
Podzimní  
sklizeň

Sklizeň lnu nebývala nikterak jednodu-
chou záležitostí. Kupříkladu ve střed-
ních Čechách se len dříve sekal ručně 
a z posekaného lnu se dělávaly malé 
svazky pomocí provázků a povřísel. Po 
čtrnáct dnů se chodívalo len převracet, 
aby hezky proschnul. Poté se ze svazků 
postavily malé snopy a po několika dal-
ších dnech se teprve svážel z pole.
Každá hospodyně hleděla, aby byl len 
vytrhán během prvních zářijových dnů, 
do oslav svátku narození Panny Marie 
(8.9.) 

pokračování na str. 4

Kde je naše pozornost, 
tam je i náš život

Pozornost to je síla, začátek procesu 
tvoření. Prostřednictvím koncentrace 
pozornosti je možné soustředit a na-
shromáždit určité druhy energií, jejichž 
exploze vede ke vzniku aktu jednání, 
tvoření něčeho (emocí, myšlenek, skut-
ků, událostí) ve viditelném i neviditel-
ném světě. To ve svém důsledku formu-
je osud člověka jak během života, tak 
i po smrti fyzického těla. 

pokračování na str. 6

Panna Maria: božská 
Láska, Boho Rodička
Na území bývalého Československa se 
nachází velké množství kulturních pa-
mátek, které vzdávají hold Panně Marii. 
Je vyobrazena jak na obrazech a so-
chách v církevních chrámech, tak na 
morových sloupech či monumentech 
nacházejících se většinou na místech, 
kde se Panna Maria zjevila lidem. 
Na všech těchto vyobrazeních je vy-
podobněná buď s Ježíškem, jakožto 
matka Boží, nebo samostatně stojící. 
Jedním z těchto vyobrazení je tzv. „Im-
maculata“ – Neposkvrněná. 

pokračování na str. 5

Dílo jednoho 
člověka spojuje 

celý svět
Celkem je známo 12 unikátních foto-
grafií autorky, z nichž 9 je veřejných a 3 
z nich zůstávají skryty před zraky svě-
tové veřejnosti. Obrazy Anastasie No-
vych – to je záhada nesoucí pečeť a zna-
losti, které se otevírají člověku podle 
toho, jak se seznamuje s knihami autor-
ky. Tyto znalosti se vztahují k tajemství 
života a smrti, duchovní cestě člověka, 
smyslu jeho života, jedinečné historické 
informaci, která odhaluje mnohá tajem-
ství, včetně tajemství svatého Grálu.

pokračování na str. 3
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Usnout za minutu? 
Naučí vás to 

metoda 4-7-8
Místo počítání oveček zkuste jiné po-
čty. Usnete do minuty!
Zítra potřebujete být fit, ale určitě bu-
dete jako mátoha. Budík totiž zazvoní 
už za čtyři hodiny a spánek stále ne-
přichází. Víte, že si nemůžete dovolit 
marnit čas odpočinku nespavostí. Čím 
víc však potřebujete spát, tím těžší je 
usnout. Zkuste dýchací trik 4-7-8.
Jak tedy vypnout stres, nervozitu a úz-
kost, a co nejdříve usnout? Dělá se to 
takhle…

pokračování na str. 2

Jak se ukázalo, lidský mozek se může 
snadno naučit něco dobrého. Jako 
příklad uvádíme zdravou vyživu. Pod-
statou tohoto jevu je skutečnost, že je 
ovlivněno centrum potěšení mozku, 
díky kterému dochází k návyku na ur-
čité potraviny.

Tato skutečnost byla prokázána výzkum-
níky na Tufts University. Vědci provedli 
experiment, který trval 6 měsíců. Zú-
častnilo se ho 13 lidí trpících nadváhou 
a obezitou. Byly mezi nimi jak ženy, tak 
muži. Cílem experimentu bylo, že osm 
lidí muselo držet dietu s nízkým obsa-
hem sacharidů a vysokým obsahem bíl-
kovin a vlákniny. Taková dieta odrazuje 
chuť pacientů na něco dobrého. Ostatní 
účastníci jedli tak, jak byly zvyklí.

Na konci pokusu byly skenovány mozky 
lidí, kteří se zúčastnili výzkumu. V průbě-
hu studie byly lidem ukazovány obrázky 
různých jídel. Je zajímavé, že u těch, kteří 
absolvovali speciální dietu, došlo k po-
klesu citlivosti na obrázky nezdravých 
potravin, a když jim ukazovali nízkokalo-
rické potraviny – citlivost se naopak zvy-
šovala. Na základě výsledků se dá tvrdit, 
že se lidský mozek může snadno naučit 
zdravé výživě. Ale mnohem důležitější je, 
že se dá stejně snadno naučit jiným uži-
tečným a konstruktivním návykům, které 
pomáhají v sebe rozvíjení. Toto je „neora-
né pole“ pro rozvoj sebe sama.

Poprvé bylo „centrum potěšení“ obje-
veno v roce 1952 kanadským výzkum-
níkem Jamesem Oldsem, v důsledku 
laboratorního omylu. Vědec zkoumal re-
akci potkanů na stimulaci centra bdělos-
ti, avšak u tohoto pokusu byla nesprávně 
implantována elektroda do jiného centra 
mozku, který byl i „centrem potěšení“. 
Následně byly provedeny pokusy ke 
zjištění stejného centra v mozku člo-
věka. Není to tak dávno, kdy skupina 
vědců z Centra pro kognitivní neurologii 
(Lyon, Francie) byla schopna prokázat, 
že orbitofrontální kůra, která se nachází 
v přední části mozku – je centrum, které 
reaguje na potěšení. Výsledky výzkumu 
byly publikovány ve vědeckém časopise 
«The Journal of Neuroscience“.

Dalším překvapivým rysem mozku je 
„neuroplasticita“, schopnost neuronů 
a neuronových sítí v mozku měnit vazby 
a chování v reakci na nové informace. 
Podstatou této vlastnosti je, že mozek, 
jak se ukázalo, se rád učí a na jeho vývoj 
má velmi dobrý vliv získávání nových 
dovedností, jako je hraní na hudební ná-
stroj, učit se nové tance, cizí jazyky a tak 
dále.

Použit tuto vlastnost se rozhodl Moše 
Feldenkraise – doktor věd, inženýr, fy-
zik a judaista. Naučil se znovu chodit 
po vážném zranění kolena v roce 1940, 
i přes pesimistické předpovědi lékařů. 
Díky své zkušenosti si vytvořil způsob 
práce s tělem, který pomohl tisícům lidí 
překonat důsledky nehod, nemocí a zra-
nění.
Naučit se něco nového není složité. Stačí 
pouze zaměřit svoji pozornost na úkol, 
který před vámi stojí, jednat pomalu 
a rozvážně.
Koncentrace a praxe při osvojení no-
vých informací a dovedností způsobuje 
změny v mozku. Jeho buňky a nervy 
začínají měnit svůj vnější vzhled a funk-
ce, spojují se spolu navzájem a při tom 
se zároveň ruší staré vazby a vytvářejí 
nové – to vše nám umožňuje použít část 
mozku pro „neobvyklé“ úkoly, adapto-
vat se v různých situacích, vzniklých 
v průběhu rušného každodenního života.
K dnešnímu dni vědci vyvrátili hypoté-
zu, že neurony odumírají s věkem a nové 
buňky se nikdy neobnovují. Ve skuteč-
nosti je mozek nejen schopen podstatné 
a neočekávané reorganizace, ale také 
produkuje nové neurony v každém věku. 
Takže na učení není nikdy pozdě!

Ovšem jedinečnost člověka nespočívá ve 
vysoce rozvinutém mozku, ale v duální 
povaze a svobodě volby. Věda úspěšně 
dokazuje (i když ne zcela chápe hlubo-
kou podstatu), že mozek je jen dobrým 
nástrojem. Pro vědce stále zůstává záha-
dou, „čí je tento nástroj a k čemu slouží 
a co je to člověk a jeho Osobnost?“ Náš 
mozek je výkonný počítač: jaké progra-
my do něj vložíme, to pak dostaneme.

Natalie Chomin

Jak naprogramovat mozek, aby pomáhal organizmu?
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Dlouhý, zdravý a šťastný život je výsledkem prospěšných činů, smysluplných projektů, které v nás samotných vzbuzují nadšení, a přitom jsou přínosem a požehnáním pro životy druhých. Hans Selye

ZDRAVÍ září 2015 • Polahoda

Všetci poznáme nepríjemný pocit bolesti 
kĺbov. Po štyridsiatke sa všetci snažíme 
veriť tomu, že je to len vedľajší príznak 
starnutia. Ale čo ak sa bolesti kĺbov 
ohlásia oveľa skôr? Môže to mať via-
cero príčin ako napríklad trauma, zlo-
meniny, artritída alebo reuma. Ale ako 
liečiť tento druh bolesti?

Nemusíte mať časté bolesti kĺbov 
na to, aby ste si všimli, že niekedy máte 
problémy so správnym ohnutím kolena. 
Bolesť môže nastať aj počas sedenia! Dá 
sa však naučiť, ako s týmito problémami 
bojovať. Recept pochádza zo stránky rus-
kej ľudovej medicíny. Ingrediencie sú jed-
noduché a ľahko dostupné. Dnes sa s vami 
o tento recept chceme podeliť.

Ingrediencie:
med, horčica, soľ, sóda (všetko po 
1 polievkovej lyžici)

Použitie:
Masť aplikujte na postihnuté oblasti, ná-
sledne obaľte mikroténovým vrecúškom 
a vlnenou šatkou. Nechajte pôsobiť mi-
nimálne 1,5 – 2 hodiny. Najlepšie je apli-
kovať ju pred spaním. Masť uchovávajte 
v chladničke. Liečbu opakujte 4-5 dní. Jej 
účinok budete cítiť už po prvom použití.

Nebudete veriť tomu, čo dokáže hor-
čica. Toto dochucovadlo je vyrobené z lie-
čivých bylín. Dokonca aj v medicíne sa 
používa na boľavé kĺby. Pokojne ho však 
môžete použiť aj na iné účely. Napríklad, 
ak na popáleniny nanesiete hrubšiu vrstvu 
horčice, bolesť zmizne. Pri bolesti hlavy 
je dobré aplikovať ju na čelo a spánky. 
Dokonca ju môžete aj prehĺtať pri bolesti 
hrdla.

Upozornenie: Tento článok je iba 
informatívny a nenahradzuje odbornú 

konzultáciu u lekára

Jsme nemocní, protože svět je nemocný. 
Jeho Svatost dalajlama.

Podle Světové zdravotnické organizace 
(WHO) prudce roste počet lidí nemoc-
ných rakovinou. Ročně je diagnosti-
kováno 14 milionů nových případů, do 
dvaceti let to má být skoro dvojnásobek. 
S náklady na léčbu onkologických pa-
cientů zápasí i nejbohatší země, pro ty 
chudší jde o neřešitelný problém. „Přes 
skvělé pokroky moderní medicíny se 
ukazuje, že problém rakoviny nevyřeší 
jen léčba,“ říká Christopher Wild, jeden 
z autorů studie WHO.

Dá se utéct rakovině?
„Máte rádi pohyb a chcete přispět na ve-
řejnou sbírku, ze které je podporována pre-
vence, pomoc nemocným a další výzkum 
onemocnění? Zúčastněte se běhů proti 
rakovině! Spojte příjemné s užitečným!“ 
Stovky tisíc lidí po celém světě zaplňují 
ulice velkoměst a běží. Zamýšlím se, jestli 
chtějí rakovině utéct, nebo ji doběhnout. 
Pan Petr se o to pokoušel přes šedesát let. 
Nakonec si pro ni stejně došel.

„Jako student jsem si plnými doušky 
užíval života. Od čtrnácti jsem denně kou-
řil dvacet cigaret. O alkoholu nemluvě,“ 
vzpomíná pan Petr. Práce číšníka mu také 
nepřidala. Noční směny, zakouřený lokál. 
„Vzorem jsem nebyl ani v osobním živo-
tě. První manželství vydrželo pár měsíců, 
druhé dva roky. Soudy o úpravu styku se 
synem jsem prohrál. Naposledy jsem ho 
viděl, když mu byl rok. Potřetí jsem vy-
ženil dvě dcery. Pohodu ukončila havárie 
na motorce. Sedmnáctiletá dcera při ní za-
hynula i s bratrancem. Deprese jsem řešil 
alkoholem. Další rozvod. Na počtvrté se 

na mne usmálo štěstí. S Evičkou nám to 
klape dvacet let. Navzdory způsobu života 
mi zdraví drželo až do šedesátky. Prodělal 
jsem lehčí infarkt, bral léky na srdce, na 
cukrovku, na cholesterol, občas na nervy. 
V červnu 2014 mne přepadla únava, závra-
tě, teploty a dusivý kašel. Pak už to šlo ráz 
na ráz: obvoďák, plicní, rentgen, cétečko. 
Z diagnózy jsem šel do kolen: obrovský 
malobuněčný karcinom levé plíce, prorůs-
tající do mezihrudí, s mnohočetnými me-
tastázami lymfatických uzlin.“. 

