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S PŘÍRODOU

Ekoturismus
Cestování a  turistika v  posledních le-
tech zaujímají jednu z nejzásadnějších 
pozic na žebříčku trávení volného času 
téměř všech generací a sociálních vrs-
tev. Tento fakt se odráží nejen v  na-
bídce zprostředkovávaných volnoča-
sových aktivit a  ekonomické úrovni 
navštěvovaných destinací, v  nemalé 
míře také zasahuje do charakteru kraji-
ny a folklóru místního obyvatelstva. Jak 
už samotný název napovídá, pod tímto 
specifickým turistickým modelem se 
ukrývají dvě hlavní kritéria  – ekologie 
a turismus. 

pokračování na str. 4

„Dej si třešeň“
Nedávno se u mě objevila myšlenka: „Co 
tady vlastně ještě dělám? Vždyť já na ni-
čem nelpím, nic nechci...“ Nedovedete si 
ani představit, jak hloupá tato myšlenka 
je! Začnu od začátku... Když jsem se do-
zvěděla, co alkohol způsobuje v  mozku, 
co za procesy se odehrává v člověku, kte-
rý se snaží jít po duchovní cestě a při tom 
pozře alkohol, dostala jsem z  něj hrůzu. 
Stal se pro mě strašákem číslo jedna. 
Kdykoli jsem se octla v blízkosti flašky...

pokračování na str. 6

Silvánov sen
Raz Starec besedoval s jedným študen-
tom, ktorý navštívil Athos a ktorý veľa 
hovoril o  slobode. Starec mu v  rámci 
odpovede vysvetlil svoje názory a  vý-
sledky hľadania, hovoril: "Kto nechce 
slobodu? Všetci ju chcú, ale treba ve-
dieť v  čom sloboda spočíva a  ako ju 
nájsť... Aby si sa stal slobodným, predo-
všetkým musíš sám seba "spútať". Čím 
viac budeš zväzovať sám seba, tým 
väčšiu slobodu bude mať tvoj duch... 
Spútať v sebe musíš vášne, aby ťa ne-
ovládali ... 

pokračování na str.5

Metoda 
‚zelené tužky‘

Moje dcera nechodila do žádného 
předškolního zařízení. Věnovala jsem 
se jí sama. Když jsme před tím, než 
měla na podzim jít do školy, trénovaly 
ruku, vypadal náš sešit jinak, než jsme 
zvyklí. Její chyby jsem nepotrhávala 
červeně, ale naopak jsem zelenou tuž-
kou obtáhla ty tvary a písmenka, které 
se jí zvláště povedly. Měla to moc ráda 
a  u  každého řádku prosila: „Mamin-
ko, a  které je nejlepší tady?“ A  měla 
hroznou radost, když jsem nějakou tu 
vlnovku nebo kolečko obtáhla a  řekla 
jsem: „Dokonalé!“

pokračování na str. 3

Nejčastější chyby 
sportovců aneb...
Kdy je pohyb ještě zdravý a  kdy na-
dělá více škody než užitku? Určitě jste 
slyšeli známé přísloví „sportem k trvalé 
invaliditě.“ Mnoho bývalých sportovců 
o  tom ví své, ale je tu také řada spor-
tovců, kteří se pravidelnému cvičení 
věnují i ve velmi pokročilém věku a ří-
kají, že právě pohyb je klíčem ke zdraví. 
Kde je tedy hranice mezi prospěšnosti 
a  škodlivosti sportu? Existuje mnoho 
jednostranně zaměřených sportovních 
disciplín, které nadměrně zatěžují jen 
určité části těla. Např. tenis, lukostřelba, 
florbal, cyklistika, veslování. 

pokračování na str. 2

Popis videa "Vědomí a Osobnost. Od předem mrtvého 
k věčně Živému. "

Toto je živý rozhovor s Igorem Michajlovičem Danilo-
vem. Je to živá kniha. Počátek globálních událostí, které se 
budou neodvratně vyvíjet dál, jako důsledek toho, co se stalo 
21. prosince 2012. Jedná se o další krok po knize "AllatRa".

Odhalení systému. Znalosti ztracené staletími. Nástroje, 
díky kterým dokáží mnozí lidé získat skutečnou Svobodu od 
zotročování systémem, působícího skrytě přes vědomí. Jedi-
nečné zkušenosti a setkání s Duchovním Světem. Živý roz-
hovor pro ty, kteří se chtějí stát součástí Nekonečného Světa.

Jsou zde dány nástroje nejen ke zdolávání Zla v sobě, ale 
především k předání tak důležitého do tohoto světa, toho, co 
zde dávno již vymizelo - více Boží Lásky, upřímné, skuteč-
né Svobody, té Svobody, která jako svěží voda smývá špínu 
a lež vědomí a hasí duchovní žízeň Osobnosti. Živý rozho-
vor - jako KLÍČ pro Osobnost a CESTA přeměny člověka 
z předem mrtvého k věčně Živému.

PRAVDA odhalující systém, MĚNÍCÍ TĚ NAVŽDY!

V TOMTO ŽIVÉM ROZHOVORU:
● praktické zkušenosti poznávání sebe sama;

● kým je Osobnost jako Duch;
● čím se liší autogenní trénink, meditace a duchovní praktika;

● s čím se setkávali Proroci;
● člověk byl stvořen dvakrát;

● jak to bylo: "člověk je stvořen k obrazu a podle podoby";
● co je to prvotní hřích? Ty nejsi hříšný!;

● vědomí jako nástroj systému;
● do 8. dne se člověk ničím neodlišuje od Zvířete;

● jak funguje systém, co lidé nevidí;
● jak  systém hovoří s lidmi;

● úskoky a záměny systému při praktice: klid a síla;
● jak se dotknout Duchovního světa: zkušenosti a praxe;

● fyzika nadpřirozeného;
● jednota - nový formát společnosti a člověka;

● magie vědomí, celá pravda o magii;
● předpovědi se naplňují: konec a začátek.

Překlady textu budeme postupně zveřejňovat na stránkách: 
allatra.tv, http://allatra-book.org, allatra.cz. 

Titulky se připravuji ...

Podle dávných Sakrálních znalostí 
můžeme nemoci předejít nebo ji úspěšně 
vyléčit sedmi způsoby a jedním z nich – je 
zvuk. Léčebný efekt zvuku hlasu a slov je 
znám již dlouhou dobu mnoha národům 
celého světa. Každá zdravá buňka, každý 
orgán lidského těla  vibruje na určité frek-
venci a jakákoli odchylka od normálu se 
projevuje ve změně tohoto kmitočtu. Sta-
rověké řecké rukopisy hlásaly: „Hudební 
výchova - nejmocnější zbraň, neboť ryt-
mus a harmonie pronikají do nejniternější 
hlubiny lidské duše“.

Zvuk, vydávaný člověkem, je ve své 
podstatě složitý útvar, který vypovídá ne-
jen o fyzickém a emočním, ale i o mentál-
ním stavu, a je-li tento zvuk 
vyjádřen jako slovo, tak s se-
bou nese jistou myšlenkovou 
formu.

To znamená, že síla, 
pevnost zvuku, kvalita hla-
su - to je podstatou člověka 
samotného, jeho genetiky, 
životních zkušeností, nemocí, radostí a trá-
pení. Velký význam s sebou nese slovo - 
symbol, myšlenková forma - spojující lidi 
mezi sebou a také s Vesmírem, s jediným 
sémantickým jazykovým polem. Slova 
mohou léčit nebo zraňovat.

Zvukové systémy léčby mají pozitiv-
ní vliv na energetickou strukturu člově-
ka, korelující s paradigmatem pěti prvků 
(země, voda, oheň, vzduch, éter) nebo 
s dvanácti meridiány lidského organizmu. 
Terapie písní poskytuje efektivní léčivý 
účinek a působí na všechny funkční sféry 
jednotlivce. Nejsilnější efekt se dostaví při 

bezprostředním provedení písní, když se 
myšlenkové formy rodí tady a teď.

K prvnímu pokusu masově změnit vlny 
došlo v roce 1884, ale díky úsilí Giuseppe 
Verdiho si zachovaly původní frekvenci, 
a proto se začalo ladění na frekvenci „La“ 
= 432 Hz nazývat „Verdiho frekvence“.

Těsně před druhou světovou válkou, 
v roce 1936, ministr nacistického hnutí 
a tajný lídr v manipulaci s masami Josef 
Goebbels zrevidoval normu na 440 Hz – 
frekvenci, která nejvíce působí na lidský 
mozek a může být použita k ovládání vel-
kého počtu lidí a propagaci nacismu. To je 
způsobeno tím, že jakmile se lidské tělo 
připraví o přírodní naladění a zvýší se při-
rozený tón o něco výše, potom bude mozek 

pravidelné dostávat dráždivý impuls. Kro-
mě toho se lidé přestanou rozvíjet, objeví se 
mnoho duševních poruch, člověk se začne 
uzavírat do sebe, a proto jej bude mnohem 
snazší řídit. To byl hlavní důvod, proč na-
cisté přijali novou frekvenci noty „La“.

Ale před válkou byla zapotřebí jiná 
hudba, hudbu, která bude inspirovat k boji, 
hudba, která bude ukazovat, co dělat, co 
konzumovat atd. Nehledě na protesty mno-
ha hudebníků, nás doslova donutili poslou-
chat hudbu na frekvenci 440 Hz. Což dě-
láme do teď.

Přirozeně vzniká otázka: co vedlo or-
ganizaci ISO k přijetí systému 440 Hz jako 
základního? Dokonce i po přijetí standar-
du, v roce 1953, vytvořilo 23000 hudeb-
níku z Francie referendum na podporu 
„Verdiho ladění“ 432 Hz, ale byli zdvořile 
ignorováni.

V první polovině 20. století se vysky-
tovaly a v praxi používaly tři ladičky.

Standardní ladička, rozšířená v Rusku, 
vydává zvuk „La“ první oktávy na frek-
venci 440 Hz. V nacistickém Německu 
byla ladička nastavena na frekvenci 449 
Hz. V některých evropských zemích mají 
ladičky frekvenci 432 Hz.

Ladění 432 Hz existovalo ještě ve 
starověkém Řecku, počínaje Platónem, 
Hippokratem, Aristotelem, Pythagorem 
a jinými významnými mysliteli a filozofy 
antického starověku, kteří, jak je známo, 
měli neocenitelné poznatky o léčivém 
účinku hudby na člověka a léčili lidi s po-
mocí hudby! Největší houslař všech dob – 

Antonio Stradivari (tajemství 
mistrovského umění vytvoření 
hudebního nástroje není zná-
mo do teď), vytvářel  svá mis-
trovská  díla  laděná  právě  na 
432 Hz!

Úplné názvy not byly vy-
nalezeny Italem Guido d'Arezzo, a to jsou 
jejich jména: 

Do – Dominus – Bůh
Re – rerum – materie
Mi – miraculum – zázrak
Fa - familias рlanetarium – rodina 

planet, tz. Sluneční soustava
Sol – solis – Slunce
La – lactea via – Mléčná dráha
Si – siderae – nebesa

Hudba – to je vibrace – to je energie. 
Každý lidský hlas má svou zvukovou frek-
venci, a naše myšlenky – to jsou také vlny, 
které jsou buď plné harmonie, nebo – ne-
souladu. Každý člověk touží po vnitřní 
harmonii. A důležitým krokem je pochope-
ní toho, jakou hudbu posloucháme a jaký 
vliv má na náš organizmus.

pokračování na str. 5

SÍLA ZVUKU
pár zajímavých věcí 

o vlastnostech hudební akustické vlny
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Láska je hnací síla světa, příčina a následek všech harmonií. Rumi
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Špatný  zrak  je  problém,  který  se  týká 
nesčetného množství lidí po celém světě, 
omezuje je v určitých denních aktivitách 
a nutí je kupovat si drahé brýle a kon-
taktní  čočky.  Co  kdyby  existoval  při-
rozený způsob, jak si zlepšit zrak – bez 
brýlí na předpis a zbytečných udělátek?
V tomto článku vám chceme představit 
4 metody,  které  ve  výzkumu  i  v  prak-
tickém  životě  prokázaly,  že  přirozeně 
zlepšují  zrak.  Jsou  zadarmo  a  mohou 
pro vás představovat tu správnou cestu 
k ostřejšímu zraku.

