla 100% kladný výsledek.

S použitím materiálu z knihy Osteochond-
róza pro profesionálního pacienta od aka-
demika, profesora Igora Danilova – autora 
metody vertebrorevitologie. (Titul se připra-
vuje)

zdroj: http://vertebrolog.com/p1cz.html

Neplodnost se dá léčit

Jak zvítězit nad stresem
Není žádným tajemstvím, že stres je jednou z nejčastějších „nemocí“ 
naší civilizace. Každý na sobě v určité míře pocítil jeho působení. A po-
každé nás napadla otázka, jak se s ním můžeme naučit vyrovnat a kde 
vzít sílu k tomu, abychom ho překonali. 
Názory vědců na stres se liší. Někteří tvrdí, 
že stres je přirozená reakce organizmu na 
podnět, zatímco jiní argumentují tím, že 
tato reakce je velmi destruktivní, protože 
dochází k odumření nervových buněk. Ve 
skutečnosti je obtížné označit stres za při-
rozenou reakci už jenom proto, že reakce 
různých lidí na stejnou událost bývá různá. 
Všechno záleží na tom, jak jednotliví lidé 
vnímají tuto situaci. A proto je ve skuteč-
nosti stres důsledkem negativního vnímání 
vnějších faktorů. Jinak řečeno, stres je naše 
negativní reakce na okolní svět. A kde se 
rodí tato reakce? Samozřejmě v našich my-
šlenkách. Jak se ukazuje, okolnosti a ani 
situace nejsou skutečnými autory stresu. 
Jsme to my sami. Přesněji řečeno, naše ne-
gativní myšlenky a vnímání.

Jak často se trápíme, protože nás někdo 
urazil nebo se zachoval špatně a nemůže-
me „rozchodit“ své emoce. A v organizmu 
to v tomto okamžiku vypadá jako na bitev-
ním poli. Kdykoli naše negativní emoce 
(hněv, smutek, beznaděj, nespokojenost, 
strach) vyvrcholí a „přelijí se přes okraj“, 
dochází k porušení funkcí orgánů spoje-
ných s těmito emocemi.

Ve starých čínských lékařských knihách 
je psáno, že kvůli přílišné zamyšlenosti 
trpí slezina a slinivka břišní, kvůli neklidu 
a smutku plíce, kvůli podrážděnosti a hně-
vu játra, kvůli strachu a neúměrným přáním 
ledviny. Srdce je přetíženě nikoli fyzickou 
námahou, ale psychickým diskomfortem. 

Kromě toho lidé často pracují v době, kdy 
by měli podle slunečního a lunárního cyklu 
odpočívat nebo spát.

Přední světový odborník v oblasti stre-
su, kanadský vědec Hans Selye, uvádí, že 
emoce, které nejvíce škodí v oblasti regu-
lace a adaptace organizmu jsou nenávist, 
nedůvěra, pohrdání, podezíravost, závist, 
zloba a nepřátelství.

Negativní myšlenky, emoce a následně 
činy vytvářejí problémy jejím nositelům 
v podobě nemocí a značných nákladů na 
jejich odstranění, pokud to je možné.

První příznaky
První příznaky vyvíjejícího se stresu jsou 
neurotické poruchy, zvýšena podrážděnost, 
rychlá únava, bolesti hlavy bez zjevné pří-
činy, příliš lehký spánek nebo nespavost, 
špatná nálada, apatie a beznaděj. Avicenna 
k této otázce poznamenal: „Člověk není 
ani zdravý, ani nemocný.“

Stresové situace vyvolávají patologické 
změny ve štítné žláze a mají škodlivý úči-
nek na brzlík (lat. thymus), který je zodpo-
vědný za imunitu organizmu. Doktor Selye 
dokázal, že brzlík jako první reaguje na 
stres, šok, úraz, nemoc, deprese a strach. 
Funkce brzlíku zaniká nejen s věkem, ale 
také z důvodu škodlivých závislostí, čas-
tých nemoci, intoxikace (alkohol, kouření).

Vysoká cena za pochopení
Světoznámý onkolog Carl Simonton pou-
kazuje na to, že z důvodu sociálních a kul-

J a k  s e  z b a v i t  p r o b l é m ů

… hlíva ústřičná (pleurotus ostreatus) není 
jen zdravou pochoutkou, ale také prostřed-
kem alternativních léčebných metod? Je 
často vnímána jako zázračná, a to na zá-
kladě blahodárných látek, které obsahuje. 
Přisuzují se jí především protizánětlivé, 
protivirové a protirakovinné účinky. Je po-
važována za houbu pevného zdraví, ener-
gie a dlouhověkosti.

Název hlívy vypovídá o vzhledu této 
houby, je velmi podobný ústřicím. Ros-
te v trsech na dřevě a pařezech listnatých 
stromů od října do prosince nebo se pěstuje 
uměle na slámě, kukuřičných vřetenech či 
dřevech. Již před staletími si lidé přinášeli 
hlívu, podobně jako jiné druhy hub osíd-
lující dřevo domů i se substrátem. Dřevo 
s houbou umístili na vlhčím místě a pak 
zde sbírali houby několik let. 

Hlíva ústřičná pomáhá:
■  kardiakům, protože příznivě ovlivňuje 

krevní tlak a upravuje hladinu choleste-
rolu v krvi,

■  diabetikům pomáhá snižovat hladinu 
cukru v krvi,

■  alergikům a astmatikům,
■  všem, kdo trpí různými záněty, kloubo-

vými a kožními onemocněními (jen ná-
hodou bylo z léků, které se již postupně 
začínají po celém světě vyrábět, zjiště-
no, že hlíva odstraňuje i bradavice viro-
vého původu a léčí ekzémy),

■  pokud máte nemocná játra, ledviny, či 
slinivku, i vám je hlíva ústřičná dopo-
ručená (napomáhá zlepšovat metaboliz-
mus a regenerovat vnitřní orgány),

■  pokud pociťujete příznaky stárnutí, i vy 
vyzkoušejte hlívu, protože právě zvýše-
nou regenerací buněk ve své podstatě 
zpomaluje stárnutí. 

U nás se s oblibou upravuje např. jako 
přírodní nebo obalený řízek, výborná je 
v polévkách nebo jako ingredience k zapé-
kání masa, můžeme ji použít do nádivek, 
do těstovin a rýže, krémových omáček, 
je dobrá k nakládání do octa nebo sušení, 
dobře chutná i konzervovaná v různých 
nálevech a kombinacích se zeleninou.Tuhé 
třeně se dají usušit a rozemlít na tzv. hou-
bový prášek, který se používá jako aroma-
tické houbové koření. Je výtečná i uzená.

Pokud jste hlívu ústřičnou ještě neměli 
na svém talíři, neváhejte okusit její výbor-
nou chuť a aroma. Někteří gurmáni ji při-
rovnávají k masu nebo plodům moře. Její 
účinky jsou úžasné, je to dar přírody pro 
naše zdraví.

zdroj: http://www.i-hlivaustricna.cz

Zrak je jedním z nejdůležitějších darů, které nám příroda nadělila. Prostřednictvím zraku poznáváme tento svět už od 
nejútlejšího dětství. Vědci tvrdí, že 80 % informací o okolním světě získáváme pomocí zraku. V tomto článku bychom 
se chtěli zaměřit na principy, jejichž prostřednictvím si na dlouhé roky zachováme možnost vidět krásy okolního světa.

Rád bych řekl několik slov o složitém lékařském a sociálním problému, kterým 
je ženská a mužská neplodnost. Na základě mých pozorování mohou být jednou 
z jejích mnoha možných příčin patologické změny v oblasti páteře. Intenzivní ná-
růst případů neplodnosti můžeme pozorovat nejen u nás, ale v celém civilizovaném 
světě. Podle odhadů mnoha odborníků bude tato tendence bohužel jenom narůstat. 

Na začátku přednášky vzal profesor do 
ruky sklenici vody a zůstal stát tak dlouho, 
dokud si toho každý student nevšimnul.

Nakonec se zeptal: 
„Co myslíte, jak těžká je tato sklenice 

s vodou?“ 
„5 deka!“ 
„10 deka!“ 
„25 deka“ předpokládali studenti. 
„Upřímně řečeno, ani sám nevím,“ po-

kračoval profesor, „pokud to chcete vědět 
přesně, můžeme ji dát na váhu. Ale zeptám 
se na něco jiného: Co se stane, když budu 
držet sklenici vody několik minut?“ 

„Nic,“ odpověděli studenti. 
„Dobře. A co se může stát, když ji budu 

držet hodinu?“ zeptal se znovu profesor. 
„Začne vás bolet ruka,“ řekl jeden stu-

dent. 
„Ano. A co se může stát, když budu 

sklenici držet celý den?“ 
„Přestanete cítit ruku, budete mít napjaté 

svaly, ruka může být dokonce i paralyzo-
vána. Budeme muset zavolat záchranku, 
která vás odveze do nemocnice,“ navrhl 
někdo, zatímco ostatní se smáli. 

„Perfektní. A teď se zeptám takto: Změ-
nila se mezitím váha sklenice s vodou?“ 
pokračoval profesor . 

„Ne,“ zněla odpověď. 
„Tak odkud se bere tato bolest v rameni 

a proč jsou svaly napjaté?“ 

Studenti nevěděli kam tím profesor míří 
a zmateně mlčeli. 

„Co mám dělat, abych se zbavil boles-
ti?“ zeptal se profesor. 

„Položit sklenici s vodou,“ následovala 
odpověď. 

„Správně,“ řekl nadšeně profesor, „stejně 
tak to je v životě i s našimi problémy. Když 
je v hlavě držíte několik minut, jde to zvlád-
nout. Když jim ale začnete věnovat hodně 
času, přijde bolest a napětí. A když na to za-
měříte celou svou pozornost a veškerý čas, 
tak vás zcela paralyzuje a nebudete moci nic 
dělat. Nemá smysl v sobě držet problémy, 
jejích „hmotnost“ se nezmenší. Zkuste je 
vyřešit nebo odložit jako tu sklenici vody.“

Uvítáme Vaše příspěvky do rub-
riky zdraví. Sdílení zkušeností 
s  pozitivním přístupem v  léčbě, 
mnohaletá praxe a cenné rady lé-
kařů, budou pro všechny velkým 
přínosem a  pomohou úspěšně 
zdolat období nemocí.

* * *
Mozek nám dává představu o vnějším 

světě prostřednictvím obrazu, který se tvo-
ří na sítnici oka. Lidské oko, které je pro 
nás nejdůležitější optická soustava, sdělu-
je informace o pozorovaných předmětech 
zrakovým centrem v mozku, mozek infor-
maci dále zpracovává. Vnímá pozorovaný 
předmět současně s jeho okolím a porov-
nává pozorované jevy s pamětí a s před-
chozími zkušenostmi. Pak dochází k závě-
rům, které neodpovídají skutečnosti. Tyto 
zvláštní zrakové vjemy bývají souhrnně 
označovány jako optické klamy nebo také 
optické iluze.

Všechny zrakové iluze nedovedeme vy-
světlit. Mnohdy ani není možné postihnout, 
jaké podvědomé pochody probíhají v na-
šem mozku a vyvolávají tu či onu iluzi. 

Podle příčiny jejich vzniku je lze rozdělit 
do tří hlavních skupin:

Klamy objektivní – do této skupiny řa-
díme ty optické klamy, které jsou vyvolány 
lomem a odrazem světla v atmosféře, jejíž 
hustota se spojitě mění (např. fata morga-
na). Klamy fyziologické – do této skupiny 
patří klamy z iradiace, trvání vjemu a z kon-
trastu. Projevují se tím, že světlé plochy na 
tmavém pozadí se zdají být větší než stej-
ně velké tmavé plochy na světlém pozadí. 
Klamy psychologické – do této skupiny 
patří například klamy odhadu vzdálenosti 
a velikosti úhlů. 

Věděli jste, že...

Vodopád? Žena? Vlci?
Klamné obrazy s možností víceznačného 
výkladu – klamy, které demonstrují, jak 
mozek odmítá přijmout takovou víceznač-
nost a střídavě „vidí“ v obrázku ten nebo 
onen možný význam. 

