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Chuť pravého 
chleba

Tradiční kváskový chléb má již více než 
5000 letou historii. Připravuje se bez pou-
žití droždí – kynutí chleba zajišťuje kvásek, 
který se připravuje jen z mouky a vody – 
přirozeným procesem mléčného kvašení. 

Takový chléb se odvděčí vynikající chutí 
a omamnou vůní. Pravý kvásek totiž nedo-
káže nahradit žádný stabilizátor, ani synte-
tické dochucovadlo. A to je na chlebu cítit. 
Nezanedbatelnou výhodou je také trvan-
livost – i po týdnu je totiž velice chutný.

Chléb a pečivo z kvásku je zpracované 
podle tradičních receptur, které se vracejí 
ke kořenům zdravé výživy našich předků.

 pokračování na str. 4

Čintámani: 
skutečnost nebo legenda

V  Tibetu je starobylá legenda o  kamenu 
Čintámani, který se údajně dostal na Zemi 
ze souhvězdí Orion. Je prý známo i  ob-
dobí  – 9. století před naším letopočtem. 
Okřídlený kůň, který může překročit celý 
vesmír, přinesl truhličku se čtyřmi posvát-
nými předměty, mezi nimiž byl i  kámen 
Čintámani. Materiál kamene má silný úči-
nek na psychiku. Změnou svých vlastností 
může předvídat budoucí události.
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Skryté stránky 
historie: IMHOTEP
Imhotep („Ten, kdo přichází v  míru“) je 
dnes známý jako významný léčitel, ve-
lekněz, stavitel, pod jehož vedením byla 
vystavěna jedna z prvních stupňovitých 
pyramid. Tato pyramida je pojmenována 
na počest faraona Džosera, který se stal 
zakladatelem 3. dynastie. 

Imhotep nejen s  naprostou odpověd-
ností přistupoval ke svěřeným znalostem, 
využil je pro rozvoj své duše a blaho lidí, 
ale také to, co ve své době vybudoval, vy-
užívali později nejen potomci Egypťanů, 
ale také národy Asie, Afriky a Evropy.

Kým však byl Imhotep ve skutečnosti? 
Co významného vykonal pro celou epo-
chu lidské civilizace? Pravda o něm byla 
bohužel pečlivě skryta po celá tisíciletí. 
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Pomáháme 
z dobré vůle

Začal nový rok a s ním přišla spousta no-
vých plánu, cílů a nadějí. Pro někoho se to 
může stát dobrým impulzem pro změnu 
životního stylu, myšlení, vnímání okolí 
a sebe sama, nového pohledu na svět. 

Způsobů, jak pomáhat druhým, je 
hodně. Jedním z  nich je dobrovolnická 
činnost, která má u nás dlouhou tradici. 

Jsou věci a zážitky, které nejdou poří-
dit ani koupit. Jsou cenné tím, že je může 
dát jen člověk člověku upřímně a z čisté-
ho srdce.
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Zdravé srdce:
jak udržet vitalitu 

a dosáhnout dlouholetosti 

Onemocnění srdce a cév postihuje muže 
i  ženy, často v  nejproduktivnějším věku. 
Vzhledem k  tomu, že tato onemocnění 
jsou v raných fázích bez zjevných přízna-
ků, jednoduše nebolí, jsou veřejnosti více 
známy až závažné stavy, jako např. angi-
na pectoris, srdeční infarkt. Jejich vznik 
a vývoj lze výrazně ovlivnit změnou živo-
tosprávy a omezením rizikových faktorů.

pokračování na str. 2

Vše nejlepší do nového roku a hodně pozitivních zpráv
Vám přeje redakce novin POLAHODA

AA  zázraky se dějzázraky se dějíí pořád... pořád...
Kalendář ukazuje leden  a začátek nového pracovního týdne. Zdá se, že kouzlo vánočních svátku už je pryč… ale to 
není pravda. Úžasná sváteční atmosféra, plná lásky a pohody, nádherné povídání u rodinného stolu, klid a harmonie – 
to jsou zážitky, které jen tak nevyprchají a zůstanou s námi po celý rok. Stačí jen málo – proměnit sen ve skutečnost.

„Pokud opravdu věříš v zázraky a če-
káš, pak vždycky přijdou. Ale pokud 
nečekáš a pochybuješ, pak je zbytečné 
doufat a myslet na ně,“ říkávala babička 
Elišce v dětství.

„A jak na ně mám správně čekat?“ 
ptala se tenkrát Eliška, připravená oka-
mžitě začít něco dělat. Ona přece tak 
moc chtěla, aby se všechny její sny spl-
nily, aby dostala k narozeninám koťát-
ko, aby s ní šel v neděli tatínek do parku.

„Pamatuješ, jak to bylo tenkrát na 
chatě? Abys mohla vylákat z díry jež-
ka a podívat se na jeho roztomilý ču-
máček, dávala jsi mu talířek s mlékem. 
Zázraku se má taky nabídnout talířek 
s mlékem, aby rychleji přišel a po-
chopil, jak moc na něj čekáš a těšíš 
se. Jenže každý zázrak potřebuje své 
zvláštní mléko. A jaké to mléko přesně 
je, na to musíš přijít sama. Občas ti i já 
s něčím poradím,“ laskavě se usmívala 
babička. 

Na tato slova Eliška vzpomínala čas-
to, když ještě chodila do školy, pak když 
se připravovala na studium na univerzi-
tě a moc si přála studovat psychologii. 
Časem pochopila, co chtěla babička 
vlastně říct. Vždycky na ni vzpomínala 
s velkou láskou.

Víra v zázraky jí zůstala dlouhý čas. 
Až do doby, dokud nepotkala jiného 
učitele. Ať se připravovala na zázraky 
jakkoli, ať očekávala cokoli, nic nepři-
šlo. A co je ještě horší, všechno, co se 
událo, bylo přesně naopak.

Bylo to stejně jako v písničce: 
„… Odešel, nerozloučil se. Odešel, neo-
točil se… Poslední slůvka to byla, srdce 
mi navždy zranila. Vepsala do čela vrás-
ky, nejstrašnější slova té lásky.“ Nazval 
ji snílkem, protože v zázraky hodně vě-

řila. Ona to všechno pochopila po svém 
a zlomilo ji to… úplně.

Tak skončila po čtyřech letech první 
a nejsilnější láska. Skončila spolu s ví-
rou v zázraky. A na její místo přišlo 
pevné dospělé přesvědčení, že svět není 
tak dobrý, jak říkávala babička. A nedějí 
se v něm žádné zázraky, je zbytečné na 
ně čekat, nepomůžou tomu ani jahody 
se šlehačkou na talířku. Rozhodla se, že 
duši už nikomu nikdy otevírat nebude. 
Dobro jen tak, ze srdce, také nebude dě-
lat. Stejně vás na oplátku lidé jen zraní, 
když vycítí citlivé ženské srdce.

A tak se Eliška rozhodla, že změ-
ní obor, který měla ráda, na vhodněj-
ší – fi nance a trhy. V těchto kruzích se 
pohybují bankéři, majetní lidé, žraloci 
fi nančních trhů a jiní – všichni ti, kteří 
se dobře hodili do její nové životní role. 

Za rok a půl se Eliška změnila k nepo-
znání. A její život se změnil taky. Zisky 
rostly a spolu s nimi také Eliščina osa-
mělost a přesvědčení, že láska není nic 
pro ni. Staří přátelé se časem nějak ztra-
tili, ctitelé taky odešli. Nový pohled na 
svět, ostrý temperament a drzá povaha jí 
nedovolovaly, aby se přiblížila novým.

Elišce to ale nijak zvlášť nevadilo. 
Byla úplně ponořena do práce, vylepšo-
vala fi nanční výsledky, aplikovala nové 
strategie a ničila konkurenci. Jen občas 
se ozvala ozvěna samoty, která nepří-
jemně prostupovala velkým a moderně 
zařízeným bytem. I když měla Eliška 
často smutnou náladu a všechno ji zner-
vózňovalo, vysvětlovala si to velkým 
pracovním nasazením a zodpovědností.

Blížily se vánoční svátky. Eliška 
o víkendu seděla se sklenkou vína, pře-
mýšlela, jak zatočí s další konkurenční 
bankou, jak utratí tučnou odměnu a zor-
ganizuje si nadcházející rok. 

Její úvahy přerušil v tom nejzajíma-
vějším místě telefon.

„Ahoj, Eli!“
Byla to dávná kamarádka, se kterou 

Eliška studovala na univerzitě. Marti-
na vyvolávala u Elišky příjemné vzpo-

mínky, ale zároveň také pocit lehkého 
nepochopení a v některých ohledech 
dokonce i podráždění. Už je to 5 let, 
co ukončily univerzitu, a Martina nijak 
zvlášť nezapracovala na svém profes-
ním růstu. Každý den jezdí přecpaným 
metrem do práce, ve volném čase dělá 
pro děti různé akce a z nějakého nepo-
chopitelného důvodu je šťastná. 

„Eli, stala se mi nehoda, zlomila jsem 
si nohu. Ležím teď doma a nemůžu ven.“

„Jak ti můžu pomoct?“
„Na zítřek máme naplánováno pár 

akcí v dětských domovech. Nemá nám 
kdo dělat andílka. Moc tě prosím, ne-
pomohla bys nám? Nemám se na koho 
obrátit, kromě tebe. Dětem jsme slíbily, 
že přijdeme… moc se těší. Uděláme jim 
radost, prosím!“

Eliška se rozhořčením celá sevřela, 
nebyla schopná nic odpovědět.

„Martino, nezlob se, to nejde. Já tako-
vé věci neumím, ani nechci umět. Na-
víc znáš můj postoj k těmto věcem. No, 
jaký ze mě může být andílek?“ 

Ale Martina se nevzdávala, přesvěd-
čovala a prosila. Nakonec pocit viny (že 
nechce pomoct nemocné kamarádce) 
a slíbená aktivní pomoc Mikuláše a čer-
ta přinutily Elišku souhlasit. 

Eliška později přemýšlela a nechápala, 
proč na to vůbec kývla, určitě by se dalo 
najít jiné řešení. Vůbec neměla ráda tyto 
převlečené Mikuláše a andílky, kteří jez-
dí na objednávku. Považovala to za ne-
seriózní. Proč by se vůbec měly v dětech 
podporovat iluze, i když jsou příjemné?

Mikuláš (Mirek) a čert na ni čekali 
u prvního dětského domova. Na první 
pohled se jí nijak zvlášť nezalíbili. Mi-
kuláš se choval příliš otevřeně a přátel-
sky. Kamarádsky ji poplácal po rameni 
a řekl, že o všem ví a se vším pomůže.

„Možná, že je to v jejich prostředí 
normální,“ pomyslela si Eliška a vešla 
do prvního domova.

Ve skromně ozdobené místnosti je ví-
taly vychovatelky a natěšené děti. 

pokračování na str. 3
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Se zdravými myšlenkami – zdravý duch a se zdravým duchem – zdravé tělo. Sensei
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ZDRAVÉ SRDCE: jak udržet vitalitu a dosáhnout dlouholetosti
Jak často pracujeme až do vyčerpání, snažíme se unést těžké břemeno starostí a zodpovědnosti? Proč to děláme? Na to se můžeme zeptat sami sebe. Je to možná proto, abychom měli 
prostředky a mohli si života užívat naplno, neměli nouzi, aby se nám otevřely nové obzory a my mohli cestovat… Ale dosáhneme vždycky toho, o co tak moc usilujeme?
Namísto radosti ze života cítíme velkou únavu, trpíme poruchami spánku… Děláme si velké plány na víkend a když se konečně dočkáme soboty, uvědomujeme si, že nemáme ani dost 
sil na odpočinek. Proč to tak je? Srdce a jeho možnosti jsou omezené a neodpouští nedbalé zacházení. Riskujeme tak, že zaplatíme vysokou cenu – srdečně cévní onemocnění.

Onemocnění srdce a cév 
mají na svědomí více 
než 58% všech úmrtí. 
Postihují muže i ženy, 
často v nejproduktiv-
nějším věku. Vzhledem 
k tomu, že tato one-
mocnění jsou v raných 
fázích bez zjevných pří-
znaků, jednoduše ne-

bolí, jsou veřejnosti více známy až závažné stavy 
jako např. angina pectoris, srdeční infarkt. Jejich 
vznik a vývoj lze výrazně ovlivnit změnou životo-
správy a omezením rizikových faktorů.

Kardiovaskulární soustava člověka, která se vy-
víjela v procesu biologické evoluce, se během ti-
síciletí lidské historie téměř nezměnila. Ale vždyť 
náš způsob života je velmi odlišný od životního 
stylu našich předků. V dřívějších dobách vyžado-
valy přesuny, získávání potravy, vytvoření bydlení 
a další činnosti velké množství energie a svalové 
síly. Oběhová soustava člověka je založena na přes-
ně takovém intenzivním a aktivním způsobu života. 
Pro normální fungování oběhového systému by měl 
člověk denně ujít nejméně 6 km.

Může se zdát překvapivé, že většina kardiovas-
kulárních onemocnění vzniká ne kvůli nadměrné 
zátěži, ale naopak. Zní to neobvykle jen na první 
pohled. Každý samozřejmě ví, že bez cvičení se 
svaly zeslabují. A srdce je přece také sval, který 
potřebuje zátěž stejně jako ostatní svaly v těle. Na-
víc svalová tkáň se nachází také v krevních cévách 
a potřebuje cvičení.

Nečinnost svalů tedy způsobuje fyzickou slabost 
člověka a snížení přirozené výdrže. To způsobuje 
náchylnost člověka k různým bakteriálním a viro-
vým onemocněním. Infekce se může mimochodem 
rozšířit i do jiných částí těla, například do srdce. 
Chřipka nebo angína mohou tedy způsobit kom-
plikace, například v podobě myokarditidy (zánět 

srdečního svalu). Lidé, kteří mají sedavý životní 
styl, jsou více náchylní k obezitě. Při obezitě vzni-
kají respirační tísně (dušnost), což vede k plicnímu 
a srdečnímu selhání. Navíc u lidí s nadváhou se vý-
razně zvyšuje riziko vzniku aterosklerózy, protože 
zatížené cévy nezvládají rostoucí objem krevního 
toku.

Ochablost kardiovaskulárního systému může 
vést k dalším zdravotním problémům. S velkým 
poklesem fyzické aktivity u většiny moderních lidí 
se zvýšila neuropsychická zátěž. Je to většinou za-
příčiněno obrovským množstvím informací, které 
denně přijímáme prostřednictvím médií. Vzhle-
dem k tomu, že většina z těchto informací v nás 
vyvolává negativní emoce, je zřejmé, jak silně je 
přetížen nervový systém člověka. Nervová a kar-
diovaskulární soustava jsou úzce propojeny. Každá 
silná emoce v těle vyvolává určitou reakci, která je 
spojená s alespoň minimální změnou v prokrvení 
orgánů.

Když se například stydíme, zčervenáme kvůli 
přítoku krve do tváře. Když máme strach, máme 
zimnici a třeseme se, pak to znamená, že se do krve 
dostalo mnoho stresového hormonu – adrenalinu. 
Když máme starosti, zvyšuje se srdeční tep. A tako-
vých příkladů reakce organizmu na naše emoce je 
spousta. Za každou, i když drobnou změnou v krev-
ním oběhu, stojí kardiovaskulární systém.

Příroda nám dává možnost, jak odstranit přeby-
tečné napětí v těle: člověk je vystavěn tak, že se 
nervové napětí snižuje fyzickou aktivitou. Ale po-
kud je rovnováha mezi fyzickou a neuropsychickou 
zátěží porušena, reakce na emoční stres je příliš 
závažná a dlouhodobá. Tak se v kardiovaskulární 
soustavě začínají vyvíjet taková onemocnění jako 
jsou hypertenze, ateroskleróza, ischemická choroba 
srdeční, infarkt myokardu.

