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Jak působí hudba
Přemýšleli jste ale někdy o tom, jak
na člověka působí hudba? Pojďme si
nejdříve ujasnit, co je vlastně lidský organismus. Je to přirozený mechanismus,
který akumuluje venkovní vibrace a který
přijímá zvukové vlny jakéhokoli původu. Lidský mozek je zvláštní zařízení se
schopností přijímat, pracujíc při tom na
různých frekvencích. Samotná stavba
těla obsahuje tři velké akustické zóny –
kopule lebky, hrudník a břišní dutinu –
které jsou spojeny pružnou páteří. Touto
konstrukcí se člověk podobá jakémusi
drnkacímu hudebnímu nástroji, a tak každou sekundu hraje „melodii“.
pokračování na str. 2

Altaj v létě

IMHOTEP „Dobrý přítel chudých lidí“.
7. dynastie
Historie jednoho objevu. Konecv3.-Egyptě
„Všechny zmíněné Imhotepovy zásluhy byly jen viditelnou částí této obrovské práce, kterou zvládl udělat během svého života.
Ale větší hodnotu a význam měla ta neviditelná práce, která byla důkladně skryta před nepovolanými. Vysoký post Imhotepovi
umožňoval, aby přiložil ruku k realizaci globálního architektonického projektu světového měřítka, který mu osvětlil Sokrovennik a který mohl neocenitelně pomoct lidstvu v daleké budoucnosti.“ (Sensei ze Šambaly. 4. díl, A. Novych)
ním v boji o dominanci svého teologického systému. Vždyť tehdy v každém ‚sépu‘
nebo, jak je později nazývali Řekové,
‚nómu‘ (tj. v oblasti, na které se dělil stát)
měli své vlastní bohy, vlastní náboženské
koncepce 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, včetně
toho, že pokud doktríny konkurenční náboženské koncepce více ovlivňovaly názory lidí, přidávali kněží do svého systému
nejen hlavní momenty této koncepce, ale
také atributy ‚konkurenčního‘ božstva ke
svému ‚vlastnímu‘.

pokračování z minulého čísla...
Je docela kuriózní, že egyptologie Nového Světa (a podle mě nejenom „Nového
světa“, ale celá egyptologie, jako v podstatě každá jiná věda), se zakládá na autoritách. Celá egyptologie se již dlouho opírala o autoritu člověka, kterého sponzoroval
klan Rockefellerů. Již po tisíce let Archóni
stále podporují, to co sami vytvořili - kult
Ra. Zřejmě si dobře pamatují a vědí, že
jen kvůli jednomu Člověku mohou přijít
o moc nad lidmi. Myslím si, že stojí za to,
pohovořit o tom podrobněji. Uvádím výňatky z knihy A.Novych "Sensei ze Šambaly IV»:
„Abyste mohli lépe posoudit, co Imhotep dokázal vykonat pro lidi, stručně vám
vysvětlím situaci, která panovala ve státě
za faraóna Džosera před tím, než se Imhotep dostal k moci.
Hlavu státu znepokojovala myšlenka,
jak upevnit svou moc. Faraón 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‘ problemů,
než potřebami národa. Jeho družina ho
v tom napodobovala.
Kněží byli zaneprázdněni svými politickými intrikami a vzájemným soupeře-

„No jo, a i tak se kněží, přestože stáli u moci, řídili názorem prostých lidí,“
poznamenal Nikolaj Andrejevič. „Samozřejmě. Přestože to zní paradoxně, byli
závislí na názorech prostých lidí! Vždyť to
je pro kněžstvo chléb! Udržují jen navenek iluzi své moci, iluzi toho, že jakékoli
náboženské postavení jejich věřících je
závislé na rozhodnutí 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 ‚zprostředkovatelů‘ mezi bohy a lidmi, a tím
přijdou nejen o politický vliv, ale také
o poměrně komfortní a bezstarostnou
existenci, kterou jim tato moc zajišťuje.“ „To je přesné,“ potvrdil Nikolaj Andrejevič.
„Z toho plyne, že náboženství bylo
spíše politikou a pro kněze bylo výhodné
držet své věřící v pokoře... V samotných
nómech pak vládli faraónovi místodržící,
jakási provinční aristokracie, která většinou nedělala nic. Pokud v nějaké záležitosti potřebovali podporu národa, tak
si zajišťovali loajalitu svých poddaných
opět za pomoci kněží. Někteří místodržící nómů byli příbuznými faraóna, protože
monarchové měli tehdy ve zvyku ženit se
s dcerami vládců nómů nebo uzavírat sňatky mezi nimi a svými dětmi.“
„No jo,“ zasmál se Nikolaj Andrejevič.
„Tento ‚zvyk‘ je tedy hodně zakořeněný.“
Sensei se jen usmál a pokračoval dále.
„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 faraónovi narodilo od
různých manželek několik dědiců – po-

tenciálních 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.“
Při posledních slovech se Nikolaj Andrejevič ještě víc rozesmál:
„Jak vidíte, ani dnes se na tom nic moc
nezměnilo!“
„V podstatě se dá říct, že počínaje faraónem, vysoce postavenými kněžími, 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 Memfis, v té době důležité středisko řemesel 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.
Jak tedy vidíme, Imhotep ,nezdědil‘ po
svém předchůdci nijak ideální situaci ve
státě. Tím spíše, že jako vzdělaný člověk
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, stejně jako
zaneprázdněnost lidí vlastními problémy,
jim hraje do karet. Proto Imhotep, který to
všechno věděl, postupoval 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 úřednického aparátu a donutil úředníky pracovat. Zavedl mezi nimi přísnou
disciplínu: jakékoli krádeže, úplatkářství,
ziskuchtivé využívání postavení – to vše
bylo potíráno a přísně trestáno. Z faraóna
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 nespravedlnosti, měl možnost
si nejen stěžovat na svého utiskovatele,
dokonce i na představitele moci, ale také,
řečeno naším jazykem, mohl na něj podat
žalobu a vyhrát spor.
pokračování na 5. str

ZDRAVÍ

Tomáš Klus:
Svobodu za nic
nevyměním
Tomáše Kluse není potřeba dlouze
představovat. Slova jeho písniček
nejsou o lásce. Jsou o životě,
o pocitech, o cestě, o svědomí. "Být si
vědom všech svých rozhodnutí s tím,
že i následky jsem schopen unést.
Ono vyčkávání, až někdo něco udělá,
nebo přihlížení k tomu, jak smýšlí
většina, to je odevzdávání moci, tvůrčí
síly do rukou, které nás oplátkou za
naši nečinnost ihned spoutají. Co je
svoboda? Život v pravdě."
pokračování na str. 3

SPOLEČNOST

Výzkum: Tvary
krystalů vody
Doktor Emoto svým vědeckým výzkumem prokázal, že voda je významným
nosičem informací, udělal první fotografie krystalu zmrzlé vody a v současné době patří mezi nejznámější specialisty ve svém oboru.
O tom, že je voda nosičem informací
hovořili lidé již dávno. Pro poslední
nedůvěřivé materialisty, kteří popírají
možnost, že by mohly lidské myšlenky,
hudba, slova nebo motlitby mít vliv na
naši hmotnou realitu, nalezl pan Emoto
jasný důkaz.
pokračování na str. 4

VE SPOJENÍ
S PŘÍRODOU

Silvánov sen
Príbeh o vízii Presvätej Bohorodičky velebného Silvána z Athosu. Jedna fráza,
ktorá zmenila celý nasledujúci život...
Záverečná časť malej série, venovanej
tomu, ako nám Mária pomáha. Ako ste
už pravdepodobne pochopili z názvu,
budeme v nej hovoriť o Starcovi Silvánovi z Athosu (vl. menom Semjon Ivanovič Antonov). Starec Silván je jedným
z príkladov, kedy impulz slúžiaci ako
začiatok pohybu pridala samotná Mária. Zďaleka to nie je jediný príklad, ale
rozhodol som sa zastaviť práve pri ňom.
pokračování na str.5

HISTORIE

Z knihy AllatRa
„Setkala jsem se s lidmi, kteří ze své
podstaty mají, můžeme říci, vrozené
vůdčí vlastnosti. Prakticky od dětství
v sobě cítí sílu, díky které mohou ovlivňovat lidi a předvídat určité události.
Jak je možné vysvětlit tuto vrozenou
sílu člověka? Může to být nějak spojeno s minulým životem?“
Rigden: Případy bývají samozřejmě
různé. Ale pokud mluvíme o vrozeném daru člověka, tak to znamená...
pokračování na str. 6
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Změny DNK za pomoci citů
DNK mění chování světelných částic – fotonů. Gregg Braden říká, že jsme nuceni
připustit možnost vzniku jakéhosi NOVÉHO energetického pole, energetického systému a že DNK si s fotony prostřednictvím
této energie vyměnila informace.
Gregg Braden (nar. 1954), úspěšný
americký spisovatel, bývalý geolog, je považován za průkopníka na poli spojujícím
vědu, starobylou tradiční moudrost a současný svět. Desítky let zkoumá zapomenuté starodávné texty, aby spojil jejich nadčasová tajemství se špičkovou vědou. Jeho
knihy byly přeloženy do 38 jazyků a vyšly
ve 33 zemích včetně České republiky.
Experimentální potvrzení možnosti
působení na molekulu DNK?
Gregg Braden informuje o třech pokusech demonstrujících, že molekulu DNK
je možné měnit za pomoci lidských citů…

Experiment č.1.

Experiment provedl odborník z oboru
kvantové biologie doktor Vladimir Poponin, od roku 1995 žijící v USA . Nejprve
bylo ve skleněné trubici vytvořeno vakuum, tedy prázdný prostor, v němž přetrvává ze všech hmotných objektů pouze určité
množství fotonů. Speciálními senzory vědci určili rozložení fotonů. Podle očekávání bylo zcela náhodné a chaotické. Nato
byl do trubice vložen vzorek lidské DNK
a bylo znovu provedeno zaměření fotonů.
Ty se chovaly zcela nečekaným způsobem,
jako by je DNK organizovala do určitým
způsobem uspořádané struktury. Jinými
slovy, lidská DNK má přímý vliv na kvantovou strukturu hmotného světa.
Pak byla DNK z nádoby odstraněna
a bylo provedeno nové zaměření fotonů.
Očekávalo se, že se vrátí do původního
chaotického stavu. Avšak fotony přesně
zachovaly uspořádání zadané vzorkem
DNK. Jak vysvětlit tento jev? Jaká síla působila na fotony poté, co DNK byla z trubice odstraněna? Zanechala snad molekula
DNK po sobě nějakou sílu, působící i po
jejím odstranění? Nezůstala mezi DNK
a fotony i po jejich oddělení nějaká vazba,
kterou nejsme schopni detekovat?
V přísně kontrolovaných laboratorních podmínkách bylo tedy zjištěno, že

Experiment č.2.

Tento experiment byl proveden americkou armádou. Podle Gregga Bradena
o něm měl v roce 1993 informovat časopis
„Advances“.
Pokusné osobě byly z úst odebrány
vzorky tkáně s DNK. Vzorek byl umístěn
ve zvláštní komoře vybavené elektrickými
senzory fixujícími veškeré změny v DNK.
Dárce byl usazen v oddělené místnosti
a vystaven stimulaci videoklipy, vyvolávajícími ty nejsilnější pocity – od drastických válečných dokumentů až po komedie
a erotické scény.
Průběh a "vrcholy" emocí dárce byly
měřeny pomocí elektrických impulsů –
DNK vykazovala v identickém čase identické elektromagnetické výkyvy, a to bez
jakéhokoli časového zpoždění. Vrcholy
a poklesy impulsů DNK se přesně časově shodovaly s vrcholy a poklesy impulsů
dárce. Aby byla vyloučena jakákoli nepřesnost, použili vědci vedení doktorem
Baxterem atomové hodiny.
Baxterův tým chtěl i po oficiálním
ukončení projektu zjistit, jak daleko mohou
vzdálit dárce od DNK a dosáhnout přitom
stejného výsledku. Začali na 350 mílích.
Bez ohledu na vzdálenost vzorky DNK
reagovaly, jako by zůstaly částí těla dárce.
Baxterův kolega doktor Jeffrey Thompson
prý prohlásil: „Neexistuje žádné místo, kde
naše tělo začíná a kde končí.“
Baxterův experiment tak jak nás s ním
seznamuje Gregg Braden vede k závěru, že
živé tkáně zřejmě spojuje neznámé energetické pole umožňující buňkám dárcova těla
a vzorku jeho DNK spojení. Lidské pocity
se tak přímo odrážejí na izolované DNK,
a to bez ohledu na vzdálenost mezi dárcem
a vzorkem DNK. Podle tvrzení Gregga
Bradena živé buňky spolu komunikují pomocí neznámé energie, na kterou nemá vliv
ani vzdálenost, ani čas. Nejde o lokální
formu energie, ale o energii, která je přítomna všude a stále.

Experiment č.3.

Třetí experiment byl proveden institucí založenou v roce 1991 Bradenem a jeho
spolupracovníky – Ústavem Matematiky
Srdce (Institute of Heartmath). Zpráva
o experimentu se jmenuje: „Lokální a nelokální vliv koherentních srdečních frekvencí na konformační změny DNK“.
Několik vzorků DNK z placenty (nejstarší forma DNK) bylo umístěno do kontejneru, ve kterém mohly být měřeny její
změny. Poučeným účastníkům pokusu,
z nichž každý byl schopen zažívat silné
emoce, rozdali 28 ampulí se zkoumanou
DNK. Všichni účastníci pokusu byli poučeni, jak reprodukovat a prožívat "potřebné" emoce.

