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Na počátku bylo 
vejce

Starověcí filozofové viděli ve vejci 
symbol světa  – skořápka představovala 
zemi, bílek vodu, žloutek oheň, oblá část 
vzduch. V  jiném pojetí vejce představuje 
původ světa, životní sílu, zrození, nesmr-
telnost, jarní přírodu. K  nim se váže tato 
legenda: Když se Máří Magdalena vydala 
na dvůr římského císaře Tiberia, aby zvěs-
tovala, že Kristus vstal z  mrtvých, muse-
la s  sebou vzít dárek, neboť k  císaři se 
neslušelo přijít s prázdnýma rukama...

pokračování na str. 4

Bible Lásky
V duši každého člověka žije touha 

stát se tím, čím je ve skutečnosti – Lás-
kou. V srdci každého člověka pulzuje 
touha, žízeň po lásce, tajný niterný sen 
o nádherném naplněném nekonečném 
životě, před kterým se ruší hranice, trhají 
se okovy, řetězy, mizí zákony, omezení, 
povinnosti a zůstává jenom ta skutečná 
podstata, jejž je člověk od prvopočátku 
– Láska.Právě proto přichází člověk do 
tohoto světa...

pokračování na str. 6

Zvěstování 
Přesvaté Bohorodice

Svátek Zvěstování přesvaté Bo-
horodice je jedním z  nejstarších 
křesťanských svátků, který byl slaven 
již ve 4. století. Obraz zvěstování z  2. 
století najdeme v  Priscilliných kata-
kombách v  Římě. Řecký i  církevněslo-
vanský název tohoto svátku lze přeložit 
jako „dobrá zpráva“, jež se samozřejmě 
vztahuje ke vtělení Syna Božího a spáse, 
kterou přináší. Archanděl Gabriel stojí 
před Marií a  zvěstuje jí Vůli Boží. Maria 
odpověděla: „Jsem služebnice Páně: ať se 
mi stane podle tvého slova!“

pokračování na str. 5

Mýtus o preľudnení 
planéty

Začiatkom roku 2017 mala planéta 
okolo 7,5  miliardy obyvateľov. Toto 
číslo je také vysoké, že je ťažké si čo 
len predstaviť také množstvo ľudí. 
V skutočnosti je to len 30% z dostupných 
možností Zeme, takže v súčasnosti nie je 
potrebné hovoriť o  preľudnení. Okrem 
toho vďaka unikátnym prácam z  oblasti 
Prapôvodnej fyziky Allatra, Zem je nielen 
schopná nakŕmiť a  zabezpečiť všetkým 
potrebným také veľké množstvo ľudí, 
ale aj vytvoriť dostatočne komfortné 
podmienky pre život  a transformácii.

pokračování na str. 3

Záhada 
autoimunitních 

onemocnění
Když moderní medicína označí nějakou 

nemoc za idiopatickou, znamená to, že 
nezná příčinu, neví jak ji léčit a  nechce to 
přiznat. Idiopatická trombocytopenická 
purpura, morbus maculosus Werlhofi (ITP), 
je právě takový případ. To, co je z pohledu 
školní biologické medicíny záhadné  - 
idiopatické, je pochopitelné z  pohledu 
medicíny komplexní. Autoimunitní 
znamená, že obranyschopnost, místo toho 
aby člověka chránila, se obrátí proti němu 
a začne mu škodit. 

pokračování na str. 2

Tajemství Ankgor Vatu a plošiny v Gíze je  
odhaleno – kyvadlo Orionu a Draka.  Apokalypsa dnes?

ANGKOR 
- posvátné město v Kambodži
Název (zdroj Wikipedia): S největší 

pravděpodobností, samotný název Angkor 
je odvozen ze sanskrtského výrazu "naga-
ra", což znamená "město". V khmerském 
jazyce se to čte "noko" ("království, země, 
město"), ale v běžné mluvě pro Khmerské 
obyvatele je mnohem jednodušší říci "ong-
ko" – zní podobně jako slovo blízké ze-
mědělcům, které znamená "úroda", může 
být také doslovně přeloženo jako "sebraná 
rýžová zrna".

Podle zdroje "Zrcadlo nebes, nebo hle-
dání ztracené civilizace", název "Angkor", 
i když je považováno za zkreslené sanskrt-
ské slovo "nagara“ („město"), má v staro-
egyptském jazyce přesný význam – „Bůh 
Horus žije“. Možné jsou i další varianty 
překladu fráze „Ankh-Hor“ jako například 
„At‘ žije Horus“, „Horus žije“ a „Život pro 
Hora“.

Zeměpisné  umístění: Přesná shoda 
zeměpisné délky s konkrétním místem 
v zeměpisné síti, kterou používáme dnes, 
je spíš politickou otázkou. V souladu 
s konvencí, široce přijatou až v XIX. stole-
tí, první čára této sítě – 0 stupňů zeměpisné 
délky, takzvaný "nultý poledník" - prochá-
zí královskou observatoří v Greenwichi 
v Londýně. Pyramidy v Gíze se nachází 
o 31,15 stupňů na východ od greenwich-
ského poledníku, starověký Heliopolis - 
na 31,2. stupni východní délky, a chrámy 
Angkor Vat - na 103,5. stupni. Z toho vy-
plývá, že vzdálenost mezi posvátnou zemí 
v Gíze – Heliopolisem (vládli v ni mudrci, 
kteří pochodovali astronomickou „cestou 
Hora") a svatou zemí Angkor, jejíž jméno 
"Anhhor" doslova znamená "bůh Horus 
žije", rovná se mírně zaokrouhlené geo-

deticky důležité hodnotě 72 stupňům 
zeměpisné délky (103 ° - 31 ° = 72 °).

Spojení mezi Drakem a Angkorem
A nyní si představme, jak vzlétáme 

nad posvátným komplexem tak vysoko, 
abychom mohli svým pohledem zachytit 
celých 300 kilometrů čtverečních. Vidíme 
velký obdélník Angkor Vat a čtyřikrát větší 
čtverec Angkor–Thom, oba se nacházejí 
na západní straně krajiny, rozprostírající 
se pod námi. Do vzdálenosti 25 kilometrů 
na východ a 15 kilometrů na sever, i když 
obklopené džunglí, avšak stále vyčnívající, 
můžeme vidět ruiny mnoha dalších chrá-
mů postavených týmiž khmerskými vlád-
ci-bohy, kteří vybudovali i mnohem větší 
památky. Malé nebo velké, tyto chrámy 
svými obrysy opakují geometrii kosmické 
mandaly nebo jantry (jantra je forma man-
daly, ve které se potkává kruh a čtverec, 
pozn. překl.).

Zda-li  je  mezi  nimi  nějaké  spoje-
ní? Možná bychom se na ně měli podívat 
jako na celek – jako na jakousi mandalu, 
reprodukující ve velkém měřítku někte-
ré kosmické obrysy. Mezi dochovanými 
vítěznými nápisy khmerského krále Dža-
javarmana VII., který ve XII. století n. l. 
postavil Angkor Thom a Bayon, na stéle 
vykopané v královském paláci, byla obje-
vená záhadná fráze: „Země Cambu (Kam-
bodža) je analogická nebi" (zde je velmi 
zajímavý moment, protože Egypt byl rov-
něž srovnáván s nebem. V hermetickém 
spisu, známém jako "Asklépios", jsou slo-
va: „Copak ty, Asklépie, nevíš, že Egypt je 
obrazem nebe, a přesněji řečeno, že všichni 
ti, kteří vládnou a hýbou nebem, sestoupili 
do Egypta a přebývali tam? Opravdu, naše 
země - to je vesmírný chrám). Přirozeně, 
člověk, který ví o staroegyptském dualis-
mu „nebe - země ", si položí otázku: jest-
lipak toto neodráží postup výstavby archi-
tektonických modelů (kopií) konkrétních 
nebeských hvězd a souhvězdí na Zemi?

V roce 1996, během shromáždění dat 
pro nás o Angkoru, John Grigsby, 25-ti 

letý kandidát na doktorský titul, učinil bri-
lantní objev. Ukázalo se, že stejně jako tři 
Velké pyramidy v Gíze v Egyptě zobrazují 
hvězdy Pásu jižního souhvězdí Orionu, tak 
i hlavní stavby Angkoru napodobují vlni-
tou spirálu severního souhvězdí Draka.

Nemohou být žádné pochybnosti 
o této korelaci (vzájemném vztahu): shoda, 
mezi postavením hlavních hvězd souhvěz-
dí Draka a alespoň pěti hlavními chrámy 
Angkoru, je příliš zřejmá pro to, abychom 
si to vysvětlili nějak jinak. Kromě toho, 
tato shoda se týká i řady sousedních sou-
hvězdí, jež se nacházejí ve stejné části 
oblohy. Takže jedinou otázkou, která vyža-
duje odpověd‘, je: „Může být taková sho-
da náhodou anebo je to důsledek vědomé 
činnosti?“ Ovšem, jak poukázal Grigsby: 

"Jestli je to náhoda, tak je zcela pozo-
ruhodná. Pozoruhodná nejenom v tom, že 
postavení hvězd Draka je stejné jako po-
loha chrámů v Angkoru, včetně orientace 
podle světových stran, ale i v tom, že vzdá-
lenosti mezi hvězdami jsou přímo úměr-
né vzdálenostem mezi chrámy, přičemž 
s vysokou přesností! Je třeba vzít navíc do 
úvahy i skutečnost, že to vše bylo výsled-
kem velmi složitého procesu, během kte-
rého se stavitelé nemohli opírat o podobné 
fotografie souhvězdí, měli jenom od ruky 
nakreslené mapy. 

Existuje určitá tolerance odchylky při 
zobrazení hvězd na mapě. Poté člověk 
musí přenést tuto mapu na krajinu se slo-
žitým členitým reliéfem, která má rozlohu 

stovky čtverečních kilo-
metrů, aniž by byl schopen 
sledovat průběh stavby ze 
vzduchu. Takže pravděpo-
dobnost toho, že hvězdy 
Draka sloužily jako šablona 
při plánování staveb v Ang-
koru, se tím ještě zvýší.

pokračování na str. 5

Když jsem procházel informace o chrámu Angkor Vat na internetu, zjistil jsem, 
že téměř všude je napsáno to samé. Jinými slovy, zkopírováno z jednoho zdroje, 
ale mnozí, nevím proč, tento zdroj neuvádějí, jakoby psali oni sami. Budu použí-
vat stejný zdroj, avšak uvedu i primární zdroj, o kterém se mnozí jiní nezmiňují. 
Primárním zdrojem je kniha autora Grahama Hancocka a Santha Faiia "Zrcadlo 
nebes, nebo hledání ztracené civilizace". Na spojení mezi Angkorem a oblohou 
přišel John Grigsby, který pracoval s Hancockem v roce 1996. Uvádím zdroj, aby 
se každý, kdo bude chtít, mohl seznámit s podrobnějšími informacemi o tomto té-
matu. Já jen předložím úryvky a trochu je okomentuji.

Chrámy v Angkoru přesně mapují souhvězdí Draka!
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Brusinky: malý zázrak 
pro srdce a cévy

„Stovky studií dokazují, že látky ob-
sažené v brusinkách mají pozitivní vliv na 
naše zdraví,“ říká Jeffrey Blumberg, ve-
doucí skupiny, která porovnávala výsled-
ky více než 150 studií a vědeckých článků 
zaměřených právě na toto ovoce. Podle něj 
jsou brusinky jedinečné, protože obsahují 
jiný typ organických látek než ostatní „bo-
bule“. Jedině v nich je totiž obsažen tzv. 
A-typ polyfenol. Právě ten je zodpovědný 
za několik zásadních účinků na náš zdra-
votní stav:

● Má antiadhezivní účinky, které za-
braňují vzniku infekcí v močovém 
ústrojí. V začátcích infekce tak 
není potřeba sahat po antibio-
tické léčbě.

● Snižuje množství cho-
lesterolu v krvi a krevní tlak.

● Působí protizánětlivě.
● Je to významný antioxidant.

Působením na hladiny cholesterolu 
a zabraňováním vzniku aterosklerotických 
plátů jsou brusinky významné i z kardio-
logického hlediska. Navíc podporují endo-
teliální funkce a zvyšují poddajnost tepen. 
Mají tak pozitivní vliv na celý kardiovas-

kulární systém, pomáhají předcházet ate-
roskleróze a z ní plynoucímu infarktu či 
mozkové mrtvici.

Klidně s cukrem
Zatímco ostatní ovoce obsahuje hlav-

ně vitamíny a minerály, brusinky jsou bo-
haté na polyfenoly. Kvůli 
jejich výrazné chuti i při-
rozeně malému obsahu 
cukru jsou brusinky čas-
to doslazovány. Nemusí-

te se ale obávat, přislazené 
brusinky obsahují přibližně 

stejné množství cukru jako ja-
kékoliv jiné sušené ovoce bez do-

slazení. Brusinky si tak můžeme dopřát 
v jakékoliv podobě po celý rok.

http://www.kardiochirurgie.cz/
novinky/brusinky-maly-zazrak-

pro-srdce-a-cevy-791

Jak dlouho žiji, to nezávisí na mně. Ale jestli skutečně žiji, to na mně závisí. Seneca
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Etikoterapie – léčba zvyků
„Nějak jsem žil (a) – onemocněl (a) – 

navštěvoval (a) lékaře oficiální medicíny – 
užíval (a) léky (rok – dva – deset – dva-
cet – třicet…). Nemoc nejenže nezmizela, 
ale i pod kontrolou moderní medicíny se 
stala chronickou a dále se zhoršuje. Vy-
hledal (a) jsem dokonce i alternativní po-
moc léčitelů.“ (To už mnozí dodávají jaksi 
s rozpaky a jakoby s omluvou, jak hlubo-
ko klesli. Přitom chodit léta pasivně pro 
„léky“ k lékaři, to bylo jaksi v pořádku).

„No ale co – výsledek stejně žádný. 
Nevím už jak dál. Ale vím, že takhle už to 
nejde.“

„A řekl vám pan doktor, co je příčinou 
vašeho onemocnění?“

„No vlastně neřekl. On toho vůbec 
moc nenamluvil. Říkal, že musím brát 
léky, nesmím je vysadit a musím chodit na 
kontroly.“

„A vy to děláte celé roky, i když vám 
to vůbec nepomáhá?“

„No a co mám dělat?! Už je to zvyk.“ 
(Zvyk, obyčej – z řeckého etos).