Naprostá beznaděj
Nález vyděsil i internistu a diabetologa. 
„Naprostá beznaděj. Jejich slova se ani ne-
odvážím publikovat. V zoufalství jsem se 
probojoval ke známému plicnímu chirur-
govi profesoru Pafkovi. Byl vstřícný a las-
kavý. Nad cétéčkem se půl hodiny radil 
s kolegy. Verdikt mi vzal všechny naděje: 
nádor nelze operovat, zkusit se dá jen che-
moterapie. Snad mne zachrání alternativa, 
řekl jsem si a vyrazil do Prahy za doktorem 
Hnízdilem.“

Do ordinace vstoupil bledý, vyčerpa-
ný, vystresovaný. Na cétéčku obrovský 
nález. Prognóza fatální. Tady je každá 
rada drahá, říkal jsem si v duchu. Asi ho-
dinu jsme si povídali o rakovině a o životě. 
Vzpomněl jsem si na příběh, který mi před 
časem vyprávěl pacient. Jeho pětašedesáti-
letou maminku hospitalizovali se zápalem 
plic. Když se šel ošetřujícího lékaře zeptat, 
jak na tom maminka je, dozvěděl se, že za 
zápalem plic je rozsáhlá neléčitelná rako-
vina. Mamince, která diagnózu neznala, 
prý zbývá pár měsíců. Syn šel za matkou 
na pokoj a spustil: „Zabal se mami, jdeme 
domů. Nic ti není, jen tady zbytečně zabí-
ráš postel.“ Maminka, bez jakékoliv léčby, 
žila ještě dvanáct let. Panu Petrovi jsem 
poradil, ať bez váhání podstoupí chemote-
rapii. Hlavně ale ať se chová, jako by byl 
zdravý, jakoby rakovinu vůbec neměl. Na 
rozloučenou jsem dodal: „Jste silný, vy to 
určitě zvládnete!“ Nečekal jsem, že ho ješ-
tě někdy uvidím.

Na zázraky nevěřím
Do ordinace dorazil za necelý rok. Štíhlý, 
opálený, rozesmátý. „Jsem úplně zdravý, 
pane doktore!“ hlásil na dálku. Zázrak? Na 
ty nevěřím.

„Po první chemoterapii jsem se oblé-
kl do civilu a dvě hodiny chodil po areálu 
nemocnice. Léčbu jsem bral s pokorou, 
nepřipouštěl si žádné vedlejší účinky. 
A ty, až na vypadané vlasy, také žádné 
nebyly. Chemoterapie zabrala. Dokonce 
mi ji zkrátili na čtyři cykly. Od začátku 
nemoci jsem věděl, že je to omyl. A po-
kud snad na plicích něco bylo, tak je to 
už dávno zpátky ve vesmíru, v černé 
díře, přepracované na něco neškodného. 
Několikrát denně jsem si opakoval: jsem 
silný, zvládnu to! Psychickou podporu 
jsem našel v knížkách Jaroslava Duška 
Ze-mě a Tvary tmy, Anity Moorjani Mu-
sela jsem zemřít, Laurenta Gounelle Bůh 
chodí po světě vždycky inkognito a mno-
ha dalších. Před nemocí jsem je neznal. 
Najednou jsem cítil, že je potřebuji, že 
mne uzdravují. Ráno začínám půllitrem 
vlažné vody se dvěma citróny. Pak si 
dám na balkóně kafíčko, ve společnosti 
věrného maltézáka Andílka. Děkuji při-
tom všem, kteří mi pomohli a které mám 
rád: rodičům, lékařům, bratrovi, manžel-
ce, celému vesmíru. Následuje kapitola 
z knihy Nekažte si život maličkostmi od 
Richarda Carlsona. Každodenním rituá-
lem je pití šťávy z červené řepy, mrkve, 
jablek a ananasu. Miluji túry po Besky-
dách. Týdně nachodím skoro osmdesát 
kilometrů. Pravidelně si dávám výšlap na 
můstek Jiřího Rašky: 428 schodů bez je-
diného odpočinku! Na túře nesmí chybět 
sáček na odpadky, které cestou sbírám. 
Zdravím kolemjdoucí, často se s nimi za-
stavím a popovídám. Denně vypiji čtyři 
litry vody a bylinných čajů. Z jídelníčku 
jsem vyřadil bílé pečivo a slazené nápoje. 
Maso a mléko si dám jen výjimečně. S al-
koholem a cigaretami jsem dávno přestal. 
Výsledkem mojí proměny je, že jsem 
přestal brát léky na srdce, na tlak, na cho-
lesterol i na cukrovku. Všechny hodnoty 
mám přitom normální. 

Při túrách s úžasem pozoruji změny 
v přírodě. Pomáhá mi to měnit myšlení 
a léčit popletenou hlavu. Úplně jsem pře-
stal číst noviny a koukat na televizi. S man-
želkou se staráme o městský pozemek pod 
naším balkonem. Z jara jsme na něm vysa-
dili spoustu květin a keřů. Učím se žít pří-
tomným okamžikem, radovat se z každého 
dne, nesoudit, nevytvářet domněnky, být 
vděčný za to, že jsem, a za ty, které mám 

rád. Kdybych to udělal dřív, mohl jsem si 
rakovinu i další nemoci odpustit.“

Máme nejcennější lék
K Petrovu uzdravení jistě přispěla che-
moterapie. Neméně důležitou byla změna 
jeho chování, přístupu k životu. Dokázal 
mobilizovat nejcennější lék, který existuje: 
samoúzdravné schopnosti. Je přesvědči-
vým důkazem toho, že člověk se mnohem 
lépe uzdravuje, pokud přestane myslet jen 
na sebe, na honbu za penězi, za štěstím. 
„Štěstí následuje, nedá se pronásledovat,“ 
napsal rakouský psychiatr Viktor Frankl. 
„Nad rakovinou není třeba zvítězit, stačí 
ji pochopit, abychom lépe chápali i sami 
sebe. Lidé mají rakovinu, protože jsou 
sami rakovinou,“ dodává psychosomatik 
Ruediger Dahlke.

„Jsme nemocní, protože svět je ne-
mocný,“ řekl tibetský dalajláma. Globální 
krize je společenskou rakovinou. Nemilo-
srdným zrcadlem naší bezohlednosti, pý-
chy, drancování přírody a energetických 
rezerv, otravy mezilidských vztahů. Řecko 
není izolovaným nádorem, který lze jed-
noduše odříznout nebo léčit finančními 
infúzemi. Je projevem selhání celé civi-
lizace, postavené na iluzi nekonečného 
ekonomického růstu. Snad to pochopíme 
dřív, než nás společenská rakovina zahu-
bí. Petr nám ukázal cestu.

MUDr. Jan Hnízdil, ve spolupráci 
s pacientem Petrem, www.hnizdo-zdravi.cz

vyšlo na www.vitalia.cz

Rakovina jedince, rakovina společnosti

Miri byla velmi 
zvídavá mladá 
žena, zajímala 
se nejen o život 
jako takový, ale 
přála si dozvědět 
se, co znamená 

být ženou. Toužila být sama sebou, chtěla 
být silná a statečná, aby obstála ve všech 
zkouškách, které jí život přinese. Pomalu 
se učila pečovat o domácnost i o své tělo 
a poznávala, že je to občas náročné, někdy 
na čas, někdy měla pocit, že jí chybí fy-
zická síla i motivace. Jindy zase podávala 
dobré výkony, byla velmi vytrvalá a praco-
vitá. Vadila jí ale i menší bolest, či jiné po-
tíže, které na ní čas od času zaútočily. Miri 
zatoužila po pohodlnějším životě, proto 
si do „domácnosti“ obstarala pomocnici 
Antiku. Když Antika přišla, velmi sladce 
a jemně pozdravila. 

Miri byla potěšena, že má konečně 
vytouženou pomocnici. Po chvíli, když se 
Antika rozkoukala, přísně Miri nařídila: 
„Nic nedělej, sem do kouta si sedni!“. Miri 
uposlechla a posadila se. Bylo to úžasné 
mít takovou pomocnici v domácnosti, Miri 
už nemusela skoro nic dělat, mohla v klidu 
odpočívat, protože Antika převzala velkou 
část jejích úkolů. Komu by se to nelíbilo, 
jen tak si sedět v koutku, odpočívat bez 
námahy. 

Jenže po dlouhém čase sezení a nic-
nedělání začne tělo bolet, energie v něm 
neproudí, proto se i milé Miri sezení pře-
stávalo líbit, bylo pro ni nepohodlné. Ale 
co bylo nejdůležitější, zapomínala i na 
vše, co se za svůj život naučila, na veške-
rou tvořivost, už neuměla používat intuici 
a její tělo začalo pomalu chátrat. Chtěla se 
přeci jen přidat a pomoct milé Antice, ale 
kdo by komu vlastně měl pomáhat, vždyť 
to byla stále její domácnost, její království. 
Miri si pozvolna začínala uvědomovat, 
že odevzdala Antice svoji korunku. Když 
se chtěla do něčeho pustit, Antika jí hned 
nakázala: „Sem si sedni, to nedělej, to ne-

smíš, tady zůstaň, teď budeš dělat jen to, 
co já řeknu.“

Miri zůstala jako omráčená, vždyť 
jediné, co chtěla, mít pomocnici do do-
mácnosti. Ale co se to stalo? Nezbylo na 
ní nic, čím by mohla pomoci. Když si to 
uvědomila, sebrala všechny síly, které jí 
zbyly, vyhodila Antiku a sama se vydala 
na obtížnou cestu k sobě samotné, aby si 
vzala zpět korunu a opět se stala královnou 
ve své „domácnosti“ – ve svém těle. Slovo 
závěrem:

Chceme, aby náš ženský cyklus byl 
přirozený i s jeho výkyvy, náladami, bo-
lístkami a nepříjemnostmi? Nebo chceme, 
aby naše cesta byla jednodušší, bezbolest-
ná, příjemná? 

Využíváme-li však pomocníků, kteří 
nám umožní, aby naše cesta byla jedno-
dušší, bez potíží, často možná ani netuší-
me, za jakou je to cenu. Nikdo nám neřekl, 
kolik za to budeme muset zaplatit. Ještě je 
čas. Kdykoli spatříme Lunu na obloze, mů-
žeme se k ní obrátit s prosbou, aby ochra-
ňovala sílu a intuici všech žen… 

Poučme své dcery a dívky, dejme jim 
bezpečí, lásku, prostor a čas, aby samy 
dozrály v krásné ženy – pozvolna, jak se 
rozvíjí květy nádherného růžového keře, 
jehož si ceníme nejen pro jeho vůni, ale 
i pro plody které jsou k užitku všech. 

Každá žena může být královnou, po-
kud s láskou pečuje o království svého těla 
a pěstuje krásu 
své duše. Její lás-
ka a vnitřní krása 
pak naplní každý 
prostor, do něhož 
vstoupí a čeho se 
dotkne… 

Alena Stellnerová – AAS, www panvicky.
webnode.cz

Místo počítání oveček zkuste jiné po-
čty. Usnete do minuty!

Zítra potřebujete být fit, ale určitě bu-
dete jako mátoha. Budík totiž zazvoní už 
za čtyři hodiny a spánek stále nepřichází. 
Víte, že si nemůžete dovolit marnit čas 
odpočinku nespavostí. Čím víc však po-
třebujete spát, tím těžší je usnout. Zkuste 
dýchací trik 4-7-8.

Nádech – výdech
Uvědomělé dýchání a dýchací cvičení 

jsou součástí jógy a východní medicíny už 
po celá tisíciletí. Do svých rad je zahrnul 
i doktor Andrew Weil z Arizony, absolvent 
Harvardu a propagátor techniky 4-7-8, 
která si po celých Spojených státech našla 
desetitisíce nadšených a vyspalých vyzna-
vačů. 

Jak tedy vypnout stres, nervozitu 
a úzkost, a co nejdříve usnout: Podle 
mnoha ohlasů budete v limbu už za mi-
nutu. Dělá se to takhle: 

Nadýchnete se nosem na 4 vteřiny;
Zadržíte dech na sedm vteřin;
Pomalu ústy vydechnete na osm vte-

řin;
Přesně vychytaná délka intervalů údaj-

ně změní chemii ve vašem mozku, zpomalí 
srdeční tep a ztiší vaši mysl, abyste mohli 
„zabrat“. Pomáhá znovu usnout i při ne-
vítaném probuzení uprostřed noci, kdy se 
všechno zdá nejčernější a děsy brání spán-
ku. Funguje i pro rychlé zklidnění ve dne 
třeba před zkouškou nebo jiným náročným 
výkonem.

Zklidní tělo i mysl
Vynervovaný člověk nevědomky za-

držuje dech a má nedostatek kyslíku, což 

se projevuje takřka na všech 
fyziologických pochodech. 
Stres se tak stává nejen psy-
chickým, ale už i fyzickým 
problémem.

Permanentní stres vypla-
vuje do žil stresový hormon 
adrenalin. Dýchání je pak 
rychlé a mělké. Pokud zá-

měrně dech zpomalíte, nutí vás to k hlubší-
mu nadechování a tomuto tempu se přizpů-
sobí i rychlost úderů srdce. Koncentrace 
na vlastní dech zároveň pomůže mozku 
odklonit myšlenky od jiných témat, která 
by vás rozrušila. Přivolat spánek pomáhá 
i monotónnost dechového cvičení.

Jako narkóza
Když se dlouze, pomalu a důkladně 

nadechnete (napočítáte do čtyř), přijme-
te více kyslíku. Jeho zadržením (po sedm 
vteřin) umožníte tkáním vstřebat ho větší 
množství. Vyrovnaný osmivteřinový vý-
dech pomůže z plic (a tím samozřejmě 
z celého těla) odstranit oxid uhličitý. Me-
toda má vliv na centrální nervový systém 
a má zřejmě mírně sedativní účinky. 

Zadržení dechu a pak vědomě pomalé, 
ovládané vydechování, spustí v těle řetě-
zovou reakci. Nesmíte se však poddat nut-
kání zrychlit dech nebo aspoň zrychlovat 
počítání, a provádění se nesmí ani přerušit. 
Za pár chvil ucítíte, jak se tělo uvolňuje 
a relaxuje.

Mnoho těch, kteří metodu vyzkoušeli, 
o ní mluví jako o „narkóze“ – prý na ně 
má stejně rychlé účinky: V jednu chví-
li jste bdělí a vše ostře vnímáte, a najed-
nou se probudíte a všechno už je za vámi. 
V tomto případě noc, obvykle plná děsu, 
stresu, převalování atd. Místo toho je ráno 
a vy jste krásně odpočatí, protože jste plně 
využili celý čas, vyhrazený ke spánku.