Jak uvádí Gregg Braden, v závislosti
na pocitech účastníků pokusu DNK měnila tvar. Jestliže pokusné osoby pociťovaly
vděčnost, lásku a uznání, napětí v DNK
klesalo, její spirála se napřimovala a byla
delší.
Když účastníci experimentu cítili
strach, zklamání nebo frustraci, DNK se
stáčela a houstla. Zkracovala se odpojovala
mnohé z DNK kódů.
Pokud jste někdy měli pocit, že jste
v důsledku negativních emocí "odpojeni",
mělo by vám podle experimentu teď být
jasné, proč bylo vaše tělo tímto způsobem
"vypnuto". Kódy DNK se znovu zapojily,
když účastníci pokusu znovu prožívali pocity lásky, radosti, vděčnosti a obdivu.
Gregg Braden prohlašuje, že lidé,
kteří dokáží prožívat pocit lásky, jsou
schopni měnit formu své DNK, což podle něj dokládá existenci neznámé formy
energie spojující všechno, co existuje.
Vypadá jako hustě utkaná síť spojující
vše materiální a lidé na ni mohou působit svými vibracemi.
Podle: Gregg Braden
https://www.prokondici.cz/zmeny-dnk-za-pomoci-citu/

Tibetská kefírová houba: zázrak pro naše zdraví

Tibetský kefír je unikátní fermentovaný nápoj z mléka, který je jeden z nejbohatších probiotických potravin na světě.
Každý už určitě slyšel o probioticích - neboli přátelských bakteriích našeho zažívacího traktu udržujících správnou mikroflóru a zažívání. Už v dávném Řecku se
vědělo, že
naše zdraví záleží z obrovské části na stavu
našich střev, která jsou zodpovědná za stav
naší nálady, celkového zdraví a imunity.
Tibetský kefír je opravdu jeden z nejlepších elixírů pro naše zdraví právě proto, že
zamezuje hnilobným procesům v našich
střevech, odkyseluje organismus a výrazně
posiluje náš imunitní systém. Velkou výhodou je to, že kefírová houba se při procesu
fermentace živí laktózou z mléka, takže
lidé s laktózovou intolerancí nemusejí být
smutní.
Prapůvodní název kefíru pochází z Tureckého názvu „Keif“ což znamená „dobrý
pocit“. Po celá staletí byl kefír používán
k léčení velmi vážných onemocnění po celém světě s neuvěřitelnými výsledky.
Kefír je fantastickým zdrojem mnoha
výživných látek a bifidobakterií
Po 24 hodinách bez jakékoli práce
Vám kefírové zrna připraví z čerstvého
mléka neuvěřitelně výživný superprobiotický nápoj, který obsahuje zastoupení až
kolem 30 různých probiotických kmenů.
Kromě toho obsahuje velké množství důležitého vitamínu B12, dále pak vápníku,
hořčíku, fosforu, kyseliny listové a vitamínu K2 a D.

Výrazně posiluje naší imunitu
a dokáže bojovat s rakovinou
Věří se, že probiotické složky ve fermentovaných potravinách mají schopnost

potlačovat růst nádorů redukováním karcinogenních buněk společně s výraznou podporou imunity. V dnešní době nadměrným
užíváním antibotik, které jsou doktory předepisované skoro na vše, klesá naše imunita, protože antibiotika narušují správnou mikroflóru potlačováním správných
probiotických bakterií v našem zažívacím
traktu. Naštěstí se ale už začalo doporučovat lidem podstupujícím antibiotickou
léčbu, aby společně s ní užívali probitika
a laktobacily, aby naše zdravá střevní mikroflóra zůstala v rovnováze.
Kefír má výrazné antibakteriální
vlastnosti
Určité probiotické kmeny obsažené
v kefíru mají schopnost chránit tělo před
různými druhy infekcí. Specificky jeden
kmen Lactobacillus kefiri, který se unikátně v kefíru vyskytuje. Studie dokazují,
že tyto probiotika dokáží potlačovat růst
mnohých škodlivých bakterií včetně Salmonely, Helicobacter Pylori a E. Coli.

Kefír velmi zlepšuje zdraví našich
kostí a snižuje riziko osteoporózy
Kefír je výborný zdrojem vápníku,
ale také vitamínu K2. Tento vitamín hraje
zásadní roli ve vstřebávání vápníku a jeho
dostatečný příjem je spojen s omezením
risku zlomenin až o 81%. Celkově zmíněné probiotika zlepšují vstřebávání všech
důležitých prvků pro zdraví a pevnost našich kostí a to vápníku, hořčíku, fosfóru,
vitamínu D a vitamínu K2.
Kefír může vylepšit astma a alergie
Lidé se slabým imunitním systémem
jsou náchylní k alergiím, které mohou způsobit stavy jako je astma. V nedávné studii
publikované americkým Journal of Immu-

nology bylo zjištěno, že kefír má pozitivní
dopad na alergie tím, že dokáže redukovat
zánětlivé markery v krvi. Bylo potvrzeno,
že kefír má výrazné protizánětlivé působení, které se projevuje jako nezbytné v prevenci astmatu.
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Jak hudba působí na lidský organismus
Přemýšleli jste ale někdy o tom, jak
na nás působí hudba?
Pojďme si nejdříve ujasnit, co je
vlastně lidský organismus. Je to přirozený
mechanismus, který akumuluje venkovní
vibrace a který přijímá zvukové vlny jakéhokoli původu. Lidský mozek je zvláštní
zařízení se schopností přijímat, pracujíc
při tom na různých frekvencích. Samotná
stavba těla obsahuje tři velké akustické
zóny – kopule lebky, hrudník a břišní dutinu – které jsou spojeny pružnou páteří.
Touto konstrukcí se člověk podobá jakémusi drnkacímu hudebnímu nástroji, a tak
každou sekundu hraje „melodii“. Existuje
v něm určitý rytmus dýchání, srdečních
tepů, různá tepová frekvence při chůzi,
běhu i spánku. Celá tato „melodie“ je spojena s mozkovými šumy alfa, beta, théta
a delta a též s vlastní frekvencí činnosti
orgánů, při čemž pro každý orgán je charakteristický jiný počet kmitů za sekundu.
Organizmus v podstatě pracuje v autonomním režimu. Nicméně jeho chod může
upravit cizí tón a to pozitivně – viz muzikoterapie v Číně, ale naopak i negativně.
A to nás přivádí k působení moderní hudby
na lidský organismus.
O moderní hudbě hovoříme už od dob
kapel Deep Purple
(Smoke on the water), Led Zeppelin
(Black dog) nebo The
Beatles (Helter Skelter). Moderní hudba
představuje dvojitý
útok, neboť obsahuje
rezonanční vibrace
vytvořené uměle tak,
aby byly škodlivé pro
organismus a navíc
texty obsahující kódované informace stimulující materiální podstatu. Každý zvuk
se rozkládá na frekvence, harmonické tóny
a šumy. A jak už jsme poznamenali výše,
lidský organismus je akustický systém, kde
každý orgán pracuje na vlastní frekvenci.
Takže při rezonanci – shodě frekvencí
hudební kompozice a frekvencí organismu – dochází k rozrušení tkání. Když se
v kompozici nachází disonance, vyvolá
to zvýšení frekvence srdečních kontrakcí
a zvýšení arteriálního tlaku. Výsledkem
je snížení práceschopnosti, takže člověk
postupně degraduje a ztrácí kontrolu nad
sebou. Pokud se frekvence zvukových vibrací shoduje alespoň s jednou z frekvencí
mozku a centrálního nervového systému,
hrozí člověku duševní poruchy, nekontrolovatelné chování.
"Nebudeme chodiť ďaleko. Zoberme
svetoznáme skladby viac-menej agresívneho vzoru rockovej a populárnej hudby.
Napríklad skupina "Deep Purple", ich
slávna "Smoke on the Water". Frekvencia
základného rytmu tejto skladby skáče od
dvoch do štyroch hertzov. Pri definovanej

hlasitosti štyridsať až päťdesiat decibelov
vytvárané vibrácie už vzbudzujú nadmerné
podráždenie, až do dočasnej straty sebaovládania, rovnako ako agresiu buď vo
vzťahu k okoliu, alebo k sebe, vyvolávajúc vlnu negatívnych vnútorných emócií.
Navyše u tých, ktorí už sú náchylní k nervovým poruchám (vrátane dospievajúcich
detí, hlboko prežívajúcich emocionálne
rozrušenie svojho veku), rovnako ako
u tých, ktorí už trpia duševnými ochoreniami, po opakovanom počúvaní takejto
skladby sa začínajú nervové ataky, až po
zrútenie. Najmä nervový systém reaguje na
hlučné disonancie, neharmonické tóny. To
znamená, že človeku sa začnú triasť ruky,
stráca sa ostrosť sluchu, zraku. V krvi sa
prudko zvyšuje uvoľňovanie hormónov
a iných látok.
Alebo napríklad, zoberme skladbu
skupiny "The Beatles» «Helter Skelter". Vano sa pri týchto slovách striasol, akoby
mu Sensei siahol na najdrahšie. - Takže aj
v tomto druhu hudby, ktorá sa nepochybne
na prvý pohľad zdá príjemnou a harmonickou, frekvencia hlavného rytmu je šesť
celých a štyri desatiny hertza. Podobná
frekvencia vibrácií nie je o nič menej nebezpečná, pretože môže dôjsť k rezonancii frekvencií hrudníka a brušnej dutiny.
Narušuje sa plnohodnotná funkčnosť.
Tkanivá,
obrazne
povedané, začínajú
"bolieť". - Otec Joann udivene zdvihol
obočie. - A navyše,
pretože tento rytmus
sa svojou frekvenciou
nachádza v blízkosti
frekvencie siedmich
hertzov, teda jedného
z mozgových rytmov,
existuje veľmi reálne
nebezpečenstvo rezonančného zosúladenia
týchto frekvencií. A teda k určitému narušeniu funkcií mozgu s čiastočnou deštrukciou tkaniva, čiže vytvára sa predispozícia
ku klinickej schizofrénii.
Otec Joann sa pri týchto slovách zarazil, hľadiac uprene na Senseia. Ten uvidiac jeho strnulosť, sa usmial. - To je vtip,
však? – spýtal sa Vano.- Prečo vtip? To je
skutočná pravda! Ak neveríš, sám sa pohrab vo výskumoch akustikov."
Samozřejmě existuje mnoho hudby,
která má pozitivní účinky pro duchovní
růst. Příkladem jsou chorály, lidová hudba, nebo hudba klasická (Vivaldi, Beethoven,...) a nebo jiná instrumentální. Charakteristikami takové hudby jsou vnitrní klid
a plynulá melodie. Pokud je to skladba
s textem, určitě by měla mít konstruktivní
charakter. Je dobré sledovat, jak se u poslechu cítíte uvnitř, pak jistě vyberete tu
správnou hudbu.
Markéta Vacková,
podle knihy „Na Křižovatce“(připravuje
se k tisku koncem roku)

Největší sílu má kefír v léčení různých zažívacích obtíží
Vzhledem k tomu, že kefír obsahuje
obrovské množství probiotických bakterií
a laktobacilů, tak se velmi osvědčil o potíží
s průjmem, ale zároveň i zácpou, protože
dokáže velmi účinně čistit střeva. Dále se
velmi dobře uplatňuje u léčení syndromu
dráždivých střev (IBS), zánětlivých stavů
žaludku a střev, vředů způsobených Helicobakterem Pylori a kvasinkových (candida) onemocněních.

Čemu věnuje člověk pozornost (vnitřní potenciál), to se stává jeho realitou. A pozornost to je síla, začátek procesu tvoření. Čemu člověk ve svém životě věnuje pozornost
(jakým myšlenkám, preferencím, přáním), to i dostává. z knihy AllatRa od A. Novych

Kefír zlepšuje stavy laktózové intolerance
Někomu se to může zdát zvláštní,
ale kefír může velmi pomoci lidem, kteří
mají problémy s trávením laktózy neboli
mléčného cukru obsaženého v mléčných
výrobcích. Při fermentačním procesu se se
totiž kefírové houbičky živí laktózou a tím
se nám nabízí unikátní nápoj, který je bez
problémů tolerován lidmi s nesnášenlivostí
laktózy. Každý by měl, ale poslouchat své
tělo a začít s malými dávkami a pozorovat
jak reaguje Vaše tělo. Není zvláštností,
že po postupném užívání kefíru dokonce
spousta lidí přestala mít potíže s trávením
jakýchkoli mléčných produktů.