Ano, zvykli jsme si, že o naše zdraví 
se stará cizí člověk – lékař. On je aktivní 
v našem životě a my jsme pasivní. Nechá-
me si to líbit. Zvykli jsme si na roli paci-
enta. Vždyť pacient (z latinského patiens) 
znamená – trpně snášející. Zvyk. Zvykli 
jsme si trpně snášet, a nejen u lékaře. Ale čí 

je to život? Náš! Mnohdy až dlouhotrvající 
utrpení přivede člověka k tomuto poznání. 
Je to můj život a já se chci uzdravit. A je-li 
pravda, že za všechno v životě si můžeme 
sami, pak i uzdravit se budu muset sám.

A co stálo u zrodu mého onemocnění? 
Nebyl to náhodou právě ten můj trpný po-
stoj v celém mém životě, který musel vy-
ústit do nemoci?

Co já si všechno nechám líbit!
Ta moje pasivita!
Kde je má vůle k vlastnímu svobodné-

mu životu?!
Kdy začnu konečně bourat zvyky sta-

rého životního způsobu? Ten nutně musel 
být nemocný, když výsledkem je nemoc.

Dokážu ještě vůbec procítit, co potře-
buje moje tělo?

Co potřebuje moje duše?
Co potřebuje můj duch?
Dovoluji si tyto potřeby uspokojit?
Dopřávám svému tělu pravidelnou 

a „živou“ stravu, přiměřený pohyb, dosta-
tečný spánek…?

Má moje duše uspokojenu potřebu po-
rozumění, soucítění, souhlasu, pohlazení, 
sdílení, lásky…?

Jinak řečeno, jak zdravé a etické jsou 
mé vztahy s okolím?

A jaký má můj duch vztah k Bohu?

Máte v některé oblasti rezervy? Mož-
ná právě to je zdrojem vašich potíží. To je 
váš úkol.

Váš – to nemůže udělat nikdo za vás. 
Zdravý vztah k sobě – to je začátek uzdra-
vení. Odtud pak už vedou  kroky k zdravé-
mu rovnocennému vztahu k druhým jaksi 
samozřejmě. Teprve když je něco samo-
zřejmé, stane se to zvykem. Stane-li se pro 
vás rovnocennost s druhými samozřejmos-
tí, budete žít zdravě bez napětí a stresu.

Zkuste to.
www.celostnimedicina.cz

Po dlouhé zimě je načase zvýšit svou 
energetickou hladinu a celkově vylepšit 
svůj zdravotní stav – zvláště pokud máte 
nějaké problémy se srdcem. Inspiraci lze 
najít i ve starých lidových moudrech.

Počasí hrálo důležitou roli už pro naše 
předky, kteří se jím řídili. I proto vznika-
la celá řada úsloví, která se vztahovala ke 
zdraví:

„Hledej trávy pro své krávy, budeš 
míti zdravé stravy.“ 

Z této pranostiky vyplývá, jak moc je 
pro naše zdraví důležitý jídelníček. A tím 
i pro naše srdce. Nyní, na jaře, se zkus-
te poohlédnout po lokálně pěstovaných 
plodinách. Ve větší míře pak konzumujte 
vše zelené (zeleninu jako čekanku, ruko-
lu nebo pampelišku), které jsou bohaté na 
vitaminy, minerály a antioxidanty. Ty po-
skytují nejvíce energie a posilují imunitu.

"Ranní ptáče dál doskáče" 

Lidé, kteří se probouzejí dříve, jsou 
prý zdravější než „noční sovy“, kterým 
chybí ranní světlo. Zejména po dlouhé 
zimě si naše tělo žádá dostatek vitaminu 
D, který nalezneme právě ve slunečních 
paprscích. Čím dříve tedy vstanete, tím 
více světla a potažmo vitaminu D svému 
tělu dodáte. Máte-li však nemocné srdce, 
pak jistě není ideální zmoknout a následně 
prochladnout. I srdíčko potřebuje čas na 
to, aby si na jaro zvyklo.

K opatrnosti ostatně nabádají další dvě 
pranostiky:

„Byť by byl jarní den jak na zakázku, 
přece nechoď ještě na procházku, ať tvé 
zdraví neztratí svou sázku.“

„V dubnu svrchu hřeje, odspodu mrazí.“
Ať jsou vaše jarní cíle jakékoliv, vy-

chutnejte si návrat tepla a slunce. Kromě 
vhodné stravy vašemu srdci prospěje i re-
laxace – stačí se venku zastavit a užívat si 
krásy jarní přírody.

http://www.kardiochirurgie.cz

Tipy pro zdravé srdce najdete 
i v jarních pranostikách

Záhada autoimunitních onemocnění

Když moderní medicína označí něja-
kou nemoc za idiopatickou, znamená to, 
že nezná příčinu, neví jak ji léčit a nechce 
to přiznat. Idiopatická trombocytopenic-
ká purpura, morbus maculosus Werlhofi 
(ITP), je právě takový případ. Jde o auto-
imunitní onemocnění způsobené protilát-
kami proti krevním destičkám. Dochází 
při něm k jejich destrukci a snížené tvorbě. 
Pacienti trpí na snadný vznik modřin, kr-
vácejí z nosu a dásní. Léčba je zdlouhavá, 
nepříliš úspěšná, omezuje se na zvládání 
příznaků. To, co je z pohledu školní bio-
logické medicíny záhadné - idiopatické, 
je pochopitelné z pohledu medicíny kom-
plexní. Autoimunitní znamená, že obrany-
schopnost, místo toho aby člověka chráni-
la, se obrátí proti němu a začne mu škodit. 
V souvislostech života pacienta to zname-
ná, že se trápí, stresuje, žije sobě na úkor. 
Paní Haně je necelých čtyřicet, vždycky 
byla zdravá, k doktorovi nechodila. Od 
druhého porodu, před pěti lety, bojuje 
s ITP. Desítky vyšetření, opakované hospi-
talizace na hematologii, kortikoidy, globu-
liny, imunosupresiva MabThera a Nplate 
…Pokaždé úleva jen na chvíli. Do mojí or-
dinace přišla vyčerpaná, s drobnými mod-
řinami po těle, hodnotou krevních destiček 
na kritické hranici. Necelou hodinu jsme 
si povídali o životě. Vysvětlil jsem jí, jak 
s ním její nemoc souvisí. Při další léčbě na 
hematologii svůj příběh sepsala:

 „Dnešní skóre krevních destiček 
je 4 x 10 na 9. Zdravý člověk má minimál-
ně 150 x 10 na 9. Na hematologii si letos 
po x-té „užívám“ šesti hodinovou kapačku 
imunoglobulinu, dithiadenu a kortikoidů. 
Tento „lektvar“ moje krevní destičky „pře-
mluví“, aby se dva týdny udržely v nor-
málu. K tomu si jednou týdně píchám do 
břicha Nplate.

Mám šest hodin na přemýšlení, kde 
se stala chyba. Na nic jiného se nezmůžu. 

Na nic nemám náladu. Dithiaden mě navíc 
silně tlumí. S ITP bojuji od roku 2010. Stří-
dají se dny plné energie a dny, kdy cítím 
hroznou únavu, apatii, kdy se mi slabos-
tí podlamují kolena. Říkám si, co s tím? 
Vykašlat se na léčbu? Ale co rizika s tím 
spojená? Jediná šance je najít příčinu a od 
té se odrazit. Všechno je v hlavě. Tak pře-
mýšlím.

Do první banky jsem nastoupila po 
první mateřské dovolené v roce 2003. Byl 
to brutální stres. Dny jsem trávila buď na 
cestách, nebo ve špatně klimatizovaném 
prostředí administrativní budovy. Jak šíle-
ná jsem lítala z jedné schůzky na druhou, 
nestíhala se ani nepít nebo si odskočit na 
toaletu. O jídle raději nemluvím. Po roce 
v bance začaly problémy v manželství. Na 
služebních cestách jsem byla buď já, nebo 
manžel, začali jsme se odcizovat, přišly 
první hádky. V té době se objevily i první 
zdravotní problémy: nezvyklá únava, mod-
řiny Nic jsem neřešila a jela v šíleném tem-
pu dál. V práci i doma. V roce 2007 jsem 
dostala nabídku přejít do jiné banky. Vypa-
dalo to, že se blýská na lepší časy. Těšila 
jsem se na novou budovu, menší stres, lepší 
vztahy, vyšší plat. Jen do doby, než mi byl 
svěřen velký bankovní projekt. S ním tlak 
vedení, tlak klienta, tlak na výkon. Tak, 
jak se znásobil stres, znásobila se i únava 
a počet modřin, samovolně jsem potrati-
la. V klimatizovaném prostoru open space 
jsem dostávala záchvaty dusivého kašle. 
Na plicním mi zjistili náběh na astma, do-
poručili změnit pracovní prostředí. Od roz-
dělaného projektu jsem ale odejít nemohla. 
Dočasným vysvobozením pro mě bylo až 
těhotenství, kterým jsme se s manželem 
snažili zachránit nefungující vztah. Z po-
sledních sil jsem dodělala projekt a odešla 
na rizikové těhotenství. V roce 2010 se mi 
narodil syn. Měsíc po porodu mne v noci 
probudilo nesnesitelné svědění celého těla.
Ráno jsem zjistila, že je poseté modřinami 
v průměru až patnáct centimetrů a stovka-
mi drobných modřinek. Na spádové hema-
tologii, kam mne poslala obvodní doktorka, 
zjistili drastický úbytek krevních destiček, 
stanovili diagnózu ITP a doporučili léčbu 
kortikoidy. Ty jsem kvůli kojení odmítla. 
Protože mi bylo čím dál hůř, domluvila se-

stra - lékařka konzultaci na pražské klinice 
Tam se pokusili léčbu upravit tak, abych 
při ní mohla kojit. Každý pátek, čtyři týdny 
po sobě, jsem dostávala puls kortikoidů, 
pak dva dny nekojila. Potíže přesto trvaly. 
Pak přišly na řadu imunoglobuliny. Každý 
druhý týden jsem dostávala šestihodinovou 
kapačku. Nezabralo ani to. S lékařem jsem 
se domluvila, že přestanu kojit a zkusíme 
léčbu, kterou postupují onkologičtí paci-
enti - kapačky MabThery. Po téměř dvou 
letech se krvinky konečně dostaly do nor-
málu. Zato manželství už bylo nenávratně 
v troskách. V mezích možností jsem se sna-
žila užít si poslední rok rodičovské dovole-
né. V roce 2013 jsem se vrátila do banky. 
Od jara 2014 zase chodím na infúze imu-
noglobulinu, píchám si injekce Nplate. ITP 
má zase navrch. Obvodní lékařka mi vy-
stavila neschopenku. Jsem rozhodnutá: do 
banky už se nevrátím. Stejně mi naznačili, 
že se mnou kvůli časté nemocnosti nepočí-
tají. Asi to tak má být. Konečně jsem se za-
čala věnovat sobě. Mám čas na vycházky, 
na děti. Plánuji vlastní malý podnik - fran-
couzské bistro. No a od jara jsem oficiálně 
rozvedená, mám nového přítele, se kterým 
je mi fajn. Trochu vrásky mi dělá jen stří-
davá péče. Jsem na několika rozcestích: 
zajistit děti, slušně se rozloučit v bance, 
poradit si s podnikáním, udržet vztah s pří-
telem. No a tím se vlastně uzdravit. Dostala 
jsem už dost za vyučenou. Věřím, že tento-
krát vykročím správnou nohou.“.

Stres má dvě východiska: boj nebo 
útěk. Hana před pěti lety zvolila boj. 
V bance, v manželství, v nemoci. V boji 
člověk dostává rány, krvácí, rychle mu 
ubývá sil. Úderů, byť symbolických, do-
stala Hana nespočet, za banku cedila krev. 
To, co se o v jejím životě odehrávalo v ro-
vině symbolické, tělo obratem převádělo 
do roviny tělesné. Rány tělesné zrcadli-
ly rány na duši. Po pěti letech marného 
a nikam nevedoucího boje Hana konečně 
pochopila, co jí chce tělo nemocí, převle-
čenou za ITP, sdělit: zastav boj, zamysli se 
nad sebou, tak sebezničujícím způsobem 
už dál žít nemůžeš.

MUDr. Jan Hnízdil, ve spolupráci s pa-
cientkou Hanou, vyšlo na www.vitalia.cz

Na lidském chodidle je velké množ-
ství  biologicky  aktivních  bodů,  které 
mohou pomoci zlepšit stav vašeho zdra-
ví.  Jejich masáž můžete  provádět  sami 
v domácích podmínkách.

Hypothalamus (kontrola chuti)
Hypofýza (regulace hormonů)
Štítná žláza (metabolismus)
Bránice (stres)

Nadledvinky (energetické zdroje)
Stimulace látkové výměny organismu)
Detoxikace
Podívejme se na jednotlivé body po-

drobněji:

Bod 1
Na palci u nohy je bod schopný aktivo-

vat hypothalamus. Působením na tento bod 
ovlivňujeme chuť k jídlu.

Bod 2
Uprostřed palce je bod spojený s hy-

pofýzou. Jeho stimulací aktivujete funkci 
hypofýzy a upravujete hormonální nerov-
nováhu v organismu.

Bod 3
U kořene palce leží bod působící na 

funkci štítné žlázy.
Bod 4
Prohlubenina uprostřed chodidla souvi-

sí s pocity uvolnění. Ovlivňuje bránici.
Bod 5
Masáží středu chodidla se zbavíte stre-

su a zbytečného napětí.
Bod 6
Stimulace bodu ležícího pod kloubem 

palce ovlivní funkci nadledvinek. Jeho 
masáží se můžete zbavit únavy a dodat si 
nových sil.

Bod 7
Blízko paty leží bod, který aktivací vy-

lučovací soustavy pomáhá zbavit se toxinů 
a usazenin.