Proto je nám dána intuice (vnitřní hlas), 
která nikdy neklame. 
zdroj:www.gvp.cz/fyzika/download http://

www.cz-milka.net/opticke-klamy

turních podmínek, lidé často nemohou řešit 
stres zdravým způsobem a vybírají si ne-
vědomě (nebo vědomě) onemocnění jako 
východisko. 
Pokud by člověk pamatoval na to, že všech-
ny nemoci včetně rakoviny vznikají také 
v důsledku zloby, závisti, zášti, frustra-
ce, byl by žil jinak. Bohužel o tom začíná 
přemýšlet až na nemocničním lůžku. Čím 
vážnější onemocnění, tím více si uvědo-
mujeme, kolik chyb jsme v životě udělali. 
Potom nový dům souseda, šéfův mercedes 
a další výlet do zahraničí nemají žádnou 
hodnotu.

A není náhodou, že člověk, kterému se 
podařilo zbavit se „nevyléčitelné nemoci“, 
je najednou jiný a změní svůj život, jak se 
říká, od základu. Tato zázračná proměna 
je dosažena velmi těžkou prací nad sebou 
samým.

Pomáhají pozitivní emoce 
Doktor Selye uvedl, že hlavní ochranou 
před stresem jsou pozitivní emoce jako 
je láska, vděčnost, odpouštění, přátelství, 
upřímná radost z úspěchu druhých. Poděl-
te se o radost, nadšení, podporujte se na-
vzájem, pokud to není nezbytné, nebuďte 
poslem špatných zpráv.

Tento pozitivní přístup nám pomůže 
vybudovat tak potřebný model pro zdravý 
a šťastný život a také zvládnout bez stresu 
období předvánočních připrav. Adventní 
doba naštěstí není pouze časem horečných 
nákupů, je v ní také něco mnohem hlubší-
ho. Nezáleží tolik na tom, co je v ledni-
ci, kolik druhů cukroví je napečeno, jak 
drahé dárky jsme připravili pod strome-
ček. Důležitá je ta vnitřní náplň období 
kouzelných Vánoc – veselá a přátelská at-
mosféra se vzájemnou úctou, upřímností 
a láskou.
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Způsob života je mnohem důležitější než množství prožitých let. Seneca

Tatínku, kolik stojTatínku, kolik stojíí  
hodina hodina tvé práce?tvé práce?

Chtěla bych se s Vámi podělit o příběh, 
který mě velice zasáhl. Je krátký, ale velice 
poučný.

Je příjemný, hezký večer. Tatínek sedí 
u televize s novinami v ruce. Střídavě sle-
duje zprávy v televizi, pak se zase začte 
do novin. Maminka je zaneprázdněna dů-
ležitými pracemi v kuchyni. Sedmiletého 
Honzíčka si nikdo nevšímá. Ten si potichu 
hraje u velké bedny, plné krásných hraček. 
Už je unavený, dokonce i nové autíčko, 
které dostal včera, jej nebaví. Tiše přijde 
k tátovi a zeptá se: „Tatínku, kolik stojí 
jedna hodina tvé práce?“

Tatínek pyšně řekl slušnou částku a tá-
zavě se podíval na svého syna. Honzík vy-
táhl z kasičky peníze:

„Tady to máš tatínku. Skládal jsem to 
několik týdnů, šetřil jsem na zmrzlině 
a sladkostech. Zaplatím ti dneska za tuto 
hodinu, zůstaň, prosím, se mnou. Miluji tě 
tak moc, chtěl bych, abychom byli častěji 
spolu. Můžeš si noviny přečíst potom?“

Je škoda, že se v našem životě tak čas-
to stávají podobné příběhy. Až uplyne čas 
a naše děti jsou už dospělé, uvědomuje-
me si, jak málo času jsme s nimi trávili. 
Vždycky bylo něco důležitějšího, co jsme 
museli řešit: konference, jednání, přátelé, 
pořádek v domě, jídlo a to, jaké oblečení 
si zase pořídit. Ale být s dítětem, věnovat 
mu dost času – to byla ta poslední možnost.

Alena Dvořáková, Chomutov

Šťastná rodina – šťastné děti

Když malý človíček přichází na tento svět, 
branou do vnějšího světa jsou pro něj rodi-
če. Prostřednictvím nich dítě poznává to, co 
je dobré a co je špatné, jak reagovat v urči-
tých situacích, o co má v životě usilovat. 
Dítě svým rodičům důvěřuje, je upřímné, 
otevřené, čisté, neví o tom, že někdo může 
udělat chybu, klamat se nebo dokonce lhát, 
pro něj jsou tyto pojmy cizí. Ve vztahu 
k životu je pasivní a vstřebává jako houba 
všechny zkušenosti svých rodičů – vkládá 
do jejich rukou svůj začínající život. 

Je skutečně obtížné docenit jejich roli 
v našem životě, protože způsob, jakým 
jsou informace podávány, ovlivňuje naše 
názory na určité události, osobnosti, způ-
sob chování a hodnoty společnosti a ná-
sledně i na osud celé generace. 

Jak může způsob podání informací 
ovlivňovat naše názory?

Vzpomeňme na začátek krize v Řecku 
a na informace, které se často objevovaly 
na našich obrazovkách: „…státní zaměst-
nanci dostávají tučné bonusy, 13. a 14. pla-
ty… Řekové si žili na vysoké noze, tak se 
teď nesmí divit.“ Kolik lidí tuto informaci 
pochopilo „správně“ a udělalo si ukvape-
ný závěr – Řekové dostali to, co zasloužili. 
Jenže nikdo nemluví o těch, kteří tuto krizi 
uměle vyvolali (každá krize je dobře plá-
novaná a promyšlená akce) a jaké sledují 
cíle. Trpí jako vždy jenom obyčejní lidé.

Nebo si například vezměme války a ne-
pokoje na Blízkém východě, jejichž příčiny 
jsou vždycky pečlivě „zabalené“ do vzne-
šené myšlenky svobody, nezávislosti a de-
mokracie. Žádná válka nevzniká jen tak, 
vždy existuje někdo, kdo ji vyprovokuje 
a kdo na ní vydělává. Jenom pro obyčejné 
lidi je to bída a utrpení, pro velké fi nanční-
ky to ale představuje výnosný obchod, ces-
ta k rozšíření sféry vlivu a zvýšení kapitálu. 

Jak často bez rozmyšlení uvěříme vše-
mu, co nám hlásají z televize nebo nabíze-
jí na barevných stránkách časopisů. Měli 
bychom analyzovat a přemýšlet, jestli jsou 
tyto informace konstruktivní nebo de-
struktivní a k čemu vybízí. 

Procesy v naší společnosti, kterých je 
každý z nás svědkem, poukazují na to, že 
se svoboda slova v současném podání dnes 
blíží synonymu „vše je dovoleno“. Když 
sledujeme práci médií, vzniká potřeba 
srovnávat některé novináře a moderátory 
s bezohlednými teenagery, kteří si abso-
lutně neuvědomují negativní důsledky 
své práce. Tito zástupci médií prostě plní 
něčí politickou, ekonomickou nebo jinou 
„objednávku“. Důsledkem toho je záplava 
informačních nečistot: nekonečná show, 
která u lidí aktivuje agresi, hněv, zpravo-
dajské programy s proudem negativních 
a deprimujících informací, fi lmy s primi-
tivními náměty. 

Celé to vytváří takový dojem, že kromě 
skandálů politiků a celebrit, nehod, zvýše-
ní cen, vražd a terorismu se na světě nic 
neděje. 

Ve skutečnosti je naše pozornost zá-
měrně odváděna od věcí hlavních na 
podřadné.

Když zanalyzujeme výše uvedené infor-
mace, nabízí se otázka – je to náhoda nebo 
dobře promyšlená strategie? Proč se do 
těchto projektů investují miliardy?

Je zřejmé, že v současné době probíhá 
mediální soupeření o naše vědomí. Není 
těžké si představit, k čemu všemu nás 
může přivést neustálá aktivace agrese, ne-
důvěry a odcizení mezi lidmi, zvlášť v si-
tuacích, které vyžadují vzájemnou pomoc 
a podporu.

Když vezmeme v úvahu, že ve své 
podstatě jsou lidé imitátoři - napodobují 
jeden druhého, „všichni tak žijí, nejsem 
horší“. Jak myslíte, že se budou chovat 
pod vlivem negativních modelů chování, 
které jsou jim uměle vštěpovány prostřed-
nictvím médií? V první řadě to poškozuje 
mládež – naši budoucnost.

V mnoha zemích je politika s businesem 
tak pevně spjatá, že jsou již dlouho smazá-
ny hranice mezi politikem, podnikatelem 
a úředníkem. To vedlo k tomu, že pojmy 
„sloužit státu a národu“, „veřejný zájem“, 
„poctivá služba lidu“ s postupem času 
získaly jiný význam – „zisk“, „užitek“, 
„osobní prospěch“. K moci se dostávají 
lidé, kteří vládnou „dočasně“. Nezáleží 
jim na tom, jaký dopad mají jejich rozhod-
nutí na globální rozvoj celé společnosti, 
protože si uvědomují, že jsou na svých 
místech několik let a snaží se stihnout si 
zajistit „pohodlnou existenci“. Bezostyšně 
šíří destruktivní informace, které nejenom 
přetváří vědomí lidí, ale ničí i zdravý zá-
klad celé generace. V záplavě zavádějících 
informací se topí i jejich děti a blízcí. Spo-
lečnosti si vštěpuje umělý spotřebitelský 
model chování, který ke zdravému a kul-
turnímu vývoji rozhodně nepřispívá. Je to 

stejné, jako by do lodi úmyslně dělali díry, 
aby byla potopena, a to navzdory skuteč-
nosti, že na palubě jsou oni sami, jejich 
děti a celá společnost.

Pracovníci médií hrají velmi důležitou 
roli. Jsou jako zkušení operátoři a „nosi-
telé“ informací, kteří pracují s psychikou 
lidí. Jejich poctivost, profesionalita a lid-
skost ovlivňuje to, v jaké společnosti žije-
me. Jejich vnitřní čistota a hloubka pocho-
pení globálních procesů ovlivňuje kvalitu 
informací, které předávají lidem. Média 
určují směr vývoje celé společnosti a jsou 
schopná nastartovat konstruktivní procesy 
a naladit společnost na pozitivní vlnu.

Určitě už nad děním, které probíhá ve 
světě i v naší společnosti, každý přemýšlel 
a dostal velkou touhu něco změnit. Nabízí 
se ale otázka: „Co mohu sám udělat?“, kte-
rá nás často odradila a zabránila nám co-
koliv podniknout. Ve skutečnosti je každý 
schopen udělat mnoho a každý může glo-
bální situaci ovlivnit. Nezáleží na tom, kde 
se nacházíme a co děláme. Rozhodnutí 
přidat svůj pozitivní impulz do proudu 
pozitivních změn záleží jenom na naší 
vlastní volbě. Co například brání noviná-
řům změnit směr myšlení a začít tvořit ve 
prospěch lidí, nikoli k jejich škodě? Stačí 
jenom odhodit zažité stereotypy a uvěřit 
v sílu svého slova. Učitelé ve školách mo-
hou aplikovat hodiny DobroTY, kde se na 
příkladech z běžného života nebo známých 
historických osobností ukazuje dětem, co 
znamená být dobrým Člověkem, co je to 
lidskost a upřímnost. Radí, jak obnovovat 
naše tradice, které jsou nevyčerpatelnou 
studnicí znalostí našich předků. Mimocho-
dem, hodiny DobroTY se úspěšně aplikují 
v ruských školách a metodické příručky 
jsou schválené Ministerstvem školství 
a vědy RF.

Každý z nás má dobré nápady a může 
napsat pozitivní článek do místních novin, 
nabídnout zajímavý námět do televize. 
Schopnost tvořit a poznávat je součástí 
každého z nás, protože každý jsme nosi-
telem jedinečných znalostí a zkušeností. 
Můžeme nastavit nový trend ve společnos-
ti – zaměřit se na konstruktivní informace 
a pozitivní zprávy. Když vzejde iniciativa 
od běžných občanů, média budou muset 
změnit strategii v reakci na „potřeby trhu“. 
Jak říkávali naši předkové: „Síla hory 
není v kamínku, který leží na vrcholku, 
ale v její celistvosti.“ Všechno máme ve 
svých rukou!

O čem média mlčí: 
Mediální soupeření o naše vědomí – realita ze zákulisí                         

Nejvyšší dobrota je jako voda.
Užitek vody je v tom, že prospívá  mnohým, ale sama neškodí.
Uspokojuje se s místy, kterými lidé  pohrdají.
Dobrota se při bytí projevuje v místě, při myšlení v hloubce, při dávaní 
v lásce, při hovoru v pravdě, při vládnutí v pořádku, při působení ve způ-
sobilosti, při konání v pravém čase.