Rady do postele
Rad na dobrý spánek je spousta. Za-

čínají u dobré postele s kvalitní matrací 
a polštářem -jedním či více – podle toho, 
jak to máte rádi. Což platí o přikrývce 

a oděvu – i kdyby to mělo být úplně bez 
něj, pokud vám to vyhovuje. Chce to také 
čerstvý vzduch, takže na noc se má důklad-
ně vyvětrat a ztlumit topení, protože ideál-
ní teplota na spánek je mezi 17 a 20 stupni.

Co ještě pomůže usnout?
V ložnici by měla být na spaní vypnutá 

televize i další elektronika. Mobily ani tab-
lety do postele neberte. Pokud potřebujete 
hudbu, nastavte si automatické vypnutí, ať 
vás neruší během noci. Někdy se vyplatí 
i šumítka – speciální přístroje, které vydá-
vají uklidňující monotónní zvuky. Může to 
být déšť, vítr, šumění moře, ale také tiché 
vrčení ledničky nebo rádiovch vln z éteru, 
záleží na každém.

Pokud vám pořádná tma vyhovuje, 
zakryjte i tak nepatrné zdroje světla, jako 
je displej digitálního budíku nebo ledky na 
přístrojích. Pokud snesete na obličeji spací 
masku, je to taky dobrá možnost.

Dietologové to neslyší rádi, ale 
s prázdným žaludkem se usíná fakt špat-
ně. Večeři byste měli sníst tři hodinky před 
spaním, jako rychlá pomoc se vyplatí ba-
nán, jogurt, ořechy. Pomáhají i bylinkové 
čaje, ale pozor, s pitím to moc nepřeháněj-
te, jinak vás to bude honit na malou třikrát 
za noc. O alkoholu nemluvě, ten sice po-
může usnout, ale ruší další spánkové fáze.

Nespavost není jen daň současnému 
způsobu života. Je to nemoc, která sni-
žuje kvalitu života. Nedostatek spánku 
vede k poruchám imunity a zvyšuje rizi-
ko vzniku různých chorob – od srdečních 
přes duševní až po nádorová onemocnění. 
Výzkumy také potvrzují jasnou souvislost 
mezi poruchami spánku a depresí. Na una-
veného člověka doléhá mnohem více pra-
covní zátěž a všechny další nástrahy kaž-
dodenního náročného života. Dělá chyby 
a za volantem může být nebezpečný sobě 
i druhým.

http://zena.centrum.cz/zdravi/domaci-
-lekar/clanek.phtml?id=806060

Jestli chceš klidně spát, vezmi si 
s sebou do postele čisté svědomí.

Walter Benjamin

Příběh pro ženské uši
aneb antikocepce trochu jinak

Usnout za minutu? 
Naučí vás to metoda 4-7-8

Domáca masť od bolesti kĺbov – 
kolien, lakťov a ramien
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Chceš realizovat své sny? Probuď se! Rudyard Kipling

Akademického architekta a výtvarníka 
Mílu Chaloupku jsem poznala v roce 
2012. Naprosto nezištně a ochotně navr-
hl a vyrobil nádherné ceny pro účastní-
ky prvního ročníku soutěže Duhové kří-
dlo. Těmi cenami jsou keramické kachle 
s motivem duhy a křídla. Díky tomuto 
motivu získala tehdy soutěž svůj název 
a ten k ní od té doby patří stejně neod-
myslitelně jako Mílova keramika. Snad 
mohu říci, že Míla se stal během let ze 
spolupracovníka mým dobrým kama-
rádem. V každém případě je člověkem, 
kterého si velmi vážím pro jeho dobré 
srdce a čistou duši.

Duhové křídlo – cena za činnost ve 
prospěch lidí se zdravotním postižením – 
byla v roce 2012 v Pardubickém kraji 
novým, neznámým počinem. Ty jsi velmi 
vytížený člověk. Proč ses tehdy rozho-
dl věnovat spoustu svého času, abys pro 
nominované bezplatně navrhl a vytvořil 
ceny?

Ta nabídka mne jednoduše zaujala 
a především potěšila. Čas neexistuje, čas 
se dělá. Rozhodl jsem se, že si udělám čas 
a začal jsem přemýšlet, co vytvořit. Vznik-
lo několik ideových návrhů a tenhle mo-
tiv nejlépe vyjadřoval celou tu myšlenku: 
duha jako symbol pestrosti života ve všech 
jeho barvách a křídlo jako symbol snahy 
dostat se výš, překonávat překážky, prostě 
letět vzhůru. 

Tvoje tvorba mne velmi oslo-
vuje a dokážu si ji představit 
i doma na zdi. Kde lidé mohou 
Tvé věci vidět?
Byť se keramikou zabývám 
téměř 45 let, je to moje dru-
há profesní pozice. Mám ji 
jako nutnost a vnitřní potře-
bu a zároveň jako arteterapii. 
Pudí mne to něco dělat a je to 
produkt mé vlastní práce bez 
vnějších vlivů a tlaku okolí. 

Keramiku tvořím svobodně – nesledu-
ji současné keramické trendy. Připravuji 
výstavu v září v galerii Barbara v Hradci 
Králové, v červenci a v srpnu vystavuji na 
výstavě Unie výtvarných umělců Pardu-
bického regionu v Nasavrkách – a hlavně 
tvořím letošní ceny pro Duhové křídlo. 

A mohou lidé přijít k Tobě do ateliéru 
a něco si koupit?
Ať přijdou, jsou zváni. Kontakt naleznou 
na www.keramochaloupka.adam1.cz

Vím, že pomáháš i jinak – jsi členem 
Lions clubu. Čím se zabýváte?
V Pardubicích charitativní světová orga-
nizace Lions club funguje již 16 let. Naší 
hlavní činností je pomoc nevidomým, sla-
bozrakým a dětem. Pomoc neposkytujeme 
jednotlivcům, ale organizacím a zařízením. 
Úzce spolupracuje-
me například s Ty-
flocentrem, Ranou 
péčí, Lentilkou, 
DC Veská, Ham-
zovou léčebnou 
v Luži.

Vystudoval jsi 
architekturu a živíš 
se jí. Může se na 
Tebe někdo obrátit, 
že chce navrhnout 
bezbariérový dům?

Jsem společníkem architektonického ate-
liéru ADAM PRVNÍ, který projektuje jak 
domy rodinné, bytové, tak veřejné budovy. 
Dnes se všechny veřejné budovy navrhu-
jí jako bezbariérové, takže není problém 
navrhnout ani bezbariérový rodinný dům. 
Všechny bezbariérové úpravy navíc kon-
zultujeme s Českou abilympijskou asoci-
ací.

Ty máš sám zkušenost s určitým 
zdravotním handicapem. Jak se Ti žilo 
a žije? 
V roce 1954, když mi byl jeden rok, jsem 
onemocněl dětskou obrnou. Jejím násled-
kem je omezená pohyblivost a chůze. Žil 
jsem v době, kdy nebyl kladen takový dů-
raz na integraci lidí s postižením do spo-
lečnosti. Já jsem se tedy integroval sám. 
☺ Asi díky mé povaze jsem neměl s in-
tegrací problémy a myslím, že okolí mne 
vnímalo a vnímá jako zdravého člověka. 
Jsem si vědom toho, že lidé jsou na tom 
mnohem hůř.

Jaký největší pokrok vnímáš v oblasti 
podpory lidí s postižením a naopak, co 
považuješ za negativní jev v této oblasti? 
Obecně si myslím, že se udělalo a dělá 
spoustu věcí pro bezbariérovost. To má 
podstatně širší dopad nejen na postiže-
né, ale i na maminky s kočárky atd. Lidé 

s postižením jsou 
mnohem více vi-
dět, nejsou schová-
ni v ústavech. 

Představ si, že 
jsi politik. Jaké 
opatření, které 
by mohlo lidem 
s postižením 
usnadnit nebo 
zpříjemnit život, 
bys přijal jako 
první?

Jako politik bych zakázal šíření negativ-
ních zpráv.

Na co se těšíš v nejbližší době?
Těším se na to, že si udělám víc času pro 
sebe a pro rodinu. Sám sebe stále úkoluji 

a zahrnuji prací a to není dobře. Umět nic 
nedělat, to je asi jeden z mých osobních 
úkolů.

Vím, že při Tvém vytížení je to téměř 
zbytečná otázka, ale přesto by mě 
zajímalo, jak rád trávíš volný čas, co Tě 
ještě baví kromě keramiky?
Dejme tam spíše podmiňovací způsob: 
bavilo by mě nicnedělání. Jen tak si číst, 
koukat se kolem sebe, chodit do přírody 
a ven. To by mne hodně nabíjelo. Nabíjí 
mne i práce s hlínou, ale takhle bych si 
představoval trávení volného času. Kromě 
umění bych se rád také naučil umění „nic-
nedělání“. 

Máš nějaké zkušenosti s alternativní 
léčbou?
Mohu říct příběh z mého útlého dětství, kdy 
mne homeopatika uzdravila z těžkého ek-
zému. Když jsem začal chodit na vysokou 

školu, moje maminka zemřela na rakovinu. 
Tehdy jí pomáhal biotronik pan Zezulka. 
Nechával jsem se tam ošetřovat také a na-
vštěvuji i další léčitele. Začal jsem se již 
před delším časem aktivně zajímat i o jógu, 
ale ve cvičení nejsem důsledný. Absolvoval 

jsem také kurz holotrop-
ního dýchání. Všem těm-
to metodám a technikám 
přikládám velký význam. 
K jinému vnímání věcí 
mezi nebem a zemí mne 
inspiruje i moje životní 
partnerka – manželka Iva. 

Co tě těší, z čeho se 
raduješ?
Mám rád humor, nad-
sázku a ironii. Obecně – 
máme všechno a neváží-
me si toho. Je to jenom 
o tom, aby lidé byli na 
sebe navzájem hodní, aby 
se uměli radovat. Když 

se budu „chmuřit“, „chmuřím“ se sám na 
sebe. Každý máme v sobě radost, jde o to 
otevřít se, uvolnit tu radost a dát ji najevo 
všem ostatním. I dýchání nás otvírá. To je 
také velké umění. Každý z nás má v sobě 
všechny odstíny duhy – od tmavých tónů 
až po ty světlé. Svět je bipolární, pere se 
v něm dobré a špatné. Ideální by bylo, aby 
to bylo vyrovnané – nulový stav, kdy vlast-
ně nemůže být žádný problém. Je to hrozně 
jednoduché, ale zároveň velmi obtížné. 

Máš nějaký recept či vzkaz pro čtenáře, 
kteří se setkali s nemocí či úrazem?
Nechtěl bych nikoho „strašit“ moud-
rem.☺Ale přesto, vzpomněl jsem si na 
jeden citát:
„Proti narození ani smrti nemáš léku, 
proto si v mezidobí zachovej radost.“

Děkuji za rozhovor.
Radka Svatošová

MILOSLAV CHALOUPKA: Každý z nás má v sobě odstíny duhy

Duhové křídlo – cena za činnost ve 
prospěch lidí se zdravotním postižením

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

Co je to platforma Crowdfunding podle svědomí?
Dává příležitost realizovat projekty a nápady, a to prostřednictvím společného úsilí 
různých lidí, za účasti sponzorů a s možným zapojením odborníků v daném oboru.
Platforma v sobě spojuje možnosti jak crowdfundingu, tak crowdsourcingu. Ve výsled-
ku projekty ožívají díky kolektivní pomoci.
Naším generálním ředitelem je svědomí. Ano, správně jste pochopili:) Vaše Svědomí 
je sponzorem vašich dobrých skutků.
V současné době fungují stránky www.allatra.in v testovacím režimu.
Pro úspěšné zahájení projektu hledáme upřimné odborníky (volontéry) na tyto pozice: 
– účetní (nezisková sféra)
– právní poradce 
– koordinátor projektu. 
Kontaktujte nás, prosím, na tel.: Natalie 608 825 898, Dušan 737 124 037.

Je 12.září, pravé poledne. Z Katowic-
kého letiště právě startuje letadlo do Ky-
jeva. Sedím u okna a sleduji, jak se země 
vzdaluje. Cítím lehké vzrušení. Znovu se 
dostavil ten nádherný pocit, který jsem měl 
v momentě, když jsem se rozhodl letět do 
Boryspolu na výstavu obrazů malířky a spi-
sovatelky Anastasie Novych, jejíž dílo sjed-
nocuje celý svět, jak svojí krásou a upřím-
ností, tak nepopsatelnou duchovní silou. 

Celkem je známo 12 unikátních foto-
grafií autorky, z nichž 9 je veřejných a 3 
z nich zůstávají skryty před zraky světové 
veřejnosti. Obrazy Anastasie Novych – to 
je záhada nesoucí pečeť a znalosti, které 
se otevírají člověku podle toho, jak se se-
znamuje s knihami autorky. Tyto znalosti 
se vztahují k tajemství života a smrti, du-
chovní cestě člověka, smyslu jeho života, 
jedinečné historické informaci, která od-
haluje mnohá tajemství, včetně tajemství 
svatého Grálu.

Nemůžu se dočkat. Zapínám čtečku 
a čtu úryvky z knihy „Ptáci a kámen“ od 
téže autorky. Zlehka se nořím do nádher-
ného příběhu o starém rybáři. Pravdivost 
a čistota tohoto člověka mne uchvátila 
natolik, že jsem úplně ztratil pojem o čase.

„Přistáváme, připoutejte se, prosím“, 
ozval se hlas letušky a vrátil mě zpátky do 

„reality“. Po pár minutách letadlo přistává 
a já stojím před letištěm a čekám na kluky, 
s kterými mám jet do Boryspolu. Mají tro-
chu zpoždění. Je to přes celé město a tak 
nám to bude trvat asi hodinu. Začínám být 
nervózní. Doufám, že to stihneme. Výstava 
končí v 17 hodin. Konečně vidím známé 
auto a kluky, jak na mě mávají. Po srdeč-
ném přivítání se vydáváme na cestu. Město 
je ucpané. Rosťa se snaží vyhnout všem 
kolonám a jede jako o závod. Po 70 mi-
nutách jsme na místě. Opět se objevuje ten 
nádherný pocit. 