Ti z nás, kdo si pamatujeme život před
nástupem mobilů, máme alespoň v hlavě
koncept, k němuž se můžeme vrátit. Pro
mladší generace je však život s obrazovkou smartphonu všechno, co kdy zažili.
Neznají nic jiného, a i proto je pro ně velmi
těžké se návyku na chytrý telefon zbavit.
Psychoterapeutka Nancy Colierová
s tím má osobní zkušenosti. „Vytáhnout
z toho vlastní dceru mně stálo hodně stresu
a všechny boje v rodině se točily kolem technologie. Na vlastní kůži jsem zažila, jaké to
je žít se závislákem. Byla jsem svědkem
změn osobnosti, výkyvů nálady a zoufalství.“
Odborníci doporučují, že než dojde
v rozvoji nezdravé závislosti na digitálních
přístrojích, rodiče by měli určit hranice
pro to, jak dlouho jejich děti tráví u obrazovky – a to již od raného věku. Americká
akademie pediatrů například uvádí, že děti
mladší dvou let by se neměly k obrazovce
pouštět vůbec. Výjimkou jsou pouze video
hovory se členy rodiny, kteří žijí příliš daleko. Děti od 2–5 let by neměly u tabletů,
mobilů a podobných přístrojů trávit víc než
hodinu denně, a i ta by měla být využita na
kvalitní vzdělávací pořady.
Podle pediatričky Jean Moorjaniové
z Dětské nemocnice Arnolda Palmera neexistuje pro děti ve školním věku univerzální míra pro čas strávený nad obrazovkou.
Vše záleží na tom, na co se potomci dívají.
„Je velký rozdíl, zda se dítě dívá na film

Mezi úžasné vlastnosti kefíru patří:
● léčí záněty v celém trávicím traktu;
● kontroluje přemnožení kvasinek
Candidavýrazně podporuje imunitu a detoxikuje organismus;
● potlačuje růst škodlivých virů a bakterií
● podporuje zdraví a pevnost kostí;
● zmírňuje alergie;
● zlepšuje trávení laktózy.
http://www.vyvazenezdravi.cz/tibetska-kefirova-houba-zazrak-pro-nase-zdravi

Štěstí rádo navštěvuje dům, ve kterém vládne dobrá vůle. Japonské přísloví

nebo hraje videohru, a mezi tím, kdy něco
opravdu vytváří, například zpracovává
školní projekt. Co opravdu chceme, je, aby
rodiče vedli děti k tomu, že z nich vyrostou
dobří digitální navigátoři ohledně toho, co
na internetu dělají.“
Dříve rodiče děti učili pouze, jak si poradit „na ulici“, v reálném světě, ale dnes
je třeba tyto lekce aplikovat i pro virtuální
svět. Moorjaniová proto není proti tomu,
aby dospívající děti používaly sociální sítě,
nicméně je klíčové, aby pochopily, že to,
co na internetu sdílí, tam může zůstat navždy. Další věc, na kterou je třeba dbát, je,
aby digitální zařízení nebrala dětem čas na
úkor zdravého života ve skutečném světě.
„Když se díváte do obrazovky, ztrácíte přímý kontakt. U dětí a dospívajících
je obrovsky důležité, aby trávili dostatek
času s rodinou, aby probíhala komunikace,“ vysvětluje Moorjaniová. Technologický pokrok slibuje, že učiní naše životy
snadnější a připojenější, ale pro mnohé
z nás je být non-stop na dosah spíše prokletím než požehnáním.
Zatímco jedna skupina uživatelů by si
přála jednodušší život bez digitálního rozptylování, druzí napjatě čekají na budoucnost, kdy budou naše virtuální zážitky ještě
mocnější. Šéf Facebooku, Mark Zuckerberg
vloni oznámil, že jeho tým pracuje na tvorbě
nové sociální sítě, do níž se budou uživatelé
moci připojovat s virtuálními brýlemi.
Colierová říká, že bez ohledu na to,
jak pokročilé technologie budou, jsme to
my, kdo rozhoduje, jaký život chceme žít.
„Doufám, že převáží lidský duch a že si
vybojujeme zpět kontrolu nad tím, jak tohle chceme používat, protože lidské srdce
nelze nakrmit gigabyty. Musíme si zase
vytvořit zvyk, že budeme sebe považovat
za místo, které je zajímavé a stojí za to se
do něj vracet.“
Z angličtiny přeložil Ondřej Horecký
http://www.epochtimes.cz
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Síla přátelství

Je za námi další měsíc a přišel čas na
zpětné prozkoumání odpovědí z červnového dotazníku na krásné téma „Přátelství“.
Protože jsem měla jedinečnou možnost nechat na poměrně složité otázky odpovědět
děti ve věku od 6 do 15 let, ráda bych se
zaměřila na právě jejich názory.
Pro děti přátelství znamená mnoho,
pro někoho i samotný život. Přítele vnímají jako někoho, s kým mohou sdílet radosti
i strasti. Někoho, komu se mohou svěřit.
Kdyby se mě někdo před pár lety zeptal, co považuji za své největší osobní vítězství, zřejmě bych nedokázal odpovědět.
Ne snad proto, že bych nevěděl, ale těch
osobních vítězství bylo hned několik.
V první řadě finanční nezávislost, fungující rodina, sexuální výkonnost atd. Ale
při bližším pohledu a s odstupem času si
uvědomuji nesmyslnost a pošetilost těchto tak zvaných vítězství. Zvláštní je, že
všechny tyto „výhry“ mají společného kamaráda, kterým je mé vlastní ego.
Co mně vlastně přimělo, abych se na
svět díval takto? Proč jsem si tehdy myslel,
že být bohatý, mít spokojenou rodinu a sexuálně žít, znamená štěstí? Když si chci na
to odpovědět, musím se začít smát. Celý
život jsem vlastně žil životy těch druhých.
Vždycky jsem se srovnával s ostatními.
Soused je bohatý, tak proč ne já! Má prosperující firmu, tak proč ne já! Obletují ho
pěkné ženy, tak proč ne mě! Něco mě stále
nutilo napodobovat ostatní v domnění, že
když se budu chovat jako všichni, budu
určitě šťastný. Vždyť co může být lepší,
než být bohatý? V podstatě si to myslíme

Někteří popisují přátelství jako opak samoty. V přátelství cítí životní oporu.
Nejvíce důležitý aspekt přátelství pro
ně je vzájemná pomoc a důvěra. Ať jsem
se zeptala kohokoli, ať jsem si přečetla
kteroukoli odpověď, vždy na prvním místě stálo "pomáhat si, nejdůležitější je pomoc". Bylo skutečně znát, že každý z nich
upřímně vnímal jednotu a sílu pospolitosti.
Zeptala jsem se také, jestli je v přátelství místo pro tajemství. Odpověď zní jasně: "Není!". A proč? Protože tajemství tvoří pochybnosti a nedůvěru a to jsou věci,
které v přátelství zkrátka nemají co dělat.
Pokud by se přítel dostal do tísnivé situace, určitě by mu pomohli. Někdo psal,
že by udělal cokoli, aby mu pomohl. Někdo by se snažil přítele rozesmát, aby přestal na problém myslet. Použil by k tomu
třeba i lochtání. Každý by zkrátka dělal to,
co je v jeho silách. Nejmladší slečna pověděla, že kdyby kamarád nemohl utáhnout
těžký vozík, táhla by ho s ním a už by na
to byli dva.
všichni. Bohužel, jak už to tak bývá, pravda je úplně někde jinde.
Měl jsem možnost se v životě potkat
s mnoha bohatými lidmi, kteří na veřejnosti působili sebevědomě, bezproblémově
a šťastně. Jaké však bylo mé rozčarování, když jsem je měl možnost pozorovat
v soukromí. Z nebojácných lvů salónů se
najednou stali ustrašení králíci, kteří stále
něco hledají, ale neví co. Došlo mi, že tito
lidé také podlehli této materiální iluzi, kterou nám stále někdo vnucuje.

Skutečné vítězství
Paradoxem zůstává, že kdykoli jsem si
vytýčil nějaký cíl, kterého jsem poté dosáhl, nedostavilo se ono očekávané štěstí, ale
docela obyčejná prázdnota, která mě stále
nutila si své cíle neustále zvyšovat. Kdykoli se mi podařilo dokončit další materiální
úkol, žádný očekávaný pocit štěstí se stále
nedostavoval. A najednou jsem si uvědomil, že pokud budu pokračovat v tomto
nesmyslném boji o moc, o úctu a respekt,
nikdy se opravdového štěstí nedočkám.

Kdy se z cizince stane přítel? Bylo pro
ně těžké pochopit tuto otázku. Po dlouhém
vysvětlování zazněla ale jednoduchá odpověď: "Když ho poznáme."
A co mají tito jedineční mladí lidé na
přátelích nejradši? Že jsou milí, vtipní, pomáhají si, jsou spolehliví, že jim mohou
věřit a rozumějí jim. Jsou zkrátka jasným
světýlkem v každém dni.

www.polahoda.cz
MEDITACE

podle knih Anastasie NOVYCH
ČERVENEC, SRPEN 2017
OPAVA
Kde: Antonína Sovy 39, Opava
Kdy: každou středu od 18 hodin

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

MÍSTEK
Kde: nám. Svobody 14 (Místecké nám), 738 01, 3. patro
Kdy: každý čtvrtek od 18 hodin

registrace předem : michal.krawiec@volny.cz, Michal 733111676,

PRAHA
Kdy: každý pátek od 19 hodin

Milí přátelé, od pátku 11.11. 2016 budou pravidelně probíhat meditační setkání v Praze.
Radi Vám poskytneme více informace na:
Jsem velmi vděčná za upřímnost, které
se mi od dětí dostalo a mám radost, že se
o ni mohu podělit s Vámi.
Děkuji. :) Monika
Pochopil jsem, že trvalý pocit štěstí
můžu získat jedině tehdy, když zvítězím
sám nad sebou. Vždyť co znamená pojem
„absolutní moc“? Není to moc nad majetkem nebo lidmi, ale moc nad sebou samým. Pokud se mi podaří ovládat sám sebe,
pochopím skutečnou moudrost tohoto světa, která nás zbavuje všech obav a strachů,
materiálních tužeb a odpoví nám na otázku,
proč jsme tady, a kam směřujeme.
Dnes už vím, že pokud chci pomoct
své rodině, svému městu, státu nebo celému světu, musím nejdříve pomoct sám
sobě. Když budu ovládat své myšlenky
a emoce, pochopím, že nejmocnější silou
ve vesmíru je nezištná láska a potom se
stanu nejšťastnějším a nejbohatším člověkem, protože přestanu lásku vyžadovat,
ale začnu ji rozdávat, bez ohledu na rasu,
náboženské vyznání nebo politickou příslušnost. Takže, přeji všem lidem bez rozdílu, aby na otázku, jaké je vaše největší
životní vítězství odpověděli, že vítězství
nad sebou samým.

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

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

Meditácie podľa kníh Anastasie Novych
v BRATISLAVE

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

S praktikami a meditáciami sa môžete zoznámiť v kihách Allatra a Sensei
zo Šambaly, ktoré sú zdarma k stiahnutiu na www.allatra.sk
Radi Vám poskytneme viac informácií na tejto emailovej adrese:
allatra.tv.world@gmail.com, info@allatra.sk , Katarína tel: +4210903922889

www.RadioHosting.cz/radio/AllatRa/

Dušan Šafránek
AllatRa TV Česko-Slovensko nejsou
jen pozitivní informace, ale také humor,
přátelství, vzájemnost, krásné myšlenky, úvahy a tematické otázky, které trápí
moderního člověka v každodenním životě, „tajemství“, která se neodvážíme
sdělit ani blízké osobě. Jde o pořady,
které u nás nemají obdobu! Pořady, které vám otevrou oči i duši díky převratným informacím. Jen díky opravdovým
znalostem můžeme pochopit mechanizmus fungování sebe sama, svých emocí i fyzických stavů a stát se režisérem
svého šťastného života!

Tomáš Klus:
Svobodu za nic nevyměním
Tomáše Kluse není potřeba dlouze představovat. Herec
a zpěvák, na jehož koncertech fanynky šílí. Slova jeho písniček nejsou o lásce. Jsou o životě, o pocitech, o cestě, o svědomí. Někoho oslovují velmi, někoho naopak velmi rozčilují.
Jaká je cesta samotného Tomáše?
připravila Blanka Neoralová
Za texty na vašem albu Anat život
není jste hudebními kritiky mírně popotahován, že si hrajete na kazatele a že už to
přeháníte. Že je to póza. Jak to cítíte vy?
Od toho se jmenují kritici, aby kritizovali.
Ale měli by i chválit?
U nás se to moc nedělá. A zvláště ne
v momentě, kdy jste úspěšný. To je trn
v oku. Nikdo by neměl být úspěšný moc.
Budí to podezření. Ale neshazuju to, co
píšou. To je jejich věc. Jejich názor a to
respektuji. Mě spíš zarazil fakt, že se dost
často nezabývají muzikou a tím, co by
měli řešit stran své profese, ale spíš tématy
osobními, aneb spekulacemi. Většinou to
byli lidi, které jsem v životě neviděl a kteří
nikdy nebyli na mém koncertě. To je pak
těžké, protože mizí punc profesionality
a alespoň pokus o objektivitu a celé řemeslo kritika tak ztrácí na hodnotě. Dokážu
však přijmout "nepříjemnou" kritiku, je-li
konstruktivní a je-li tématu věnována skutečná pozornost, nikoli jen dojem. Jeden
takový článek vyšel v Respektu a pomohl
mi objasnit jistý úhel pohledu, kterýžto jest
na mě zaujímán a taky jsem za něj autorovi
poděkoval.
Myslím, že poslední deska zkrátka
uhodila na takový ten strach, že my to
přece všechno víme, že planeta kolabuje
tím, jak nekriticky si z ní ukusujeme, že se
vedou války o nesmysly, že je hlad i hladomor. Jen ze samé hrůzy zkoprněle zíráme
okolo sebe ve víře, že se něco stane, někdo
něco udělá, nějak to dopadne a nenápadně
dál plníme igelitky, dokud to jde, protože
po nás stejně potopa. Kritici se nechtějí
zapojit do nějaké diskuse. A to je škoda,
neboť v tom shledávám jejich význam, nastolit otázky, nikoli dávat soudy. Myslet si
umíme každý sám. Položit otázku, to už je
kumšt. Pakliže jsme ochotni přejímat cizí
soudy a tvořit z nich své názory, situace je
o to složitější.
Mají se lidé rozdělovat na ty osvícené
a méně osvícené?

