
Lidová řemesla  
v betlémské kapli

Nyní v  čase parného léta, kdy teploty 
šplhají nad 35 stupňů, si těžko vzpo
meneme na čas kolem vánoc. Tento čas 
existuje pouze v  našich vzpomínkách. 
Sucho a  vedro jen na krátko střídají 
bouřky s  různou nadílkou  – kroupy 
nebo prudký déšť. Jindy čekáme na 
déšť jako na slitování a ne a ne zapršet.
S výrobou betlémů můžeme začít kdy
koli a letní dny, kdy se nedá venku vy
držet, nám k tomu mohou dát prostor. 

 pokračování na str. 4

Ako na meditaciu
Každý človek si pod pojmom meditá
cia (s  latinského originálu meditatio  – 
rozjímanie) predstaví niečo iné. Pre 
niekoho je pojem meditácia spojený 
s  relaxom a  oddychom, upokojenie 
rozbúrenej mysle alebo opakovanie si 
mantry atď. Pravdou je, že meditácia 
je jedným z najstarších a najefektívnej
ších spôsobov ako spoznať svet, poro
zumieť sebe samému a  rozvíjať svoju 
duchovnú podstatu. 

 pokračování na str. 6

Kam zmizela  
volná energie?

Nikola Tesla chtěl dát lidem zdarma 
čistou energii. Bankéři byli proti, a tak 
dodnes čoudíme a  platíme složenky. 
Jak si vedou Teslovi následovníci?
„Mým záměrem, a jsem si jist, že ho do
kážu uskutečnit, není pouhé posílání 
zpráv, ale přenášení elektrické energie 
po celém světě...“ řekl vynálezce své
mu mecenášovi, oligarchovi J. P.  Mor
ganovi. Ten se vyděsil a přestal projekt 
financovat…

 pokračování na str. 5

Výchova dítěte 
začíná  

u výchovy rodičů
Narození dítěte je určitě významná 
událost pro celou rodinu. Životy rodičů 
najednou získají nový smysl – dát dítě
ti vzdělání, postavit ho na vlastní nohy, 
aby se stalo důstojným a  duchovním 
člověkem správně kráčejícím tímto ži
votem. Rodiče musí pochopit, kým jsou 
ve skutečnosti pro dítě...

„Nevychovávejte děti, stejně budou 
podobné vám, vychovávejte sebe sama.“

Lidová moudrost

 pokračování na str. 3
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Protruze meziob-
ratlové ploténky

Pokud člověk během procesu rozvoje 
nestability páteřního segmentu ne
uposlechl „rozumný hlas“ své páteře, 
jejíž nenápadné bolestivé signály in
formovaly o  tom, že dochází ke zdra
votním problémům, obvykle se začíná 
rozvíjet následná etapa degenerativ
ního procesu, a sice protruze. Protruze 
(lat. pro – vpřed, truso – tlačit) předsta
vuje vyklenutí obsahu meziobratlové 
ploténky (pulpózního jádra) za okraje 
těl obratlů, přičemž její obal (fibrózní 
prstenec) zůstává nepoškozen.

 pokračování na str. 2

Po přečtení zprávy «PRAPŮVODNÍ FY-
ZIKA ALLATRA», a také článku na webo-
vých stránkách “ALLATRA SCIENCE”: 
«Starověké artefakty z fantomových částe-
ček Po» [1] jsem se začala zajímat o staro-
věké technologie, které, soudě podle do-
chovaných artefaktů, v mnohém předběhly 
moderní dobu.

Záhady dávných civilizací… Existují 
stovky televizních pořadů, dokumentů na 
toto napínavé téma. A není divu, vždyť 
zvědavá lidská mysl prahne po poznání, 
zvlášť pokud jde o něco záhadného a ta-
jemného. Ale otázek je stále více, než od-
povědí. Příkladem toho jsou proslulé tera-
sy v Baalbeku.

Při pohledu na stavby, postavené dlou-
ho před začátkem éry technologického 
progresu, člověk, nebo spíše jeho zvídavá 
mysl, právem vyžaduje odpovědi na jedno-
duché otázky: „Kdo?“, „Proč?“ a „Jak?“.

Terasy v Baalbeku jsou megastav-
by z dávných dob. Moderní vědci dosud 
neumí objasnit způsob jejích výstavby. 
Ufologové se snaží všechno přisuzovat mi-
mozemšťanům. Obě strany spojuje jedno – 
tvrdohlavě se vyhýbají mluvit o starších ci-
vilizacích, které obývaly Zemi v dávných 
dobách. Vždyť potom by vyvstalo mnoho 
„nepohodlných“ otázek, na které je možno 
zodpovědět pouze po provedení radikální 
revize základů moderní vědy.

Krátce o Baalbeku
Jak kdysi vznikly v údolí Bekáa, na úpatí 
pohoří Antilibanon, 90 km od Bejrútu, tyto 
majestátné stavby, z nichž se do dnešních 
dob dochovala jen mlčící zřícenina, nikdo 
přesně neví.

Víme, že kdysi prosperující město Ba-
albek, v dobách římského císaře Augusta, 
bylo přeměněno na římskou kolonii. Svý-
mi rozměry impozantní zůstatky Jupitero-
va chrámu jasně svědčí o římském období 
Baalbeku. Chrám byl těžce poškozen ča-
sem a válkami, a nakonec byl zničen při 
zemětřesení v roce 1759. Potomci mohou 
vidět jen ruiny chrámu a dvě velká nádvo-
ří, obklopená sloupovou galerií s krásným 
sloupovím u vchodu.

Rozsah starověké kultovní budovy je 
takový, že ve srovnání s ní slavný Pan-
thenón v Aténách vypadá jako trpaslík! 
Ale ještě působivější je základ, na němž 
byl chrám Jupitera postaven. Vědci muse-
li uznat, že kolosální balvany, na kterých 
byl chrám postaven (tzv. terasy Baalbeku), 
existovaly dávno před Římany. Ti je jen 
použili jako základ pro chrám zasvěcený 
svému bohu.

Kdo a kdy?
K dnešnímu dni nemůže nikdo s jistotou 
říci, kdy byly tyto nádherné terasy posta-
veny. Někteří vědci připisují zásluhu jejích 
výstavby stavitelům chrámu – Římanům. 
Přitom ale ignorují skutečnost, že o mega-
litech z Baalbeku existuje první zmínka z r. 
804. př.n.l., a Římská říše vznikla v 30. le-
tech před n. l. Podle některých zdrojů tera-
sy v Baalbeku existovaly již v 5. tisíciletí 
před naším letopočtem!

Jaké znalosti a dovednosti museli in-
ženýři a stavitelé takovýchto kolosálních 
konstrukcí ovládat, aby dokázali zvednout 
balvany o hmotnosti 750 tun do výšky 
7–8 metrů? Před zvednutím byly kamenné 
kvádry pečlivě opracovány do podoby ide-
álního stavebního bloku. Všechny bloky 
k sobě přiléhají naprosto přesně, a to bez 
použití jakýchkoliv spár! Obří „cihly“ byly 
postaveny a spojeny s tak dokonalou přes-
ností, že ani dnešní nejmodernější technika 
nedovede zopakovat takový výkon! Ze-
jména s ohledem na rozměry a váhu me-
galitů.

Někteří vědci tvrdí, že dokonalé spoje-
ní bylo možné díky měkké a poddajné na-
půl mramorové a napůl vápencové struktu-
ře kamene. Ale jestli je to pravda, pak by 
v průběhu opracování zůstaly stopy brou-
šení a jiného mechanického poškození, 
které tam nejsou. Cestovatel a spisovatel 
Karigor Olegin, ohromený grandiózností 
této historické stavby uvádí, že přesnost 
povrchové úpravy bloku v Baalbeku je vý-
směchem pro naše soudobé kameníky.

Je známo, že Napoleonův spojenec, 
maršál Marmont, který navštívil Baalbek 
v roce 1840, napsal, že obrovské otesané 
bloky jsou položeny bez jakéhokoli spoje 
a tak pevně přiléhají k sobě, že ani čepel 
nože mezi nimi neprojde. Vskutku, bloky 
jsou perfektně spojené. Dokonce i ostří 
břitvy tloušťky 0,01 mm (!) se mezi ně 
nevejde. Přesněji řečeno, není tam vůbec 
žádná mezera. Bloky jakoby byly navzá-
jem propojené, ani kapka vody neprosákne 
skrz spoje!

Dojem mohutnosti teras v Baalbeku 
dělají masivní kameny. V severozápadním 
rohu jsou neuvěřitelně velké monolity, na-
zvané Triliton (nebo Div tři kamenů). Není 
divu, že legenda říká, že tyto kameny zde 
ležely odjakživa. Každý z nich dosahuje 
délky 21 m, výšky 5 a šířky 4 m. Objem 
každé je 300 až 310 m3, a hmotnost – až 
750 tun! pokračování na str. 4

Terasy v Baalbeku – kosmodrom dávné civilizace
Záhady dávných civilizací… Existují stovky televizních pořadů, dokumentů na toto napínavé téma. A není 
divu, vždyť zvědavá lidská mysl prahne po poznání, zvlášť pokud jde o něco záhadného a tajemného. Ale 
otázek je stále více, než odpovědí. Příkladem toho jsou proslulé terasy v Baalbeku.
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SOM MOXA A RADA POMÁHAM

Moxa
Všimli ste si, ako sme sa v dnešnej 

dobe moderných a zložitých postupov, na-
učili podceňovať veci jednoduché? Snáď 
dvojnásobne to platí, ak ide o zdravie. Ne-
veríme ničomu, čo vyzerá príliš obyčajne 
a jednoducho. Prvé, čo nám v takom prípa-
de napadne je, „toto určite nemôže fungo-
vať“. Veda a jej komplikované postupy sa 
tak stávajú pre mnohých jedinou majiteľ-
kou pravdy. Pozorovali ste, že by sa vďaka 
komplikovaným postupom a drahým 
prístrojom znížila napr. chorobnosť, sme 
zdravší alebo máme viac energie? Možno 
by nám pomohlo, skúmať si aj veci, ktoré 
pôsobia na prvý pohľad úplne jednoducho 
a pritom naozaj fungujú. Napríklad taká te-
rapia moxovaním. Jedná sa o jednoduché 
nahrievanie obyčajnou bylinkou, ktorá ras-
tie hocikde pri ceste.

Niečo z histórie
Kniha piesní, známa z doby 8. – 5. sto-

ročia pr. n. l., obsahuje informácie o zbere 
a použití niektorých rastlín. Jedna z týchto 
rastlín sa popisuje ako materiál vhodný na 
moxovanie. Vyplýva z toho, že moxovanie 
je známe pekných pár tisíc rokov. V pr-
vej súbornej knihe starej čínskej medi-
cíny, z obdobie rokov 700 až 220 pr.n.l., 
Kánone lekárstva žltého cisára, autorstvo 
ktorej je pripisované legendárnemu cisá-
rovi Chuang Ti (Žltému cisárovi), sa píše 
o moxe a jej schopnostiach prehriať sle-
zinu a žalúdok, zaháňať chlad a vlhkosť. 
Z tohto obdobia pochádzajú aj návody ako 
liečiť chronické ochorenia pomocou moxy.

Samotné slovo moxa, ktoré sa uja-
lo ako pomenovanie pre túto terapeutic-
kú metódu, je skomoleninou japonského 
„mo-kuša“, čo znamená „spálená bylina“. 
Do Európy sa moxa dostala v 16. storočí 

pravdepodobne prostredníctvom Holanďa-
nov usadených v Japonsku. Prvé zmienky 
o moxe na starom kontinente pochádzajú 
práve od holandských lekárov, ktorí píšu: 
„Číňania a Japonci poznajú spôsob ako 
úspešne liečiť všetky ochorenia zapaľo-
vaním moxy a napichovaním ihiel.“ Za-
čiatkom 18. stor. sa už moxa spomína aj 
v európskych učebniciach lekárstva. Do 
širšieho povedomia verejnosti sa však do-
stáva len veľmi pomaly.

Moxa čaká na svoje objavenie
Pričom moxovanie patrí z pohľadu 

pacienta k najpríjemnejším terapeutickým 
metódam s akými som sa stretol. Na roz-
diel od jej slávnejšej „sestry“ akupunktúry 
je úplne bezbolestné. Navyše je jednodu-
cho aplikovateľné a lacné. Poučený laik ho 
môže okamžite využiť v domácom prostre-
dí na liečbu ľahších až stredne závažných 
stavov. Pravidelné moxovanie umožňuje 
účinnú prevenciu, dokáže zlepšiť kondíciu 
a zvýšiť imunitu. Mám pocit, že by si zasl-
úžilo väčšiu pozornosť. Myslím, že moxa 
stále čaká na svoje objavenie.

O čo ide pri moxovaní?
Moxovanie je prehrievanie akupunk-

túrnych bodov na tele pomocou moxy. 
Moxa je vyrobená z bylín, najčastejšie 
používaná je Palina obyčajná (Artemisia 
vulgaris). Byliny sú balené do tvaru cigár, 
ktoré sa pri aplikácii zapália. Moxa potom 
vyžaruje mierne, príjemné teplo, ktoré pre-
niká do hĺbky.