Vystupuji z auta a ihned ke mně při-
stupuje Andrej. Viděli jsme se dohroma-
dy třikrát, ale mám pocit, jak bychom se 
znali celý život, ostatně jako se všemi 
z mezinárodního hnutí AllatRa. Srdečně se 
přivítáme a prohodíme pár zdvořilostních 
slov. Chci se zdržet, ale táhne mě to do 
sálu místního kulturního domu. Neskuteč-
ně mnoho lidí různého věku. Postavím se 
do řady, která se pohybuje velmi pomalu. 
Bezděčně se rozhlížím po okolí a vidím 
spoustu známých tváří. 
Začínám cítit nepopsa-
telný klid. Cítím jej 
i z přítomných lidí.

Řada se posunula 
a já náhle stojím před 
třemi obrazy. Jsou 
úchvatné. Jako bych se 
díval na živé fotografie. 
Čas se najednou zasta-
vil. Stojím v němém 
úžasu. Zdají se mi tak 
povědomé, tak známé. 
Náhle mne čísi ruka 
pobídla, abych postou-

pil dále. Nemilosrdná řada mě vytlačila 
z dohledu těchto magických pláten. Jsem 
znovu na konci zástupu hledajících lidí.

„Musím je vidět ještě jednou“. Všeobí-
mající klid mě neopouští. Opět stojím před 
nimi. Cítím se nádherně. Ten klid a Láska, 
která z nich vyzařuje je nekonečná. Nechce 
se mi odcházet, Bohužel řada je neúprosná. 
Vycházím před sál a rozhlížím se kolem. 
V očích všech přítomných vidím Lásku 
a vděčnost. Uvědomuji si, že jsem součást 
celku. Jasně chápu, že pravda je tak prostá. 
Opět mě zaplavuje pocit nekonečné Lásky, 
té nejmocnější energie ve vesmíru. Jsem 
absolutně šťastný. Moc bych si přál, aby se 
každý člověk na planetě rozhodoval podle 
svého svědomí a pocítil ten nekonečný po-
cit Lásky a vděčnosti.

Začněme v sobě upřímně tuto Lásku 
a vděčnost hledat a svět se promění z ma-
terialistického obydlí plného strachu na 
rozkvetlou zahradu plnou šťastných lidí. 
Bůh s námi.

Luboš Šafránek

Snad každý člověk v těchto týdnech 
registruje zvyšující se počet uprchlíků po 
celé Evropě a s tím i spojenou mediální 
kampaň. Je smutné, jakým způsobem je 
lidem předkládán tento tragický výsledek 
naší „vyspělé civilizace“. Pokud bude chtít 
běžný občan tuto situaci správně a nestran-
ně pochopit, neměl by zapomenout, že ka-
ždá mince má vždy dvě strany. Ze sdělova-
cích prostředků jsme varováni, abychom si 
dali veliký pozor na tyto „individua“, která 
se neštítí vůbec ničeho, která žijí na pokraji 
společnosti a jsou schopna čehokoli. Ale je 
to vůbec pravda? Není náhodou v něčím 
zájmu, aby vyvolával nacionální a rasovou 
nesnášenlivost mezi lidmi, vyzdvihoval 
rozdíly mezi nimi, udržoval nás v neustá-
lém strachu a napětí…a následně s námi 
snadno manipuloval? „To znamená, že 
jakákoli válka je způsob rozdělení, rozdro-
bení společnosti, metoda zastrašení lidí. 
Lidi nechtějí války, to politici a velekněží. 
Jedna země neútočí na druhou, to hromád-
ka politiků a žreců vede svou hru na úkor 
životů milionů obyčejných lidí. … na po-
čátku přicházejí informace, volba, změna 
vědomí a potom již, následkem toho všeho, 
je čin. Lidé by to měli nejenom jednoduše 
chápat, ale podle vlastních možností by 
měli rozpoutání jakékoliv války aktivně 
čelit, zejména ve fázi přípravy veřejného 
mínění na internetu a v masmédiích…“(z 
knihy AllatRa)

Odpověď je, jako celá pravda, jedno-
duchá. Stačí jen zjistit skutečnou příčinu 
těchto masových migrací. Je s podivem, 
že se nikdo nezeptá samotných lidí, kteří 
jsou nuceni hledat útočiště pro sebe a své 
děti ve „vyspělém světě“. Co tyto lidi nutí 
opouštět svoje domovy? Před čím vlastně 
prchají? Je to válka a hladomor! Jak je 
možné, že ve 21. století ještě existuje po-
jem hlad? Nemáme snad dostatek všeho?

Každoročně sestavuje časopis „For-
bes“ žebříček 100 nejbohatších lidí světa. 
Na tom by nebylo „nic divného“ a dokon-
ce ani špatného, pokud by na druhé straně 
nebyla spousta lidí, kteří hladoví. Jeden 

britský chlapec spočítal, že kdyby každý 
z této stovky nejbohatších lidí daroval do 
společné pokladny pouhých 10% ze své-
ho jmění, do třech měsíců by pojem hlad 
zmizel ze světa. Položme si proto jednodu-
chou otázku. Proč tito lidé nechtějí, aby se 
všichni měli dobře? Proč nečinně přihlížejí 
k tomu, jak denně umírají děti ve válkách 
a hladomorech? Místo pomoci druhým li-
dem dávají na odiv svou určitou nadřaze-
nost. „V normální, civilizované společnos-
ti by to vůbec nemělo být. Je to nehezké. 
A pomáhat společnosti, lidem by mělo být 
„skvělé, solidní a prestižní…“ (z knihy 
AllatRa)

Vzhledem k tzv. krizi spojené s uprch-
líky, světoví politici a kněží přijímají opat-
ření na ochranu svých občanů. Ale před 
čím? Odpovědět si už musí dát každý 
sám. „Rigden: Každý z nás, kdo se nachází 
v těle, je hercem v divadle hmoty. Hra je 
šokující, ale velice poučná. Jedněm se ote-
vírá Pravda, zatímco jiní jsou uchváceni 
vlastní licoměrností. Jediný rozdíl je v tom, 
na které straně, v této iluzornípodívané, 
stojí tvoje vědomí.“ (z knihy AllatRa )

Chci jen podotknout, že tito lidé jsou 
úplně stejní jako my. Kdyby naši zemi po-
stihla válka nebo hladomor, také bychom 
hledali pomoc u lidí, kteří žijí na území, 
kde vládne mír a kde rodiče mají co dát 
k jídlu svým dětem. Pevně věřím, že si 
všichni lidé uvědomí, že to, co postihlo 
tyto lidi, může také postihnout i nás. Pevně 
věřím, že každý člověk bude tuto situaci 
posuzovat a hlavě jednat podle svědomí. 
Pevně věřím, že v nás zvítězí Láska, že 
máme šanci všichni přežít a to i vzhle-
dem k blížícím se klimatickým změnám 
na planetě. Vždyť všechny nehezké věci, 
které se na této planetě dějí, nepochází od 
Boha, ale od nás samotných. Dejme proto 
společně šanci LÁSCE A PŘÁTELSTVÍ 
a začněme poslouchat hlas své duše. Cho-
vejme se k druhým tak, jak bychom chtěli, 
aby oni se chovali k nám. 

Dušan Valeček

K ZAMYŠLENÍ 

BESEDA S KNIHOU ALLATRA 
Stará proroctví na různých kontinentech, 
v různých dobách a v různých nábožen-
ských systémech vypovídala o tom, že 
v této době globální změny epoch bude 
dána kniha, která změní svět. Bude sil-
ná v každém svém slovu a znaku. Díky 
informacím, které přinese lidé ztratí po-
chybnosti i strach a uvidí pravdu.

22.10.2015 od 16.00 hod. 
Vstup zdarma

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

odloučené pracoviště Klub Spirala 
Energetiků 940, Orlová-Lutyněwww.allatra.in

Senzační výstava unikátních obrazů a knih A. NOVYCH: 
Dílo jednoho člověka spojuje celý svět
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Není hezčích pohádek, než jsou ty, které píše sám život. Hans Christian Andersen

Je osm hodin večer a zapínáte televizi, 
kde zrovna běží nejsledovanější talkshow 
u nás. Hostem na rozhovor je úspěšný mla-
dík, který se dokázal prosadit i v zahraničí 
a patří k současným pýchám národa. Říkej-
me mu třeba Pepa.

Pro ženy je Pepa tajným snem, pro 
muže zase vzorem. Už teď dokázal víc, než 
většina lidí za celý život. Kde bere tu sílu, 
odhodlání a chuť, zatímco neztrácí svůj na-
kažlivý úsměv? Už párkrát zakopl, ale to 
ho překvapivě nezastavilo…

Moderátor se Pepy ptá, jak se dokázal 
dostat tak daleko, že se o tom jeho kraja-
nům ani nesní. Z čeho pramení jeho vel-
kolepost?

A než dostaneme odpověď, seznamte 
se ještě s někým docela odlišným.

Je osm hodin ráno a paní ve středních 
letech odemyká dveře od malého květi-
nářství nedaleko centra města. Říkejme jí 
třeba Eva a měli byste vědět, že opravdu 
miluje květiny.

Než za hodinu začne provoz, stihne 
vše dokonale připravit a nad šálkem kávy 
se už těší na své dnešní zákazníky. Chová 
se k nim vstřícně a většinou je jí to opláce-
no. I když si u ní zrovna dveře nepodávají, 
tak Evu její skromný krámek uživí. Nevadí 
jí to, sama je spokojená s málem.

Manželství bohužel nedopadlo, no 
není v dnešní době sama. Zatnula zuby 
a odešla od něj, protože si jí nevážil. Všich-
ni jí říkali, ať neblbne, ale je to bojovnice. 
Radši samota, než trápení bez konce. Po-
řád má krásné děti, pro které by dala život.

Přátelé Evu obdivují, že skrz nepříz-
nivé podmínky stojí s hlavou vztyčenou. 
Ptají se, jak to dělá. Má méně než oni, a vy-
trpěla si toho naopak mnohem víc. A přesto 
je šťastná.

Dva různí lidé. Dva docela jiné osudy. 
A přece na konci dne mají něco společné – 
životní pohodu. Spokojenost s tím, kdo 
jsou. Na své cestě životem umí být šťastní, 
i když na oko mají zcela jiné podmínky.

Víte co? Ono je totiž to „venku“ vlast-
ně docela jedno.

Jasně, narodit se do afrického slumu 
a každé ráno se strachovat, zda bude co 
k jídlu je trochu jiná kapitola, ale my žije-
me v té požehnanější části světa.

Pepa i Eva si totiž to největší bohat-
ství nosí uvnitř sebe. A díky tomu si svůj 
život dokáží udělat takový, jaký si ho přejí 
mít. Nikomu, ani jim se nevyhnou pády. 
Jenže oba mají sami sebe a tak je nakonec 
dokáží překonat. Na jejich odlišných stez-
kách je vidět, že není jeden model štěstí 
pro všechny. Nic takového neexistuje. Je 
jenom opravdovost.

Čím blíže jí jsme, tím se cítíme šťast-
nější v našich vlastních botách. Pokud se 

zapíráme a vzdalujeme se od ní, roste v nás 
naopak frustrace.

Někdo zbohatne a bude díky tomu 
nadosmrti šťastný. Jiný zbohatne a zkazí 
si celý život. Někdo vystuduje univerzitu 
a zařídí si díky tomu skvělou budoucnost. 
Jiný vystuduje univerzitu a život, který mu 
to přinese, pro něj bude utrpení.

Někdo ze školy odejde a zničí si tím 
zítřky. Někdo školu nedodělá a svoje štěstí 
najde v práci, kterou by jiní považovali za 
úplně obyčejnou.

Vidíte ten rozdíl?
Jedni následují svojí opravdovost, dru-

zí se ženou za něčím, co tu není připraveno 
pro ně. Nejsou k sobě upřímní, poslouchají 
cizí předpoklady a odměnou jim je nespo-
kojenost.

Zní to jednoduše, že? Škoda, že jen 
málo lidí to opravdu chápe. Ale Eva s Pe-
pou tomu rozumí přesně a jejich vnitřní 
klid je toho živoucím důkazem.

A teď si představte, že Pepa nebo Eva 
jsou vaše děti v dospělosti.

S chutí do života. Váží si sami sebe 
a proto si jich váží i jejich okolí. Kdykoli 
s nimi mluvíte, tak cítíte radost, že tenhle 
možná nejdůležitější životní „projekt“ se 
vám povedl.

Chtěli byste pro své děti to stejné? Vě-
řím, že ano – ať už dáváte přednost multi-
milionáři nebo květinářce.

Existují pohádky, které mají za cíl 
přesně toto ve svých čtenářích vypěstovat. 
Nejen smysl vnitřního bohatství pochopit, 
ale také ho získat.

Štěstí. Autenticita. Láska. Integrita. 
Sebevědomí. Naplnění.

To jsou benefity takového životního 
naladění. A protože člověk se nejlépe učí 
skrze příběhy, tak právě předčítání těchto 
pohádek přinese dětem něco, co už jim 
nikdo nevezme. Něco, díky čemu jednou 
sami určí, jak bude vypadat jejich cesta. 
Nebudou se bát jít naproti svému osudu, ať 
už je jakýkoliv.

A jako třešnička na dortu se stanou 
i vaším pohlazením na duši.

Vyberte si tu, která vám nejvíc padne 
do oka a vydejte se na neopakovatelnou 
cestu radosti, naděje a inspirace!

http://pohadkynovyvek.cz/

Kytku nebo milion? 
Víte, že to vyjde nastejno?