Výsledků stimulace biologicky aktiv-
ních bodů chodidla dosáhnete pouze bude-
te-li ji provádět pravidelně.

http://www.prokondici.cz/kontrola-zdra-
vi-7-biologicky-aktivnich-bodu-na-chodidle

Účelem půstu je vyčistit organismus od 
odpadních látek. Mnoho onemocnění vzni-
ká v důsledku našeho špatného stravování 
a nerozumné životosprávy. Pokud chceme, 
aby byla detoxikace účinná, musíme vypít 
denně přibližně 2 litry vody.

I když jsme zcela zdrávi, neměli bychom 
držet půst déle než 3 dny bez lékařského 
dohledu. Půst je také velice prospěšný pro 
náš imunitní systém, protože podporuje 
uvolňování růstového hormonu.

◆ Krátké půsty1 -3 denní
V případě, že jste půst nikdy nedrželi, 

začněte nejprve s jednodenním půstem 
a zjistěte, jak se budete cítit. Po pro-
buzení vypijte neslazenou minerální vodu 
a vymačkejte si do ní pomeranč nebo 
citrón. V průběhu půstu můžete mít pocity 
zimy, závratě nebo bolesti hlavy, ale je to 
jen dočasné.

◆ Ukončení půstu
Velmi záleží na tom, jak půst ukončíme. 

S jídlem musíme začít pozvolna, podle 
toho, jak dlouho jsme půst drželi. Denní 
půst můžeme zakončit troškou zeleninové 
polévky nebo ovocnou šťávou a potom 

můžeme přejít na normální jídlo. Pokud 
jsme drželi vícedenní půst, je vhodné 
jej zakončit zeleninovou polévkou nebo 
šťávou a následující dny bychom měli 
začít jíst lehkou stravu. Nejlépe ráno ovoce 
a odpoledne dušnou zeleninu s rýží.

◆ Šťávová terapie
Oblíbeným a účinným druhem půstu 

je popíjení různých druhů šťáv, nejlépe 
však vlastně vyrobených z čerstvé zelen-
iny nebo z čerstvého ovoce. Čerstvá šťáva 
obohatí naše tělo o vitamíny, minerály 
a důležité stopové prvky a tím se urychlí 
očistný proces a obnoví se funkce buněk.

◆ Vhodné druhy ovoce a zeleniny
Šťávový půst se nemusí omezovat 

pouze na jeden druh ovoce nebo zelen-
iny. Nejčastěji se používají jablka, hro-
znové víno, grep, ananas, mrkev, petržel, 
kapusta, červená řepa, brokolice, zelí. 
Zeleninu nebo ovoce volíme podle toho, 
jakého účinku chceme dosáhnout. Šťávu 
vyrobíme na odšťavovači, vždy těsně 
před konzumací (dbejte na dokonalé 
očištění). Zelenina nesmí být loupaná nebo 
namáčená ve vodě, či jinak upravovaná. 
Půst nesmí držet lidé, kteří mají oběhové 
potíže a cukrovkáři.

http://doktoronline.cz/clanek/200-Jidel-
ni-pusty.html

Jídelní půsty "... Vždyť půst to není nějaký rituální akt, 
který vylučuje pouze přijímání potravy, 
člověk se postí v Duchu. Půst se provádí 
v Duchu. A od čeho se postí? Postí se od 
materiálního světa. Správně, že?
To je pravý půst. A co člověk obětuje?
Podíváme-li se do historie, uvidíme, co 
se předci snažili v jeskynních malbách 
budoucím generacím předat… Jakou 
oběť přinášeli? Co odevzdávali? Tehdy 
člověk obětoval Bohu svou živočišnou 
podstatu (red: Ego). Je to největší, 
nejvýznamnější oběť člověka Bohu. Tím 
pádem, člověk osvobozoval svou ducho-
vní podstatu, jeho Duch nabýval sílu. 
Člověk získával Poznání. Ale co vidíme 
dnes? Koupí svíčku, dá církvi nějakou 
korunu? Potřebuje Bůh to, co i bez toho 
je Jeho? Jak můžeš mu něco takového 
dát? Nijak. Co člověk může Bohu dát? 
Nemůže dát Bohu nic, kromě své lásky. 
Jediná věc, kterou člověk může dát Bohu 
je stát se Andělem. O toto musí usilo-
vat. Duchovní svět to přijímá s radostí. 
Všechno ostatní, v lidském chápání, je 
hloupé a směšné. Duchovní svět to nev-
idí. Někdy dává člověk i to poslední, ale 
jaký to má smysl, když toho vzápětí litu-
je. Jiná věc je, když se vzdává myšlenky, 
vnucené mu materiálním světem. Je to 
tak? V tomto je tajemství půstu.

úryvek z pořadu "XXX. 
Pořad o Geliarech"
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PŘÁTELSTVÍ –
 DRAHOKAM LIDSKOSTI

Přátelství rozzáří srdce i nebe,
zlo bez citů ať v temnotě zebe.

Raduj se, najdi ten úžasný pocit,
když o přízeň nemá se prosit.  

Spadnou smutků závěsy,
toužíš se objímat i s nebesy.

Přátelství – drahokam lidskosti,
ví co je trápení i chvíle radosti.

Je jako jaro co životní sílu dává,
rozkvétají city, bolavá duše neuvadá.

To láska se vznáší v povětří,
zlobu s pýchou vůbec nešetří.

S přátelstvím žije se snáze,
lehčeji se přeneseš přes nesnáze.

Je s tebou, chápe a neteskní,
hledáte možnou cestu ke štěstí.

***
Když řečí srdce 

člověk člověka osloví, 
je snadné se domluvit,

hned si vždycky rozumí,
žádný z nich nechce mít 

nad druhým moc,
s laskavostí nabízí druhému 

ruku na pomoc.

Obyčejným lidským slovem
 lze zahřát i potěšit,

se vzájemným respektem k sobě
lze v radosti a lásce na zemi šťastně žít.

Alena Chamrádová, Ostrava

RODINA – SPOLEČNOSTPolahoda • 2017 březen 

Tak jako báseň i život se hodnotí ne podle délky, ale podle obsahu. Seneca

Meditácie podľa kníh Anastasie Novych 
v BRATISLAVE

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

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

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

PRAHA
Kdy: každý pátek od 19 hodin

Milí přátelé, od pátku 11.11. 2016 budou pravidelně probíhat meditační setkání v Praze. 
Radi Vám poskytneme více informace na: 

tel.: 608 325 030, eva.hronova@damus.cz, 
S meditacemi a duchovními praktikami se můžete seznámit na: 

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

MEDITACE 
podle knih Anastasie NOVYCH

BŘEZEN, DUBEN 2017
OPAVA

Kde: Antonína Sovy 39, Opava
 Kdy: každou středu od 18 hodin

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

MÍSTEK 
Kde: nám. Svobody 14 (Místecké nám), 738 01, 3. patro

Kdy: každý čtvrtek od 18 hodin
registrace předem : michal.krawiec@volny.cz, Michal 733111676, 

www.RadioHosting.cz/radio/AllatRa/

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

V predchádzajúcom článku na htt-
ps://geocenter.info/article/mificheskaja-
-teorija-perenaselenija bol vyvrátený 
mýtus o preľudnení Zeme, o čom svedčia 
aj porovnávacie mapy hustoty osídlenia. 
Ukázalo sa, že na planéte je ešte viac ako 
dostatok miesta vhodného na osídlenie 
ľuďmi. Podľa odhadov popredných sveto-
vých vedcov zo skupiny Allatra Science, 
planéta je schopná uživiť 25 miliárd ľudí 
za predpokladu, že v oblasti spoločen-
ských vzťahov budú prevládať morálno – 
kultúrne hodnoty.

Začiatkom roku 2017 mala planéta 
okolo 7,5 miliardy obyvateľov. Toto číslo 
je také vysoké, že je ťažké si čo len pred-
staviť také množstvo ľudí. V skutočnosti je 
to len 30% z dostupných možností Zeme, 
takže v súčasnosti nie je potrebné hovoriť 
o preľudnení. Okrem toho vďaka unikát-
nym prácam z oblasti Prapôvodnej fyziky 
Allatra, Zem je nielen schopná nakŕmiť 
a zabezpečiť všetkým potrebným také 
veľké množstvo ľudí, ale aj vytvoriť dosta-
točne komfortné podmienky pre život tak, 
aby mala každá osobnosť možnosť a čas 
venovať pozornosť svojej vnútornej a mo-
rálnej transformácii. Tak to bolo v pred-
chádzajúcich civilizáciách, a tak to môže 
byť aj v blízkej budúcnosti, ak to ľudia 
budú chcieť a zjednotia sa vo svojom úsilí.

No vráťme sa späť do bodu tu a teraz 
a skúsme sa opýtať: "Koľko priestoru by 
dnes potrebovalo celé ľudstvo, ak by sa 
rozhodlo usadiť v jednom priateľskom 
a šťastnom meste?" Hlavnou príčinou takej 
masovej migrácie sa môžu stať globálne 
prírodné katastrofy. Podľa odhadu vedcov 
bude musieť v najbližších rokoch niekoľko 
miliárd ľudí opustiť svoje domovy. A aby 
druhá časť ľudí nebola zaskočená, a aby 
ich tieto čísla nevydesili, ale naopak stim-
ulovali ich k tvorivej činnosti v prospech 
celého ľudstva, pozrime sa na celú 
záležitosť podrobnejšie.

Takže, mesto Zem s počtom 
obyvateľov 7,5 miliardy. Akú rozlohu by 
zaberalo, ak by všetci ľudia žili spolu v jed-
nom meste? Prirodzene, rozloha mesta by 
závisela od hustoty osídlenia. Aké by bolo 
naše mesto, ak budeme vychádzať z reálne 
existujúcich, skutočných príkladov?

Ak by v tomto meste bola hustota 
obyvateľstva taká, ako v rozľahlom Nór-
sku, zaberalo by rozlohu rovnajúcu sa 70% 
územia Ruska. To je veľmi vhodná oblasť 
pre prežitie.

Ak by sme zobrali za základ Aachen 
v Nemecku (1619 obyvateľov/km2), tak 
mesto „Zem“ by zaberalo s jeho hustotou 
osídlenia teritórium rovnajúce sa polovici 
Európy a všetkých 7,5 miliardy ľudí by 
žilo celkom pohodlne.

Ak by ľudia žili rovnako nahusto ako 
v Toronte v Kanade (4149 obyvateľov/
km2), tak by naše mesto malo rozlohu ako 
Irán. Ako môžete vidieť, mesto „Zem“ už 
nadobúda jasnejšie obrysy a nezaberá príliš 
veľa priestoru. Ale existuje na svete veľa 
miest, kde ľudia žijú oveľa stiesnenejšie.

Ak by v meste „Zem“ žilo 7,5 miliardy 
ľudí rovnako nahusto ako v mestskom štáte 
Singapur (7437 obyvateľov/km2), zaber-
alo by plochu Etiópie. Ale ani to ešte nie 
je hranica rozumného spoločného súžitia 
ľudí.

Najľudnatejším mestom na svete je 
Manila na Filipínach. Na ploche len 42,88 
km² tu žije 1,8 milióna ľudí. Ako možno 
vidieť, správnym prístupom k tejto prob-
lematike, kompaktné osídlenie 7,5 miliar-
dami ľudí si nevyžaduje príliš veľa miesta.

Teraz sa pozrime, aký priestor by bol 
potrebný pre život 25 miliárd ľudí – práve 
toľko, koľko ich môže žiť na našej planéte. 
Ak za základ vezmeme Manilu, ako 
najľudnatejšie mesto, budeme potrebovať 
rozlohu 600 000 km². Do tejto kategórie 
patria také krajiny ako napríklad Ukra-

jina, Keňa, Turecko, Mjanmarsko, Jemen 
a ďalšie. Samozrejme, pri pohľade na 
mapu vidíme na nej vyznačené hranice. 
Ale je jasné, že v priateľskom, civilizova-
nom, duchovnom a tvorivom spoločenstve 
tieto čiary na papieri nebudú potrebné. 
Ľudia sa budú môcť voľne pohybovať 
kdekoľvek na svete.

Takže, v priebehu štúdie sme zistili, že 
na Zemi je viac ako dosť voľného priesto-
ru pre život nie len 7,5 miliardy, ale aj pre 
25 miliárd ľudí. Základ pre vyriešenie 
otázky zabezpečenia takého množstva 
ľudí všetkým potrebným pre pohodlný 
život bol už založený – sú to špičkové ob-
javy v oblasti Prapôvodnej Fyziky Allatra. 
V čom je teda problém? Otázkou je najmä 
morálny stav našej spoločnosti. Dokáže 
každý človek v sebe prekonať prízemné 
sebectvo a dostať sa z pút svojho vedomia? 
Dokáže sa každý človek stať vnútorne 
duchovne slobodným a podať ruku susedo-
vi? Potom sa táto otázka fraktálne prenáša 
na celú spoločnosť. A dokážu si samotní 
ľudia na celom svete, a to bez výnimky, 

sadnúť za jeden okrúhly stôl a dohodnúť 
sa? Nehovorím o tých, ktorí rozdeľujú, je 
jasné, že tí sa nikdy nezjednotia. Hovoríme 
o ľuďoch... Dokážu? Univerzálne kľúče 
na riešenie všetkých základných otázok 
sú dané v knihách Anastasie Novych 
a predovšetkým v knihe kníh Allatra.

Připravil: Vitalij Afanasiev

Mýtus o preľudnení planéty - mesto menom Zem

Děti – ty jsou svaté. To nejlepší je pro 
děti. Ať si děti užijí. Květy života, radost 
v domě. Synáčku, neboj se, otec pro tebe 
udělá všechno.

Už mě tato písnička strašně unavuje. 
Jako rodiče, bývalé dítě a jako budoucí-
ho dědu. Možná bychom měli s takovou 
láskou k dětem přestat. Možná je načase 
zacházet s nimi jako s lidskými bytostmi.