Okrem spomínaných moxovacích ci-
gár existujú aj ďalšie formy spracovania 
moxy napr. do malých kužeľov, ktoré sa 
môžu napichnúť na akupunktúrnu ihlu 
a takto kombinovať s akupunktúrou – tzv. 
metóda horúcej ihly. Táto metóda je sa-
mozrejme vyhradená iba pre terapeutov.

pokračování na str. 4

Víte, proč nemůžete za úplňku usnout 
nebo proč si nepamatujete sny? Spánek 
i snění jsou předmětem častého zkoumání 
vědců, kteří se snaží poodhalit tajemství 
našeho „nočního života“. Zajímavosti 
o spánku a snění přináší odborník Jakub 
Šoufek ze společnosti Johann Malle.

Kvalitu spánku ovlivňují fáze měsíce
Některé vědecké studie tvrdí, že úplněk 
dokáže negativně ovlivnit nejen kvalitu na-
šeho spánku, ale i usínání. Během úplňku 
a pár dní před ním se zvyšuje doba usínání 
v průměru o pět minut a zkracuje se doba 
spánku přibližně o dvacet minut. Příčinou 
je pokles hladiny melatoninu, což je hor-
mon, který řídí cyklus den/noc.

Nedostatek spánku zvyšuje chuť k jídlu
Pokud málo a nekvalitně spíte, zvyšuje se 
vám hladina hormonu ghrelinu, což způ-
sobuje zvýšení chuti k jídlu. Po probuzení 
se tak budíte hladovější. Pokud tedy zrov-
na zdoláváte dietu, nebo se snažíte udržet 
svou váhu, dbejte také na kvalitní odpoči-
nek. 

Neovladatelný spánek
Existuje nemoc, která se jmenuje narko-
lepsie. Projevuje se náhlým a nekontro-
lovatelným usnutím v podstatě kdykoliv, 
třeba i během nejrůznějších činností nebo 
rozhovoru. Mozek totiž nedokáže regulo-
vat cyklus spánku a bdění. Tato nemoc je 
dědičná.

Pamatujeme si asi jen 10 % snů
Každý v noci sní, jen si sny nepamatujeme. 
Nejčastěji víme, co se nám zdálo ihned po 
probuzení, poté sny postupně zapomene-
me. Během snění totiž nedochází ke stej-

nému procesu ukládání vzpomínek jako 
v bdělém stavu. Pamatujeme si tak větši-
nou pouze sny, které byly silné či inten-
zivní a měly alespoň částečnou logickou 
skladbu. Na vině je střídání fází spánku.

Také slepí lidé sní
Ti, co přišli o zrak až v průběhu života, 
mají sny v obrazech. Lidé, kteří se slepí již 
narodili, nesní vizuálně, ale pomocí ostat-
ních vjemů, jejich sny jsou tedy plné vůní, 
emocí, dotyků a zvuků.

***
Lenochod prospí až 20 hodin denně ve 

větvích stromů. Tučňák spí jen několik mi-
nut denně. Některá zvířata – jako kůň nebo 
slon – spí vestoje. 

Leonardo da Vinci prý spal po 4 hodi-
nách vždy na 15 minut.

V průběhu let se průměrná délka 
spánku ve vyspělých zemích zkrátila z 9 
hodin na počátku 20. století na součas-
ných 7,5 hodin. Největší vliv na spánkové 
zvyklosti mělo rozšíření elektrifikace a tedy 
i umělého osvětlení. 

Jediný způsob, jak skutečně komplex-
ně vyšetřit spánek, je polysomnografie. 
Pacient se při ní musí jednu noc vyspat ve 
spánkové laboratoři za trvalé monitorace 
několika důležitých parametrů. Na hlavě 
bude mít několik elektrod snímajících EEG 
a napětí svalů brady. Další elektrody za-
znamenávají pohyb očí. Čidlo pro oxymet-
rii sleduje zásobená tkání kyslíkem, možná 
trochu nepříjemné může být čidlo před 
nosem, které hodnotí proud vzduchu. Pásy 
kolem hrudníku a břicha registrují dýchací 
pohyby, natáčí se EKG. Pokud je vyšetření 
zaměřeno na tzv. syndrom neklidných no-
hou, je další elektroda na bérci. Pacient 
není omezen v pohybu, může si třeba na 
posteli sednout. Vše se natáčí na video, ale 
při infračerveném světle, takže spánek není 
rušen. Lze takto vyšetřit i děti přibližně od 
osmnácti měsíců.

http://zdravi.doktorka.cz/ 
zajimavosti-o-spanku

Zajímavosti o spánku a sněníProtruze meziobratlové ploténky

Pokud člověk během procesu rozvoje 
nestability páteřního segmentu neupo-
slechl „rozumný hlas“ své páteře, jejíž 
nenápadné bolestivé signály informovaly 
o tom, že dochází ke zdravotním problé-
mům, obvykle se začíná rozvíjet násled-
ná etapa degenerativního procesu, a sice 
protruze. Protruze (lat. pro – vpřed, tru-
so – tlačit) představuje vyklenutí obsahu 
meziobratlové ploténky (pulpózního jádra) 
za okraje těl obratlů, přičemž její obal (fib-
rózní prstenec) zůstává nepoškozen.

Degenerativní a dystrofický proces 
v pulpózním jádru vede k tomu, že tlak se 
začíná přenášet nerovnoměrně. Jádro tedy 
postupně ztrácí vlastnosti hydraulického 
tlumiče statických tlaků. Když se člověk 
s ploténkou v počátečním stádiu protruze 
nachází ve vertikální poloze, výška me-
ziobratlové ploténky se snižuje a fibrózní 
prstenec se vyklenuje za okraje sousedních 
obratlů. Pokud se na-
chází v horizontální 
poloze, ploténka se 
navrací do původ-
ního stavu. Dochází 
k tomu díky částečné 
zachovalosti pulpóz-

ního jádra a rozdílné zátěži ve vertikální 
a horizontální poloze. V závislosti na dal-
ším rozvoji protruze a v důsledku poško-
zování ploténky (objevují se trhliny ve fib-
rózním prstenci, pulpózní jádro se rozpadá 
na jednotlivé fragmenty) se postupně tato 
resistence snižuje. Nakonec se ploténka 
nachází ve vyklenuté pozici stále. A potom 
hrozí zúžení páteřního kanálu, přiskřípnutí 
nervových kořenů a cév. Pro lepší pocho-
pení tohoto procesu si prohlédněme sérii 
snímku MR č.9, kde jsou zachycena jed-
notlivá stádia vývoje.

Počáteční stádium protruze bychom 
mohli obrazně přirovnat k situaci, kdy 
máme málo nahuštěnou pneumatiku 
u auta, do kterého naložíme těžký náklad. 
Pneumatika se v takové situaci vyklene 
daleko za okraje ráfku, ale při vyložení 
nákladu se opět vrací zpět. Druhou etapu 
můžeme přirovnat k situaci, kdy je pneu-
matika částečně poškozena a vytvoří se tak 
zvaná „boule“, která se může v závislosti 
na její velikosti protrhnout. Toto nebezpečí 
si automobilisté dobře uvědomují, protože 
bývá častou příčinou dopravních nehod na 
silnicích. 

Následkem protruze dochází v mezi-
obratlové ploténce k podobnému procesu. 
Pokud se tedy při neustálém zatěžování 
ploténka vyklene, ztenčuje se fibrózní 
prstenec. Proces se ještě zhoršuje dodateč-
nými mikrotraumaty, při kterých se v plo-
ténce v různých směrech objevují trhliny 
a škvíry, kterými pod velkým tlakem pro-

sakují částečky degenerujícího pulpózního 
jádra. Protruzi můžeme nazvat stádiem, 
kdy se příroda snaží udělat vše možné 
i nemožné pro to, aby zachránila poško-
zenou část páteře. Potom už se může stav 
vyvíjet následujícími možnými způsoby: 
a) proces je kompenzován spondylózou, 
fibrózou nebo b) při pravidelném zatěžo-

vání dojde k protržení fibrózního prstence 
v místě jeho ztenčení a fibrózní jádro vy-
hřezne mimo fibrózní prstenec. Tím dochá-
zí k tvorbě výhřezu, což je takové stádium 
degenerace meziobratlové ploténky, které 
už organizmus nemůže kontrolovat.

S použitím materiálů z knihy Osteo-
chondróza pro profesionálního pacienta 
od prof. I.M. Danilova – autora metody 
vertebrorevitologie.

http://vertebrolog.
com/cz/lechim/ 
14-bolezni-cz/ 
55-protrusion

Jóga má svůj svátek
aneb první oslavy Mezinárodního dne Jógy

Bohaté oslavy spojené s ukázkami 
cvičení či přednáškami proběhly v rámci 
oslav Mezinárodního dne jógy ve dvaceti 
sedmi městech v České republice. Po celé 
ČR se těchto programů zúčastnilo 2300 
lidí. K příležitosti těchto oslav pražská 
Společnost Jóga v denním životě oznámila, 
že od září 2015 otevře dopolední cvičení 
jógy pro seniory nad 65 let zdarma.

Reportáž z oslav 
Mezinárodního dne jógy

Vstupuji do budovy indické amba-
sády a řadím se do řady u recepce, abych 
se zapsala do knihy hostů. Přišla jsem 
na oslavu Mezinárodního dne jógy na 

půdu země, která je považována za ko-
lébku jógy. Všichni pracovníci ambasády 
se mile usmívají. Mramorová chodba se 
blýská čistotou a vypadá skoro jako ze 
skla. V prosklené cvičebně s výhledem do 
malé zahrady se všichni cítíme uvolněně. 
Usedám na prázdnou podložku a připravu-
ji se na cvičení. Zájemců o ranní cvičení 
je zde mnoho, jsou zde cvičenci různého 
věku. Program dnešních oslav zahajuje pan 
Dr. Venkatachalam, Chargé d‘Affaires a po 
úvodním slovu sledujeme videozáznam 
vystoupení indického premiéra p. Naren-
dry Modiho. 

Následuje cvičení podle Systému Jóga 
v denním životě, pokládám se na podložku 
do relaxační pozice a jemný hlas cvičitelky 
Jany Huberové mne vede k hluboké rela-
xaci, poté pokračujeme jógovými ásanami 
a vnímám, jak dobře se cítím v pozici koč-
ky – márdžárí nebo tygra – vjághra ásana, 
účinky se dostavují okamžitě. Relaxaci si 

vychutnávám i v pozici zajíce – šašanka 
ásana. Po náročném týdnu cítím, že od-
chází únava a moje tělo regeneruje, mysl 
je klidnější, můj dech plyne pozvolna. Cvi-
čení hltám jako vzácný lék a mám pocit, 
že jsem v měkkém člunu, kterým jemně 
pohupují mořské vlnky. Cvičení pomalu 
končí. Chce se mi protestovat: „Ještě ne, 
chci cvičit, ještě, ještě!“ Během přestávky 
oslovím slečnu cvičitelku: „Mám ke cviče-
ní jednu velmi vážnou připomínku.“ „A ja-
kou?“, ptá se Jana. „Bylo to příliš krátké“, 
odpovídám s úsměvem. Jana mi sděluje, 
že toho pro nás měla připraveno víc, ale 
s ohledem na další program musela délku 
cvičení upravit. Po přestávce vede cvičení 

cvičitelka z organizace Art of 
Living, dýcháme a dechové cvi-
čení úžasně navazuje na jógové 
ásany, na závěr si vychutnáme 
krátkou meditaci. Je vidět, že 
jóga je o jednotě a toleranci, 
jsou zde cvičitelé a cvičenci 
z různých jógových směrů, vše 
se harmonicky prolíná. 

Krátkou konferenci u kula-
tého stolu zahajuje pan profesor 
Jaroslav Vacek z Univerzity 
Karlovy, který mluví zasvěceně 

o sanskrtu a védách, které jsou díky své 
nadčasovosti zdrojem inspirace i v této 
době. Dále se diskuze účastní Iva Levá za 
Společnost přátel Indie, Michal Mach – 
cvičitel jógy, Michael Vlček za Český svaz 
Jóga v denním životě,Viktoria Lebeděnko 
z organizace Art of Living a pan Sharma za 
indickou ambasádu. Jejich slova plynou, 
jako by to byla jediná řeč univerza. Na pro-
gramu jsou i videa jógových mistrů višva-
gurudžího mahámandaléšvara paramahans 
svámí Mahéšvaránandadžího a Šrí Šrí Rávi 
Šankara. Po dopoledním programu jsme 
pozváni na ochutnávku indické kuchyně, 
podávají se purí, samózy i sladkosti. Je to 
velmi milé překvapení, které jsme neče-
kali. Program utekl jako voda, odnáším si 
vnitřní klid a radost z toho, že jsem se sem 
vůbec vypravila.

Cvičení na indické ambasádě mne na-
plnilo pozitivní energií, proto odpoledne 
kráčím k parku u České televize na Kav-

čích Horách, abych „ochutnala“ i venkovní 
cvičení.

Cvičíme druhý a třetí díl podle sys-
tému Jóga v denním životě. Lidé přichá-

zejí a odcházejí, někteří kolemjdoucí se 
zastaví u informačního stánku s knihami. 
V průběhu odpoledne zpíváme mantry za 
doprovodu skupiny Mantra ánanda band 
(Petr Růžička a Jitka BlahůškováFajfrová). 
Nebe si zpívá s námi, zatím neprší, i když 
by klidně mohlo – mraky jsou černé jako 
uhel. V rámci 131 akcí měla nejširší česká 
veřejnost možnost zdarma udělat něco pro 
své zdraví, zacvičit si, zameditovat, či se 
jen poinformovat o józe a jejích účincích, 
případně o probíhajících kurzech. Počasí 
oslavám přálo a mohu za sebe říct, že se 
tento den skutečně vydařil. Není náhoda, 
že OSN
vyhlásilo den po letním slunovratu za Me-
zinárodní den Jógy. Jóga je světlo pozná-
ní,harmonie a čistoty a její paprsky moud-
rosti jsou určeny pro kohokoli, nezávisle 
na věku, zdravotním stavu nebo nábožen-
ském vyznání. Svátků či významných 
dní spojených s rozličnými událostmi, ať 
pozitivními či negativními, najdeme v ka-
lendáři mnoho. Jóga, která je bez hranic – 
nekonečná, věčná, a provází lidstvo od 
nepaměti, si na svůj první mezinárodní den 
musela počkat až do roku 2015.