Rozhodně se nemají lidé rozdělovat.
Jen se podívejte na uprchlickou krizi, jak
se díváme na lidi jako na nelidi, jako na
problémy. To všechno vzniká z toho, že
máme tendenci se rozdělovat, hierarchicky
se stavět jeden nad druhého. Nesmysl. Popírá to principy lásky, přece.
Co pro vás znamená svoboda?
Základní lidská potřeba. Naprosto.
Kolem ní by měly přestat existovat kompromisy. Nastavili jsme si způsob našich
životů tak, že když se chceme cítit v bezpečí, musíme obětovat svobodu. Tím se
stáváme závislými. A naše svoboda má
meze. Svoboda by meze mít neměla. Nemyslím tím, že můžu třeba někoho zmlátit
a je to moje svobodné rozhodnutí. Ale být
si vědom všech svých rozhodnutí s tím, že
i následky jsem schopen unést. Ono vyčkávání, až někdo něco udělá, nebo přihlížení
k tomu, jak smýšlí většina, to je odevzdávání moci, tvůrčí síly do rukou, které nás
oplátkou za naši nečinnost ihned spoutají.
Co je svoboda? Život v pravdě.
Jako známá osobnost máte soustu
povinností, nasmlouvaných koncertů…
Je to ještě svoboda?
Proto jsem si právě dal rok pauzu. Vnímám to tak, že člověk, který dělá jakékoliv
umění, je povinen být svobodný. Být nezávislý na čemkoliv. Protože to, co dělá, vychází pouze z něj a může si onu nezávislost
dovolit. Proto nebudu nikdy dělat reklamu.
Ničemu. Ztratil bych tím svou svobodu
a svou nezávislost. A zároveň jsem pochopil, že když se budu jakkoliv cítit omezován, můžu říct stop. Ucítil jsem, že ta moje
mediální osobnost už jede svým vlastním
životem. Nechci, aby vznikaly umělé příběhy a životy Tomáše Kluse, chci to vzít
zase pod svoji vlastní kontrolu.
Také se říká, že je to od vás kalkul,
trošku póza… To, že jste krásný, mladý,
přitažlivý pro fanynky, trochu zastiňuje
poslání vašich písniček.
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Každý člověk, kterého potkáte, si
o vás bude něco myslet. A není ve vaší
moci to jakkoliv ovlivnit.
Jen říkám těm, co chtějí slyšet, že jsem
tu pro písničky a svoji rodinu. Že to, co
dělám mě naplňuje a baví a že totéž přeji
každému. Každému!
Proto začínám u sebe a nic si nemyslím o nikom.
Protože vím, že to omezuje především
mě. Jedna z věcí, která mě nejvíc ubíjí,
jsou předsudky, které si lidé vytvářejí
v hlavách bez toho, aby si tu věc chtěli nějak prožít. My jsme tady od toho, abychom
věci prožívali. Kvůli informačnímu šumu
jsme se naučili přijímat cizí názory. Kolikrát žijeme s pocitem někoho přes tři čtyři
lidi a myslíme si, že ten o kom smýšlíme,
je takový jak jsme se doslechli.. Je to takový labyrint v němž žijeme vedle sebe, jen
každý v jiné chodbě. Vášeň a zvědavost by
nás hnala ke střetu všech chodeb, ale my
máme strach, že bychom svou chodbu neuchránili, protože nás živí dojem, že nám ji
chtějí vzít a tak vášeň a zvědavost nahrazujeme bezpečnou opatrností a spokojením
s tím co je, čímž de facto rezignujeme na
jakýkoli pohyb směrem k naší verzi příběhu vlastního života a stojíme osamoceni
v děsivém labyrintu, který je vlastně tak
trochu za trest. Děláme si svým myšlením
peklo na zemi, ačkoli stejně tak je v naší
moci přemyslet zemi v ráj.
Neberte si nic osobně, jedna ze čtyř
dohod… Je těžké se to naučit?
My už máme přečtené nějaké knížky,
už jsme mluvili s nějakými lidmi, my už to
všechno víme. Ale pořád máme tendenci to
promýšlet dopředu, abychom pak neudělali chybu. Jenomže tyhle věci se musí udělat
nebo o nich nemluvit. Protože jinak je to
jenom obrovské zdržování.
V jedné písni zpíváte: „Spustil jsem oči
z tabletu a spatřil, jak moc je tu krásně“
Protože to není přehánění. V poslední
době je přátelství takové, že lidé spolu sedí
u stolu a koukají každý do svého mobilu.

Náš kamarád je pořadatel prvního ročníku „Youtuberingu. Vyprávěl nám, o co
se tam jedná. Každý z nás žije v určité
bublině, vytváří si okolo sebe vesmír. A ty
bubliny se liší generaci od generace. A já
už vlastně nevidím do generace lidí, kterým je teď okolo patnácti. Tam už funguje
úplně jiná kultura. Tam jsou celebrity ne ti
veřejní, ale tzv. bloggeři. Lidi, kteří mají
své internetové pořady.
Ty děti chodily po areálu a měly před
sebou napřažený telefon. A všechno, co
viděly, natáčely. Nekomunikovaly mezi
sebou, ale se svými kamarády na internetu. Milí přátelé, teď tady stojím a koukám
se na tohle… Celou dobu se bavily jenom
s lidmi, kteří tam nebyli.
Budeme snad ovládáni elektronikou?
Teď jsem viděl nedávno skvělý film
Ex machina, který položil velmi důrazně otázku umělé inteligence. Tam jsem si
uvědomil, že další evoluční krok povede
zřejmě tudy. Že se člověk stane virtuálním
člověkem. Že vlastně nemám pocit, že by
se tomu mělo bránit, na druhou stranu bychom neměli zapomínat, že ve skutečnosti
jsme živí lidi, a jako živí lidi se i chovat.
Tuhle novou sféru existence tedy považovat za možnost určitého vyžití, nikoli za
prostor pro život. Druhak je tam ta složitá
otázka, že když ta umělá inteligence skutečně začne být viditelná, jestli my budeme
využívat ji, nebo ona začne používat nás.
Jak tu tenkou hranici uhlídat. Jestliže my
něčemu dáme život a staneme se „bohy“,
už pak nebudeme mít právo říkat: „Vy jste
naši sluhové.“ Nebo aspoň já z hlediska
své vlastní morálky si myslím, že to není
fér. Tahle otázka by se měla řešit.
Nemáme už moc informací ke všemu?
Právě že máme. Pokládal jsem si otázku, když těch informací je na internetu tolik, že se to musí někde hmotně projevit.
Všechna ta data. Kamarád mi řekl, že se
to už opravdu děje. Seznam už má někde
nějakou továrnu, která je plná dat. Třeba
Facebook už má taky někde celé město,

Lidé netuší, že tvoří svět kolem sebe, tak jako nic netušící hvězdy tvoří souhvězdí.

kde jsou jenom krabice s daty. A ono to pak
sklouzává k tomu, že bude nějaké město
a vedle něj druhé město, kde budou jenom
ta data. A my budeme sedět ve svých bytech a žít prostřednictvím virtuální reality.
Svoboda je, že si stojíte sama za sebou. To
je jediné, co potřebujete v tomhle ustát,
sebe sama. Kdo jiný o vás ví víc? Jen vy
sám. Ani svoje děti nebudeme znát tak jako
sebe samu. Nestrojme se. Nejsme stroje.
Kolem sebe často běháme a moc se sebou nezabýváme. Vlak jede příliš rychle.
Protože máme tendenci pořád plnit
nějaká očekávání. Jdu někam do zaměstnání a chci se nechat zaměstnat, zapůsobit.
Jsem takový přepálený, protože tu práci
moc chci. Jenže v tom zapálení už to nejsem já. A ten šéf zaměstná někoho jiného.
A vy tam pak chodíte jako ten jiný člověk,
ne jako vy. A to je nesvoboda.
Platí to i pro vztahy? Kohoutek čechrá peří, aby se zalíbil své vyvolené.
No jasně. Kohoutek čechrá peří, já se
také hezky oblíknu, to je v pořádku. Tam
jde o to, že ten kohout pak nechodí a nedělá
ramena, že je lepší, než ve skutečnosti je.
Nezakrývá chyby, které má. Neříkám,
že si mají lidi na prvním rande říct. „Hele,
já chrápu, trošku mi smrděj nohy a bla
bla. To ne, ale smát se věcem, kterým
se směju normálně a nesmát se věcem,
kterým se nesměju. Protože v momentě,
kdy ten vztah začne na lži, bude pořád
ve lži. A to je ten princip hraní rolí, který když odložíte, je to ta pravda, princip
univerzální pravdy. V momentě, kdy jste
v pravdě, tak jste úplně v pohodě, nemusíte pořád myslet ve styku s kýmkoliv, že
s tímhle člověkem náhodou jsme tenhle
nebo tamten. To vás totiž mysl už nenechá
být v přítomnosti. Protože pak pobíháte
mezi sebou samým.
pokračování v příštím čísle...
http://www.diochi.cz/rozhovory/tomas-klus-svobodu-za-nic-nevymenim
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VE SPOJENÍ S PŘÍRODOU

www.polahoda.cz

Moderné technológie pre očistenie oceánu od plastu

Ako môže jeden obyčajný človek očistiť všetky oceány na planéte? Otázka znie
jednoducho fantasticky. Ale realita je taká,
že práve obyčajní ľudia rozpracovávajú
a realizujú technológie, schopné vyriešiť,
zdalo by sa jednoducho neriešiteľný, globálny problém. Napríklad v USA v roku
2009 z 30 milión ton produkovaných plastových odpadov išlo na spracovanie len
7%. Plocha zeme, vyčlenenej na skládky,
nie je bezhraničná a preto sa na vyhadzovanie odpadov využíva aj svetový oceán.
Každoročne sa do oceánu dostáva
8 milión ton plávajúceho odpadu. Vytvorilo sa už 5 obrovských odpadových ostrovov – po 2 v Atlantickom a Tichom oceáne
a jeden v Indickom, s celkovou dĺžkou 13
milión km. Plastový odpad nachádzajú aj
v hĺbke 4,5 km.
K dnešnému dňu je najrozšírenejším
spôsobom čistenia morí a riek mechanický
zber odpadu z povrchu vôd. Na tento účel
sa prevažne využívajú špeciálne lode alebo plávajúce agregáty. Práve túto schému
využili tri skupiny navzájom neznámych
ľudí – 22 ročný holandský študent Bojan
Šlat a ním vytvorená spoločnosť The Ocean Cleanup, austrálski surferi Pete Ceglinski a Andrew Turton a tiež anglický priemyselný dizajnér James Dyson.

Vynález Bojana Šlata môže očistiť polovicu oceánu za 5 rokov. Vietor a prúdy
prinášajú odpad k zbernej platforme, pripomínajúcej tvarom raju s krídlami. Pre
zachytenie odpadu sa používajú pevné plávajúce bariéry, ktoré plastový odpad nasávajú. Zachytený odpad sa drví a porcuje.
Po zbere sa plast odstraňuje mechanicky
a potom môže byť opätovne prepracovaný.
Toto zariadenie sa samonabíja pomocou
slnečných batérií. Aby bolo možné očistiť celý oceán, krídla tejto raje – zberača
musia byť dlhé 100 km. Ľudia, ktorí sa dozvedeli o vynáleze Bojana, začali aktívne
pomáhať rozvoju jeho projektu, ktorý je
33 krát lacnejší, ako iné, skôr rozpracované projekty na očistenie svetového oceánu
Myšlienka Petea Ceglinskiho a Andrewa Turtona spočíva v umiestnení odpadovej nádoby s názvom Seabin na povrchu

vedľa prístaviska (móla) alebo jeho pripevnenie k člnu. Je to podmienené tým,
že je potrebné miesto pre čerpadlo. Táto
nádoba nasáva vodu spolu so všetkým odpadom, ktorý na nej pláva. Voda vychádza
očistená, ale odpad zostáva v snímateľnom
vaku. Seabin môže pracovať celodenne
vďaka pod vodou ponorenému 12 voltovému vodnému čerpadlu, ktoré je schopné
napájať sa alternatívnymi zdrojmi energie – vlnovou, slnečnou, alebo veternou.

Rozmery a váha zariadenia sú vyrátané
tak, aby ho mohol rozložiť a očistiť jeden
človek.
James Dyson rozpracoval projekt plávajúcej lode „M.V. Recyclone barge“, ktorá využíva systém vákuového nasávania
pre čistenie riek a vodných nádrží. Odpad
sa zachytáva sieťou a potom sa vťahuje
dovnútra na ďalšie spracovanie.
Všetky tri technológie sú vymyslené
tak, aby sa morská fauna nezachytávala
do sietí systémov zbierajúcich plastový
odpad.
Už dnes existujú reálne pracujúce
efektívne zariadenia čistiace oceán od
plastu a rôzneho drobného odpadu. Paralelné využitie obalov z alternatívnych
materiálov umožní nielen zrýchliť proces
očistenia oceánu, ale tiež aj zamedziť jeho
ďalšiemu znečisťovaniu.
Dôležité je uvedomiť si, že každý
človek je schopný stať sa súčasťou pozitívnych zmien na Planéte, nezávisle na
svojom postavení, vzdelaní a druhu svojej činnosti. Neoplatí sa čakať na pomoc
zvonka. Celkový výsledok udalostí závisí
od dnešného úsilia každého z nás!
Pozývame vedcov a všetky zainteresované osoby k diskusii o možnostiach
realizácie tejto technológie na očistenie
svetového oceánu.
Podrobnejšie o klimatických udalostiach vo svete a riešení klimatických globálnych problémov čítajte na stránkach
geocenter.info, allatravesti.com a allatra-science.org. A tiež v správe vedcov
ALLATRA SCIENCE "O problémoch
a dôsledkoch globálnej zmeny klímy na
Zemi. Efektívne cesty riešeni daných problémov".

Konec 3.- 7. dynastie v Egyptě

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 u faraónova dvora 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 nejpotřebnější – 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, úlomky
pískovce. Ale právě Imhotep zavedl jako
psací materiál speciálně opracovaná stébla
bažinné rostliny papyru, která hojně roste
na březích Nilu.
Čas a prostředky vynaložené na výuku
nadané mládeže se natolik vyplatily, 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 přijímat také nadané a schopné děti z lidu. Později byly otevřeny školy také při některých
státních institucích, kde byly schopné děti
(dokonce z chudých rodin) připravovány

Rozumíte co se dělo?! Schopní lidé
se masivně dostávali do popředí, počínaje
nejvyššími úrovněmi vlády a konče nižšími, počínaje řídícími strukturami státu
a konče vědou, vzděláním, medicínou
a uměním. Ve společnosti se začalo cenit
být mravně vychovaný, zdvořilý, chytrý, vzdělaný a vytyčovat si vysoké cíle.
A proč? Přece proto, že stát začal aktivně
podporovat morální a intelektuální vývoj
svých občanů.
***
Právě díky Imhotepově všeobecné slávě začali jeho obraz považovat za
ideál starověkého Egypťana, tedy člověka málomluvného, moudrého, odolného
vůči nepřízni a zkouškám osudu, člověka
s humanitním pohledem na svět, hluboce
lidského, s absolutní vírou v posmrtnou
existenci duše. Mnozí lidé v následujících
generacích (nemluvě o jeho současnících)
byli vychováváni takovými populárními
Imhotepovými rčeními a pořekadly jako:
‚Je lepší být chudý a žít v poušti, avšak
s lotosem v duši, než být bohatý a žít mezi
lidmi, ale mít duši prázdnou.‘
‚Svoboda nemá pro člověka význam,
pokud je slepý vůči své duši.‘
‚Zásluhy se měří činy, které jsi vykonal.‘
‚Ve chvíli zkoušek nehledej přátele
a neproklínej nepřátele, ale spoléhej na
Boha.‘
‚Po otroctví teskní pouze ten, kdo chce
svrhnout krále, jenž mu dal svobodu.‘
‚Vzkvétá ten, kdo pomáhá lidem v nouzi, nikoli ten, kdo dohání lidi ke strachu.‘
pokračování na str. 5

Vzácné jarní sluníčko,
po paprsku pošle pozdrav, přáníčko.
Zima předvádí se marně,
v srdíčku je překrásně jarně.
Již víly tančí s ranní rosou,
životní síly se dotkni nohou bosou.
Květy ty nejkrásnější jarní klenoty,
voní láskou – znají to i jiné planety?

jsou tu a na nic se neptají.
Potůček vypráví, ptáčci si zpívají,
na vodní hladině si labutě o věrnosti
šeptají.
Objímejme stromy, lásku, sebe,
milujme krásno, přírodu i nebe.