Lao-c’ o dobru

V současné době se hodně píše a mluví o vzdělávacích programech zamě-
řených na rozvoj dětí – objevují se nové učební pomůcky, otevírá se velké 
množství center a uměleckých škol. Tyto nástroje jsou jenom doplňkovým 
zdrojem toho hlavního – výchovy dítěte v rodině.

Zažíváme boom informační epochy. Informace se stala jediným důležitým zdrojem, který má opravdu skutečnou hodno-
tu. Kdo vlastní informace, vládne světu. Informace je ve své podstatě mocným nástrojem vlivu, prostředkem k ovládnutí 
vědomí lidí v globálním a celosvětovém měřítku. Hybnou pákou tohoto mechanizmu jsou média v širokém smyslu tohoto 
slova: noviny, časopisy, TV, rádio, internetové zdroje, externí informační média (billboardy, reklamní tabule), mobilní 
telefony, přinášející zprávy v různých formátech. Tyto moderní informační prostředky jsou účinným mechanizmem 
formování vědomí a způsobu myšlení lidí.

Kdo je srdcem vždy s námi
„Máma“ – první slovo, které vychází 

z úst dítěte a provází nás na cestě životem. 
Maminka je nám nejdražším a nejbližším 
člověkem na světě. Vždyť právě vztah 
matky a dítěte se zakládá na bezpodmíneč-
né, čisté lásce, tedy na nádherném pocitu, 
který nevyžaduje nic na oplátku. Upřímně 
se raduje našim úspěchům, společně pro-
žívá ztráty a zklamání, dává dobrou radu 
v nejtěžších chvílích nebo nás jednoduše 
utěší, pokud pláčeme. Maminka nám ro-
zumí vždycky, někdy se zdá, že mluvíme 
nějakým zvláštním, jenom nám srozumi-
telným jazykem.
Často vzpomínám na dětství, na obdo-

bí, kdy jsem bydlela doma. Ráno se mi 
vždycky vstávalo těžce, ani v průběhu let 
se nic nezměnilo. Přesto bylo v dětství 
probuzení tolik krásné! Vzpomínám si na 
moment, kdy ležím v posteli pod teplou 
přikrývkou, ještě se mi něco zdá, vůbec 
se mi nechce vstávat. Maminka neslyšně 
vstoupí do místnosti, sedne si na okraj 
postele, jemně mě pohladí po vlasech 
a tiše promluví: „Je čas vstávat. Nový den 
přichází!“ Otevřu oči a vidím usmívající 
se obličej… Protírám ospalé oči a odpo-
vídám: „Dobré ráno, maminko!“ Ona se 
mlčky nakloní a políbí mě na čelo. V tom-
to okamžiku ospalost mizí a chce se mi 
naplnit nový den jen radostí a pozitivními 
okamžiky. 

Nedávno jsem onemocněla. Tak vážné 
zdravotní problémy jsem neměla už dlou-
ho. A co bylo zajímavé... Moje rodina a ka-
marádi mě podporovali a pečlivě se o mě 
starali. Ale když se ve dveřích objevila 
maminka – s optimismem v očích, s vírou 
v duši a laskavě se zeptala: „Jak se máš, 
miláčku?“, pocítila jsem tak velkou vnitř-
ní sílu, chuť k uzdravení jako bych spat-
řila světlo, očima nepozorovatelné, ale tak 
mocné a uzdravující lásky.

Matčina láska opatruje a chrání nejvíce. 
Já, jako matka, to cítím u vlastních dětí. 
Mimochodem, moje děti mají tak rádi svo-
ji babičku, až se mi někdy zdá, že jsou to 
moji sourozenci a maminku máme jenom 
jednu... Toto všechno jsem si uvědomila až 
teď. Dříve pro mě byla matčina láska ně-
čím přirozeným a samozřejmostí. Je to ale 
dar, kterého si musíme vážit a být za něj 
vděční. Čas utíká tak rychle… Ráda bych 
stihla darovat mámě stejně velké moře lás-
ky a vděčnosti, které mě obklopuje už 30 
let. Vědomí, že se v nejtěžších okamžicích 
mám vždycky o koho opřít, tedy že je moje 
maminka nablízku, dělá zázraky.

Dnes jsem šťastná tady a teď, miluji 
svou rodinu a má rodina miluje mě. Ale 
„první a nejdůležitější slovo v mém živo-
tě“ mě stále chrání jako talisman a dopro-
vází na klikaté cestě s názvem Život.

L. Valentová, Kutná Hora 

Všechno na světě je v neustálém pohybu 
a ve vzájemném působení. Nic se neděje jen 
tak a nic není náhoda. Jak se říká, i lehké 
mávnutí motýlích křídel může spustit ře-
tězec událostí. Každý člověk od narození 
vyrůstá v určitých podmínkách a má různé 
možnosti ve volbě životní cesty. Vykročit 
může jen tou cestou, kterou si vybere sám. 
Každou minutu se rozhodujeme, a tím udá-
váme směr životním událostem. Kolotoč 
myšlenek se točí tak 
rychle, že si ani nestihne-
me uvědomit, jak důležité 
je pozitivně myslet a podle 
toho vybrat správnou možnost. 
Jinak nám bude život házet 
klacky pod nohy do té doby, 
něž konečně pochopíme, že 
všechno začíná v našich myšlen-
kách. 

Nejednou nás napadá 
otázka, jak můžeme změnit 
svůj život a jak jej prožít plno-
hodnotně.

Vnímáme různé emoce, a to 
jak dobré, tak i špatné. Neexistuje 
způsob jak zařídit, aby vždycky 
všechno probíhalo tak, jak chceme my. 
Když se dostáváme do nepříjemných situ-
ací, často neumíme udržet svoje zklamání 
nebo vztek a veškeré negativní pocity vy-
síláme do svého okolí. Neumíme zastavit 
proud negativních myšlenek a dovolíme 
jim, aby nám „přerostly“ přes hlavu. Kdy-
bychom se ale zkusili včas zastavit a roz-
hlédnout kolem, zjistili bychom, kolik 
dobra nás obklopuje. Později se ukáže, že 
ten náš problém ve skutečnosti není zase až 
tak hrozný a neřešitelný. Pravděpodobně 

DobroTY - 
dobro  j e  tam,  kde  j s i  TY

„Chování rodičů je pro děti nejsilnějším 
vzorem.“ Sel Sevir

My sami svým každodenním chováním před-
stavujeme pro své děti vzor, a to je dar, který 
si v sobě dítě ponese jako vklad do života.
●  „Když je dítě obklopené kritikou – učí 

se obviňovat;
●  Když je dítě obklopené výsměchem – 

učí se nedůvěřovat;
●  Když je dítě obklopené nepřátelstvím – 

učí se bojovat;

●  Když je dítě obklopené hněvem – učí 
se působit bolest;

●  Když je dítě obklopené nepochopením 
- učí se být hluché k ostatním;

●  Když je dítě obklopené lží – učí se lhát;
●  Když je dítě obklopené obviňováním – 

učí se cítit se provinile;

...a pouze silné osobnosti se dokážou 
vyprostit z tohoto začarovaného kruhu 
a vypořádat se se vším, co v životě 
přichází.

●  Když je dítě obklopené podporou – 
učí se chránit ostatní;

●  Když je dítě obklopené tolerancí – učí 
se být trpělivé;

●  Když je dítě chváleno – učí se být sebe-
vědomým;

●  Když dítě vyrůstá v poctivosti – učí se 
být spravedlivé;

●  Když má dítě v rodině pocit bezpečí – 
učí se důvěřovat;

●  Když je dítě obklopené láskou – učí se 
milovat a dávat lásku;

●  Když má dítě svobodu volby – učí se 
být zodpovědné za svá rozhodnutí.

„Takové vychování je pevným základem 
do života a je těžké ho zlomit ...“

K.Nikitin

Na závěr bychom chtěli popřát, abychom 
my, dospělí, zůstávali ve svých duších dět-
mi. Pomůže to lépe pochopit naše ratolesti, 
vychovat osobnost a opravdového Člově-
ka. Na nás záleží, jaký bude osud malého 
človíčka, vstupujícího do života, a násled-
ně i osud celé generace.

to ani nebude problém, ale náš způsob vní-
mání událostí, náš postoj. Změnit náš vztah 
a vnímání můžeme v jakémkoli okamžiku – 
všechno je v naší moci, všechno je v našich 
myšlenkách. Člověk má vždycky právo 
udělat svoji vlastní volbu. Vše je mnohem 
jednodušší, než by se mohlo zdát na první 
pohled. V první řadě bychom měli pamato-

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

Žijeme ve světě, který ne-
ustále potřebuje dobré skutky. 

Dobré slovo, laskavost nebo 
malá pozornost mohou 

vyvolat takový řetězec dob-
rých činů, tolik vděčných 

úsměvů a radosti ostat-
ních. Pomáhat lidem kolem 
je tak snadné. Každý z nás 

může učinit tento svět lepším 
 a laskavějším!

Probuďme se, usmějme 
a radujme se z nového dne! 

Buďme v dobré náladě 
a všechny, které potkáme, 

nakazíme pozitivem a oni ho pak pošlou 
zase dál. Je to tak jednoduché a navíc to 
i funguje. Ve světě je všechno propojeno 
a všechno začíná právě u nás.

Každý má svůj zvláštní talent, který 
může rozvíjet. Každý člověk je svým způ-
sobem jedinečný a krásný, každý má nějaké 
schopnosti a může něco dokázat. Nezáleží 
na tom, jestli pracujeme nebo studujeme, 
jestli je nám 18 nebo 68 let, důležité je je-
nom to, že jsme lidé a touha konat dobro 
žije uvnitř nás. 

Každý může udělat něco pro dobro ostat-
ních, protože Dobro je tam, kde jsi TY.
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 Všechny knihy zežloutnou, ale kniha přírody má každý rok nové, nádherné vydání. Hans Christian Andersen

Jaký dárek potěší každého? 

Na Vianoce a Silvestra 
má byť poriadok!

To bolo jedno z obľúbených hesiel mo-
jej mamky a tak ako takmer vo všetkých 
slovenských i neslovenských rodinách 
začalo začiatkom decembra postupné dô-
kladné gruntovanie. Boli sme tri dievky, 
a tak striedajúc sa v službách, pravidelne 
každú sobotu sme mlátili tkané pokrovce 
pracháčom, utierali prach na nábytku (teda 
správne je vírili prach) fl anelovými pra-
chovkami, umývali podlahy, no na Viano-
ce to chcelo niečo naviac. Mamka okrem 
iných povolaní, ktoré vykonávala bez škôl, 
bola aj bytová dizajnérka, a tak premiest-
ňovanie nábytku patrilo k jej najväčším 
vianočným záľubám. Otcovou najdôle-
žitejšou úlohou bolo utekať kdesi za pár 
korún požičať stroj na šmirgľovanie vŕzga-
vých parkiet, lebo také parkety sú okrem 
vyriadenej kúpeľne a toalety najväčšou 
vizitkou gazdinky! Pokiaľ otca šmirgľova-
cí stroj vláčil po izbách (kto to raz skúsil, 
vie o čom píšem), my sme so sestrami hľa-
dali nepoškvrnený sneh (to niekedy ozaj 
býval) , aby sme mohli dôkladne oživiť 
všetky farby na našich plyšových kober-
coch. Dôkladne vymlátené koberce sme 
prehodili cez plot, aby oschli a vlhké ne-
oduli vzácne parkety. Po tejto činnosti sme 
boli skrehnuté na kosť, a tak nás už mamka 
čakala s niečím na zahriatie. Ak si myslíte, 
že nám navarila čaj s rumom, tak ste neu-
hádli! Na zahriatie bola škatuľa s voskom 
na parkety a staré handry.

Náš trojizbový byt v dome (volá sa to 
vila) má rozlohu cca 100 metrov štvorco-
vých parketovej plochy. Ešte šťastie, že 
vtedy neboli v móde parkety aj v kuchyni. 

Krok prvý: dôkladne nahrubo namazať 
a nechať vsať do smädných parkiet, krok 
druhý: zobrať suché handry a leštiť dovte-
dy, pokiaľ sa neleskli ako zrkadlo. UFF! 
Náš byt má 50 tabúľ skla a keďže výška 
bytu je 3,5 metra okná sú primerane veľ-
ké. Dvere sa mi nechce počítať, lebo je ich 
veľa a veľkých.