Co přát józe do dalších let? Snad jen, 
aby její moudrost tekla jako posvátná řeka 
Ganga a přinesla harmonii těla, mysli 
a duše všem, kteří o to požádají.

www.joga.cz
Alena Stellnerová

MR č.9. Na snímcích můžeme pozorovat etapy vyklenování meziobratlové 
ploténky, která vede k protruzi ploténky (bez narušení fibrózního prstence)

Příroda daruje člověku zdraví, pokud člověk pochopí sám sebe
 a s rozmyslem následuje svoji přirozenost. prof I.M. Danilov
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Způsob života je mnohem důležitější než množství prožitých let. Seneca

MEDITACE 
podle knih Anastasie NOVYCH

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

Kontakty: Renáta 606794639, 
renata.valeckova@seznam.cz

Dušan 737124037, dusan.valecek@atlas.cz
S meditacemi a duchovními praktikami 

se můžete seznámit na:
http://ibisbooks.cz/index.php?nma=downloads&fla

=podcat&ids=7 
a v knize AllatRa

Prokešovo náměstí 634/5, 
Moravská Ostrava, naproti nové 

radnice ve čtvrtém patře 
(www.epona-centrum.cz)

tel: 777 180 558

PROGRAM SRPEN 2015
PRAPŮVODNÍ FYZIKA ALLATRA

Čtvrtek 6.8, 13.8, 20.8, 27.8.2015 Fyzika a neviditelný svět
18.00-20.00 hodin 

Také se můžete těšit na tvořivou „ART“ terapii.

NOVĚ!

Tomáše Kvocha jsem poprvé potkala 
před téměř dvěma desítkami na kurzu 
čínského cvičení taiči. Zaujalo mě, že 
k cvičení používal jen ruce. Tomáš je mi-
lovník všech druhů sportu, adrenalinu 
a extrémů. Pochází z Lázní Bohdaneč 
a žije v Pardubicích.

Mockrát jsi tu otázku už zodpovídal, 
ale naše čtenáře to bude určitě zajímat: 
Jak ses vlastně ocitl na vozíku?

Bylo to v mých 21 letech, v roce 1988. 
Jeli jsme vlakem na hudební festival do 
Brna a ve Žďáru nad Sázavou jsme měli 
nějaký problém s průvodčí. Běžel jsem 
do haly dokoupit jízdenky a dobíhal jsem 
vlak, který se s otevřenými dveřmi poma-
lu rozjížděl. Průvodčí na mě křikla, že do 
rozjetého vlaku se nenastupuje, a vystrči-
la mě ven. Byl jsem týden v bezvědomí. 
Když jsem se probudil, zjistil jsem, že ne-
mám nohy. Nikdo nemůže pochopit, že už 
po dvou dnech jsem se s amputací smířil 
a se všemi komunikoval. Po letech, při jed-

nom televizním natáčení jsme tu průvodčí 
hledali. Chtěl jsem se jí jenom zeptat, proč 
to udělala. Mám pocit, že jsme paní našli, 
i když se nepřiznala, že je to ona. Mluvil 
jsem s ní po telefonu, plakala, ale nechtě-
la se se mnou vidět. Já jsem vůči ní nikdy 
žádnou zášť necítil. Ten úraz tehdy způso-
bila i moje vlastní hloupost. 

A co bylo dál?
Šel jsem se do Kladrub učit chodit. 

Dali mi protézy, které ale byly katastrofál-
ní, působily mi bolesti. Pak jsem se ještě 
léčil v nemocnici v Hradci Králové, kde 
jsem však podepsal revers a odešel jsem. 
Zjistil jsem, že na vozíku jsem pohyblivější 
a zvládnu víc věcí. Šel jsem bydlet k mému 
tátovi, ale bydleli jsme v 1. patře bez vý-
tahu, musel jsem skákat po schodech po 
rukách. Pak jsem dostal bezbariérový byt 
v Pardubicích a od té doby žiju zde. 

Skákal jsi po schodech po rukách, to 
byla dobrá průprava na Tvůj legendární 
výstup na Sněžku...

Vyprovokoval mě pardubický učitel 
tajči Honza Pletánek se svou přítelkyní. 
Jeli jsme do Žďárských vrchů a ti dva se 
šli podívat na Devět skal. Řekl jsem si: 
„Co bych seděl dole?“ a vydal jsem se za 
nimi. Vylezl jsem tehdy až na vršek a Hon-
za mě nahoře začal hecovat, ať zkusím 
příště Sněžku. Vyjel jsem ji na vozíku po 
dlážděné cestě, která vede od Luční bou-
dy, a Honza Pletánek na to: „Co to zkusit 
příště Obřím dolem?“ Připravoval jsem 
se tedy na další výstup a mezitím jsem si 
během pěti dnů vyjel pět vrcholů v Če-
chách na vozíku. Začínal jsem v Besky-
dech na Pradědu, druhý den jsem vyjížděl 
Lysou horu v Beskydech, další den jsem 
jel na šumavský Boubín, pokračoval jsem 
v Krušných horách na Klínovci a poslední 
den jsem končil Sněžkou. Zvládl jsem to 

úspěšně a rok na to jsem to zkusil po ru-
kách. Intenzívně jsem se připravoval a dal 
jsem výstup nahoru za sedm hodin dvacet 
minut. Slíbil jsem, že za každého, kdo 
půjde se mnou, dám nahoře jeden klik. 
Udělal jsem ještě osm kliků. Pak mě za-
čali zvát na další akce, pro zpestření jsem 
vyjel třeba Ještěd.

Tomáši, vím, že sport byl a je Tvůj vel-
ký koníček. Co všechno děláš?

Po úraze jsem začínal se stolním te-
nisem a atletikou. Atletika mě moc nena-
plňovala. Hrál jsem taky šipky a zkoušel 
jsem i řadu dalších sportů jako je basket, 
jízda na handbike… V Pardubicích jsem si 
zkusil maraton. Lyžoval jsem na monoski, 
ale na to už bohužel nebyly finance. Pak 
jsem se začal věnovat sledge hokeji a na 
ostatní aktivity mi nezbývalo tolik času. 
Sledge hokej hraji už 15 let. Po paralympi-
ádě v Soči jsem skončil s aktivní reprezen-
tací a věnuju se hlavně tenisu. 

A jak se Ti dařilo na paralympiádách?
Byl jsem na dvou paralympiádách 

a několika mistrovstvích světa. Díky 
sledge hokeji jsem se podíval po světě…

Kde jste všude byli?
Procestoval jsem Itálii, Švédsko, Ně-

mecko, hrál jsem na turnajích v Norsku, 
Koreji, USA. Byli jsme také přímo v ja-
ponském Naganu.

A je nějaké místo, kde se Ti opravdu 
líbilo, kde bys chtěl žít?

Jedno místo by se našlo – u kanadské-
ho Vancouveru. Lidé zde jsou jako z jiné 
planety. Není tady žádná závist, podrazy… 
Je tu nádherná příroda, lidé žijí v dřevě-
ných srubech. Místní Čechokanaďani mi 
nabídli, abych zůstal, ale hlavně kvůli sy-
novi jsem se vrátil.

Povíš mi něco o Tvém synovi?
Jakubovi je deset let, zatím se moc 

nepotatil. Zkouší sportovat, ale hlavně je 
velký hasič a účastní se spousty hasičských 
soutěží. Kromě toho ho baví hrát na bicí 
nástroje.

A jak vypadá Tvůj volný čas, koníčky? 
Jezdím hodně na koncerty a festivaly, 

baví mě různá muzika – folk, bluegrass, 
rock, metal – podle nálady. Znám spous-
ty muzikantů. Třeba Samsonovi Lenkovi 
jsem slíbil, že až se bude konat pátý a desá-
tý ročník jeho hudebního festivalu v Hrád-
ku u Rokycan, přijedu tam z Pardubic na 
vozíku. Pokaždé jsem to zvládnul za tři 
dny, spal jsem v lesích a trochu jsem pro-
vokoval policajty – jeden pětikilometrový 
úsek cesty jsem totiž absolvoval na vozíku 
po dálnici. 

Jaké máš plány v nejbližší době a na 
co se těšíš? 

Těším se na dva mezinárodní turnaje 
v tenise vozíčkářů – v Prostějově a v Trna-
vě. Tenis mě momentálně nejvíc naplňuje. 
Mám dobré zázemí v Tenisovém klubu 
Pernštýn a skvělého trenéra Honzu Čapou-
na. 

Co nebo kdo Ti nejvíce pomohl, aby 
ses dostal tam, kde jsi dnes?

Nejvíc mi pomohla majitelka firmy 
Missiva Ivana Špeldová. Ta mě před více 
než 15 lety poznala v Pardubicích, začal 
jsem pro její firmu pracovat a radikálně 
jsem díky této práci a svým spolupracovní-
kům změnil myšlení. Zharmonizoval jsem 
se a zklidnil a začal jsem i jinak pracovat 
na svém těle. Potkal jsem tenkrát také další 
zajímavé lidi včetně již zmíněného Honzy 
Pletánka.

Představ si, že jsi politik. Jaké opat-
ření, které by mohlo vozíčkářům usnad-

nit nebo zpříjemnit život, bys přijal jako 
první?

To je těžká otázka – protože bych v ži-
votě nikdy politikem nechtěl být. Nabídky 
na kandidatury jsem odmítl. Podle mne 
chybí komunikace s lidmi s postižením. 
Co se týče bariér – v Pardubicích jsme na 
tom dobře, ale stále je co zlepšovat. Za ce-
lorepublikový problém považuji chybějící 
služby pro odrůstající děti s postižením. 
Pokud jsou ve školském systému, je to 
dobré, ale když děti dospějí, najednou ne-
mají kam jít. Není pro ně práce ani odpo-
vídající služby. 

 Jaké máš plány do budoucna?
Neplánuju nic. Věnuju se tenisu – 

a jednou bych rád pomohl svými zkuše-
nostmi novým sledge hokejistům. Ve světě 
se sledge hokej rychle rozvíjí, v Čechách 
se vozíčkáři sledge hokeje trochu bojí kvůli 
možným zdravotním problémům. Z vlastní 
zkušenosti mohu říct, že se nemusejí obá-
vat nachlazení ani ničeho jiného. Pravda 
je, že sledge hokej je fyzicky náročný.

Co alternativní medicína, práce 
s energií a podobné metody, jsou Ti to 
blízké? 

Věřím přírodě, mám jí rád a je mi tam 
dobře. Věřím, že bylinky pomohou víc než 
nějaká chemie. Jsou mi blízké východní 
metody léčby a cvičení. Mně osobně hodně 
pomohlo taiči. Kvůli sportu jsem přestal, 
ale rád bych se taiči znovu věnoval. Láká 
mě i jóga.

Máš nějaký recept či vzkaz pro čtená-
ře, které potkala nemoc či úraz?

Hodně lidí je zavřených doma, stydí se 
za své postižení. Jděte ven, mezi lidi, do 
přírody, buďte soběstační! Je důležité ne-
mít někoho „za zadkem“. Buďte otevření, 
nebojte se mluvit o svém postižení!

Děkuji za rozhovor.
Radka Svatošová

Tomáš Kvoch: Nebojte se mluvit o svém postižení!

Bude tomu zhruba deset let, kdy se zro-
dil nápad vybudovat ve středisku vol-
ného času „klub Spirála“ (odloučené 
pracoviště při DDM Orlová) zázemí pro 
děti s handicapem a jejich rodiny. 

Tato bohulibá myšlenka se zrodila 
v hlavě paní Mariky Prášilové, která s dět-
mi pracuje skoro patnáct let jako pedagog 

volného času. Zdálo by se, že deset let je 
dlouhá doba, ale vzhledem k četnosti pro-
jektů v tomto regionu je to malý zázrak. 
Prosadit takový nápad, nebývá vždy snad-
né. Každá z neziskových organizací se 
snaží prosadit ten svůj a pomoci tak lidem, 
o kterých ani nevíme. 

Je dobře, že mezi námi existují dobří 
lidé, kteří se nezištně snaží pomáhat ostat-
ním a jdou za svým snem. Ve výsledku po-
tom vznikne klub pro handicapované děti 
v nádherně upravené klubovně pod ná-
zvem „Kudy, kam…???“, která je vybave-
ná potřebnými pomůcka-
mi, hračkami a speciálním 
sportovním náčiním. 