Já osobně bych nechtěl přijít na svět 
v dnešní době. Příliš mnoho „lásky“. Jen 
co se narodíš, ihned se staneš loutkou. 
Matka, otec, babičky, dědečci si na tobě 
okamžitě začnou vybíjet své instinkty 
a komplexy, krmit tě, jako bys měl 
tři krky. Volají ti dětského maséra. 
Od všeobecného dojetí ti oblékají 
jeansy a sako, i když ses ještě nena-
učil ani sedět. A když jsi děvčátko, 
tak do dvou let ti propichují uši, aby 
ti mohli zavěsit zlaté náušnice, které 
ti za každou cenu chce darovat mi-
lující teta Dáša.

Třetí den po narození se už 
všechny hračky nevejdou do pokoje 
a šestý den ani do stodoly. Den co 
den tě zpočátku vozí, potom tě vodí 
po obchodech s dětským oblečením, ces-
tou se zastavujíc v restauracích a dětských 
hracích automatech. Zvláště nadané láskou 
jsou matky a babičky, spí s tebou v jedné 
posteli do deseti let. Aáá, ano, málem bych 
zapomněl! Tablet! Dítě musí mít tablet 
a nejlépe iPhone, ve třech letech. Protože 
Péťa ho má, matka mu ho koupila a nezdá 
se, že by až tak dobře nevydělávala a co 
potom my? I Táňa ze sousední třídy ho má 
a ta žije jen s babičkou.

Období hraček většinou končí nástu-
pem do školy a okamžitě se začínají napra-
vovat chyby a dítě se učí pracovat. Milující 
rodiče si konečně uvědomují, že něco děla-
li zle. Dítě má nadváhu, mizerný charakter 
a poruchy pozornosti. To všechno je důvod 
pro novou úroveň zábavné hry na rodi-
čovskou lásku. Tato úroveň je označována 
jako „najít odborníka“. Teď tě se stejným 
entuziazmem vlečou k dietologům, peda-

gogům, neurologům a psychologům. Rodi-
če mermomocí hledají nějaký zázrak, který 
zabezpečí magické ozdravné výsledky bez 
toho, aby se změnil samotný přístup k vý-
chově dítěte. Na tyto „ezoterické“ metody 
se spotřebovává hromada peněz, nervů 
a moře času. Výsledek – nula, nula, nic.

V tomto období je charakteristická 
zoufalá snaha vnutit dítěti železnou disci-
plínu a pracovní morálku. Namísto toho, 
aby malého človíčka něčím zaujali, dali 
mu více svobody a zodpovědnosti, příbuz-
ní se vyzbrojí řemenem a křikem. Tak se 
dítě učí žít „pod bičem“ a ztrácí o všechno 
zájem.

Když začne být zřejmé, že jakákoliv 
snaha je zbytečná, začíná období „rozbité 
rodičovské passionárnosti (snaha za každou 
cenu dosáhnout svého). Tady téměř všichni 
milující rodiče začnou své děti obviňovat: 

„My pro tebe děláme všechno, a ty.“ Jediný 
rozdíl je v tom, že u některých se tato zlost 
projevuje v úplné kapitulaci a odevzdání 
dalšího směřování dítěte vzdělávací institu-
ci a jiní si pouští neustále dokola „nahráv-
ku“ s názvem: „Ty, můj kříž!“.

Smíření se skutečností, že z dítěte 
nic dobrého nebude, rodiče s „tímto kří-
žem“ na krku i nadále pokračují v ubíjení 
osobnosti svého téměř dospělého dítěte. 
Posílají ho na soukromou univerzitu, dá-
vají mu peníze na podplácení učitelů no 
a samozřejmě kapesné, kupují byt, auto, 
v rámci svých možností. Když „ty, můj 
kříž“ není od přírody talentovaný, tak 
tato strategie přináší alespoň nějaké ovo-
ce. Vyrůstá sice nezralý, nerozvinutý, ale 
alespoň „hodný“ člověk. Často na rány 
způsobené přehnanou rodičovskou láskou 
děti doplácejí různě – zdravím, životem, 
duší.

Kult dětí vznikl v naší společnosti ne-
dávno – asi před 50-60 lety. V mnohých 
směrech je to stejně umělý jev jako Coca-
-Colový Santa Klaus každoročně vyska-
kující z marketingové krabičky. Děti jsou 
nejlepším marketingovým nástrojem na 
podporu spotřeby. Každý kubický centi-
metr dětského těla, nemluvě o kubických 
milimetrech duše je dávno rozdělený mezi 
výrobce zboží a služeb.

To samozřejmě neznamená, že předtím 
děti nebyly milované. A dokonce jak je mi-
lovali! Ale předtím nebyly rodiny „s úpl-
nou egocentrickou fixací na dítěti“. Dospělí 
si nehráli na bezplatné animátory, žili svůj 
přirozený život a podle věku do něj zapo-
jovali i své potomky. Děti byly milované, 
ale s prvními záblesky vědomí chápali, že 
jsou jen částečkou většího celku s názvem 
„naše rodina“. Že jsou tu starší, které je po-
třeba respektovat a mladší, o které je třeba 

se starat. Je to naše společná věc, do 
které je třeba se zapojit.

V současné době trh vnucuje 
společnosti recept na rodinu, kde je 
středem pozornosti dítě. Je to dopře-
du prohraná strategie, která existuje, 
aby tahala peníze z domácností. Trh 
nepotřebuje, aby rodina normálně 
fungovala, protože v tom případě 
by si dokázala uspokojit sama vět-
šinu svých potřeb. Ale rodina, která 
má nedostatek, ráda přesune řešení 
svých problémů na „outsourcing“. 

Tento zvyk se už dávno stal základem ce-
lých odvětví za miliardy dolarů. Z pohledu 
trhu není ideální otec ten, který s dítětem 
stráví víkend, jde s ním do parku, zajezdit 
si na kole. Ideální otec je ten, který přes 
víkend pracuje, aby vydělal na dvouhodi-
novou návštěvu aqvaparku.

A víte co? Pojďme změnit slovo „mi-
lovat“ za jiné. Ignorovat, být lhostejný. 
Protože taková rodičovská láska je na-
konec jen jednou z forem egoizmu. Po-
drážděná matka, otec workoholik, ale to 
všechno není nic jiného, než jen pouhá hra 
instinktů.

Je  jedno  indické  přísloví:  Dítě,  to 
je host ve tvém domě: Nakrm ho, nauč 
a vychovej ho a potom ho pusť. Nakrmit 
dokáže i hlupák, učit, to už je složitější, ale 
dokázat dítě od prvních minut jeho života 
potichoučku od sebe odpoutat – to je láska.

Dmitrij Sokolov 

Kult dětí v naší době

Ak by hustota osídlenia bola taká ako 
v meste Manila, Filipíny 

(42000 obyvateľov/km2), tak by mesto 
"Zem"  malo rozlohu Uruguaja 

Pri hustote osídlenia porovnatel'ného 
s Trondheimom, 

Nórsko (580 obyvateľov  580/km2), 
mesto "Zem" by malo rozlohu Ruska 

(okrem krajného severu)

PODAT POMOCNOU RUKU
Dobrovolnické centrum ADRA hledá zájem-
ce o dobrovolnickou službu u osob s postižením 
v chráněném bydlení a u dětí v ostravských nemoc-
nicích. Stačí věnovat potřebným pravidelně jednu 
hodinu týdně a jejich svět může být veselejší a lep-
ší. Podat pomocnou ruku tímto způsobem může ka-
ždý z nás! Neváhejte a přijďte se přihlásit. 
Čekáme na Vás každou první středu v měsíci mezi 
jednou a pátou hodinou odpolední na Jiráskově ná-
městí 4 v centru Ostravy, nejblíže 1. 3. a 5. 4. 2017. 
Více informací získáte na čísle 605 784 584 

Souznění lidí s přírodou,
je bohatstvím ne chudobou.
Cítíš jak rozkvétá krása citů,
jdeš vstříc slunečnímu svitu.

Zamávej iluzi vzdušných zámků,
vnímej přírodu s krásou červánků.

To jiskří síla přátelství,
větší než chladné bohatství.

Jílková Hana, Loštice
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Láska je největší léčivá síla v přírodě. Osho

● Kolibřík váží méně než jednokorunová mince.
● Medúza je z 95% složena z vody.
● Krtek může vykopat tunel o délce asi 100 metrů jen za jedinou noc.
● Zajímavý fakt: pštrosí oko je větší než jeho mozek.
● Pásovci rodí 4 mláďátka, která jsou vždy stejného pohlaví.
● Tygři nemají pruhovanou jen srst, ale i kůži.
● Velbloudi mají tři víčka k ochraně proti písku.
● Žralok je jedinou rybou, která může mrkat oběma očima najednou.
● Žralok může ve vodě ucítit rozpuštěnou krev i při ředění 1 : 1 000 000
● Tučňáci mohou skákat do výšky až 2 metrů
● Sobi rádi jedí banány
● Nejstarší zlatá rybka se dožila 41 let a jmenovala se Fred.

V kořenech jednoho nádherného sil-
ného stromu se po mnoha a mnoha letech 
probudil kouzelný skřítek Jiskřička. Zívl, 
protáhl se a razil si cestu ven ze svého útul-
ného letitého pelíšku. Jaké však bylo jeho 
překvapení, když místo mechu, jehličí a ši-
šek na zemi, kam dohlédl, uviděl jen a jen 
dlažbu náměstí. A v dálce na jeho okrajích 
spatřil betonové truhlíky, ve kterých snad 
kdysi rostly květiny.

Jiskřička byl odvážný skřítek, a tak se 
začal postupně seznamovat s novým pro-
středím. Každý den si udělal malý výlet 
po okolí a večer se vždy vracel ke svému 
stromu uprostřed náměstí. Během dne po-
tkával spousty lidí a rozsvěcoval světýlka 
v jejich srdcích. Ne všichni lidé, které po-
tkal, ho viděli. 

A někteří z těch, kteří ho viděli ho 
i cítili, s těmi si moc rád povídal, bylo mu 
u nich hezky. Když se s nimi loučil, díval 
se, jak v nich světýlko roste a sílí a měl 
z toho radost. Občas si i představoval, 
jaké by to bylo krásné, kdyby takto svítili 
všichni lidé ve městě. Kdyby takto svítilo 
celé město. 

Snažil se rozsvítit světýlko i u lidí, 
kteří si ho nevšimli, ale nešlo to.  Ať dělal 
skřítek, co dělal, ať se snažil sebevíc. Byl 
z toho trošku smutný.  Vylezl si na větev 
svého stromu, houpal ve vzduchu svými 
malými nožkami a dumal a přemýšlel… 
Pak toho nechal a jen pozoroval z výšky 
ruch kolem.  Najednou si všiml, že když se 
člověk s rozzářeným světýlkem na chvíli 
zastavil a povídal si druhým, ve kterém 
světýlko ještě spalo, i tento člověk pak 
odcházel s úsměvem a světýlko v něm se 
začalo probouzet. Když pak příště potkal 
Jikřičku, už ho uviděl a jeho světýlko se 
ještě více rozzářilo.

Skřítek si uvědomil, že láska a pozor-
nost člověka k člověku je to největší kouz-
lo na světě. Z nejvyšší větve svého stromu 
spokojeně pozoroval nádherně rostoucí 
světýlka a všiml si, že v truhlících na okra-
ji náměstí začaly rozkvétat růže.

Alena Chamrádová, Ostrava

Pohádka o skřítkovi

Dnes jsou v nabídce obchodníků 
s jízdními koly různé typy s různě velkými 
koly. A jsou určeny pro jízdu jiným způ-
sobem. Pro jízdu po asfaltových cestách 
na větší vzdálenosti jsou stavěny silniční 
kola s galuskami. Pro „dovádění“ na str-
mých svazích a náročných terénech zase 
celoodpružená horská kola. A jaké kolo je 
vhodné na cykloturistiku? Na jakém stroji 
se nám nejlépe bude poznávat krajina ko-
lem sebe?

Zatímco silniční cyklistika nebo cyk-
lokros nebo sjezd se dá považovat nejen 
za hobby, ale i závodní sport, cykloturis-
tika je vysloveně sport rekreační. Proto 
i finanční nároky na kolo a jeho techno-
logické vybavení jsou při cykloturistice 
výrazně nižší.

Co znamená cykloturistika?
Jako cyklo turistiku můžeme označit 

takovou jízdu na kole, při které nepouží-
váme extrémní trasy a nepodáváme ex-
trémní výkony. Nedosahujeme primárně 
maximální rychlosti a nesnažíme se projet 
trasu za co nejkratší čas. Cílem je poznat 
zemi, vidět přírodu, navštívit zajímavá 

místa. Hrady, přírodní úkazy, jezera nebo 
cokoli jiného. Nebo jen tak trávit čas v pří-
rodě. Vedlejším efektem pohybu na čers-
tvém vzduchu je lepší fyzická kondice.

Pro jízdu na asfaltových silnicích 
a polních cestách je vhodné crossové kolo. 
Má užší pneumatiky většího průměru 28 
palců, díky čemuž dosahuje vyšší rych-
losti, ale není vhodné na strmé stoupání. 
Naopak do kopců je lépe zpřevodované 
horské kolo s 26″ koly, ale vyrábějí se také 
27,5 a 29″ velikosti. Širší kola lépe tlumí 
přejezd po nerovnostech a mají lepší záběr 
v hlíně, šotolině nebo písku, ale dobře jez-
dí i po asfaltce.

I cross i horská kola jsou vybavena 
přední vidlicí buď pevnou, nebo od-
pruženou. Odpružená lépe filtruje ne-
rovnosti silnice, i rozbité asfaltové a je 
vhodnější pro lidi starší nebo se zdravot-
ními problémy, například s páteří. Rám 
kola může být ocelový při levnějších, 

i duralový při dražších kolech. Zadní 
odpružení bývá jen u nejvyšších mode-
lů, někdy se používá odpružená sedlová 
trubka, kterou je možné osadit i doda-
tečně.

Gumové brzdy do ráfků kol se dnes 
montují jen u nižších modelů kol, stan-
dardem se stávají kotoučové brzdy. Buď 
ovládané mechanicky lankem nebo hyd-
raulické.

Počet převodů může být indikátorem 
úrovně vybavení jízdního kola komponen-
tami. Nejlevnější kola mívají vzadu šesti-
kolečko, tedy celkem 18 převodů, střední 
sedm, kvalitní osm a špičkové až devět 
koleček, tedy 27 rychlostí.