Někteří lidé pro navození „pocitu svalové rados-
ti“, jak to pojmenoval I. P. Pavlov, požívají pro-
středky k nastartování organismu. Ocitají se tak 
v zajetí zlozvyků a zapomínají na to, že alkohol, 

tabák a navíc i drogy mohou způsobit vznik mnoha 
kardiovaskulárních onemocnění, zejména ische-
mické choroby srdeční.

Prevence
Prevence kardiovaskulárních onemocnění se 

skládá ze souboru opatření, která jsou společná 
pro většinu z těchto chorob, některá onemocnění 
ale vyžadují individuální přístup. Kardiovaskulární 
onemocnění vzniká především na základě neuro-
psychické zátěže. Z tohoto důvodu je snížení stresu 
prvním krokem v prevenci kardiovaskulárních one-
mocnění.

Kupodivu „nejvýbušnějším“ místem je z neuro-
psychického hlediska domov. Na pracovišti, kde 
jsou cizí lidé, se snažíme potlačit své negativní 
emoce, ale doma se chováme jinak a dovolíme si 
vychrlit zlobu a negativní pocity. A u nás doma čas-
to reagují stejně. To vyvolává vzájemné urážky, na-
pětí a... kardiovaskulární onemocnění. Kdybychom 
si jenom uvědomili, že pohodu a klid za nás v na-
šem domě nikdo neudělá, jen my sami! Kdybychom 
mohli změnit svůj vztah ke světu, být hodnější, pak 
by počet srdečních problémů byl mnohem nižší. 
Kardiologové tedy radí, abychom měli přejíčný 
vztah k sobě i k lidem kolem, chovali se dobro-
srdečně, naučili se odpouštět z celého srdce a za-
pomněli na urážky. 

Každý člověk potřebuje pozitivní emoce. Ty 
jsou totiž silným preventivním prostředkem. Za-
jistí nám je dobré knihy, dobré fi lmy, kontakt s přá-
teli, aktivní a šťastný rodinný život.

Nezbytnou součástí prevence kardiovaskulárních 
onemocnění je fyzicky aktivní životní styl. Patří 
sem sport, dlouhé pěší procházky, plavání, turisti-
ka a jakákoli fyzická aktivita, která přináší radost. 
Je také dobré naučit se otužovat: střídání studené 
a teplé sprchy, polévání studenou vodou, chůze 
naboso ve sněhu, návštěva parní lázně nebo sauny 
apod. To všechno posiluje cévní stěny a zabraňuje 
vzniku mnoha závažných onemocnění. Odpočinek 
by měl být plnohodnotný. Normální spánek by 
měl trvat alespoň 8 hodin denně. 

Samozřejmě nemůžeme nezmínit takovou dů-
ležitou součást našeho života jakou je výživa. Je 
dokázáno, že nadbytek tuků v naší stravě nebo pří-
liš kořeněná a slaná jídla jsou hlavními příčinami 
nadváhy a mají špatný vliv na pružnost cév, čímž 
narušují krevní oběh. Některé potraviny tonizují or-
ganismus a ovlivňují kardiovaskulární systém. Jsou 
to především čaje, káva a alkoholické nápoje, které 
bychom neměli nadměrně konzumovat.

Kouření má největší negativní vliv na kardio-
vaskulární soustavu. Kuřáci jsou náchylní téměř ke 
všem kardiovaskulárním onemocnním. O alkoholu 
se dá říct, že například malé dávky vína příznivě 
ovlivňují fungování organismu, ale kouření má na 
lidské zdraví pouze negativní vliv. Z tohoto důvodu 
se tolik doporučuje přestat s kouřením.

Shrneme-li výše uvedená fakta, můžeme říct, že 
fyzická aktivita, pozitivní postoj vůči sobě i svě-
tu, zdravá výživa, vyhýbání se škodlivým návy-
kům a pravidelné kontroly u kardiologa – to je 
základ, který je nutné zajistit, aby se nám kar-
diovaskulární onemocnění vyhýbalo.

Překlad ze zdroje: 
http://zdravica.me/news/

Věděli jste, že...
...trvalo sto let, než jsme přišli na to, jak 
velký přínos má pro naše zdraví broko-
lice? Ještě začátkem 20. století nebyla 
známou zeleninou. Začala se pěstovat 
v jižní Evropě a přišla poté i k nám. 
Dnes patří mezi tzv. moderní zeleninu.

Brokolice je významným zdrojem 
hořčíku, což je minerál nezbytný pro 
činnost svalů, srdce, pro přenos nervo-
vých vzruchů, pro tvorbu hormonů. Vy-
soký podíl vlákniny v brokolici pomá-
há proti ochabnutí střev, posiluje vrstvu 
epitelu sliznice střev, a tím preventivně 
působí proti vážným střevním onemoc-
něním, včetně rakoviny.

Ženy by měly zvýšit konzumaci bro-
kolice pro její obsah živin v období men-
ses, kdy ztrácejí vždy mnoho železa.

Obecně je pro populaci významné, že 
v brokolici obsažený vitamin C brání 
nemocem z nachlazení v tom, aby 
nás přemohly třeba v jarním 
či podzimním období. 

Kdykoli začneme jíst 
brokolici, výrazně se 
povzbudí naše 
látková výmě-
na ve všech 
tělesných 
buňkách, 
a tím i vitalizace. 
Chceme-li dokonale 
využít živiny brokolice, měli bychom ji 
kombinovat se zeleninou obsahující bio-
tin. Takovými potravinami jsou rajčata, 
avokádo, špenát, hnědá rýže, ořechy. 
Společně s vitamínem B12 (např. se sá-
zeným vejcem) a s kyselinou listovou se 
tak zvýší zužitkování bílkovin. Biotin je 
zpracováván zažívacím traktem za po-
moci střevní mikrofl óry.

Mimořádně vysoký obsah draslíku 
působí pozitivně na odvodňování a na 
snižování krevního tlaku. Brokolice tak 
usnadňuje práci srdci a krevnímu oběhu 
všech, kteří trpí důsledky nedostatečné-
ho pohybu. Brokolice zřejmě v organiz-
mu stimuluje vyšší produkci proteinu 
thioredoxinu, který chrání buňky srdeč-
ního svalu.

Brokolice ve srovnání s jinými dru-
hy zeleniny totiž obsahuje větší množ-

ství sulforafanu, což je zřejmě spouštěč 
produkce thioredoxinu. Kromě toho tato 
látka dokáže snižovat množství ne-
bezpečných volných radikálů. Spouští 
tvorbu enzymů II. fáze. Tyto enzymy do-
kážou detoxikovat chemické látky způ-
sobující rakovinu a jsou považovány za 
jedny z nejsilnějších protirakovinných 
sloučenin. 

Požíváním brokolice lze působit proti 
rozvoji cévních problémů, zvláště těch, 
které mají souvislost se špatně kom-
penzovanou cukrovkou. Tato zelenina 
zřejmě dokáže i aktivně opravovat již 
poškozené cévní buňky. Píše o tom Paul 
J. Thornalley, profesor biochemie a me-
tabolizmu systémové biologie z fakultní 
nemocnice v Coventry a Warwickshire. 
Další studie prokázala, že konzumace 
brokolice je spojena se snížením rizika 

úmrtí na onemocnění 
srdce a cév u žen po 

menopauze. 
Doktor Paul 
Evans z kar-
diologického 

centra při 
Imperial 

College London 
zkoumá účinky 

sulforafanu, který 
se přirozeně nachází 

v brokolici, a chce testovat, zda pouhá 
konzumace brokolice a jí příbuzných 
druhů zeleniny může mít skutečně vý-
razně ochranný vliv a zda může zastavit 
progresi nemoci v postižených tepnách.

Brokolice, jak jsem již zmínil výše, 
je ochrannou zeleninou pro sliznice. 
Buňky slizniční výstelky se díky účinku 
brokolice rychleji obnovují. Pokud jíme 
třikrát v týdnu brokolici, poškozená nebo 
„unavená“ sliznice se rychleji regeneruje.

Brokolice má zřejmě pozitivní vliv 
na snížení rizika zhoubné rakoviny 
prostaty. I když preventivní účinek bro-
kolice na zhoubný nádor prostaty není 
ještě spolehlivě prokázán, jistě nikomu 
neuškodí, když bude této zeleniny kon-
zumovat víc než dosud. 

Brokolici lze totiž jíst syrovou v sa-
látech nebo blanšírovanou (krátce v sítu 

ponořenou do vařící vody) coby součást 
přílohy. Velmi snadné je také vložit bro-
kolici rozčtvrcenou na růžičky do právě 
dovařené polévky a vzápětí servírovat.

Tato zelenina je darem přírody a její 
účinky jdou ruku v ruce s fi lozofi í celost-
ní medicíny, jež se snaží využívat sílu 
přírodního produktu ke zlepšení zdraví.
autor: MUDr. Pavel ŠÁCHA

zdroj:http://www.celostnimedicina.cz/
* * *

Nové studie přináší další poznat-
ky k tomu, co někteří tvrdí už dlouhou 
dobu: že DNA nepředurčuje, že budete 
mít nadváhu, nemoc, nevolnost, ma-
látnost nebo cokoliv jiného, ale že naše 
zdraví a osud máme pod svou vlastní 
kontrolou. Je tomu právě naopak, naše 
geny se mohou měnit vlivem našeho 
stravování a cvičení – vlivem našeho ži-
votního stylu!

Jeden z autorů studie, působící na the 
University of California v San Francisku 
sdělil v interview toto: „Jedná se o vzru-
šující zjištění, protože lidé velmi často 
říkají: „vždyť to mám všechno ve svých 
genech, co se s tím potom dá dělat”. Jak 
se ukázalo, každý je možná schopen 
toho udělat hodně. „Během pouhých tří 
měsíců jsem schopen ovlivnit stovky 
mých genů prostě jen tím, že změním 
svou stravu a životní návyky! To je do-
cela vzrušující...“ 

Názor, že kdo je například alkoholik 
nebo má nadváhu, má toto onemocnění 
způsobené defektními geny, protiřečí 
nekonečnému počtu příběhů těch, kte-
rým řekli, že se mohou vyléčit s pomocí 
změny stravování, cvičením, dechovými 
technikami a dalšími změnami životního 
stylu, jež mohou zvládnout.

Jsou ale někteří lidé, kteří nebudou 
šťastní, když uslyší takovou informaci, 
která se jim může zdát neobvyklá. Proč? 
Protože má mnoho lidí sklony dávat vinu 
za své problémy něčemu mimo jejich 
vliv, jelikož to ulehčuje vlastní odpo-
vědnost za jejich činy – hlavně z pohle-
du nadváhy, stravování a všeobecného 
zdraví.
autor: Richard Stacel

Více informace na http://www.
celostnimedicina.cz/psychika-ovlivnu-

je-nase-geny.htm#ixzz26wH4YMx
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Vliv emocí na naše zdraví
Význam slova emoce znamená pro-
ces prožívání, hnutí mysli, silný cit, 
stav vzrušení projevující se zvláštním 
chováním doprovázeným až fyziolo-
gickými změnami v organizmu.
Ve své podstatě jsou emoce subjektiv-
ní a vyjadřují čistě osobní vztah člo-
věka k určité události.

Jak se rodí emoce?
Je událost, která je sama o sobě neut-
rální. 

Je hodnocení, které přidáváme této 
události. To je subjektivní faktor a závi-
sí na našem myšlení.

Podle hodnocení určité situace vzni-
kají odpovídající emoce – způsob, jak 
s danou situací naložíme.
Tak vzniká jednoduchý vzorec: 
událost → hodnocení → emoce.

Závěr je: emo-
ce je věc sekun-
dární a rodí se 
v důsledku naší 
představivosti 
a hodnocení, 
které dáváme 
této události!

Zajímavé je, 
že realita často 
nemusí odpoví-
dat našemu hod-
nocení. My sami 
jí přikládáme 
určitý význam.

Proč, když 
máme strach, můžeme běžet mnohem 
rychleji? Proč srdce bije silněji a častě-
ji, když očekáváme výsledky vyšetření 
nebo mluvíme před velkým publikem?

Protože odpovídající emoce připra-
vují naše tělo na určité chování: po-
kud máme strach, tělo se mobilizuje 
k úniku, pokud jsme naštvaní, tělo se 
připravuje k útoku. Jinak řečeno, v or-
ganizmu probíhají určité procesy, které 
nás připravují na konkrétní situaci. Tak 
například, s pocitem nebezpečí se zvy-
šuje srážlivost krve a dochází k jejímu 
odtoku z povrchu těla – tím by se snížilo 
případné množství ztráty krve v případě 
zranění a uvolňování endorfi nů by záro-
veň zmírnilo bolest.

Největší vliv mají emoce na kardio-
vaskulární systém. Silný pocit zlosti 
a trvalý pocit podráždění vede k naru-
šení funkce srdce a k rozvoji hyperten-
ze.

Emoce ovlivňují také krevní oběh: 
změna tepu, krevního tlaku, cévního 
tonusu. Pozitivní emoce způsobují pro-
krvení pokožky a zlepšují obsah krve.

Emoce dokážou změnit rytmus de-
chu: pod silným tlakem mohou vznik-
nout potíže s dýcháním. Lidé, kteří jsou 
neustále ve stresu častěji trpí infekční-
mi nemocemi horních cest dýchacích.

Když v našich myšlenkách často vlád-
ne pesimistická nálada, přichází úzkost 
a strach, pak mají lidé tendenci trpět 
bolestmi hlavy, onemocnění žaludku 
a páteře. Optimisté jsou naopak méně 
náchylní k nachlazení. Kromě toho lidé, 

kteří mají po-
zitivní emoce 
snadněji usínají 
a mají hluboký 
spánek, což pak 
ovlivňuje celko-
vý zdravotní 
stav.

To, že mají 
po zitivní emoce 
kladný vliv na 
zdraví, není jen 
naše „intuitivní 
domněnka“, ale 
vědecky proká-
zaný fakt! Po-

zitivní emoce opravdu podporují náš 
organizmus a napomáhají dobrému 
zdraví. 

Výsledky studií ukázaly, že pacienti 
s optimistickou náladou mají mnohem 
větší šanci k uzdravení, než ti, kteří trpí 
úzkostmi a depresemi.

Pozitivní přístup obohacuje naše 
myšlení, dává organizmu obrovské 
rezervy v podobě zdraví, silné imu-
nity a dlouhověkosti. Nelze podceňo-
vat tento faktor. Doktoři a příroda 
nám mohou pouze pomoct k lepšímu 
zdraví, ale opravdová síla a kouzlo 
uzdravení se nachází uvnitř nás sa-
motných.
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Radost z konání dobra je opravdovým štěstím. L.Tolstoj

A zázraky se dějA zázraky se dějíí pořád... pořád...
pokračování ze str. 1

Při pohledu na nadšené dětské oči, které 
věřily a hořely očekáváním zázraků a dár-
ků, se Eliška celá uvnitř sevřela a jediné, 
čeho byla schopná, bylo pomáhat Miku-
lášovi rozdávat sladkosti. Téměř stejně 
to proběhlo v dalším domově. Situaci za-
chraňovaly vychovatelky, které se aktivně 
zapojily do akce, a nakonec všechno do-
padlo dobře. Eliška tolik toužila, aby už to 
všechno měla rychle za sebou. Nechtěla už 
nikdy potkávat a ani vidět děti z dětských 
domovů, prožívat ten pocit bezradnosti, že 
jim nemůže pomoci. Ani sama doopravdy 
nevěděla, co se to s ní děje. Bylo to tak 
těžké, chtělo se jí domů a na všechno za-
pomenout.