Ve čtvrtek 26.6.2015, 
se v 15.00 hodin, za pří-
tomnosti představitelů 
města a sponzorů, díky 
nimž se tento projekt mohl 
uskutečnit, slavnostně ote-
vřel nejen tento potřebný 
klub, ale také dokončená 
II. etapa úpravy zahrady 
klubu Spirála, jejíž součás-
tí je i víceúčelové dětské 
hřiště. Tento výjimečný 
okamžik přišli podpořit 

i členové Mezinárodního společenského 
hnutí ALLATRA, kteří s dětmi vyrábě-
li origami květu lotosu a pletli mandaly. 
Chtěli bychom poděkovat nejen autorce to-
hoto projektu, všem zaměstnancům DDM 
v Orlové v čele s paní ředitelkou, sponzo-
rům a zástupcům města, ale také dobrovol-
níkům, z jejichž nezištné práce bychom 
si měli vzít všichni příklad. Nechť je ta-
kových splněných snů na celé planetě co 
možná nejvíce.

Dušan Valeček
účastník MSH ALLATRA

Splněný sen

„Nevychovávejte děti, stejně budou po-
dobné vám, vychovávejte sebe sama.“ 

Lidová moudrost

Povězte nám, prosím, co by měl vědět 
a čemu by měl porozumět každý rodič ještě 
před narozením nového člena rodiny? 

Narození dítěte je určitě významná udá-
lost pro celou rodinu. Životy rodičů najed-
nou získají nový smysl – dát dítěti vzdělání, 
postavit ho na vlastní nohy, aby se stalo 
důstojným a duchovním člověkem správně 
kráčejícím tímto životem. Ale musíme si 
všichni uvědomit, že lidská povaha se sklá-
dá ze dvou částí, fyzické a duchovní. Pokud 
se budeme zabývat vzděláváním a svoji 
pozornost věnovat pouze fyzickému, tak 
nepřemýšlíme o důsledcích, které můžeme 
v budoucnu očekávat. Jak se dítě bude pro-
jevovat, až vyroste? Nestane se z něj náho-
dou sobec nebo bude domýšlivé? Proto by 
vzdělávání mělo být oboustranné, zahrnují-
cí zvláštní čas věnovaný duchovnímu vzdě-
lávání. Neboť duch by měl být v první řádě 
postaven nad našimi fyzickými potřebami 
a tužbami. Organizované duchovní vzdělání 
umožní dítěti jít životní cestou s důstojnos-
tí, lépe se orientovat ve vztazích, ve vztahu 
k sobě, ve vztahu ke světu a společnosti.

V jakém věku začíná dítě vnímat veš-
keré výchovné metody, které přichází od 
rodičů?

Ještě v břiše matky, už když se zformo-
val plod, který chápe, co se děje v tomto 
světě. A proto vzájemné vztahy v rodině 
ovlivňují chování dítěte ještě před jeho na-
rozením. Žena v této době potřebuje, aby 
se o ni štědře pečovalo, neboť z vytvoře-
ných podmínek dítě jasně pochopí postoj 
k jemu samotnému.

Kde začít? 
Výchova dítěte by mělo začít u vý-

chovy rodičů. Rodiče musí pochopit, kým 
jsou ve skutečnosti pro dítě. Dítě, které 
se jim narodilo, není jejich majetek nebo 
hračka, je to osobnost, kterou jim Pán svě-
řil na vychování. Často vnímáme děti jako 
majetek. Ale dítě je dar od Pána! Proto zde 
velikou roli hraje důvěra k rodičům. Je tře-
ba mít na paměti, že vychováváme nezá-
vislou osobu a vnímat ho jako své můžeme 
do jeho puberty.

V raných fázích vzdělávání je třeba 
věnovat pozornost tomu, jak si dítě vede. 
První roky jeho života jsou poznávání 
světa. Dítě se učí chodit, začíná mluvit, 
všechno je pro něj zajímavé. A začíná být 
konfrontováno s tím, že rodiče říkají: „jdi 
a nepřekážej“ nebo se snaží pečovat o dítě 
tak, aby se neudeřilo, aby nespadlo. Ovšem 
dítě poznává svět a je to jeho život. Naší 
odpovědností je v této době pouze jeho vy-
chování. Hlavním problémem všech dětí 
je lenost rodičů, to je ten okamžik, kdy 

se snažíme omezit vliv dítěte a staráme se 
více o svůj klid. Chci spát, dívat se na te-
levizi, posedět s přáteli. Ovšem my máme 
odpovědnost za dítě, co s něj vyroste. Pro-
to, když se dítě učí poznávat svět, je třeba 
mu věnovat více pozornosti, brát ho jako 
rovnocenného člena společnosti. Dokonce 
již v raném věku, kdy dítě začíná mluvit, 
komunikujte s ním jako s dospělým, neboť 
chápe všechno.

Jak se zbavit iluze, že dítě v dětském 
věku ničemu nerozumí, a že rodič už ze zku-
šenosti všechno ví, všemu rozumí a může 
jej to naučit?

To je zásadní chyba rodičů, když si 
myslí, že dítě nic neví a ničemu nerozu-
mí. Zapomínáme dítěti věřit. Dítě je stejné 
jako dospělý, chápe všechno, nemusí mít 
zkušenosti s realizací těchto pojmů. Úko-
lem dospělých je dát dětem tuto zkušenost 
a naučit je to. A tuto zkušenost dítě musí 
pochopit samo, my nemůžeme žít za naše 
děti, ony žijí samy za sebe. My nemůže-
me žít za žádného člověka, každý člověk 
má vlastní život a tak je to i u dětí. Důvěra 
Boha v nás za tyto děti spočívá v tom, že 
my je pouze kontrolujeme a dáváme svo-
bodu volby, dáváme jim právo poznávat 
svět prostřednictvím pokusů a omylů. Naše 
péče spočívá pouze v kontrole toho, jakým 
způsobem jde dítě po této cestě.

překlad úryvku video rozhovoru  
s o.Sergijem

zdroj: http://allatra.tv/dobro/dusha/
duhovnoe-vospitanie-detey/416

Výchova dítěte začíná u výchovy rodičů

Třetí osnova
OVLÁDÁNÍ SEBE SAMA
Neexistuje pro člověka vyšší moci ve světě, než moc nad sebou samým, protože 
v duchu tkví vítězství nad materiálním světem. Ovládání sebe sama je pro člověka 
mnohem cennější než vlastnictví jakéhokoli pozemského bohatství světa, neboť otevírá 
cestu k poznání skutečné Moudrosti, která pomáhá osvobodit svou mysl od lidských 
strachů, pochyb, povznést se nad pozemské starosti, překonat tvrdost materiálního 
myšlení, otevřít pro sebe nekonečnou sféru poznání Pravdy.

Kde je pozornost člověka, tam jsou jeho myšlenky, slova a činy, tam je i život 
člověka – jeho konec nebo začátek. Každý člověk, který ovládá sebe sama, velí 
svým myšlenkám a emocím, daruje svou nevyčerpatelnou duchovní Lásku lidem, je 
nejbohatším a nejšťastnějším člověkem na tomto světě.

http://allatra-partner.org/cs/foundations
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Poznání je jako zahrada, pokud se o ni nepečuje, neplodí. Africké přísloví

LIDOVÁ ŘEMESLA V BETLÉMSKÉ KAPLI
aneb kdo je připraven, není překvapen

Lidová řemesla 
v Betlémské kapli

Vánoční výstava 2015
Podzemní prostory 

Betlémské kaple
28.11.2015 – 3.1.2016

www.vanocnivystava.cz

pokračování ze str. 2
Pre laické využitie sú vhodné práve 

moxovacie cigary, ktoré sa dnes vyrábajú 
aj v nedymiacej forme. Ich použitie je vý-
hodné v menej vetraných priestoroch alebo 
v domácnosti. 

V priebehu tisícročí boli zozbierané 
bohaté skúsenosti o ochoreniach, ktoré sa 
dajú moxou úspešne liečiť. Hlavnou oblas-
ťou použitia sú predovšetkým stavy vyčer-
panosti, dlhotrvajúce ochorenia dýchacích 
ciest, poruchy tráviaceho traktu, gynekolo-
gické ochorenia, poruchy močových orgá-
nov, neplodnosť, bolesti v krížoch a ocho-
renia kĺbov, celkovo reumatické bolesti 
pohybového aparátu, pocity chladu v tele, 
rekonvalescencia po chronických ochore-
niach alebo operáciách, liečba depresie. 
Choroby a bolesti zapríčinené chladom, 
vlhkom, prievanom a zmenami ročných 
období. Moxovanie má tiež významný 
imunostimulačný efekt. V tradičných die-
lach čínskej medicíny sa uvádza, že pra-
videlné moxovanie určitých bodov na tele 
dokonca predlžuje život.

Ako si môže moxou pomôcť laik?
Postup je nasledovný: Pri nahrievaní 

môžeme sedieť alebo ležať, podľa toho, 

aké miesto ideme nahrievať. Zapálime ci-
garu (najlepšie zapaľovačom alebo svieč-
kou, so zápalkami je to otrava, pretože na 
jednu zápalku sa cigara nerozhorí). Zapá-
lená moxa sa priblíži ku koži a pridrží nad 
zvoleným bodom tak, aby ste cítili príjem-
né teplo (je to individuálne, ale obvykle 
vo vzdialenosti 1,5 až 2cm). Preventívne 
prehrievanie bodu má trvať zhruba 10 min.

Druhý spôsob aplikácie je tzv. „vtáčie 
zobanie“, kedy sa horiacou moxou pohy-
buje nad zvoleným bodom smerom hore 
a dole, ako keď vták zobe. Moxa sa opako-
vane krátkodobo približuje na čo najmen-
šiu vzdialenosť ku koži a opäť vzďaľuje. 
Tento spôsob je najintenzívnejší.

Tretí spôsob je prehrievanie „hlade-
ním“. Pri tomto spôsobe premiestňujeme 
pomaly, neprerušovane moxu nad kožou 
v rovnakej vzdialenosti cca 1,5 cm (pohy-
bujeme sa rovnobežne s kožou), nahrieva-
me tak súčasne viac bodov.

Ako vidíte, nemusíme sa stať odbor-
níkmi na čínsku medicínu a nepotrebu-
jeme ani rozsiahle vedomosti o priebehu 
akupunktúrnych dráh, aby sme si vedeli 
prostredníctvom moxy pomôcť.

Opatrnosť je naozaj na mieste. Pri 
každom nahrievaní buďte maximálne 
sústredený, stále kontrolujte horiaci koniec 
moxy. Sledovanie televízie počas nahrie-
vania nie je najlepší nápad. Horiaca moxa 
má takmer 800°C, stačí jemný dotyk s ko-
žou a vznikne popálenina a jazva. V nepo-
slednom rade pozor na všetky predmety 

v okolí, ktoré by sa mohli ľahko vznietiť. 
Nejedna ordinácia čínskej medicíny takto 
ľahla popolom.

Po moxovaní ostáva na koži sčerve-
nanie, ktoré veľmi skoro zmizne. Môže 
vzniknúť aj malý pľuzgierik, kožu nestrhá-
vame, tekutina sa po pár dňoch vstrebe aj 
bez infekcie. Hneď po moxovaní by sa ne-
malo piť nič studené. Je to logické, prive-
dené teplo by sme nemali neutralizovať 
chladom. Z toho dôvodu by sme sa tiež po 
moxovaní nemali vystavovať chladu, ale 
zdržať sa ešte istý čas v teplej miestnosti.

Kontraindikácie – kedy by ste ne-
mali moxovať

Nenahrievame počas horúčky. Moxa 
by sa nemala aplikovať na miestach nad 
veľkými cievami, v okolí očí. Nesmie sa 
prevádzať u tehotných žien v dolnej časti 
brucha. Nenahrievať počas silnej menštru-
ácie. Všeobecne platí, nemoxujme, ak mo-
xovanie neprináša pocit príjemného tepla 
a prehriatia.

MUDr. Jozef Jakubec
celý článek číst na http://www.zamas.sk/

SOM MOXA A RADA POMÁHAM

Nyní v čase parného léta, kdy teploty 
šplhají nad 35 stupňů, si těžko vzpome-
neme na čas kolem vánoc. Tento čas exis-
tuje pouze v našich vzpomínkách. Sucho 
a vedro jen na krátko střídají bouřky 
s různou nadílkou – kroupy nebo prud-
ký déšť. Jindy čekáme na déšť jako na 
slitování a ne a ne zapršet.

Vzpomínám na Vánoční výstavu 
v Betlémské kapli, kterou jsem navštívila 
mezi loňskými vánočními svátky. A poci-
ťuji jemné ochlazení.

Pan Blahoslav Lukavec z Bonsai 
klubu, který se svojí rodinou již léta tuto 
výstavu organizuje, mne vřele přivítal 
a poté během našeho rozhovoru pozname-
nal:„Víte, bylo by pěkné napsat článek již 
během léta.“ Trochu se usmívám, proto-
že psát o vánočních tématech v létě není 
úplně aktuální. Pan Blahoslav však pokra-
čuje:„Právě v létě či na začátku podzimu, 
kdy dozrávají různé plody, je vhodný čas 
na sběr materiálu, který pak můžete použít 
k výrobě betlémů, či jiných dekorací. Rádi 
bychom dali prostor i novým tvůrcům bet-
lémů.“ Tato slova se mi vybavila na zahra-
dě při po pohledu na zrající plody. Přírodní 
materiály jsou pro nás zdrojem inspirace, 
možná právě proto, že je z nich cítit otisk 
všech přírodních živlů. Pomalu ožívají do-
jmy z výstavy, kterou na přelomu prosince 
2014 a ledna 2015 navštívilo 44 000 lidí. 

Bylo možné vidět betlémy perníkové, dře-
věné, krajkové, keramické, vlněné,háčko-
vané, z vizovického těsta, atd. 