Pro pohodlnou jízdu na výletech je 
třeba vybrat vhodnou velikost rámu podle 
výšky postavy cyklisty a samozřejmě pro 
muže zvolit pánské kolo a pro ženu dám-
ský model. Rozdíl je totiž nejen v rozmě-
rech rámu, ale i jeho geometrii, která zo-
hledňuje rozdílné poměry délek kostí těla 
mezi mužem a ženou.

Cykloturistika je zajímavým způso-
bem trávení volného času. Spojuje v sobě 
kondiční sport, zlepšení zdraví i poznává-
ní krajiny a přírody v okolí nebo na mís-
tech cyklistických dovolených.

http://nase-hobby.cz/jake-kolo-na-
cykloturistiku/

Jaké kolo na cykloturistiku

V lidovém léčitelství, zvláště v sever-
ní a východní Evropě, byla březová šťáva 
považována za velmi účinné léčivo. Ob-
čas byla dokonce označována i za nápoj 
bohů (roli ambrozie má ale více přírod-
ních nápojů). Připisovaly se jí omla-
zující, posilující a regenerující účinky. 
Doporučovala se mladým dámám, měla 
zvyšovat jejich krásu a přitažlivost.

Březová  šťáva  obsahuje vitamíny 
C a B. Kromě toho v ní najdeme řádku 
minerálů, za zmínku stojí měď, hořčík, 
vápník, fosfor a železo. A také jsou zde 
aminokyseliny, kyselina listová i citro-
nová a také fruktóza. Přírodní medicína ji 
doporučuje při problémech s ledvinovými 
kameny. Přesněji má působit preventivně 
u lidí, kteří mají sklony k tomuto zdravot-

nímu problému. Také by měla posilovat 
játra, očišťovat je a stimulovat jejich práci. 
Doporučuje se na posílení imunity a různé 
detoxikační kůry. Zvláště užitečná může 
být při různých sezónních únavách.

Můžeme si ji samozřejmě koupit v ob-
chodě. Ale pokud známe nějaké hezké 
březové háje, není problém si šťávu “vy-
robit” vlastními silami. Nejlepším obdo-
bím pro sběr je brzké jaro, kdy se strom 
budí po zimě a proudí ním životodárná 
míza. Vybereme si nějakou hezkou, ale ne 
příliš starou břízou o průměru minimál-
ně dvacet centimetrů. Poté něčím ostrým 
píchneme do stromu a pozorujeme, jestli 
se neobjeví kapka. Pokud ano, opatrně, 
tak abychom zbytečně nepoškodili strom, 
navrtáme mělký otvor s mírně šikmým 
sklonem (šťáva má vytékat a kapat dolů). 
Tradičně se za nejlepší pro sběr považují 
tlusté větve rostoucí na jižní straně stro-
mu, ale z praktických důvodů se vrtá vět-
šinou ve výšce půl metru.

Do otvoru vsuneme trubičku, pod kte-
rou připevníme libovolnou nádobu – může 
to být láhev nebo sklenice, rozhodneme se 
podle toho co máme doma a co umíme 
jednoduše ke stromu připevnit. Nádobu 

něčím přikryjeme, aby nám do ní zbytečně 
nepadalo listí a kůra. Pak už nezbývá nic 
jiného než čekat. Březová šťáva kape dost 
pomalu, sběr trvá převážně den. Po sběru 
nezapomeňme otvor uzavřít štěpařským 
voskem nebo stromovým balzámem. 

Ačkoliv v sezóně z jedné břízy může-
me vytěžit deset až patnáct litrů, nedělej-
me to. Vezměme si maximálně dva až tři 
a pokud potřebujeme více, tak vyhlédně-
me jiný strom.

Takto získaný nápoj má velmi  krát-
kou trvanlivost, musíme ho držet v led-
nici a i pak bychom ho měli spotřebovat 
přibližně do pěti dnů. Po uplynutí této 
doby se už nám k ničemu nehodí, proto je 
nejlepší vše co nám zůstane čtvrtého dne 
pomalu odpařit na sirup, který následně 
užíváme místo cukru například do čaje. 
Šťávu můžeme jemně doma ochutit, tra-
dičně se přidává troška zázvoru nebo med 
a nebo malinový sirup. Pokud si chceme 
udělat březovou detoxikační  kůru, mu-
síme popíjet přibližně decku nápoje třikrát 
denně po dobu patnácti dnů. Během de-
toxikace nesmíme pít alkoholické nápoje 
a vše co obsahuje kofein,.

zdroj: http://www.prostezdravi.cz/

Zdraví z přírody:  Březová šťáva

Starověcí filozofové viděli ve vejci 
symbol světa – skořápka představovala 
zemi, bílek vodu, žloutek oheň, oblá část 
vzduch. V jiném pojetí vejce představuje 
původ světa, životní sílu, zrození, nesmr-
telnost, jarní přírodu.

Kraslice a historie
Nejstarší zdobená vejce (husí), z doby 

kolem roku 320 n. l., byla nalezena v sar-
kofágu hrobky ve Wormsu nad Rýnem. 
V našich zemích jsou barevné skořápky 
vajec z počátku 11. století potvrzeny ar-
cheologickými nálezy na jižní Moravě.

K nim se váže tato legenda:
Když se Máří Magdalena vydala na 
dvůr římského císaře Tiberia, aby 
zvěstovala, že Kristus vstal z mrt-
vých, musela s sebou vzít dárek, 
neboť k císaři se neslušelo přijít 
s prázdnýma rukama. Vzala tedy bílé 
slepičí vejce, vždyť vejce symbolicky 
skrývá nový život. Když císaři řekla, 
že Kristus vstal z mrtvých, Tiberius 

se rozesmál a říká: "To není možné, 
právě tak jako není možné, aby vejce, 
které držíš v ruce, zčervenalo!" Ale 
než stačil dokončit větu, bílé vejce 
zčervenalo.

K dobrým mravům Pražanů patřilo 
o Velikonocích obdarovat každého 
kanovníka u sv. Jiří a u sv. Víta osmi krasli-
cemi.

O tři století později se slovo kraslice 
objevuje v nejstarších českých slovnících 
a v Postille pražských studentů Konráda 
Waldhausera z roku 1369. Také Tomáš ze 
Štítného jmenuje na prvním místě mezi 
jarními svěcenými pokrmy - vejce.

Angličané se rádi chlubí vejci, do 
kterých královna Viktorie nechala uložit 
ruční práce svých vnuček, Francouzi 
zase uchovávají kuriózní vejce, kterým 
byl obdarován Alexandr Dumas mladší – 
skrývalo mini vydání románu Dáma s ka-
méliemi.

Výklad pojmu kraslice není 
jednoznačný. Neví se, zda je odvozen od 
slova krášliti resp. krásliti nebo krásnyj – 
červený. Původně se totiž vejce barvila 
převážně jen červeně a  také Velikonocím 
se říkalo červené.

Barvy Velikonoc
Červená barva symbolizuje lásku, 

ochranu, ale také krev, a ta byla odjakživa 
povyšována na symbol života.

Žlutá barva vyjadřuje slunce vítězící 
nad zimou a příslib nové úrody – zrající 
obilí.

Zelená je barvou štěstí, bohatství 
a plodnosti. 

Od konce 19. století se začala používat 
i modrá barva a rozšířily se i způsoby zdo-
bení (vyškrabování, olepování slámou, ba-
tikování nebo plastika voskem, ovazování, 
obalování v koření a semínkách).

http://www.ireceptar.cz

Na počátku bylo vejce... Ponoř se do kouzelného ticha,
Vnímej,  jak příroda jarně voní a dýchá.

Plna je síly po zimním spánku,
jsi v ní – jako v pohádkovém zámku.

Z té vůně a krásy se hlava točí,
krásnější pohádku nikdo nenatočí.

V každém období jí to sluší,
ctí své zákony, které neporuší.

V přírodě najdeš lásku a klid,
můžeš se radovat, těšit i snít.

Není lakomá, dává i sílu,
všeho dostaneš tu správnou míru.

Vůbec nemusíš o lásku loudit,
ničím nedá se také koupit.

Žasneš, jak uklidní a posílí,
z lehkosti narostla i křídla motýlí.

Příroda i bolest změní,
radost posune se nad trápení.

Nevidíš černě, vnímáš i krásno,
aniž to čekáš, vidíš i jasno.

To síla rostlin, řek i stromů,
jejich krása patří k tomu.

Vykroč a jdi správným směrem,
najdeš scénu s krásným dějem.

Pohlazení přírody nás chrání,
v žádném marketu však není k mání.

Raduj se z každého poznání,
najdeš i přátele se srdcem na dlani.

Není třeba žádného návodu,
užívejme klidu – hýčkejme pohodu.

Vše je přece tak prosté,
buďme jenom hodní hosté.

OTEVŘI OČI, SRDCE I NÁRUČ

Jílková Hana Loštice

TVAROHOVÁ PASCHA
velikonoční pochoutka z Ruska

1 kg tvarohu (5 - 20%), 200g másla ,5 va-
jec, 200g cukru, 1 kávová lžička vanilkové-
ho cukru, 400 ml smetany (10 - 20%), 100g 
ořechů, 100g kandovaného ovoce, 100g 
rozinek
 Z tohoto množství surovin připravíte 2 pas-
chy o výšce asi 10cm a průměru asi 12cm.

Postup:  Tvaroh propasírujeme přes síto, ev. pomeleme v mlýnku na maso. Přidáme 
změklé (ne rozpuštěné) máslo, promícháme. Vejce ušleháme s cukrem i vanilkovým 
cukrem. Přidáme smetanu, promícháme. Hmotu na mírném ohni uvedeme do varu 
a vaříme tak dlouho, až začne hmota houstnout. Potom ji trochu ochladíme. Ořechy a kan-
dované ovoce nasekáme na drobno, rozinky předem propláchneme, osušíme a smícháme 
s tvarohem. K tvarohu přidáme vaječnou hmotu a promícháme.

Nemáme-li speciální formu na paschu, můžeme použít nový květináč nebo cedník. 
Vyložíme je gázou (5 vrstev) tak, aby okraje visely přes okraj formy. Naplníme tvaro-
hovou hmotou a postavíme do misky, neboť bude vytékat syrovátka.Okraje gázy posk-
ládáme nahoře. Hmotu zatížíme závažím (např. třílitrovou zavařovačkou naplněnou vo-
dou) a na 12 hodin postavíme do ledničky.

Po vyklopení nazdobíme, např. kandovaným ovocem.
Dobrou chuť!

http://www.obrazkovysvet.cz/vismo/dokumenty2.asp?id=1203&p1=1577

ZÁBAVNÁ SBÍRKA ZAJÍMAVOSTÍ ZE SVĚTA ZVÍŘAT
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pokračování ze str. 1
Avšak nejenom hvězdy Draka, ale 

také hvězdy, nacházející se poblíž - Alkaid 
a Kochab, které spolu s hvězdou Tuban 
(také má „náhodnou“ analogii na Zemi) 
tvoří na obloze přímou čáru, a další hvězda 
Deneb v souhvězdí Labutě, jež odpovídá 
chrámu v západním Mebonu. Pozoruhod-
né je, že se tyto chrámy stavěly v časovém 
úseku přiblížně 250 let, a existují důkazy 
toho, že se stavěly na místech starších sta-
veb (například Bayon, Baphuon a Phime-
anakas). Proto je zcela možné, že se poloha 
chrámů nanášela na mapu ještě v době, 
kdy byla plánovaná celá výstavba“. A to je 
otázka: Kdy byla tato výstavba naplánova-
ná? Při hledání odpovědi jsme narazili na 
zcela zvláštní hádanku.

ROK 1150 n. l. 
Pro ověření hypotézy Grigsbyho 

o vztahu mezi Drakem a Angkorem jsme 
použili stejný počítačový program „Sky-
gloub 3,6" jako pro odhalení astronomic-
ké "šablony", podle níž byly postaveny 
tří Velké pyramidy a Velká sfinga v Gíze. 
Hlavní výhodou tohoto programu je, že 
umožňuje vypočítat vliv precese (krouživý 
pohyb zemské osy přibližně po plášti dvoj-
kužele. Jde o speciální případ obecného 
fyzikálního jevu, pozorovaného u rotují-
cích hmotných těles) na postavení hvězd 
a přesně imitovat obraz hvězdné oblohy, 
což dává možnost pozorovat oblohu tak, 
jak by mohla vypadat z jakéhokoliv mís-
ta na zemském povrchu, v jakémkoliv 
období, a to s přesností do konkrétního 
měsíce, dne, hodiny či minuty. Grigsby 
nehloubal nad otázkou o datumu korelace 
„Drak – Angkor“, zmínil se pouze o tom, 
že korelace má obecný charakter a je patr-
ná ve všech epochách. My jsme uvažovali 
takto: korelace, která objektivně existuje, 
musí podléhat určitému datování. A po-
kud umístěni chrámů na Zemi je opravdu 
výsledkem vědomé činnosti zaměřené na 
imitaci postavení hvězd Draka, tak výpo-
čty precese nám mohou odpovědět na otáz-
ku – jakou přesně oblohu kopírují chrámy? 
Jinými slovy - oblohu jaké epochy?

Existují nezpochybnitelné archeolo-
gické a textové důkazy, že chrámy v Ang-
koru byly postaveny známými Khmer-

skými panovníky, konkrétními osobami. 
Téměř všichni z nich vládli v průběhu čtyř 
století mezi roky 802 a 1220 n. l. Proto 
jsme udělali předpoklad, že pokud kore-
lace není náhodná a je produktem vědomé 
činnosti, musí odpovídat obrazu oblohy 
během těchto čtyř století. A jelikož změny 
precese v průběhu tohoto časového úseku 
jsou téměř nepatrné, můžeme říct, že se 
nebe od začátku až do konce tohoto období 
čtyř set let téměř nezměnilo.