Šálek čaje v sobě vždy měl a stále má 
ukrytý určitý význam. Stal se zastave-
ním v rušném koloběhu života, společ-
níkem osamělých chvil i přátelských po-
sezení. Je hned po vodě nejrozšířenějším 
nápojem na Zemi a bez nadsázky se dá 
říct, že ovlivnil životní styl nespočtu lidí. 
S každým šálkem čaje se budete dotýkat 
historie i přítomnosti, s každým přivo-
něním budete spjati s lidmi žijícími v do-
bách minulých i budoucích.

Vrátíme se k pramenům a vzpomene-
me na starý slovanský nápoj IVAN-ČAJ.

Tento název dostal v polovině 17. sto-
letí, tzn. v počátku rozkvětu obliby čaje 
a kávy ve světě. Do té doby jej ruští léči-
telé nazývali „borovou bylinou“ pro jeho 
mnohé léčivé vlastnosti. Zvláštní oblibu 
měly čaje z listů Ivan-čaje, kterým se lé-
čily migrény, záněty. Měl i přízviska jako 
chlebnica (chlebník) a mjelničnik (asi 
mlýnek). To proto, že vysušené pomleté 
kořeny se podle rad léčitelů přidávaly do 
mouky na chleba. Ještě se Ivan-čaji říkalo 
petuškové jablko kvůli chuti mladých listů, 
které se používali na salát. Milovníci čaje 
ho začali připravovat tak, že chutí a bar-
vou připomínal pravý čaj. Dělali to tak, že 
listy Ivan-čaje sušili, spařili horkou vodou 

v soudku, pak třeli v korytě a na plechu na 
pečení sušili v ruské peci. Po usušení listy 
ještě jednou mleli a čaj byl hotov.

Nejvíc se tohoto čaje připravovalo ve 
vesnici Koporje u Petrohradu, proto se za-
čalo Ivan-čaji říkat Koporskij čaj. Cenili si 
ho Sibiřané i donští kozáci a jiní. Později 
se stal nejdůležitějším výrobkem ruského 
vývozu. Po zvláštní úpravě se vozil po 
moři do Anglie a dalších zemí Evropy, kde 
měl zvučné jméno, stejně jako čínské hed-
vábí nebo damascénská ocel.V zahraničí 
nazývali Ivan-čaj Ruským čajem.

Ivan-čaj kvete od půlky června do kon-
ce srpna, květy se otvírají od 6 až 7 hodin 
a vábí množství včel. Není to neobvyklé, 
vždyť Ivan-čaj je jednou z nejlepších me-
donosných rostlin.

Předpokládá se, že z jednoho hektaru 
porostu mohou včely sesbírat až tisíc ki-
logramů medu. „Kiprejnyj“ (ruský název 
rostliny je Kiprej) med je podle znalců 
nejsladší a průzračný. Kromě medu sbírají 
včely svůj „chléb“ nergu.

Semena Ivan-čaje dozrávají v srpnu. 
Zralá semena s lupnutím vylétají z tobolek, 
nad porosty a do širokého okolí se vznášejí 
na spirálovém peříčku, jakoby se roztrhla 
peřina. Jsou udivující letci a mohou doletět 
po větru až desítky kilometrů. 

K léčení se používají květy, listy 
a kořeny Ivan-čaje. Sbírá se v době kvě-
tu, obvykle listy a nerozvité květy zvlášť.

Ivan-čaj obsahuje:
flavonoidy (kvercitin, kepferol, spasmo-
lytické účenky na močové cesty); stimu-
lanty (20% stimulantů s protikrvácivým 
účinkem); slizy ( 15%, tiší záněty, boles-
ti); chlorofil; pektin; v listech jsou vitamí-
ny (karotén, vit. C ( 200-388mg – třikrát 

více než pomeranče); kořeny jsou bohaté 
na škroby, polysacharidy, organické ky-
seliny; v listech je mnoho mikroelemen-
tů (pro stimulaci krvetvorby) nejvíce ze 
všech rostlin

Unikátní složení Ivan-čaje umožňuje 
velké použití v léčitelství. Předčí všechny 
jiné byliny v léčení zánětů.

V národní medicíně se Ivan-čaj ode 
dávna používá proti otokům – vědecky 
potvrzeno rozborem květů

Co nám dává Ivan-čaj:
je účinný při nemocech močového a po-
hlavního ústrojí (prostata),posiluje potenci, 
léčí jizvy v žaludku a dvanácterníku, zvy-
šuje imunitu proti virovým onemocněním 
dýchacího ústrojí, při prevenci zubního 
kazu, zlepšuje složení krve, zmenšuje in-
toxikaci organismu (čistí jej), léčí otravy 
z jídla a alkoholu, dodává sílu při vysílení, 
léčí žlučníkové,kameny, slezinu, posiluje 
vlasové kořínky, vitamínu C je v něm 6,5 
krát více než v citronu, lečí migrénu, nor-
malizuje krevní tlak…

Roste všude v mírném pásu (od Petěr-
burga po Kamčatku)

Pozn překladatele: nejlepší na tom 
je, že tato rostlina roste i u nás, jmenuje 
se vrbovka úzkolistá, vrbka úzkolistá (Epi-
lobium angustifolium L.), používá se jako 
bylinka na prostatu.

celý článek číst na: http://leva-net.
webnode.cz/products/o-prospesnosti-

ruskeho-caje/
Návod na sběr, sušení, fermentaci a vaření 
ruského čaje na: http://leva-net.webnode.
cz/products/priprava-ivan-caje-vrbovky-/

O prospěšnosti IVAN-ČAJE

Medúzy můžete potkat i u nás
Jedním z tvorů, které máme pevně spo-
jené s představou dovolené u moře, je 
medúza. Málo se ví, že tento rosolovitý 
tvor žije vzácně také u nás. Pokud tedy 
při koupání potkáte ve vodě malou me-
dúzku, rozhodně to nemusí znamenat 
příznak pominutí smyslů. 

Až do roku 1880 znali vědci pouze 
mořské medúzy. Pak ale britský biolog 
Ray Lankester v okrasném jezírku s dove-
zenými lekníny našel živou medúzu a dal 
jí latinské jméno Craspedacusta sowerbii – 
medúzka sladkovodní.

Původ nejasný
Brzy nato se podobné zprávy začaly 

objevovat i v jiných evropských zemích 
a většina biologů je pojmenovávala jako 
navzájem odlišné druhy. Teprve český zoo-
log Emil Dejdar správně rozpoznal, že se 
jednalo o různá vývojová stádia téhož dru-
hu, který žije v teplejších oblastech mírné-
ho pásma celé severní polokoule.

Náhlý masový výskyt na konci 19. sto-
letí v Evropě však vede některé vědce k zá-
věru, že sladkovodní medúzka k nám přišla 
ze Severní Ameriky společně s dováženými 
akvarijními rybami a rostlinami. Právě teh-
dy se totiž masově rozšířila akvaristika a do 
evropských vod se nedobrovolně přestěho-
vala celá řada dalších amerických druhů, 
například sumeček americký, koljuška, slu-

nečnice, nebo rostlina vodní mor.
Naše medúzka je opravdu vzdálená 

příbuzná mořských druhů, mnohem blíž 
ale má k domácímu nezmarovi. V jejím 
složitém vývojovém cyklu také prochází 
stádiem, které se nezmarovi velmi podobá. 
Tehdy žije přisedle na dně a na vodních 
rostlinách (v Čechách byl tento polyp po-
prvé popsán podle úlovku z pilíře Karlova 
mostu ve 30. letech minulého století).

Teprve když teplota vody během léta 
dlouhodobě stoupne nad 20 stupňů Celsia, 
začnou na polypovi pučet diskovité útva-
ry, které se oddělují v podobě medúz. Ty 
jsou samčí a samičí a představují nejvyšší 
stádium rozmnožující se pohlavně. Jeho 
výsledkem jsou drobná vajíčka, která se po 
dopadnutí na dno změní v první stádium – 
larvu. Z ní se později vyvine již zmíněné 
druhé stádium – polyp.

Malá ale naše
Po dostavění vltavské kaskády tep-

lota vody ve spodním úseku Vltavy po-
klesla, což (společně se znečištěním) 
patrně znamenalo konec i pro pražské 
medúzy. Bývají však v některých letech ví-
dány v polabských zatopených pískovnách 
a v některých rybnících.

Během 80. let potápěči několikrát 
hlásili masový výskyt medúzek ze Slap-
ské přehradní nádrže. V posledních letech 

byla jejich přítomnost zaznamenána také 
v jižních Čechách u Blatné a na Ostravsku 
a Opavsku.

Svědčí jim zejména dlouhá teplá léta, 
při nichž teplota vody dosáhne 25 až 30 
stupňů – právě taková, jako je to letošní. 
I z toho je patrné, že jejich původní domov 
byl někde jižněji. Teprve při těchto teplo-
tách tvorové dorůstají do stádia medúzy. 
V jiných letech přežívají pouze jako poly-
pi, kteří snadno uniknou pozornosti.

Spatřit sladkovodní medúzku není 
jen tak, protože průměr jejího klobouku 
ve tvaru převráceného talíře dosahuje jen 
okolo dvou centimetrů. Po jeho obvodu má 
věnecem několika stovek chapadel, jimiž 
loví kořist – drobný plankton splyvající 
ve vodě. Navzdory příbuznosti k mořským 
medúzám a společnému zařazení mezi ža-
havce tato chapadla člověku neublíží.

Také polyp je dravec lovící pomocí 
chapadel. Je průhledný, dosahuje velikosti 
jen několika málo milimetrů a často žije 
zahrabaný v písku na dně i několik let. 
Rozmnožuje se nepohlavně pučením.

Jan A. Novák
http://www.novakoviny.eu/archiv/priro-

da-a-ekologie/1376-meduzka-sladkovodni

České tradice: Podzimní sklizeň

Podzimní ohníčky
Podzim na Chodsku býval ve znamení: 
„Vohníčky ha pečený jabka v kožiše“ (Oh-
níčky a pečené brambory ve slupce). Na 
podzim, kdy se sklízeli brambory, dělali se 
na polích ohníčky. Naneslo se suché chras-
tí, sláma ze strništ a suchá bramborová nať. 
Všechno se to zapálilo a to bylo všude kou-
ře. Při zapalování ohně platilo pravidlo, že 
všichni museli být úplně zticha, prý aby 
oheň snadněji chytil. Aby ohníček lépe ho-
řel, zpívalo se:

„Hoř ohníčku, hoř,
příde na tě tchoř.
Nebudeš-li hořeti,
hodíme tě do řeky,

příjde na tě černá vrána,
budeš hořet až do rána.

 
(z Moravy)

Okolo ohníčku se pak ská-
kalo nebo se všichni vzali 
za ruce a tancovali okolo 
ohně, někdy ho zas přeska-
kovali. Potom se přinesli 
z pole brambory, daly do 
horkého popela a upekli je.

Slunéčko zachází  
za hory,

pasáci pečou brambory,
slunéčko zachází za kostel,

pasáci lezou na postel.
(z Táborska)

Len
Sklizeň lnu nebývala nikterak jednoduchou 
záležitostí. Kupříkladu středních Čechách 
se len dříve sekal ručně a z posekaného lnu 
se dělávaly malé svazky pomocí provázků 
a povřísel. Po čtrnáct dnů se chodívalo len 
převracet, aby hezky proschnul. Poté se ze 
svazků postavily malé snopy a po několika 
dalších dnech se teprve svážel z pole.

Andulka konopí močila,
žabka jí do kapsy skočila.
Na druhý den močila len,

žabka jí s kapsy skočila ven.

Každá hospodyně hleděla, aby byl len vy-
trhán během prvních zářijových dnů, do 

oslav svátku narození Panny Marie (8.9.). 
„Trhačky“musely len vytrhávat dobře, 
protože by po nich prý „paběrkovaly divé 
ženy“. Na Žamberecku se při trhání lnu 
říkalo:

Trhám, trhám len,
pojďte žínky ven!

Buďte naše pomocnice,
dám Vám mouky i krupice,

žínky pojďte ven!

Když se len dotrhával, nechávalo se něko-
lik nejdelších stébel na poli, prý aby byl 
napřesrok ještě vyšší. Úplně nejdelší stéb-
la pak děvčata splétala do třípramenného 
copu, který zahrabávaly do země. Tento 
obřad byl nazýván „děláním věnečku Pan-
ně Marii.“
Len se dříve pěstoval zejména v severních 
Čechách a právě tam v některých vesnicích 

slavili po ukončení jeho sklizně lidovou 
slavnost, spojenou s hudbou, tancem a zpě-
vem, které se říkalo „koponická“.
Povřísla (místy také pobřísla), jimiž se 
vázaly svazky lnu, bývaly nejčastěji zhoto-
veny z dlouhých stébel žita, později z pro-
vazu (většinou sisalu), na jehož jednom 
konci byl malý špalíček pro lepší uchycení 
a utažení.