Správná strava pro ostrý zrak. Naše 
oči pro svou správnou funkci potřebují 
množství klíčových nutrientů. Nejsou-li 
v dostatečném množství doplňovány stra-
vou, může to mít za následek špatný zrak. 
Chcete-li dobře vidět, začleňte do svého 
denního jídelníčku tyto výživové tahouny:

Antioxidanty. Beta-karoten, lutein 
a zeaxanthin chrání makulu (žlutou skvr-
nu – část oka, která se nachází poblíž stře-
du sítnice) před poškozením způsobeným 
slunečním zářením. Zjistilo se, že strava 
bohatá na tyto živiny nejen chrání makulu, 
ale také pomáhá předcházet věkem pod-
míněné makulární degeneraci, což je častá 
příčina oslepnutí.

Několik příkladů vhodných potravin:
tmavě zelená listová zelenina, vaječný 
žloutek, žlutá paprika, dýně, sladké bram-
bory, mrkev;
DHA (rybí olej) (DHA je mastná kyseli-
na, kterou můžeme najít v rybách a jiných 
živočiších obývajících studené vody, jako 
jsou například losos, treska)

Nejsnazším způsobem, jak si zajistit 
dostatečné množství DHA je suplemen-
tace. Výživové doplňky na bázi vysoce 
kvalitního rybího oleje bez příměsi rtuti 
poskytnou očím strukturální podporu díky 
posílení buněčných membrán.

Čistá  voda. Voda je blahodárná pro 
celé tělo. Pití přiměřeného množství čiště-
né vody zabrání celkové dehydrataci, a tím 
i suchosti očí.

I vaše oči potřebují cvičit. Věřte ne-
věřte – oční svaly také potřebují cvičení. 

Možná je právě toto vaším klíčem k opti-
málnímu zraku.

Zjistilo se také, že oční gymnastika 
brání vzniku zákalků ve sklivci. Zde je ně-
kolik jednoduchých cviků, které vám po-
mohou zlepšit zrak:

Kroužení očima. Podívejte se ke 
stropu, pak 10x pomalu pohybujte očima 
v kruzích po směru hodinových ručiček. 
Totéž opakujte proti směru hodinových 
ručiček.

Zaostřování. Držte tužku na vzdá-
lenost paže. Zaostřete na ni zrak, pak ji 
zvolna přibližujte do vzdálenosti cca 15 
cm. Pomalu ji opět vzdalujte do původní 
pozice. Opakujte desetkrát.

Masáž spánků. Klouby na palcích si 
kruhovým pohybem jemně masírujte spán-
ky. Opakujte 20x v jednom směru a 20x 
v opačném.

Zahřátí očí. Třete chvíli dlaněmi 
o sebe, aby se vytvořilo teplo a pak je při-
ložte na 5 sekund na oči. Opakujte třikrát.

Věnujte  pozornost  svému  okolí. 
Okolní prostředí může negativním způ-
sobem ovlivnit lidský zrak. Zářivky, ob-
razovky monitorů, alergeny, chlorovaná 
voda v bazénech, čtení za šera, časté mnu-
tí očí – toto vše hraje roli ve zhoršování 
vašeho zraku. Kouření cigaret navíc ještě 
zvyšuje nitrooční tlak, což může mít ničivé 
důsledky.

Odpočívejte správně. Oči musejí od-
počívat. Po každých 50 minutách stráve-
ných čtením nebo prací u počítače dopřejte 
svým očím desetiminutovou přestávku.

Výborný způsob relaxace jim poskyt-
nete např. tím, že vytvoříte z dlaní misky 
a těmi oči zakryjete tak, aby se k nim ne-
dostalo světlo.

Zásadně také každou noc dodržuj-
te sedmi - až osmihodinový spánek. Tím 
zajistíte odpočinek a zotavení nejen svým 
očím, ale celému tělu.

http://www.alternativnimagazin.cz/ctyri-
-zpusoby-jak-si-prirozene-zlepsit-zrak-

-bez-operace/

Jak si přirozeně zlepšit zrak

1. Výběr sportu
Existuje mnoho jednostranně zaměře-

ných sportovních disciplín, které nadměr-
ně zatěžují jen určité části těla. Např. tenis, 
lukostřelba, florbal, cyklistika, veslování. 
Při výběru jednostranného sportu, je důle-
žité zvážit protiopatření ve formě vhodné 
doplňkové pohybové aktivity, např. plavá-
ní nebo pilates, aby byla tělesná zátěž vy-
váženější. Dále je třeba zohlednit zdravot-
ní stav jedince, aby nezačínal se sportem, 
který příliš zatěžuje část těla, kterou má 
handicapovanou. Mezi vyváženější spor-
tovní disciplíny patří např. plavání, bojová 
umění či jóga, pokud se nepřehání.

2. Výběr trenéra
Existují sportovní kluby, kde naberou 

spoustu dětí, 90% z nich postupně „zmrza-
čí“ a zbylých 10%, kteří tento dril vydrží, 
berou na elitní soutěže. Tyto děti vyhrávají 
spoustu medailí a titulů, ale bohužel často 
pak jejich závodní kariéra končí do dosa-
žení 20 let a to v důsledku dlouhodobě ne-
vhodného přetěžování. Jak odhalit takové 
trenéry včas? Přihlásíte-li dítě do sportov-
ního kroužku, určitě se zajděte podívat na 
první 2-3 tréninky, abyste se ujistili, jakým 
způsobem s dětmi pracují. Obezřetní buďte 
zejména u rozcvičky a strečinku. 

3. Kvalita rozcvičky 
a strečinku = alfa a omega
Pokud přihlásíte své dítko na hokej, 

přijdete na první trénink a uvidíte, že celou 
dobu intenzivně bruslí a trénink zakončí 
rovněž bruslením, je to velký varovný sig-
nál, že tady něco není v pořádku. Nejdů-
ležitější věcí na konci každého tréninku je 
totiž strečink. Správné protažení na konci 
tréninku uleví zatíženým svalům, šlachám 
a vazům. V důsledku toho se rychleji rege-
nerují, zvyšuje se jejich pohyblivost, pruž-
nost a snižuje se riziko úrazu. Tuto chybu 
vídám často v posilovnách. Vidíte někoho, 
kdo si dává tvrdě do těla a pak odchází do 

šatny, aniž by pomyslel na nějaký strečink. 
Svaly, které se posilují a neprotahují, se 
zkracují a jsou náchylnější k úrazům. Rov-
něž velmi důležitá je rozcvička na začátku 
každého tréninku, která by měla rovnoměr-
ně zatížit svaly na těle a důkladně je zahřát. 
Protahování po rozcvičce může být kratší 
a dynamičtější, důležitější je důkladný 
strečink na konci tréninku. 

4. Nepravidelný trénink
Pokud máme sport, který nás baví, 

kvalitního trenéra, který nechce zničit 
naše tělo a chceme mít z pohybu ma-

ximální užitek, je potřeba pravidelně 
cvičit. Podle informací z katedry studií 
lidského pohybu Ostravské univerzity, se 
doporučuje cvičit minimálně 3 krát týd-
ně. Pokud naše vědomí neustále nachází 
výmluvy, proč nejít na trénink, tak není 
od věci si vzpomenout na původní mo-
tivaci, díky které jsme s cvičením zača-
li, nebo si vzpomenout na ten příjemný, 
uvolňující pocit po tréninku. Udává se, 
že pro vytvoření sportovního návyku je 
potřeba cvičit alespoň 3 krát týdně po 
dobu jednoho roku. Každý je však indi-
viduální, někdo si takový návyk vypěstu-
je dřív a někdo později. Pak vědomí bude 
tím „pomocníkem“, který nás na trénink 
tahá.  

5. Poznejte své tělo
S délkou a intenzitou pravidelného tré-

ninku přichází také zkušenosti, které nám 
umožní poznat své tělo a uzpůsobit cviče-
ní jeho potřebám. Může tomu předcházet 
řada úrazů a léta tréninku, jako u mě, ale 
výsledek stojí za to.  

6. Podceňovat základy 
se nevyplácí
Můj učitel aikido říkával, že pokud 

cvičíme stejnou techniku 100 krát za se-
bou, např. shomen uchi (vertikální sek 
s mečem), tak alespoň jednou bychom to 
mohli udělat správně. S tímto pravidlem se 
snažím dělit nejen svými přáteli a svěřenci 
v taekwondo WTF, ale používat jej i v běž-
ném životě. Pevné základy mají důležitý 
vliv na fungování a životnost celého domu. 
Čím déle cvičím, tím častěji se vracím 
k základům.

7. Pozor na ego
Existuje staré východní rčení, že je lepší 

vyhrát sám nad sebou, než nad všemi ostat-
ními. Např. v bojových sportech a uměních, 
když s někým bojujeme, neměli bychom 
dávat prostor myšlenkám typu: „zranit jej, 
způsobit mu bolest, ukázat se před ostat-
ními, jak jsme dobří a podobně“, protože 
každé takové vyvýšení našeho ega před 
ostatními, nás ponižuje v očích Boha. Náš 
soupeř je ve skutečnosti našim partnerem, 
který nám pomáhá najít naše slabé stránky. 
Pokud uvidíte trenéra, který na svého svě-
řence řve: „Rozbij ho, ukopni mu hlavu…“, 
tak zvažte, zda je tento přístup vhodný. 

8. Cvičte pro radost
Odjakživa mě fascinuje na turnajích 

a seminářích v taekwondu, když vídám lidi 
z různých koutů Česka i z jiných zemí, se 
stejnou jiskrou v očích, protože cvičí to, co 
milují. Zejména u dětí to jde vidět. Když 
cvičíte pro výkon, nemusí přijít radost, ale 
při cvičení pro radost, přijde i výkon. Když 
jsem začínal trénovat děti taekwondo, vžil 
jsem se do role trenéra a neustále se tlačil 
do různých opatření, jak této roli adekvátně 
dostat. Pak jsem s tím přestal a začal jsem si 
chodit na tatami s dětmi hrát a došlo k obra-
tu. Již jsem nechodil z tréninků, které jsem 
vedl, vyšťávený, ale naopak svěží a plný 
energie. Děti poznají, když je berete jako 
sobě rovné a odpoví na to přátelstvím.

Lukáš Kloza
trenér taekwonda

Nejčastější chyby sportovců 
aneb pozor na to, kam své dítě přihlásíte

Kdy je pohyb ještě zdravý a kdy nadělá více škody než užitku? Určitě jste slyšeli zná-
mé přísloví „sportem k trvalé invaliditě.“ Mnoho bývalých sportovců o tom ví své, ale 
je tu také řada sportovců, kteří se pravidelnému cvičení věnují i ve velmi pokročilém 
věku a říkají, že právě pohyb je klíčem ke zdraví. Kde je tedy hranice mezi prospěšnosti 
a škodlivosti sportu?

Meloun
Nikoli nadarmo je pokládán za hlavní 

pochoutku léta. Svým složením se přímo 
ideálně hodí do horkého počasí. Obsahuje 
90 procent vody, vitamíny A, C a B6 a vy-
soce koncentrovaný karotenoid lykopen. 
Lykopen má prokázané preventivní anti-
rakovinné účinky a působí rovněž proti 
srdečním onemocněním. Meloun nás ne-
jenom ochladí, ale doplní také elektrolyty 
sodíku a draslíku, které ztrácíme s potem 
a kterých meloun obsahuje veliké množ-
ství. Tím hydratuje buňky lidského těla 
a udržuje rovnováhu tekutin.