Právě na loňské výstavě došlo ke 
slavnostnímu odlití zvonu Mistr Jan Hus 
mladým zvonařem z Myslkovic u Tábora 
Michalem Votrubou. 5.6. byl zvon kolau-
dován známým kampanologem Petrem 
Váchalem. Zvon je pěkný a má krásný 
zvuk. Dne 5.7.2015 došlo při slavnostním 
setkání v Betlémské kapli k vlastnímu aktu 
„Darování zvonu Betlémské kapli“. Večer 
toho dne pak byl zvon definitivně zavěšen 
do zvonice Betlémské kaple (zde již není 
veřejnosti přístupný). Při ekumenické bo-
hoslužbě 6.7. poprvé zazvonil z místa, 
pro které byl určen. „Věříme, že se nám 

po úspěšném ulití zvonu podaří započaté 
dílo zdárně dokončit, a doufáme, že zvo-
nem „Mistr Jan“ důstojně uctíme památku 
Mistra Jana Husa a zároveň obohatíme 
souzvuk pražských věží o nový tón“, cituji 
pana Blahoslava.

Je pravda, že s výrobou betlémů mů-
žeme začít kdykoli a letní dny, kdy se nedá 
venku vydržet, nám k tomu mohou dát 
prostor. Letošní výstava bude zaměřena 
na lidová řemesla. „Na výstavě vytvoří-
me improvizované dílny, ve kterých bu-
deme ukazovat stará, mnohdy zapomenu-
tá řemesla. Naší snahou bude, aby dílny 
vypadaly jako funkční pracovní prostory. 
Počítáme s tím, že se v nich budou přísluš-
ná řemesla alespoň v některých dnech také 
předvádět. 

K vidění budou:
●   Dřevoobráběcí dílna – ukázky klasic-

kého truhlářství, kolářství, sekernictví, 
soustružení dřeva, bednářství, výroba 
šindelů, řezbářství, sekernictví (na vý-
stavě bude opět funkční mlýn), apod. 

●   Košíkářská dílna – klasické pletení ko-
šíků z vrbových proutků, práce s oro-
bincem, pletení z kukuřičného šustí, 
pletení z loubků, pediku, apod. 

●   Keramická dílna – zde bude umístěn 
starý hrnčířský kruh s ukázkou tvorby 
keramiky a jejího zdobení. Vystavíme 
i netradiční zakuřovanou keramiku.

●   Textilní dílna – výroba modrotisku, 
představíme starý dřevěný tkalcovský 
stav a ukážeme i prastaré způsoby tkaní. 
Budou tu mít své místo i krajkářky. 

●   Černá kuchyně – ukážeme, jak se vařilo 
na otevřeném ohni. Bude zde i ukázka 
perníkářství včetně výroby forem na re-
liéfní perníky a různé ukázky zdobení. 
Vystavíme i drůbeřky, figurky z kynuté-
ho těsta, slaného těsta a vizovické peči-
vo. 

●   Vytvoříme sklářskou dílnu, kde se bude 
předvádět výroba skleněných fouka-
ných ozdob a tvorba figurek ze skla, 
vitráže a podmalby na skle. 

●   Dílna kovoobráběcí – kovařina, klasic-
ká dráteničina, kovotepectví, apod. 

●   Krejčovská a ševcovská dílna.
●  Knihařská
●  Provaznictví, výroba kartáčů 
●   Lesní řemesla – uhlířství, dehtářství, 

kolomaznictví, výroba potaše (salajka, 
draslo, flus – málo kvalitní potaš), výro-
ba sazí.

Navážeme spojení s jednotlivými tvůr-
ci a také s nositeli tradice lidových řeme-
sel. Pokusíme se o to, aby se jich na naší 
výstavě vystřídalo co nejvíce. Předvádění 
těchto řemesel je vždy u návštěvníků veli-
ce oblíbené a budí velkou pozornost hlavně 
u dětí.

Na výstavě opět vystavíme nejrůz-
nější staré předměty, které kdysi lidé 
běžně používali a dnes je lidé téměř ne-
znají (brdo, díže, kramle, kopist, herdule, 
kadlub, onuce, potěh, verpánek, krajáč, 
dědek, babka, apod.).

Pro návštěvníky připravíme vždy o ví-
kendech ochutnávky starých vánočních 
jídel: pučálka, muzika, kuba, hubník 
apod.

Jednotlivé prostory výstavy budou 
navzájem propojeny vánočními zvyko-
slovnými předměty, které budou mít vždy 
vztah k příslušnému řemeslu. Chceme také 
poukázat na to, jak je u nás tvorba betlémů 
nesmírně různorodá. A to jak způsobem 
tvorby, tak i výběrem použitého materiálu 
(dřevo, sklo, kov, papír, textil, různá těs-
ta, dráty, provázky, apod.). Rádi dáváme 
prostor i dětem, jejichž výrobky jsou netra-
diční a mají určitý nápad. Tam za sloupem 
je například betlém z burských oříšků od 
jednoho chlapce,“ popisuje svoji vizi pan 
Blahoslav.

Šikovných a tvořivých lidiček je u nás 
mnoho, stačí se podívat např. na interneto-
vé stránky www.fler.cz. 

Pokud máte chuť tvořit, svrbí vás prs-
ty, poletuje kolem vás nápad, jak vytvořit 
něco originálního, chyťte tuto múzu dříve, 
než vám uteče. Pokud se vám něco podaří, 
zasvítí i vaše vnitřní světlo a jedno, že je 
čas letních prázdnin. Pan Blahoslav vaše 
výrobky uvítá. A pokud nebudete mít od-
vahu, můžete si je ponechat doma pro vaši 
radost, protože každé tvoření je zároveň 
procesem léčivým a pro tvorbu posvátného 
objektu, jako je například betlém, to platí 
obzvláště.

Přeji všem mnoho nápadů a inspi-
race… 

Alena Stellnerová, AAS

Citronáda s mátou
Osvěžující letní nápoj s vitamínem C

3 ks mátové lístky
1 ks limetky nebo citrónu

ledová tříšť
soda

1. Do větší sklenice hodíme 2-3 lístky máty 
a 2 plátky limetky (citrónu)

2. Sklenici doplníme do třetiny ledovou tříští
3. Dolijeme sodou (minerální vodou s bublinkami)

4. Zdobíme plátkem limetky (citrónu) a podáváme s brčkem.

Doporučení:
Pro milovníky sladkého na dno sklenice nalijeme trochu libovolného sirupu např. 

malinový, jahodový, lesní směs.
http://www.receptyonline.cz/

Víte co jsou kanapky?
Chlebíčky a jednohubky jsou u nás běžně známé. 
V současné době jsou však u nás také velmi módní kanapky ...
A co to tedy vlastně jsou kanapky? 
Zatímco základ chlebíčků tvoří většinou plátky 
bílé veky, jednohubky tvoří základ z koleček rohlíků. 
Základem kanapek je pak buď tenký plátek celozrnného chleba, 
nebo slané sušenky, tzv. krekry.
Jednoduše řečeno jsou tedy kanapky také jednohubky, ovšem bývají o něco málo větší 
než jednohubky a také mají jiný základ než bílé pečivo.
Shrneme-li to tedy, jednohubky patří neodmyslitelně k českému pohoštění, kanapky jsou 
pak zase známé ve zbytku světa.

„Osobní vklad každého člověka do společných záležitostí duchovní a mravní pře-
měny lidstva je velmi důležitý. Mohu říci, že každý, dokonce i, zdálo by se, nej-
jednodušší a „bezvýznamný“ čin vykonaný s cílem šíření Pravdy, se v konečném 
důsledku, ať tak či onak, projevuje na globální situaci ve společnosti a formuje 
její budoucnost.“ Rigden Djappo

pokračování ze str. 1
Každý takový blok bylo třeba dopravit 

z lomu na staveniště, vzdálené asi 500 me-
trů. Kdyby stavitelé používali pro transport 
těchto bloků dřevěné sáně (jak tvrdí někteří 
historici!), v okamžiku by se z nich stalo 
lisované dřevo. A to nemluvě o nerovném 
terénu Baalbeku, který vylučuje možnost 
použití sání.

Soustředit 50 000 lidí na transport jed-
noho středně velkého kamene bylo v této 
době rovněž nemožné. Pro starověký svět 
bylo nemyslitelné shromáždit tolik lidí na 
jednom místě. Známe jen několik staroby-
lých měst, jejichž počet obyvatel se blížil 
tomuto číslu.

Navíc, dokonale opracované kameny 
byly položeny ve výšce osmi metrů. Jak je 
tam dostali? Jaké vybavení používali lidé 
v té době, aby dovedli postavit takovéto 
terasy?

K dnešnímu dni ve světě existuje ně-
kolik opravdu vysokotonážních jeřábů, 
které jsou schopny zvednout nejen 750, ale 
až 6000 tun. Ale jeřáb by se musel pohy-
bovat na pásech, aby dokázal přemístit tak 
těžký náklad, a to ještě po rovinaté krajině. 
Nikde poblíž Baalbeku nebyly nalezeny 
takové hladké rovné cesty, stejně jako dů-
kazy o použití jeřábu.

Největší opracovaný kámen na světě 
leží právě u výjezdu z Baalbeku. Nebyl 
přemístěn z kamenolomu. Tento monolit 
je známý jako „Kámen jihu“ o délce 21 m, 
objemem – 433 m3 a hmotnosti – více než 
1000 tun. Je velký jako tři letadla Boeing 
dohromady! Účel tohoto masivního bloku 
zůstává neznámý.

Mohutnost dané stavby daleko převy-
šuje Cheopsovu pyramidu, jejíž největší 
žulové bloky váží „pouhých“ 50 – 80 tun.

Podle některých vědců megalitické 
„památky“ naší planety, včetně Baalbeku, 
jsou produktem dávné civilizace atlantů 
a byly postaveny tak, aby nemohly být 
ztraceny ani někam přemístěny.

Dojem „nadčasové“ existence teras 
v Baalbeku přivádí člověka na myšlenku, že 
i v případě potopy tyto megalitické stavby 
zůstanou zachovány. Možná, jsou tu, aby 
nám navždy připomínaly, že život člověka 
je pomíjivý ve srovnání s životem těchto 
balvanů. Vždyť vedle Trilitonu se člověk 
musí cítit jako zrnko písku v moři věčnosti.

Ruský cestovatel z XIX. století D. K. 
Gejki ve své knize „Svatá země a Bible“, 

opublikované v roce 1884, napsal: “Jsme 
tak zvyklí považovat sebe a celou moderní 
generaci za chytřejší a vzdělanější než dáv-
ní lidé, že nám hodně prospěje, aby takový 
zázrak, jakým je chrám v Baalbeku, pořád-
ně pochroumal naši aroganci…”[2]

Není pochyb o tom, že v dobách před 
římskou kolonizací Blízkého východu žád-
ný stát nemohl zvládnout tak náročnou vý-
stavbu. Kdo tedy postavil Baalbek?

V knize Anastasie Novych Sensei ze 
Šambaly, 4.díl se uvádí, že „Baalbecká 
veranda“ nebyla ničím jiným, než kosmo-
dromem.«Je to taková obrovská plošina, 
postavená z obrovských bloků, z nichž 
každý váží 360 tun, má speciální otvory 
na bocích. Archeologové si dodnes lámou 
hlavu nad jejím účelem. Na rozdíl tedy od 
představ o světě lidí z minulých epoch, 
i když už jim začalo docházet, že se to kos-
modromu podobá,“ zasmál se Sensei. „Je-
jich naivita je až zarážející! Hledají stopy 
zbytků paliva kosmických lodí, samozřej-
mě se pod pojmem palivo rozumí takové 
pohonné látky a jeho složky, které jsou 
známy k dnešnímu dni,“ a v údivu Sensei 
oznámil, „a vůbec, jaké by museli mít ná-
drže s takovým palivem, aby mohli doletět 
například na Sirius a k tomu se ještě i vrátit 
zpátky?! Jsou směšní, hledají stopy paliva 
a maziva a ani je nenapadne, že je na světě 
plno jiných zdrojů alternativních energií, 
které jsou úspornější a ekologicky šetr-
nější. No, jak se říká, podle toho, jakými 
informacemi disponujete, tomu také věříte.

Kromě teras v Baalbeku existovaly 
také kosmodromy, které nepotřebovaly tak 
velkou plochu ke vzletu nebo přistání. Pro 
takové lodě byla vydělena přímo oblast 
u základu nilského ‚květu‘. Samozřejmě, 
že takový intenzivní pohyb nemohl zůstat 
bez povšimnutí lidí, proto se mezi genera-
cemi zachovaly velmi zajímavé staré le-
gendy o této době.» [3].

Stavitelé tohoto architektonického 
komplexu používali mnohem vyspělejší 
technologie, než máme k dispozici dnes. 
Jak se zdá, ovládali i anti-gravitaci, 
která umožnovala pohybovat obrovský-
mi objekty a stavět grandiózní budo-
vy. Dnes, díky PRAPŮVODNÍ FYZICE 
ALLATRA, máme jedinečnou příležitost 
dozvědět se více o takových fyzikálních 
jevech, které využívaly zaniklé civilizace, 
studovat jejich povahu a principy.

Pozoruhodná dědictví dávných ci-
vilizací, včetně teras v Baalbeku, nás 
vybízí k hledání odpovědí. Stojí a budou 
stát jako úžasné tajemství, jako výsměch 
vzdálených předků moderní vědě. Docho-
valy se přes propast tisíciletí a připomínají 
nám, že pro člověka není nic nemožné!