Posledná úloha prvého upratovacieho 
dňa patrila znova otcovi a to zavesiť vo-
ňavé záclony, lebo v našej veselej rodine 
hral rolu nebojácneho horolezca. Prečo ne-
bojácneho? Nuž preto, lebo sa nebál posta-

viť na dve stoličky uložené na sebe a ešte 
pritom aj rozhadzovať rukami! Neviem, či 
v ten rok bola pasta na parkety mimoriad-
ne kvalitná a či sme my tak dôkladne leš-
tili, len tu zrazu z obývačky zaznel buchot 
najprv neznámeho pôvodu. Dobehli sme 
takmer naraz – všetky ženy z rodiny. Ob-
raz, ktorý sa nám naskytol, bol nesmierne 
komický, lebo otec ležal hlavou opretý 
o veľký drevený črepník pod trojmetrovým 
fi ladendrónom s vyvalenými očami zamo-
taný do roztrhanej vtedy cvernovej záclony 
a do hrozivého ticha prehovorila mama: 

„Aha deti máme prvý darček pod 
stromčekom!“ 

Ja viem v takej situácii sa nemá smiať, 
no my sme sa smiali až nám slzy tiekli. 

Otec vykrikoval: 
„Volajte záchranku! Volajtééé...!“ 
No my zľaknuté, lebo ten smiech bol 

isto následok šoku, sme stáli ako prikova-
né, a tak sa otec odtackal k telefónu (vtedy 
samozrejme šnúrovému) a volal sám… 

„Dobrý deň, tu doktor V…. Okamžite 
prídite, padol som na hlavu!!!“ 

No, čo asi po tomto telefonáte nasle-
dovalo? Najprv tiché vyprsknutie, potom 
hurónsky smiech. A otec chcel či nechcel, 
musel sa smiať spolu s nami.

Záchranka prišla o 5 minút, lebo predsa 
volal doktor, síce práv, ale aj tak doktor. 
Diagnóza – otras mozgu bez následkov, 
takže vlastne šťastie v nešťastí, a tak si 
potom týždeň ležkal vo vyriadenej izbe 
s ľadom na čele a predniesol záväzné vy-
hlásenie: 

„V tomto dome sa parkety šmirgľovali 
naposledy!“ 

Prvé čo išiel po vyliečení kúpiť, boli 
koberce, ktoré zakryli pýchu gazdiniek – 
parkety. 

Tento príbeh sme spomínali takmer 
každé Vianoce, no týchto sa už môj dobrý 
otec nedožil, a tak som sa podelila o tento 
zážitok s Vami. Všetci raz musíme odísť, 
no spomienky navždy ostanú, a tak to už 
býva, že si uchovávame tie pekné a veselé.

Teraz sedí voľade na obláčku a smeje sa 
spolu s nami…, ja ho predsa poznám!

Jana Šedíková, Banská Bystrica

• Když do rozšlehaného vajíčka na potírání 
koláčků přidáme několik kapek citronové 
šťávy, povrch se při pečení obarví do zla-
tová, ale nespálí se.
• Když zrovna nemáte pečící papír a ne-
chcete, aby cukroví zůstávalo na plechu, 
nikdy plech nemyjte vodou. Řádně jej 
vytřete papírem a potřete tenkou vrstvou 
tuku. Přichytí-li se cukroví, postavte ještě 
teplý plech na mokrý hadr.
• Sníh z bílků lépe ušleháme, když do něj 
přidáme špetku soli a malou lžičku citro-
nové šťávy nebo několik kapek octa.
• Žloutky nabudou, přidáte-li k nim při šle-
hání lžíci vlažné vody.
• Těsto pod tvarohovou náplní poprášíme 
moukou, aby nenavlhlo.
• Pokud chceme z citronu dobře vytlačit 
šťávu, na chvíli ho ponoříme do horké 
vody a pak mezi dlaněmi poválíme.
• Vlašské a lískové oříšky zbavíme slup-
ky, když je v troubě mírně opražíte. Pak je 

třete v utěrce a slupky odpadají. Mandle 
postačí přelít vařící vodou.
• Aby se mléko při převařování nepřipálilo, 
do hrnce nejdříve nalijeme malé množství 
vody a když začne vařit, vlijeme mléko.
• Pokud jsme příliš rozředili tvarohovou 
náplň, přidáme do ní 1-2 lžíce škrobové 
moučky nebo pudinkového prášku. Tvaroh 
při pečení zhoustne. 
• Těsto, ve kterém je prášek do pečiva, za-
dělávejte jen studeným mlékem a tuk do 
těsta přidávejte rozpuštěný, ale zchlazený.
• Přidáme-li do těsta na vánočku a do litého 
perníkového těsta jednu až dvě brambory, 
vydrží nám pečivo vláčné.
• Aby těsto v troubě nepraskalo, přidáme při 
pečení do trouby nádobu s vodou. Vzniklá 
pára se srazí na povrchu pečiva a uzavře 
póry.

Přejeme Vám krásné 
a  voňavé  svátky!

pokračování ze str. 1

„Takže ona nosila dárky, a to v punčo-
še. Později převzal funkci Lucie Mikuláš. 
I když on sám též obdarovával, ale dával 
pouze jablka a ořechy, symboly plodnosti. 
Dárkem bylo ale i popřání člověku, ať už 
vzešlo od koledníků, kteří za něj obdrželi 
výslužku, či od někoho jiného. Dárkem pro 
čeleď vedle výslužky byly takzvané vakace, 
tedy období, kdy mohli opustit statek, kde 
sloužili, a jít navštívit třeba své příbuzné.“

Jak vypadala štědrovečerní tabule se-
dmnáctého století?

„Byly na ní zastoupeny všechny pro-
dukty, které hospodář vypěstoval během 
roku. Nesměla samozřejmě chybět jablíč-
ka a vlašské ořechy, které ini-
ciovaly počátek večeře. Vše 
začínalo rozlousknutím oře-
chu a rozkrojením jablka, což 
bylo spojeno s předpovídáním 
budoucnosti. Pak následoval 
hrách, který se jedl obřadně. 
Kdo si nedal alespoň lžíci 
tohoto pokrmu, toho čekala 
nemoc. Hrách byl naklíčený 
a nabobtnalý, čímž zvětšil svůj 
objem a to znamenalo sílu. 
Dalšími pokrmy byly krou-
py, takzvaný Kuba, houbová 
omáčka a kaše. U nás ovesná. 
Nechyběla ani vánočka, která 
zastupovala pšenici a chléb, 
zástupce žita. A nesmíme za-
pomenout ani na takzvanou muziku, což 
je kompot z rozvařeného sušeného ovoce. 
Muzika se podávala k vánočce.“

Co století osmnácté?
„V podstatě zůstávalo vše stejné, ale zdů-

razňovala se role bohoslužeb, poutí a nábo-
ženských her. Ať už to byly hry tříkrálové, 
hry k narození Ježíška nebo také hry, které 
se hrávaly na Mikuláše a na Lucii. V této 
době se hrávaly i na náměstích, při jarmar-
cích a byly nezbytnou součástí zimních 
svátků. Po josefínských reformách dochází 
k posunu ve vývoji Vánoc. Obliba her upa-
dá, zachovány zůstávají jen stěžejní dějové 
obrazy a vše se spíše svrhává v takové to 
plundrování domácností (např. pastýřské 
hry). Vzrostla role soukromí. Josef II. také 
zakázal v kostelích jesle, takže i betlémy se 
stěhovaly z chrámů do domácností.“ 

Devatenácté století už nám určitě do-
přeje i stromeček…

„To ano, ale ne okamžitě. Vánoční 
stromeček se do českých domácností do-
stává až v polovině devatenáctého století, 
a to především do města. Ve venkovském 
prostředí zdomácňuje až o století pozdě-
ji. Předtím se používala větev, která byla 
zavěšena na stěžejních místech. Prvními 
stromečky byla vlastně špička stromu za-
věšována vrcholem dolů nad stůl. Teprve 
později se objevuje větší strom stojící na 
podstavci.“

A dostáváme se k novodobým ději-
nám – dvacátému století…

„Tady čím dál více prostupuje komerce 
a upadají běžné rituály. Těžiště Vánoc se 

dostává do tří dnů – od 24. do 25. prosince 
a role svátků, kdysi významných, nyní zce-
la upadá. Třeba svátek Barborky a Ondře-
je, které byly kdysi velice významné. Totéž 
se děje se svátkem Lucie. 

Po roce 1989 naopak začíná tradice San-
to-Clausovská. Ta samozřejmě vytlačuje 
ať už toho Ježíška nebo i našeho hodného 
staříka z Vysočiny, roznášejícího dárky, 
Štědroně.“ 

Každá doba přináší do kouzelného svá-
tečního času něco nového. Mění se ale 
jen vnější atributy svátku, za to podstata 
vždycky zůstává stejná – jsou to svátky kli-
du, míru, rodiny, svátky lásky a štěstí. Dří-
ve se ani dveře nezavíraly, aby se všichni 
mohli podělit o sváteční radost mezi sebou. 

Jak krásně prožít toto nádherné ob-
dobí naplno a darovat lidem radost, 

dobrosrdečnost, vidět šťastně záříci oči 
svých blízkých!

Dopřejte si pravé zážitky kouzelných 
Vánoc a Štědrého večera!

s použitím materiálu z článku 
Heleny Zelené Křížové 
„Vánoce po staletích“

zdroj:http://www.zdarskevrchy.cz/historie-
-a-tradice/

Symbolika
lidových dárků

Jablko bylo základem mnoha dárků a před-
mětů, které v lidovém prostředí provázely 
některé obyčeje. Jablko je symbolem živo-
ta, červená barva jablka je symbolem živo-

tadárné lásky a síly. Červené 
jablko bylo proto oblíbeným 
prvkem, který se v lidovém 
prostředí používal pro vyjád-
ření základních lidských přání: 
zdraví, životní síla a láska. 

Luštěniny naši předci použí-
vali nejen při výrobě dárků (ze-
jména hrách), ale pochopitelně 
byly pevnou součástí jejich 
jídelníčku ve dnech všedních 
i svátečních. Schopnost luště-
nin bobtnat, měnit svůj objem, 
symbolizovala touhu zvětšit 
svůj majetek, získat dostatek 
prostředků k pokrytí života ro-
diny.

Vlašský nebo lískový ořech byl symbolem 
síly, bohatství a úspěchu v hospodářství. 

Pečivo z kynutého těsta provázelo všechny 
svátky, drobné tvary zdobily i vánoční dár-
ky. Kynuté těsto opět díky své schopnosti 
nabývat na objemu bylo symbolem možné-
ho získání bohatství, ale tomuto pečivo byla 
přisuzována i ochranná moc před působe-
ním škodlivých sil a nemocí.

Suché pruty s bodlinami – z oblasti Čes-
komoravské vrchoviny známe kolední pru-
ty, které nosili koledníci na Nový rok. Jejich 
základem byly pruty z trnky, na které se 
napichovala jablíčka, ořechy, hrášek… Trn-
kový prut měl ochrannou moc, chránil před 
škodlivými silami, které by mohly ublížit 
lidem i jejich počínání v hospodářství.

zdroj: http://www.kpp.iipardubice.cz

Víte, jaký dárek potěší nejvíce? Dárek 
udělaný vlastními rukama. A víte proč? 
Protože vytváříme dárek nejenom ruka-
ma, ale vkládáme do něj svoje myšlenky, 
pocity, přání a část své krásné duše. 

V dávných dobách se do každého vlast-
noručního výrobku snažili vložit co nejví-
ce dobra a lásky, protože věřili, že je může 
ochránit před mnoha neduhy, nedobrými 
vlivy a pomoci plnit jejich sny. Pokud se 
odjíždělo na dlouhou cestu, braly se s se-
bou tyto věci, aby je vždycky chránila, 
připomněla rodný domov a zahřála na 
duši. 

Po tisíciletí každý domov zdobily různé 
věci, které měly chránit obydlí a přinášet 
štěstí. Byly to zvonečky, lžíce, podkovy 
a jiné předměty. Postupně se měnil pohled 
člověka na události a dění kolem nich. Ale 
potřeba chránit svoji rodinu a domov před 
nepřízní osudu zůstala dodnes.

Toto je jeden z nejstarších amuletů na-
šich předků. Symbolizuje šíření sil dobra 
a ochrany proti nepřízni osudu ze všech 
čtyř světových stran. Je zajímavé, že tyto 
amulety mají různé názvy – Kolovrat, 
Mandala, Boží oko, Namkha, Khorlo, 
Ojos de Dios – a zdobí mnohé kultury po 
celém světe. Najdeme je například v Jižní 
a střední Americe, Africe a Tibetu a sa-
mozřejmě ve slovanských zemích. Do ba-
revných vzorů se vkládaly obrazy a celé 
příběhy a jeden mistr, který držel v rukou 
práci jiného, dokázal „přečíst“ jeho příběh 
podle barvy a ornamentu. 