Okurky
Až 95 procent 

tohoto plodu tvo-
ří voda. Obsahuje 
komplex vitamínů 
skupiny B, vitamín 
C, síru, mangan, fos-
for, vápník, draslík 
a bór. Bór je důležitý 
pro správný vývoj 
kostí a kloubní chru-
pavky. Okurka podporuje činnost jater, 
avšak pozor – žlučníkářům nedělá dobře. 
Její slupka obsahuje křemík, udržuje mla-
distvou pokožku, má liftingové účinky, 
stahuje póry, jemně pleť zesvětluje a skvě-
le hydratuje. Proto je výborným prostřed-
kem první pomoci při spálení sluníčkem. 
Okurka srovnává krevní tlak, čistí ledviny, 
osvěží dech. Je snad třeba něco dodávat?

Máta
Máta obsahuje mentol, který bleskově 

aktivuje chladové receptory a dodává tak 
pocit svěžesti a ochlazení. Mentol rovněž 
snižuje napětí hladkého svalstva, tlumí 
bolest a podráždění kůže. Působí proti na-
dýmání a zánětům, stimuluje činnost jater, 
slinivky a žlučníku. Pokud vás z vedra bolí 

hlava, je máta správnou volbou. Mátu si 
můžete přidat nejen do osvěžujících nápo-
jů nebo čaje, ale i do salátu. Kromě ochla-
zení tak uděláte hodně pro své zdraví.

Hlávkový salát
Rovněž většinu obsahu salátu tvoří 

voda – 94 procent. Přehled zdraví pro-
spěšných látek, které obsahuje ten zby-
tek, je nicméně úctyhodný: B1, B2, B6, 
C, E, karoteny, niacin, kyselina listová, 
pantotenová a biotin. Z minerálních lá-
tek hlavně železo a vápník, stopově so-
dík, zinek, fosfor, hořčík, draslík, man-
gan, chrom, selen a nikl. Krom toho 

najdeme v salátu 
zklidňující a spá-
nek přivolávající 
látky, chemickým 
složením podob-
né opiu. Na rozdíl 
od něj však nejsou 
toxické a nezpůso-
bují závislost. Salát 
tedy působí jako 
mírné sedativum, 

navozuje spánek, vzbuzuje chuť k jídlu 
a doplňuje důležité minerály. S citrono-
vou zálivkou vás ve vedru osvěží, dodá 
důležité stopové prvky a naladí k pravé 
středomořské siestě.

Avokádo
Avokádo má velmi málo vody. Jeho 

prospěšnost je jednak v neuvěřitelném 
množství obsažených zdraví prospěšných 
látek – například dvaceti vitamínů, jed-
nak v nízké kaloričnosti a za vedra pak 
schopnosti chránit kůži proti působení UV 
záření. Pravidelnou konzumací dosáhnete 
jemné, pružné pleti a pevného zdraví.

https://www.prokondici.cz/5-veci-
ktere-je-dobre-jist-ve-vedru/

Když jste vedrem umoření a z množství vypité vody se vám málem zvedá žaludek, je 
dobré sníst jednu z věcí, které uvádíme. Srovnají vám vodní hospodářství organismu, 
ochladí vás a pokud je budete konzumovat pravidelně, pomohou vám zhubnout. Všech-
ny jsou přínosem pro lidské zdraví.

5 věcí, které je dobré jíst ve vedru

UMĚLÁ VÝŽIVA KOJENCŮ
Jak víte, správná výživa kojence je 

základem pro jeho zdraví v budoucnu. Pro 
novorozence neexistuje cennější výživa, 
než je mateřské mléko. Vždyť v tomto 
přírodním produktu nalezneme vyvážený 
poměr veškerých potřebných živin pro 
zdravý růst těla dítěte, má optimální tep-
lotu a navíc je vždy čerstvé a hotové k uží-
vání ve srovnání s různými kojeneckými 
výživami. Nemocnost a úmrtnost kojených 
dětí je 2 až 3 krát nižší, než u dětí s umě-
lou výživou. Také při kojení nevzniká po-
travinová alergie, neboť proteiny lidského 
mléka nemají antigenní vlastnosti. Navíc, 
mateřské mléko hraje významnou roli při 
formování imunity dítěte. To je důvod, 
proč je mateřské mléko nejideálnější pro 
zdravý růst dětí.

Nicméně, existuje řada případů, kdy 
dítě nemůže být kojené mateřským mlé-
kem (matka nemá mléko, či má závažné 
onemocnění nebo je dítě nemocné). Dříve, 
při podobných problémech nahrazovali 
mateřské mléko rozředěným kravským 
mlékem. Ale kravské mléko má jiné slože-
ní a obsahuje více bílkovin a soli. A bylo 
by chybou si myslet, že právě velké množ-
ství bílkovin je pro dítě užitečné, protože 
ne všechny bílkoviny jsou kojencem stra-
vitelné a jejich vylučování vyžaduje vý-
dej energie navíc. Kromě toho, bílkoviny 
kravského mléka jsou cizí pro organizmus 
dítěte, zatímco proteiny mateřského mléka 
jsou svým složením blízké krevním bíl-
kovinám dítěti. To je hlavní důvod, proč 
kravské mléko často způsobuje potravino-
vé alergie.

Dnes se často používá umělá koje-
necká výživa obsahující kravské mléko. 
I když jsou tyto přípravky svým složením 
velmi podobné mateřskému mléku, není to 
zásadní řešení problému, nehledě k tomu, 
že tato výživa často vyvolává alergické 
reakce. V případě potravinové alergie jsou 
používány vysoce adaptované směsi: pro-
teiny podléhají hydrolýze (částečné nebo 
úplné štěpení bílkovin na aminokyseliny), 
přičemž směs ztrácí své alergenní vlast-
nosti. To je vrchol, kterého se podařilo 

moderní vědě dosáhnout. Ovšem i takové 
vysoce adaptované směsi ještě stále nedo-
sahují stejného užitku pro dítě jako mateř-
ské mléko. Je také třeba poznamenat, že ta-
ková směs zdaleka není levnou záležitostí, 
pokud vezmeme v úvahu, že jí musí mladí 
rodiče kupovat prakticky po celý první rok 
života dítěte. A tady vidíme, jak funguje 
spotřebitelský systém společnosti snažící 
se vydělávat na všem, i na lidech, kteří 
mají zdravotní problémy.

Ale problémy lze řešit i jiným způso-
bem, a to při sjednocení a spolupráci všech 
lidí dobré vůle, při spolupráci humánně 
založených vědců usilujících o vývoj sku-
tečné vědy, kde není místo pro spotřebitel-
ské komerční vztahy, ale kde jsou hlavní 
cíle duchovní a morální hodnoty. Znalos-
ti PRAPŮVODNÍ FYZIKY ALLATRA 
jsou unikátním pokladem pro moderní 
civilizaci. Díky PRAPŮVODNÍ FYZICE 
ALLATRA bude možné zdarma vytvořit 
zcela identické vysoce kvalitní mateřské 
mléko. Vše se skládá z elementárních čás-
tic, a se znalostmi zákonů jejich přeměn 
a kombinace se naskytne možnost vytvořit 
potřebný produkt rychle, v požadovaném 
množství a kvalitě. V duchovní a morální 
společnosti mohou být tyto znalosti vy-
užívány lidmi samostatně podle potřeb 
každého. Skupina vědců ALLATRA SCI-
ENCE se již teď zaobírá otázkou prevence 
ženských onemocnění spojených se ztrátou 
mateřského mléka.

NEMOCI  SPOJENÉ  S  META-
BOLICKÝMI PORUCHAMI:

Existuje celá řada dědičných gene-
ticky podmíněných onemocnění, jako je 
fenylketonurie, alkaptonurie, či Gierkeho 
nemoc, spojené s poruchami metabolismu 
(z řeckého „metabole“ - změna, transfor-
mace, obměna látek). Vezměme například 
fenylketonurii. Je to vrozená, geneticky 
podmíněná nemoc – porucha metabolizmu 
esenciální aminokyseliny fenylalanin, kte-
rou organismus dostává jako součást bílko-
vin obsažených v jídle. V organizmu není 
enzym, který rozštěpí tento protein na ami-
nokyseliny a proto se v těle začne hroma-
dit jeden z jeho rozpadových produktů, což 
má toxický účinek na tělo dítěte. Bez včas-
né diagnostiky a léčení se u dítěte, které je 
postižené touto chorobou rozvíjí mentální 
retardace a fyzická zaostalost, což způso-
buje invaliditu již v raném dětství.

Naštěstí, moderní věda našla způsob, 
jak zabránit takovým vážným následkům. 
Ve většině zemí, 3-4 dny po porodu jsou 
děti diagnostikovány na fenylketonurii, 
takže díky včasné léčbě se mohou tyto 
děti docela zdravě vyvíjet. Léčba spočívá 

v přísné dietě. Potíž je pouze v tom, že fe-
nylalanin je nenahraditelná aminokyselina, 
která je součástí absolutně všech proteinů. 
To znamená, že fenylalanin je v různém 
množství přítomen ve většině potravin. 
Abychom doplnili nedostatek bílkovin, 
vitamínů a minerálů, musí dítě každý den 
pít speciální směs aminokyselin bez feny-
lalaninu. A aby dítě dostalo požadované 
množství energie, je nutné doplnit stravu 
potravinami s nízkým obsahem bílkovin 
(těstoviny, chléb, obiloviny a tak dále.), 
v jejichž základu je škrob.

Dodržováním takové diety po celý 
život, může člověk žít, jako ostatní lidé. 
Jediným problémem zůstává, že takové 
dietní jídlo v dnešní konzumní společnosti 
bude velmi nákladné. Uvedeme statistic-
ká fakta: podle ministerstva zdravotnictví 
Ukrajiny za rok 2000, dosahují dietní ná-
klady na jednoho pacienta s fenylketonurií 
od narození do 15 let života částky 150 000 
dolarů. Ve Spojených státech dnes taková 
léčba stojí 20 000 až 40 000 dolarů ročně.

Situace v dnešní společnosti je kata-
strofální. Ale kdo, když ne samotní lidé 
to musí změnit v zájmu zdraví budoucích 
generací? Vždyť změna začíná u každého 
člověka jeho postojem k sobě a k ostatním 
lidem. Problém dnešní společnosti tkví 
v tom, že morálka a etika jsou předepsa-
né pouze na papíře, ovšem ve skutečnosti 
je uměle stimulován přesný opak. Ale na 
celém světě je mnoho dobrých lidí. Po-
kud spojíme své úsilí, můžeme dosáhnout 
mnohé a použít tyto jedinečné znalosti ve 
prospěch lidstva. Například, v případě ne-
moci fenylketonurie, díky znalostem PRA-
PŮVODNÍ FYZIKY ALLATRA, se dají 
snadno vytvořit produkty identické těm, 
které lidé užívají, jen bez aminokyseliny 
fenylalaninu a s dodatečným přidáním ty-
rosinu (děti s fenylketonurií mají jeho defi-
cit). Přitom dítě dostane všechny potřebné 
látky.

Dnes by měl každý člověk přemýšlet 
o tom, co může udělat pro budoucnost 
lidstva? Střízlivé posouzení situace ve 
společnosti, jako i způsobu vlastního my-
šlení, pomáhá pochopit, je-li naše vědomí 
zakódováno stereotypy konzumní společ-
nosti nebo je naopak svobodné od šablon 
spotřebitelského myšlení. To pomůže uči-
nit správná rozhodnutí ve směru posílení 
duchovních a morálních pozic a sjedno-
cení lidí, což jsou první kroky realizace 
programu rozvoje společnosti duchovním 
a morálním směrem.

Anna Litviněnko
http://allatra-science.org/cs/publicati-

on/detskie-bolezni

DĚTSKÉ NEMOCI 
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Moudrého člověka nedělá znalost slov, ale čisté srdce a klidná mysl. Gitananda Ashram

Meditácie podľa kníh Anastasie Novych 
v BRATISLAVE

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

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

Radi Vám poskytneme viac informácií na tejto emailovej adrese: 
allatra.tv.world@gmail.com, info@allatra.sk , Katarína tel: +421903922889

PRAHA
Kdy: každý pátek od 19 hodin

Radi Vám poskytneme více informace na: 
tel.: 608 325 030, eva.hronova@damus.cz, 

S meditacemi a duchovními praktikami se můžete seznámit na: 
http://ibisbooks.cz/dload/brozura_duchovni_praktiky_a_meditace_2vydani.pdf

MEDITACE 
podle knih Anastasie NOVYCH

SRPEN, ZAŘÍ 2017
OPAVA

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

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

MÍSTEK 
Kde: nám. Svobody 14 (Místecké nám), 738 01, 2. patro

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

www.RadioHosting.cz/radio/AllatRa/

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

připravila Blanka Neoralová
pokračování z minulého čísla...