Vinobraní
Vinobraní připadá na období mezi sklizní 
na polích a podzimní setbou. V krajích, 
kde byly vinohrady, patřilo vinobraní 
k největším svátkům v roce – zejména 
pokud byla úroda vína 
zvláště dobrá.
Ženy sbíraly hrozny vína 
do košů a ty pak odnášely 
do kádí. Tomu ale 
předcházel jeden prastarý 
zvyk. V předvečer svátku 
narození Panny Ma-
rie (8.9.) se především 
v krajích na jižní Moravě 
„zarážela hora“. Hlídač – 
hotař vinohradu nechal 
ráno v kostele u zpovědi 
posvětit kytici polních 
květů. Poté se odebral 
k vinohradu, kde nabodl 
na dlouhé bidlo na jeden 

konec jablko a k němu přivázal kytici. Pak 
vykopal jámu, položil přes ní takto oz-
dobené bidlo a rozdělal oheň, na kterém 
spálil posvěcenou kytici z loňského roku. 
Na to přišel starosta s hospodářem, třikráte 
obešli jámu, pokropili jí svěcenou vodou 
a pomodlili se. Modlitby byli směřované 
hlavně ke sv. Urbanovi – patronovi všech 
vinařů. Po motlitbě každý, kdo pracoval 
na vinici, hodil do jámy tři hrozny vína. 
V jámě vztyčili ozdobené bidlo a zaházeli 
jí. Vztyčení bidla značilo, že je vinohrad 
uzavřen a nikdo do něj nesměl až do vino-
braní vstoupit.
Úryvek z knihy “Lidové obyčeje a nápady 

pro šikovné ruce – Podzim”
http://www.ceske-tradice.cz/tradice/

podzim/podzimni-sklizen

Pohádkami Nový Věk si plním jeden ze 
svých největších snů, kterým je sebere-
alizace. Jejich tvorba mi dala příležitost 
skvěle skloubit své psací dovednosti, 
kreativní tendence a chuť předávat dál 
myšlenky, které mně samotnému v životě 
tolik pomohly.

David Zonyga
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pokračování z minulého čísla…

Moc energie
Vynálezů, systémů i způsobů existuje 

mnohem více; již dnes bychom mohli od-
stavit všechny jaderné elektrárny a přesto 
mít nadbytek levné a dostupné energie. 
Přirozenou reakcí by tedy neměla být 
snaha alternativní získávání energie za ka-
ždou cenu vyvrátit, ale naopak se zeptat: 
Pokud máme vše, technologie i možnosti, 
proč stavíme jaderné i tepelné elektrárny? 
Proč celý náš svět neběží svým rychlým 
tempem pomocí čistých a levných zdrojů 
energie?

„Část zařízení volné energie pracuje 
právě na existenci a využívání vnějších 
vstupních energií, čímž bortí tradiční sché-
mata.“

Existují vlivy, snažící se potlačit vývoj 
příliš inovativních a dostupných zdrojů 
energie, a stejně tak chybí dostatečná sna-
ha takové systémy zavést. Jako vždy, když 
příběh nedává smysl, zásadní roli hrají pe-
níze… Respektive s penězi spjatá moc. Ve 
světě, v jakém teď žijeme, existuje účinná, 
osvědčená cesta, jak si moc získat a udr-
žet, a ještě u toho vypadat jako lidumil, 
mecenáš umění a velkorysý sponzor toho 
i onoho.

Klíčem je kontrolovat energii, oběh 
peněz a samozřejmě vlastnit banky, jež pe-
níze půjčují. Finanční monopol už dávno 
funguje. Člověk sice blaží svou duši vědo-
mím, že může vydělat tolik peněz, kolik 
si umane, a to dokonce téměř libovolným 
způsobem, ale vždy musí respektovat 
měnu, kterou si určí centrální banka – což 
není nic jiného než soukromá firma vydá-
vající se za státní. Řeč je například o ne-
chvalně známém Federálním rezervním 
systému (Fed). Na americkém Fedu není 
kromě názvu federálního vůbec nic, vlast-
ní jej soukromý bankovní kartel, založený 
prominentními rodinami Rockefellerů, Ro-
thschildů, Morganů či Warburgů. A ten ur-
čuje pravidla hry. Má nejen výhradní právo 
na vydávání peněz, ale ovládá i většinu 
klíčových odvětví, včetně energetického 
průmyslu.

Byl to právě John D. Rockefeller, kdo 
se stal prvním americkým miliardářem, 
když roku 1870 založil Standard Oil a pus-
til se do vysávání zásob ropy. A byl to J. 
P. Morgan, kdo potopil Teslu. Těmto lidem 
(přesněji řečeno jejim potomkům a násled-
níkům) leží u nohou každý, kdo si potře-
buje půjčit peníze nebo si jen dovolí zřídit 
bankovní účet. Klíčovou roli hraje právě 
energie. Těžební giganti vydělávají dost 
peněz na to, aby si mohli dovolit vypustit 

dobře nakrmené lobbisty a říct jim „trhej“. 
Důsledek natolik nevyvážené moci je zřej-
mý, vždyť skoro každý aspekt dnešního 
života souvisí s ropou a elektřinou.

Je pochopitelné, že kdo má moc, ten ji 
nechce ztratit, nýbrž rozšiřovat. Takovému 
člověku by přišlo zcela nevhod, kdyby si 
mohli firmy i jednotlivci obstarat energie 
zdarma či velmi levně. Znamenalo by to 
jejich přinejmenším částečnou nezávislost 
na úvěrech bank a vlivu nejbohatších. Eko-
nomiku současnosti může zrychlit či na-
opak zpomalit výše úrokových sazeb. Vol-
ná energie by přinesla nový druh kapitálu, 
čímž by utrpěla regulační moc úrokové 
míry. Pro někoho, kdo disponuje monopol-
ní kontrolou nad tištěním nebo půjčováním 
peněz, je představa volné energie zdarma 
jedem, který by mohl otrávit a podkopat 
jeho moc.

A tak neváhají zaplatit odborníky, od-
koupit a pohřbít revoluční technologie, po-
mlouvat, pošpinit nebo se jakoukoliv ces-
tou zbavit vynálezce, zdiskreditovat jej či 
odsunout. Na druhé straně s radostí podpo-
ří kteréhokoliv vědce popírajícího volnou 
energii na základě zákonů termodynamiky.

Skuteční hybatelé dějin nikdy nesedí 
ve vládě, ta totiž nemá nad tím, co korpora-
ce vyrobí, pražádnou moc. Korporace, jak-
mile se rozroste dostatečně, začne vládám 
diktovat. Agendu vždy určuje ten, kdo pla-
tí. Morgan financoval toho, kdo se chystal 
využít měděné drátky. Rockefeller podpo-
ruje technologii spalující kvanta ropy.

HAARP pro pěkné počasí
V posledním století se vynořily celé 

počty kontroverzních osobností a jejich 
vynálezů. Objevila se jména jako Keely, 
Hubbard, Coler. Většinu z nich odvál čas, 
čelili odhalení podvodů, nepochopení je-
jich zařízení i nezájmu veřejnosti. Možná 
jen nevyšla na povrch celá jejich studia, 
kaž dopádně dnes visí na seznamu podvod-
níků. Někteří z opravdových vynálezců na-
razí na potenciálně revoluční způsob nebo 
technologii, ale zmocní se jich zhoubný 
komplex zvaný zištnost. Leckdy své vyná-
lezy přeceňují, aniž by do nich vložili do-
statečné úsilí a výzkum. Přicházejí na trh 
nebo patentový úřad s neúplnými teoriemi, 
nedokončenými přístroji. Následně je čeká 
trpká srážka s realitou, a co mohlo být sku-
tečným přínosem, skončí jako neúspěšný 
pokus o zbohatnutí.

V jiných případech vtrhnou na scénu 
opravdoví podvodníci. Klamou své zákaz-
níky falešnými přístroji na volnou energii 
pomocí propagačních videí, nebo dokonce 
prodávají bedny sešroubovaných koleček 
do nic netušících domácností. Smlouvami 
nejenom okrádají stávající důvěřivce, ale 
ještě před odhalením se lživé materiály 
dostanou k přátelům a blízkým. Například 
v USA pochybný obchod se „zázračnými 
přístroji“ způsobil prudký nárůst nedůvěry 
k upřímným výzkumům.

Posledním faktorem je pasivní ve-
řejnost. Nezdá se, že by se nějak aktivně 
zajímala o zásadní změnu způsobu výroby 

elektrické energie, a přitom je všeobecně 
známé, nakolik tradiční způsoby škodí 
zdraví planety i jejích obyvatel. Pro za-
čátek by možná stačilo shromažďovat 
informace. Analyzovat. Vystoupit z toho 
pochybného vzorečku moderního dogma-
tismu a tmářství… Otevřít oči.

Před více než sto lety se hlupáci spik-
li proti geniálnímu Teslovi. Po zneuznání, 
diskreditaci a zruinování přenesli všechnu 
práci tohoto muže do vlastních výzkum-
ných zařízení a v těch se narodil HAARP, 
oficiálně stanice na výzkum počasí, podle 
jiných názorů zbraň hromadného ničení. 
Co to ale vypovídá o mocných lidech, když 
každého inovátora zesměšní a zadupají, 
přičemž luští plánky jednoho šarlatána sto 
let a pak postaví stanici na počasí? 

Několik praktických příkladů
Zářivá energie, již využívá například 

zařízení Henryho Moraye, EMA motor 
Edwina Graye nebo zesilovací vysílač Ni-
koly Tesly. V současnosti vlastní švýcarská 
Komunita Methernitha asi šest plně fungu-
jících přístrojů, založených na této energii. 
Jedná se o přírodní formu energie a lze ji 
čerpat z ovzduší nebo získávat z obyčejné 
elektřiny metodou „rozdělení na části“.

Permanentní motory jsou konstrukcí 
Roberta Adamse z Nového Zélandu. Ta-
kové zařízení údajně odebírá 100 wattů 
elektřiny ze zdroje, přičemž generuje 100 
wattů k dobíjení zdroje a zároveň více než 
140 BTU (britská tepelná jednotka) tepla 
za dvě minuty!

Superúčinná elektrolýza. Podle Sta-
na Meyera z USA i firmy XogenPower, 
Inc. lze působit na vodu její vlastní mo-
lekulární frekvencí, také účinnost procesu 
mění různé elektrolyty. Dokonce i různé 
geometrické struktury a povrchy fungu-
jí lépe než jiné. V roce 1957 si Američan 
Samuel Freedman patentoval slitinu kovů, 
která spontánně rozkládá vodu na vodík 
a kyslík bez elektrického vstupu. To zna-
mená, že tato slitina může vyrábět vodík 
z vody velmi levně.

Studené fúze. V březnu roku 1989 
oznámili Martin Fleischmann a Stanley 
Pons z Brigham Young University v ame-
rickém Utahu úspěch ve vyvolání atomové 
fúzní reakce v jednoduchém stolním zaří-
zení. Horká fúze je proces, odehrávající 
se ve všech hvězdách. Za milionových 
teplot se atomy vodíku přestávají chovat 
přirozeně a namísto odpuzování se spoju-
jí v helium. Fúze je vlastně opak štěpení, 
ale studená fúze nevyžaduje milionové 
teploty. Dochází k ní, když se „setká“ kys-
lík a těžký vodík, zvaný deuterium s kovy, 
jako jsou palladium, titan či nikl. Pro re-
akci je nutný spouštěč, například elektřina. 
Studená fúze, paradoxně ke svému jménu, 
uvolňuje během reakce obrovské množství 
tepla, a nikoliv radiaci jako horká fúze.

Tepelná čerpadla a sluneční ener-
gie. Klasické tepelné čerpadlo najdete ve 
své lednici. Ovšem v ní je technologie 
využitá tím nejhorším možným způso-
bem. „Pumpuje“ teplo z lednice ven do 

KAM ZMIZELA VOLNÁ ENERGIE?

Na území bývalého Československa 
se nachází velké množství kulturních pa-
mátek, které vzdávají hold Panně Marii. 
Je vyobrazena jak na obrazech a sochách 
v církevních chrámech, tak na morových 
sloupech či monumentech nacházejících se 
většinou na místech, kde se Panna Maria 
zjevila lidem. 

Na všech těchto vyobrazeních je vy-
podobněná buď s Ježíškem, jakožto mat-
ka Boží, nebo samostatně stojící. Jedním 
z těchto vyobrazení je tzv. „Immaculata“. 
Toto slovo pochází z latiny a znamená „Ne-
poskvrněná“. Na první pohled se od ostat-
ních neliší. Ovšem pokud se na ní podrobně 
zadíváme, určité odlišnosti nalezneme. Ve 
většině případů stojí „Panna Maria Nepo-
skvrněná“ na Zeměkouli, kterou oplétá had 
nebo drak, u jejich nohou je umístěn srpek 
s růžky směřujícími vzhůru (znak Allat) 
a nad její hlavou se vznáší 12 hvězd. 

Člověk neznalý věci si, ve většině pří-
padů, přiřadí toto vyobrazení k biblické 
mytologii a k tridenskému dogmatu. Podle 
něho toto vyobrazení symbolizuje vítěz-
ství Marie nad Ďáblem a odkazuje se na 
zjevení sv. Jana (12 kapitola). Ovšem tato 
zdánlivě jasná skutečnost má svůj základ 
v prapůvodních znalostech, které jsou dá-
vány lidem od nepaměti (více informací 
naleznete v knize „AllatRa“od A.Novych). 

Panna Maria zde ve skutečnosti sym-
bolizuje prapůvodní ženský princip, s je-
hož pomocí byl vytvořen celý materiální 
vesmír. Had, který oplétá zemi je živočiš-
ný rozum pokoušející se vládnout této pla-
netě. Většinou má Panna Maria na tomto 
hadovi pravou nohu, což symbolizuje 
převahu duchovního světa nad tím mate-
riálním. 

Jinými slovy se nám po celou dobu exi-
stence naší civilizace někdo snaží naznačit, 
že láska a dobro je tím hlavním důvodem, 
pro který stojí, zato žít. Je nanejvýš jasné, že 
lidé, kteří tyto znalosti předávali, v podobě 
obrazů a soch Panny Marie Neposkvrněné, 
věděli o hrdinském činu Marie Magdalé-
ny a o jejím poslání pomáhat všem lidem 
upřímně prosícím o spásu své duše.