Svůj výzkum jsme začali datem  1150 na-
šeho letopočtu, kdy zemřel Súrjavarman II., 
"chráněný Sluncem", khmerský božský 
panovník, který postavil chrám Angkor 
Vat, sloužící mu jako hrobka. A protože 
Angkor-Vat je bezesporu největší a nejslo-
žitější struktura v celém komplexu Angkor, 
jeho "hlavním chrámem", rozhodli jsme se 
věnovat zvláštní pozornost nekompromisní 
orientaci chrámu na "východ-západ", díky 
tomu ho můžeme nazvat "Rovnodennost-
ním" (stejně tak můžeme nazvat i Sfingu - 
"rovnodennostní", tj., ta, která je obrácená, 
a v jistém smyslu i určuje a "zvěstuje" 
přesný směr východu a západu slunce 
v den jarní rovnodennosti). Vědomé po-
sunutí osy Angkor -Vatu o 0,75 stupňů na 
jih od přesného východního směru a o stej-
ných 0.75 stupňů na sever od západního 
směru, je součástí celkové koncepce chrá-
mu Angkor-Vat a „varuje“ pozorovatele, že 
za tři dny přijde rovnodennost. Tento efekt 
byl hezky popsán v časopise "Science":

Jelikož jsme o tom věděli, rozhodli 
jsme se, že je třeba se podívat na oblohu 

nad Angkorem v okamžiku úsvitu v den 
jarní rovnodennosti v roce 1150 n. l. Zdá-
lo se nám, že toto pozorování by pomohlo 
otestovat korelaci "Drak-Angkor". Pokud 
by se právě v tento velmi významný oka-
mžik potvrdila tato souvztažnost (korela-
ce), tak by Grigsbýho názor získal nový 
důkaz. Na druhou stranu, pokud by se 
korelace nad Angkorem v den jarní rov-
nodennosti v roce 1150 n. l. nepotvrdila, 
znamenalo by to snížení pravděpodobnosti 
toho, že zástavba byla záměrně prováděná 
podle „astronomického vzoru“.

Drak je severní souhvězdí, nachází se 
blízko nebeského pólu ve vysokých země-
pisných šířkách. Proto se mírně přemisťu-
je směrem na východ anebo západ během 
svého nočního putování. Přesněji - pomalu 
se otáčí kolem severního nebeského pólu. 
Z tohoto vyplývá, že pohled pozorovatele, 
pro pozorování souhvězdí Draka, musí být 
obracený na sever.  Toto rovněž znamená, 
že pokud byly chrámy Angkoru koncipo-
vány jako „kopie“Draka na Zemi, tak by 
měly být také pozorovány při pohledu na 
sever. Celkem vzato ověření pravdivos-
ti dané korelace by mělo být prováděno 
v okamžiku, kdy pozorovatel, nacházející 
se přesně na jih (v jižním směru) od Ang-
koru, by za úsvitu pohlédl přímo na sever 
a „uviděl“ (samozřejmě ve své představě) 
velké geometrické stěny a chrámy, a přes-
ně nad nimi v severní části oblohy, rozpro-
stírající se podél meridiánu „had-drak“, 
souhvězdí Draka. Je jasné, že podobný 
„mentální obraz“ by se mohl živě zformo-
vat pouze díky neochvějným znalostem 
zkušených astronomů v oblasti přesných 

poloh všech hvězd na obloze, nezávisle na 
tom, jestli jsou zrovna vidět (tj. ať už v po-
ledne nebo o půlnoci, za soumraku nebo 
za svítání). Jinak řečeno, i když světlo vy-
cházejícího slunce „pohlcovalo“ všechny 
hvězdy na nebi přinejmenším půl hodiny 
před samotným okamžikem východu, při-
pustili jsme, že tehdejší astronomové, ma-
jící znalosti v takovém rozsahu, aby věděli 
o orientaci Angkor Vatu, byli zcela schopni 
(stejně jako jejich dnešní kolegové) vy-
počítat přesnou polohu Draka na obloze 
v okamžiku východu slunce, a to v libo-
volný den.

Takže "Skyglobe" nás zavedl zpět do 
roku 1150 n. l., do dne jarní rovnodennos-
ti. 6 hodin 23 minut ráno! Na východě nad 
obzorem vykukuje polovina slunečního 
disku. V tomto okamžiku se Drak rozpro-
střel na meridiánu v tom místě jeho noční 
cesty, které astronomové nazývají "horní 
kulminace", ale vůbec ne v poloze, kterou 
jsme očekávali! Ve srovnání s rozprostíra-
jícími se na zemi chrámy Angkoru, sou-
hvězdí kupodivu bylo obracené "vzhůru 
nohama", tzn. otočené o 180 stupňů.

Nastavili jsme program tak, aby nám 
ukázal cyklus oblohy během celého dne 
a hledali jsme čas, kdy Drak se ocitne ve 
stejné poloze jako chrámy Angkoru. Ta-
kový okamžik nastal o 12 hodin později 
v 6.23 odpoledne, v přesný čas „dolní 
kulminace“ souhvězdí. Bohužel i v tento 
okamžik jsme korelaci nepozorovali. Ted‘ 
v 6.23 hod. se Drak, i když byl ve „správ-
né“ poloze, nacházel hluboko pod linií ho-
rizontu, tj., mimo viditelný rozsah.

Rozhodli jsme se dát ještě korelaci 
„šanci“, a nechali program, aby nám uká-
zal celý 1150. rok a potom i celé období od 
IX. po XIII. století. Chtěli jsme si ověřit, 
zda byl alespoň jediný okamžik, kdy se 
Drak (v jeho „dolní kulminaci“) nacházel 
nad horizontem. Trochu překvapeni jsme 
zjistili, že takový okamžik tam nebyl, 
přičemž ze zcela jednoduchého důvodu: 
během daného období vzestup (výška nad 
horizontem) tohoto souhvězdí byl příliš 
nepatrný a proto jeho dolní kulminace byla 

vždy schovaná za linií horizontu. Jinými 
slovy, během období, kdy byly postaveny 
chrámy v Angkoru, nebyl ani jeden případ 
(včetně dní jarní rovnodennosti), aby se 
Drak nacházel nad severní linií horizontu 
ve své dolní kulminaci. Naše první instink-
tivní reakce byla – považovat tyto údaje 
jako důkaz toho, že korelace byla jen ná-
hodná shoda. Byla skutečně náhodná, či 
nikoli? Přece jenom je velmi těžké igno-
rovat fakt, že chrámy imitují přesnou vzá-
jemnou polohu hlavních hvězd souhvězdí 
Draka při jeho dolní kulminaci. Stejně jako 
skutečnost, že všechny tyto hvězdy byly 
na obloze nad Angkorem (a samozřejmě 
i na meridiánu) za úsvitu v den jarní rov-
nodennosti v roce 1150. Problémem však 
je, že hvězdy v této chvíli byly ve své horní 
kulminaci, tj., „vzhůru nohama“. Nakolik 
je tento problém závažný? A je skutečně 
argumentem toho, že korelace je náhodná? 
Nezdá se vám příliš divné to, že všechny 
hvězdy a chrámy se přesně shodují až na 
fakt, že „nebeský vzorec“ je vůči svému 
„modelu“ na Zemi otočený o 180 stupňů?

Precese je „hybatel“, který velmi po-
malu „otáčí oblohu", s periodou 25 920 
let; přitom pomalu mění výšku, na které se 
hvězdy pohybují přes meridián. Je možné, 
že počítačový program najde takové ob-
dobí, kdy Drak byl ve vyšší výšce, a proto 
se mohl objevit nad severním horizontem 
(a ne za linií) tak, aby mu chrámy odpoví-
daly přesně?

Obr. Schematické zobrazení precese 
zemské osy.

Pozn. překladatele.: Ekliptika je prů-
sečnice, v níž rovina dráhy Země kolem 
Slunce protíná nebeskou sféru.)

pokračování v příštím čísle...

„V den jarní rovnodennosti pozorova-
tel stojící na jižním okraji prvního úseku 
cesty (přímo před západní bránou), mohl 
vidět východ slunce přímo nad horní části 
centrální věže chrámu Angkor-Vat. O tři 
dny později východ slunce přímo nad cen-
trální věží bylo možné pozorovat už stojíc 
uprostřed cesty vedoucí k západní bráně… 
Toto přesné pozorování slunce v den jarní 
rovnodennosti je nesmírně důležité.“

Tajemství Ankgor Vatu a plošiny v Gíze je odhaleno – kyvadlo 
Orionu a Draka.  Apokalypsa dnes?

O ÉTERU

V písemných pramenech z dávných 
dob nacházíme, spolu s koncepcí o zá-
kladních nedělitelných částicích hmoty – 
atomech, také zmínky o nevyčerpatelném 
zdroji volné energie, která je popsána jako 
všudypřítomná a všepronikající („není 
místo ve hmotném světě, kde by nebyla“), 
jedna z prvotních základů hmotného svě-
ta. Ve starověkých indických pramenech 
dochovaných do našich časů ji nazývají 
„akaša". 

Ākāsa - sanskrtské slovo odvozené 
od ā + kāś, doslova „záření dále“, 
„nekončící záření“, „osvětlený pro-
stor“. 

(Literatura: The Pali Text So-
ciety's, Pali-English Dictionary. Edited 
Davids Rhys, Stede William, London: 
1921-1925). Dešifrování samotného názvu 
ukazuje na fakt, že naši předkové věděli 
o vlastnostech tohoto nevyčerpatelného 
zdroje energie, který po mnoha staletích 
následně objevil i srbský fyzik a vynález-
ce Nikola Tesla (1856-1943). Ale o tom 
později.

V překladech starého textu do evrop-
ských jazyků je význam pojetí akaša in-
terpretován jako „to, co leží v základu“. 
V řeckém jazyce to doslova zní jako „pod-
stata“ (ousia, tedy základní), v latinském 
překladu řecké slovo „podstata“ se zase 
spojovalo s pojmem „substance“ (substan-
tia), který byl vnímán jako „základní začá-
tek jevu“, hmota z hlediska jednoty všech 
forem jejího pohybu, všech rozdílů a pro-
tikladů, vznikajících v tomto pohybu. Mo-
derní slovníky uvádí definici slova „akaša“ 
jako prostorové substance, z nichž vychází 
„začátek projevu“, „počáteční impuls“.

Dochovaly se dokonce starověké 
zmínky o tom, že akaša má pouze jedi-
nou charakteristickou vlastnost - Zvuk 
(poznámka: viz kniha AllatRa, str.50). Při-
čemž Zvuk v podobě neslyšitelných, velmi 
jemných vibrací neprojeveného Zvuku (ve 
starých zdrojích je zmiňován jako Prvot-
ní Zvuk), který je příčinou všech násled-
ných neviditelných a viditelných projevů, 
jemných a hrubých prvků Vesmíru. Aka-
ša – nosič kvality právě takového Zvuku 
a je popisován jako nekonečná, všudypří-
tomná podstata Vesmíru, která prostupuje 
vše, nemá hmotnou podobu, ale poskytuje 
základ pro mnohotvárnost věcí. Všechny 
objekty na světě jsou prostorové a od sebe 
oddělené právě proto, že jsou obklopeny 
akašou a vzájemně s ní působí. Projevem 
akaši je vše, co představuje kombinaci 

prvků, působí jako hmatatelné, slyšitelné 
a viditelné. Přičemž samotná akaša je tak 
tenká, že není vnímána lidskými smysly. 
V překladech starých indických učení se 
píše o tom, že při projevení světa byla jen 
tato substance, a když se globální cyklus 
ukončí, vše se přemění na akašu a další cy-
klus se začne zase s ní. 

Znalosti o univerzálním, všeprostu-
pujícím éteru jako o nosiči jakýchkoli in-
terakcí v hmotném světě, byly uchovány 
i v následujících obdobích. Téměř každý, 
kdo se zajímal o starověké znalosti z ob-
lasti nedělitelných elementárních částic – 
atomů, narazil i na informace o nevyčerpa-
telném zdroji energie - éteru, kterou chápal 
v souladu pro svoji dobu typickým domi-
nantním pohledem na svět. Byly jimi Gi-
ordano Bruno, René Descartes, Christian 
Huygens, Isaac Newton, Leonard Euler, 
Michail Lomonosov, Dmitrij Mendělejev, 
a mnozí další

***
V XVIII., XIX. a dokonce i na po-

čátku XX. století, v období rychlého roz-
voje experimentální vědy (její výsledky 
moderní věda používá dodnes) byl éter 
jedním z ústředních témat diskusí fyziků, 
matematiků, chemiků a výzkumných pra-
covníků z jiných oborů. O světovém éteru 
mluvilo a psalo mnoho vynikajících věd-

ců. Například anglický fyzik a matematik 
James Maxwell (1831 - 1879) - jeden ze 
zakladatelů statistické fyziky a zakladatel 
klasické elektrodynamiky. Díky mode-
lovým představám o éteru a přítomnosti 
pradávných znalostí o tomto konkrétním 
světovém prostředí, přišel na teorii elek-
tromagnetického pole. Maxwell věřil, že 
napětí elektrického pole je spojeno s pruž-
ným napětím v éteru a magnetická induk-
ce souvisí s jeho pohybem v podobě víru. 
V „Pojednání o elektřině a magnetismu“ 
(„A Treatise on Electricity and Magneti-
sm”, 1873) napsal následující: „Nyní ne-
můžeme pochopit pohyb (pozn.: interakce) 
v čase jinak, než jako let hmotné substance 
skrze prostor nebo jako stav pohybu nebo 
napětí v prostředí, které už existuje v pro-
storu… Ve skutečnosti, pokud se energie 
nepřenáší  z  jednoho  tělesa  do  druhého 
v  čase,  musí  existovat  prostředí  nebo 
látka, ve kterém se  tato energie nachá-
zí  poté,  co  opustila  jedno  těleso  a  ještě 
nedosáhla druhého… Proto všechny tyto 
teorie (pozn.: vlnové interakce a elektro-
magnetismus) vedou k pochopení prostře-
dí, ve kterém toto šíření probíhá. A pokud 
přijmeme toto prostředí jako hypotézu, 
myslím, že by mělo zaujímat významné 
místo v našem výzkumu, především ve 
snaze vytvořit si představy jeho působení 
ve všech jejích detailech, což je i mým pr-
vořadým cílem v tomto pojednání.“

V období nových objevů ve fyzice bylo 
toto všudypřítomné prostředí vnímáno 
jako základ základů stejně jako v dávných 
dobách. Kromě toho se ve světle nových 
chápání té doby éter také posuzoval jako 
nosič světla a elektromagnetických in-
terakcí. Došlo se k závěru, že právě éter 
napomáhá přenosu elektromagnetického 
záření, díky kterému rovněž vznikl dnes 
běžně užívaný výraz „vysílat z rozhlasové-
ho éteru“.  Byla to doba velkých objevů ve 
fyzice. Jak uvádějí lidé té doby: „Nápady 
doslova kroužili ve vzduchu“. Všechny 
tyto fundamentální objevy se rychle roz-
víjely a získávaly významná experimen-
tální potvrzení, až do určité doby…

http://allatra-science.org/cs/publica-
tion/iskonnaja-fizika-allatra

"Dnes začíná naše spasení a zjevuje se 
odvěčné tajemství. Syn Boží stává se Synem 
Panny Gabriel  zvěstuje milost. Proto i my 
s ním k Bohorodici volejme: Zdráva buď 
milostiplná, Pán s Tebou!" Takto zní  tro-
par ke svátku, jejž slaví pravoslavná církev 
25. března starého kalendáře, tedy podle 
současného (gregoriánského) kalendáře 
7. dubna.