Říkáte, že měníte svoje myšlení? 
K čemu?

Pomalu odstřihávám ty balónky z pou-
tě. Myšlení je jako oheň. Dobrý sluha, ale 
zlý pán. Snažím se mu vysvětlit, že je v po-
řádku, když ve mně bude bydlet, na druhou 
stranu, ať se nesnaží mnou cloumat a dělat 
věci ku svému prospěchu.

Co pro vás je myšlení? Jak byste ho 
charakterizoval?

To je to, co vás nenechá večer usnout. 
Filmy, které se vám odehrávají večer před 
spaním, i když vy jako svobodný člověk 
víte, že to nemůžete ovlivnit. Začal jsem 
teď ukončovat aplikace v iPhonu. Dvakrát 
zmáčknete spodní tlačítko a vyhazujete 
ty spuštěné aplikace. Tak to teď dělám se 
svými myšlenkami před spaním. Řeknu si, 
tohle teď neovlivním. Mám jediné přání, 
hezky usnout a mít hezké sny. A ráno ře-
šit ty věci. Myšlení vás chce neustále dr-
žet v tom, že někam spěcháte, musíte něco 
dokázat, nějak obstát v téhle realitě, a tím 
vlastně od ní odvádí vaši pozornost.

Myšlení je jako opice, která nás neu-
stále obtěžuje?

Zase bych se k němu nestavěl takhle 
direktivně. To je ta malířská paleta, to jsou 
ty barvy, které vám myšlení dává. Obsahuje 
fantazii a všechny tyhle věci, to, že si mů-
žete přečíst knihu. To je myšlení, ne vaše 
intuice. Je v pořádku s ním zacházet jako 
s nástrojem. Ale motyka je blbej pán, že jo.

Je dobré naučit se ji odložit do kouta?
Ano, nosit ji všude s sebou, ale umět 

jí říct, teď tě nepotřebuju, teď to tady chci 
jen pozorovat a nic si o tom nemyslet. Ště-
tec držíte vy a vy si vybíráte barvy. Ne že 
vám tam samy skáčou. Vy malujete obraz 
svého života. 

Kdo jsou vaši učitelé?
Učitelé jsou všichni. Každý člověk, 

kterého potkáte.
Měl jste nějaké milníky? Byl jste 

sportovec, pak jste studoval na DAMU. 
Kam jste se posunul?

Milník jsem měl možná v cestě do In-
die, setkání s Tolleho literaturou… Ve své 

podstatě už dneska vím, že je to setkání 
s každým člověkem, jeho příběh. Protože 
ta jedinečnost každého z nás, to je takový 
zdroj inspirace… To vědomí, že nikdo není 
takový jako vy, nikdo nežije stejný život. 
A v momentě, kdy konfrontujete svůj život 
v rozhovoru, v komunikaci, což my vůbec 
neděláme, získáváte obrovské moudrosti, 
všechno, co chcete vědět. Já už nemám 
aspirace telepaticky mluvit s lidmi, rozu-
mět řeči zvířat. Chci poznávat lidi, protože 
od toho tady jsme. A to se bude dít jenom 
tak, že se budeme potkávat a budeme spolu 
mluvit. A z toho čerpám. To mě zajímá. Je 
dobré umět naslouchat někomu zkušeněj-
šímu, ale pak je velmi úzká hranice, kdy 
nasloucháte a kdy popíráte sami sebe. Kdy 
jdete cestou někoho jiného.

Správný okamžik je, když  pochopíte, 
že vy jste to světlo, co svítí na vaši cestu.

Bohužel, velké množství ezoterické 
literatury jsem musel odložit, protože to 
byla celou dobu láska, láska – a pak najed-
nou vynese ten autor nějaký soud. Třeba 
jako „muslimové nerozumí principu jed-
noty“. Ale to není pravda. Nebo: „Choďte 
na mé semináře, já vás povedu.“ Od toho 
ruce pryč.

Žijete tady a teď?
Ještě ne, ještě to neumím. Pořád mám 

hlavu zbytečně plnou. A jde hodně o or-
ganizaci času. Třeba pravidlo „co můžete 
udělat do dvou minut, udělejte hned“. To je 
geniální. Jenomže pak je těch věcí najed-
nou pět a hlava zase sviští pryč. Až budou 
všechny ty aplikace z pozadí pryč a zbude 
jen ta prázdná hlava, tak to bude bezva.

Kdy a proč přišel impulz změnit se 
z Tomáše Kluse líbivého písničkáře v člo-
věka, který za spravedlnost světa jde se 
bít?

Z odstupu času zjišťuji, že žádný radi-
kální přelom nepřišel. Procházím postupně 
proměnou jako každý z nás. Když v sedm-
nácti zpívám o tom, že jsem zamilovaný, je 
v pořádku, stejně jako když v osmadvaceti 
zpívám o tom, že mě některé věci štvou. Za 
těch deset let si člověk udělá nějaký názor. 

Nevnímám nějaký konkrétní termín své 
vlastní změny, protože se pořád měním.

Cítíte, že vaše směřování započalo už 
v dětství? Když se ohlédnete zpátky, vidí-
te, že věci, které spolu zdánlivě nesouvisí, 
vznikly už dávno?

Já si myslím, že je dobré být součás-
tí proudu, nechat se vést. Nebýt pasivní, 
ale vnímat život, co vám přináší. Pak je 
to všechno přirozené. Je jasné, že vás to 
někam nese, k vašemu určení, které každý 
máme, ale které si vybíráme my.  Tomu vě-
řím já, že existuje nějaká jakoby cestovní 
kancelář, kde si navolíte, čím chcete ten-
tokrát být.

Říká se tomu karma?
Třeba. Jsme strůjci svého osudu. Pak to 

jsou ty body, ke kterým docházíme různými 
cestami, co se zrovna namanou. To jsou pak 
naše rozhodnutí, ta obrovská mozaika. My 
na sebe zapomínáme, jak máme tendenci 
sebe přehlížet, abychom zapůsobili na jiné. 
Míjíme svoje talenty, které jsou nám dány, 
a děláme věci, které nás moc nebaví, ale 
které nás spíš živí. A tím jsme právě nezod-
povědní vůči svým talentům. To jsou ty bo-
nusy boží. Když je někdo nadaný tanečník, 
nadaný byznysmen… To je to, že si uděláte 
čas a poslechnete sebe sama. Co vlastně 
umím, co by mě v životě bavilo? Když vě-
nujete pozornost tomu, čím chcete v životě 
být a pak za tím jdete, nemůže být nešťast-
ný ve vlastním životě. My jsme nešťastní, 
protože děláme třeba to, co z nás chtěli mít 
rodiče. To je obrovský strůjce našich neštěs-
tí, že nejdeme ve svých šlépějích, že nepo-
sloucháme svoji intuici v tom, čím jsme. 
Protože každý z nás je na něco talentovaný. 
Dělej, vydělávej peníze, živ rodinu, hlavně 
neudělej ostudu. Ale kde jsme my?

Vaší dceři jsou dva roky, žije ve světě 
plném fantazie. Odkoukáváte od ní?

Naprosto. Pořád. Já se od ní zpátky 
učím takové té spontánnosti. Tomu nestra-
chu dělat si, co zrovna chci. Nejde o to, že 
bych ji nechal odmlouvat. Když jí řeknu, 
pojď se koupat, jde se koupat. V momen-
tě, kdy si hraje, tak si hraje. Když za ní 
někdo přijde a chce si hrát s ní, ale ona do 
své hry zrovna nikoho nepotřebuje, tak mu 

řekne: Ne, nechoď sem, teď si tady hraju! 
Nebo naopak přijde: Pojď si hrát. To jsem 
zapomněl. Kvůli tomu jsem napsal píseň 
Ne válkám. Říkat ne je důležité. Učím se 
od ní hodně věcí.

Jaká je vaše výchova? Má rodič sta-
novovat limity pro dítě? Musíte být někdy 
přísný?

Myslím si, že rodič má být hlavně na-
blízku. Určovat nějaké limity… Kdo jste, 
abyste určoval limity? Samozřejmě, když 
bude mlátit svého kamaráda, zasáhnu. Já 
nebo moje žena. A pořád vysvětlujeme. 
Rodiče mají odkrývat smysl konání.

Co když se bude protivit?
Myslím si, že je všechno vysvětlitel-

né.  To je jediné, co ji chci naučit a k čemu 
ji vychovat – diskutovat s lidmi o věcech 
a ne rovnou tvořit nějaké závěry. Protože 
to je slepota.

Není těžké uvědomit si, co je moje 
ego, že mě dítě neposlouchá nebo od-
mlouvá a kdy je opravdu potřeba poněkud 
mocensky zakročit?

Já nevím, co je ego. Nechci, aby to vy-
znělo, že jsem ten, co už ego nemá. Nevím, 
která moje část to je. Ani mě to nezajímá. 
Kdybych ho vyčlenil, budu mít tendenci 
s ním bojovat. Podat si s ním ruku je pro 
mě daleko lepší než ho rozpouštět, bojovat 
s ním, nějak ho označovat. Tohle jsem roz-
hodl já, tohle mý ego. Když uděláte něco 
špatně, pak říkáte, promiň, to ne já, to moje 
ego. Ale kdo v tu chvíli drží štětec? Za 
všechno co jsem, přijímám zodpovědnost, 
v tom tkví pevnost člověka, který odmítá 
být loutkou.

Někteří lidé bojují proti cizímu egu 
tak vehementně, že vlastně začnou velmi 
prosazovat to svoje.

A v takovou chvíli, když si začnu o ně-
kom něco záporného myslet, snažím se to 
přetnout a jen pozorovat. A najednou se 
vám začnou odehrávat nádherné příběhy. 
Toho člověka a toho člověka v kontrastu 
s jinými lidmi. To je super.

V  okamžiku,  kdy  se  mi  něco  ne-
zdá  a  začínám  hodnotit,  řeknu  si  nee, 
jenom pozorovat! Pak mám pocit, že se 
něco dozvídám o životě. Pak jsem schopen 
pojmenovat příčiny svých myšlenkových 

pochodů a vstoupit s druhým do diskuze. 
Takový rozhovor pak může být pro obě 
strany přínosný.

Zdůrazňujete, že člověk má být sám 
šťastný, dělat všechno pro to, a pak že 
může rozdávat štěstí kolem sebe. Neslyšíte, 
že je to sobecké, že musíte být velkorysý, 
štědrý, pomáhat, ustupovat…

Ve chvíli, kdy člověk není šťastný 
a snaží se rozdávat štěstí kolem sebe, pak 
utíká a své vlastní problémy odsouvá stra-
nou. Věřím, že lidi kolem sebe můžete 
udělat šťastné, když jste sama šťastná. 
Dělat něco pro druhé a nemyslet na sebe, to 
je sobecké, protože nejste zodpovědná vůči 
darům svého života. Nedávno jsem takhle 
seděl s paní, která léčí lidi. Léčí jich hodně 
a asi i dobře. Já se však do léčení s ní nedal, 
neboť její touha byla „vyléčit celý svět, 
i když tím trpí trochu rodina a moc nespím." 
Takový člověk má sice vytknut slušivý 
a bohulibý cíl, avšak vlastnímu štěstí je 
vzdálen, čímž i své pacienty nevede k sobě 
(myšleno k nim samotným, k jejich štěstí ), 
nýbrž k sobě (myšleno za sebou, dělejte 
to tak a budete zdraví/šťastní) a duši svou 
i jejich nechává nedoléčenou, neboť její 
vlastní visí na štěstí někoho jiného.