„…Ve skutečnosti zůstal Svatý Grál 
u Marie Magdaleny. S jeho pomocí našla 
nejen skrytou sílu, která jí kdykoli umožňo-
vala odejít do světa Božího. Ale nesmíme 
opomenout vznešenost a čistotu Mariiny 
duše, neboť na sebe vzala obrovskou zod-
povědnost a odkryla vnější sílu kvůli po-

moci trpícím. Volba Marie Magdaleny je 
velkým duchovním hrdinským skutkem. Ne-
boť když poznala vyšší svět, stala se Bytostí 
vyšší než je Člověk, zůstala na Zemi, v tom-
to pekle, v podstatě uvázla mezi světy, aby 
pomáhala milionům trpících. A díky tomu 
přichází obrovská duchovní síla skrze pan-
nu Marii na pomoc trpícím. Právě ona se 
už dva tisíce let zjevuje lidem. (více infor-
mací naleznete v knize „Sensei ze Šambaly 
IV“od A. Novych). 

Na území obývané Slovany se kult 
Bohorodičky datuje od začátku katoliza-
ce těchto území, ovšem Slované symbol 
Matky, jako prapříčiny všeho, uznávali 
odpradávna. V době, kdy si katolická cír-
kev začala podmaňovat většinu Evropy, se 
začala zjevovat Marie Magdaléna lidem na 

různých místech starého kontinentu (např. 
zjevení ve Fatimě), což bylo pro vysoké 
hodnostáře katolické církve nepřijatelné, 
neboť celé toto náboženství postavili na 
čistě mužských principech. Ještě horší 
ovšem bylo, že se zjevovala právě Ma-
rie Magdaléna, kterou církev pomluvila 
v očích věřících už na počátku vzniku to-
hoto náboženství. Proto museli zareagovat 
na stále častější zjevení vysvětlením, že se 
jedná o matku Ježíše Krista. Toto vysvětle-
ní se zachovalo vlastně až do dnešní doby. 
Slované znali pravou povahu tohoto posel-
ství a snažili se zachovat tyto znalosti pro 
budoucí generace prostřednictvím právě 
těchto podobenství Panny Marie Neposk-
vrněné. 

„Marie Magdalena byla a dodnes zů-
stává Pochodní na oltáři Lásky Krista.“

(více v članku Panna Marie nebo Ma-
rie Magdalena, Polahoda 7/2013)

Na mnoha místech našeho území se 
do dnešních dní zachovaly opravdu nád-
herné obrazy a sochy, které tuto vzácnou 
ženu připomínají. Jedním z takových míst 
je i vesnice Darkovičky u Hlučína. Plasti-
ka pochází z roku 1862 a nachází se před 
budovou místní školy. Jejím autorem byl 
místní rodák Jan Janda. Další se nachází 
například na městské věži v Trnavě. Dějiny 
této věže se datují od roku 1574. Tehdy její 
vrchol zdobil srpek měsíce, jehož konce 
směřovali vzhůru (znak Allat) s hvězdou 

umístěnou nad ním. Tento symbol posléze 
vystřídala právě socha Immaculaty (1739-
1742) a v této podobě zůstala prakticky 
dodnes.

Je zjevné, že kult „Matky Bohorodič-
ky“, díky čisté víře mnoha lidí, přetrval 
celá staletí. Bohužel v dnešní době už má-
lokdo zná původní význam informací, kte-
ré byly prostřednictvím „Immmaculaty“ 
předávány dalším pokolením. Je nanejvýš 
důležité, abychom začali pátrat po pravém 
smyslu těchto odkazů a díky naší snaze 
najít pravdu, pochopili jejich význam pro 
současnost. V době, kdy stojíme na prahu 
velkých klimatických změn, je pravda je-
dinou možnou cestou, kterou bychom se 
měli vydat.

Dušan Valeček

ALLATRA VĚDA
VŠECHNY ODPOVĚDI 

V JEDNOM ZDROJI

http://allatra-science.org/cs

ALLATRA Věda je mezinárodní společenství učenců, kteří nejsou lhostejní ke globál-
ním 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 se zabývá komplexní, všestrannou podporou vynálezců, kteří chtějí, 
aby byly jejich vědecké objevy skutečně prospěšné lidem, a kteří se snaží přispět k vy-
tvoření společnosti s kreativním vektorem rozvoje. Mezinárodní společenství je připra-
vené poskytnout ideologickou podporu, posoudit vědecké a technologické inovativní 
nápady, poradit s experimentálními konstruktérskými pracemi, pomoct při přípravě 
podkladů a dokumentů. Nabízí také vědeckou, průmyslovou, právní a finanční pod-
poru nadaným vědcům, jejichž práce vědecko-technická rada vědců ALLATRA Vědy 
považuje za slibné a užitečné pro lidstvo. Důvěrnost informací je zaručena. Posílejte 
své návrhy na e-mailovou adresu: science@allatra.org nebo využijte online formulář.

Globální změny klimatu na Zemi

Zpráva „O problémech 
a důsledcích globálních změn 
klimatu na zemi. Účinné způsoby 
řešení daných problémů“

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

goizmenenija-klimata-na-zemle

Dnešní problém číslo jedna – spotřebitelský přístup lidí k životu, neúcta k životům dru-
hých, starost jen o sebe. Toto se fraktálně opakuje v celé lidské společnosti… Na jedné 
straně každý stát sám rozhoduje, zda má poskytnout pomoc zemi zasažené přírodní 
katastrofou a v jakém objemu. Na druhou stranu postižená země na základě svých sil, 
technických a ekonomických možností samostatně podniká kroky zaměřené na pomoc 
obyvatelům nebo na překonání následků katastrofy…

okolního prostoru. Účinnost takového 
spotřebiče kulhá v tragicky nízkých hod-
notách. Spojením tepelného čerpadla se 
slunečními kolektory lze však dosáhnout 
účinnosti 800 až1000 %. Teplo se ode-
vzdává (pumpuje) do velkého podzemního 
absorbéru, udržovaného při teplotě 55 °F 
(12,78 °C); mechanická energie se získává 
přenosem tepla. Vlastně se princip podobá 
vodní turbíně, pouze se zde požadované-
ho efektu dočkáme při významně nižších 
teplotách. Správně využité čerpadlo spo-
lečně se slunečními kolektory se testovalo 
v 70. letech, kdy dokázalo vyrobit 17x více 
energie, než spotřebovalo. Takový generá-
tor, napájený slunečními panely na jedné 
střeše, by mohl zásobovat menší městskou 
čtvrť. Místo toho je v ledničce.

Wardencliffská věž
Vrchol Teslova života, Wardenclyff-

skou věž, navrhl architekt Stanford White 
a základy byly vztyčeny roku 1901. Pro-
stor sloužil jako hlavní laboratoř a známé 
blesky, vystřelující z kopule na jejím vr-
cholu, děsily okolí celé noci. Měla se stát 
centrálním bodem sítě věží, pokrývajících 
celou zeměkouli bezdrátovou komunikací 

na pohonu éterické energie. V mnoha ohle-
dech napodobovala staré egyptské pyrami-
dy, které podle všeho nebyly žádné hrobky, 
ale elektrárny. Stejně jako starodávné úža-
sy v Egyptě i Teslova věž na Long Islan-
du stála nad zvodní. Vápencová zvodeň je 
vrstva propustné vodonosné horniny, níž 
protéká voda například z deště. Proudě-
ním v ní vzniká zemní proud a magnetické 
pole. Ionizovaný vzduch prochází šach-
tami do pyramidy – stejně tak tunely pod 
Wardenclyffskou věží. Záporný nápoj ze 
země se koncentruje na vrcholu věže i py-
ramidy. A to ani nebyl hlavní zdroj energie. 
Pomocí éterických vln, přijímaných z oko-
lí, měla být těsně před soudním zabavením 
připravena vysílat bezdrátovou energii do 
celého světa.

Nikola Tesla se cítil vítězoslavně, když 
horliví kapitalisté hojně skupovali vše-
možné patenty i zařízení. Netušil, že War-
denclyffská věž, ještě před dokončením, 
byla odkoupena jen proto, aby ji mohli 
zbourat a jeho sen pohřbít…

Autor: Jan Petrák
celý člsnek číst na: http://www.caso-

pis-sifra.cz/kam-zmizela-volna-energie/

Panna Maria: božská Láska, Boho Rodička
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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

Jen Tvoje vlastní cesta
dovede Tě do cíle do Zlatého města.
Starosti jiných s sebou nevláčej,
jen směle dál odvážně kráčej.

Dobré myšlenky v sobě hledej,
ostatních si nevšímej, pozornost jim 
nedej.
Buď se sebou v míru, Tvá láska Tě 
povede,
když věřit budeš, jistě se to povede.

***
Jsme nádoby dobra a je naším úkolem,
jej kolem sebe rozdávat, pomáhat si 
navzájem.

Jsme nádoby dobra, dál rozlévat ho 
máme,
až všem kolem ho nabídneme, v dobrém 
se potkáme.

Alena Chamrádová, Ostrava

Navzdory tomu, že 
lidé již odešli, Sensei domů 
nespěchal, zřejmě na ně-
koho čekal. Asi za patnáct 
minut se na chodbě oprav-
du ozvala šouravá chůze. 
Někdo zdvořile zaklepal. 
Dveře se otevřely. Vešly 
dvě starší jeptišky, které 
přidržovaly pod paží starce 
neobvyklého vzezření. Vy-
padal tak na devadesát let. 
Byl vyzáblý, velmi vysoký, 
někde kolem metru deva-
desát. S pravidelnými slo-
vanskými rysy tváře. Vousy a lehce zvlně-
né dlouhé vlasy bílé jako sníh. Oděn byl do 
teplé kleriky, poněkud starodávného střihu. 
Na nohou venkovské prošívané válenky na 
kožené podešvi. 

Starcovy nohy byly podle všeho ne-
mocné, protože mu každý pohyb způsobo-
val velké obtíže. Navzdory tomuto trápení 
jeho oči vyzařovaly životodárnou dobrotu 
a vnitřní sílu.

„Mír vám, mír tomuto domu,“ řekl sta-
rý muž, pokřižoval se a poklonil.

Jeptišky udělaly totéž. Kluci, kteří 
seděli na lavičkách, byli ohromeni těmito 
předobrými, dávno zapomenutými slovy 
a neobyčejným vzhledem starého muže.

„Brý den,“ bylo vše, co byli schopni říci 
a zmateně přikyvovali hlavami v odpověď.

V tu chvíli z přijímací místnosti vyšel 
Sensei.

„Mír duši tvé, Antoniji,“ pronesl ne-
obvykle změněným zvučným hlasem, na-
plněným jakousi uklidňující blahodárnou 
silou.

Po příchodu Senseie se jeptišky, s hla-
vami skloněnými, začaly usilovně křižo-

vat. Stařec se s rozzářeným 
obličejem snažil poklek-
nout k jeho nohám. 

V očích mu hořelo ta-
kové duševní zanícení, že 
vypadal, jako by neměl 
absolutně žádné fyzické 
překážky. 

Sensei ho jemně zvedl 
a řekl:

„Nepřísluší ti, Antoni-
ji, klanět se tělu tomuto.“

„Ne tělu, ale Duchu 
svatému se klaním já.“

„Celý život tvůj, Anto-
niji, v lásce k Bohu je opravdové uctívání.“

Sensei jemně přidržoval starého muže 
pod paží a vedl ho do přijímací místnosti. 
Jeptišky pokorně usedly na volnou lavičku 
a bez přestání se křižovaly a šeptaly mod-
litby. Chlapci byli přirozeně trochu šoko-
váni takovou podívanou. Ale ne na dlouho. 
V blízkosti Senseie se věčně stávalo něco 
neobyčejného. O minutu později se už ne-
chali unést hovorem o svých neodkladných 
záležitostech. Max seděl nejblíže k přijí-
mací místnosti, a tak mohl vidět a slyšet, 
co se tam děje.

Stařec vešel a jakmile spatřil ikonu 
Spasitele, opět se pokřižoval. Sensei usadil 
Antonije na židli a sám se posadil na okraj 
lůžka.

„Děkuji Hospodinovi, že mi znovu 
dopřál setkání s Tebou. Duše se raduje 
a chvěje milostí, že se nachází vedle Tebe.“

Starý muž si setřel vyhrklou slzu.
„Antoniji, copak byl alespoň jeden den 

v životě tvém, kdy jsem nebyl vedle tebe?“
„Pravdu díš. Ale stejně… pohled očí 

duši laská světlem Tvým jako slunce jasné 
na čisté obloze.“

„Oh, Antoniji… Nedaleko je čas, kdy 
laskat se budeš pod sluncem tím věčně.“

„To je radost veliká. Opravdové dobro 
pro duši… Ale přesto mne neopouští bolest 
za ty, kteří zůstanou. Vždyť čekají je hroz-
né časy. Jak ulehčit jejich údělu?“

„Světlo moje, Antoniji… Těší mne 
láska a péče tvá o ty, kteří budou přítomni 
v okamžiku tom. Ale stojí 

za to mučit duši svou za ty, kteří po-
slouchali, ale neslyšeli, činili tělem bez 
citů, duší se nepronikli?“

„Vždyť ne všichni ztraceni jsou. Přece 
jsou ještě i zbloudilí. Už není nikoho, kdo 
by je vyhledal v doupětech nevíry.“

„Já vím, o cos mě přišel prosit, Anto-
niji. Myšlenky tvé tajné jsou mi známy. 
I když jen málo zůstalo 

takových, jako jsi ty, sloupů křemen-
ných, na nichž spočívá pravoslaví mnou 
milované, kdož jsou schopni vykřesat jis-
kru boží, ale ruka má se nezvedá, aby pro-
dloužila utrpení tvoje.“

„Ano, má tělesa jsou vetchá, ale duch 
je houževnatý a silný… Alespoň jednoho, 
alespoň za ruku, ale 

přesto dokážu vyvést na světlo boží.“
Zazněl dobrácký smích.
„Oh, já tě znám, Antoniji! Dostane se 

ti vůle za ruku vést a ty za šíji celé stádo 
své poženeš do zahrad rajských.“

„Smiluj se nade mnou, Světlo mé Pře-
čisté! Mně přece bylo dáno uvidět všechna 
muka pekelná, která podstoupí dítka ztra-
cená. А ony jsou, děti ty, jako koťata malá, 
slepá již od narození. Nevidí, kam jdou.“