Po cestě do posledního domova procedil 
Mirek skrze zuby:

„Martina mi říkala, že to pro tebe bude 
těžké, že jsi to nikdy předtím nedělala. 
Rozumím tomu, že máš svůj vlastní názor 
a nezištná pomoc v jakékoli podobě se ti 
nelíbí… Ale chtěl jsem tě poprosit o jed-
noduchou věc, zkus jenom na pár minut 
zapomenout na sebe… Budou tam nemoc-
né děti... Lásku od tebe nikdo nežádá, ale 
můžeš se alespoň usmát a říct jim něco 
milého. Vždyť ony v tomto životě moc ra-
dostí nemají.“ 

Eliška nic neodpověděla. Vzduch začal 
být tak hustý, až se jí zdálo, že nemá co 
dýchat. Mlčky vešli na oddělení, kde leže-
ly děti s poruchami pohybového aparátu. 
Mnohé z nich byly na invalidním vozíku, 
některé o berlích a jeden chlapec byl celý 
v sádře, připevněný jakýmsi děsivě vypa-
dajícím zařízením.

Když vešli do místnosti, Mikuláš a čert 
se hned vžili do role. Eliška nemohla od-
trhnout oči od chlapce, který ležel na po-
steli. Jeho oči vyzařovaly tolik odvahy 
navzdory tomu všemu a bylo v nich tolik 
radosti a očekávání zázraku.

Podle scénáře měly děti ještě napsat přá-
ní pod stromeček. Všechny začaly nadše-
ně mávat tužkami, jen jeden chlapec, ten, 
co ležel, smutně otočil hlavu. Měl ruce 
v sádře a nemohl psát. Mikuláš chtěl za-
chránit situaci a vykročil směrem k posteli, 
Eliška ho ale předběhla.

Přistoupila k posteli a tiše se zeptala:
„Jak se jmenuješ?“
„Honza.“

„Honzíčku, chceš mi svoje přání pošep-
tat do ucha? Já ho vyřídím Ježíškovi, vždyť 
jsem andílek.“

Chlapec se rozzářil štěstím. Rovnou Je-
žíškovi do ucha. Teda! „Tak já bych si přál, 
aby se stal zázrak. Chtěl bych chodit a bě-
hat jako ostatní. Doktor říkal, že to určitě 
dokážu, ale musím v to uvěřit a snažit se. 
Ještě jsem slyšel, jak říká jinému doktoro-
vi, že se musí stát zázrak.“

Eliška, tvrdý hráč na fi nančních trzích, 
která už dávno nevěřila na pohádky, po-
slouchala tato slova a něco se v ní odehrá-
valo. Honza se nadšeně díval na andílka 
a Eliška pokračovala:

„Jestli čekáš na zázrak, pak vždycky při-
jde, věř mi. Ty jsi na nás čekal a my jsme 
přišli. Víš, jak přilákat ježka? Ježci jsou pla-
ší a bojí se lidí. Ale když vidí misku s mlé-

personál. Svátek plný upřímnosti a lásky, 
jaký je schopný člověk darovat člověku. 
Darovat jen tak, upřímně a z celého srdce.

Bylo 31. prosince, ve večerních hodinách 
Eliška seděla doma a chystala se sama osla-
vit Nový rok. Martina nemohla přijít a niko-
ho jiného Eliška vidět ani nechtěla. Seděla 
se sklenkou vína, přemýšlela o konkurenci, 
trochu o sobě, vzpomínala na nemocného 
Honzíčka. A opět byly její myšlenky přeru-
šeny zvoněním, tentokrát u dveří.

Za dveřmi byl Mirek.
„Neruším? Jsem tu jenom na skok.“
Eliška pokrčila rameny:
„No, jestli ti nevadí trávit čas vedle tak 

nelidské osoby… Ale proč jsi tady? Co se 
stalo?“

Mirek vešel a pozorně se podíval na 
Elišku:

„Chtěl jsem jen říct… Vyrůstal jsem 
v dětském domově. Vím, co je to samota 
a pocit, že ti nemá kdo pomoct. A proto 
si moc vážím toho, když jsou lidé lidští 
a dobrosrdeční, schopní dávat nikoli pe-
níze, ale teplo svého srdce. Vím, jaké je 
to mít těžký život, zkusil jsem všechno. 
Vždycky jsem se snažil pomáhat lidem se 
stejným osudem, kteří se neměli v životě 
o koho opřít. Později jsem dostal nápad 
dělat adventní akce a svátky pro nemocné 
děti a děti z dětských domovů. Po letech 
se z toho stala tradice… Šťastné oči dětí, 
úsměv, upřímná radost a otevřenost… tyto 
zážitky se nedají koupit za žádné peníze.

Eliška tiše poslouchala:
„Když jsem tě viděl poprvé a pozoroval, 

jak ses chovala, pomyslel jsem si: ‚Tahle 
žena má místo srdce kalkulačku. Jak mi to 
jen mohla Martina udělat!‘ Ale v nemocni-
ci jsem pochopil, že není všechno tak, jak 
to vypadá. Vzpomněl jsem si, jak Martina 
vyprávěla, co se ti stalo. Přišel jsem se 
omluvit a říct ti…“

Mirek zaváhal a oba z jakéhosi nezná-
mého důvodu sklopili oči:

„...a říct ti, že všechno bude zase v po-
řádku. Jenom musíš věřit. Věřit v sebe 
a v zázrak.“

A pak přišel nový rok, který byl nádher-
ný a úplně jiný, než si Eliška představovala. 

V našem životě je vždycky místo pro 
nečekané zázraky, zvláště, když na ně če-
káme a stejně jako Mirek a Eliška jim na-
bízíme talířek s mlékem.

T. Poláková

kem, tak přijdou, protože chápou, že jim 
lidé neudělají nic špatného. Stejně tak je to 
i se zázrakem. Ten k tobě taky přijde, uvidíš. 
Až ale pochopí, že na něj čekáš a nevyženeš 
ho. Každý den ho volej a on přijde.“

„Teď už věřím. Ty jsi kouzelnice! Hned 
jsem to poznal! Když něco řekneš, tak se to 
vždycky splní.“

Z chlapcových očí vyzařovala taková 
odvaha k životu, víra a nová naděje.

A stalo se něco zvláštního. Uvnitř Eliš-
ky se konečně něco pohnulo, utrhlo se to 
a uletělo pryč. Jakoby se protrhla hráz 
a všechno kolem zaplavilo to, co tak dlou-
ho popírala a schovávala sama před se-
bou – veškerá její láska, něha, radost. Vše, 
co zamrzlo už dávno, kdy jí bylo řečeno, 
že se zázraky nestávají. A teď už sehraná 
trojice – Mikuláš, andílek a čert – ustrojili 
pro děti takový svátek, jaký už dávno neza-
žily nejenom děti, ale ani doktoři a ostatní 

Dobrovolnictví: 
Pomáháme z dobré vůle
Začal nový rok a s ním přišla spousta nových plánu, cílů a nadějí. Pro někoho se to může stát dobrým 
impulzem pro změnu životního stylu, myšlení, vnímání okolí a sebe sama, nového pohledu na svět. 
Novoroční cíle a předsevzetí typu zhubnout, vydělat а pořídit novou věc nebo zbavit se zlozvyků, 
jak si uvědomujeme, už dávno ztratily svoji aktualitu a „důležitost“, protože v podstatě nic nemění. 
Vnitřní náplň, která přináší inspiraci, životní sílu a energii, která dokáže neuvěřitelné věci a dává 
životu opravdový smysl, vzniká, když rozdáváme bohatství skryté uvnitř. Dobré slovo, pomoc dru-
hým, milý úsměv a upřímné přání… Rozzáří to naše myšlenky, zanechá světlou stopu v životě jiných 
lidí, dá pocit, že jsme život neprožili marně a hlavně nic nepožaduje na oplátku. Vyzkoušejte si to! 
Zážitky, které naplní vaši duši nenajdete v žádném časopise ani knize, jsou jedinečné a jenom vaše. 
Dávat kapku radosti do života druhých je naše přirozená potřeba.

Způsobů, jak pomáhat druhým, je hodně. Jedním 
z nich je dobrovolnická činnost, která má u nás dlou-
hou tradici. Dobrovolníkem je člověk, který se roz-
hodne ze své dobré vůle, že věnuje svůj čas, znalosti 
a zkušenosti potřebným lidem bez nároku na odměnu.

Dobrovolníky se stávají obyčejní, přesto nevšední 
lidé, kteří chtějí předat část svého nadšení, energie 
a času světu, ve kterém žijí. Pomáhají v nejrůznějších 
oblastech našeho života. Usilují o ochranu přírody, 
poskytují pomoc při humanitárních katastrofách nebo 
pomáhají seniorům v domovech důchodců, dětem 
v dětských domovech či pacientům v nemocnicích 
a léčebnách.

Dobrovolníkem může být každý
Dobrovolníkem se mohou stát lidé různých profesí. 
V naprosté většině nemusí mít dobrovolníci žádné 
speciální vzdělání. Způsob školení budoucích dobro-
volníků je závislý na tom, jakou činnost bude dobro-
volník vykonávat. Mnohdy stačí přednáška, jindy si 
dobrovolníci „nanečisto“ prakticky zkoušejí to, co by 
měli umět. Dobrovolníci mohou být vzděláváni také 
během konkrétního programu – pokud se objeví aktu-
álně něco, co se potřebují dozvědět či naučit.

Co dobrovolnická činnost přináší:
Pocit osobního naplnění, šance k navázání přátelských 
vztahů, prostor k získání nových zkušeností a doved-
ností, získání doplňkové odborné praxe v oboru studia, 
větší šanci na trhu práce, změnu životního stylu, pocit 
osobního naplnění a uspokojení z pomoci druhým.

Ivan Jankovič (24), student Matematicko-fyzikální fa-
kulty UK
„… Proč jsem se stal dobrovolníkem a co to člově-
ku může přinést? Myslím si, že být schopen pomáhat 
těm, kteří to nějakým způsobem potřebují, je jedním 

z nejlepších lidských pocitů. Trénujete tím empatii, 
budujete plnohodnotné vztahy a máte možnost nechat 
pozitivní stopu v něčím životě. Tyto krásné pocity 
a vzpomínky jsou pak navždy jen vaše. Lepší investici 
neznám. Dobrovolnictví beru jako zdroj energie, kte-
rá mi pak pomáhá zvládnout víc povinností v kratším 
čase. Moje vlastní rodina mě v tom podporuje, vidí, že 
mně to také prospívá, a jsou za to rádi.“ 

Ilona Zárubová (44) zaměstnaná ve společnosti Tele-
fonica. K dobrovolnictví se dostala prostřednictvím 
fi remní nadace.
„Dobrovolníkem jsem se stala již před lety, při zapojení 
se do akce, kterou pořádala Nadace O2 v naší fi rmě, a to 
byl výlet s dětmi z dětského domova. Byl to pro mě tak 
silný zážitek, že jsem se dobrovolnictví začala věnovat 
pravidelně, děti si oblíbila a dle jejich chování soudím, 
že i ony mě, neboť to, že se mi svěřují s jejich holčičími 
a klukovskými starostmi i radostmi, že mi volají a píší 
během roku, považuji za svůj dobrovolnický úspěch. 

Do dobrovolnictví se mi podařilo zapojit i další ko-
legy, a to i do akcí, které jsou pořádány ve spolupráci 
se sdružením Lékořice. Pravidelně se zúčastňujeme 
dobrovolnických dnů – pracovních sobot – například 
v Thomayerově nemocnici v Krči, kde společně pomá-
háme upravovat prostory na jednotlivých odděleních 
a v přilehlém areálu. Vykonáváme potřebné práce jako 
třeba natírání zábradlí na novorozeneckém odděle-
ní nebo laviček na zahradě. Jindy zase navštěvujeme 
stařenky a stařečky v léčebně dlouhodobě nemocných, 
pomáháme jim vyplňovat volný čas a osvěžovat tím 
jejich mysl. Naposledy jsme s nimi vyráběli drobné 
dárky pro jejich blízké.“

S lidmi, kteří chtějí pomáhat, se můžete setkat v růz-
ných oblastech. Jednou z nich jsou také nemocnice 
a zdravotnická zařízení.

Zástupci pěti pražských nemocnic, ve kterých dob-
rovolníci působí, založili při příležitosti Evropského 
roku dobrovolnictví pracovní skupinu s názvem „Praž-
ská nemocniční pětka“. Patří k ní Fakultní nemocnice 
v Motole, Fakultní Thomayerova nemocnice s poli-
klinikou, Fakultní nemocnice Královské Vinohrady, 
Všeobecná fakultní nemocnice v Praze a Ústřední vo-
jenská nemocnice Praha. Cílem Pražské nemocniční 
pětky je zejména aktivní propagace dobrovolnictví ve 
zdravotnictví, které má v České republice již desetile-
tou tradici. 

Co Pražská nemocniční pětka připravuje?
Odborné semináře zaměřené na bezpečnost dobrovol-
nického programu a fi remní dobrovolnictví, workshop 
věnovaný canisterapii a zooterapii a přednášky pro 
veřejnost o významu dobrovolnictví. Vše završí spo-
lečný podzimní happening pro všechny, kteří se o dob-
rovolnické aktivity ve zdravotnictví zajímají. 

V současné době můžete v pražských nemocnicích 
potkat několik desítek dobrovolníků. Věnují se jako 
společníci hospitalizovaným dětem i dospělým pa-
cientům. Povídají si s nimi, malují, hrají stolní hry, 
pouštějí si fi lmy, zpívají nebo hrají divadlo. „Vždycky, 
když odcházím z oddělení dětských popálenin, divím 
se, jak mi ten čas návštěvy strašně utekl. Jsem rád, 
když děti mají radost a jsou spokojené,“ shrnul svou 
činnost dobrovolník Honza z vinohradské nemocnice.

Hospitalizovaní senioři mohou s dobrovolníky tré-
novat paměť, děti si s nimi vyrábějí přívěsky a korále 
nebo si společně zahrají na nějaký hudební nástroj. 
Velmi oblíbenými jsou také dobrovolníci se speciálně 
vycvičenými canisterapeutickými pejsky nebo s jiný-
mi drobnými zvířaty, kteří docházejí za seniory i na 
dětská oddělení. Vítaná je také pomoc dobrovolníků 
při přípravě jednorázových akcí, kulturních programů 
a koncertů. Každým dnem přinášejí do nemocnic poho-
du, zábavu a dobrou náladu. Jak uvedla MUDr. Jana 
Marečková, ošetřující lékařka z Léčebny dlouhodobě 
nemocných ve Fakultní nemocnici v Motole: „Pro ně-
kolik mých pacientů se vaši dobrovolníci stali jedi-
ným kontaktem se světem vně nemocnice, což asi 
málokdo dokáže ocenit.“ 

Mgr. Lenka Hejzlarová, náměstkyně pro nelé-
kařská zdravotnická povolání z Fakultní Thomayero-
vy nemocnice, k tomu dodává: „Dobrovolnictví je 
úžasný fenomén, který do naší nemocnice přináší 
nového ducha a jiné pohledy na poskytování ošet-
řovatelské péče našim pacientům.“

Pro nás všechny je existence těchto dobrovol-
ných pomocníků příjemným zjištěním, že navzdo-
ry všemu není dnešní doba jen o penězích a honbě za 
kariérou. Můžeme si jen přát, aby šikovných dobro-
volníků ve zdravotnictví neubývalo. Jsou zde potřeba 
víc, než si kdokoliv z nás umí představit. 

http://www.lekorice.com

Víte, že dobrý příklad je velikou motivaci? Inspirujte 
se a zkuste i Vy pomáhat druhým, je to tak přirozené. 
Dneska darujete pomoc druhým a možná zítra ji bu-
dete potřebovat i vy. Vzájemná podpora a pomoc je 
součásti každé zdravé společnosti.