Být dobrým člověkem, co to pro vás 
znamená?

To je podstata toho, po čem pátrám, 
kam chci jít. Být dobrý. Protože to zna-
mená, že jste černý i bílý. Být dobrozlý. 
V momentě, kdy jste jenom dobrá, posi-
lujete tu stinnou stránku toho okolo sebe. 
Dobrý člověk je ve všem dobrý.

Jednou jsem položil svým kamarádům 
otázku, co se stane se lží a nenávistí, když 
pravda a láska zvítězí. Ideál je v tom, že 
přijímáte obě své stránky. My se nerodíme 
jako bezchybní avataři, to by byla nuda.

Jaké máte plány na ten rok, kdy 
nebudete veřejně vystupovat?

Budu se věnovat svým holkám, dívat 
se, jak Josefína roste. Chci se naučit ja-
zyky, protože to jsem zanedbal ve svém 
životě, a chci se naučit hrát na kytaru ta-
kovým způsobem, abych nemusel všechno 
říkat slovy.

http://www.diochi.cz/rozhovory/
tomas-klus-svobodu-za-nic-nevymenim

Tomáš Klus:
Svobodu za nic nevyměním

Z dotazníku:

Jaký je smysl života?
Je to zdánlivě jednoduchá otázka, 

avšak kolik z nás je schopno odpovědět? 
Máme určené priority? 

Pojďme se společně podívat, jak jste 
odpověděli na otázky o smyslu života 
v posledním dotazníku. 

“Co je pro Vás v životě úplně nejdů-
ležitější a proč?” Přestože jsem očekáva-
la jednotné odpovědi, dostala jsem velké 
množství různých názorů. Ze čtrnácti dota-
zovaných tři odpověděli, že nejdůležitější 
je rodina. Pro další čtyři odpovídající hraje 
největší roli vnitřní klid, pro někoho je to 
bytí slušným člověkem a pro někoho spása 
své Duše.

A jaké jsou další priority respondentů?-
Dá se říci, že souvisí s tou první, nejdůle-

žitější prioritou, ovšem zde se odpovědi té-
měř všech sjednocují. O dalších prioritách 
tedy můžeme mluvit jako o štěstí, lásce, 
duchovním životě a osobním růstu, život-
ní bezstarostnosti, umění se radovat a či-
nění radosti druhým. Mnoho z dotyčných 
chce být zářícím světýlkem pro své blízké 
i vzdálené, chtějí žít v přítomném okamži-
ku a dělit se o vnitřní radost.

Zda si lidé uvědomují, že vlastní, nebo 
konají věci, které k životu nepotřebují, mě 
zajímalo ve třetí otázce. Kromě dvou osob 
ví o něčem takovém každý. Někdo mluví 
o nepořádku v pokoji, někdo o hromadění 
materiálních věcí, někdo o nekonečném stu-
diu. Nejdůležitější ale je, že je každý sám za 
sebe schopen tuto problematiku zhodnotit 
a dle vlastního uvážení s ní naložit.

Existuje něco, bez čeho by se lidé ne-
obešli? Bez pochyby ano, každý soudí dle 

svých priorit. Bez přátel, rodiny, přítele 
či ženy - to je převládající názor. Ovšem 
mnoho z vás píše, že by se neobešlo bez 
Lásky, neb vše, čím plníme svou existenci 
bez její přítomnosti, je prach.

A co je tedy smyslem života? 
A co je tedy podle respondentů smy-

slem života? Být, žít v souladu se Svě-
domím a zákony dobra, sbírat životní 
zkušenosti... A jsou mezi námi i tací, kdo 
chtějí žít skutečný Život, touží se duchov-
ně rozvinout. Jejich cílem života je spojit 
se s Duší.

Každý jsme jedinečný. Přes vnější 
rozdílnosti jsem ale přesvědčena, že jed-
ním z nejkrásnějších darů, které nám život 
přináší, je možnost pospolitosti a jednoty 
všech lidí. Budiž nám cílem vzájemná to-
lerance, úcta a láska.

Markéta Vacková 

Metoda „zelené tužky“
Moje dcera nechodila do žádného 

předškolního zařízení. Věnovala jsem se 
jí sama. Když jsme před tím, než měla na 
podzim jít do školy, trénovaly ruku, vypa-
dal náš sešit takhle:

Všimli jste si? Nepodtrhávala jsem jí 
chyby červeně. Naopak jsem zeleně ob-
tahovala ty tvary a písmenka, které se jí 
zvláště povedly. Měla to moc ráda a u ka-
ždého řádku prosila: „Maminko, a které 
je nejlepší tady?“ A měla hroznou radost, 
když jsem nějakou tu vlnovku nebo koleč-
ko obtáhla a řekla jsem: „Dokonalé!“

V čem se tento přístup liší?
● V prvním, klasickém, se soustřeďu-

jeme na chyby. Co se uloží v paměti? Ano, 
to, co jsme napsali špatně, co není správ-
ně. Copak se za tím červeným zdůrazňo-
váním dají vidět správná písmenka? Ne! 

Ať chceme nebo ne, vizuální paměť nám 
připomíná to, co je zdůrazněno, tedy to, co 
je špatně.

● Ve druhém případě je pozornost sou-
středěna na to, co je správně. Probouzejí 
se úplně opačné emoce, vnímáme zcela 
jiné věci. Ať chceme nebo ne, podvědomě 
se snažíme zopakovat to, co se povedlo! 
Získáváme zcela jinou vnitřní motivaci, 
nesnažíme se neudělat chybu, ale udělat to 
dobře!

A teď pozor – otázka: jak chyby zdů-
razňované v sešitech ovlivňují náš další, 
dospělý život?

Odpověď je jasná. Od dětství si zvyká-
me soustřeďovat se na nedostatky, na to, co 
není správné, na to, co se nám zdá špatné. 
Učili nás tomu ve škole pomocí červené 
náplně a učili nás tomu doma, kde daleko 
spíše věnovali pozornost nezdarům, než 
aby nás chválili za to, co se povedlo.

Z dvaceti háčků na řádce byl podtrže-
ný jen jeden. To znamená, že devatenáct 
jich bylo správně a jen jeden se nepovedl.

Proč jsme se soustředili na ten jeden?
Tento zvyk (zdůrazňovat chyby červe-

ně), který si vštěpujeme od dětství a jíž se 
za žádnou cenu nedokážeme zbavit v do-

spělosti, je nejčastější příčinou nespokoje-
nosti v životě.

Na co  se  soustředíš,  to narůstá. Na 
co  se  zaměří  pozornost,  to  se  zvětšu-
je. Všechno to začíná v dětství, z dětství 
s sebou táhneme do dospělosti všechny 
návyky a obyčeje. A ne všechny nám dělají 
zrovna dobrou službu.

Když zavedete pravidlo „zelené tuž-
ky“, uvidíte, že i když dítěti nebudete 
ukazovat chyby, které dělá, bude chyb po-
stupně ubývat. Dítě  bude  samo  od  sebe 
usilovat o napodobení toho, co je dobře, 
co se mu podařilo.

T. Ivanková
http://www.pronaladu.cz/metoda-ze-

lene-tuzky/

Tomáše Kluse není potřeba dlouze představovat. Herec a zpěvák, 
na jehož koncertech fanynky šílí. Slova jeho písniček nejsou o lásce. 
Jsou o životě, o pocitech, o cestě, o svědomí. Někoho oslovují velmi, 
někoho naopak velmi rozčilují. Jaká je cesta samotného Tomáše?
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Láska je mocnější než síla a moudřejší než filosofie. Oscar Wilde

Chystáte se odjet na dovolenou, ale 
máte starost o zahrádku? Pojďme si shr-
nout, co je potřeba udělat těsně předtím, 
než záhony ponecháte pár týdnů bez lás-
kyplné péče.

Největší vrásky dělá zahrádkářům zá-
vlaha, zvláště pokud očekáváme vlnu ve-
der a málo deště. Jestliže nemáte nainsta-
lovaný samozavlažovací systém s vodními 
hodinami, u kterých nastavíte čas i délku 
závlahy, budete muset zahradu před odjez-
dem důkladně zalít.

Udržení vlhkosti půdy můžete zajis-
tit hydrogelem. Ten se prodává ve formě 
prášku nebo krystalků a po styku s vo-
dou získá gelovou 
konzistenci, která 
v sobě udrží vodu 
až do příštího deště. 
Nejlepší je smíchat 
ho se zeminou už 
při výsadbě, ale jde 
ho vpravit do země 
i dodatečně. Musíte 
ho však zapracovat 
hlouběji do půdy, 
nejlépe až ke spodku kořenů. Hydrogel 
v žádném případě nepřisypávejte na po-
vrch, absorboval by všechnu vodu a rych-
le se zase vysušil, takže k rostlinám by se 
žádná vláha nedostala.

Půdu na záhonech i okolo keřů a stro-
mů byste měli zbavit plevele, zkypřit 
a přikrýt mulčem, který ji ochrání před 
vysycháním a zmírní růst nového plevele. 
Rostliny v truhlících a v květináčích se do-
poručuje přenést na stinné místo, aby na ně 
nepražilo přímé slunce. Nejlépe jim bude 
pod stromy nebo pod stříškou - myslete na 
to, že nejen sucho, ale i vydatný déšť nebo 
krupobití může květinám vážně ublížit.

Rostlinám vysazeným v nádobách 
můžete narychlo pořídit nebo i vyrobit 
vlastní samozavlažovací systém. Existuje 
hned několik vychytávek:

Knot: Jde o starý osvědčený postup, 
kdy jeden konec knotu zapustíte do květi-
náče nebo ho protáhnete drenážním otvo-
rem a druhý vložíte do vyvýšené nádoby 
s vodou. Místo knotu můžete použít i tka-
ničku od bot, utěrku nebo silonové pun-
čocháče, zkrátka všechno, co je schopno 
nasát vodu.

PET  lahev: Do víčka uděláte horkou 
jehlou malé dírky, lahev naplníte vodou, 
uzavřete a zapíchnete hrdlem do květináče. 
Rostlina tak získá konstantní přísun vody 
v malých dávkách.

Automatický  kapkový  zavlažovač: 
Elegantní, profesionální, ale i dražší řešení 

představují automa-
tické systémy typu 
Gardena, u nichž 
můžete nastavit in-
tenzitu, dobu i přes-
né množství závlahy 
podle druhů i počtu 
rostlin. Systém Gar-
dena seženete za 
zhruba 3000 Kč.

Co ještě zbývá?
Otrhat zralé ovoce a posbírat to spa-

dané, aby na zemi nezahnívalo a zbytečně 
nepřitahovalo hmyz.

Sklidit  zeleninu. Zelenina je naštěstí 
méně náročná na péči a nemusíte se o ni 
v době nepřítomnosti tolik obávat.

Doplnit vodu v jezírku a zajistit přísun 
čerstvého vzduchu do skleníku.

Sestříhat keře, abyste se nevrátili do 
džungle a sousedé si nestěžovali, že vaše 
zahrádka prorůstá až k nim.

Ovoce i zeleninu můžete přikrýt sítě-
mi, které plody ochrání před mlsnými zo-
báky ptactva.

http://www.dumazahrada.cz/zahrada/
pestovani/24374-jak-zajistit-zahradku-

-pred-odjezdem-na-dovolenou/

JAK ZAJISTIT ZAHRÁDKU 
PŘED ODJEZDEM NA DOVOLENOU

Cestování a turistika v posledních 
letech zaujímají jednu z nejzásadnějších 
pozic na žebříčku trávení volného času 
téměř všech generací a sociálních vrs-
tev. Tento fakt se odráží nejen v nabídce 
zprostředkovávaných volnočasových akti-
vit a ekonomické úrovni navštěvovaných 
destinací, v nemalé míře také zasahuje do 
charakteru krajiny a folklóru místního 
obyvatelstva. 