Tolik něhy je v prosté sedmikrásce,
to cítí - kdo ví o čisté lásce.
K přírodě patří láska, odevzdání,
potom se plní i ta nejtajnější přání.

Na louce bezpočet barevného kvítí
tam stačí, že slunce hřeje a svítí.
Příroda učí, miluje, dává,
Pochopíš, co nesmíš a jaká máš práva.

Láska léčí, zlu překážky činí,
víra s nadějí jsou stále při ní.
Andělé chrání, ublížit nedají,

Tam dobro zlo rozfouká,
láska je nejkrásnější rozkvetlá louka
Protanči celou noc i den,
partnerem ať je ti krásný sen.
Probuď touhu k životu,
raduj se, že jsi právě tu.
Jílková Hana, Loštice

Symbol duchovního osvobození člověka v označeních dávných národů

zlatý odznáček
s vyobrazením
Skytské Bohyně
(IV. st. před n. l.)

zobrazení Matky – Bo- soška aztécké Bohyně
hyně u starých Slovanů vody – Chalchiuhtlicue
a také u lidí Tripolské kul- (mezi lety 300 – 400 n.
tury, VI–III. tis. před n. l.)
l.; Severní Amerika;)

Dr. Masaru Emoto vedl dlouhodobý rozsáhlý výzkum vody. Ve své
práci však nepoužívá klasické vědecké postupy, ale jeho cílem je
dosáhnout netradičního a nového úhlu pohledu.

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 nadanější, profesionálnější a schopnější člověk byl, tím více možností kariérního 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 vysokými 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.

PROBUĎ TOUHU K ŽIVOTU

Výzkum: Tvary krystalů vody se
mění podle toho, jak k ní lidé mluví

IMHOTEP „Dobrý přítel chudých lidí“.
Historie jednoho objevu.
pokračování ze str. 1
Imhotep zformoval skupiny, které
rychle a efektivně kontrolovaly 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 si ctí i ti nejváženější lidé‘.
Později začali těmito přívlastky titulovat
všechny faraóny následujících dynastií.
Současně s tím dal Imhotep do pořádku
závlahový systém. Do čela prací 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 faraóna – rozdělování a spotřebu
vody jak z hlediska každodenní potřeby,
tak z hlediska potřeb v zemědělství. Vždyť
v teplém a suchém egyptském podnebí, kde
je průměrná 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
úroda. Došlo k vytvoření přebytku obilí,
což přilákalo obchodníky z jiných zemí.
Najednou tu byly dodatečné příjmy. Faraónova pokladnice se začala rychle plnit (a to
za mírových podmínek, bez válek!)
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Doktor Emoto svým vědeckým výzkumem prokázal, že voda je významným nosičem informací, udělal první fotografie krystalu zmrzlé vody
a v současné době patří mezi nejznámější specialisty ve svém oboru.
O tom, že je voda nosičem informací
hovořili lidé již dávno. Pro poslední nedůvěřivé materialisty, kteří popírají možnost,
že by mohly lidské myšlenky, hudba, slova
nebo motlitby mít vliv na naši hmotnou realitu, nalezl pan Emoto jasný důkaz.
Co bylo tímto převratným důkazem?
Byla to právě fotografie mikroskopické
částečky vody – malého vodního krystalu,
který měnil svoji strukturu podle působení
různých vnějších faktorů.
První fotografii pořídil Emoto ve své
laboratoři v Tokiu. Kromě vědecké hodnoty, kterou fotografie mají, jsou
rovněž uměleckým dílem, které
potěší a chytne za srdce nejednoho
pozorovatele. Od chvíle kdy byla
pořízena první fotografie se sbírka
obrazů vodních krystalů dále rozrůstala, až dosáhla několika desítek
tisíc.
Je to právě Emotova sbírka
fotografií vodních krystalů, která
se stala klíčem k prokázání vztahu
mezi vnějšími vlivy a změnou ve
struktuře vody. Emoto provedl velké množství pokusů s kvalitou vody a dopadem negativních a pozitivních slov na
strukturu vody. Zkoumal vliv hudby, obrazů, písmen nebo textů a provedl také další
netradiční pokusy například testováním
vlivu různých druhů modliteb na strukturu
vodních krystalů.
Výsledky ukazují, že hudba, slova,
myšlenky nebo modlitby skutečně na
strukturu vodního krystalu vliv mají, což
naznačuje, že skutečně mohou ovlivňovat,
formovat a přetvářet strukturu hmoty. Díky
fotografiím krystalu se hypotéza, že voda
je schopná nést i přenášet informace, stala
snadno rozpoznatelnou.
Další významné pokusy
Dr. Masaru Emoto udělal například
pokusy s ovlivňováním vody myšlenkou
a slovem. Nejprve nalil čistou vodu z horského jezera do několika nádob a každou
z nich popsal a ovlivňoval jiným slovem,
vyjadřujícím určité emoce či stav. Například Láska, Díkůvzdání, Klid, Hloupost,
Nenávist, Strach, Radost, atd. Fotografie
vodních krystalů, které takto ovlivněná
voda utvořila, se velmi lišily.

Láska je největší léčivá síla v přírodě. Osho

Další pokus provedl tak, že do nádob
s vodou, popsaných dvěma slovy Láska
a Nenávist, nasypal vařenou rýži a každý den ovlivňoval nádobu Láska i nádobu
Nenávist příslušnou emocí a modlitbou či
proklínáním. Po několika týdnech se v nádobách udály naprosto rozdílné procesy.
Nádoba s Láskou měla uvnitř čistou vodu
s rýží a nádoba s Nenávistí byla plná černé
plísně. Tento pokus si můžete i sami vyzkoušet, bez laboratoře či mikroskopů, potřebujete jen čistou vodu a čas. Podobné pokusy prováděli také botanikové s rostlinami
napojenými na detektory lži, které ukazova-

světě lidé vždy hovořili o rozdílu mezi
běžnou vodou a vodou ze „svatých“ pramenů, která má schopnost posílit zdraví
a psychiku lidí i okolí, doktor Emoto
zřejmě odhalil tajemství pověstných léčivých studánek.
Knihy a publikace
S podporou své ženy Kazuko vydal
Dr. Masaru Emoto v roce 1999 na vlastní
náklady sbírku fotografií ledových krystalů a výsledků jejich výzkumu nazvanou
Poselství z vody (Messages from Water).
Kniha nakonec ve světě vyšla s nákladem

BLBEC
ly jejich reakce na lidské emoce i myšlenky
a dospěly k převratným závěrům.
„Tyto poznatky poukazují na to, že
jsme sami tvůrci našeho vlastního života.
Svůj život utváříme tím, jak myslíme, jak
mluvíme, jaký zaujímáme postoj – protože
to vše jsou výrazné vibrace a energie, které
mají vliv na realitu, kterou zažíváme,“ říká
doktor Emoto.
Pramenitá voda má skutečně zvláštní sílu
Během posledních 4,5 let obdržela laboratoř Dr. Masaru Emota, Hado Life Europe více než tisíc vodních vzorků, které
byly zaslány ze všech koutů světa. Testování rozličných vodních zdrojů umožnilo
pochopit a potvrdit, že voda je daleko více
než pouhým sloučením molekul vodíku
a kyslíku - pouhou anorganickou látkou.
Na základě výsledků doktor Emoto
objevil, že některá voda vykazuje větší
sklon k vytváření harmonických struktur
než jiná. Řada vodních zdrojů, které vytvářejí tyto harmonické struktury, je lidmi
často historicky označována jako „svaté
prameny“. Ve všech kulturách na celém

jeden milion výtisků a v krátké době byla
přeložena do více než dvaceti jazyků.
V únoru 2008 byl zveřejněn dokumentární film Voda (Water), ve kterém je
Masaru Emoto se svou studií prezentován
společně s ostatními uznávanými světovými specialisty na výzkum vody.
Dr. Masaru Emoto napsal také knihy
Poselství skrytá ve vodě (The Hidden Messages in Water), Skutečná síla vody (The
True Power of Water), Miluj sám sebe
(Love Thyself) a Podoba lásky (The Shape
of Love). Jako autor světových bestsellerů
se objevil na seznamu nejprodávanějších
knih na žebříčku New York Times.
V České republice vyšly Emotovi knihy Skutečná síla vody (Nakladatelství Tomáše Janečka), Voda a léčivá síla modlitby
a Léčivá síla vody (Eminent), Zázračná
moc vody (Pragma).
celý článek číst na:http://www.epochtimes.cz/2009082610818/Vyzkum-Tvary-krystalu-vody-se-meni-podle-toho-jak-k-ni-lide-mluvi.html
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Silvánov sen
nikdy sa nerozčuľoval, vždy bol vyrovnaný a krotký. Zamyslite sa, pol roka trpel,
čakal na vhodnú chvíľu, aby ma aj opravil,
aj nerozrušil".
Keď nemal ešte ani 4 roky, utkvel mu
v pamäti jeden z hostí ich domu, "knihonos", ktorý dokazoval otcovi malého Semjona, že Boha niet.
"Chlapca Semjona osobitne zasiahli
slová: "Kde je On, Boh?"; a on si pomyslel: "Keď narastiem veľký, tak po celej
zemi pôjdem hľadať Boha." Keď hosť
odišiel, malý Semjon povedal otcovi: "Ty
ma učíš modliť sa, ale on hovorí, že Boha
niet." Na to otec odpovedal: "Myslel som
si, že je to múdry človek a on sa ukázal
byť hlupákom. Nepočúvaj ho." No otcova
odpoveď nezahladila v duši chlapčeka pochybnosti."
Keď mal 19 rokov, počul príbeh o svätom živote pustovníka a o zázrakoch na
jeho hrobe:
"Vypočujúc tento rozhovor, Semjon
rozmýšľal: "Ak on je svätý, to znamená,
že Boh je s nami a nemám prečo chodiť
po celej zemi – hľadať Ho" a pri tejto
myšlienke mladé srdce zahorelo láskou
k Bohu."
Jeho prvý poryv stačil len na 3 mesiace, ako u mnohých prvý poryv končí
pomerne rýchlo a potom ... a čo potom?...
A potom ako všetci, ako u mnohých "Ja
som - časť stáda", "Som ako všetci", "Všetci tak, aj ja tak". To je vlastnosť mladých
ľudí, a nielen ich, nič sa nemení časom,
čo bolo pred sto rokmi, to je aj teraz. A ak
sa aj niekto vyčleňuje, tak sa vyčleňujú na
horšiu stranu, ale nie na lepšiu. A v našej
dobe z nejakého dôvodu vo všetkom uka-

zujú v podstate len negatívne príklady, skadiaľ sa ich berie stále viac a viac a prečo?...
A preto, že nevideli, nepočuli, čo znamená
dobre. A malé množstvo pozitívnych príkladov, ku ktorým sa treba prirovnávať,
zostávajú v tieni, veru takto žijeme.
Čo sa týka Semjona:
"V takom nezvyčajnom stave Semjon
strávil tri mesiace, potom v ňom tento
ustúpil a on sa znova začal priateliť so svojimi rovesníkmi, prechádzať s dievčencami
za dedinou, piť vodku, hrať na harmonike a celkovo žiť podobne ako iní dedinskí
mládenci."
"V tých rokoch pracoval so svojimi
bratmi na panstve kniežaťa Trubeckého
a vo sviatok niekedy chodil do hostinca, boli prípady, keď vypil počas večera
"štvrťku" (3 litre) vodky, ale opitý nebol."
A kto vie, či by sa Semjon stal tým,
kým sa stal, alebo by ho život odviedol
úplne iným smerom, ak by nebolo jednej
pozoruhodnej udalosti, ktorá zapôsobila na
neho silným dojmom, odrazila sa na celom
jeho nasledujúcom živote a utkvela mu
v pamäti na dlhé roky.
"Raz, po nemravne strávenom čase zadriemal a v ľahkom sne uvidel, že cez jeho

pery prenikol do neho had. Pocítil silné
znechutenie a prebudil sa. V tom okamihu
počuje slová:
"Prehltol si hada vo sne a je ti to protivné – tak špatne je Mne pozerať na teba,
čo robíš."
Semjon nikoho nevidel; počul iba tieto
slová prednášajúci hlas, ktorý bol svojou
sladkosťou a krásou úplne nezvyčajný.
Konanie ním vyvolané, pri všetkej svojej tichosti a sladkosti, bolo ohromujúce. Podľa
hlbokého a nepochybného tvrdenia Starca – to bol hlas Samotnej Bohorodičky. Do
konca svojich dní ďakoval Matke Božej,
že sa Jej nezhnusil, ale Sama ho láskavo
navštívila a zabránila mu padnúť. Hovoril:
"Teraz vidím, ako je Pánovi a Matke
Božej ľúto národa. Porozmýšľajte, Matka
Božia prišla z nebies, aby priviedla k rozumu mňa – hriešneho mládenca."
To, že nebol poctený vidieť Kráľovnú,
pripisoval nečistote, v ktorej prebýval v tej
chvíli.
Táto druhá výzva, uskutočnená krátko
pred vojenskou službou, už mala rozhodujúci vplyv na voľbu ďalšej cesty. Jej prvým
výsledkom bola radikálna zmena v živote,