Dobrovolníci mění svět – sborník příkladů dobré 
praxe
Dvaadvacet příběhů těch, kteří svým životem dosvěd-
čují, že dobrovolníkem mohou být mladí i staří, chlap-
ci i děvčata, ženy i muži, lidé s vysokoškolskými tituly 
i bez nich, z malých vesnic i velkoměst. S těmi všemi 

se na stránkách tohoto sborníku setkáte. A přesvědčíte 
se, že i když jejich příběhy jsou opravdu velice rozlič-
né a jejich cesty k „dobrovolnické kariéře“ byly růz-
né, přesto se v mnohém sobě podobají: v přesvědčení, 
že jejich činnost má smysl, v nadšení, s nímž se do ní 
vkládají, v ochotě dát druhým skutečně něco ze sebe – 
svůj čas, své síly, svou důvěru i svou naději.

Sborník je ke stažení na: 
http://www.dobrovolnik.cz/res/data/016/001948.pdf

Pomáhat je radost – příběhy dobrovolníků - publi-
kace k 20. výročí působení o.s. ADRA v ČR
Dojemné i inspirující příběhy dobrovolníků vám mož-
ná napoví, jak si do života vnést víc dobrých skutků 
a ještě při tom získat báječný pocit.

http://www.dobrovolnik.cz/res/data/022/002638.pdf

Krátké fi lmy o slovenských dobrovolnících
Sme tu preto, aby sa ľudia dozvedeli o dôležitosti a po-
trebe dobrovoľníctva prostedníctvom naších projek-
tov: Som dobrovoľník a čo Ty? a Mladí dobrovoľníci. 

více informace: www.dobrovolnictvo.presovsdb.sk.
zdroje pro inspiraci www.dobrovolnici.cz, 

www.lekorice.com, www.adra.cz

Jsou věci a zážitky, které nejdou pořídit ani koupit. 
Jsou cenné tím, že je může dát jen člověk člověku 
upřímně a z čistého srdce.

Foto na 1.str: Drahomíra Havlíčková, 
zdroj: www.bezeckaskola.cz

Moderní v každé době
Móda. Je tak iluzorní a pomíjivá, ale zároveň schopná ovlivnit názory 
a vědomí celých národů a snad i celou historickou epochu. Co je dnes 
považováno za módní a prestižní, se zítra může proměnit ve zbytečné 
a nepřijatelné. A nejde jen o materiální věci.

Dokonce i samotný význam slova 
móda mluví sám za sebe. Móda (z fr. 
mode, které vzniklo z latinského modus – 
míra, vzhled, způsob, pravidlo, předpis) 
představuje dočasné dominance určité-
ho stylu v určité oblasti života či kultury. 

Úzké módní stereotypy, které ovlivňu-
jí formování naší osobnosti, podvědomě 
vstřebáváme a ukládáme už od dětství. 
I v dospělosti si to stěží uvědomujeme, 
netušíme, že myslíme a jednáme podle 
naočkovaného programu, i když se 
ve skutečnosti tento program příčí naší 
přirozenosti. Ale na druhou stranu – my 
jsme lidé a mnoho věcí v životě zále-
ží jen na nás. My sami toho můžeme 
spoustu změnit, sami ovlivňujeme to, 
jak budeme vnímat okolní svět a realitu. 

Dnes je módní materiální bohatství, 
vysoký sociální status, prestižní posta-
vení a bydlení ve vyhlášené městské 
čtvrti. Ale pokud se nad tím zamyslíte 
hlouběji, stává se člověk opravdu šťast-
nějším jenom proto, že vlastní a hromadí 
tyto módní atributy „opravdového štěs-
tí“? Vždyť většinu svého života, tedy 
tolik drahocenného času, věnuje tomu, 
aby všeho tohoto dosáhl. 

Vlivem vnějších podnětů lidská pod-
stata nemůže získat svoji celistvost. Pro-
to na podvědomé úrovni člověk vždy zů-
stává nespokojený a se svojí hromadou 
psychologických problémů… Život letí 
rychle a zdánlivě důležité hodnoty se 
mění také poměrně rychle. A tato nespo-
kojenost s sebou nese zklamání, nespl-
něné naděje a vlastní iluze, které nako-
nec jenom posilují vnitřní neklid a pocit 
nesmyslnosti existence. Vše, co se zdálo 
na začátku tak důležité časem ztrácí svůj 
význam a přeměňuje se v prach a nepo-
třebné haraburdí minulosti. Každý člo-
věk se s ohledem na minulý život snaží 
ocenit svůj současný život a uklidnit sám 
sebe, že roky neprožil zbytečně. Proč? 
Protože nehledě na krásné výmluvy 

a všechny události zůstává stejně nespo-
kojený – vždyť vnitřní život byl prázdný. 
Veškeré síly ztratil na vnějších činnos-
tech a na vnitřních se ani nesnažil praco-
vat. A nakonec všechno vnější bylo jako 
fata morgana, oslepilo ho svou vidinou 
a zmizelo v temnotě.

V dnešní nestabilní a dynamické době 
si mnoho lidí začalo pokládat otázky 
typu: Žijeme správně? Jaké cíle si stano-
vujeme a čeho chceme v životě dosáh-
nout? Jaké hodnoty řídí naše každodenní 
rozhodování? Vždyť když dosáhneme 
jednoho cíle, hned chceme dostat ješ-
tě něco lepšího, chceme mít nad svým 
bližním navrch. A tak to pokračuje done-
konečna. Ale člověk i přesto zůstává ne-
spokojený s tím, že nemůže dosáhnout 
na přehnané ambice svého ega. Proto se 
pak cítí tolik nešťastný. 

Ale v životě jsou důležitější hodno-
ty, které by měly řídit naše každoden-
ní rozhodování – například slušnost 
a kultura. Snadno to pochopíte, když 
si uděláte jednoduchý experiment. 
Zkuste prožít alespoň jeden den svého 
života v souladu s vašimi nejlepšími 
vlastnostmi tak, abyste byli v tom nej-
lepším emočním rozpoložení, jak se 
říká, prožít den podle svého svědomí. 
Jen se snažte chovat upřímně a s pl-
ným nasazením. A pak si všimnete, že 
i lidé kolem vás se začínají chovat ji-
nak. Protože každý cítí tu otevřenost, 
upřímnost a dobrosrdečnost. Každý 
rád uslyší dobré slovo a bude si vážit 
laskavého chování, jenom o tom ne-
mluví nebo se stydí a neumí to říct. 

Když jednou uvidíte tento obrovský 
rozdíl ve vnímání světa, rozdíl v komu-
nikaci a vztazích s druhými, začnete si 
intuitivně uvědomovat, že tak to má být, 
že tak je to správně. A je tomu skutečně 
tak, protože kulturní a morální hodnoty 
jsou nadčasové a moderní v každé době.
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Jedině příroda ví, co chce. Johann Wolfgang Goethe

Chuť pravého chleba
Tradiční kváskový chléb má již více než 5000 letou historii. Připravuje se bez použití droždí – kynutí chleba za-
jišťuje kvásek, který se připravuje jen z mouky a vody – přirozeným procesem mléčného kvašení. V dnešní době 
konzumujeme v podstatě pouze pečivo vyrobené pomocí droždí a neodmyslitelnou součástí pekařských výrobků 
se staly různé chemické přísady a aditiva, jako jsou stabilizátory, regulátory chuti a podobně. Chléb a pečivo 
z kvásku je zpracované podle tradičních receptur, které se vracejí ke kořenům zdravé výživy našich předků.

Můžete se ptát, proč se vlastně dnes už 
nevyrábí chléb tradičním způsobem, tedy 
pomocí kvásku. Ve většině pekáren taková 
výroba upadla v zapomnění, nebo se od ní 
upustilo, protože je časově velmi náročná 
a pracná.

 Kvalitní kvásek je rukopisem každého 
pekaře a péče o něj a jeho vitalitu vyžaduje 
mnoho úsilí. Upéct kváskový chléb, to chce 
především kus nadšení, pekařského umění 
a vytrvalou práci. Samotná příprava začíná 
už 3 dny před tím, než vytáhneme křupavý 
chlebíček z pece. To čekání se však určitě 
vyplatí. Takový chléb se odvděčí vynikající 
chutí a omamnou vůní. Pravý kvásek totiž 
nedokáže nahradit žádný stabilizátor, ani 
syntetické dochucovadlo. A to je na chlebu 
cítit. Nezanedbatelnou výhodou je také tr-
vanlivost – i po týdnu je totiž velice chutný.

Chléb a zdraví
Konzumací klasického pečiva vyrobeného 
z droždí se může narušit rovnováha střevní 
mikrofl óry ve prospěch kvasinek a plísní, 
které v kombinaci s nevhodnou stravou 
mohou narušit trávení a také funkci celé-
ho organismu. Důsledkem je překyselení 
organismu (přemnožení kvasinek a plís-
ní), což způsobuje velmi časté onemoc-
nění kandidózu. Kváskový chléb je na-
opak jednoznačně zdraví prospěšný. Jeho 
konzumace podporuje střevní mikrofl óru 
a zabraňuje přemnožení zdraví škodlivých 
mikroorganismů. Probiotické kultury po-
silují imunitu, zlepšují peristaltiku střev 
a předcházejí zácpě. Dlouhá doba fermen-
tace, během níž se bílkoviny rozkládají 
na aminokyseliny, způsobuje, že chléb je 
lehce stravitelný. A až po takto dlouhé fer-
mentaci dokáže člověk využít mnoho mi-
nerálních látek obsažených v mouce. 

Díky kvásku se k nám dostávají i amino-
kyseliny, které si lidské tělo nedokáže samo 
vyrobit a nebyly obsaženy ani v původním 
zrnu. Kváskový chléb čistí krev, je zvlášť 
vhodný pro lidi trpící akné, v těle se nevy-
tvářejí podmínky pro vznik kožních chorob 

a mykóz a je prospěšný nervovému systé-
mu. Napomáhá chránit organismus před ra-
kovinou tlustého střeva a konečníku. Pečivo 
vyrobené z kvásku je cenným zdrojem vita-
mínů, zejména niacinu a rybofl avinu, které 
jsou hybnou silou mnoha životních procesů. 
Kyselina mléčná, která se tvoří při kvašení, 
vytváří typické chlebové aroma a přirozeně 
chléb konzervuje. Jeho konzumace pomáhá 
zabránit tvorbě hlenu a ten, jak je známo, 
je hlavní příčinou nemocí, které chronicky 
trápí dnešní lidskou populaci: rýma, kašel, 
alergie, zánět průdušek, bronchitida.

číku. Špalda obsahuje hodně nenasyce-
ných mastných kyselin a neobsahuje žádný 
cholesterol. Cení se její lehká stravitelnost 
a vhodnost při léčení některých alergií. Má 
vysoký obsah vlákniny, sacharidů, vitamí-
nů i minerálních látek a nízký obsah tuku. 
Obsahuje téměř všechny základní složky 
nezbytné pro zdravý lidský organismus. 
Nutno podotknout, že špalda je odolná vůči 
nepříznivým vlivům a škůdcům. Její zrna 
mají totiž obal, který ji chrání před konta-
minací (radiací). Špalda a pečivo z ní se 
obecně doporučuje na snižování choleste-
rolu, podporu trávení a střevní peristaltiky, 
stimulaci imunitního systému, regeneraci 
buněk, pro vysoký obsah, bílkovin jako 
náhrada za maso při léčení rakoviny, výji-
mečné léčivo pro játra, proti civilizačním 
chorobám jako prevence a lék, při zavádění 
moučných jídel u dětí (nevyvolává alergic-
ké reakce), má omlazující účinky, je vhod-
ná při redukci nadváhy (1 krajíc nasytí jako 
3 krajíce obyčejného chleba).

Výsledkem kombinace takové technolo-
gie (pečení z kvásku) a tohoto druhu obilí 
(špalda) je opravdový tradiční chléb, který 
by měl určitě dostat šanci a být každý den 
přítomen díky svým vlastnostem, chuti 
a vůni na vašem stole.

Kváskový chléb se dá koupit v někte-
rých obchodech se zdravou výživou, upéct 
si ho ale lze i doma. 

Pečení kváskového chleba s postupy 
a recepty na: 
http://www.kvaskovychleb.cz; 
http://www.bioklub.cz/zdrava-vyziva/
domaci-kvaskovy-chleb/ 

Aby upečený chleba chutnal výborně, 
pečte jej vždycky jen s dobrou náladou 
a nezapomeňte přidat špetku lásky. Získá 
tak nejen pravou chuť chleba, ale vzácné 
vlastnosti a neopakovatelné kouzlo.

přeloženo ze zdroje: 
http://kvaskovy-chlieb.meu.zoznam.sk/

Kváskový chléb je proto díky všem 
svým vlastnostem, které získává výhradně 
přirozeným způsobem, obzvlášť vhodný 
pro děti, lidi trpící nadváhou, diabetiky, 
lidi z poruchou funkce tlustého střeva, lidi 
trpící kožními chorobami, jako prevence 
pro všechny věkové kategorie.

Špalda
Špalda je vlastně prastará a geneticky neu-
pravená předchůdkyně pšenice (8 000 let). 
Je schopna čerpat živiny z půdy maximál-
ně efektivně. Je podstatně lépe tolerována 
lidmi, kteří jsou alergičtí na pšenici. Špal-
da je výborným zdrojem vitamínů skupiny 
B, zejména thiaminu B1, rybofl avínu B2 
a niacinu. Zajímavý je obsah betakarotenu 
a tiakyanátu, který regeneruje buňky těla 
a chrání je před infekcemi, jakož i vysoký 
obsah draslíku (důležitého pro regulaci 
osmotického tlaku v buňkách), síry a hoř-

Řemeslo, které se dědí: 
Lidové kroje
Lidové kroje patří k nejobdivovanějším projevům lidové kul-
tury a svou rozmanitostí jsou těsně spjaty nejen s konkrétní 
národopisnou oblastí, ale často přímo s určitou obcí, a znalci 
na první pohled poznají, ze které jeho nositel pochází. Stále 
více lidí si uvědomuje, jak jedinečné a významné dědictví naši 
předkové v krojích zanechali, neboť lidové kroje zůstávají 
trvalou hodnotou - jsou součástí kulturního dědictví národa.

Krása lidových krojů oslovila i řadu vý-
tvarných umělců, jako byl Josef Mánes, bra-
tři Úprkové a jiní, kteří ve svých malbách 
zachytili původní podoby krojů.

Lidový kroj je vlastně jakýsi živý organis-
mus. Vždycky si uchovával staré, užitím ově-
řené a vyhovující prvky a přenášel je ve více 
či méně pozměněné formě do dalších gene-
rací. Ale samozřejmě působily i dobové styly 
a slohy (renesance, baroko, klasicismus), byť 
móda si k němu razila cestu velmi pozvol-
na a obtížně. Stylovou čistotu kroje většinou 
střežila obecně respektovaná osoba přímo 
v obci nebo okolí – známá krojová švadlena, 
vyšívačka, žena, k níž si ostatní chodili pro 
radu, vázala jim složité šátky apod. Novinky 
v oblečení se tady prosazovaly mnohem po-
maleji než v městském prostředí a mnohdy 
to chtělo značnou dávku odvahy, aby se nový 
nápad, trend nejen prosadil, ale aby také jeho 
nositel či nositelka „nepřišli do řečí“.