Slované věřili, že pestrý a neobvyklý 
obraz amuletu přitáhne pohled člověka 
přicházejícího do domu, který zapomene 
na všechny nedobré záměry vůči obyva-
telům. Proto se amulet umisťoval před 
vchodem do domu, do pokoje, nad postýl-
kou dítěte nebo v místě, které je dobře vi-
ditelné. Mimochodem, amulet vytvořený 
dítětem vždycky přivolá do domu štěstí.

Tento amulet může být nejenom krás-
nou ozdobou našeho interiéru, ale i ori-
ginálním vánočním dárkem, který v sobě 
spojuje moudrost století a čistotu vašeho 
srdce, vetkanou do barevného vzoru. 

Co budeme potřebovat:
• Barevné nitě (vlna), 2 špejle (20-25 cm dlouhé, průměr 6mm), nůžky

Návod:

1 Dáme k sobě dvě špejle a pevně je 
spojíme ve středu dvojitým uzlem. 

Necháme malý ocásek (min. 0,5cm), který 
se později schová do opletení.

2 Otočíme špejle tak, aby tvořily rovný 
kříž (úhel mezi špejlemi 90 stupňů 

musí zůstávat během pletení pořád). Upev-
níme je tak, že omotáme 7krát nejprve na 
jedné diagonále a pak na druhé. Zkont-
rolujeme, zda kříž drží pevně a špejle se 
nekývají. 

3 A teď začneme oplétat nití každou 
špejli. Dáváme nit ze shora, otočíme ji 

kolem špejle a když bude nit zase nahoře, 
dáme ji na další špejli. Pletením vytvoří-
me čtverec. Jeho velikost si uděláme podle 
našeho přání. Natažení nitě musí být ale 
rovnoměrné.

4 Pokud chceme změnit barvu, ukončí-
me pletení na té špejli, na které jsme 

začínali, a uvážeme uzel (ocásek min. 
0,5 cm se pak schová do opletení). Nit jiné 
barvy uvážeme na stejnou nebo jinou špejli 
(necháme ocásek min. 0,5 cm) a pokraču-
jeme pletení, postupně přidáváme ocásky 
do opletení. 

Počet a druhy barev vybíráme dle libosti. 

Pletení amuletů je tvůrčí činnost, která 
potřebuje nejenom šikovné ruce, ale hlav-
ně stav vnitřní harmonie. Všechno, co 
děláte, dělejte upřímně a z čistého srdce. 
Pak výsledek vaší tvorby potěší nejenom 
vás, ale i ty, komu jej darujete. Síla lásky 
a vnitřní pozitivní radost, kterou vplétáte 
spolu s nití do ornamentu, vytváří harmo-
nický celek, který chrání, pomáhá a inspi-
ruje jejího majitele. Tyto znalosti se předá-
vají prostřednictvím umění z generace na 
generaci po tisíce let.

Starověcí mistři tvrdili, že nejdůležitěj-
ší věcí při pletení amuletů je klidná mysl 
a vnitřní stav rovnováhy. Pokud se nitě za-
čnou trhat, zamotávat nebo amulet vypadává 
z ruky, pak to znamená, že vaše myšlenky 
nejsou v pořádku. V práci můžete pokračo-
vat, když ve vás panuje klid a harmonie.

Stejně tomu bývá i v životě. Pokud člověk 
nemá žádnou kontrolu nad svými myšlen-
kami a ty se řítí jako divoká řeka, následuje 
chaos, zmatek, něco se rozbije a roztrhá. 
A děje se to tak dlouho, dokud myšlenky 
a emoce nedostaneme pod kontrolu.

Amulet utkaný vlastníma rukama a dobrým 
srdcem se stane neopakovatelným dárkem, 
nad kterým nemá moc ani čas, ani móda, 
který bude chránit a přinášet štěstí do vaše-
ho domova třeba i po několik generací.

...a vždycky je možnost zdokonalit své úmění

Lidové tradice a zvyky: Vánoce po staletíchVánoce po staletích

Dobrá rada nad zlato! Dobrá rada nad zlato! 

Foto http://namka.ru, http://mandalas.annafenina.ru
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...pokračování článku

Nejpozoruhodnější a nejstabilnější pr-
vek v ornamentu tripolské kultury, který 
se zachoval od počátku této kultury až do 
jejího zániku, je známá spirála života.

Spirála je jedním z nejstarších symbo-
lů vesmíru. Spirálovité tvary nalezeme 

v přírodě velmi často: 
galaxie, víry, tornáda, 
mušle, uspořádání se-
men slunečnice nebo 
smrkové šišky. Když 
dáme otevřenou dlaň 
vertikálně před sebe, 
ukazováčkem směrem 
k obličeji a od malíčku 
budeme postupně sví-
rat ruku v pěst, vznik-
ne pohyb, kterému se 
říká Fibonacciho spi-

rála. Dvojitou spirálu molekuly DNA obsa-
huje každá buňka živého organismu. Není 
divu, spirála symbolizuje vývoj světa, 
jeho cestu od jednoduchých až po složité 
formy, od nejnižšího po nejvyšší. Tato for-
ma kombinuje kruh a pohyb, je symbolem 
času, cyklu zrození a smrti, fáze „stárnutí“ 
a růstu měsíce. Spirála je tvořena konti-
nuální zakřivenou linií, která symbolizuje 
nekonečný růst, zachování, nepřetržitost, 
pohyb a sám život.

 Tripolské spirály by se daly rozdělit do 
dvou skupin: jednak v kombinaci se solá-
rními znaky a jednak s hady. I když se liší 
svým grafi ckým zobrazením, mají stejnou 
podstatu – jsou symbolem věčnosti a kon-
tinuity života.

Spolu ze sluncem v centru spirály zob-
razovali také měsíc. Sakralizace měsíce 
má své kořeny v dávné minulosti. Měsíc 
symbolizoval hojnost, cyklickou obnovu, 
nesmrtelnost, okultní moc, intuici a emo-
ce. Podle fází měsíce měřili naši předci čas, 

určovali příliv a odliv, předpovídali, jaká 
bude úroda.

Objevení a zmizení luny a změny v jejím 
tvaru vedly k tomu, že se Měsíc stal výraz-
ným kosmickým obrazem jednotlivých fází 
života v živo-
čišném a rost-
linném světě: 
narození, růst, 
stárnutí, smrt 
a znovuzroze-
ní. Naši předci 
věřili, že Měsíc 
ovládá nejen 
přírodní živly 
a určuje cyklický rytmus světa přírody, ale 
také lidský osud.

Měsíční symbolika byla hojně rozšíře-
na v ornamentálních kompozicích tripol-

ské kultury. Tvar 
měsíce v různých 
fázích se objevo-
val na soškách, ná-
stěnných malbách, 
piktogramech, na 

rituálním nádobí. Tvar mladého měsíce – 
srpek – se používal jako prvek na tripol-
ských chrámech a budovách, byl součástí 
rituálního trůnu, na který dávali ženskou 
sošku.

Oblouky a segmenty ve tvaru srpku 
ztvárňují obraz Měsíční bohyně. Podle in-
dické mytologie je číše ve tvaru měsíčního 
srpku symbolem nádoby, ve které se ucho-
vává posvátný nápoj bohů – Sóma, tedy 
elixír života. Srpek, jehož rohy jsou oto-
čeny nahoru, symbolizoval ženský princip.

Všechno souvisí se vším a všechno se 
také neustále vzájemně ovlivňuje. Prav-
děpodobně proto nejsou magické tripolské 
symboly většinou jednoznačné a spojují 

v sobě několik posvátných symbolů, které 
představují různorodé živly, jinak řečeno 
vytvářejí synkretickou sakrální symboliku. 
Například Velká Bohyně byla zobrazová-
na jako žena v podobě ptáka, hada, krávy, 

Měsíční Bohyně nebo ve spojení s jinými 
bytostmi a symboly z říše rostlin či vodní-
ho světa, které znamenaly plodnost a zno-
vuzrození.

Existuje přesvědčení, že posvátné žen-
ské obrazy jsou ztělesněním určitých as-
pektů vlastností Velké Bohyně: Velká Mat-
ka, Velká Bohyně, Bohyně Matka, Matka 
Země atd. Ženská podoba je zobrazována 
s pomocí řady ikonografi ckých typů a do-
minuje mezi tripolskými plastikami. Ně-
které z nich byly zafi xovány v ústní tradici.

Panna – stojící štíhlá ženská postava, 
s tenkým pasem a širokými boky (obraz 
dívky Kory). Bývá zobrazena nahá se šper-
ky nebo oblečená do obřadního oděvu. Ně-
kdy je celá postava pokryta znaky nebo má 
na tváři symbolické kresby. 

Vládkyně – obraz bohyně ztělesněný 
do zralé ženy, pravděpodobně matky Kory 
Déméter, která je zakladatelkou rodu. 
Sošky se zobrazovaly jako sedící postavy 
s rovným nebo nakloněným trupem.

Madona – bohyně, držící miminko na 
levé straně hrudi. Sakrální obraz tripolské 
plastiky je archaickým prototypem postavy 
Panny Marie s Ježíškem. Egyptská bohyně 
Isis byla mimochodem zobrazována jako 

sedící ženská postava se srpkem na hlavě 
a s dítětem u levého ňadra. Isis byla man-
želkou boha Usira a matkou boha Hóra. 
Tato božská rodina byla uctívána v Egyptě 
jako posvátná trojice. Isis představovala 

Měsíční Bohy-
ni, Velkou Mat-
ku a Velkou Bo-
hyni, která dává 
život. Jako ve-
lekněžka byla 
v š e m o h o u c í 
věštkyní, která 
ovládala taj-
né vědění. Isis 

byla bohyní manželství a rodinného života, 
mateřství, plodnosti, očištění, znovuzroze-
ní, zemědělství a léčitelství.

Bohyně, která dává život – další obraz 
těhotně ženy s kulatým bříškem. Význam 
této plastiky spočívá v tom, že bohyně je 
potenciální nositelkou života, protože vy-
tváří a obnovuje život.

Dvě bohyně - obraz, který zastupují růz-
né ikonografi cké typy se zobrazením dvou 
žen. Obraz dvou bohyní – matky Démétér 

a dcery Kory (Persefony) – je spojován 
s plodností a znovuzrozením a ukazuje na 
kontinuitu života a smrti. 

Kult dvou bohyní byl známý v mytolo-
gických tradicích různých civilizací. V řec-
kém světě byla známá Eleusinská mystéria 

zasvěcena bohy-
ni Déméter a její 
dceři Koré (Per-
sefoné). M. Nils-
son, autor knihy 
Řecká lidová 
reli gie, píše, že 
Eleusinský kult 
byl založen na 
myšlence země-
dělství jakožto 
zdroji poklidné-

ho civilizovaného života. Vyvrcholením 
oslav bylo zasvěcení, jehož podstata zů-
stává záhadou, ale je všeobecně známo, že 
umožňovalo blažený život po smrti. Podle 
zákonů magie se zasvěcení rodili do no-
vého života, stejně jako se semínko, „po-
hřbené“ do země, rodilo v nové úrodě. Tak 
vytvářel agrární symbolismus metaforu 
věčného života doprovázeného nekoneč-
ným střídáním pokolení.

Když nahlédneme do starodávného lido-
vého folklóru a literárních památek, které 
odrážely prvotní náhled na svět, všimneme 
si, že jejich podstata zůstávala po tisíciletí 
stejná. Časem byly upraveny vnější prvky 
a názvy, na něco se zapomnělo nebo do-
konce se nahradilo něčím „moderním“. 
Ale v lidských srdcích se tyto „novinky“ 
nezabydlely, protože jim chybí bohatý 
vnitřní obsah, který potěší nejenom oči, 
ale i duši. Mění se století a generace, ale 
schopnost duše rozpoznat to, co je pravé, 
s námi přebývá stále.