IMHOTEP „Dobrý přítel chudých lidí“.
Historie jednoho objevu. Konec 3.- 7. dynastie v Egyptě

pokračování ze str. 5
Kult Ra. Archonty.
„Je to jen ubohých dvanáct lidiček, kteří prožívají nedůstojný život a umírají jako
všichni ostatní. Ale nejsmutnější na tom je
to, že jejich místa nebývají prázdná. Vždyť
těch, kteří se chtějí dostat do Ahrimanovy
pasti, nastražené pro ty, kteří touží po absolutní moci na této zemi ve svém jediném
životě‘, bylo vždycky až až. Jenže v Ahrimanových pastičkách se za sýr krutě platí...!“(podrobněji v Sensei ze Šambaly. 4. díl)
A co udělali kněží Archóntů? Zanesli
do své koncepce, že pokud člověk bude
věřit a vyznávat právě jejich náboženství,
tedy ne žádnou jinou náboženskou egyptskou koncepci, pak se každý z jejich věřících po své smrti stane vyvoleným mezi
zemřelými. Po své smrti se promění na
zářícího ducha a bude provázet boha Ra na
jeho pouti po Duátu. Ale jeho šťastná existence v posmrtném světě závisí pouze na
tom, jakou formuli tento člověk získá od
kněží za svého života a která mu umožní
dospět k určitému místu v posmrtném světě.“
***
„Takže už v té době vznikl tento mýtus o ‚jezerech věčného ohně‘?“ zajímalo
Kosťu. „Podle tehdejších představ, které
upravili kněží,“ odpověděl mu Sensei.
„Přičemž pokud se následně náboženství
vyznavačů slunce Ra stalo tím hlavním
v Egyptě, pak odpovídající představy
‚zdědili‘ také koptové. Věřili, že v pekle přebývali démoni s hlavami hadů, lvů,
krokodýlů, kteří po smrti vytahovali z těla
odsouzeného duši a s velkou krutostí ji štípali, sekali, bodali do ‚boků‘ šípy a hnali
k ohnivé řece, kam ji pak hodili. Následně
byla duše, která trpěla muka, podle jejich
představ vystrčena do vnější temnoty, kde
klepala ‚zuby‘ z pronikavého chladu. Ale
nehledě na tato muka nepřestávala existovat a za nějaký čas se opět dostávala do
první časové dimenze Duátu.“
***
A když se k moci dostal faraón Menkauré (řecká podoba Mykerinos), kněží
o něm zanechali pro potomky ‚příjemné
vzpomínky‘, nazvali jej ‚spravedlivým vladařem‘, který ‚sňal břímě‘, a neposlouchal

jen stížnosti na úředníky, ale byl vždy připravený zasáhnout proti nespravedlnosti‘.
A vůbec, dovolil otevřít chrámy, aby lidé
mohli přinášet oběti bohům‘. I když ve
skutečnosti tento člověk, který měl melancholickou povahu, už byl na kněžích boha
Ra závislý. Jeho dcera byla provdána za
vysoce postaveného velmože, který sloužil
v tajné organizaci ‚Svobodných zednářů‘
a následně se stal knězem ‚tří obelisků‘, postavených na počest boha Ra. Pak to kněží
provedli tak, že faraónova dcera náhle zemřela. Faraón, který byl zničen ztrátou své
milované dcery, se stal ještě závislejším na
kněžích Svobodných zednářů, kteří s ním
ještě snáze manipulovali. Za tohoto faraóna
bylo Imhotepovým Svobodným kameníkům, těm, kteří ještě zůstali u moci, docela
těžko, a to i ve věci výstavby třetí pyramidy
z Orionova pásu. Nicméně, i přesto dokázali
dokončit tuto stavbu.
Za faraóna Menkaura se kněží Archóntů důkladně připravili na převzetí moci.
Ale úzký kruh Imhotepových učedníků
byl ještě celkem silný a odporoval jim všemi možnými způsoby. Proto po faraónově
smrti Archóntové udělali všechno, co se jen
dalo, aby k moci přivedli vlivné lidi z Heliopole v čele s nejvyšším knězem boha Ra
(Userkaf), který patřil do tajného spolku
Svobodných zednářů. Vytvořili základ páté
dynastie, když ostře zamezili představitelům 4. dynastie přístup ke trůnu. Právě tito
lidé dál prováděli v tomto státě náboženskou revoluci, když poskytli Archóntům
neomezený přístup k dané zemi.
Tímto příkladem vás chci upozornit
na to, jak konkrétně Archóntové rozdělují zemi, drobí ji na malé části a následně ji
přivádí k rozvratu. To je jejich oblíbená
metoda. Zapamatujte si to a podívejte se
na události ve světě otevřenýma očima,
nikoli zkresleně tak, jak se vám to snaží
podsouvat současní Archóntové.
***
„V náboženství, které v té době mělo
pro lid největší význam, kněží Archontů
prováděli radikální revoluční změny, zaměřené na nenápadné změny v názorech
lidí směrem ke stimulování Materiálního
principu a dominanci materiálních hodnot
v jejich životě.“
***
„Kromě toho na pozadí všech těchto změn se začala aktivně přepracovávat
historie nejbližších dvou stovek let, kdy
lidé, díky Imhotepovi šli civilizovaně
cestou duchovního rozvoje. Historie se
přepisovala znovu. Ničily se cenné svitky
z minulosti, zvláště ty, které byly napsány
duchovně vyzrálými lidmi. Jiné svitky, jejichž obsah byl už mezi lidmi dostatečně
známý a oblíbený v podobě přísloví nebo
rčení, jednoduše předělali podle vlastního
stylu. Originály byly zničeny a lidem se
podstrkovaly už změněné kopie, ve kterých na pozadí zanechaných obecně mo-
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ktorý mal zlý smer. Semjon pocítil hlbokú
hanbu za svoju minulosť a začal sa horlivo
kajať pred Bohom. Rozhodnutie odísť po
ukončení vojenskej služby do kláštora sa
vrátilo so znásobenou silou."

Príbeh o vízii Presvätej Bohorodičky velebného Silvána z Athosu.
Jedna fráza, ktorá zmenila celý nasledujúci život...
Záverečná časť malej série, venovanej tomu, ako nám Mária pomáha. Ako
ste už pravdepodobne pochopili z názvu,
budeme v nej hovoriť o Starcovi Silvánovi z Athosu (vl. menom Semjon Ivanovič
Antonov). Celkom nedávno sme sa na
našich stránkach dotkli témy Ezoosmózy, vnútorného impulzu. Myslím, že samotný pojem Ezoosmóza bude absolútne
spravodlivé priradiť aj k duchovnej ceste
osobnosti, t.j. v danom kontexte to bude
nejaká udalosť, napríklad: sen, vízia,
rozhovor s niekým. Vďaka tejto udalosti
človek začína chápať, že nie je len časťou
hmoty, časťou tohto materiálneho sveta,
ale niečo viac...
A teda táto udalosť slúži ako svojrázny
podnet, vďaka ktorému sa človek vydáva
na cestu, začína pracovať na sebe každý deň, mení sa k lepšiemu a potichu ide
správnym smerom, ktorým ho "postrčili".
Starec Silván je jedným z príkladov,
kedy impulz slúžiaci ako začiatok pohybu
pridala samotná Mária. Zďaleka to nie je
jediný príklad, ale rozhodol som sa zastaviť práve pri ňom. O Silvánovi je u nás
napísané málo, len jeden alebo dva články
a kniha "Velebný Silván z Athosu", autorom ktorej je archimandrit Sofronij (Sacharov) - povedal by som, že je to celkom
užitočný a informatívny výtvor. Preto, ak
to ešte niekto nečítal v celosti, určite si
to prečítajte, istotne to nebude zbytočnou
stratou času.
Okrem života na Athose sú opísané
detstvo a mladosť starca, o ktorých je tiež
veľmi zaujímavé čítanie. Jeho otec bol
dobrý človek, ako na neho sám spomínal:
"Vedľa takého starca by som chcel byť:
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rálních ponaučení, byly zároveň v té době
přeházeny citáty s novou orientací člověka
na materiálnější pohled na svět. Tato nová
ponaučení byla určena zejména dospívající
generaci. Ve školách, zvláště v těch, které byly při chrámech, nutili žáky písemně
kopírovat a učit se nazpaměť tyto obecně
morální výroky. Taková praxe byla také za
Imhotepa, ale v trochu jiném směru, více
orientovaném na duchovno.
Tato archóntská hysterie při vykořeňování historických zápisků, zanechaných následníky učení Imhotepa, došla až k tomu,
že se z hrobek začaly vytahovat mumie lidí
(včetně veřejně známých a významných),
o kterých Archónté věděli, že kdysi patřili
do společnosti Svobodných kameníků. Tyto
mumie nebyly jen vytahovány z hrobek,
byly také znehodnocovány a ničeny. Všechno to bylo vykládáno jako ‚hněv lidu‘,
i když lidé s tím neměli nic společného. Prováděli to speciální kněží, kterým bylo nařízeno hledat texty tajných znalostí, úryvky
z Imhotepova učení, které mohly být ukryty
v samotných mumiích těchto lidí. Tolik se
Archóntové báli toho, že tyto znalosti mohou náhodou vyplout na povrch.“
„No jo, Imhotep je pořádně svou činností vystrašil!“ řekl Viktor. „Aby ne,“
kývnul Sensei. „Zničit iluzi tohoto světa, nasměřovat lidi na duchovní cestu
a dostat je mimo kontrolu Archóntů,
to je vážná věc... Takže jak skončil tento
příběh? Poté, co Archóntové definitivně
upevnili u moci své lidi, provedli v Egyptě
celou svoji tajnou činnost ke zničení organizace Svobodných kameníků a Imhotepova učení a také určili směr státní politiky,
který měl vést k přeorientování myšlení
obyčejných lidí ztratili o Egypt zájem. Archóntové vystavěli své základy na Svobodných kamenících a poté začali bohatnout
na chaosu a na lidské bídě.
Pátá dynastie byla odsouzena k zániku.
Významní velmožové bojovali o trůn, nevyhýbali se ani těm nejšpinavějším metodám.
Místní ‚panovníčci‘ soupeřili mezi sebou,
docházelo až k ozbrojeným konfliktům.
Kněží nómů využívali této destabilizace
a začali rychle získávat na síle, přičemž ještě více prosazovali a šířili vliv právě toho
svého náboženského kultu. Následkem toho
politický vliv heliopolských kněží (které
Archóntové jednoduše odkopli, když prostřednictvím nich provedli své záležitosti)
zažíval úpadek. Lidé začali mít vážné obavy
a v důsledku toho vznikaly nepokoje. Šestá
dynastie, která se dostala k moci, se snažila zavést pořádek svou politikou vojenské
agrese, ale spíše se to podobalo narychlo
postavenému jezu z tenkých větviček, který
měl čelit prudce narůstajícímu rozbouřenému toku bahna a vody. Země se nacházela ve stavu politické nestability. Na konci
vlády šesté dynastie v Egyptě vypukl silný
hladomor, a to kvůli shodě dvou okolností:
zmíněné politice a prudkým klimatickým

změnám, které vyvolaly celou řadu menších
povodní.
Po skončení vlády šesté dynastie v zemi
zavládla úplná anarchie. Významní velmožové podnikli pokus o vytvoření dočasné
vlády, ve které se střídali na vedoucích pozicích. Ale protože každý z nich měl zájem
jen o rozvoj vlastního nómu, nic rozumného
z toho samozřejmě nebylo. Sedmá dynastie
se nedokázala dlouho udržet u moci: bylo
v ní ‚sedmdesát vladařů, kteří vládli sedmdesát dní‘. A poté v Egyptě začala občanská
válka, která rozdrobila kdysi mocný, silný,
vzkvétající stát na řadu malých, slabých,
nechráněných států, kterým vládly dynastie
velkých statkářů. No a takto Archóntové svou aktivní destruktivní činností na
mnoho století odsuzují celé generace lidí
k utrpení a obavám jen o problémy spojené s přežitím na tomto světě.“
Zde jsou popsány docela zajímavé
události. Období Džosera a faraónů ze 4.
dynastie, ve srovnání s 5. a 6. dynastií, jsou
odlišné jako Nebe a Země. Samozřejmě,
najdou se i tací, kteří řeknou, že ke všemu
napsanému výše neexistuje žádný důkaz,
a že to je fikce. Obzvlášt‘ pro tyto lidi uvedu
jeden zajímavý fakt, o němž se zmiňuje i R.
Bauval. I když o něm mnozí vědí, není široce diskutován, protože žádné logické vysvětlení pro něj neexistuje. Jak je to možné,
že lidé něco uměli, a pak z ničeho nic na
to zapomněli? Pyramidy Džosera v Sakaře
stojí dodnes, pyramidy 4. dynastie rovněž
stojí, ale pyramidy páté dynastie se rozpadly, zůstaly po nich jen ruiny. To znamená,
že byl určitý úsek času, zhruba 200 let, kdy
lidé stavěli pyramidy, které stojí tisíce let,
a pak najednou začali stavět pyramidy, které nevydržely zkoušky času a prostě se rozpadly. Mám za to, že pozorný a přemýšlivý
čtenář se nad tím zamyslí …
***
„Jaromír Málek, ředitel Griffithová
Ústavu se domnívá, že není třeba provádět
historický výzkum proto, aby se dalo určit,
která pyramida byla postavena jako první.
Stačí se podívat na jejich obrysy:
Stupňovitá pyramida… patří do třetí
dynastie pyramidy… pyramida správného
tvaru, jasně se rysující proti nebi, se vztahuje ke čtvrté dynastii; a ty, které postavila
pátá a šestá dynastie, jsou nyní napůl zničené a připomínají obrovskou hromadu kamenných kvádrů…“
***
„Pro každého, kdo navštíví oblast pyramid, je zřejmé, že po čtvrté dynastii došlo
k prudkému poklesu ve stavebnictví pyramid. Faraónové páté dynastie postavili pět
relativně malých pyramid v Abúsíru, přibližně devět kilometrů jihovýchodně od Gízy
a také dvě ne moc velké pyramidy v Sakkáře, nedaleko od Stupňovité pyramidy Džosera. Všechny byly postaveny poměrně jednoduchým způsobem, a jejich vnitřní části se