Masový turismus a cestovní agentury 
nabízející all inclusive pobyty v hotelo-
vých resortech však nejsou jediným řeše-
ním, jak si užít plánovanou dovolenou – 
každý správný cestovatel ví, že vyrazit na 
vlastní pěst se spacákem v ruce bývá záru-
kou velkého dobrodružství. A někde mezi 
těmito dvěma póly leží v současnosti stále 
oblíbenější  cestovatelský  trend  nazýva-
ný ekoturismus. 

Jak už samotný název napovídá, pod 
tímto specifickým turistickým modelem 
se  ukrývají  dvě  hlavní  kritéria  –  eko-
logie  a  turismus. Nabízí  tak  poznávání 
nedotčených přírodních  oblastí  a  chrá-
něných území s ohledem na místní pro-
středí  a  jeho obyvatele. Kapitál vložený 
do tohoto druhu cestování napomáhá chrá-
nit původní ráz krajiny a místní obyvate-
lé jako protislužbu poskytují ekoturistům 
přidanou hodnotu v podobě odhalení jejich 
opravdového a původního vztahu k tamní-
mu území (chození po místních cestách, 
seznámení s charakteristickými produkty 
a tradicemi, bydlení v autentickém pro-
středí). 

Model ekoturismu globálně zaštiťu-
je UNEP (United Nation Environmental 

Program) a jako pojem 
funguje aktivně zhruba 
posledních 20 let, přičemž 
se těší stále větší pozor-
nosti ze stran nejen po-
tenciálních ekoturistů, ale 
zároveň i vyšších orgánů 
a navštěvovaných desti-
nací. Jednou z hlavních 
oficiálních organizací eko-

turismu je nezisková organizace TIES 
(The International Ecotourism Society), 
založená roku 1990. Tento projekt ne-
nahlíží na ekoturismus jako na způsob 
vhodný pro cestovní kanceláře, jedná se 
o komplexní edukativní model propoju-
jící průvodce, stážisty a vzdělávací zdro-
je po celé zemi. Hlavní snahou je udržení 
komunitního vývoje, ochrana biokultur-
ní diverzity a vytvoření relevantního zá-
zemí potenciálních členů asociace.

Jedním z nejzajímavějších rysů takto 
chráněných destinací bývají endemity čili 
autentické druhy místní fauny a flóry vy-
skytující se díky nepozměněným podmín-
kám pouze na tomto území. V rámci zkou-
mání těchto endemitů zahrnuje asociace 
vysoké procento biologů a přírodovědců, 
kteří tato místa zařazují do svých dlouho-
dobých výzkumů, ovšem navštívit takto 
unikátní krajinu bývá nezapomenutelným 
zážitkem pro každého návštěvníka. Kromě 
vašeho hlubokého etického cítění v sou-
ladu se základními zásadami ekoturismu 
neexistují žádná pravidla ani hranice, ob-
jevování místní kultury a krajiny tak závisí 
jen na vašich silách, fantazii a odhodlání. 
Mezi nejzajímavější destinace patří na-
příklad africké savany s nespočtem fasci-

nující exotické zvěře, pravý existenciální 
zážitek z indických Himalájí, biodiverzní 
království Ekvádoru či nekonečné pláže 
a hrdí domorodci Kostariky. Ekoturismus 
není jediným správným řešením cestování, 
je to ovšem jedna z cest, které v současné 
době velkých změn udržuje naše kořeny 
ukotvené hluboko v zemi.

Kam vyrazit v tuzemsku?
Ačkoli se u nás o ekoturistice můžeme 

bavit spíše v budoucím čase, již nyní fun-
guje mnoho zajímavých projektů založe-
ných na tomto perspektivním ohleduplném 
přístupu. Jednou z nejdéle ekoturisticky 
funkčních krajinných oblastí je například 
obecně prospěšná společnost České Švý-
carsko, do jehož národního parku a přileh-
lého okolí ročně zavítají až tři čtvrtě milio-
nu návštěvníků.

Dalším velmi zajímavým projektem 
je relativně nově funkční Otevřená za-
hrada v Brně, která, mimo krásný výlet 
založený na zásadách ekoturismu, nabízí 
i nejrůznější vzdělávací programy pro ško-
ly i veřejnost agitující za vřelejší přístup 
k životnímu prostředí. Do třetice neopo-
meňme zážitkové a odpočinkové destinace 
dodržující zásady udržitelnosti, mezi něž 
bezesporu patří i Kunclův mlýn, jako jeden 
z mála využívající alternativních energe-
tických zdrojů. Tato stavba obklopena hlu-
bokými lesy údolí nedaleko osady Brzina 
nabízí široké možnosti výletů po krásách 
specifického okolí bez větších krajinných 
úprav.

celý článek na: https://www.ecofuture.cz/
clanek/eko-turismus-aneb-trochu-jiny-

-zpusob-cestovani

Ekoturismus 
aneb trochu jiný způsob cestování

Jedu podél lesa a vidím ženu, která na 
mne v dáli mává. Dojedu k ní a sesednu 
z kola. „Vítej“, řekne vlídně a usměje se na 
mne. „Pojď dále“, dodá s lehkostí. Projdu 
brankou, zaparkuji kolo, odstrojím helmu, 
sundám boty a bosá vstoupím do zahrady. 
Rázem jsem v jiném světě. Tato zahrada 
je jako bytost a je jiná než ty, které jsem 
měla možnost navštívit dříve. Do vlasů má 
vetkány kopretiny, její tělo je nádherně di-
voké. Je v ní vášeň, život, radost, ale i tem-
ná zákoutí zdánlivě ležící ladem. Ale kdo 
ví, třeba právě tato místa jsou domovem 
dalších obyvatel, třeba ježků nebo jejich 
kamarádů ze zvířecí říše. 

Procházím se po zahradě a najednou 
zaslechnu hlas obrovské staré třešně, kte-
rá mne volá: „Pojď a ochutnej, nasála 
jsem sílu Země do větví a spojuji ji se sílou 
slunce a měsíce. V mých plodech je síla, 
kterou budeš potřebovat.“ Usměji se na ni 
se slovy: „Prosím, počkej chvíli, ráda při-
jdu.“ Přichází strážkyně zahrady přesně 
ve chvíli, kdy stojím u kruhu velkých ka-
menů – menhirů. „Prosím, kudy se vchá-
zí dovnitř?“, zeptám se tiše. „Pojď, tady 
je vstup.“ Každý kámen, který tady je, si 
přál zde být“, dodá a vpustí mne dovnitř 
kruhu. Cítím, že jsem byla přijata kamen-
nými svědky. Obcházím kruh, s každým ka-

menem se přivítám a pohladím jej po těle. 
Jsem v posvátném kruhu a neexistuje nic 
jiného, než jen klid a mír. Osvěžena poby-
tem v kruhu jdu trhat třešně. Brodím se vy-
sokou travou plnou květů. 

Opět ke mně přichází patronka zahra-
dy. Je to ta stejná žena, která mne do za-
hrady vpustila, ale teď je jiná, mám pocit, 
že se proměnila. Její tělo splývá s tělem za-
hrady a její oči jsou naplněné nádherným 
světlem. Vezme mne za ruku a vede k altán-
ku. Tady se zouváme, podotkne. Ani by mne 
nenapadlo vstoupit v botách, které ostatně 
už nějakou dobu nemám na nohou. Po-
hlédnu na své špinavé nohy. „Asi bych si je 
měla umýt?“, zeptám se. „To není nutné“, 
odpoví mi žena a otevře dvířka do dalšího 
kouzelného světa. 

Nesměle vstoupím dovnitř a pozdra-
vím Ganéšu, natištěného na velkém plátně. 
Usednu na zem a jsem dojatá. Šest stran 
obepíná prostor kolem jako nádherná 
náruč. Uprostřed stavby je místo stropu 
okno ve tvaru šestiúhelníku, které dovo-
luje mému pohledu spojit se s nebem. V tu 
chvíli se zklidní má mysl a mé srdce začne 
zpívat něžnou píseň, cítím úžasný klid ko-
lem i v sobě. „Tady v altánu spalo i osm 
žen“, špitne strážkyně. Cítím posvátnost 
tohoto prostoru. „Spočiň tady, jak dlouho 
potřebuješ, já jdu sbírat jahody.“ Půjdu 
s tebou,“ řeknu rychle, než žena odejde. 
„Jak chceš“, dodá a zmizí z dohledu. Za-
vírám oči a vidím zelené světlo se smarag-
dovým nádechem a vstupuji do své vnitřní 
zahrady. Cítím, jak se otevírá prostor nade 
mnou i pode mnou. Vidím dva trojúhelní-
ky, které vycházejí z mého srdce. Nehybně 
sedím, pomalu dýchám a vychutnávám si 
obrovskou sílu toho okamžiku. Po chvíli 
odněkud zdáli uslyším jemný hlas: „Hledej 
svoji zahradu, své místo.“ 

... pokračování na str.6

 Kopretiny ve vlasech 
aneb tajemství jedné kouzelné zahrady 

"Ve světě nás učí jen rozumu, paměti, 
vědomostem a logice. Ale při poznávání 
Pravdy je nutné osvojení si vyššího stupně 
sebezdokonalování, uvědomění a chápá-
ní těch hlubokých pocitů, které vycházejí 
z Duše. Vždyť duchovní zkušenost se na-
chází za hranicemi rozumu ... " 

z knihy „AllatRa“

Prečo je vôbec cesta k Bohu rozdele-
ná na toľko náboženstiev? 

IM: Tu je jedno malé „no“: preštudo-
vanie náboženstva – to je jedno, ale cesta 
k Bohu – to je druhé. Všetky náboženstvá 
sú dobré, už sme o tom hovorili a nie raz, 
niet zlých náboženstiev a ony všetky vedú 
k Bohu. Ale problém je v tom, čo chce 
človek, čo on volí. Mnohým sa jednodu-
cho páči zúčastňovať sa v náboženstve 
ako v divadelnom dejstve, jednoducho byť 
účastníkom. Ale mnohí smerujú k Bohu. 
A rozdiel je tu podstatný. Ak ľudia idú do 
nejakého náboženstva preto, aby na nich 
susedia nepozerali krivo, to je jedno. Ale 
ak idú do náboženstva preto, aby skrze 
neho došli k Bohu, to je úplne iné. A teda 
tu treba povedať, že všetky náboženstvá sú 
spojené v jednom zmysle a zmysel je pros-
tý – cesta k Bohu. 

T: Igor Michajlovič, v reláciách ste 
hovorili, že každé náboženstvo obsahuje 
zrnká znalostí a že aby bolo možné ísť po 
ceste, vedúcej k Bohu, treba aspoň v prak-
tike pochopiť, čo je to iné vnímanie – po-
citové, vnímanie hlbokými pocitmi... Igor 
Michajlovič, vo svete sa napočítava oko-
lo 300 náboženstiev. A každý vo svojom 
náboženstve hovorí, že práve jeho cesta 
k Bohu je jediná správna a skutočná. 

IM: To hovoria ľudia z rozumu. To 
hovoria akurát tí, ktorí vedú ľudí ako Susa-
nin do močariny, z ktorej oni nikam netra-
fia. Ale ozajstní ľudia, ktorí sami poznajú 
túto cestu, ktorí po nej idú, oni tak nikdy 
nepovedia. Vo všetkých skutočných ná-
boženstvách (nie tých, ktoré ľudia umelo 
vymysleli, ale naozaj skutočných) všetci, 
ktorí dosahovali túto cestu, chápu, že vo 
všetkých náboženstvách je rovnaké zrno – 
a to je cesta k Bohu. A všetko ostatné – to 

je kultúra, to je dedičstvo a mnoho iných 
atribútov, prijateľných pre tie či iné náro-
dy, no nie viac. Fakticky, to všetko je rov-
naká cesta.     

T: Igor Michajlovič, prečo je vôbec 
cesta k Bohu rozdelená na toľko nábožen-
stiev? 

IM: Vedomie vždy rozdeľuje, ono 
ináč nemôže – boj o moc, boj o dominan-
ciu nad niekým. To je matéria, to sú zá-
kony hmoty, v tom je podstata – rozdeľuj 
a panuj, preto ľudia rozdeľujú. Ale práve 
tí, ktorí dosiahnu pochopenie, tí sa naopak 
snažia spájať. 