S použitím materiálu z knihy Sakrální 
svět tripolské civilizace N.Burdo

Nikola Tesla (1856-1943) 
byl srbský fyzik, který 
provedl více než tisíc pří-
rodních vědeckých objevů. 
Jeho jméno nese meziná-
rodní jednotka magnetické 
indukce a nejenom to. Ži-

votopisci, kteří zkoumají život tohoto geniálního fyzika a vynálezce v ob-
lasti elektrotechniky a radiotechniky, jsou často na rozpacích, protože ne-
mohou vysvětlit spoustu faktů z jeho života. Mnozí z nich zkreslují obraz 
vědce, a to má také svůj důvod. Nikola Tesla už od mládí začal projevovat 
fenomenální schopnosti. Když byl ještě dítě, zemřel jeho starší bratr, kte-
rého měl velice rád. Nikola začal mít nesnesitelné noční můry. S velkou 
námahou se to chlapec snažil nahradit jinými obrazy světa, v němž žil. 
K jeho vlastnímu překvapení, začal cestovat do jiných světů. Nyní se 
tomu říká „astrální cestování“. „Zpočátku jsem jen mlhavě, ale pak více 
a jasněji viděl jiná města, země a lidi. Začal jsem s nimi komunikovat 
a pak se s nimi i přátelit. Byli mi velice drazí jako moje rodina a také 
stejně reální...“ Vědci už dlouhou dobu studují tyto jevy a nepovažují to 
za něco neuvěřitelného. Jedná se o změněný stav vědomí. Osoba v tomto 
stavu může cítit a vidět to, co je mimo vnímání běžného zraku. Může se 
přenášet do jiných prostor a jiných epoch, v čemž neexistují žádná ome-
zení. V současné době se tyto stavy zaznamenávají speciálními přístroji. 

Jeden z prvních případů, kdy se projevila obrovská vnitřní síla Nikoly, 
se přihodil v době, kdy si po absolvování učiliště vybíral směr dalšího 
profesního vzdělávání. Lepší profese než elektroinženýr pro Nikolu nee-
xistovala. Ale otec, který ho chtěl vidět jako kněze, byl kategoricky proti 
tomu, aby syn studoval na vysoké škole technického zaměření. Po dlou-
hých rodinných rozepřích Nikola těžce onemocněl. Zdravotní stav se stále 
zhoršoval a rodina začala mít velký strach o jeho život. Nikola utěšoval 
blízké tím, že v případě, že bude otec souhlasit s tím, aby mohl pokračovat 
v technickém vzdělání, nasměruje veškerou svou vůli na uzdravení. Po-
kud tuto možnost nedostane, smrt je nevyhnutelná. Otec dlouho odporoval 
prosbě svého syna. A až tehdy, když podle slov jednoho z životopisců, 
„byly pro Nikolu dveře do jiného světa otevřeny,“ dal otec čestné slovo, 
že se nebude vměšovat do záměru svého syna stát se inženýrem. Hned po 
otcově slibu se začal zdravotní stav Nikoly prudce zlepšovat.

Volba Nikoly stát se elektroinženýrem nebyla náhodnou. Bylo to jedno 
z nejdůležitějších rozhodnutí v jeho životě. Kdyby nastoupil do duchov-
ního semináře, možná by už nikdy neuskutečnil tolik přelomových vyná-
lezů, které dokonce předstihly moderní technologie, a nevytvořil by tak 
obrovské množství zařízení potřebných pro lidstvo.

Nikola tedy své rozhodnutí obhájil, i když neobvyklým způsobem. Pak 
ale přišla další vážná výzva. Měl nastoupit na tříletou vojenskou službu 
v armádě rakousko-uherské monarchie. Byl vlastencem a měl moc rád 
svou zem, nehodlal sloužit v armádě utlačovatelů. Potom došlo k událos-
ti, která se zdá být na první pohled logická, ale zároveň zahalená tajem-
stvím – otec poslal svého syna do hor, kde se schovával celý rok! Na tento 
fakt bych chtěla zvláště upozornit. V životopisech mnoha významných 
lidí naší civilizace, nejen vědců, ale i duchovních osobností, existují „me-
zery“, o kterých pořádně nikdo nic neví. Byla to tajemná zmizení, setkání 
s úžasnými osobnostmi s neobvyklými schopnostmi, o kterých málokdo 
ví, a tito lidé se vraceli úplně jiní, disponovali jedinečnými znalostmi 
a dovednostmi. Nikola Tesla nebyl výjimkou. Zdá se, že v tomto „období 
zmizení“ Nikola potkal Někoho, kdo mu předal unikátní znalosti a nau-
čil ho speciálním technikám v poznání světa a sebe sama. Kdo byl tímto 
tajemným učitelem v horách, není známo. Ale po tomto období dlouhé 
nepřítomnosti se u Tesly projevila mimořádná intuice a začaly se projevo-
vat výjimečné schopnosti talentovaného inženýra. Od 19 let Nikola nespal 

více než 2 hodiny denně a pracoval jako posedlý. Tvrdá práce při studiu 
elektřiny a rozvíjení nových poznatků přinesly své ovoce. Tesla vytvářel 
zařízení a dělal objevy, které se i dnes zdají fantastické.

Jeden ze známých případů projevu neobvyklé intuice Nikoly se odehrál 
v období, kdy Tesla pracoval na geniální myšlence vícefázového střída-
vého proudu. Během svého studia na vysoké škole přemýšlel o nápadu 
zvýšení účinnosti s cílem snížit ztrátovost elektrických strojů se stejno-
směrným proudem. Mnohem efektivnější by bylo přijímat střídavý proud 
a používat jej pro různé účely. Mnozí odborníci v této oblasti se snažili 
vyřešit zmíněný problém, ale nic nefungovalo.

 
Nikola osvětlil myšlenku střídavého proudu profesoru Pešlovi, který 

ale nechtěl poslouchat mladého studenta. Věnoval celou hodinu tomu, aby 
před všemi studenty vyvrátil zřejmé argumenty Tesly. A málem ho pře-
svědčil. Ale jeden z argumentů profesora – princip fungování rotačního 
magnetického pole – považoval Tesla za nedostatečný. Autorita profesora 
měla velký vliv na formování jeho stanoviska, ale zároveň intuitivně cítil, 
že je na správné cestě. Později ve své autobiografi i Tesla napsal: „Intuice 
je něco, co převyšuje exaktní znalosti. Náš mozek nepochybně obsa-
huje velmi citlivé nervové buňky, které umožňují cítit pravdu, i když 
to zatím nepotvrzují logické závěry nebo jiné analytické úvahy. Pod 
vlivem autority profesora jsem se na chvíli vzdal své myšlenky, ale 
pak jsem brzo přišel k závěru, že mám pravdu. S obrovským nadše-
ním a bezmeznou vírou v úspěch jsem se pustil do práce.“ Potvrzením 
těchto slov byla následující událost. 

Jednoho únorového dne roku 1882 se Tesla procházel se svým spolužá-
kem Szigetim v městském parku v Budapešti. Nikola měl skvělou náladu 
a s nadšením pozoroval západ slunce. Najednou ztuhl. Szigeti se neod-
važoval narušit ticho, když pozoroval vysokou postavu svého kamaráda, 
který vypadal, jako by byl v transu. O pár minut později Tesla promluvil:

„A přesto se to bude otáčet i v opačném směru. Všechno záleží na mém 
přání.“

Szigeti si myslel, že se tato 
slova vztahují k zapadajícímu 
slunci a nemohl pochopit, co se 
s kamarádem děje. Ale Nikola, 
nadšený svojí myšlenkou, začal 
rychle kreslit do písku schéma 
elektromotoru se střídavým 
proudem, podstatou kterého byl 
jev, který byl později nazván 
rotační magnetické pole. V sou-
časné době se přenos elektřiny 
prostřednictvím kabelů na urči-
té vzdálenosti s malými ztráta-
mi uskutečňuje díky vynálezu Tesly a možnosti použití střídavého proudu 
v průmyslu i každodenním životě.

Tesla se později naučil při přemýšlení o dalších technických nápadech 
vstupovat do změněného stavu vědomí silou vůle. Ve svých pamětech Tes-
la popsal projevy změněných stavů vědomí: „Řešil jsem tento problém 
několik let. Byla to otázka života a smrti! Myslel jsem, že zemřu, pokud se 
to nepodaří uskutečnit! A pak stalo se něco nepředstavitelného. Začal jsem 
slyšet tikání hodin přes tři pokoje, přistání mouchy na stole mi strašným 
způsobem zvonilo v uších. Ve tmě jsem byl citlivý jako netopýr a mohl 
jsem určit rozmístění objektů v místnosti podle zvláštního brnění na čele. 
Sluneční světlo tak tlačilo na můj mozek, až se mi zdálo, že ztrácím vě-
domí. Hluk projíždějícího kočáru v kilometrové dálce mne dokázal roz-
třást. Najednou jsem viděl jasný záblesk jako malé slunce a pravda se mi 
odhalila! Byl to stav absolutního štěstí, myšlenky proudily nekonečným 
proudem, nestíhal jsem je zachycovat...“

Tesla se nejen naučil používat změněný stav vědomí, ale také ho apli-
kovat v procesu tvorby. Říkal: „Když odpojuji mozek od vnějšího světa, 
otevírá se mi vnitřní vidění.“ V tomto stavu Tesla své vynálezy přiváděl 
k dokonalosti. Nevyužíval matematické nástroje a vzorce pro výpočet, jak 
se to obvykle dělá ve vědeckém světě. Tesla se naučil vystihnout pod-
statu věcí. Říkal, že je jeho mozek pouze přijímač. „Já se jen potřebuji 
naladit na správnou frekvenci. Ve vesmíru existuje jakési jádro, ze 
kterého čerpáme znalosti, sílu a inspiraci. Nepronikl jsem do jeho ta-
jemství, ale určitě vím, že existuje! Svět informací, ve kterém existuje 
všechno!“

Ale nejvíc ze všeho jeho současníky ohromil počet vynálezů, které 
dokázal udělat a šokující vyznání: „NEJSEM AUTOREM TĚCHTO 
MYŠLENEK!“ Když pronášel tato slova, měl na mysli svoji schopnost 
připojovat se k informačnímu poli a čerpat z něj informace, které potře-
buje. Mnozí si mohou myslet, že každý, kdo má schopnost napojit se na 
tuto oblast, může získat veškeré informace, které potřebuje. To je taky 
pravda, ale je velmi důležité správně porozumět těmto informacím. Bez 
znalosti fyzikálních zákonů a odpovídajících praktických dovedností by 
Tesla nebyl schopen pochopit a správně interpretovat informace. Proto 
taky hodně studoval a pracoval v oblasti přírodních věd, zejména v oblasti 
fyziky a elektřiny.

Mnoho současníků si všimlo jeho nevšedního daru předvídavosti. Říkali 
o něm, že měl oči vševidoucího a jasnovidce. Je to přirozené pro člově-
ka, který každý den cvičí duchovní praktiky spojené se změněným stavem 
vědomí. V roce 1890 ve Philadelphii měl Tesla obavy o své přátele a pře-
mluvil je, aby nejeli večerním vlakem, čímž zachránil jejich životy. Vlak 
havaroval. V roce 1912 poradil jednomu ze svých sponzorů John Pierpontu 
Morganovi, aby neplul na Titaniku. Morgan, který důvěřoval intuici Tesly, 
prodal lístky a díky tomu zůstal naživu. Ale jeho druhý sponzor a přítel John 
Jacob Astor nedal na radu Tesly a zahynul při havárii Titaniku. V posledních 
okamžicích života Teslovy maminky, která byla kvůli nemoci upoutána na 
lůžko, byl Nikola dva bloky vzdálený od jejího domova, najednou uviděl 
obláček s andělskými tvary. Tvar obláčku se postupně měnil a nabýval rysů 
jeho matky. Později se ukázalo, že přesně v této době matka zemřela. Tesla 
předpověděl datum začátku první světové války pár let před jejím vypuk-
nutím a datum jejího ukončení v prosinci roku 1918, spletl se jen o 5-6 dnů. 
Pak předpověděl, že za 20 let začne druhá světová válka.