Svátek Zvěstování Přesvaté Bohoro-
dice patří k velkým svátkům, dokonce ho 
řadíme mezi dvanáct nejvýznamnějších 
během roku, svým významem je řazen do-
konce téměř na úroveň svátku Kristova Na-
rození nebo Zjevení Páně.

HISTORIE
Svátek Zvěstování přesvaté Bohorodice je jedním z nejstarších křesťanských svátků, 

který byl slaven již ve 4. století. Obraz zvěstování z 2. století najdeme v Priscilliných 
katakombách v Římě. Sněm konaný r. 656 v Toledu se 
zmiňuje o tomto svátku a trullský sněm konaný roku 
692 praví, že se svátek Zvěstování slaví v době velkého 
postu. Řecký (euangelismos) i církevněslovanský 
(blagověščenije) název tohoto svátku lze přeložit jako 
„dobrá zpráva“, jež se samozřejmě vztahuje ke vtělení 
Syna Božího a spáse, kterou přináší.

Ze starých dob známe několik různých jmen to-
hoto svátku: "Početí Krista", "Zvěstování o Kristu", 
"Počátek vykoupení" či "Andělovo zvěstování Marii". 
Teprve ve 4. století byl jednou provždy ustálen jeho 
současný název - "Zvěstování Přesvaté Bohorodice".

Archanděl Gabriel stojí před Marií a zvěstuje jí Vůli 
Boží: "Neboj se, Maria, neboť jsi nalezla milost u Boha. 
Počneš a porodíš syna a dáš mu jméno Ježíš. Bude veliký 
a bude nazván Synem Nejvyššího" (Lk 1,30-32). A když 
se Panna, zmatená nezvyklým pozdravem, zeptá: "Jak se 
to stane? Vždyť muže nepoznávám," slyší od anděla pot-
vrzení předešlých slov a zároveň vysvětlení. Gabriel říká: 
"Duch svatý sestoupí na tebe a moc Nejvyššího tě zastíní! Proto také dítě bude nazváno 
svaté, Syn Boží" (Lk 1,35). Maria odpověděla: „Jsem služebnice Páně: ať se mi stane podle 
tvého slova!“(Lk 1, 38)

Zvěstování anděla je tedy zjevení tajemství vtělení na počátku jeho pozemského 
naplnění. Výkupné sebeodevzdání, kterým Bůh daruje sebe sama, svůj božský život, 
jistým způsobem celému stvoření a bezprostředně člověku, dosahuje v tajemství vtělení 
jednoho ze svých vrcholných bodů. Toto je opravdu vrchol všech milostivých darů 
v dějinách člověka a vesmíru. Maria je "plna milosti", protože se vtělení Slova, spo-
jení Boha-Syna s lidskou přirozeností, s lidstvím, v jedné osobě ("unio hypostatica") 
uskutečňuje a dokonává právě v ní. Jak říká koncil, Maria je "Rodička Božího Syna, 
a proto je přemilá dcera Otce a svatyně Ducha svatého. Pro tuto svou vynikající milost 
daleko předčí všechny tvory, nebeské i pozemské".

"V Kyjevské Rusi bylo uctívání Archanděla Gabriela a Panny Marie společné od 
samého počátku jak se patří. Teprve mnohem později, v 15. století, lidé vyčlenili uc-
tívání Archanděla Gabriela z kultu Zvěstování Svaté Bohorodičky, ačkoliv to bylo 
chybné. Tam, kde Panna posvátně tvoří, vždy s Ní přebývá i Duch Svatý. Mimocho-
dem, v náboženských představách Slovanů (ještě před přijetím křesťanství) se společně 
uctívaly páry z mužského a ženského božstva, řekneme-li to tedy naším jazykem – ve 
významu duchovního symbolu božského Lotosu (plánu) a tvořivé síly Allat (ztělesnění 
plánu)" z knihy A.Novych AllatRa.

ZVĚSTOVÁNÍ PŘESVATÉ BOHORODICE
„Jsem služebnice Páně: ať se mi stane podle tvého slova!“

Zvěstování přesvaté Bohorodičce, 
chrám sv. Sofie v Kyjevě, kolem 1040

Zvěstování přesvaté 
Bohorodičce, ikona, Usťug, 

druhá polovina 12. st.

„ Náš svět je ponořen do 
ohromného oceánu energií, 
letíme v nekonečném prostoru 
ohromnou rychlostí.  Kolem 
se vše otáčí a  pohybuje – 
všechno  je energie. Před námi  
stojí veliký úkol – najít  způsoby 
získání této energie. Pokud 
bude lidstvo čerpat z tohoto 
nevyčerpatelného  zdroje, bude 
se  pohybovat dopředu  gigan-
tickými kroky“.  

Nikola Tesla, deníky, rok 1891
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Pojďme spolu tvořit POZITIVNÍ NOVINY!

Každý z nás je jedinečným zdrojem znalostí a životních zkušeností, nosi-
telem obrovského dosud nevyužitého tvůrčího potenciálu. Rádi uvítáme 

Vaše články, zajímavosti, nápady, postřehy, o které se chcete podělit s ostatní-
mi, básničky, veselá vyprávění, zápisky cestovatele… prostě všechno, co při-
náší dobrou náladu, optimizmus, prospěje ostatním lidem, pomůže na cestě  
k poznání. Kontakt: polahoda@centrum.cz

Na začiatku školského roka triedna 
učiteľka v šiestej triede zastala pred jej bý-
valými piatakmi. Rozhliadla sa po triede 
a povedala, že všetkých má rovnako rada 
a všetkých rada vidí. Bola to veľká lož, 
pretože v prednej lavici schúlený do klbka 
sedel chlapec, ktorého nemala rada.

Ešte v piatej triede si všimla, že sa neh-
rá so spolužiakmi, je oblečený v špinavých 
šatách a smrdí, akoby sa nikdy neumýval.
Postupom času sa jej vzťah k tomuto žia-
kovi, stále viac a viac zhoršoval, až mala 
chuť poškrtať všetky jeho písomné práce 
červeným perom a dať mu päťku.

Tentoraz dostala za úlohu od riadi-
teľky školy vypracovať posudok a ana-
lyzovať charakteristiky všetkých žiakov. 
Hodnotenie svojho neobľúbeného žiaka 
uložila až na samý koniec. Keď sa dopra-
covala k rozboru jeho osobnosti, neochot-
ne začala študovať jeho materiály a zostala 
úplne ohúrená. Učiteľka, ktorá viedla ma-
lého chlapca v prvej triede, napísala: "Je 
to brilantné dieťa s rozžiareným úsmevom. 
Robí domáce úlohy 
čisto a správne. Je 
mi potešením byť 
vedľa neho." Učiteľ-
ka v druhom ročníku 
o ňom napísala: "Je 
to vynikajúci žiak, 
ktorého si jeho spo-
lužiaci cenia, ale mal 
problémy v rodine. 
Jeho matka má smr-
teľnú chorobu a jeho život doma je podľa 
mňa neustály boj so smrťou." Učiteľka 
v treťom ročníku napísala: "Smrť jeho 
matky ho veľmi ťažko zasiahla. Snaží sa zo 
všetkých síl ako sa najlepšie vie, ale jeho 
otec nepreukazuje o neho záujem a jeho ži-
vot doma môže čoskoro mať vplyv na jeho 
vzdelanie, ak sa s tým nič neurobí." V štvr-
tej triede učiteľ napísal: "Tento chlapec je 
neakurátny, nemá záujem o učenie, nemá 
takmer žiadnych priateľov a často zaspáva 
priamo na vyučovaní."

Po prečítaní charakteristík sa učiteľka 
veľmi zahanbila. Cítila sa ešte horšie, keď 
jej na Vianoce všetci žiaci priniesli darče-
ky zabalené v lesklom baliacom papieri 
s farebnou stužkou. Darček jej neobľúbe-
ného žiaka bol zabalený v hrubom hne-
dom papieri. Niektoré deti sa začali smiať, 
keď učiteľka vybrala z balíčka náramok, 
na ktorom chýbalo niekoľko kamienkov 

a spolovice prázdnu fľaštičku parfumu. 
Potlačila výsmech, keď zvolala: „Oh, to 
je krásny náramok!“ A otvoriac fľaštičku 
pokvapkala si trochu voňavky na zápästie. 
V tento deň chlapec vychádzal z triedy ako 
posledný. „Dnes voniate ako moja mam-
ka,“ povedal. Keď odišiel, dlho plakala.

Po nejakej dobe, sa s jej pomocou za-
čal najmenej obľúbený žiak vracať späť do 
života. Ku koncu školského roka sa stal 
jedným z najlepších študentov.

Neskôr, keď už mala iných žiakov 
v inej triede, našla pod dverami do triedy 
lístok, kde chlapec napísal, že je najlepšia 
zo všetkých učiteľov, ktorých kedy vo svo-
jom živote mal. Trvalo ďalších päť rokov, 
kým dostala ďalší list od svojho bývalého 
žiaka. Napísal jej, že zmaturoval ako tretí 
najlepší v ročníku a že je aj naďalej najlep-
ším učiteľom v jeho živote. Prešlo zopár 
rokov a učiteľka dostal ďalší list, v ktorom 
jej mladý muž napísal, že aj napriek všet-
kým ťažkostiam vyštudoval univerzitu 
s najlepšími známkami a potvrdil, že je 

stále najlepším uči-
teľom, ktorého mal 
vo svojom živote. 
Po čase prišiel list, 
v ktorom písal, že 
po univerzite sa roz-
hodol zvýšiť úroveň 
svojich vedomostí. 
Teraz už stál titul 
pred menom aj me-
nom. Aj v tomto liste 

nezabudol dopísať, že je najlepšia zo všet-
kých učiteľov, ktorí boli v jeho živote. Ale 
čas šiel ďalej. V jednom zo svojich listov, 
napísal, že sa stretol so ženou svojho ži-
vota a chce sa oženiť. Písal, že jeho otec 
zomrel pred dvoma rokmi a pýtal sa, či by 
neodmietla sedieť na tejto svadbe na mies-
te matky ženícha. Samozrejme, že učiteľka 
súhlasila. Vo svadobný deň svojho žiaka 
mala na ruke náramok s chýbajúcimi ka-
meňmi a kúpila si rovnaký parfum, ktorý 
pripomínal chlapcovi o jeho matku. Stretli 
sa, objali a on cítil vôňu domova.

"Ďakujem, že ste vtedy uverili vo mňa. 
Ďakujem vám, že ste mi dali pocítiť, že ma 
niekto potrebuje a vrátili ste mi sebavedo-
mie. Naučili ste ma veriť v seba, ale aj roz-
lišovať správne od nesprávneho." Učiteľka 
so slzami v očiach odpovedala: „Mýliš sa, 
to ty si ma naučil všetko. Nevedela som, 
ako učiť, kým som ťa nestretla.“

KVIETOK

Letí vtáčik, letí včielka, 
letí motýľ farebný.

Sadnú na kvet snehobiely, 
pijú nektár zlatavý.

Ten kvet krásnu vôňu vanie,
nežné lístky rozkrýva.

Pred slniečkom roztvára sa,
pred tmou zase zakrýva.

Poznáž ty ten kvietok jasný,
ktorý v duši zažiari?

Je to kvietok Božej Lásky,
spievajú si anjeli.

DUCH

Ty v ňom i on v tebe,
Láskou Tvoju dušu hreje.

Si tu i tam, hore i dole,
obmedzenia už viac niet

v tomto materiálnom tele.

Bezhraničnosť a hebkosť,
nekonečnosť a nežnosť.

Opísať slovami tento stav nedá sa,
Duch plesá šťastím a duša jasá.

Bezťiaž a čistota, nekonečné šťastie
Už viac nie si obmezený v tele.

Šťastím letíš v slobodný let
do večného Domova, kde smrti niet. 

Gabriela

Ale nejdůležitější je, že já opravdu nic 
nevím. Totiž, samozřejmě, kdysi jsem něco 
znal - prostě si to teď nepamatuji. A když 
ke mně přišla tato podivná láska, zapomněl 
jsem všechno. Zapomněl jsem nejen to, 
co jsem znal, ale i sám sebe. Taková láska 
strhne všechno, co jí stojí v cestě: žádné 
stěny, hranice, pravidla, stereotypy, co je 
ji do nich. Je silnější než toto všechno. 
Je jako výbuch sopky, zničí všechno, co 
člověk vybudoval. Tato láska je jako tsu-
nami - skutečná pohroma, nic její nápor 
nevydrží.

Everest Lásky, tam ... tam se s tebou 
stane něco tak nádherného, že už nikdy 
nebudeš chtít žít na zemi.  Staneš se člo-
věkem, který není z tohoto světa. Tvůj po-
zemský život ztratí smysl – všechno ztratí 
smysl, nic nezůstane. Budeš žít jen tím, co 
jsi prožil tam, na vrcholu ... Je tam příliš, 
příliš překrásně - tak nádherně, že to štěstí 
tě málem roztrhá na části, protože ho ne-
budeš moci pojmout celé. A pokud i přesto 
se o to pokusíš, pak exploduješ a nic z tebe 
minulého nezůstane. Nic! Jen sama věč-
nost, která vstoupí do tvého srdce, a srdce 
se naplní neskutečnou blažeností… Vstou-
pí do tebe celý vesmír a ty už nevíš kde jsi, 
kdo jsi a co se kolem děje… jsi všude. Je to 
nesnesitelně krásně!