Poznání je jako zahrada, pokud se o ni nepečuje, neplodí. Africké přísloví

Len jediná veta a aká sila
a najhlavnejšie aký efekt, pritom efekt
nadčasový. Ak to trochu rozoberieme, tak
dostaneme, že Semjon sa následkom tohto
stal známy ako Ctihodný Silván z Athosu.
Počas svojho pobytu na Athose nebol sám,
stýkal sa s inými ľuďmi a povedal by som,
že v srdciach mnohých ľudí rozhovory
s ním zanechali veľmi dobrú pamiatku.
Podrobnejšie je možné prečítať o tom
v III. kapitole "Zjav a rozhovory Starca",
ja uvediem len niekoľko príkladov.
"Otec Stratonik prišiel v určenú hodinu.
Rozhovor medzi dvomi oddanými začal
zľahka a okamžite nadobudol želateľný
charakter. Aj jeden, aj druhý boli neustále
duchom nasmerovaní na jediný cieľ a ich
myseľ neoddeliteľne žila rovnakými otázkami, ktoré boli pre nich jediné životne
dôležité. Silván, včera pozorne počúvajúci
Otca Stratonika, si všimol, že tento hovoril
"zo svojho umu" a že jeho slová o strete
ľudskej vôle s vôľou Božou a o poslušnosti
boli "nejasné".
Rozhovor začal tromi otázkami, na
ktoré prosil odpovedať:
"Ako hovoria dokonalí?"
"Čo znamená odovzdávať sa do vôle
Božej?"
"V čom je podstata poslušnosti?"
Podľa všetkého, tá obdivuhodná atmosféra ducha, v ktorej prebýval, okamžite
ovplyvnila Otca Stratonika; ten vycítil
závažnosť a hĺbku otázok a zamyslel sa.
Po chvíli mlčania povedal:
- Ja to neviem ... Vy mi to povedzte. Silván odpovedal:
- Oni sami osebe nič nehovoria...
Hovoria len to, čo im dá Duch.
pokračování v příštím čísle...

zřítily, což se nestalo v pyramidách předchozí čtvrté dynastie. Všechny pyramidy páté
dynastie v současné době jsou jen hromady
kamenných bloků. Během šesté dynastie
v Sakkáře byly postaveny čtyři malé pyramidy, všechny přibližně padesát tři metrů
vysoké, ale nyní mají ještě více žalostný
vzhled. A na tom vlastně byla i ukončená éra
pyramid, jak toto období nazval Edwarde.“
***
„Dovednosti se ztrácely rychle, po
dobu jedné generace. Toto je do oka
bijící, dokonce i takový konzervativní
egyptolog, jakým je Dr. Alexander Badawi přiznává, že ve srovnání s kolosálními
stavbami čtvrté dynastie, abúsírské pyramidy šokují svou ubohostí. Pro ty, kteří
navštěvují Abúsír, je těžko věřit, že tyto
smutné hromady kamení měly kdysi správný geometrický tvar.
Egyptologové se stále dohadují o tom,
co by mohlo vést k takové ztrátě dovedností mezi čtvrtou a pátou dynastií.“
Ohledně objevu R.Bauvala, o tom že
tři pyramidy v Gíze kopírují hvězdy pásu
Orionu, stojí za zmínku ještě další věc.
Bauval studoval překlady staroegyptských
textů, které byly dochovány. Na začátku
článku jsem uvedl úryvek, ve kterém on
cituje texty pyramid, ale musíme vzít na
vědomí, že to co se dochovalo v nápisech
a textech, nejsou Prapůvodní Znalosti,
o nichž hovoříme. To jsou zbytky náboženských koncepcí, které existovaly v Egyptě
ještě před Imhotepem a také těch, které
existovaly po Imhotepovi.
V použitém mnou úryvku je popsáno,
jak během období 5. dynastie byly ztraceny
poznatky předešlé dvěstěleté historie - svitky,
nápisy a všechno to, co představovalo hrozbu
moci kněží. Nicméně, jak víte, každé náboženství má zrna pravdy a starověký Egypt
není tomu výjimkou. Myslím, že se Robertu
Bauvalu nějakým způsobem podařilo uvidět malé, ale velmi důležité zrnko, a to především pro své současníky, pro nás, a díky
tomu můžeme dnes mluvit a psát o kyvadle
Orionu-draka, o cykličnosti historických
událostí a globálních katastrof. A právě za to
bych mu chtěl hodně poděkovat.
Žijeme v unikátní době, době křižovatky. Je to dobré, nebo ne, každý rozhodne
sám za sebe, kromě toho my jsme nevybírali, kdy a kde se máme narodit, ale kdo ví,
možná někdo měl takovou možnost. Tato
doba je tím unikátní, že každý, absolutně
každý, má nyní, tak říkajíc, exkluzivní příležitost seznámit se se Znalostmi, které kněží
pro tisíce let skrývali před obyčejnými lidmi. Dokonce i za dobu Imhotepa, zdaleka ne
každý měl takovou možnost. Vždyt‘ Imhotep nepřijímal do své organizace každého.
Je to na lidech, zda se budou chtít obeznámit a přijmout to, co je nám nyní otevřeno.
A co sami zvolí: bílé nebo černé, budování
společnosti, v níž je SVĚDOMÍ hlavním
zákonem…nebo nikomu nepotřebnou společnost spotřebitelů, která je zastaralá sama
o sobě, není živá a ani nemůže být… takovou společnost čeká jediné – smrt.
Připravil: Igor (Vjatka)
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Z VLASTNÍ ZKUŠENOSTI

Bola som akurát po škole. Keďže som
nemala žiadnu pracovnú víziu, rozhodla
som sa venovať vešteniu. Aké-také skúsenosti s veštením a tarotovými kartami
som získala zábavkou na vysokej, kedy
som vykladala karty všetkým kamoškám.
A čuduj sa svete, darilo sa mi. Čoskoro
som získala „klientelu“ a sústavne, dookola som odpovedala na tie isté šablónovité
otázky. „Kedy nájdem toho pravého?“
„Prečo sú všetci ku mne zlí? Veď ja som
taká dobrá?“ „Kedy budem zarábať hotový
majland?“ „Nikto ma nemá rád! Prečo ona
má frajera a ja nie?“ A ja, s presvedčením,
že robím správnu vec, som vykladala jednej za druhou. Sem-tam som sa síce v noci
budela. Spotená a vyčerpaná, strach ma
celú opantal. Nie je veštenie hriech, tak
ako mi to vraví mamina? Prečo som stále
nevyspatá a vyčerpaná? Prečo mám výčit-

CESTA ZA POZNÁNÍM

Zaujímala ma viac budúcnosť
než prítomnosť
ky, keď nerobím nič zlé, len využívam svoj
dar? A musím si predsa zaň brať peniaze,
veď predsa musím z niečoho žiť!
Avšak postupom času som sa cítila
čoraz viac vyčerpanejšia. Kamarátky už
neboli kamarátkami, prišli, len keď potrebovali prebrať „tú vec s frajerom.“ Sama
som si nespočetne veľa krát vykladala karty, aby som sa dozvedela, kedy už konečne
otehotniem. Veď všetci naokolo majú deti!
Musí mať aj ja? Vari som horšia? Nevedela
som, že môžem žiť TU & TERAZ. Zaujímala ma len budúcnosť.
Všetko sa však zmenilo jeden deň. Išla
som do krajskej knižnice, kde som akosi
automaticky zabočila do sekcie „ezoterika.“ Vždy ma to tam ťahalo. Našli by ste
tam kopec motivačných príručiek typu
„Ako si zlepšiť život,“ „Ako pritiahnuť
toho pravého.“ Vtedy som mala pocit, že
viem viac ako ostatní. Cítila som sa vyvolená, no tak sa cítilo len moje Ego. No
v ten deň, bolo to v septembri 2012 som
objavila knihu Sensei ze Šambaly. Úplne
nezvyčajný názov. Šambala mi však bola
povedomá, poznala som ju ako energiu
podobnú Reiki, tak som si knihu požiča-

la. Keď som ju však dočítala, stratila som
dych. Mala som pocit, že konečne som
našla to,čo som hľadala. Čisté znalosti.
Skúšala som duchovnú praktiku Lotosový
kvet, no rýchlo som to vzdala. No kniha
vo mne tak zarezonovala, že som prestala
s veštením. Vtedy som aj paradoxne otehotnela, dostala som to, po čom tak túžilo
moje Ego.
Ešte by som sa chcela zmieniť o knihe
Hovory s Bohem, ktorá sa ku mne dostala okolo roku 2005. Vtedy som z nej bola
mimo. Pôsobila pozitívne, akoby sa samotný Boh prihováral ľuďom prostredníctvom
Neila Walscha. V knihe sa písalo, že diabol
je len ľudský výmysel. No až po prečítaní
kníh od Anastasie Novych som pochopila,
že najväčšou výhrou diabla je to, že presvedčil všetkých, že neexistuje.
Ako každému, i mne prišli do cesty
rôzne životné skúšky. No musím povedať,
že Znalosti obsiahnuté v knihách Anastasie
Novych mi pomohli ich prekonať. Všetko,
čo sa nám deje, sa nám deje preto, aby
nás to doviedlo k duchovnému hľadaniu.
Vďakabohu za každú skúsenosť!
Ďakujem.M.

z knihy AllatRa: „Setkala jsem se s lidmi, kteří ze své podstaty mají, můžeme říci, vrozené vůdčí vlastnosti.
Prakticky od dětství v sobě cítí sílu, díky které mohou ovlivňovat lidi a předvídat určité události. Jak je možné
vysvětlit tuto vrozenou sílu člověka? Může to být nějak spojeno s minulým životem?“
Rigden: Případy bývají samozřejmě
různé. Ale pokud mluvíme o vrozeném
daru člověka, tak to znamená, že v předchozím vtělení dané Duše se Osobnost
duchovně rozvíjela, dosáhla určitých výsledků v práci na sobě samé a v chápání
tohoto světa. V duchovním rozvoji tedy
došlo k velkému pokroku, ale ukázalo se,
že nebyl dost velký na to, aby Duše mohla opustit systém Ahrimana a vymanit se
z kruhu reinkarnací.
Nicméně taková Duše má v novém
životě s novou Osobností oproti jiným
lidem některé výhody. Člověk se narodí s velkým energetickým potenciálem,
který při správném použití napomáhá
rychlejšímu duchovnímu růstu Osobnosti a dává jí reálnou šanci splynout s Duší
a dostat se ven z kruhu reinkarnací.
Takových obdařených lidí je mnoho. Tito lidé cítí, že nejsou jako ostatní.
Jsou od dětství společenští, mají vůdčí
schopnosti, díky vrozenému daru mají
vliv na lidi, jsou zvláštním způsobem
vnímaví k událostem, projevům jemných
energií a tak dále. Je pravda, že je i druhá kategorie lidí s velkým potenciálem.
V důsledku podmínek, do nichž se dostali, jsou od dětství uzavřeni sami do
sebe, uzavírají se před okolním světem.

A teprve až později, když jsou dospělí,
odhalují svůj potenciál v celé jeho síle.
Anastasia: Je zřejmé, že takový dar
je velká zodpovědnost, že?
Rigden: Ano, v prvé řadě pro samotného člověka. Ti, kdo se narodili s velkým duchovním potenciálem, musí mít
na paměti, že stejně silný odpor bude
ze strany Materiální podstaty, která se
bude snažit udělat všechno proto, aby
využila tuto sílu ve svůj prospěch. Pokud ve společnosti chybí znalosti, které
tyto momenty vysvětlují, a pokud jsou
v ní jako pasti rozestaveny stereotypy
myšlení Materiální podstaty, pak tito
obdaření lidé ve snaze řídit se prioritami
společnosti začínají svoji unikátní sílu
vynakládat na realizaci plánů Materiální
podstaty...

Váza mého života

Kolik moudrých slov jsme v životě
už slyšeli, rozumné rady i dobře míněná
poučení. Bezpochyby leckomu z nás něčí
slovo mnohokrát pomohlo a stalo se oporou a světlem. Kolik jsme však také slyšeli slov prázdných, hloupostí, pošetilých
názorů, zbytečných řečí a nesmyslných
nabídek. A aniž si to uvědomujeme, tak takové řeči v nás zanechávaly a zanechávají
prázdnotu, a pokud vyloženě neškodí, nic
dobrého rozhodně nepřinášejí a ovlivňují
svobodu volby druhého člověka.
Všimněme si třeba, jak vypadá naše
modlitba, jak vypadá naše komunikace s Bohem. Tato komunikace může být
živá - plná pocitů lásky. Anebo naše
komunikace s Bohem může být i tzv. mrtvá - tzn. plná prázdných slov, materiálních
přání, nesplněných slibů anebo slov plné
sebelítosti. Vždyť duchovní svět s námi
komunikuje pomocí hlubokých pocitů,
které vychází s duše a ne pomocí slov
a myšlenek.

bité. Nemohla tomuto vidění porozumět.
Také viděla, že kusy skla z té vázy byly
potřísněny krví. Proto prosila vysvětlit, co
to znamená a uslyšela odpověď: „Ta váza,
to jsi ty. Velmi krásná váza, protože jsem tě
obdaroval mnohými dary. A tato váza byla
plná živé vody. To byl tvůj důvěrný vztah
s Bohem, tvoje osobní modlitby, skutky,
tvoje společenství s Bohem. A tato váza
byla tak plná, že k tobě začali přicházet
lidé, aby si nabírali z této živoucí vody.
A ty jsi jim začala dávat tuto vodu. Ale lidí,
kterých k tobě přicházelo, bylo čím dál tím
víc. Bylo jich tolik, že jsi už neměla čas
se ani modlit. Už jsi neměla čas se mnou
komunikovat. A tak se stalo, že tato voda
začala vysychat. A pak přišla doba, kdy ve
váze už žádná voda nebyla. Ale lidé stále přicházeli a ty jsi jim už neměla co dát.
A tak místo živé vody, která tam nyní už
scházela, jsi jim začala dávat kusy té vázy.
Začala jsi jim dávat kusy sebe, svou inteligenci, svoje rady, svoje nápady, ale už jsi
jim nedávala mě. Začala jsi jim dávat kusy
skla místo živé vody. Ale žízeň může uspokojit pouze živá voda, zatímco sklo může
jenom zranit a přinést krev.“
Tato žena pochopila, že rozbitá váza
měla připomínat její život. A proto se sama
rychle vrátila k opravdové modlitbě – dialogu s Bohem. Podložila své pocity a slovo
činem a tím opět dávala lidem živou vodu,
dávala jim Boha a ne sama sebe.
S námi je tomu také tak. Jestliže v našem životě bude chybět osobní dialog
s Bohem, vždycky budeme lidem dávat
jenom sami sebe, svoje rady a svoje nápady. Jak tedy vypadá váza mého života? Je
plná nebo prázdná? Pokud ve svém životě
nekomunikujeme s Bohem, potom tuto živou vodu budeme marně hledat a marně ji
budou hledat u nás i druzí.