Ve druhé polovině 19. století zejména 
masový nástup textilní konfekce a stále větší 
nabídka dostupných a levnějších látek (opro-
ti doma tradičně zhotovovaným) způsobily 
postupné odkládání lidového oděvu. Rozvoj 

průmyslu a možnost výdělku ve městech, 
v továrnách, na železničních drahách zapříči-
nil, že muži odmítali pro tuto práci nevhodné 
krojové oblečení, k němuž se někdy vraceli 
alespoň ve sváteční dny. Ženy ho sice začaly 
odkládat o něco později, ale do 20. století se 
lidové kroje ve větší míře udržely jen v již-
ních Čechách a na jihovýchodní Moravě.

Symbolika a ornamenty
V plné kráse se rostliny, obklopující oby-

dlí našich předků, objevily jako inspirace 
ornamentu především na výšivce slavnost-
ních krojů. Rozmarýn, spisovně rozmarýna 
věnečková, jedna z nejrozšířenějších rostlin 
ve folkloru. Byla k nám dovezena ve středo-
věku jako ochranný prostředek proti moru. 
Její původní vlastí jsou skalnatá úbočí okolo 
Středozemního moře, slunná Itálie a teplejší 
oblasti Švýcarska, kde dosud roste divoce 
a dosahuje výšky kolem dvou metrů. Zná-
ma byla již starým Římanům, jimž sloužila 
k výrobě vonných mastí, balzámů, vodiček 
a olejů, neboť její listy mají kafrovitou vůni 
a obsahují četné éterické oleje a vonné silice. 
Podobně jako v jižní Evropě i naše hospo-

dyňky se ji naučily používat při přípravě ma-
sitých jídel a marinád.

Dívky a ženy si však rozmarýn pěstovaly 
za okny v květináči nebo v zahrádkách i pro 
svatební účely. Jeho snítky zdobily hostinu, 
sváteční oděv svatebčanů, zejména ženicha 
(rozmarýnové větvičky v počtu čtyř měl po-
sazeny ve slavnostním kloboučku), staršího 
mládence (větvičky byly jen tři) a nevěsty 
(ta měla rozmarýnový věnec obtočen kolem 
slavnostní bílé šatky). Rozmarýn jako sym-
bol nevinnosti zastupovala i myrta obecná, 
oblíbená bylinka rovněž pěstovaná za okny. 
Panenské věnečky z ní uvité si dávala k prv-
nímu přijímání mladá děvčátka, neobešly se 
bez nich ale ani slavnosti Božího těla.

Batistové i molové fěrtochy, canglové zá-
stěry, obojky, tacle, šňůrky a chlapecké koši-
le zdobila bílá i červená precizně ručně zho-
tovovaná výšivka v podobě stylizovaných 
dubových lístečků, větviček rozmarýnu, tuli-
pánů, aster, karafi átků, slézových i stolistých 
růží, zvonků, hřebíčků či jablíček a hroznů. 

http://lidove–kroje.cz
http://www.folkloratradice.cz

veškeré vzory. Ty se mění v podstatě od 
vesnice k vesnici,“ podotýká švadlena.

A jak vlastně její nejčastější výrobek, 
tedy valašská košile vzniká? Základním 
materiálem pro každou z nich je bílá látka 
zvaná Panama. „Zpravidla mi ji obstarává 
můj kamarád Miroslav Fabián z Huslenek. 
Látka se nejprve pečlivě rozměří a nastříhá. 
Ještě před sešitím je nutné jednotlivé díly 
ozdobit tradiční valašskou výšivkou,“ líčí 
Marie Hrňová.

Jedna košulka představuje desítky hodin 
práce

„Dá se říci, že není vzoru, který by osma-
šedesátiletá Marie Hrňová z Huslenek ne-
uměla vyšít. Ručně šitou krojovou košilí 
z její dílny se pyšní nejeden tanečník či mu-
zikant na Valašsku.

Kolik těchto tradičních oděvů přesně 
vyrobila, ani sama netuší. „Nikdy jsem to 
nepočítala. Naposledy jsem ale dělala hned 
jedenáct košil pro folklórní soubor Lipta,“ 
vrací se Marie Hrňová k poslední velké za-
kázce.

Marie Hrňová pochází z Nového Hro-
zenkova. Tady navštěvovala základní školu 
a také se zde poprvé setkala s vyšíváním. 
„Už v pěti letech mě tomu naučila stařenka 
Apolena, stejně jako pletení a háčkování,“ 
vzpomíná šička.

Střední školu, obor aranžér–prodavač, 
vystudovala ve Zdounkách. Poté třináct let 
působila po celém Valašsku jako vedoucí 
provozoven podniku Jednota. „Později jsem 
pracovala jako účetní na mechanizaci v JZD 
Hovězí nebo jako zástupce vedoucího na 
hotelu v Podťatém,“ jmenuje některá další 
zaměstnání Marie Hrňová.

V roce 1991 po návratu z Kanady si ote-
vřela cukrárnu na Huslenkách.

Tady pracovala až do svých dvaašedesáti 
let, kdy odešla do důchodu a začala se napl-
no věnovat šití valašských košil, krojových 
rukávců či kordulek i pletením ponožek ke 
krojům. Se soubory, které často jejích slu-
žeb využívaly, také procestovala kus světa. 
„Navštívila jsem Mexiko, Jugoslávii, Kana-
du či Rusko,“ prozrazuje jen některé Marie 
Hrňová.

Tradiční valašské oděvy šije na objed-
návku. „Lidé třeba přijdou se starou košilí, 
podle které jim vyrobím novou. Vyšívám 

Obyvatelé světového oceánu:

DELFÍNI
Delfín je odpradávna symbolem 
svobody, volnosti, inteligence, 
společenství a štěstí.

Pojďme si říct něco víc o našich rozto-
milých přátelích. Delfíni mají normální tě-
lesnou teplotu 36,6 stupňů Celsia. Březost 
u nich trvá 10–18 měsíců. Kojí až po dobu 
2 let. Samotný název mimochodem pochá-
zí z řečtiny – aDelfos znamená bratr.

Nedávno bylo zjištěno, že delfíni mají 
jména. Jak je vyslovuji? Velmi jednoduše – 
verbálně akustická zásoba delfínů obsahuje 
kolem 15 000 symbolů. Ve své „delfíní“ řeči 
používají nejenom zvuky, ale i slova, fráze, 
věty a celé odstavce! Pro srovnání člověk 
při běžném hovoru používá kolem 40 zvu-
ků s průměrnou slovní zásobou kolem 1000 
slov. Lidské ucho vnímá zvuky v rozsahu 
20 kHz, delfín až 300 kHz. Lidský mozek 
rozlišuje až 100 zvukových změn za sekun-
du, mozek delfína kolem 2000.

Samci s velkou něhou a láskou peču-
jí o samice, k čemuž dochází velmi často 
v zajetí, pomáhají samičkám například 
u těžkého porodu. Mají velký soucit nejen 
ke svým příbuzným, ale i k lidem. Delfí-
ni jsou už dlouhou dobu využíváni k po-
moci pacientům s duševními poruchami, 
dětskou mozkovou obrnou. Speciálně vy-
cvičení delfíni umějí rozpoznat nemocné 
orgány člověka, s nepochopitelným roze-
chvěním se k nim tisknou a hladí je. Často 
to vede i k úplnému uzdravení.

Neméně překvapující je schopnost delfí-
na ponořit se do hloubky až 300 metrů bez 
známek dekompresní nemoci. Tito savci se 
také dokážou vynořit z hlubin při vysoké 
rychlosti. Takto rychlý návrat na hladinu 
vody by například pro potápěče mohl být 
fatální.

Unikátní vlastností organismu delfínů je 
rychlé hojení ran. Dokonce i s hlubokým 
a vážným zraněním delfíni nevykrváce-
jí. Tito mořští obyvatelé používají svoji 
schopnost ponořit se do hloubky, a tím 
oddálit průtok krve do doby, dokud se ne-
začne srážet.

Zranění delfínů nejsou náchylná na in-
fekce. Kůže a podkožní tuk savců obsahuje 
antibakteriální látky, které brání rozvoji 
infekce v ráně.

Unikátní jsou hojicí vlastnosti těla del-
fína. Dokonce i v místě rány velikosti 
fotbalového míče je tkáň zcela nahrazena 
a nejsou pozorovány žádné jizvy.

Delfíni zachraňují tonoucí lidi, chrání je 
před žraloky, dělají práci lodivodů a listo-
nošů, vystupují v cirkusových show. Milují 
děti a ochotně si s nimi hrají i na mělčině.

Trenéři, kteří s delfíny pracují, si všimli, 
že když delfín vystupuje pro diváky, doká-
že bavit hosty celé hodiny. Ale pokud pra-
cuje s nemocným, po půlhodinové terapii 
potřebuje odpočinek 40–50 minut. To je 
další důkaz toho, že delfíni léčí lidi zcela 
vědomě.

Možná to jsou naši menší nebo starší 
stejně smýšlející přátelé, nemyslíte? Vědci 
se domnívají, že delfíni plavou v oceánu už 
70 milionů let!

Obdivuhodná je jejich „sociální“ vyna-
lézavost. Delfíni nejednají jen podle na-
programovaných přírodních instinktů, ale 
koordinují své činy s ohledem na celou 
populaci, její stabilitu a přežití. Nedělají 
žádné zvláštní rozdíly mezi v hierarchii 
výše či níže postavenými. Vůdcové se liší 
pouze v tom, že nesou větší zodpovědnost 
v kritických situacích. Když se například 
přibližuje loď. Jeden nebo dva představi-
telé delfínů k ní připlavou, podrobně pro-
zkoumají objekt a ostatní čekají v bezpeč-
né vzdálenosti na jejich rozhodnutí, zda se 
mají objektu bát nebo ho můžou ignorovat. 
Mají velmi organizované společenství. 
A „sociální“ organizace delfínů je v jis-
tém smyslu kopií prvotní struktury lidské 
společnosti, o které dnes lidé ví jen málo 
a kvůli nedostatku znalostí ji nazývají pri-
mitivním matriarchátem.

V lidových příbězích a legendách byly 
těmto dobrým a inteligentním obyvatelům 
oceánu často připisovány lidské vlastnosti. 
„Delfíni nikdy nezapomněli, že kdysi byli 
lidmi,“ říkal Plinius starší.

Hotová košile se pak nažehlí a podle po-
třeby doplní například mašlí. Celá výroba 
vyžaduje značnou dávku trpělivosti. „Jedna 
košile zabere podle náročnosti výšivky od 
čtyřiceti do pětapadesáti hodin čistého času. 
A to si nemyslím, že vyšívám pomalu,“ po-
kyvuje hlavou Marie Hrňová.

Autor: Michal Burda

Zdroj : http://valassky.denik.cz/
kultura_region/marie–hrnov–kosulky–

huslenky–09112009.html

Na veku ozaj nezáleží!
Ozaj verte, neverte ozaj ... No dobre, dobre! Nebojím 

sa pozrieť do zrkadla, aby som pripočítala nové vrás-
ky, lebo sa vraví, že každá vráska má svoj pôvod, a to 
šťastia, radosti a či hrôzy. Moja posledná, hen tuto nad 
okom, je tá od hrôzy:

Mám nevestu – nenevestu, lebo môj syn sa asi bojí 
oženiť, a napriek tomu mám jediného vnúčika, lásku 
moju šibalskú. Jedného dňa som oznámila, že jeden 
deň v týždni bude môj starejmamkovský. Myšlienka 
sa ujala, a tak jeden deň v týždni som rozmaznávaj-
úca starká. Môj syn čítal zjavne veľa múdrých kníh, 
a tak, keď mi zveril môjho vnúčika, najsamrv mi vy-
menoval všetko, čo mu môžem a nemôžem dať (teda 
čo sa jedla týka), ale napríklad mohla som sa na neho 
usmievať.

No, najskôr som sa držala všetkých príkazov a hlavne 
zákazov, a potom sa mi začala v hlave celkom vynárať 

starká „griotková“. A čo som ja horšia? Kdeže! Starké 
sú nato, aby sem–tam aj zhrešili.

Dozvedela som sa, že čokoláda je veľmi nezdravá, ale 
keď bude chlapec veľký a pôjde do školky, zrazu bude 
zdravá! Tešila som sa ako malô decko, keď pôjde do tej 
škôlky, aby sme mohli „zhřešit!“ Deň „D“ prišiel a ja som 
mala vo vrecku posledný model „zdravej“ čokolády Ori-
on, a to bez „E“ no proste úplne zdravej. Ani neviem, či 
z čokolády mal väčší zážitok môj jediný Samko, alebo ja. 
Bol zafúľaný aj za ušami a ja prešťastná, lebo som si vra-
vela: nááá šak už chodí do tej škôlky a občas môže zhre-
šiť. Nič nebolo krajšie ako jeho čokoládový jazyk celkom 
rovnaký ako tie šibalské čokoládové oči… A zrazu prišli 
prísni rodičia so začudovaným pohľadom. Ja som bola 
najskôr zhrozená (to je tá nová vráska), a potom nesmier-
ne šťastná, že som bola prvá, ktorá pošteklila maškrtný 
jazýček čokoládkou... ozaj zdravou, ozaj fajnou. No a čo 
tam po vráske od hrôzy, tak skvelej, celkom čokoládovej!
 Jana Šedíková, Banská Bystrica

Labutí věrnost
Život kolem nás je různorodý a pestrý. Střídají se 

roční období, životní situace, různé zážitky a lidé. 
Příběh, který se mi stal, mi pomohl hlouběji se za-
myslet nad tím, kolik nápověd dostáváme od přírody. 
Ta nás učí laskavosti, upřímnosti, pochopení a vzá-
jemné toleranci. V mém příběhu bych chtěla vyprávět 
o páru labutí a vztahu lidí k těmto krásným výtvorům 
přírody. 

Své víkendy většinou trávím na chatě. A když se vra-
cím do města, cesta na vlakovou zastávku vede kolem 
nádherného rybníka. Jeden den, kdy jsem se ve spěchu 
vracela na vlak, zahlédla jsem na rybníku plavat dvojici 
ptáků. Byl to pár sněhobílých labutí.

Všichni, kteří touto cestičkou procházeli, se na chví-
li zastavili, aby se mohli pokochat touto labutí krásou. 
Nádherný pár labutí jakoby věděl, že je obdivován: ptá-

ci elegantně proplouvali se vztyčenými hlavami a pak 
dojemně „vrkali“ mezi sebou. 

Rozhodla jsem se, že se příště vydám na vlak s velkým 
předstihem, abych mohla co nejdéle zůstat u rybníku. Při-
blížila se k rybníku a... všimla jsem si, že je tam jenom 
jedna labuť. Měla jsem pocit, jako by mě píchlo u srdce. 
Přiblížila jsem se k chatě, která stála u rybníka, abych se 
zeptala, co se stalo, a uviděla jsem, jak starší pán krmí 
zraněnou labuť a laskavě k ní promlouvá:

„Už brzo se tvé křídlo zahojí a budeš zase v pořád-
ku… popluješ ke své polovičce. Podívej se, každý den 
tě vyhlíží.“ Labuť se zrovna přiblížila ke břehu a z dál-
ky pozorovala svého partnera.

Lidská laskavost dělá divy. Po nějaké době jsem si 
všimla, že tento nádherný sněhobílý pár znovu zdobí 
rybník. Moje duše se naplnila takovou radostí, že jsou 
zase spolu. Svojí krásou a věrností znovu těšily srdce 
kolemjdoucích a naplňovaly je dobrem a láskou.