Já prostě nejsem tady. Ty si myslíš, že 
tady sedím před tebou, ale to nejsem já – 
tady je jen láska. Já už dávno nejsem, jsem 
jenom stav, bezmezný, bezedný stav lásky. 

Možná pro tebe tato má slova zní div-
ně, ale říkám je jenom proto, že chci, abys 

také vystoupil na vrchol Everestu Lásky. 
Toto jsem ti chtěl říct! Chyběl mi kamarád, 
který by stejně jako já, vystoupil na tento 
vrchol, zažil by tam nadpozemské nepo-
psatelné štěstí a stejně jako já by se navždy 
změnil. A není třeba se toho bát, protože 
budeš tak šťastný, že se to ani nedokážeš 
představit. Bude to celé moře štěstí, celý 

oceán štěstí, celý vesmír štěstí a lásky. 
Cítil jsem, že hořím, jako tyto žhavé uh-

líky, že všechno uvnitř mě hoří a září. Já 
hořím… ne, toto není hoření, toto je vul-
kán nespoutaného ohně, který je připraven 
vybouchnout a zalít svou láskou celý svět. 

Člověk nemůže vidět Boha, ale On je 
všude. Projevuje Sebe v lidech, které nám 
dávají svou lásku, peče, něžnost.

Všechno, co vidíme – to je láska, Ona 
je tady, vždy s námi, je třeba jen se zasta-
vit a začít vnímat její projevy, které jsou 
mnohočetné. 

Podstata Bible je vystižená ve dvou vý-
rocích Krista:

„A jeden z nich, úředník, pokoušejíce 
ho, ptal se: Mistře! Které je nejvyšší přiká-
zání v Zákoně Božím?

Ježíš mu řekl: Miluj Pána Boha z celého 
svého srdce, ze vší duše a z celé své mysli. 
To je první a největší přikázání; druhé je 
mu podobné: "Miluj svého bližního jako 
sám sebe; Na těchto dvou přikázáních spo-
čívá celý Zákon i Proroci (Matěj 22, 36-40)

Podstatu Bible Lásky, kterou jsem měl 
poznat na své Cestě, vysvětlují rovněž ná-
sledující řádky:

Bůh miluje každého člověka.
A projevuje svou Lásku skrze lidi, s ni-

miž se setkáváme, skrze krásu přírody, kte-
rá nás obklopuje.

Bůh je Láska, a člověk je stvořen k ob-
razu Božímu - také je Láska. A pokud se 
člověk nestane láskou, pak už jakoby ani 
nebyl stvořený Bohem, stává se z něj něco 
jiného.
A  proto  v  duši  každého  člověka  žije 

touha stát se tím, čím je ve skutečnosti – 
Láskou.  V  srdci  každého  člověka  pul-
zuje touha, žízeň po lásce, tajný niterný 
sen  o  nádherném  naplněném  nekoneč-
ném životě, před kterým se  ruší hrani-
ce, trhají se okovy, řetězy, mizí zákony, 
omezení, povinnosti a zůstává jenom ta 
skutečná podstata, jejž je člověk od pr-
vopočátku – Láska.

Právě proto přichází člověk do tohoto 
světa, aby poznal, že všechno kolem něj 
a hlavně on sám je jenom Láska… a nic 
jiného neexistuje.

úryvek z knihy Vladimíra Lermontova 
„Bible Lásky“

Říká se, že bojová umění jsou tak stará 
jako lidstvo samo. O jejich původu se toho 
ví ale velmi málo, stejně tak jako o původu 
člověka. Jedny z nejstarších dochovaných 
záznamů o bojových uměních, můžeme 
nalézt ve staré Babylónii. V chrámu Cha-
fádží byly objeveny dvě 4600 let staré 
bronzové figuríny znázorňující zápasníky, 
kteří se drželi za opasky, podobně jako 
v japonském sumo. Mnohem starší umě-
lecká díla znázorňující bitvu, byla objeve-
na např. mezi jeskynními malby ve Španěl-
sku, jejichž stáří se odhaduje na 12000 až 
8000 let. Malby poukazují na organizova-
né skupiny bojující s luky a šípy. Důkazy 
o existenci bojových umění byly objeveny 
i v Egyptě. V pyramidách a mastabách 
bylo nalezeno velké množství 4000 let sta-
rých reliéfů znázorňujících bojová umění. 
Mnoho podobných objevů bylo učiněno po 
celém světě, např. starověká Indie, Indoné-
sie, Malajsie, Čína, antické Řecko, Korea, 
Japonsko a další.

Přestože původ bojových umě-
ní je prokazatelně mnohem starší, tak 
je za jakousi kolébku bojových umě-
ní považován čínský klášter Šao-lin. 
V počátcích našeho letopočtu začali do 
Číny přicházet buddhističtí mniši z In-
die. Jedním z nich byl Bódhidmarma, 
který žil pravděpodobně v 5-6. století. 
Při svých cestách narazil na klášter Šao-
-lin, ve kterém se usadil na několik let. 
Podle některých pramenů, ovládal bódhid-
marma indické bojové umění beze zbraně, 
zvané karapaito, které se později vyvinulo 
v kalarypayattu. Překvapen bídnou kondicí 
tamních mnichů se rozhodl naučit je speci-
ální pohybové cvičení, které mělo pomoci 
zlepšit jejich fyzickou kondici a napomoct 
jim v jejich duchovní praxi. Později se toto 
cvičení vyvinulo v čínská bojová umění 
známé pod názvem wu-šu, neboli kung-fu. 

Šao-lin dal impuls k rozšíření bojových 
umění po celé Číně a vznikly tak tisíce růz-
ných stylů. V těchto dobách byla bojová 
umění vysoce ceněna válečníky. Byl zdů-
razňován aspekt přežití, tedy zneškodnění 
protivníka a to jak různými zbraněmi, tak 
i beze zbraně. Bojová umění se rozšiřovala 
dále a v různých kulturách přizpůsobovala 
daným poměrům. 

Obrat ve vnímání bojových umění na-
stal na přelomu 19. a 20. století. Japonština 
pro to vytvořila dva pojmy. Ve feudálním 
Japonsku existoval pojem zvaný BUDŽU-
CU. To znamená BU – válečník, válka, 
zbraně a DŽUCU – umění, dovednost. 
V doslovném překladu se jedná o umění 
války, umění válečníka. Umění BUDŽU-
CU bylo považováno především jako pro-
středek k získání moci. Pro někoho k moci 
nad ostatními, pro jiného k moci nad se-
bou  samým. Sloužila však i pro ochranu 
zdraví i majetku. Důraz byl kladen na oka-
mžitou likvidaci protivníka, avšak důleži-
tost byla kladena i na filozofii a morálku. 
Např. samurajové byli podřízeni kodexu 
bušidó.

V prvním díle knihy Sensei ze Šambaly 
od A.Novych je zmínka o prastarém stylu 
starého lámy, ze kterého se později částeč-
ně vyvinul jeden z proslulých stylů kung-
-fu, styl draka: „Řekněte mi prosím, Stas 
povídal, že styl Starý láma je velmi starý. 
Je to pravda?“ „Ano.“ „A v historii se 
dochovala jména těch, kteří jej ovládali?“ 
zeptal se Kosťa. Sensei se pousmál, nad 
něčím se zamyslel a odpověděl: „Z těch, 
co znáš, leda Buddha. No, a samozřejmě 
jeho první stoupenci.“ „Buddha?“ podivil 
se Kosťa. „No, ale on měl přece jakoby ji-

nou filosofii, filosofii dobra. Na co jsou tu 
pěsti?“ „I dobro může mít pěsti,“ klidně 
odpověděl Sensei. „Ale ovládat toto umění 
ještě neznamená útočit na někoho. Pro ně 
to byl zvláštní stupeň v duchovním pozná-
ní.“ Přestože za hlavním účelem BUDŽU-
CU bylo považováno zabití protivníka, tak 
poznání sebe sama, dosažení harmonie těla 
a duše, nebylo opomenuto. Bojové umění 
bylo považováno za nástroj. Záviselo na 
každém, jak jej používal.

Druhým pojmem je BUDÓ. Význam 
BU je totožný jako u BUDŽUCU. Znak 
DŽUCU byl nahrazen znakem DÓ – cesta. 
Původní cíl „vyřadit protivníka“ ustoupil 
a byl nahrazen snahou o využití bojových 
umění  jako  prostředku  k  úsilí  o  vše-
stranné zdokonalení člověka. (Ivan Foj-
tík, Duch Budó, 2006). Začal být kladen 
důraz na výchovný aspekt, který bojová 
umění přijala. Přestože je pojem BUDÓ 
používán spíše v souvislosti s japonskými 
bojovými uměními, zahrnuje veškerá bo-
jová umění. Z původních stylů jako např. 
kendžucu (umění meče), kyúdžucu (umě-
ní luku), džudžucu (jemné umění), se vy-
vinuly školy kendo (cesta meče), kyúdó 
(cesta luku), džudó (jemná cesta) a mno-
ho dalších, i když mnohé původní styly 
si zachovaly své původní názvy i tech-
niky, postupně přijaly odklon k principu 
BUDÓ. Jedním z hlavních protagonistů 
teze BUDÓ byl profesor Džigoró Kanó 
(1860-1938), zakladatel džuda, který při-
šel se systémem barevných pásků (žákov-
ské stupně – KYÚ a mistrovské stupně – 
DAN), které postupně začalo přejímat 
mnoho bojových umění po celém světě. 
Mnoho autorů se shoduje, že proces pře-
tváření BUDŽUCU v BUDÓ započal již 
v 17. století a dokončen byl na přelomu 
19. a 20. století. 

,,V opravdovém BUDÓ, žádní nepřá-
telé nejsou. Skutečné BUDÓ slouží lásce. 
Cesta válečníka neznamená ničit a zabí-
jet, ale pečovat o život, neustále tvořit.“ 
Chris Bradford. 

Budó všechna bojová umění spojuje.

Lukáš Kloza, Karviná

Budó, aneb může mít dobro pěsti?

Právě proto přichází člověk do tohoto světa, aby poznal, že všechno kolem něj 
a hlavně on sám je jenom Láska… a nic jiného neexistuje

Neposudzujme podľa výzoru

Roman: Umierajúc – neumierame?.. 
Vysvetlím, opúšťajúc fyzický svet, alebo 
trojrozmernosť, človek predsa len neumie-
ra? Po odchode z materiálneho sveta niek-
to prechádza do existencie subosobnosti 
a niekto prestupuje do večného života. 
Dnes môže ktorýkoľvek záujemca bez ťaž-
kostí nájsť o tomto spoľahlivejšiu infor-
máciu a veľa dôkazov toho, že po smrti - 
život pokračuje, avšak v každom jednom 
prípade má úplne odlišnú kvalitu – alebo 
skutočný život anjela, alebo pokoj, alebo 
pokračovanie pozemských útrap. 

Imám: Áno, ale najzaujímavejšie je, 
že človek to chápe až po tom. Ak sa člo-
vek nesnaží  niečo sa naučiť, stačí mu to, 

čo mu povedali. Každý človek existuje, 
plniac všetko, čo mu povedali rodičia, 
spoločnosť, v škole. Všetko toto vníma 
tak, akoby to bolo vždy. Nič iné nepozná. 
Ak sa človek zaujímal o nejaké bojové 
umenia, študoval filozofiu, začal čítať 
knihy náboženského smeru, niečo ho 
k tomuto viedlo - vždy nejaký vnútorný 
impulz. Človek sa nemôže z ničoho nič 
zainteresovať. Niečo v ňom je. Alebo sa 
započúval do seba, niečo živé  vnútri za-
ševelilo. Človek sám ešte nepochopil, ale 
tu ho niečo pritiahlo k poznávaniu. A kde 
ide zvyčajne s takouto otázkou? Keď ho 
tento vnútorný pocit vedie.

Roman: Hľadá múdreho človeka.

Imám: Áno. Začína hľadať toho, kto sa 
v tomto aspoň trošku vyzná. Začína sa pýtať, 
na internet vliezol, a tam ... veľká skládka.

Roman: Alebo jama ...
Imám: Trebárs, v závislosti od toho, čo 

tam hľadáme.
Roman: Ale predsa, ak chce človek 

porozumieť, čo bude po smrti, kde nájde 
spoľahlivejšiu  informáciu? 

Imám: Ak bude vytrvalo hľadať, nájde. 
Podľa môjho názoru - a to je najjednoduch-
šie - vziať knihu "AllatRa", v nej sa o sku-
točnom živote a smrti veľmi veľa hovorí. 
Ale tieto znalosti boli  vždy. Boli, no niektorí 
ľudia, ktorí ich ovládali, ich začali ukrývať. 

úryvek z rozhovoru s Imámem, 6.díl

"Když srdce ženy skutečně miluje, stá-
vá se zdrojem Milosti… Její milosrden-
ství je bezmezné… Její ženskost - beze-
dný kalich lásky… Skrze ni teče Láska 
Stvořitele, naplňujícího svět blaženos-
tí… Ona je projevem samotné lásky… 
Koupe se v neskutečné blaženosti, kte-
rá přichází zevnitř, z hloubi její Duše, 
a nezávisí na vnějších okolnostech…
Je jako Slunce, které hřeje svým Svět-
lem každého, kdo je v dosahu jeho pa-
prsků… Ona je v Lásce… Vyjadřuje 
její zákon - dávat… Stvořitel daroval ji 
svobodu, aby Jeho Láska mohla napl-
nit svět skrze ni… Ona je v srdci Mi-
lovaného… Ona je do Něj zamilovaná 
v každém muže, v každé ženě, v každém 
Jeho tvoru… Mocný ženský princip se 
projevuje v její ženskosti- strážkyni po-
svátných základů lásky na Zemi."