Zajímavým faktem bylo to, že Tesla byl synem pravoslavného kněze 
a vždy mluvil o víře v „jediného Boha, nepopsaného v žádném nábožen-
ství“. V pozdějších letech svého života se věnoval józe a vedl asketický 
život. Měl zajímavé úvahy o buddhistické fi lozofi i, o tom, že je lidské „já“ 
iluzorní: „My jsme něco jiného, jsme jako vlny v subjektivním čase a pro-
storu. Když tyto vlny zmizí, z nás nezůstane nic. Není žádná osobnost. 
Nemůžeme říct, že vlny v oceánu mají svoji individualitu. Existuje pouze 
iluzorní série vln, která následuje jedna za druhou. Dnes jsme něco jiného 
než to, co jsme byli včera. Ve skutečnosti jsme jen řetězcem relativních 
existencí, které se nepodobají jedna druhé. Tento řetězec je tím, co vytváří 
efekt kontinuity, stejně jako pohyblivé obrázky, na rozdíl od mé subjek-
tivní a mylné představy o mém skutečném životě.“ Tesla šel celý svůj ži-
vot cílevědomě za „neznámým“, snažil se propojit „materiální a duchov-
ní princip uspořádání světa v lidském vědomí“. Tesla věřil, že duchovní 
podstata člověka nezmizí po smrti fyzického těla, že je nesmrtelná. Jen 
díky neúnavné každodenní práci na sobě, rozvíjení síly ducha byl schopný 
dosáhnout tak velkého úspěchu v poznávání tajemství tohoto světa a sebe 
sama. Nikola Tesla zůstal v paměti lidstva jako vynikající fyzik, vynálezce 
a hlavně opravdový Člověk, který poznal mnoho tajemství přírody a do-
kázal odhalit své fenomenální schopnosti a použít je pro blaho lidstva.

S použitím materiálů z knihy Nikola Tesla: 
První vlastní životopis od B. Ržonsnického 

NIKOLA TESLA: 
„NEJSEM AUTOREM TĚCHTO MYŠLENEK!“

Civilizace Tripoli-Kukuteni:
Posvátné symbolyPosvátné symboly

Wardenclyffská věž 

Toto je příběh moderního Prométhea, který pomocí elektřiny změnil svět. Výroba a přenos elektřiny, rozhlasové, televizní vysílání, rentgen a další objevy 
– to byly vize, které dokázal přenést do reality. Dnešní fyzikové k Teslovi vzhlížejí jako k absolutnímu géniovi. Ale jak víme, géniem se člověk nerodí, tím 
se stává. Ale jak to ve skutečnosti probíhá?

„Vývoj lidstva zásadním způsobem ovlivňuje naši vynalézavost, 
jejímž základním cílem je ovládnout materiální svět, 

spoutat přírodní síly a přinutit je, aby sloužily našim potřebám.“
Nikola Tesla
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Meditace je jedním z nejstarších a nejú-
činnějších způsobů, jak poznat svět, lépe 
porozumět sobě samému a rozvíjet svou 
duchovní podstatu. I když slovo meditatio 
(rozjímání) je termínem latinského půvo-
du, tento způsob duchovního cvičení byl 
na Východě známý již od dávné minulos-
ti. Po tisíce let se měnily podmínky vývoje 
civilizace, záliby a preference společnosti. 
Ale člověk samotný, jeho fyziologie a du-
chovní podstata se nemění. Proto jsou 
otázky fyzického a duševního zdraví, a to 
i efektivní prastaré způsoby sebezdokona-
lování, tak aktuální i dnes. 

Pomocí moderních přístrojů bylo za-
znamenáno, že meditace výrazně posiluje 
imunitní systém, má pozitivní vliv na ner-
vový a endokrinní systém, je velmi účinná 
při léčbě mnoha nemocí. I přes tyto výsled-
ky je mechanismus působení meditace na 
lidský organizmus pro vědu stále záhadou. 
To ale nebrání lidem v tom, aby už po ti-
síce let používali tento starodávný způsob 
poznávání světa, dosahovali pomocí medi-
tačních technik značných úspěchů nejenom 
v oblasti fyzického zdraví, ale, a to je nej-
důležitější, na cestě duchovního sebezdo-
konalování člověka.

Meditace DŽBÁN
(očistění mysli od všeho negativního)
„…Dnes budeme provádět stejnou medita-
ci jako na minulých cvičeních – k očistění 
mysli od všeho negativního. Pro ty, kteří 
chyběli, zopakuji. Takže si stoupněte poho-
dlně, nohy na šířku ramen. Ruce se musí 
navzájem dotýkat konečky roztažených 
prstů na úrovni břicha. Koneček ke koneč-
ku, tedy palec k palci, ukazováček k ukazo-
váčku a tak tál. Takhle.“

Sensei mi ukázal toto spojení.
„Je nezbytné, abyste se uvolnili, zahnali 

všechny myšlenky a soustředili se pouze na 
normální dýchání. Pak, když už dosáhne-

te stavu plného uvolnění ve všech konče-
tinách a pocitu vnitřního pokoje, začínáte 
si představovat, že jste džbán. Tedy, vrch-
ní část vaší hlavy je jakoby seříznuta, tak 
jak je to u džbánu... Místem, kde pramení 
voda, je duše. Tato voda zaplňuje celé tělo 
a nakonec jej přeplní, vylévá se přes okraj 
džbánu, stéká po těle a vchází do země. Jak 
voda zaplňuje tělo a vytéká do země, spolu 
s ní vytékají také všechny špatné myšlenky, 
všechny problémy, celá ta špína a neklid, 
které jsou v lidském rozumu přítomny. 
Člověk se jakoby vnitřně očišťuje od toho 
všeho. A když se takovýmto způsobem očis-
tí, pak začíná pociťovat přesné rozdělení 
duše a mysli. Přičemž se jedná o duši, kte-
rá se nachází uvnitř něj, a o duši, která se 
nachází nad džbánem, která sleduje tento 
proces. V konečném důsledku, když budete 
každodenně cvičit tuto meditaci, očistíte 
své myšlenky od negativního a dále se je 
naučíte kontrolovat, stále udržovat váš ro-
zum v ‚čistém‘ stavu... Máte otázky?“

„A proč se musí ruce dotýkat právě ta-
kovým způsobem?“ zeptala jsem se.

„Protože během této meditace dochází 
k cirkulaci určitých energií uvnitř organi-
zmu, o kterých vám povím někdy později. 
A konečky prstů uzavírají tento okruh. Kro-
mě toho dochází k podráždění nervových 
kožních receptorů, které se nacházejí na 
konečcích prstů, a to má příznivý, uklidňu-
jící vliv na mozek...“ 

Pod vedením Senseie jsme začali pro-
vádět tuto meditaci. Snažila jsem se 
představit si, že jsem džbán. Ale moje 
představivost formovala tento obraz jaksi 
polovičatě, protože rozum vůbec nesou-
hlasil s tímto vymezením. Tak už jsem si 
nic nedokazovala a jen jsem si představila, 
že „jsem prostě džbán“ a soustředila se na 
„vnitřní pramen vody“. A hned se ve mně 
objevil zajímavý pocit, jako by moje vě-
domí ustoupilo dovnitř mě, do duše, a sou-

středilo se ve sluneční pleteni. A tento bod 
se začal postupně rozšiřovat spolu s křišťá-
lově čistou vodou, která se točila ve spirále. 
Nakonec bylo vody tak moc, že vytryskla 
a naplnila vší svou příjemnou proudící 
vláhou celé tělo. Když se takto „nádoba“ 
zaplnila, pak se tento příjemný pocit „vy-
lil přes okraj“. Vlna nějakého rozechvě-
lého mravenčení mi začala běhat po těle 
odshora dolů, vcházela jakoby do země. 
Představila jsem si, že se mé tělo očišťuje 
od všech špatných myšlenek. V následující 
chvíli jsem si nečekaně všimla, že mé vě-
domí, tedy „já“ – pravé, se nachází jakoby 
nad tělem. A samotné tělo se vůbec tělu ani 
nepodobalo. Z hlavy „džbánu“ vycházely 
tisíce tenkých různobarevných nitek, které 
ve svém stálém pohybu vcházely do země. 
A v hloubce samotného džbánu zářilo něco 
jasného, co měnilo barvy těchto nitek na 
sytější odstíny. Byla to krása přímo čarov-
ná. Ale najednou jsem uslyšela melodický 
hlas Senseie, který se ke mně donesl od-
kudsi zdaleka:

„A teď proveďte dva hluboké, prudké 
nádechy a výdechy. Prudce sevřete a roze-
vřete pěsti. Otevřete oči.“

Rychle jsem přišla k sobě. Ale stav této 
vnitřní euforie zůstal někde v hloubi mého 
„já“. Jak se pak ukázalo, každý z kamarádů 
prožíval tento stav jinak. Starším klukům 
se dařilo ještě lépe než mně a mí kamarádi 
prožívali všechno jen na úrovni „holých“ 
představ. Sensei jim řekl, že je to zpočát-
ku u spousty lidí běžné. Ale pokud budou 
každý den doma usilovně trénovat a pokud 
si budou přát zlepšit své morální kvality, 
je možné za nějakou dobu dosáhnout urči-
tých pocitů a poté se naučit stále kontrolo-
vat své myšlenky. Hlavní je věřit v sebe, ve 
své síly a nezahálet.

úryvek z brožury Duchovní praktiky 
a meditace od A. Novych

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

Většina z nás – smolařů – se cítí životem 
podvedena a svůj tvrdý osud bere jako ne-
spravedlnost, řada z nás se dokonce uchýlí 
i k emocím jako je závist vůči klikařům! 
Ale je tomu skutečně tak? Jsou štístkaři 
skutečně i šťastní? A je hojnost skuteč-
ným synonymem pro štěstí? Proč jsou tedy 
ordinace psychologů plné tzv. zelených 
vdov – tedy žen, které se dobře vdaly, jsou 
obklopeny přepychem a služebnictvem 
a slovo práce v jejich slovníku nenajdete?

V létě jsem navštívila s přáteli indo-
néský ostrov Jáva. Netušila jsem, jak mo-
hou pouhé 2 týdny pobytu zde změnit můj 
život, můj pohled na svět… Na jedné stra-
ně všude kolem sebe spatřujete ochromu-
jící bídu, na straně druhé k vám ze všech 
stran přichází klid, láska a pokora. První 
dny, kdy jsem se setkávala na každém rohu 
s usměvavými a velmi šťastně vypadající-
mi lidmi jsem propadla podezření, že tito 
lidé museli požít nějakou omamnou látku 
z rostliny z místních pralesů. Nedalo mi 
to a začala jsem se opatrně po této záha-
dě pídit… Chápejte, přišla jsem ze země, 
kde být bezdůvodně šťastný je podezřelé 
a úspěch se neodpouští.

Bylo mi řečeno, že Indonésanům je-
jich víra nedovoluje projevovat negativní 
emoce. Ti, kteří tak činí, jsou považováni 
za spodinu společnosti! Zprvu mě to jako 
svobodomyslného člověka poněkud zara-
zilo, ale během několika dní jsem zjistila, 
že je ten jejich úsměv nakažlivý. A v tu 
chvíli mi to došlo – život je spravedlivý, 
protože všem bez rozdílu dal schopnost 
usmívat se a radovat ze života. To, jak se 
svým osudem člověk naloží, závisí jen na 
něm samotném. Nezáleží totiž ani tak na 
tom, co se vám děje, ale jaký postoj k tomu 
zaujmete! Vždy máte volbu – můžete být 
oběť, nebo vítěz! Radovat se bez podmí-
nek a věřit, že vše dopadne dobře, je dle 
těchto lidí, žijících často na hranici bídy, 
jediný návod na šťastný život! To největší 
bohatství má totiž každý z nás v sobě, jen 
jsme na něj často kvůli všemu tomu mate-
riálnímu přepychu a honbě za ním, zapo-
mněli…

Brzy přijdou Vánoce. Určitě si ještě pa-
matujete ten krásný pocit dětského nadšení 
a radostného očekávání toho, co najdete 
pod stromečkem! Možná jste měli štěstí 
a někdy našli přesně to, po čem jste touži-
li, často ale došlo i na zklamání. Zklamání 
se ale mohlo překvapivě dostavit i záhy po 
tom, co byla vaše přání naplněna. Ano, lidé 

často po něčem touží a myslí si, že když to 
dostanou, budou konečně skutečně šťast-
ni. Nejsou… Možná cesta, naplněná tou 
krásnou touhou a očekáváním, je právě to, 
co nám přináší štěstí, ne ten samotný cíl, 
nemyslíte? Pojďme brát náš osud jako tré-
nink, dobrodružnou cestu, na jejímž konci 
nevíme, co skutečně najdeme, ale přesto 
nebo právě proto si to krásně užijeme. 