H. Zápotocká, Zlín

Valašské kroje
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Skryté stránky naší historie:

Imhotep
Imhotep („Ten, kdo přichází v míru“) je dnes známý jako významný léčitel, velekněz, 
stavitel, pod jehož vedením byla vystavěna jedna z prvních stupňovitých pyramid. Tato 
pyramida je pojmenována na počest faraona Džosera, který se v roce 2778 př. n. l. stal 
zakladatelem 3. dynastie. 
Kým však byl Imhotep ve skutečnosti? Co významného vykonal pro celou epochu 
lidské civilizace? Pravda o něm byla bohužel pečlivě skryta po celá tisíciletí. 

Imhotep se narodil poblíž 
Memphisu, což v té době 
bylo hlavním městem 
starověkého Egypta. Byl 
synem prostého člověka, 

vynikajícího kameníka jménem Knofer. V té době ještě školy jako tako-
vé neexistovaly. Výuka probíhala v rodině a děti se zpravidla učily tomu 
povolání, které vykonávali rodiče. V podstatě profese byla rodinnou zá-
ležitostí a předávala se z otce na syna. Imhotep již v mládí zdědil po otci 
povolání kameníka. A byl by jím i zůstal, kdyby se jeho životní cesta ne-
zkřížila s cestou Sokroveníka (pozn. člověk, který ovládá určitý stupeň 
Znalostí, jež předává důstojným učňům), který po zásluze ocenil nejen 
mladíkův zvídavý rozum, ale také jeho lidské kvality. Imhotepovi bylo 
pouhých dvanáct let, když se setkal se Sokroveníkem a učinil volbu své 
životní cesty skutečně hodnou Člověka. 

Brzy byl Imhotep zasvěcen do základů Učení Bílého Lotosu. Kromě 
matematiky, fyziky, geometrie, astronomie a medicíny, ho Sokroveník se-
známil s prapůvodními duchovními znalostmi o člověku a mimo jiné mu 
odhalil i praktiku Lotosového květu. A Imhotep poté, co se touto duchovní 
praktikou začal zabývat samostatně a se vší odpovědností, byl ohromen 
těmi změnami, které se s ním začaly dít.

V Egyptě se tyto znalosti praktikovaly v období tzv. „zlatého věku“, 
kdy podle Egypťanů „na Zemi vládli bohové“. Avšak za Imhotepa byly 
tyto znalosti již částečně ztraceny a nabyly podoby náboženského kultu. 
Lotos byl uctíván jako posvátná květina. Z části se toto uctívání omezova-
lo na primitivní symbolické klanění a bylo spojováno s úrodou na polích, 
to proto, že lotos hojně kvetl při záplavách na Nilu (řeky přinášející na 
pole černý jíl, díky němuž Egypťané sklízeli více než jednu úrodu ročně). 

I když mnoho znalostí „zlatého věku“ bylo ztraceno a reálné události 
tohoto období byly skryty do mýtů, Egypťané za života Imhotepa věři-
li v existenci „duše“, řečeno naším jazykem, mnohem více než moderní 
lidé. Staří Egypťané, například, považovali tento svět za dočasný a věřili, 
že život následuje po smrti stejně, jako den střídá noc. Na smrt se pohlí-
želo jako na pouhou částečku složitého proudu bytí. Existovala tedy víra 
v něco, co dnes nazýváme procesem reinkarnace.

Imhotep se odlišoval již v dětství, především čistotou svých morálních 
vlastností a upřímností duchovních pohnutek, které mu vštípili rodiče. 
Právě proto ho Sokroveník přijal do učení.

Ale získat znalosti je jen polovinou úspěchu. Mnohem důležitější je, 
aby byly správně využity! Vždyť jak se říká, teorie je bez praxe mrtvá. 
Čím byl Imhotep významný jako osobnost? Tím, že nejen s naprostou 
odpovědností přistupoval k těmto znalostem, využíval je pro rozvoj své 
duše, ale také vykonal velmi mnoho užitečného pro lidi. Přičemž tomu 
věnoval tolik úsilí, že to, co ve své době vytvořil díky znalostem Sokrove-
níka, využívali později nejen potomci Egypťanů, ale také národy Asie, 
Afriky a Evropy.

 Brzy se stal mezi lidmi známým jako schopný léčitel a dostal pozvání 
ke dvoru faraona, dnes historicky známého jako Džoser (přestože ve sta-
rověkém Egyptě jeho jméno znělo jinak), což byl panovník třetí dynastie, 
který si zvolil Memfi s za hlavní město své říše. Přesněji řečeno, toto město 
Egypťané také nazývali jinak – „Hut ka Ptah“, což znamenalo „chrám duše 
boha Ptah“ (nebo také „palác duše boha Ptah“), a to proto, že za hlavní bož-
stvo tohoto města byl považován bůh–řemeslník Ptah. Před tím se město 
nazývalo jednoduše „Město bílých zdí“. Název Memfi s je řeckou inter-
pretací mnohem pozdějšího egyptského názvu města Mennofer („Dobrý 
přístav“). Podíváme–li se na současnou mapu, pak zjistíme, že toto město 
leželo nedaleko dnešní Káhiry, ve strategicky důležitém místě delty Nilu. 
Dnes z města zbyly jen ruiny pohřbené pod silnou vrstvou písku.

Imhotep se proslavil nejen jako vynikající lékař, ale také jako moudrý 
člověk, který se dobře vyznal v přírodních vědách a také, jak se později 
ukázalo, byl nadaným řečníkem a vynikajícím organizátorem. Brzy jej 
faraon Džoser jmenoval svým nejvyšším hodnostářem, po faraonovi tím 
nejdůležitějším člověkem říše, někým jako je vezír nebo dnešní premiér. 
V té době neměl tento případ obdoby, neboť toto postavení zastávali vždy 
pouze příslušníci vznešených rodů. Imhotep pocházel z prostého rodu 
a takového postavení dosáhl, jak se říká, vlastním rozumem a pílí.

Egypt před příchodem Imhotepa do vlády 

Abychom mohli lépe zhodnotit to, co Imhotep dokázal vykonat pro lidi, 
pohlédněme krátce na situaci, která panovala ve státě za faraona Džosera 
před příchodem Imhotepa do vlády. 

Hlavu státu znepokojovala myšlenka, jak upevnit svou moc. Faraon se 
tudíž snažil zesílit svou pozici na severu, vedl válku na jižních hranicích. 
Kontroloval těžbu měděné rudy na Sinajském poloostrově, který předtím 

ovládali jeho předchůdci na trůnu. Byl totiž více zaměstnán řešením svých 
vlastních „strategických“ problémů než potřebami národa. Jeho družina 
ho v tom napodobovala. 

Kněží byli zaneprázdněni svými politickými intrikami a vzájemným 
soupeřením v boji o dominanci svého teologického systému. Vždyť tehdy 
v každém „sépu“ nebo, jak je později nazývali Řekové, „nómu“ (tj. v ob-
lasti, na které se dělil stát) měli své vlastní bohy, vlastní náboženské kon-
cepce založené na pozůstatcích stejných, mnohem starších znalostí. Ale za 
hlavní božstva celého státu byli prohlášeni bohové toho nómu, ve kterém 
se v daném období nacházelo hlavní město. Jenže po pohodlném životě 
toužili všichni vlivní kněží, kteří si dělali nároky na moc na vysoké úrovni. 
Proto si každý z nich přehrával vlastní kombinace v boji o moc. Pokud ně-
které doktríny konkurenční náboženské koncepce více ovlivňovaly názory 
lidí, přidávali kněží do svého systému nejen hlavní momenty této kon-
cepce, ale také atributy „konkurenčního“ božstva ke svému „vlastnímu“. 

Možná to zní paradoxně, ale kněží byli závislí na názorech prostých 
lidí! Vždyť to je jejich chléb. Udržují jen navenek iluzi své moci, iluzi toho, 
že jakékoli náboženské postavení jejich věřících je závislé na rozhodnu-
tí vládnoucí skupiny daného náboženství. Ve skutečnosti to je jen malá 
skupinka lidí, která se bojí, že ztratí svou moc v případě, že většina lidí 
změní své smýšlení. Vždyť společně s mocí ztratí také svůj význam „zpro-
středkovatelů“ mezi bohy a lidmi, a tím přijdou nejen o politický vliv, ale 
také o poměrně komfortní a bezstarostnou existenci, kterou jim tato moc 
zajišťuje.

Z toho plyne, že náboženství bylo spíše politikou a pro kněze bylo vý-
hodné držet své věřící v pokoře... V samotných nómech pak vládli fara-
onovi místodržící, jakási provinční aristokracie, která většinou nedělala 
nic. Pokud v nějaké záležitosti potřebovali podporu národa, tak si zajišťo-
vali loajalitu svých poddaných opět za pomoci kněží. Někteří místodržící 
nómů byli příbuznými faraona, protože monarchové měli tehdy ve zvyku 
ženit se s dcerami vládců nómů nebo uzavírat sňatky mezi nimi a svými 
dětmi.

Ale takovéto politické sňatky nepřinášely vždy provinční aristokracii 
dlouho očekávané spojení s vládnoucí dynastií. V některých případech 
měly za následek spíše nesmiřitelné nepřátelství a soupeření. A když se pak 
faraonovi narodilo od různých manželek několik dědiců – potenciálních 
kandidátů na trůn – pak to celé mohlo přerůst ve spiknutí a kontraspiknutí 
s tajnou podporou ze strany některých kněží a zainteresovaných velmožů, 
kteří zároveň také toužili prosadit svého syna nebo blízkého příbuzného do 
postavení vládce nómu. Ani dnes se na tom nic moc nezměnilo.

V podstatě se dá říct, že počínaje faraonem, vysoce postavenými kně-
žími, velmoži, vládci nómů a konče výběrčím daní, měl každý jedinou 
utkvělou myšlenku: kde a co by se dalo ukrást, jak si urvat co největší kus, 
jak rozšířit sféru svého vlivu. A prostý lid byl ve většině případů vládou 
zcela opomíjen, ponechán napospas osudu a přežíval, tak říkajíc, jak se 
dalo. Obchodní činnost v zemi kontrolovala velká města, přesněji řečeno 
ti, kdo v nich vládli. Dokonce Memfi s, v té době důležité středisko řeme-
sel a obchodu s početným mnohonárodnostním obyvatelstvem, žil svým 
vlastním životem. Stručně řečeno, vše při starém. Každý měl svá vlastní 
trápení: jeden jen s polévkou živořil a druhý zas perly si naspořil.

IMHOTEPOVY STÁTNÍ REFORMY

Státní správa 

Jak tedy vidíme, Imhotep „nezdědil“ po svém předchůdci nijak ideální 
situaci ve státě. Tím spíše, že jako člověk Znalostí chápal příčiny toho, co 
se dělo kolem. Byl obeznámen s tím, že hlavní obchodní střediska Egypta 
tajně kontrolují lidé Archóntů a takový stav věcí ve státě a také zaneprázd-
něnost lidí vlastními problémy jim hraje do karet. Proto Imhotep, který to 
všechno věděl, konal velmi moudře.

Prakticky za velmi krátkou dobu nastolil v zemi pořádek. Především 
zbavil moci zástupce Archóntů a dosadil na jejich místa odpovědné lidi, 
odborníky na slovo vzaté, kterým důvěřoval. Provedl reorganizaci úřed-
nického aparátu a donutil úředníky pracovat. Zavedl mezi nimi přísnou 
disciplínu: jakékoli krádeže, úplatkářství, ziskuchtivé využívání postave-
ní – to vše bylo potíráno a přísně trestáno. Z faraona učinil zastánce všech 
poddaných, velkých i malých. Díky Imhotepovi byly přijaty spravedlivé 
zákony, které byly uplatňovány bezpodmínečně. Kterýkoli člověk v tomto 
státě, včetně chudých prostých lidí, vůči nimž se dopustili nespravedlnos-
ti, měl možnost si nejen stěžovat na svého utiskovatele, dokonce i na před-
stavitele moci, ale také, řečeno naším jazykem, mohl na něj podat žalobu 
a vyhrát spor. Imhotep zformoval skupiny, které rychle a efektivně kont-
rolovaly stížnosti obyvatelstva. A pokud byla žaloba potvrzena, byl viník 

potrestán okamžitě. Proto začali prostí lidé nazývat Imhotepa „Dobrým 
přítelem chudých lidí“, „Nepřítelem všech narušitelů zákona a pravým 
obráncem Pravdy“, „Mudrcem, jenž dává cenné rady a neočekává za to 
žádnou odměnu“, „Tím, koho ctí i ti nejváženější lidé“. Později začali 
těmito přívlastky titulovat všechny faraony následujících dynastií.

Výstavba závlahové soustavy

Současně s tím dal Imhotep do pořádku závlahový systém. Do čela pra-
cí na stavbě kanálů postavil odpovědné lidi a odborníky, a tím rychle 
a v krátké lhůtě vyřešil jeden ze základních problémů Egypťanů, problém, 
který jako neodstranitelný balvan ležel na bedrech faraona – rozdělování 
a spotřebu vody jak z hlediska každodenní potřeby, tak z hlediska potřeb 
v zemědělství. Vždyť v teplém a suchém egyptském podnebí, kde je prů-
měrná roční teplota vzduchu přibližně 35 stupňů, způsoboval nedostatek 
vody hlad a občanské nepokoje. Závlahový systém existoval i dřív, byl 
ale v zanedbaném stavu. A tak po zavedení tohoto systému došlo nejen ke 
zlepšení životních podmínek prostého lidu, ale také se značně zvýšila úro-
da. Došlo k vytvoření přebytku obilí, což přilákalo obchodníky z jiných 
zemí. Najednou tu byly dodatečné příjmy. Faraonova pokladnice se začala 
rychle plnit (a to za mírových podmínek, bez válek!)

Vzdělání

Díky Imhotepově iniciativě a péči byly všude otevírány školy, tak zvané 
Domy života nebo Domy moudrosti, a vzdělání se stalo dostupné nejen 
pro privilegovanou menšinu. Nejdříve Imhotep zorganizoval při fara-
onově dvoře speciální školy, kde osobně společně se svými pomocníky 
vyučoval nadanou mládež (především děti úředníků) těm profesím, které 
byly v daném okamžiku pro stát a pro zavedení pořádku v něm nejpo-
třebnější – byli to písaři, účetní, organizátoři různých prací. Učili je číst, 
počítat, psát a další znalosti a dovednosti, nezbytné pro jejich povolání… 
Mimochodem, v té době se psalo hieroglyfy na hliněné střepy, kůži, úlom-
ky pískovce. A právě Imhotep zavedl jako psací materiál speciálně opra-
covaná stébla bažinné rostliny papyru, která hojně roste na březích Nilu. 
Čas a prostředky vynaložené na výuku nadané mládeže se natolik vy-

platily, že se Imhotepovi brzy podařilo dosáhnout otevření takových škol 
při chrámech po celé zemi, kde se začali připravovat budoucí úředníci, 
právníci a lékaři. A co bylo nejpozoruhodnější, do těchto škol začali přijí-
mat také nadané a schopné děti z lidu. Později byly otevřeny školy také při 
některých státních institucích, kde byly talentované děti (dokonce z chu-
dých rodin) připravovány na konkrétní povolání, které si samotní žáci 
předem zvolili, například povolání sochaře, obchodníka, kameníka apod. 