„Vidět nevidí. Ale slovo jim bylo 
dáno. A slyšet slyšely, ale nevěří. A Bohu 
věřit je nutné. Bylo řečeno: 

‚Bdi!‘ To znamená, bdi! Bylo řečeno 
‚naplň se láskou‘, tedy se naplň.“

„Všechno je to tak… Ale hluchota je-
jich z nepochopení je. Vábí přeludy pusti-
ny pekelné. Vždyť oni nevědí, že je to pod-
vod přízračný, do záhuby duši vedoucí.“

„Ne, oni vědí, světlo mé, Antoniji, ale 
nechtějí to připustit. Jejich myšlenky jsou 
jen o prázdnu, jehož podstatou je prach. Co 
naděláš? Jestliže sadař s červy nebojuje, 
pak ani ovoce hodnotné nezíská…“

„To ten shon pozemský jim klidu ne-
dává.“

„Shon? Shon, Antoniji, není ve světě 
skrytý. Není to vnější, co je trápí, ale vnitř-
ní je trýzní. Z tohoto důvodu jsem přišel 
sem do těla, abych život lidský prožil a na 
vlastní oči se přesvědčil, zda něco překáží 
lidem na cestě k Bohu. Nic jim nebrání! 
Jen nepřetržitá lenost a touha po pokuše-
ních pomíjivých.“

„Ano, slabá jsou ještě dítka duchem. 
Pro malé nevidí velké. Odpusť mi za slova 
má, proč bys neodhalil svou tvář pravou 
před stádem na scestí? Lidé víru bývalou 
najdou, ke spáse jejich duše vedoucí. Ko-
neckonců, jiné jsou teď doby.“

„Oh, Antoniji, světlo mé přečisté… 
Můj duch je zde ne kvůli kázání, ale kvůli 
Soudu, protože je narušena rovnováha, Bo-
hem daná. A odhalím-li tvář svou pravou, 
pro mnohé to bude smrti 
podobné. Protože nevydrží 
duše hříšníků světla jasného, 
jako temnota nemůže vystát 
slunce zářivé. Spatřit ho mo-
hou jen ti, kdož jsou duší 
a úmysly čistí… Ne hlásání 
o spasení teď lidé potřebují, 
ale činy. Dnes se nikdo ne-
bude moci ospravedlňovat 
za nevědomost, prý: ‚Pane, 
hledal jsem a nenašel‘. Po 

celém světě hoří již plamínky pravdy. Kdo 
chce, ten najde.“

„I to je pravda. Škoda jen, že čas se 
již chýlí ke konci a víry je mezi lidmi 
málo. Ale přesto se duše za ně stará a za 
ně hříšné prosí. Vždyť mnohým chybí jen 
nemnoho, aby získali jistotu, že dojdou na 
cestě k Bráně Hospodina. Pomoz jim silou 
svatosti Tvé…“

„Jak bych mohl odmítnout prosbu 
tvou, kdož plný jsi zármutku velkého za 
spásu duší lidských… Budiž po tvém… Za 
zásluhy tvé a jako tobě podobně se Mod-
lících dám pro stádo zbloudilé pochodeň – 
modlitbu přeplněnou silou Boží, která duše 
spasí. Pamatuj ale, že modlitba ta je jako 
Prst Boží. Pro ty, kdo ji znají, ale odstoupí, 
bude jako kámen na krku utopence. Proto-
že jejich odstoupení bude zradě Boha po-
dobné. A ti, kteří ji budou provádět v práci 
spravedlivé, při svědomí čistém, ještě za 
života svého odpuštění získají. Slova této 
modlitby jsou: ‚Otče můj pravý! V Tebe je-
diného věřím a modlím se k Tobě, Pane, jen 
za spásu duše své. Buď vůle Tvá svatá…‘“

úryvek z knihy Ptáci a kámen
оd А.Novych

(titul se připravuje k tisku)

Mám srdce dokořán.
Nabízím víc než stín,

v klidu své duše zbavíš se vin.
Alka Bazalka AAS

Anastasia NOVYCH

PTÁCI
A

KÁMEN

Jsem obyčejný člověk. V dětství jsem 
s použitím stavebnice Merkur sestrojil 
mechanickou lžíci. Točil jsem kličkou, 
lžíce nabrala polévku a dopravila ji 
k ústům. V mládí jsem střídal aktivity 
od jógy po pivo a děvčata. Za socialismu 
jsem připravoval plán tak, aby se dal 
splnit. Za kapitalismu jsem v jedné vel-
ké společnosti dosáhl určitého postave-
ní, abych je následně ztratil. Potom jsem 
dělal klidnější práci za méně peněz, ale 
měl jsem více volného času.

Duchovními záležitostmi jsem se začal 
intenzivněji zabývat ve svých 58 letech. 
Neprožil jsem klinickou smrt, ani jinou 
zásadní změnu, nějak to přišlo samo. Byl 
jsem ohromen řadou svědectví i důkazů, že 
tu byly dávné civilizace, o kterých se ofici-
álně nemluví, že člověk disponuje určitými 
mimořádnými schopnostmi, že jsme ener-
getické bytosti, které mohou prožít více 
životů atd. Absolvoval jsem několik medi-
tačních seminářů s Petrem Chobotem, kte-
rý získal v Peru šamanský výcvik a dodnes 
tam spolupracuje s domorodými šamany. 
Hodně jsem se dozvěděl o Zemi, vesmíru, 
jiných dimenzích i bytostech, o člověku, 
naučil jsem se meditovat. 

Jak je to se štěstím
Říká se, že když něčemu věříme „celou 
duší“, tak se to pravděpodobně stane. Ne-
stačí ale pouze si přát, aby se něco splnilo. 
Musíme si být niterně jisti (ne rozumově), 

že se to stane, a potom můžeme ovlivnit 
i realitu. Silná víra a hluboké přesvědče-
ní pomáhají, známe např. mnoho případů 
„zázračného uzdravení“. Nejdůležitější ale 
je sebepoznání, seberozvoj a následná du-
chovní tranformace. 

„Život člověka plyne jako sen. Aby-
chom pochopili jeho smysl, je třeba se 
probudit. Změny ve vnějším životě jsou uži-
tečné pouze v případě, že vycházejí z vnitř-
ního světa člověka. Vše, co je a co není 
na tomto světě, můžeme najít v naší duši. 
Poznání této pravdy je i smyslem života.“ 
z knihy AllatRa 

Proč má někdo v životě štěstí a jiný 
ne? Na to není jednoduchá odpověď. 
Z toho, co vím, bych zjednodušil, že to 
souvisí s našimi minulými životy. Duše 
stále sbírá zkušenosti a vše si pamatuje. 
Před každou inkarnací se zvažuje, jaký 
životní plán by pro ni byl užitečný. I ži-
vot těžký, včetně prožití různých tragédií, 
může duši obohatit o potřebné zkušenosti. 
Zde na Zemi hrajeme určitou hru a máme 
různé role, někdo je dobrý, někdo ne, nic 
není černobílé a z hlediska kosmického 
univerzálního vědomí, jehož zlomek je 
v každém z nás, je to v podstatě jedno. 
Všechno má nějaký smysl, ten se často 
ukáže až později.

Pro spokojený život je nezbytné opros-
tit se od negativních emocí, jako jsou hněv, 

zlost, závist, obavy a strach, stresy, lítost, 
trápení se minulostí, starosti a jiné. Je to 
velmi obtížné, avšak když se nám to po-
vede, budeme se cítit dobře a bude se nám 
dařit. Měli bychom být vděční nejen za 
materiální věci, kterých se nám dostalo, ale 
hlavně za ty duchovní. Jestliže přijímáme 
všechny aspekty života radostně, vyzařuje 
naše láska a radost i na lidi kolem nás.

Já jsem se nechoval vždy a všude, jak 
bych měl. Podléhal jsem egu, nebyl jsem 
dost laskavý, býval jsem spíše sobecký. 
Nyní mě to dost mrzelo. Na druhou stra-
nu se má odpouštět jak jiným, tak i sobě, 
rozhodně se člověk nemá trápit čímkoliv, 
co se stalo. Tak jsem se s tím vyrovnal 
a snažím se zlepšit teď. Analyzoval jsem 
své nedostatky, z těch menších to jsou 
např. „dobré rady a připomínky“. Na odna-
učení jsem si udělal pomůcku – evidenci, 
kam zaznamenám vždy datum a prohřešek. 
Kupodivu to pomáhá, lepším se, za minulý 
měsíc pouze 7 zápisů…

pokračování v příštím čísle…
Jiří Orlický

Setkání s duchovnem ve starším věku

P řed několika lety jsem potkal zajímavého člověka, který mi vyprávěl o cestách, které 
vedou k poznání. Říkal, že na širokém úpatí hory je mnoho cest a jsou daleko od 

sebe. Když se na některou z nich vydáme, tak nevidíme ostatní a nevidíme ani ostatní 
poutníky, kteří si je vybrali. Někdy si tak můžeme myslet, že jen ta naše cesta je správná, 
protože vidíme jen ji a žádnou jinou. Jak stoupáme směrem k vrcholu, cesty se k sobě 
přibližují a tak se stává, že na sebe najednou dohlédneme, že dohlédneme i na jiné cesty. 
Čím blíže k vrcholu, tím více vidíme cest a více poutníků, kteří po nich kráčejí ke ste-
jnému cíli ze všech stran.
Ten člověk nevyprávěl o zraku lidského oka, ale o zraku lidského srdce.
Tam dole ve tmavém údolí si připadáme malí a slabí, zdá se nám, že o světlo musíme 
bojovat. Čím výš se dostáváme, čím větší rozhled má naše srdce, tím více vidíme, že 
světlo je všude kolem nás a také zřetelněji vnímáme jeho zdroj, který ukazuje cestu.
Občas jdeme některou část cesty neustále dokola.
Jdeme, zakopneme, skutálíme se, jdeme, zakopneme, skutálíme se, a někdy se ukáže, že již 
dál nemůžeme. Respektive s tím velkým batohem „věcí“, které jsme si nasbírali v údolí to 
dál nejde. Batoh je třeba zahodit, opustit, přestat na něm lpět a najednou to jde skoro samo.

Lubomír Jindra
http://www.seberizeni.cz/kratky-pribeh-k-zamysleni-mnoho-cest-k-poznani/

A pozornost to je síla, začátek pro-
cesu tvoření. Prostřednictvím koncentrace 
pozornosti je možné soustředit a nashro-
máždit určité druhy energií, jejichž explo-
ze vede ke vzniku aktu jednání, tvoření 
něčeho (emocí, myšlenek, skutků, událos-
tí) ve viditelném i neviditelném světě. To 
ve svém důsledku formuje osud člověka 
jak během života, tak i po smrti fyzické-
ho těla. Zda bude výsledek tohoto tvoření 
pozitivní nebo negativní závisí na volbě 
člověka, na jeho prioritách, na tom jakým 
způsobem je zvyklý každodenně přemýš-
let, nakolik se umí kontrolovat a nako-
lik umí dát disciplínu svým myšlenkám 
a emocím. 

Takže hlavním zásadním momen-
tem pro člověka je to, jakým myšlenkám 

a činům věnuje každý den svou pozor-
nost.

…Je to stejné, jako když člověk zmáčk-
ne tlačítko pro spuštění počítače, čímž spou-
ští pro člověka neviditelné procesy

Pozornost při meditaci je jako elek-
trický proud v síti: co k němu budeš při-
pojovat, to bude fungovat. Proto je důle-
žité udržovat koncentraci pozornosti na 
hlavních procesech, které se odehrávají při 
meditaci.

Rigden: Pro lidi je důležité, aby si pa-
matovali, že v jejich každodenním životě 
je klíčovým momentem pozornost. Čemu 
člověk ve svém životě věnuje pozornost 
(jakým myšlenkám, preferencím, přáním), 
to i dostává. Život je ve svém současném 
vyjádření informační výměna, která se 
zdaleka neomezuje tím úzkým spektrem 
viditelných a slyšitelných frekvencí, které 
člověk částečně vnímá v trojrozměrném 
světě. Už jsem na názorném příkladu in-
formačních cihel vyprávěl, že informace 
jsou všude a ve všem. Existují vně času 
a prostoru, jelikož utváří všechno, včetně 
času a prostoru. Informace na jednotlivce 
neustále působí. Ale pouze tehdy, když jim 
začíná věnovat pozornost, jinak řečeno 

pouze tehdy, když uskutečňuje svoji volbu, 
v něm začínají informace, podle vlastního 
programu plnohodnotně, pracovat. To zna-
mená, že dochází k aktivaci struktur člově-
ka, spojených nejen s trojrozměrným svě-
tem (například vědomí a podvědomí), ale 
i s jeho celkovou energetickou konstrukcí. 
Osobnost začíná touto informací nená-
padně žít, stává se částí její reality. Proto 
člověk svojí volbou také vytváří svůj 
následující osud, když věnuje pozornost 
té či oné informaci. Naděluje jí silou své 
pozornosti, v podstatě uvádí do života pro-
gram, který je v ní obsazen a který jeho 
život mění na tu či onu realitu.

Anastasia: Ano, to je velmi závažný 
okamžik pro pochopení toho, jak se člověk 
stává průvodcem Vůle Živočišného rozu-
mu nebo průvodcem Vůle Duchovního 
světa. Všechno závisí na konstantní volbě. 
Na tom, do jaké informace (programu čí 
Vůle) člověk nejvíce vkládá sílu své po-
zornosti a podporuje ji, průvodcem té Vůle 
se pak i stává. Problém současného lidstva 
vězí v tom, že mnozí lidé nechápou sami 
sebe, proto svoji pozornost bezstarostně 
odevzdají vnějšímu, a ne vnitřnímu světu.

úryvek z knihy AllatRa od A. Novych

KDE JE NAŠE POZORNOST, TAM JE I NÁŠ ŽIVOT
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