*** 

CO JE TO MAGIE? 
ČÍM ZA TO ZAPLATÍME…

Co je to magie? To je zneužití své 
šance získat věčný život, stát se částí Du-
chovního Světa. A ty tuto sílu využíváš na 
dočasné, prázdné a nepotřebné…

Magie se používá lidmi v každoden-
ním životě velmi často, lidé si toho nevší-
mají. Když člověk někoho proklíná, když 
někoho nenávidí a přeje mu zlo, to už je 
část magie. To je třeba vědět a chápat to. 
Když člověk přichází komunikovat s Bo-
hem do nějakého chrámu a prosí o zdraví 
svého těla, příbuzných a blízkých, to je 
taky magie. Když člověk prosí o bohatství 
a řešení nějakého problému v materiálním 
světě, to je taky magie. Vše, co se týká spl-
nění nějakých lidských přání v trojrozměr-
nosti, opět vše, co se týká materiálního, TO 
JE VŠE MAGIE.

Člověk ztrácí ty životní síly, které má 
směřovat na pocitové vnímání, na kontakt 
s duchovním světem. Člověk je tratí na ma-
teriální statky, na splnění vlastních přání.

Vědomí to je dobrý nástroj, potřebný 
nástroj. Ale nástroj, řekněme tak, se svým 
charakterem. Jednoduchý příklad: V Indii 
používají slony. Ve filmech často ukazují, 
jak tahají klády na svých klech apod. Ale 
je třeba chápat, že slon má samoidentifika-
ci, má velmi dobře vyvinuté vědomí, má 
velmi dobrou paměť. A kdykoliv, stejně 
jako medvěd, se může stát agresivní, může 
někoho napadnout. I když byl odmalička 
vychováván, aby dobře poslouchal. Stejně 
tak vědomí člověka, ono je stejné jako ten 
slon nebo medvěd. Z jedné strany posluš-
né, plní příkazy, ale vždy může napadnout. 

Proto je třeba tomu rozumět a znát to. Je, 
řekněme, takový výraz – „držet na volno“

Sám proces přání není ničím jiným než 
magickým působením. Především tehdy, 
když si lidé představují hotový výsledek. 
Dejme tomu, že při zítřejším setkání… 
To znamená, hry vědomí. Lidé nechápou, 
že v tento okamžik, tvoje vědomí kontak-
tuje vědomí toho druhého. I když si toho 
člověk ani nevšimne. A vaše vědomí již 
přijímají určitá řešení. Zpravidla přijímají 
taková řešení, která jsou potřebná systému. 
Ale výsledek je vždy předurčen. Ale když 
jsi nepromítal u sebe v hlavě scénář, neza-
býval ses magií, jsi v tomto případě svo-
bodný a máš o mnohem větší šanci vyhrát 
spor. To už není magie, to je pravda, proto-
že systém není připraven k tvému jednání.

Vědomí je jako strážce, dělá vše pro-
to, aby zachovalo svou moc nad Osobnos-
tí. V tom je ten smysl. A vždy rozděluje 
a komplikuje, jakmile nachází u člověka 
slabost. A člověk jde duchovní cestou roz-
voje, začíná pociťovat tento stupeň svobo-
dy a v určitém okamžiku odvrátí na něco 
svou pozornost, a zde vědomí vše předělá. 
Vše přestavuje po svém. A člověk místo 
toho, aby tvořil svou budoucnost v neko-
nečném Duchovním Světě, začíná stavět 
dočasné zámky, „území“ pro svůj komfort. 
Začíná stavět to, kde může projevit svou 
moc.

A proč, jednoduchá otázka. Vědomí to 
tak chce. Člověk v tomto okamžiku ani ne-
přemýšlí o tom, čím za to zaplatí. Užívá si 
teď, žije si, žije v iluzi.

Strážce je proto strážcem, aby propou-
štěl důstojně... 

 A opět, k čemu jsme dospěli? K výbě-
ru člověka. Lidé si sami chtěli zkompliko-
vat svou existenci a nyní tomu čelí. 

No, na druhou stranu - čím byl boj slo-
žitější, tím důstojnější je vítězství.

***
T: Ano, byla by to velká pomoc po-

chopit čím je ve skutečnosti vědomí, a kdo 
jsi ty, jako Osobnost. 

IM: Ano, jistě. Existují dva typy vě-
domí. První vědomí, nazveme ho prvotním 
vědomím, které je hlavní, se rodí spolu 
s fyzickým tělem. Je to vědomí primáta, 
živočicha. Ale další úroveň vědomí, která 
vzniká jako protiváha projevu Osobnosti 
v lidském těle, to je druhotné vědomí... 

pokračování v příštím čísle...

ÚRYVKY z pořadu "Vědomí a Osobnost. 
Od předem mrtvého k věčně Živému"

STANE SE

Stane se – potkáš člověka,
krásné pocity v tobě zanechá.

Je vánkem, jenž v horkém slunci chladí,
pofouká bolest, po srdíčku hladí.

Cítíš volnost, jakou mají ptáci,
trápení svou sílu ztrácí.
Jakouže má štěstí tvář,

pro mnohé je to jen snář.

Je to výhra veliká,
člověk když má člověka.

Cítíš stav příjemné závrati,
rány se hojí – nepotřebuješ záplaty.

Vánek tajemství zašeptá,
napoví snad o smyslu života?

Přátelství srdíčko zachytí,
zvonky štěstí hladové nasytí.

Přítel k příteli přijde,
tma ustoupí – sluníčko vyjde.

Skryje- li se za mraky,
já i ty, umíme zázraky.

Stane se -  ne každému,
radost, že dává jeden druhému.

Slušnost – ta každému sluší,
skrývá obrázek o krásné duši.

Přátelství, klenot co život rozzáří,
proměna  - znát je ve tváři.

Dá ti křídla motýlí,
obejme a posílí.

Hana Jílková, Loštice



www.polahoda.cz 5Polahoda • 2017 srpen 

Jako krůpěje rosy zkrášlí květy, tak síla lásky objímá světy. Hana Jílková

 HISTORIE • ZÁHADY • ZAJÍMAVOSTI

pokračování z minulého čísla...
Otec Stratonik v tomto momente oči-

vidne prežíval ten stav, o ktorom hovoril 
Silván. Otvorilo sa mu nové tajomstvo 
duchovného  života,  doteraz mu  nezná-
me. Pocítil svoje nedostatky v minulosti, 
pochopil ako ďaleko bol ešte od dokona-
losti, na ktorú myslel po  toľkých  stret-
nutiach  s  mníchmi,  kedy  bola  zrejmá 
jeho  prevaha;  veď  sa  stretával  s  mno-
hými  aj  pozoruhodnými  stúpencami.  
S vďačnosťou pozeral na otca Silvána. 

Po vyriešení prvej otázky, v hĺbke jeho 
duše zo samotnej skúsenosti tohto stavu, 
ktorý mu bol daný po modlitbe Otca Silvá-
na, ďalšie dve si osvojiť už bolo pre neho 
ľahké."

 
***

"Raz Starec besedoval s jedným štu-
dentom, ktorý navštívil Athos a ktorý veľa 
hovoril o slobode. Ako vždy, Starec s lás-
kavou pozornosťou sledoval myšlienky 
a prežívanie svojho živého, sympatického, 
no naivného spolubesedníka. Samozrejme, 
že jeho predstavy o slobode sa obmedzova-
li na jednej strane na hľadanie politických 
slobôd, na druhej -  na možnosť konať vše-
obecne podľa svojich pohnútok a želaní. 

Starec mu v rámci odpovede vysvetlil 
svoje názory a výsledky hľadania; hovoril: 
"Kto nechce slobodu? Všetci ju chcú, ale 
treba vedieť v čom sloboda spočíva a ako 
ju nájsť... Aby si sa stal slobodným, pre-
dovšetkým musíš sám seba "spútať". Čím 
viac budeš zväzovať sám seba, tým väč-
šiu slobodu bude mať tvoj duch... Spútať 
v sebe musíš vášne, aby ťa neovládali; 
spútať sa musíš, aby si blížnemu nespôso-
boval ujmu... Ľudia obyčajne hľadajú slo-
bodu, aby mohli robiť "čo chcú".

- No to nie je sloboda, ale moc hriechu 
nad tebou. Sloboda tvoriť blud, alebo nes-

triedmo jesť a chľastať, alebo nenávidieť, 
znásilňovať a zabíjať, alebo niečo iné tohto 
druhu – vôbec nie je sloboda, ale ako Pán 
povedal: "každý, kto činí hriech, je otro-
kom hriechu". Musíš sa veľa modliť, aby 
si sa zbavil tohto otroctva.

Myslíme si, že pravá sloboda je v tom, 
aby sme nehrešili, aby sme celým srdcom 
a celou silou milovali Boha aj blížneho. 
Pravá sloboda – to je "trvalé prebývanie 
v Bohu". Napriek tomu, že to, čo Starec 
povedal, svojou hĺbkou presahovalo mieru 
chápania mladého študenta, napriek tomu 
že navonok slová Starca boli veľmi jedno-
duché, jeho spolubesedník odišiel s veľmi 
silným dojmom."

***
"Niektorí mnísi aj nie-mnísi, tí, ktorí 

navštívili Athos alebo si s ním písali, ho 
oceňovali a hlboko ho milovali. Medzi 
nimi boli biskupi a kňazi s vyšším teolo-
gickým vzdelaním, aj zbožní laici. Spo-
meňme taký prípad. V Kláštore dlhú dobu 
hosťoval jeden pravoslávny cudzinec, na 
ktorého stretnutie so Starcom urobilo hl-
boký dojem. Zamiloval si Starca a často 
ku nemu chodil; dozvedeli sa o tom mnísi. 
Napríklad jeden z najvplyvnejších chrá-
mových starcov, Hieromonach N., človek 
sčítaný a živej mysle, keď ho stretol na 
chodbách Kláštora, povedal:

- Nechápem, prečo vy, vzdelaní aka-
demici, chodíte k Otcovi Silvánovi, negra-
motnému mužíkovi? Vari tu niet niekoho 
múdrejšieho ako on? 

- Pre pochopenie Otca Silvána treba 
byť  "akademikom"  –  odpovedal  hosť, 
nie bez bolesti v duši.

Ten istý Hieromonach N., ktorý stále 
nechápal, prečo si Starca Silvána ctia a na-
vštevujú ho "učení" ľudia, besedujúc s Ot-
com Metodom, mníchom, ktorý sa mnoho 

rokov staral o kníhkupectvo Kláštora, po-
znamenal:

- Čudujem sa, načo k nemu chodia. On 
zrejme nič nečíta.

- On nič nečíta,  no  všetko  robí,  ale 
iní veľa čítajú, no nič nerobia, - odvetil 
Otec Metod."

Okrem toho treba vziať do úvahy, 
že každý, kto besedoval so Starcom, mal 
svoj okruh priateľov a Múdrosť Silvána 
sa bezpodmienečne dotkla aj tohto kruhu, 
alebo skôr kruhov. Na jar roku 1930 do-
šlo k zoznámeniu starca Silvána s otcom 
Sofronijom (v civile Sergej Semjonovič 
Sacharov). Otec Sofronij sa stáva žiakom 
starca a v roku 1948 (už po smrti starca) 
publikuje prvé vydanie knihy "Starec Sil-
ván" v množstve 500 exemplárov. V roku 
2015 Sväto-Trojicko sergijevská Lavra vy-
dala už 4-té vydanie tejto knihy. K dnešné-
mu dňu sa každý želajúci môže zoznámiť 
s Múdrosťou starca a ja si myslím, že ľa-
hostajných čitateľov u tejto knihy jednodu-
cho nemôže byť. A za toto všetko súčasný 
čitateľ vďačí len jednej vete, prednesenej 
Máriou: "Prehltol si hada vo sne a je ti to 
protivné – tak špatne je Mne pozerať na 
teba,  čo  robíš". A koľko vďačných čita-
teľov ešte bude mať táto kniha, to je známe 
iba Bohu. Efekt je nadčasový.