Patřila jsem celý život spíš k těm smola-
řům, ale jsem za ty kotrmelce, co mi život 
přichystal, nyní neskonale vděčná! Jedině 
díky nim jsem se posunula dál a výš, jedi-
ně díky nim jsem na sobě začala pořádně 
makat a objevovat vnitřní krásu. Průšvihy 

se mi ani nyní nevyhýbají, ale beru je jako 
dočasnou lekci a snažím se je pochopit 
a poučit se z nich. Věřte, že nic se nedě-
je jen tak. Každý průšvih vás má v životě 
něco naučit. Záleží jen na vás, jak s tím 
naložíte! Nenechte si nikým a ničím brát 
ten krásný vnitřní pocit radosti a těšte se 
z každého okamžiku, protože není obyčej-
ných chvil! Zkrátka si navoďte permanent-
ní sváteční náladu plnou radosti a nadšení 
z očekávaného báječného překvapení! 
A začnou se kolem vás dít zázraky.

A nezapomínejte ani na ty druhé! Často 
přes své ego opomíjíme skutečnou pod-
statu přátelství a lásky. V rodinách, mezi 
těmi nejbližšími, máme nesmyslné, často 
dlouholeté spory. Pamatujte, že nejtěžší je 
milovat lidi, kteří to právě nejvíce potře-
bují! Zapomeňte na svou pýchu a udělejte 
vy to první vstřícné gesto. Když to bude od 
srdce, určitě to druhá strana ocení! A po-
kud ne, tak budete mít alespoň hezký pocit. 
Vždyť není nic krásnějšího, než rozdávat 
lásku… bezpodmínečně!

Krásný sváteční čas!
Eva Svobodová, Praha

Existuje návod na šťastný život?

... pokračování článku Jak funguje naše 
myšlení

Už staří Egypťané věděli, že v hypo-
thalamu se nacházejí dvě stará centra pozi-
tivních a negativních myšlenek. Pokud se 
na lebku podíváte shora, pak tato centra ve 
spojení se šišinkou tvoří jakýsi vnitřní troj-
úhelník s vrcholem – epifýzou. V různých 
dobách se jim říkalo různě, ale jejich pod-
stata zůstává stejná. Jeden z jejich názvů, 
které byly zaznamenány už ve starých spi-
sech byl ‚agathodemon‘ a ‚kakodemon‘. 
Agathodemon stimuluje produkci pozitiv-
ních myšlenek a kakodemon – negativních 
myšlenek.

 Centra agathodemon a kakodemon jsou 
jakýmisi polovodiči mezi jemnou matérii 
a nervovým systémem. Impulzy, které do-
stávají od nervového systému, převádějí do 
jemné matérie a zároveň sami kódují infor-
mace do signálu, který posílají po nervo-
vých drahách jako ‚myšlenkový příkaz‘…

 Myšlenky se nerodí v mozkové hmotě 
zvané hypothalamus, ale právě v těchto 
centrech, které jsou zvláštními čakrami 
jemné matérie, jejichž podstata je ulože-
na v našich myšlenkách. Je to jen obrazné 
srovnání, jak se energie odráží na matérii. 
Pokud nám například odstraní tuto část 
mozku, pak budeme pozorovat porušení 
některých psychických funkcí myšlení, 
vnímání, paměti a tak dále, ale myslet ne-
přestaneme.

Nedávný výzkum provedený doktorem 
Antoniem Rangelem z Kalifornského tech-
nického institutu (California Institute of 
Technology – soukromá univerzita se za-
měřením na výzkum v oblasti vědy, techno-
logie a inženýrství), ukázal, že náš mozek 
má dvě oblasti, které mezi sebou neustále 
bojují o kontrolu nad chováním lidí.

Tyto oblasti pojmenovali „anděl“ a „dé-
mon“. Na tento závěr vědci přišli po expe-
rimentu, který určoval sklon některých lidí 
k nezdravému stravování, jako je například 
rychlé občerstvení. A ukázalo se, že při roz-
hodování, jestli jíst nebo nejíst hamburger, 
vybízí oblast „anděl“ člověka k tomu, aby 
zapojil abstraktní uvažování jako „zdraví“, 
„přínos“. „Démon“ ale naopak vyvolává 
neodolatelnou touhu po tučném a škodli-
vém jídle.

„Tyto oblasti mozku mezi sebou neustále 
bojují ve věcech mnohem závaznějších než 

jsou gastronomické záliby,“ vy-
světluje doktor Rangel. „Andělé“ 
a „démoni“ začínají svůj souboj třeba 
tehdy, když rozhodujeme o fi nančních 
problémech, řešíme rodinné konfl ikty 
a náboženské otázky. 
Obecně lze říci, že se 
objevují, když 
řešíme všechny 
životní situace, které vyžadují sebeovládá-
ní. Úspěšně tím zvládají projít jen ti, kterým 
„andělé“ pomáhají udržet na uzdě své nega-
tivní emoce, po nichž následují různé neroz-
vážnosti. Výsledky těchto studií pomohou 
v budoucnu udělat velký pokrok ve vývoji 
moderní neurologie. 

V dalším experimentu doktor Rangel 
a jeho tým ukázal skupině dobrovolníků 50 
různých jídel, počínaje čokoládovými zá-
kusky a konče zeleninovým salátem. Účast-
níkům bylo nabídnuto, aby ohodnotily kaž-
dé jídlo podle vlastních preferencí. Mezitím 
byl jejich mozek sledován pomocí tomo-
grafu. Bylo zjištěno, že u účastníků expe-
rimentu se silným sebeovládáním tomograf 
zaznamenal signály v oblasti „anděl“ při 
výběru zdravých potravin. U jiných účast-
níků, jejichž „andělé“ příliš tiše „přesvěd-
čovaly“ své majitele, aby si vybrali zdravé 
jídlo, byly signály v této oblasti mozku vel-
mi slabé. A milovníci sladkostí se vrhali na 
sladké zákusky, aniž by přemýšleli o jejich 
výživové hodnotě.

Vědecké názvy pro jednotlivé oblasti 
mozku zní: „anděl“ – dorsolateral prefrontal 
kůra (DLPFC) a „démon“ - ventromedial 
prefrontal kůra (vmPFC).

Proč vznikají různé myšlenky, 
které si navíc třeba i protiřečí? 
V lidském těle je duchovní podstata neboli 
duše a materiální podstata neboli fyzická, 
tělesná. Lidský rozum je jakýmsi bitev-
ním polem těchto dvou podstat. Proto také 
vznikají různé myšlenky. 

Duchovní podstatu tvoří myšlenky, kte-
ré jsou zrozené silou Lásky, a to v širokém 
smyslu tohoto slova. A materiální podstatu 
tvoří myšlenky o těle, naše instinkty, refl e-
xy, pocit velikášství, přání, která jsou zcela 
pohlcena materiálními zájmy. Podle toho, 
jakým myšlenkám věnujeme pozornost 
(dáváme sílu), tím směrem se ubírá naše 
povaha. Volba je vždy jen na nás.

Myšlenka je spojovacím článkem mezi 
astrálním a fyzickým tělem. Proto je velmi 

důležité naučit se kontrolovat a ovládat své 
myšlenky...

Fenomén podvědomí
Fenomén podvědomí je klasickým pří-
kladem. Dominující myšlenka v člověku, 
podpořená emocemi (ať pozitivními nebo 
negativními), nabývá na síle. Právě ta síla 
také vydává příkaz podvědomí. A podvě-
domí, jak je známo, nerozumí vtipům. Peč-
livě a efektivně plní to, čemu věří a o čem 
jej ujišťuje samotný člověk. Když věříme 
v úspěch, prožíváme pocit nadšení a rados-
ti, a tím dáváme myšlence sílu – tedy pří-
kaz do podvědomí, které jej také plní. Ale 
většina lidí dělá všechno přesně naopak, 
rok od roku v sobě pěstují větší a větší 
dominanci té nejsilnější emoce – strachu. 
A tím si do svého života vnáší plno problé-
mů. Pochyby a obavy, které pěstujeme ve 
svých myšlenkách a které jsou podpořené 
vlastními emocemi, se totiž vždy uskuteč-
ní.

Podvědomí je nastaveno tak, že pokud 
jsou v něm například dvě myšlenky – 
dobrá a špatná, ve které věříte se stejnou 
intenzitou, pak podvědomí zrealizuje tu 
špatnou, tedy vaše pochyby, vaše oba-
vy. Protože strach je velmi mocný pocit 
a myšlenkový příkaz bude tedy stabilnější. 
Vždyť do něj nevědomky vkládáte velké 
úsilí, svoji víru a tyto negativní pocity bu-
dou následně v našem myšlení převládat. 
Proto, kdo se čeho v životě bojí, to se mu 
nakonec také stane. 

 Vše v životě je vzájemně propojeno 
a naše myšlenky podpořené emocemi vy-
volávají řetězovou reakci činu jako vlnky 
na jezeře. Jsou-li myšlenky pozitivní, dob-
ré, nadšené a šťastné, pak vzniknou vlnky 
prosperity, úspěchu, štěstí a spokojenosti. 

Zkuste zavést pozitivní myšlení do va-
šeho každodenního života. Časem se to 
promění na zvyk. Věřte, přinese to neu-
věřitelné zlepšení do vašeho života. A co 
je nejdůležitější, vy sami budete nakonec 
režiséry vlastního života.

„Neexistují náhody. Náhoda je jen zákonitý 
důsledek našich nekontrolovaných myšlenek.“

Sensei

Meditace jako nástroj ovládání mysli
„Mysl – to je reálná síla. Mnohem větší, než si člověk může představit.“ Sensei

Určitě vás nejednou napadla otázka, jak je možné, že jsou mezi námi lidé, kteří 
mají neustále „kliku“. Už jako dětem jim jde každý sport, ve škole jsou zkou-
šeni jenom z látky, na kterou se o přestávce náhodou v rychlosti mrkli, po škole 
najdou skvělou práci, žijí vedle báječného partnera… A pak jsou tady ti druzí – 
smolaři, které provází jen samé nepříjemnosti, kteří si v životě musí vše tvrdě 
zasloužit.

Ve světě se v poslední době stále čas-
těji šíří různé zprávy ohledně data 21. 12. 
2012. Než se uchýlíme k nějakým závě-
rům, zkusme zapátrat po tom, jaký je zdroj 
takových zpráv, co za tím stojí a k čemu 
vybízí. Znalosti o vesmíru a jeho struktu-
ře, o člověku a o stupních vývoje lidské 
civilizace se předávají po tisíciletí. Tyto 
poznatky by nám měly pomoci pochopit, 
s jakou hlubokou moudrostí a láskou byl 
nastaven náš svět. Každá rostlinka, každá 
živá bytost se nacházejí v procesu neu-
stálého růstu a rozvoje, stejně jako celý 
vesmír. Náš strach a nejistota z naprosto 
přirozených procesů vzniká jen v důsled-
ku nedostatku informací. 

Prezentaci závěru roku 2012 jako ně-
čeho odstrašujícího přineslo mnohým 
zejména fi nanční prospěch. Strach je nej-
oblíbenějším nástrojem manipulace. My-
slíte si, že se lidé bojí rádi? Tomu nevě-
řím. Každý chce být šťastný, mít hojnost 
a zdraví.

Nepochybně nás čeká období plné 
změn, ale nač se dnes sužovat obavami 
a nechávat se spoutávat strachem? Jedno-
duše zachovejme klid a těšme se na 21. 12. 
2012. Pro někoho to bude úplně obyčejný 

den, zrovna takový, jakým byl ten před-
chozí, nebo jakým bude den následující. 
Může se však stát dnem zázraků a změn. 
Pokud dnes najdeme odvahu změnit svůj 
život, naplnit jej radostí, láskou a vděč-
ností za každý prožitý okamžik, otevře se 
nám úplně jiný pohled na svět. 

Život je nejvzácnější dar, žijme jej pro-
to Tady a Teď, přinášejme světélko do ži-
vota druhých. Tam, kde hoří jedna jiskra, 
může vzplanout další a další… a tak se 
celý svět stane jasnější. Začněte darovat 
dobro, to vás naplní a dá vám smysl. 
Může se stát, že právě váš paprsek spustí 
celý řetězec pozitivních událostí a zahře-
je mnohé. Důležité je vše dělat upřímně 
a z celého srdce, nečekat na vděčnost. 
Vesmír je totiž živý a vždy nám mnoho-
násobně vrátí to, co mu dáváme. Takový 
je zákon.

Hodně štěstí nám všem v pochopení 
moudrých lekcí Školy života, kde jsme 
všichni žáci a učitelé zároveň. Harmonie, 
míru, lásky a světla! 

S použitím materiálu ze zdroje: 
http://www.2012rok.sk/wp/2012/

12393-koniec-sveta-urcite-nie

Nebojte se konce světa. 
Čekejte na konec tmy!

Jak funguje naše myšleníJak funguje naše myšlení