Naděžda Jeremenko
http://allatra-science.org/cs/publication/

baalbekskaja-terrasa-kosmodrom

Terasy v Baalbeku –  
kosmodrom dávné civilizace
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Čtyři bytosti: okřídlený člověk (Zadní bytost), lev 
(Pravá bytost), býk (Levá bytost) a orel (původně 

sokol nebo mytický fénix – Přední bytost). 
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 Kousíček pravdivé historie je tak vzácná věc, že si jí musíme velice vážit. Thomas Jefferson

 HISTORIE • ZÁHADY • ZAJÍMAVOSTI

Nikola Tesla chtěl dát lidem zdarma 
čistou energii. Bankéři byli proti, a tak 
dodnes čoudíme a platíme složenky. Jak 
si vedou Teslovi následovníci?

„Mým záměrem, a jsem si jist, že ho 
dokážu uskutečnit, není pouhé posílání 
zpráv, ale přenášení elektrické energie po 
celém světě. Jediná elektrárna o výkonu 
sta koňských sil by mohla pohánět stovky 
milionů zařízení!“ řekl vynálezce svému 
mecenášovi, oligarchovi J. P. Morganovi. 
Ten se vyděsil. Uvědomil si, že ze záměru 
nekonečné energie, dostupné zdarma a pro 
všechny, neplynou zisky. Přestal projekt 
financovat, a geniální Nikola Tesla se tak 
rychle ocitl na mizině, propadl melancholii 
a jeho výzkum byl rozkraden.

John Pierpont Morgan byl nejen pro-
minentní bankéř, ale také vlastník mono-
polu na měděné dráty. Jakmile mu došlo, 
že Tesla nemá v plánu naplnit mu kapsy 
zlatem, zaměřil se na italského vynálezce 
Marconiho. Ten čerpal hned ze 17 Teslo-
vých patentů, a tak je dodnes v učebnicích 
nesprávně uváděn například jako vynález-
ce rádia. Tesla zkonstruoval i radar, první 
vodní elektrárnu na Niagarských vodopá-
dech, objevil princip bezdrátové komuni-
kace, neonová světla i moderní elektrické 
motory a vynalezl žárovku. Ta bývá pro 
změnu připisována Edisonovi, který stej-
ně jako Marconi ukradl Teslovi část díla 
i místa v učebnicích.

Thomas Alva Edison byl zákeřný ob-
chodník, nikoli však vizionář – tedy Tes-
lův naprostý protipól. Jediné, co uměl, 
bylo zaměstnávat lepší mozky a každý 
jejich nápad si běžet patentovat za vlast-
ní. Když Tesla ohrožoval jeho technolo-
gii s jednosměrným proudem mnohem 
lepším nápadem zahrnujícím proud stří-
davý, Edison zaplatil dětem z ulice, aby 
posbírali domácí mazlíčky. Nebohé pejsky 
a kočičky pak před zraky davů usmažil 
Teslovým přístrojem, aby všem ukázal, 
jak je pro běžnou domácnost nebezpečný. 
Dodnes lze zhlédnout na serveru YouTube 
i drastičtější video, jak stejným způsobem 
usmrtí slona.

Ačkoli jeden z největších mozků v lid-
ských dějinách nakonec zemřel osamocen 
a bez uznání, Teslova práce naštěstí nepři-
šla zcela vniveč. Včetně myšlenek o volné 
energii. Ty dosud zůstávají předmětem 
mnoha debat mezi tábory přívrženců a kri-
tiků a za společnosti vědeckých pomluv 
a stejné nechuti majetných jako tenkrát 
stále hlasitěji probublávají z undergroun-
du. Kam se tedy volná energie vytratila? 
A je její koncept vůbec reálný?

Někdy slovo „volná“ představuje její 
všudypřítomnost v prostoru. Jindy vyja-
dřuje její potenciální dostupnost zdarma 
a všem. Každopádně oba významy mluví 
o stejném nápadu. O přístroji či generátoru 
schopném vyrábět elektrickou energii tak, 
aby výstupní množství dokonce mnohoná-
sobně převyšovalo to, jež bylo nutné před 
procesem dodat. Už v tomto okamžiku se 
snášejí kritici a zběsile listují v učebni-
ci fyziky. Taková věc je zhola nemožná! 
„Výzkum volné energie je slepá ulička, jež 
nakonec narazí na prazákladní zákony fy-
ziky,“ pohoršují se.

Snažil jsem se po několik dlouhých 
večerů vyhledat odborné zdůvodnění. Ke 
svému překvapení jsem nikde žádné ne-
našel. Zdá se jen, že mainstreamoví vědci 
ohrnují nos se nad tím byť jen zamyslet. 
Přesto však lze při trošce úsilí najít práce 
studentů, dokládajících svá tvrzení doslov-
nými přepisy zákonů, které se ve škole 
naučili. Naleznete hromadu za vlasy přita-
žených teorií a také zástupy duchaplných 
komentářů, ale žádné skutečně věcné ofici-
ální vyjádření. Až se skoro zdá, že volnou 
energii považuje vědecká společnost za 
temně znějící tabu, jako kdysi teorii toho 
blázna Koperníka, který považoval Slunce 
za střed sluneční soustavy.

Světová hojnost?
Co si kdejaká skeptická mysl odmítá 

uvědomit, je fakt, že i dnešní fyzika a její 
zaběhlé vzorce mohou být nepřesné či 
neúplné. Pro mě je největší záhadou to, 
jak ochotně se člověk učí o pokroku v al-
ternativách, jak se pyšně culí při povídání 
o renesančních vědcích a jejich porážce 
středověké církve. A přitom zaujímá stej-
nou dogmatickou pozici a odmítá rozšířit 
svůj obzor, připustit jiné přístupy a možná 
i nedostatečnost svých „posvátných textů“. 
Dnes běžný fyzik prská: „Nemůže existovat 
volná energie!“ Jak by to mohlo znít za sto 
let? Poslechněme si několik „jistot“, které 
se říkaly v roce 1900. Například: „Kovové 
letadlo vážící 350 tun přece nemůže létat, 
to ví každý!“ – „Nemůžeš sledovat někoho, 
kdo je tisíce mil daleko!“ – „Nejrychlejší 
způsob dopravy je na cválajícím koni.“

Zákon zachování energie ve skuteč-
nosti nemusí být překážkou. Na jedné stra-
ně tvrdí, že nemůžete ze systému vzít více 
energie, než se do něj dodá. To je pravda. 
Ale proč se inteligentní moderní vědec 
brání myšlenkám, jež století před ním do-
táhla geniální mysl téměř k dokonalosti? 
Tesla dovedl vzorce chápat, ovšem kromě 
toho se z nich dokázal vymanit. Pochopil 
fungování energií i jejich spojitosti v ce-
lém vesmíru a nebál se ponořit se do vlast-
ních nápadů.

„Tesla vymyslel rádio, radar, vodní 
elektrárnu na Niagarských vodopádech, 
bezdrátovou komunikaci, neony, elektro-
motor i žárovku.“

Princip revolučních zařízení tkví 
v energii, již do systému nevkládáme my. 
Představte si například solární panel – při-
jímá sluneční světlo a přeměňuje ho v elek-
trickou energii. Dodáváme snad panelu 
světlo my? První „chyba“ v tomto zákonu 
vyvstává z předpokladu, že počítá pouze 
s „uzavřeným systémem“. Nic takového 
jako zcela uzavřený systém ve vesmíru ne-
existuje, všechno je v něm propojené. Idea 
uzavřeného systému existuje pouze ve sché-
matech papírů, kde se vnější vlivy považují 
za zanedbatelné. Druhý termodynamický 
zákon zkrátka nutně neplatí univerzálně.

Naprosto správně vyjadřuje chování 
tepla v onom uzavřeném systému. Ale běž-
ný výklad tohoto zákona není obsáhnout 
všechny možnosti. Přesněji, nepočítá se 
vstupem vnějších, někdy dokonce nepro-
bádaných energií. Termodynamické zákony 
jsou funkční v případech, které jsou dnešní 
veřejnosti známé, ale na poli alternativní 
vědy pokulhávají a ztrácejí svou doslovnou 
platnost. Přinejmenším část zařízení volné 
energie pracuje právě na existenci a využí-
vání vnějších vstupních energií, čímž bortí 
tradiční schémata. Principů popravdě exis-
tuje celá řada, ať už jde o získávání energie 
z „éteru“, využívání permanentních magne-
tů nebo efektivnější štěpení molekul vody. 
Celý vesmír nabízí neskutečné množství 
využitelné energie a též úchvatné množství 
přístrojů již spatřilo světlo světa!

„Máme dostatek energie pro přetvoře-
ní celé planety. A to není jen teoretické tvr-
zení, je to doslovná pravda! Když se zamy-
slíme nad důsledky tohoto jevu, znamená 
to, že každé místo na Zemi najednou získá 
energii, každá osoba na Zemi najednou 
získá energii. Máme světovou hojnost!“ 
tvrdí Adam Trombly, který se snaží kráčet 
v Teslových stopách.

 pokračování v příštím čísle...
autor: Jan Petrák

http://www.casopis-sifra.cz/kam-zmizela-
-volna-energie/

KAM ZMIZELA VOLNÁ ENERGIE?
ALLATRA VĚDA

VŠECHNY ODPOVĚDI 
V JEDNOM ZDROJI

http://allatrascience.org/cs

Globální změny klimatu na Zemi

Není žádným tajemstvím, že v dneš-
ním světě se pomoc zemím poskytuje 
selektivně. Mezinárodní mechanizmus 
poskytování humanitární pomoci posti-
ženým zemím je zastaralý a z velké části 
zpolitizovaný.

Ve světě již desítky milionů lidí 
kvůli přírodním katastrofám nuceně 
opustilo své domovy. Toto číslo každý 
rok stále roste a v blízké budoucnosti se 
zvýší na miliardy! Život na obrovských 
zdevastovaných, zaplavených a infiko-
vaných (v důsledku člověkem způsobe-
ných katastrof) územích nebude možný. 
Mezitím většina lidí stále bezstarostně 

věří a očekává podporu od těch, kteří 
při sebemenším ohrožení utečou jako 
první. Lidé by se měli zamyslet, když 
vidí, že se velekněží a politici světové 
elity v relativně klidných časech starají 
jen o své vlastní blaho a bezpečí svých 
rodin. Co nastane v blízké budoucnos-
ti – v době globálních katastrof? 

Předpokládat, že se problém pře-
žití lidstva – vás, vašich dětí a vnoučat 
osobně nedotkne, je velice neohledupl-
né...

více na: http://allatra.org/cs/reports/
oproblemah-i-posledstvijah-globalno-

goizmenenija-klimata-na-zemle

„Člověk mnohému nevěnuje pozornost, pokud to ne-
zná. Ale stačí, aby se skutečné znalosti dotkly jeho 
čela, Duše se probudí a on nabývá Moudrost. A Moud-
rost plodí konání...“ Rigden Djappo

Jedná se 
o státní kulturní 
památku ve vr-
cholně barokním 
stylu v památko-
vé zóně v měst-
ské části Česká 
Kamenice. Vznik 
tohoto poutního 
místa je spojován 
s více než stem 
zázračných skut-
ků Panny Marie 
Kamenické. Vý-
stavba kaple je 
svázána s půso-
bením čtvrtého 
děkana P. Jindři-
cha Ignáce Teigla 

(od r. 1706), z jehož úřadu se ve veřejnosti zvyšovalo 
povědomí o zázračné sošce Panny Marie, která býva-
la vystavena v pohřební dřevěné kapli na sousedícím 
městském hřbitově. Teigel se při morové nákaze, který 
Českou Kamenici postihl v letech 1713 – 1714, naka-
zil. Nakažen se uchýlil k modlitbám u sošky, která v té 
době byla vystavena v dřevěné pohřební kapli na míst-
ním hřbitově – následně byl zázračně vyléčen a moro-
vou nákazu přežil. Z vděčnosti za své uzdravení nechal 
sošce Panny Marie vyhotovit velký nový oltář v roko-
kovém stylu a z pohřební kaple se stávala kaple poutní 
s bohatým obřadním životem. V rozmezí let 1733 až 
1737 zde bylo slouženo přes 13 930 mší svatých. Což 
je 6 až 8 mší denně. Postupem času také přibývalo zá-
zračných uzdravení, což motivovalo Teigla o výstavbě 
vznešenějšího poutního místa určeného pro uložení 
„zázračné“ sošky Panny Marie. Úspěšně rozběhl sbír-
ku a než roku 1735 zemřel, odevzdal vybranou částku 
magistrátu, který o rok později položil základní kámen 
stavby – Kaple Narození Panny Marie. 

Znaky existovaly v lidské společnosti již v době 
paleolitu. Není tajemstvím, že starobylé symboly jsou 
jedním z dávných nástrojů aktivního působení na lid-
ské podvědomí, které mají přímé spojení s neviditel-
ným světem. Existují různá svědectví, od skalních ma-
leb starých lidí a konče artefakty, které se dochovaly 
do dnešních dní, včetně znaků na nich.

V prostoru samotné kaple lze nalézt mimo hlubo-
kého klidu i mnoho odkazů na prapůvodní znalosti, tak 
jak jsou popsány v knize Allatra. 

Lze začít u samotného půdorysu kaple, který je 
vystaven do tvaru rovnoramenného kříže. 