Kdysi jedna žena vyprávěla takový
příběh. Měla vidění krásné vázy, ale roz-

Jak je psáno v knize AllatRa. "Když
člověk žije v Bohu, neobjevuje se u něj

Pokud by takový člověk rozšířil
své obzory a vybral si v životě duchovní priority, kdyby tedy kardinálně
změnil své vnitřní směrování pohybu
ze znaménka minus na plus, mohl by
ve svém duchovním rozvoji dosáhnout
mnohého. Kdyby se vědomě změnil ve
prospěch své lepší duchovní stránky,
měl by víc než reálnou šanci dosáhnout
ještě během tohoto života duchovního

osvobození, vystoupit z kruhu reinkarnací. Ale je třeba podotknout, že
takovou šanci má každý živý člověk.
Rozhodující roli zde hraje zejména
osobní volba člověka, jeho cílevědomost, práce na sobě samém a jeho neústupnost v dosažení duchovního cíle.
Zdůrazňuji, že takové přeměny jsou spojeny výhradně s přeměnou vnitřního světa člověka. Pokud se člověk snaží změnit
své vnější podmínky a vnitřní nemění,
nebude to mít žádný význam.
… Tito lidé místo toho, aby pokračovali ve svém vývoji duchovním směrem a dosáhli konečného splynutí s Duší,
duchovního osvobození (odchodu do Nirvány), vynakládají tento dar, tuto cennou, po předešlé Osobnosti „zděděnou“
sílu na dosažení iluze, kterou jim vnutila Materiální podstata. Výsledek je ten,
že místo předpokládaného skoku vpřed
v duchovním smyslu spadne tento člověk
zpět a zatěžuje tím svou Osobnost, svou
Duši. Samozřejmě se tedy znovu dostává
do kruhu reinkarnací, jenže za mnohem
horších podmínek. A realita je taková, že
tato Osobnost přežije smrt, stane se sub-osobností a potom se bude ještě velmi
dlouho trápit a týrat v nových tělech kvůli své „osudové chybě“…
již žádný vnitřní nesoulad, konflikt se
sebou samým. Mizí u něj přání soukromých proseb, které jsou plné strachu
a starostí materiálního světa, neboť pak
chápe podstatu jejich původu od svého
přízemního Já. Již se nepokouší rozumem pochopit, kde jedná Bůh a kde ne,
neboť to všechno začíná cítit a Znát. A ta
Znalost nepřichází od rozumu, ale od vnitřních hlubokých pocitů Duše. Vždyť člověk
věří rozumem, ale Zná Duší. Začíná soustředit svůj vnitřní život pouze na Duši,
neboť skrze ni pozná Boha a nekonečný
duchovní svět, který je jeho skutečným
rodným domem. Člověk nabývá celistvosti
se svojí Duší. Nezůstává v něm žádné místo pro to špatné, protože začíná žít světem
Boha, usmířením díky střetnutí s Ním.
A tento dialog zní neustále. Ve vnitřním životě člověka již není nic, kromě
Boha, a Duše ve své čistotě stojí před Ním.
Tento rozhovor je tajemstvím dvou. Člověk cítí přítomnost Boha a miluje Ho, tíhne
k Němu jako milující k milované Bytosti,
v jejíž blízkosti touží věčně pobývat, touží se nacházet v nekonečném rozmlouvání
s Ním. Časem člověk začíná reálně chápat
nejen neustálou přítomnost Boha v něm,
ale i Jeho přítomnost všude a vždy, v celém okolním světě. Člověk pochopí, že je
Bůh vším a pro všechny. Ten, kdo vstoupí
do rozhovoru s Bohem, brzy se mění sám,
získává jiné vnímání a jiné vidění světa.
Co je ale hlavní, Osobnost začíná při svém
životě, díky takové samostatné komunikaci s Bohem, přebývat v Jeho duchovním
světě a získává přitom ten stav splynutí
s Duší, který nazývají v různých náboženstvích různě: svátost, Nirvána, nejvyšší
spojení s Bohem a tak dále. Tento stav je
tou skutečnou svobodou, tou opravdovou
existencí, o níž člověk usiluje po celý svůj
život."
Michal Krawiec
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Pojďme spolu tvořit POZITIVNÍ NOVINY!

K

aždý z nás je jedinečným zdrojem znalostí a životních zkušeností, nositelem obrovského dosud nevyužitého tvůrčího potenciálu.
Rádi uvítáme Vaše články, zajímavosti, nápady, postřehy, o které se chcete podělit s ostatními, básničky, veselá vyprávění, zápisky cestovatele…
prostě všechno, co přináší dobrou náladu, optimizmus, prospěje ostatním lidem, pomůže na cestě k poznání. Kontakt: polahoda@centrum.cz;

ROZJÍMÁNÍ

Když jeden druhého s láskou chrání,
najdeš klid a tiché požehnání.
Láska dává sílu živé vody,
žasneš a tušíš do nebe stoupat schody.
Vnímáš jemné kouzlo radosti,
to cit s láskou vyprovází zbytečné starosti.
Tušíš hudbu – kterou neslyšíš,
víš, že krásnu jsi blíž a blíž.
Snad andělé plní svá poslání,
dávají sílu i touhu poznání.

Kdo chápe tvoji hloubku dojetí – citu,
toho obejmi a děkuj, že je tu.

TEN POCIT
Když po modrém nebi putují beránci
a letní slunce co chvíli kreslí ti v tvář, víš,
že máš čas, víš, že nic nemusíš, slastně přivíráš oči – a to je ten pocit.
Nebo ten moment, kdy vprostřed parného dne sprchne a po dešti na horký asfalt
znovu slunce zasvítí. Tak zvláštně to voní.
A vidíš? Duha! A to je tak krásně, že nechce se nic, jen stát, dívat se, dýchat a být.
A to je ono, to je ten pocit.
A znáš to, když kráčíš lesní pěšinkou
bos, a klacíky a šišky ti masírují nohy,
a vůně rozpálené pryskyřice tak omamně
voní, a lepí se na paty, a ty sám jsi jakoby rozprostřen po lese, jsi součástí, zcela
přirozený, jen ticho, jen dech, i chůze i let.
A to je ten pocit.
Někdy cestička osvětlená mezi stromy
naláká tě a ty vejdeš a nevíš kam vede. Nakonec ztratí se zcela v pichlavém roští a ty
brodíš se vysokými kopřivami, nohy popálené – ale pak… To uvidíš! Zapadajícím
sluncem ozářené zlehka, na planém stromě
jablíčko malé. Pro tebe jakoby připravené.
Jak úžasně chutná! A je ti tak dobře, že se
usmíváš. A nestaráš se o to, co bylo a co
bude dál. Sám s jablíčkem v kopřivách, dokonale šťastný. Jen tak…
Avšak komu vlastně vyprávět tyto
příhody a jak? Vždyť slova nestačí, aby

DOBRÁ SKLIZEŇ

pokračování z minulého čísla...
Svoboda volby

Každý člověk má Bohem danou svobodu ve volbě. Může si zvolit podle svého
přání - duchovní, světlé, silné, láskyplné,
šťastné a věčné nebo materiální, temné,
kruté, slabé a smrtelné? Každý má svobodnou volbu a proto není možné, není to dovoleno, pokoušet se měnit volbu druhých
lidí. Změnit lze jen sebe. Každý z nás
se může stát tím světlem, jít příkladem,
žít podle duchovních principů svědomí,
v dobru, lásce a pravdě, a to právě zde, ve
světě satana a jeho démonů, kteří našeptávají "to pro tebe není výhodné, ale on to
dělá taky, k čemu ti bude skromnost, proč
by sis nedopřál, duchovní svět neexistuje,
duše neexistuje, Bůh neexistuje, Boha tento svět nezajímá, On jej už dávno opustil".
Skutečně opustil? Jen démon může říct taková slova. Vždyť On je všudypřítomný je v myšlenkách (Vědomí) každého člověka! Jako dobrý Sadař svůj výtvor miluje,
miluje každý jednotlivý strom, přestože je
zrovna nemocný a dokonce odmítá pomoc.
Bůh člověka nikdy neopouští, to člověk
Jeho. Kdyby člověk Boha opravdu miloval, nikdy by ho nenapadl škůdce. Kdo
tvrdí, že Bůh neexistuje, kdo necítí Jeho
přítomnost, milost a Lásku, kterou nám
v každou chvíli poskytuje, ten spí tvrdým
spánkem. Naše duše Boha cítí, ony ví.

Moc přítomného okamžiku.

Jediným existujícím časem, ve kterém
lze něco změnit, je přítomný okamžik. Jak
já sám žiji a myslím v tento okamžik, tím
se stávám a to prožívám v dalším okamžiku. A z těchto okamžiků je upředen celý

Jílková Hana, Loštice
vystihla TEN POCIT. Svobodu a radost
z jakoby ničeho, štěstí přítomné v okamžiku. A přitom každý to zná, je to absolutně všude. Třeba přelet poštolky, zvláštní
stín v zahradě, chuť první zralé třešně, tvar
květiny, věrné psí oči, upřené v doufání,
dětský smích, vlasy milované, květy vlčích máků v polích, vůně posečené trávy,
tu, teď, zrovna nyní cvrkot cvrčků v trávě,
odraz špičky tvého nosu na hladině čaje
v hrnku, zlaté rybky míhající se v jezírku, bzukot včelek, vůně jara, křik racka,
pavoučí sítě, natažené ve větvích podzimního lesa, spojené prsty milenců, noční
nebe poseté blikajícími hvězdami, nádech
a výdech…
Ten moment, kdy jsi v tom… Jen jsi se
nadechnul… a náhle je jedno, kdo jsi. Teď
nejsi svým jménem, posláním, rolí, není
minulé ani budoucí, není ničeho více v tvé
hlavě, než úžas, radost a spočinutí.
Kam jsi to vlastně šel? Na co jsi myslel, co ještě jsi potřeboval? Vždyť všechno
je tady! Teď! TEN POCIT - to je průnik do
skutečného světa. V tento moment jsi zcela
svobodný. Víš, vlastně je to tak, že ty nic
nemusíš. Jen být v teď.
V TEĎ se čas zastaví a protáhne se do
nekonečna, a není dalších slov, kterými by
se chtělo popsat toto Bytí. Proč kazit šumem mysli tiché a blažené…
Lenka
můj život. A z životů všech jedinců se skládá celá společnost lidí teď i v příští chvíli,
a na těchto chvílích spočívá náš společný
osud. Jsme přece na jedné lodi! Proto záleží na každém z nás, co bude za chvíli, co
bude zítra, za pár let... Abychom stvořili
lepší svět, musíme my sami právě už teď
myslet a jednat tak, jak bychom si přáli,
aby to vypadalo a fungovalo všude. A to
bez ohledu na okolnosti. Už teď žít podle
svědomí, pravdivě a čestně, pomáhat
druhým, i když je to pro mě nevýhodné, jednat s ostatními s úctou, nezávidět,
nesrovnávat, neposuzovat, atd.   Prostě
a jednoduše - žít pokojně a šířit pokoj
kolem sebe. To není těžké, je to jednoduché.

Sklizeň

Každá hmota má svůj vyměřený čas k růstu, rozvoji, dávání plodů. Stejně tak
je to i s naší civilizací. Čas Velké Sklizně
se blíží. Mluvila o tom mnohá proroctví
a v mnohých svatých knihách je to zapsáno. I kdybychom je nečetli, cítíme to,
naše duše to cítí, že ten čas je blízko, velmi blízko. Jak budeme posouzeni, to záleží na nás. Velký Sadař Tvůrce, náš milý
Bůh, nám v každou chvíli poskytuje péči,
možnosti i Znalosti, abychom se duchovně pozvedli (viz kniha AllatRa), zbavili se
svého "škůdce" a uzdravili jak svůj vlastní
život, tak život celého sadu. Jednoho dne
On přijde a pohlédne na svůj výtvor - naši
civilizaci a na její ovoce s otázkou, zda nás
nechá nadále existovat. Bude Bůh spokojen? Pokud ne, může nás zničit jako patologickou hmotu neschopnou života, pokud
uvidí vůli k životu a snahu o duchovní posun a uzdravení u většiny lidí, může pomoci, protože On může vše.
Co jsme schopni, my, každý jeden
z nás, udělat proto, aby náš sad zachoval?
Článek je inspirován videopořadem
Jednota a znalostmi z knihy AllatRa, kde
se dozvíte vše potřebné k tomu, abyste i vy
rozsvítili lampičku své duše.
Lenka

Díky síle pozornosti má Osobnost
svobodu volby, a tím formuje v každém okamžiku svého života svůj posmrtný osud. Čemu věnuje člověk pozornost (vnitřní potenciál), to se stává
jeho realitou.
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