A čím nadanější a schopnější mladý člověk byl, tím více byl zasvěcován 
do hlubin vědění. Imhotep to zařídil tak, že mládež měla sama zájem na 
získání pevných a kvalitních základů znalostí. Proč? Protože čím nada-
nější, profesionálnější a schopnější člověk byl, tím více možností kari-
érního růstu mu stát nabízel, což pak vedlo ke zlepšení jeho životních 
podmínek. Přičemž revoluční bylo, že nezáleželo na tom, z jaké rodiny 
studenti pocházeli (z chudé nebo bohaté), protože se cenily především 
jejich znalosti a vysoké morální hodnoty. V konečném důsledku taková 
politika způsobila, že lidé získali reálnou možnost projevit své nejlepší 
vlastnosti a schopnosti. Například dokonce obyčejný písař disponující vy-
sokými mravními a profesními kvalitami a organizačními schopnostmi se 
mohl stát místodržícím kteréhokoli města (něco jako carský gubernátor) 
dokonce i nómu a postoupit tudíž do privilegované třídy. Mohl se zkrátka 
seberealizovat jako osobnost, a to díky svému talentu. 

Rozumíte, jak velké a zásadní změny probíhaly ve společnosti! 
Schopní lidé se masivně dostávali do popředí, počínaje nejvyššími 
úrovněmi vlády a konče nižšími, počínaje řídícími strukturami stá-
tu a konče vědou, vzděláním, medicínou a uměním. Ve společnosti se 
začalo cenit být mravně vychovaný, zdvořilý, chytrý, vzdělaný a vyty-
čovat si vysoké cíle. A proč? Přece proto, že stát začal aktivně podpo-
rovat morální a intelektuální vývoj svých občanů.

Ale Imhotep zašel ještě dál. Nejenže vzbudil v lidech zájem o pro-
hlubování jejich odbornosti, zvýšil také prestiž odborníků v očích 
ostatních lidí. Téměř každé povolání bylo vážené. Lidi si cenili sebe 
a své práce bez ohledu na to, na jaké úrovni sociálního žebříčku stojí 
a k jaké třídě patří. Díky tomu se zlepšila především kultura komunikace 
mezi lidmi. Všechny společenské třídy začaly dodržovat profesní disciplí-
nu, vážit si zákona a pořádku. Imhotep vytvořil takové podmínky, že se 
lidé více zabývali zvyšováním mravnosti a kvality své práce. V konečném 
důsledku všichni pracovali ve prospěch státu, počínaje faraonem, který se 
celý den věnoval veřejným záležitostem... Mimochodem právě díky Imho-
tepovi faraon přestal válčit, protože jak říkával Imhotep „slovo je silnější 
než meč“… Dokonce každý princ získával v Imhotepově systému státní 
zaměstnanosti konkrétní veřejnou funkci, ve které se od něho vyžadovalo 
efektivní plnění povinností. Protože faraon na Imhotepovu radu vyhlásil, 
že na jeho místo nastoupí pouze takový dědic, který si to zaslouží. A to 
zase podněcovalo faraonovy manželky, aby aktivně pomáhaly svým sy-
nům ve veřejné činnosti tak, aby právě jejich syn byl hoden trůnu. Taková 
společenská zátěž a každodenní zaměstnanost faraonových žen byla státu 
jen k dobru. Vždyť jak je známo – zahálka je matkou neřesti. A tady byly 
intriky a pikle vystřídány podnikavým duchem a zdravým soutěžením. 

Všichni byli tedy zaměstnáni, počínaje faraonem a konče prostým člo-
věkem. Pro povaleče, lenochy, chamtivce a zloděje nebylo v této zemi 
místo, protože zanikly podmínky, za kterých dříve prosperovali a dokonce 
samotná společnost je odmítala. Následkem Imhotepovy moudré politiky 
nastala pro lidi v této zemi éra prudkého rozvoje.

úryvek z knihy Sensei ze Šambaly. 
4. díl (titul se připravuje) od autorky A.Novych 

Byl člověk na Měsíci?
Padesátá léta minulého století přinesla soupeření velmocí USA a SSSR o prvenství 
v dobývání kosmu. „Domnívám se, že si náš národ může vytknout za cíl dopravit 
člověka na povrch Měsíce a opět bezpečně zpět na Zemi a docílit toho dříve, než 
uplyne toto desetiletí. Žádný jiný kosmický projekt neučiní v této době na lidstvo 
větší dojem, ani nebude významnější z hlediska perspektivy dlouhodobého výzkumu 
kosmu…“ Tato slova, pronesená 25. května roku 1961 J. F. Kennedym, odstartovala 
program Apollo, který se začal aktivně rozvíjet po letu prvního člověka – Jurije 
Gagarina – do vesmíru. Důvodem byla snaha předehnat Rusko v měsíčním závodu. 
Hned se začaly navrhovat projekty lodí, lunárních modulů atd… Tohoto cíle bylo 
poprvé dosaženo v roce 1969, aspoň tak nám to tvrdí ofi ciální historie.

Jak se všechno odehrálo ve sku-
tečnosti...

„...Média horlivě přesvědčovala americký 
národ, že pokud američtí kosmonauti nele-
těli do vesmíru jako první, pak určitě musí 
na povrch Měsíce první vstoupit právě Ame-
ričan. V důsledku všech těchto manipulací 
a spekulací americký kongres vyčlenil v té 
době astronomickou částku na fi nancování 
tohoto ‚kosmického‘ programu. Prostředky 
vzali z kapes daňových poplatníků, jakoby 
Američané neměli žádné jiné problémy, než 
bylo právě dobytí Měsíce. Za tyto desítky 

miliard dolarů ukázali celému světu laciný 
seriál ‚epopej o ovládnutí Měsíce člověkem‘, 
kterému dali zvučný název program Apollo...

Jenže název programu nevznikl na počest 
mýtického boha Apollóna, ačkoli masám 
to bylo zabaleno do tak krásného balení. 
Ve skutečnosti byla historie vzniku názvu 
programu mnohem jednodušší. Archóntovi, 
který přišel s tímto rozsáhlým podvodem, 
v užších kruzích říkají pro jeho vynaléza-
vost a jedinečné nápady ‚Fab‘ (což v pře-
kladu z řečtiny ‚phoibos‘ znamená ‚brilant-
ní‘). A pokud se podíváme na slovo ‚Fab‘ 
v kontextu mytologie, je to jen jiný název 

pro Apollónna, jakožto ‚vševidoucího slu-
nečního božstva‘.

‚Kosmická‘ divadelní hra byla naprosto 
vynikající. Kam se hrabou proslulí scenáris-
té. Šest expedic úspěšně přistálo na Měsíci 
bez jakéhokoli problému. Dvanáct lidí na-
vštívilo Měsíc. Ale kosmická loď Apollo-13 
nemohla přistát na měsíčním povrchu kvůli 
nehodě na palubě. Proletěla kolem Měsí-
ce a pak se vrátila s prázdnýma rukama na 
Zemi.”

„A naši odborníci věděli, že to je ‚fake‘?“ 
„Samozřejmě, že věděli. Výměnou za ml-

čení a podporu kosmických programů Apol-

?
lo získal Sovětský svaz obrovské výhody 
na mezinárodním trhu... A jak Archontové 
zametali stopy počínaje změnami ve vlá-
dě a konče odstraněním ‚nespolehlivých‘ 
osob? Nedivil bych se, kdyby měl v bu-
doucnu někdo vážný zájem na tom, aby se 
dokopal pravdy a ‚náhodou‘ zjistil, že origi-
nál záznamu této ‚kosmické hry‘, ve kterém 
bylo zaznamenáno tolik průšvihů, zmizel 
beze stopy. A jak je známo, bez důkazů se 
není o čem bavit.

„Takže američtí astronauti nikdy nepři-
stáli na Měsíci?” 

„Samozřejmě, že ne. Chcete–li se dostat na 
Měsíc, musíte překonat silné radiační pásy.“

„A jak je teda možné, že astronauti létají 
do vesmíru a zůstávají naživu?“

„Jsou pod ochranou gravitačního a mag-
netického pole Země a nikdy nevycházejí za 
jeho hranice. To znamená, že létají v okolí 
zemského kosmického prostoru v přípustné 
vzdálenosti od zemského povrchu. A pak 
jsou s přiblížením do zóny zvýšeného kos-
mického záření nuceni snižovat výšku letu… 
Samozřejmě, že v budoucnu bude s rozvo-
jem nanotechnologií možné letět nejenom na 
Měsíc, ale i k jiným blízkým planetám.“

úryvek z knihy Sensei ze Šambaly. 
4. díl od A.Nových

Radiační pásy neboli Van Allenovy ra-
diační pásy vytváří dva kruhy se zvýšenou 
radiací a výskytem nabitých částic kolem 
rovníku naší planety. O jejich objev se za-
sloužil James Van Allen, americký vědec 
zkoumající vesmír. 

Van Allenovy pásy má každá planeta 
s magnetickým polem ve sluneční soustavě. 
Největší je má planeta Jupiter díky svému 
monstróznímu magnetickému poli a měsíci 
Io, který je zásobován ionty ze své sopeč-
né činnosti. Magnetické pole Země vytváří 
dva radiační pásy, ve kterých jsou zachyco-
vány nabité částice ze Slunce. Při zvýšené 
sluneční aktivitě se některé z těchto částic 
dostanou až do zemské atmosféry a vytváří 
polární záři.

Pro živou tkáň jsou beta radiace, vyso-
koenergetické protony a záření beta ve Van 
Allenových pásech životu nebezpečné, ne-
boť částice, které se v nich s velkou rychlos-
tí pohybují, jsou s to porušit lidskou DNA.

Zajímavé úvahy na toto téma a TV do-
kument ČT2 Pravda o přistání na Měsíci 
najdete na :
http://www.inuru.com/index.php/vesmir/
astrofyzika/279–armstrong–a–aldrin–pris-
tani–na–mesici
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Zajímavý objev učinili němečtí vědci 
z Institutu polárního a mořského výzku-
mu, kteří zjistili, že si voda na molekulár-
ní úrovni „pamatuje“ všechny organické 
formy života, které v ní existovaly. Tento 
objev byl proveden pomocí hmotnostní 
spektrometrie, která dokáže přesně určit 
strukturu každé molekuly.

Vědci ve vodě objevili organické mo-
lekuly a byli dokonce schopni říct, jakým 
živým organizmům patří a jak dlouho ve 
vodě žijí. A přesná atomární struktura kaž-
dé molekuly pomáhá identifi kovat, jakému 
druhu organismu patří. Těmto ‚stopám ži-
vota“, které byly ve vodě objeveny, se ji-
nak říká „molekulární paměť vody“.

Je překvapivé, že by se měly organické 
látky dostatečně rychle a úplně rozpouštět 
ve vodě na vodu, oxid uhličitý a další ply-
ny. Nicméně, studie ukázala něco jiného. 
Organické molekuly se ve vodě uchováva-
jí, což pro vědce zůstává záhadou, kterou 
musí objasnit.

Skutečnost, že voda má „paměť“, je 
vědcům známa už dávno. S objevením 
účinku „paměti vody“ byla vynalezena 
a úspěšně se používá homeopatie. Její pod-
stata spočívá v tom, že léčivo se rozpustí 
ve vodě nebo jiném roztoku v extrémně 
malých dávkách – a to tak malých, že na-
konec nezůstane jediná molekula léku, nic-
méně léčebný efekt roztoku se nezmenší. 
Díky homeopatii můžeme výrazně snížit 
dávku léků a vyhnout se tak jejich vedlej-
ším účinkům.

Proč voda získává vlastnosti extrémně 
malé dávky léků, která v ní byla? Jak uka-
zují nedávné studie, molekulární struktury 
vody na rozdíl od krystalů nejsou uspořá-
dané a snadno podléhají vnějším vlivům. 
Mezi molekulami vody se snadno vytváří 
vodíkové vazby, prostřednictvím nichž 
voda vytváří jakési „konglomeráty“ nebo 

molekulární struktury. Dlouhou dobu se 
vědci domnívali, že se tyto struktury hned 
rozpadávají, ale poslední výzkumy ruských 
vědců prokázaly, že jsou ve vodě přítomny 
„dlouho žijící“ molekulární struktury.

Vědci už otevřeně tvrdí to, že voda je 
informačním nosičem, který se dá jak-
koli naprogramovat. Můžeme do ní za-
psat jakoukoli informaci díky schopnos-
tem seskupení molekul vytvářet libovolné 
struktury. Experimenty prokázaly, že kon-
fi gurace molekul je velmi snadná a rychle 
se mění v závislosti na vlivu, pod nějž se 
molekuly dostávají. Nejzajímavější ale je, 
že v okamžiku, kdy se změní struktura jed-
noho seskupení molekul, mění se odpoví-
dajícím způsobem všechny ostatní. Infor-
mace jsou předávány prakticky okamžitě.

Před několika lety japonský vědec Ma-
saru Emoto zveřejnil senzační výsledky 
svého výzkumu: voda může absorbovat, 
uchovávat a přenášet lidské myšlenky, 
emoce a jakékoli vnější informace – hud-
bu, modlitby, rozhovory a události. Mo-
lekuly vody tvoří seskupení – paměťové 
buňky, do kterých voda zaznamenává 
veškeré vstřebávané informace. Jedna mo-
lekula obsahuje až 440 tisíc informačních 
panelů, které tvoří jakousi analogii paměti 
počítače.

Chcete–li vidět, jak vypadají vodou 
zaznamenané informace, stačí vyfotit 
zmrzlou vodu. Tvar vytvořených ledo-
vých krystalů se liší v závislosti na emo-
cionálním zabarvení vnímaných informací. 
Harmonické melodie a pozitivní myšlenky 
generují nádherně vypadající symetrické 
„kresby“, negativní zase chaotické „čmá-
ranice“ s potrhanými okraji.

Dr. Emoto říká, že vše, co existuje, má 
své vibrace, stejně jako mají své vibra-
ce i napsaná slova. Pokud kreslím kruh, 
vytváří se vibrace kruhu. Obrázek kříže 

vytváří vibraci kříže. Pokud napíšu slovo 
LÁSKA, pak tento nadpis vytváří vibrace 
lásky. Voda může podpořit tyto vibrace. 
Krásná slova mají krásné, jasné vibrace. 
V protipólu k tomu stojí negativní slova, 
která produkují ošklivé, nesouvislé vibra-
ce, netvořící skupinu.

Největší pozitivní vliv na strukturu vody 
mají slova, která vyjadřují pocity lásky 
a vděčnosti, negativní – nenávist a lhostej-
nost. V laboratoři Dr. Emoto bylo provede-
no mnoho experimentů s cílem najít slovo, 
které ze všeho nejvíce „očistí“ vodu. Vý-
sledkem bylo zjištění, že hledaný výraz není 
slovo, ale kombinace dvou slov: „Láska 
a vděčnost“. Takže léčivá síla lásky ve sku-
tečnosti není jen metafora – láska opravdu 
očisťuje vodu a zlepšuje její strukturu.

Jak je známo, lidské tělo se skládá 
téměř z 80% z vody, a proto je člověk 
schopen sám sebe „dobít“ potřebnými 
emocemi, zhmotnit své myšlenky a silně 
ovlivňovat svůj organizmus, stejně jako 
kterékoli strukturu vody. 

Pokud začneme dnes pozorovat své 
myšlenky či slova, několikrát denně se 
přistihneme, jak sami sebe uvádíme do 
nálady, kterou ani v nejmenším nechceme. 
V takovém okamžiku se zastavme a nahlas 
řekněme některou z techto pozitivních 
vět: „Jsem dobrý člověk, hluboce děkuji, 
mám Tě rád, lepší se to, cítím se lépe…“ 
A pokud je to třeba, několikrát ji zopakujte. 
Svými myšlenkami a následně i slovy mů-
žeme plně ovlivnit postoje a emoce. A naše 
postoje a emoce jsou nerozlučitelně spja-
té s životním úspěchem. Vládněte dobře 
svým myšlenkách a slovům a budete 
opravdově vládnout i svému životu.