„Vnímavému člověku stačí pohlédnout na archi-
tekturu posvátných staveb: chrámů, kostelů, dalších 
kultovních budov, postavených jak v minulosti, tak 
i dnes, nacházejících se v různých světadílech, patří-
cích nejrůznějším náboženstvím. A uvidí, že se v nich 
odráží jedny a tytéž základní duchovní symboly. Často 
takové stavby představují architektonická řešení v po-

době transforma-
ce čtvercového 
tvaru (označující-
ho vše pozemské, 
lidské) do sféric-
kého tvaru (ne-
beské, duchovní), 
což, jak jsem již 
říkal, symbolizu-
je duchovní růst, 
přeměnu kon-
strukce člověka. 
V podstatě je to 

symbol čtyř Bytostí člověka, dosažení jejich jednoty 
pod nadvládou Duše a její následovné osvobození.“

Po vstupu do prostor kaple se naskýtá kouzelný 
pohled na rokokový oltář, ve kterém je umístěna pů-
vodní zlacená socha Panny Marie (Kamenické), díky 
které každoročně přicházely na toto místo stovky 
poutníků. „Pannu Marii nazývají „duchovně oživují-
cí sílou“, „ztělesněním pravých znalostí“. Nazývají ji 
„Boží Moudrostí“, „tvůrcem všeho“, „Matkou tvoře-
ní“, o níž se v Bibli říká, že „Ona je dechem síly Boží 
a čistým projevem slávy Jeho“, „Ona je odleskem věč-
ného světla a čistým zrcadlem jednání Božího“, „Ona 
je jediná, ale může všechno, přebývá-li sama v sobě, 
všechno se obnovuje, přechází-li z generace na gene-
raci do svatých duší, připravuje přátele Boží a proro-
ky“. Duchovní sílu Panny Marie srovnávají s „Bra-
nou Nebeskou“! Nazývají ji „Nositelka Božstva“, 
„Duší světa“, „Prozřetelností Boží“, „Ztělesněním 
Logosu“... Tvořivá božská síla ženského principu plní 

hlavní úlohu reálného Průvodce ze světa lidí do du-
chovního světa. Jde skrze základní ženské obrazy křes-
ťanství – skrze Pannu Marii, Marii Magdalenu... Lidé 
rozdělují obrazy, ale jejich podstata je pouze jediná – 
božská Láska, Boho rodička – to, co prostřednictvím 
Lásky znovuzrozuje v člověku dialog s Bohem, pro-
střednictvím Duše s Ním obnovujeme bývalé spojení. 
Právě duchovní, blahá síla Lásky a Tvoření Bohoro-
dičky je základní, provázející, výkonnou silou Boha!“

Oltář je zdoben mnohými rovnoramennými kříži, 
lze zde nalézt Vševidoucí oko, ale jistě nejzajímavěj-
ším poznatkem je ležící půlměsíc u nohou sošky Ma-
rie – znak Allatu. Stejné vyobrazení Panny Marie je 
zachyceno i na vitráži (zasklení okna) za oltářem. „...

Božský ženský princip, 
Pramatku všeho jsoucího 
odedávna nazývali Allat. 
Symbolický znak Allatu 
je srpek se špičkami smě-
rujícími nahoru“.

Z vnějšího pohledu na klenbu kopule zastřešující 
oltář si lze povšimnout soch umístěných na hranách 
čtverce. Jedná se o evangelisty: Matouše s okřídleným 
člověkem, Marka se lvem, Lukáše s býkem a Jan s or-
lem. Symboly čtyř Bytostí,..v jehož rozích je umístěn 
okřídlený člověk, lev, býk a orel. 

„Rigden: Ano. Dnes se tyto výjevy (tetramorfy) 
v křesťanství interpretují jako symboly evangelistů 
(konkrétně Matouše, Marka, Lukáše a Jana). Kvůli 
takové interpretaci žreců dnes málokdo zná skuteč-
nou podstatu těchto symbolů a jejich původu. Věřícím 
tohoto světového náboženství je vysvětlují takto: Ma-
touš je obraz okřídleného člověka. Byl výběrčím daní, 
proto jeho obraz obvykle znázorňují s pomocí peněž-
ního obnosu, kopí, meče...

Anastasia: No ano, obraz člověka, to je symbol 
lidské povahy a přání, tradiční alegorická interpretace 
u dávných východních národů Zadní bytostí v kontex-
tu znalostí o čtyřech Bytostech.“

Zakoupením vstupního lístku do Kaple Narození 
Panny Marie získáváte slevu na vstup do věže kostela 
sv. Jakuba, který leží rovněž nedaleko. Věž je v prv-

ním poschodí propojena s vnitřními prostory kostela, 
kde se nachází vitríny s vystavenými předměty, slou-
žící pro činnosti kostela. Zde může hbitý pozorovatel 
spatřit podobné vyobrazení Panny Marie jako je tomu 
u poutního místa, ovšem nachází se zde i Paténa, kte-
rá obsahuje schránku na olej po pomazání nemoc-
ných. Opět lze zde spatřit znak Allatu i Vševidoucího 
oka. Opodál je umístěna Monstrance, sloužící jako 
zdobená schránka pro Výstavu při svátostném požeh-
nání, nebo při velkých slavnostech – opět se znakem 
Allatu. 

„Pokud se začnou sami lidé, nezávisle na něčím 
názoru, zajímat o dějiny vlastního státu, vlastního lidu, 
o symboly a znaky, pokud budou rozšiřovat svůj obzor 
v daných otázkách, budou k procesu poznání přistupo-
vat zodpovědně, z pozice Pozorovatele od Duchovního 
principu, bude je těžké oklamat. Vždyť se jedná o kraj, 
kde mají žít oni, jejich děti, jejich vnoučata. Jinými 
slovy, budou-li lidé znát Pravdu, sami si udělají pořá-
dek. Vždyť základní síla spočívá ve většině, v samotné 
společnosti, a ne v hromádce přisluhovačů velekněží 
a politiků.“ Rigden Djappo

Klára a Lukáš Moudřý, Česká Kamenice
s použitím materiálu z knihy AllatRa od A.Novych
Foto ke shlédnutí na: https://www.facebook.com/

lukas.moudry.5/media_set?set= 
a.4999380378322.1073741825.1114148103&type=1

ZNAKY KOLEM NÁS: Poutní kaple Narození Panny Marie
Žijeme obyčejný život obyčejného člověka, řešíme všední starosti a ani netušíme kolik 
krásy a moudrosti nás obklopuje. Stačí se podívat na svět očima zvědavého dítěte, které 
neúnavně prahne po poznání a bez předpojatosti vstřebává taje našeho bytí.

■ ALLATRA Věda je mezinárodní společenství učenců, kteří nejsou lhostejní ke 
globálním problémům lidstva. Jsou to lidé Cti a Svědomí, kteří přišli k vědě ne pro 
peníze nebo slávu, ale pro rozvoj vědy samotné ve prospěch společnosti, v zájmu 
vyšších humánních cílů. ALLATRA Věda je duchovním a intelektuálním základem 
pro nezávislou světovou vědu, který v současných podmínkách umožňuje opera-
tivně řešit globální výzvy, hrozby a rizika naší doby. ALLATRA VĚDA výhradně 
na dobrovolné bázi sdružuje vědce, nezištně pracující ve prospěch celého lidstva. 
Informace o účastnících společenství nejsou zveřejněny z bezpečnostních důvodů. 
ALLATRA Věda je jedinečnou kombinaci teorie a praxe.

■ ALLATRA Věda se zabývá komplexní, všestrannou podporou vynálezců, kteří 
chtějí, aby byly jejich vědecké objevy skutečně prospěšné lidem, a kteří se snaží 
přispět k vytvoření společnosti s kreativním vektorem rozvoje. Mezinárodní spole-
čenství je připravené poskytnout ideologickou podporu, posoudit vědecké a techno-
logické inovativní nápady, poradit s experimentálními konstruktérskými pracemi, 
pomoct při přípravě podkladů a dokumentů. Nabízí také vědeckou, průmyslovou, 
právní a finanční podporu nadaným vědcům, jejichž práce vědecko-technická rada 
vědců ALLATRA Vědy považuje za slibné a užitečné pro lidstvo. Důvěrnost infor-
mací je zaručena. Posílejte své návrhy na e-mailovou adresu: science@allatra.org 
nebo využijte online formulář.

Ve světové společnosti je naléhavá 
potřeba změnit potřebitelské 

postoje k životu a obnovit tvořivý 
směr vývoje. V dnešní době 

ztrácíme duchovní a morální 
základy, pro které vlastně existuje 

lidská civilizace…
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Pojďme spolu tvořit POZITIVNÍ NOVINY!

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

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

Čo je to meditácia? 
Každý človek si pod pojmom meditácia 
(s latinského originálu meditatio – rozjí-
manie) predstaví niečo iné. Pre niekoho je 
pojem meditácia spojený s relaxom a od-
dychom, pre iného je to schopnosť koncen-
trovať sa na jeden bod, upokojenie rozb-
úrenej mysle alebo opakovanie si mantry 
atď. 

Pravdou je, že meditácia je jedným 
z najstarších a najefektívnejších spôsobov 
ako spoznať svet, porozumieť sebe samé-
mu a rozvíjať svoju duchovnú podstatu. 

Pojem meditácia bol známy na Vý-
chode už od dávnej minulosti. Aj keď sa 
vývoj, podmienky, záľuby a preferencie 
civilizácie menili tisíce rokov, jej fyzioló-
gia a duchovná podstata sa nemení. Preto 
zostávajú otázky fyzického a duševného 
zdravia aktuálne i dnes. Takže čo je to me-
ditácia? Meditácia je hlboké ponorenie 
sa do zmeneného stavu vedomia. 

Zmenený stav vedomia a činnosť mozgu
Pre lepšie pochopenie je dobré vysvetliť 
zmenený stav vedomia na činnosti mozgu. 
Ako je z neurofyziologického výskumu už 

známe, činnosť mozgu je 
spojená s elektromagnetic-
kými vlnami. Mozog môže 
pracovať v rôznych reži-
moch, pre ktorý je typický 
konkrétny psychofyziolo-
gický stav vedomia. 

Človek ako Osobnosť 
môže vďaka koncentrácii 
svojej pozornosti ovládať 
niekoľko takýchto stavov 

vedomia. V každodennom živote sa člo-
vek najčastejšie nachádza v stave ktorému 
sa hovorí bdelosť. Vedci ho nazývajú stav 
aktívnej bdelosti alebo beta-rytmus a tento 
rytmus je zachytený prevažne pri činnosti 
čelnej a centrálnej oblasti mozgu. Je typic-
ký pre činnosť mozgu pri rozumovej práci 
človeka, pri jeho emocionálnom napätí 
a pri pôsobení najrôznejších impulzov. 
Nadmerné rozrušenie, hnev, podráždeno-
sť a psychologická únava sú sprevádzané 
napätím svalov tváre, šije, rúk atď. Takto 
napnutý sval potom predstavuje generá-
tor dráždivých impulzov. Úlohou člove-
ka, ktorý prevádza autogénne cvičenie 
(praktika na uvoľnenie tela a upokojenie 
mysle – viď vysvetlenie nižšie), čiže sa 
pripravuje na vykonávanie meditácie, je 
obmedziť tok dráždivých signálov. Preto 
je vhodné sa usadiť do pohodlnej pozí-
cie v tichu, zavrieť oči (vylúčiť zvukové 
a zrakové podnety) a prepnúť pozornosť 
od rôznych všedných myšlienok, zážit-
kov a nepokoja na vnútorný pokoj a ticho. 
Potom sa sústrediť na uvoľnenie svalov 
a tým vylúčiť ešte jeden kanál podnetov 
a vzrušenia. Takýmto spôsobom človek 

prelaďuje režim činnosti svojej psychiky 
a teda i nervovej sústavy. 

Ďalší frekvenčný rytmus v mozgu člo-
veka je takzvaný alfa-rytmus, alebo stav 
pokojného bdenia. Tento rytmus sa najviac 
prejavuje v oblasti zátylku (v blízkosti epi-
fýzy alebo šišinky). Je ale dôležité spome-
núť, že keď si človek pripúšťa myšlienky 
a venuje im pozornosť, tento rytmus slabne 
alebo sa úplne stráca a je nahradený iným 
rytmom. Stav spánku je nazývaný delta-ryt-
mus. Je dobré poznamenať, že tento stav je 
tiež zmeneným stavom vedomia, ale neve-
domým. Takže na to, aby sa človek dokázal 
pohrúžiť do skutočnej meditácie, potrebuje 
pochopiť a naučiť sa rozlišovať rôzne stavy 
vedomia a hlavne zmenený stav vedomia. 

Autogénny tréning
Na začiatku je dobré začať takzvaným au-
togénnym tréningom – naučiť sa uvoľniť 
telo a kontrolovať svoje myšlienky. Je nut-
né vedieť dlhodobo udržať pozornosť na 
jedinej veci, napr. udržanie pozornosti na 
špičke nosa alebo v oblasti slnečnej plete-
ne (Praktiky na koncentráciu pozornosti) 
a až potom pristúpiť k praktikovaniu me-
ditácie, teda hlbšieho ponorenia sa do zme-
neného stavu vedomia. Tieto prvotné tech-
niky meditácie sú pekne popísané v knihe 
Sensei zo Šambaly 1. dieľ a zhrnuté v knihe 
Duchovné praktiky a meditácie od autorky 
Anastasie Novych. Prajem vám veľa úspe-
chov s meditáciami!

Tento článok bol napísaný s použitím 
materiálu z kníh Anastasie Novych – 

AllatRa a Duchovné praktiky a meditácie. 
Gabriela z Bratislavy

Ako na meditaciu

Láska nás laská, vede i chrání,
klidně se polož do jejich dlaní.

Nechej se houpat ve vlnách lásky,
můžeš v ní najít i odpovědi na otázky.

Láska a laskavost to lidská je cesta,
vyvede nás z omylů do zlatého města.

***
Zase tu máme nový den
zrodil se jak krásný sen.

Mnoho nového naučí nás rád,
mnoho nového můžeme mu dát.

Pusťme se každý do nádherného tvoření,
roztáhněme svoje křídla svobodného 

myšlení

Když každý svým dílem přidáme se
úžasné proměny dočkáme se.

Alena Chamrádová, Ostrava

„…Dnes budeme provádět stejnou me-
ditaci jako na minulých cvičeních – k očis-
tění mysli od všeho negativního. Pro ty, 
kteří chyběli, zopakuji. Takže si stoupněte 
pohodlně, nohy na šířku ramen. Ruce se 
musí navzájem dotýkat konečky roztaže-
ných prstů na úrovni břicha. Koneček ke 
konečku, tedy palec k palci, ukazováček 
k ukazováčku a tak tál. Takhle.“

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

li všechny myšlenky a soustředili se pouze 
na normální dýchání. Pak, když už dosáh-
nete stavu plného uvolnění ve všech konče-
tinách a pocitu vnitřního pokoje, začínáte 
si představovat, že jste džbán. Tedy, vrchní 
část vaší hlavy je jakoby seříznuta, tak jak 
je to u džbánu... Místem, kde pramení voda, 
je duše. Tato voda zaplňuje celé tělo a nako-
nec jej přeplní, vylévá se přes okraj džbánu, 
stéká po těle a vchází do země. Jak voda za-
plňuje tělo a vytéká do země, spolu s ní vyté-
kají také všechny špatné myšlenky, všechny 
problémy, celá ta špína a neklid, které jsou 
v lidském rozumu přítomny. Člověk se jako-
by vnitřně očišťuje od toho všeho. A když se 
takovýmto způsobem očistí, pak začíná po-
ciťovat přesné rozdělení duše a mysli. Při-
čemž se jedná o duši, která se nachází uvnitř 
něj, a o duši, která se nachází nad džbánem, 
která sleduje tento proces. V konečném dů-
sledku, když budete každodenně cvičit tuto 
meditaci, očistíte své myšlenky od negativ-
ního a dále se je naučíte kontrolovat, stále 
udržovat váš rozum v ‚čistém‘ stavu... Máte 
otázky?“

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

„Protože během této meditace dochází 
k cirkulaci určitých energií uvnitř organi-
zmu, o kterých vám povím někdy pozdě-
ji. A konečky prstů uzavírají tento okruh. 
Kromě toho dochází k podráždění nervo-
vých kožních receptorů, které se nacházejí 
na konečcích prstů, a to má příznivý, uklid-
ňující vliv na mozek...“ 

Pod vedením Senseie jsme začali pro-
vádět tuto meditaci. Snažila jsem se před-
stavit si, že jsem džbán. Ale moje představi-
vost formovala tento obraz jaksi polovičatě, 
protože rozum vůbec nesouhlasil s tímto 
vymezením. Tak už jsem si nic nedoka-
zovala a jen jsem si představila, že „jsem 
prostě džbán“ a soustředila se na „vnitřní 
pramen vody“. A hned se ve mně objevil 
zajímavý pocit, jako by moje vědomí ustou-
pilo dovnitř mě, do duše, a soustředilo se ve 
sluneční pleteni. A tento bod se začal po-
stupně rozšiřovat spolu s křišťálově čistou 
vodou, která se točila ve spirále. Nakonec 
bylo vody tak moc, že vytryskla a naplnila 
vší svou příjemnou proudící vláhou celé 
tělo. Když se takto „nádoba“ zaplnila, pak 
se tento příjemný pocit „vylil přes okraj“. 
Vlna nějakého rozechvělého mravenčení mi 
začala běhat po těle odshora dolů, vcházela 
jakoby do země. Představila jsem si, že se 
mé tělo očišťuje od všech špatných myš-
lenek. A v jakémsi momentě mi začalo být 
uvnitř tak dobře, tak příjemně, tak radost-
ně, že jsem to nevydržela a lehce jsem se 
odchýlila od meditace a vnitřně poděkovala 
z celé duše Bohu za všechno, co mi v živo-
tě dal, a za všechnu jeho obrovskou Lásku 
ke svým dětem. V následující chvíli jsem si 
nečekaně všimla, že mé vědomí, tedy „já“ – 
pravé, se nachází jakoby nad tělem. A sa-
motné tělo se vůbec tělu ani nepodobalo. 
Z hlavy „džbánu“ vycházely tisíce tenkých 
různobarevných nitek, které ve svém stá-

lém pohybu vcházely do země. A v hloubce 
samotného džbánu zářilo něco jasného, co 
měnilo barvy těchto nitek na sytější odstíny. 
Byla to krása přímo čarovná. Ale najednou 
jsem uslyšela melodický hlas Senseie, který 
se ke mně donesl odkudsi zdaleka:

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

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

***
Dny uběhly jako voda. Tato nová me-

ditace se mi tak líbila, že jsem ji s radostí 
prováděla před spánkem, mimochodem 
stejně jako všechny předchozí, jednu po 
druhé. Jednou jsem se zeptala Senseie, 
jestli mi neuškodí, že je provádím postup-
ně v jeden večer. On mi na to ale odpo-
věděl, že právě naopak, že je to dokonce 
velmi užitečné, protože člověk na sobě 
pracuje více právě v duchovní rovině a Lo-
tosový květ probouzí navíc i duši. „Nej-
lepší je provádět meditace večer před 
spaním a ráno, když se probudíš. Jsou 
to ty nejjednodušší meditace ke kon-
centraci pozornosti, rozvinutí vnitřního 
vidění a kontroly myšlenek. Jsou zcela 
neškodné, proto se je může naučit každý 
člověk, dokonce i ten, který se nikdy nese-
tkal s duchovními praktikami. A současně 
jsou tyto meditace, kromě jednoduchosti 
a dostupnosti, také nejúčinnější.“

zdarma ke stažení na: http://ibisbooks.
cz/dload/duchovni_praktiky_a_meditace.zip

Meditace DŽBÁN

Přišla pýcha k mudrci a povídá:
„Buďme přáteli! Udělám pro tebe všechno, co budeš chtít!“
„A co vlastně pro mě uděláš?“ beze spěchu se zeptal moudrý muž.
„Pomůžu ti stát se kandidátem věd!“
„A co potom?“
„A potom doktorem!“
„Dobrá, a co pak?“
„Pak budeš profesorem, akademikem! Každý tě bude znát a nazývat velikým…“
„A co potom?“
„No, zestárneš!“
„A co bude následovat? Moje sláva bude po mně žít nějakých deset let. Ovšem za 

sto let si na mé jméno těžko někdo vzpomene! A co za tisíc let a za milion? Tak co mi 
vlastně můžeš dát?

Pýcha se podívala na moudrého člověka a těžce si povzdechla… potom šla hledat 
někoho, kdo by se s ní přátelil, aniž by přemýšlel o smyslu života!
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pokračování z minulého čísla...
Dejme do toho, co děláme, celé své 

srdce! (milovnice zvířat – Šárka ze Sedmi 
poselství)

Hlavní hrdinka mé knihy Sedm posel-
ství mě odjakživa udivovala svým opráv-
něným sebevědomím: „Mně na co šáhnu, 
to mi jde.“ Svými obrazy strčila ve třídě 
každého do kapsy, vyhrála Rozjezdy pro 
hvězdy (TV pořad s K. Šípem), ale přesto 
odjakživa věděla, že chce a musí pomáhat 
zvířatům. 

Ještě jako malá holčička své mamin-
ce vysvětlovala, že o slávu a o to, aby z ní 
byla muzikálová hvězda, rozhodně nestojí: 
„Maminko, ty si myslíš, že když na plane-
tě nastává 6. etapa vymírání živočišných 
druhů, že já budu stát někde na pódiu, jak 
kráva a zpívat?!“

Šárka nás učí rozhodnosti a tomu, že 
chceme-li v životě dělat něco opravdu po-
řádně, často se musíme něčeho jiného vzdát. 

Nebo-li, jak říká Jack Canfield: „Říkejme 
NE dobrým věcem, abychom mohli říkat 
ANO skvělým věcem.“

Někdy ale není lehké rozpoznat, co je 
pro nás to „skvělé“ – co je vlastně naším 
posláním. Ve slavné české pohádce Princo-
vé jsou na draka, dostává Honza, budou-
cí král, od své matky tuto radu: „Člověk 
musí v životě moc hledat. Hledat to, na 
co by se mohl spolehnout. A když to na-
jde – a může to najít kdekoliv – třeba 
sám v sobě – tak se toho musí držet. 
Honzo! Pevně držet!“

Pokud tedy nemáme ve věcech jasno 
a nevíme, co je naším úkolem – hledejme 
odpověď, dokud ji nenajdeme.

http://www.jirihamersky.cz/

Ach, živote, živote… Kdo si tě ta-
kového vymyslel? Sníš, v mládí si něco 
naplánuješ a pak se ocitneš v něčem, co 
vůbec nečekáš a dál se v tom plácáš. 
Pokud to pořádně rozeberu, nic z toho 
není moje. Celý život jsem tady praco-
val jen proto, že to tehdy tak dopadlo. 
A pak jsem musel živit rodinu. Myslel 
jsem si, dobře, alespoň v důchodu si 
splním své literární sny, dcera už dostu-
duje… A tady to máš – cirhóza… Vypa-
dá to, že život už končí. A co jsem stihl 
udělat z toho, co chtěla 
moje duše? Vůbec nic. 
Je bláhové si myslet, 
že člověk má dostatek 
času. Pokud nějaký je, 
pak je to právě tady 
a teď. A měl by jej vyu-
žít velmi efektivně, ne-
propásnout ani jedinou 
šanci těchto cenných 
životních okamžiků.

Kdo ví, proč jsem 
se vlastně narodil na 
Zemi… Kvůli pokra-
čování rodu? Dítě ale 
vyroste za nějakých 
osmnáct let. A co dál? Vnoučata, stá-
ří… Stále v nějakém zběsilém koloběhu 
péče o potomstvo, jako u zvířete. Čím 
se tedy od něj liší člověk? Schopností 
myslet? O čem přemýšlet? Jak si zaří-
dit bydlení, zplodit potomky, nakrmit 
je a postavit na nohy? Vypadá to, že se 
člověk odlišuje od zvířete pouze tím, 
že zvíře dělá vše instinktivně a člověk 
dělá totéž, ale promyšleně. Soudě podle 
života, je to tak. Ale proč si tedy uvnitř 
přeje něco víc, něco, co leží za hranicí 
tohoto staletími vykresleného uzam-
knutého kruhu? Potomstvo, ano, to je 
báječné. Ale ty se narodíš sám, vaříš 
se v kotli tohoto života taky prakticky 

sám (protože příbuzenstvo – to je pouze 
vnější stimul a podpora tvé vlastní ži-
votní platformy). Nakonec umíráš sám 
a tento jev opět prožíváš čistě na své 
vnitřní úrovni. 

Koneckonců, nikdo ve skutečnosti 
nezná ani tvé myšlenky ani co skutečně 
prožíváš ani tvůj reálný život se všemi 
jeho ‚audio‘ a ‚video‘ obrazy mozku. 
Proč tedy příroda potřebuje takové hro-
madění niterných informací, myšlenek 
jednotlivce? Vždyť to žádná z živých 

bytostí nepotřebuje – kro-
mě člověka samotného. 

Co se skrývá v hlubi-
nách tohoto tajemství pří-
rody? Jestliže vychováváš 
děti osmnáct let (a někdy 
ani nevíš, koho jsi vycho-
val, protože některé jejich 
myšlenky a činy zůstanou 
pro tebe nerozluštitelnou 
hádankou), pak na pěs-
tování, nebo lépe řečeno 
hromadění svého vnitřní-
ho stavu utrácíš celý svůj 
vědomý život od raného 
dětství až do posledního 

dne na Zemi. Tak v čem je tedy smysl? 
Proč jsou člověku dány všechny tyto 
úrovně obtíží a utrpení? Proč prchavé 
mládí daruje člověku okamžiky vnitřní-
ho štěstí, po nichž pak teskní po zbytek 
svých dnů? Jaká je skutečná podstata lid-
ské existence? Kdo tedy skutečně jsem?

Copak jsem jen tělo? Rozhodně ne. 
Proč se tento pytel kostí a tekutin po-
hybuje pouze díky síle mé vůle? Mé? 
A kdo jsem tedy já, jestliže myslím 
nezávisle na tělesné bolesti? Co je to 
vůbec bolest? Kdo jsem já?!“

úryvek z knihy Ptáci a kámen
оd А.Novych

(titul se připravuje k tisku)

Anastasia NOVYCH

PTÁCI
A

KÁMEN

očistění mysli 
od všeho negativního

Náruč soucitu se v každém Tvém 
pohledu otevírá.

Vidím Tě v záblesku vodních par.

Mé oči se lesknou.

Děkuji za nádherný dar.

Alka Bazalka, AAS
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