S použitím materiálu ze zdroje: http://
www.lecenibezchemie.cz/voda/voda4.htm
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Pojďme spolu tvořit POZITIVNÍ NOVINY!

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

ky, zajímavosti, nápady, postřehy, o které se chcete podělit s ostatními, básničky, 
veselá vyprávění, zápisky cestovatele… prostě všechno, co přináší dobrou nála-
du, optimizmus, prospěje ostatním lidem, pomůže na cestě k poznání. Kontakt: 
polahoda@centrum.cz; Nakladatelství IBIS s.r.o., P.O.BOX 45, 251 70 Dobřejovice

Paměť  v  dy
a jej í  vl iv  na náš  ž ivot
Co může být obyčejnější než voda? V létě nás potěší teplým deštěm, v zimě daruje 
nadýchané sněhové vločky. Voda pokrývá tři čtvrtiny zemského povrchu a je sou-
části všeho na celé zemi: hornin, nerostů, rostlin, nemluvě už o živých organiz-
mech. Příliš mnoho věcí v našem životě závisí na vodě, proto pohlížet na ni jako na 
obyčejnou kapalinu by nebylo spravedlivé. Senzační objevy vědců nám to neustále 
dokazují.

Kamkoli jdu, slýchávám lidi říkat, že na 
tento svět přicházíme s posláním, že máme 
nějaký úkol nebo že musíme tento život pře-
kročit. Věřím, že sem opravdu s nějakým 
posláním přicházíme, ale nic překračovat 
ve skutečnosti nemáme. Naším posláním je 
být šťastní. ‚Jak‘ to udělat záleží na bezpoč-
tu různých způsobů toho, co máme rádi, ale 
tím pravým posláním našeho života je užívat 
si každičký okamžik, který zde máme.

Dříve či později přestanou naše fyzická 
těla existovat. Byl nám dán pouze určitý 
počet východů a západů slunce a úplňků, 
které si můžeme vychutnat.

A to je čas, jenž si máme užít naplno 
a radovat se sami ze sebe i z druhých.“

A zde jsou rady, jak na to, tak, jak jsem 
je pochopila já na tom krásném setkání 
více než 1,5 tis. lidí v poněkud zvláštních 
prostorách Kongresového paláce v Praze.

Nehřešme slovem
Snažíme se lidi kolem sebe změnit k ob-

razu svému. Jednáme s nimi jako s herci, 
kteří mají hrát roli, jež jsme jim přiřkli. 
Když tak nejednají, cítíme se rozčarovaní, 
vnímáme zlobu, žárlivost… Pokud se nám 
někdo nelíbí, jděme od něj, nesnažme se 
jej změnit. To je nemožné! Jediní, koho 
můžeme změnit, jsme my sami! Nehřešit 
slovem znamená využívat svou energii 
správně – v pravdě a lásce k sobě i ostat-
ním. To znamená – nelhat, nepomlouvat, 
nesoudit! Jedině tak vyčistíme svou mysl 
od negativních myšlenek.

Nevytvářejme si domněnky
Často máme tendenci si na základě jen 

kusých informací vytvářet domněnky. Čas-
to si tak ve své mysli konstruujeme hrůzo-
strašné příběhy o tom, co o nás asi ostatní 

řekli, jak co mysleli, co dělají za našimi 
zády… Je lepší se zeptat, než si dělat do-
mněnky. Každý má právo odpovědět nebo 
ne, my však máme vždy právo se zeptat!

Síla naší mysli a představivosti je ne-
skutečná! Dokážeme si v hlavě vyvolat ob-
raz situace, která se odehrála před 20 lety 
a máme při tom pocity, jako by to bylo 
včera! Znovu si tak často otevíráme rány, 
jitříme situace, které už ale dávno neplatí! 
Taháme tak často pomyslnou mrtvolu na 
zádech a předáváme ji do dalších vztahů… 
Je třeba si uvědomit, že mrtvola, která je 
těžká a smrdí je nám pouze na obtíž!

Neberme si nic osobně
Život je pouze taková divadelní hra, ve 

které hrajeme hlavní roli, a ti, které si sem 
sami přizveme hrají role vedlejší. Pouze 
vedlejší! Proč se jimi tedy tak často nechá-
váme ovlivňovat? Proč nám tolik záleží 
na názoru druhých? Proč si nežijeme svůj 
vlastní šťastný život? I když nás jiní přímo 
urážejí, nemá to s námi nic společného! 
Pokoušejí se nás nakazit jedem a budeme–
li si to brát osobně, pak se k nám tento jed 
dostane a bude kolovat v našich žilách. Po-
kud vás druzí kritizují netýká se vás to, je 
to jejich problém, co si o vás myslí!

Odnaučme se všechna pravidla, která 
nám byla vtloukána do paměti od dětství 
a začněme žít svůj vlastní život! Buďme 
sami sebou, neboť my jsme dokonalí! Ano, 
každý z nás je jedinečný a ve své podstatě 
dokonalý! Není třeba se tedy celý život mar-
ně hnát za dokonalostí. Co to vlastně je? Pro 
každého to přeci představuje něco jiného!

Dělejme vše, jak nejlépe umíme
Všude, kam přijdete (do práce, do školy, 

obchodu), buďte milí, ochotní a připrave-

ni vždy pomoci. Jste totiž důležitou, jedi-
nečnou součástí vesmíru, který ovlivňuje 
životy nás všech. Buďte odvážní a plňte 
si své sny! Jednat znamená být naživu. Je 
to podstupování rizika vyjít ven ze sebe, 
svého pohodlí jistoty a dát svým snům 
konkrétní podobu. Je to něco jiného, než 
vnucovat své sny druhým! Určitě to nebu-
de snadné, určitě na své cestě narazíte na 
chyby. Je důležité se za ně neodsuzovat, 
nýbrž se z nich učit. Tedy konat nejlépe 
jak dovedeme, poctivě se dívat na vý-
sledky a znovu konat! Vězte, že pokud po 
něčem skutečně toužíte a věříte v uskuteč-
nění svého snu, celý vesmír napne veškeré 
své síly a pomůže vám! Nezapomeňme, že 
jediná naše skutečná povinnost na tomto 
světě je být šťastní! Pokud cítíte vděčnost 
za to, že žijete právě zde a cítíte se být 
šťastní, s největší pravděpodobností jste 
již dosáhli osvícení.

Víte, proč údajně lezou horolezci na 
vrcholy velehor? Ne proto, že by nahoře 
zažili euforický pocit vítězství, překonání 
sebe sama… Tam nahoře prý nic nefungu-
je, mozek je vypnutý, je vám zle a do toho 
víte, že nemáte zdaleka vyhráno, neboť jste 
jen v půlce cesty! Podstupují tuto strastipl-
nou pouť pro ten báječný pocit z návratu 
domů! Musíme skutečně zdolávat stále ně-
jaké překážky a prát se s nemocemi, aby-
chom si konečně začali vážit toho prostého 
faktu, že zde můžeme žít?!

Co si takhle vzít příklad z malých dětí? 
Ty se nebojí budoucnosti a nestydí se za 
minulost. Přirozeně se těší ze života, hrají 
si, nadšeně zkoumají svět, bezpodmíneč-
ně milují a snaží se být šťastní, a to tady 
a teď! Narodili jsme se s právem být šťast-
ní! Byla by škoda toho nevyužít.

 Eva Svobodová, Praha

Miguel Ruiz: Naším posláním je být šťastní
V rámci velmi úspěšného celosvětového turné zavítal do Prahy známý spisovatel, lékař, 
léčitel, učitel a toltécký šaman Miguel Ruiz, který se proslavil zejména knihou Čtyři 
dohody. Kniha vyšla i v českém překladu. O čem je tato kniha a další autorova díla a co 
nám vlastně tento sympatický muž z Mexika přišel sdělit?

„Každý z nás má své vlastní přesvědčení, vlastní názor. Existuje miliarda různých pohledů na věc, 
ale ve skutečnosti jde vždy o stejné světlo, o stejnou životní sílu, která leží v každém z nás.

Čintámani: skutečnost nebo legenda
Slyšeli jste někdy o kamenu Čintámani (v různých zdrojích je často na-
zýván na jako Chintamani Stone)? Víte něco o jeho úžasném příběhu?

V Tibetu je starobylá legenda o ka-
menu Čintámani, který se údajně dostal 
na Zemi ze souhvězdí Orion. Je údajně 
známo i období – 9. století před naším 
letopočtem. Okřídlený kůň, který může 
překročit celý vesmír, přinesl truhličku 
se čtyřmi posvátnými předměty, mezi 
nimiž byl i kámen Čintámani. Materiál 
kamene pochází z „jiného světa“ a jeho 
„vnitřní žár“ má silný účinek na psy-
chiku. Změnou svých vlastností může 
předvídat budoucí události.

O kamenu Čintámani můžeme najít 
zmínku v mnoha příbězích, náboženských 
a světských textech, rukopisech a kni-
hách – a to jak starověkých, tak i moder-
ních, zejména pak z Východu. 

Říkalo se, že byl vyřezán z minerálu 
černé barvy s blýskavými pruhy a původ-
ně vypadal jako mnohostěn. Zároveň se 
vypráví, že se nejedná o obyčejný kámen. 
Vědci by nebyli schopni plně ho prozkou-
mat, protože v časoprostoru, vnímaném 
lidmi, existuje pouze z části.

Nejčastějším symbolem Čintámani je 
trojice kruhů, buď ve velkém kruhu, v pla-
menech, nebo na boku bílého koně. Tento 
symbol na svých obrazech často používal 
N. Roerich např. Madona se symbolem 
Čintámani, kůň a kámen Čintámani, divo-
ké pusté hory a bílý kámen s hrubou rytinou 
koně nesoucího symbol tří kruhů, ohnivá 
bouře v oblacích, mezi nimiž se zjevuje 
ženská postava držící symbol Čintámani, 
Madona se závojem a trojicí kruhů v kru-
hu, bohyně na kamenném trůnu s rouškou 
přes oči, za níž světélkují tři kruhy. 

Velký význam má obraz N. K. Roericha 
Ta, jež nese kámen (Vládkyně Světa).

Na pozadí nekonečné modré oblohy 
a bílých himálajských vrcholů stojí žena. 
Její postava připomíná kamennou sochu. 
Na hlavě má korunu a v ruce drží truhlici 
s pokladem Světa – s kamenem Čintáma-

ni. Kámen je symbolem krystalizovaného 
duchovního ohně, pozitivních vlastností 
ducha – trpělivosti, odvahy, laskavosti, 
věrnosti, lásky, atd. Jakoby žena z vrchol-
ků hor varovala svět: „Je nutné zvyšovat 
svůj duchovní, psychický a energetický 
potenciál, který bude sloužit spolehlivým 
ochranným štítem proti mocným Kos-
mickým Paprskům v nastávajícím období 
změn.“

Zajímavé znalosti odhaluje autorka A. 
Novych v knize Na Křižovatce: „…druhá 
fáze, která přitáhla tolik pozornosti i Slo-
vanů, žijících v zahraničí, byla – „dotyk“ 
Homo k fragmentu Čintámani, což je v his-
torii poměrně vzácnou událostí. Tento le-
gendární „aparát“, který byl uměle vytvo-
řený, představuje fragment krystalu tmavě 
hnědé barvy, připomínající barvu kaštanu 
(kvůli tvaru a barvě nese kámen název 
Čintámani). Dotyk k němu je zvenčí prak-
ticky neznatelný. Ale ve skutečnosti efekt 
tohoto „dotyku“ podstatně mění vlnovou 
funkci mozku, díky čemuž člověk dostává 
schopnost cítit a korigovat energii davu. 
Jednoduše řečeno, člověk získává moc 
jak nad jednotlivcem, tak i nad davem. Ve 
starých pověstech o kameni Čintámani se 
vypraví, že zesiluje to, co v člověku domi-
nuje. Dodnes zůstává tajemstvím nejenom 
‚konstrukce‘ krystalu, ale i jeho mechaniz-
mus působení na člověka.“

O symbolu Čintámani psal Karel Čapek 
ve svých Povídkách z druhé kapsy. V pří-
běhu Čintámani a ptáci se vypráví, jak zu-
řivý sběratel doktor Vitásek touží přidat do 
své sbírky koberec se symbolem Čintáma-
ni, který pro něj nakonec zůstal zvláštním 
způsobem nedosažitelný. Jen znalci mysti-
ky vědí, že do zdánlivě humorného motivu 
geniální spisovatel zakomponoval odkaz 
na znalosti uchované v Šambale.

„...Znak trojjedinosti, jak se ukázalo, 
je rozšířený po celém světě... Čintáma-
ni – starověká indická představa o štěstí 
světa – v sobě tento symbol obsahuje... 
V Nebeském chrámu v Číně najdeme 
stejný obrázek... Slavný obraz Memlinga 
hruník Ježíše zdobí stejný znak. Je také na 
obrazu štrasburské Madony. Stejný znak 
byl na štítech křižáků a v erbu templář-
ských rytířů. Je na zobrazení Geser Khana 
a Rigdena Djapo. Má ho také tamga Ta-
merlane… Je na obrazu Nejsvětější Tro-
jice.... Je přítomen i na buddhistických 
vlajkách. Když se vrátíme do období ne-
olitu najdeme tento znak na keramických 
předmětech. Vždycky se používal nejen 
v podobě okrasné dekorace, ale nesl i spe-
ciální význam. Pokud dáme dohromady 
všechny projevy tohoto znaku, pak možná 
zjistíme, že je nejpočetnějším a nejstarším 
symbolem v historii lidstva... Tam, kde 
mají být chráněné veškeré lidské pokla-
dy, tam by měl být tento znak přítomen.“ 
N. K. Roerich, článek Vlajka Světa, 1939 

Příroda a svět kolem nás má tolik ná-
pověd a skrývá tolik záhad…možná ani 
neskrývá, ale svou tajemností nás vybízí 
k poznávání a znovunalezení ztracených 
znalostí a objevení sebe sama.

Celý svět je velké zrcadlo
„Je svět k lidem nepřátelský nebo jim 

přináší dobro?“ zeptali se Mudrce.
„Povím vám jeden starý příběh:
Kdysi dávno postavil král velký a krás-

ný zámek. Jeden ze sálů tohoto nádherné-
ho zámku byl ale zvláštní. Všechny zdi, 
stropy, dveře, a dokonce i podlaha byly 
pokryty zrcadly. Po každém zvuku, kte-
rý se nesl pokojem, následovala hlasitá 
ozvěna. 

Jednou do sálu vběhl nejmladší králův 
syn a překvapeně se zastavil. Všude, kam 
se otočil, se na něj dívali jeho modroocí 
kamarádi se světlými kudrnatými vlasy. 

Chlapec se zasmál a odrazy v zrcadle se za-
smály také. Živá ozvěna dětského smíchu 
zaplnila celý prostor. Chlapec zvedl ručič-
ky, začal se točit, tančit, zpívat a všechno 
kolem ožilo v roztomilém pohybu. Ozvěna 
se proměnila na melodickou píseň.

‚Odkud se to všechno bere? Proč se 
všechno kolem tolik raduje?‘ nemohl po-
chopit chlapec. 

Svět nám totiž nepřináší špatné nebo 
dobré věci. Je neutrální. Všechno, co je 
kolem nás, je jen odrazem našich myšle-
nek, pocitů, tužeb a činů. Svět je zkrátka 
velké zrcadlo.“

Madonna Orifl amma, 1932 N. Roerich