Z písania starca o Matke Božej
"Keď som bol mladým novicom, raz 

som sa modlil pred ikonou Matky Božej 

a Ježišova modlitba vstúpila do môjho srd-
ca a začala sa tam sama prednášať. A raz 
v kostole som počúval prednášky pro-
roctiev Izaiáša a pri slovách: "Omyte sa 
a budete čistí" (Iz.1:16), som si pomyslel: 
"Možnože Matka Božia niekedy zhreši-
la aspoň myšlienkou" A na počudovanie, 
v mojom srdci spolu s modlitbou hlas jasne 
prehovoril: "Matka Božia nikdy nezhrešila 
ani myšlienkou". Tak Duch Svätý v mojom 
srdci svedčil o Jej čistote." 

Zaujímavá pasáž, budem predpokla-
dať, že ikona, pred ktorou sa modlil mla-
dý Silván, patrila k ikonografickému typu 
"Oranta". A on v procese modlitby aktivo-
val pracovný znak AllatRa,  zobrazený na 
ikonách tohto typu.

"... Oh, Presvätá, keby sme vedeli, 
ako milovať všetkých, ktorí zachovávajú 
prikázania Krista a ako ľutovať a smútiť 
za tými, ktorí sa nepolepšujú. Vyskúšal 
som to na sebe. Neklamem, hovorím pred 
tvárou Boha, Ktorého pozná duša moja: 
duchom poznám Prečistú Pannu. Ja som 
Ju nevidel, no Svätý Duch mi dal pocho-
piť Ju a Jej lásku ku nám. Ak by nebolo 
Jej milosrdenstva, tak by som dávno bol 
zahynul; no Jej sa zachcelo navštíviť ma 
a priviesť ma k rozumu, aby som nehrešil. 
Ona mi povedala: "Špatne je Mne pozerať 
na teba, čo robíš".  A Jej slová sú príjemné, 
tiché, krotké a pôsobia na dušu. Prešlo viac 
ako štyridsať rokov, ale moja duša nemôže 

zabudnúť na tie sladké slová a neviem, čo 
odplatím ja hriešny za túto lásku ku mne 
nečistému, a ako budem ďakovať ušľach-
tilej, milujúcej Matke Pánovej. 

Ona je naozaj našou Zástupkyňou pred 
Bohom a samotné Jej meno raduje dušu. 
No a celé nebo a celá zem sa tešia Jej láske. 

Zázračná a nepochopiteľná vec. Ona 
žije na nebesiach a neustále vidí slávu... 
Božiu, no nezabúda ani na nás úbohých 
a Svojím milosrdenstvom pokrýva celú 
zem a všetky národy."

Je možné, že medzi čitateľmi toh-
to článku sa nájdu aj takí, ktorí povedia: 
"A skadiaľ Silván vzal, že  tie slová kto-
ré počul, predniesla Mária?... veď nikoho 
nevidel". Myslím (to je len môj názor), že 
ten, kto počuje Jej Hlas, jednoducho nie je 
schopný spliesť si ho s kohokoľvek iným 
hlasom a už presne si ho zapamätá na celý 
život s vďačnosťou, ako i Starec Silván. 
Veď tento Hlas je schopný zmeniť človeka 
k lepšiemu a nielen jeho samotného, ako 
som ukázal vyššie. 

Vari znie Hlas Márie v poslednom 
čase? Mne sa zdá, že áno. Veď teraz, há-
dam ako nikdy predtým, ľudia potrebujú 
Jej pomoc. Možno, že v tieto dni tento 
hlas znie trochu ináč, ako ho opísal starec: 
"A Jej slová sú príjemné, tiché, krotké...". 
Tento Hlas znie ako Hlas "Vrchného veli-
teľa", ktorý povoláva všetkých Dobrých 
Ľudí postaviť sa pod Jej Znamenie. 

Znamenie Márie!
"... Každý počujúci je Vyvolený a spolu 
je sila, schopná zmeniť celý svet." 

Tvorivá sila, pochádzajúca od Boha, to 
je  AllatRa"

***
A kto vie, možno v časoch Na Križo-

vatke sa nájde ctihodná žena, ktorá vymení 
Máriu na pozícii pomoci a starostlivosti 
o ľudstvo a Ona tak, ako aj má byť, zaujme 
dôstojné miesto vedľa Boha. 

 Použité zdroje:
Schiarchimandrit Sofronij (Sacharov) 

"Velebný Silván z Athosu" 4. revidova-
né vydanie, Sväto-Trojická sergijevská 

Lavra*, rok 2015 
Spracoval: Igor 

Silvánov sen
Príbeh o vízii Presvätej Bohorodičky velebného Silvána z Athosu.

Jedna fráza, ktorá zmenila celý nasledujúci život...

pokračování ze str. 1
- Za prvé. Co je to lidský organismus? 
Je to přirozený mechanismus pro aku-

mulaci vnějších vibrací, který přijímá zvu-
kové vlny z libovolného zdroje.

- Za druhé. Co je to mozek? Je to 
unikátní vysílající a přijímající zařízení, 
pracující na různých frekvencích, jako při-
jímač.

- Za třetí. Co představuje samotná 
struktura lidského těla? Jsou to tři velké 
akustické zóny – kopule lebky, hrudní ko-
mora a břišní dutina, které jsou dokonale 
spojeny pružnou páteří. Mimochodem, ta-
ková svérázná konstrukce lidské kostry se 
podobá jakémusi loutnovému hudebnímu 
nástroji – Sensei se s očekáváním podíval 
na Vana a zlehka se ironicky zeptal: - No, 
už ti to došlo?

- S obrázky určitě – žertem významně 
zdůraznil Vano.

- Výborně. Takže pokračujme. Lidský 
organismus, stejně jako hudební orches-
tr, plní každou vteřinu osobitou melodii. 
Existuje v něm určitý rytmus dýchání, 
srdeční (tepová) frekvence, pulsace při 
chůzi, běhu, spánku, a tak dále. Všechny 
ty vytvořené „melodie“ úzce souvisí s šu-
měním mozku – biotoky alfa, beta, théta 
a delta rytmu, stejně jako s vlastní frekven-
cí různých orgánů. Přičemž má každý svůj 
vlastní stanovený počet kmitů za sekundu. 
Periodicky se střídá dominující rytmus. 
Organismus většinou pracuje v režimu 
offline. Ale každou jeho „symfonií“ může 
upravit a nastavit odpovídající tón („vy-
haslý“ nebo „živý“) hlavní aranžér, hu-
debník a skladatel – samotný člověk, nebo 
spíše síla jeho víry. Čemu člověk uvěří, to 
se i odrazí v symfonii organizmu.

- Ale ty jsi říkal, že slabé rezonanční 
vibrace stimuluji mozkovou činnost. Proč 
právě slabé?

- Protože organismus vnímá slabé vib-
race jako informace, jako návod k činu. Při 
silných vibracích se jakoby blokuje, a díky 
akustickým úderům – „marodí“… V Číně 
a Japonsku je dobře rozvinuté mistrovství 
muzikoterapie, která spočívá v umění vy-
volat požadovaný rezonanční efekt v ur-
čitém orgánu za pomoci příslušných jed-
notlivých zvuků nebo speciálně vybraných 
melodií. Výsledkem je uzdravení orgánu.

- No teda! – unešeně pronesl otec Ioann.
- Kromě toho, s pomocí harmonické 

hudby je možné nejen vyléčit konkrétní 

orgán, ale i zlepšit celkový zdravotní stav, 
pozvednout náladu, pracovní výkon, nebo 
naopak, uvolnit tělo, snížit bolest, norma-
lizovat spánek a mnoho jiných věcí. Mimo-
chodem, podobné uzdravující vlastnosti 
má lidová a klasická hudba, která ve své 
celistvosti umožňuje obohatit vnitřní svět 
člověka a pomáhá mu zamyslet se nad jeho 
duchovní podstatou.

- Ohledně lidové hudby... Nedávno 
jsem četl studii, asi bulharských vědců, že 
pokud v zemi zní lidová hudba méně než 
v šedesáti pěti procentech z celkového 
vysílacího času, dochází k postupnému 
narušení národní mentality. Dokonce i ve 
Francii, civilizované zemi, která dodnes 
vášnivě hájí svoji národní svébytnost, zní 
lidová hudba pouze ve čtyřiceti procentech 
vysílacího času. A to už nemluvím o nás!

- Je to pravda. V čínské přírodní filozo-
fii – v knize „Lü-š´ čchun-čchiou“, napsané 
ještě v III. století před naším letopočtem, 
je hudba považována za symbol civilizace 
a pořádku, který se přináší do chaotického 
prostředí pro harmonizaci společenského 
a vnitřního života spo-
lečnosti. Podle názoru 
autora je nerovnováha 
v společenském životě 
a přírodě způsobena 
různými abnormali-
tami v životních ener-
giích „jin“ a „jang“. 
Jejich harmonii lze 
dosáhnout pomocí 
hudby, která je schop-
ná odstranit chaos 
a ustanovit kosmický pořádek.  A napří-
klad, žák Sokrata, starověký řecký filozof 
Platón, pohlíží na tutéž myšlenku z trochu 
jiného úhlu pohledu: od toho, jaká hudba, 
v jakém ladění a rytmech zní v zemi, přímo 
závisí její síla a moc."

(z knihy „Na křižovatce“ A.Novych – 
český překlad se připravuje)

NĚCO MÁLO O RŮZNÝCH 
LIDOVÝCH NÁSTROJÍCH:

Gusli
Nástroj harmonizující vesmír. Staro-

věké třístrunné křídlové gusli mají velmi 
blízko k ideálnímu hudebnímu nástroji – 
Božskému nástroji.

Duduk
V překladu z arménského jazyka 

znamená „Duše meruňkového stromu“. 
Neopakovatelný zvuk a jedinečné znění 
etnického nástroje jednoduše otevírá dveře 
do duše a ukazuje cestu k nejniternějším 
tajemstvím života. Zvuk duduka – nejvíce 
oduševnělý zvuk na světě, hra na duduku 
se podobá modlitbě... Zpívající číše... Ne-
vyhnutelná upřímnost... Duše zpívá i pláče...

Rytmy bubnů
Spojují lidi, darují radost, naplňují 

energií, pomáhají odvést pozornost od jed-
notvárnosti každodenního života, uniknout 
z nekonečného proudu informací, vychrlil 
emoce a skutečně se uvolnit.

Hrdelní zpěv
Unikátní druh zpěvu založený na vě-

domém zesílení alikvotních tónů pomocí 
jemné práce s rezonančním prostorem 
v ústech a polohou jazyka. Jedná se tak 
vlastně o techniku dvojhlasného zpěvu, 
kdy pokaždé zní základní tón a současně 

s ním o příslušný interval vyšší alikvotní 
tón.

Je to unikátní forma umění, vlastní 
pouze několika málo národům Sajano – 
Altajského regionu – Tuvincům, Altaj-
cům, Mongolům a také Baškirům žijícím 
v evropské časti Ruska. Jedinečnost této 
techniky spočívá v tom, že umělec zpí-
vá současně dvě noty, a tak vzniká jakési 
dvouhlasné sólo.

https://www.youtube.com/watch?v=D-
HIY15gBEb4,  https://www.youtube.com/
watch?v=HeG454BHlxk

OBŘÍ ZVONY

Obří zvon je ve své síle, moci a mi-
mořádné  kráse  neobyčejně  léčivý  pro 
každého člověka. Léčí duši i tělo. Pozve-
dá  ducha,  obnovuje  a  zlepšuje  fyzické 
zdraví. Blahodárné účinky zvonů na člo-
věka jsou předmětem mnoha výzkumů.

Geofyzička P.Kirijenko při mnohaleté 
práci v laboratořích sdružení „Kirovgeo-
logia“ zkoumala nejen vibrace v různých 
částech země, ale i studovala vlastnosti 
vibrací kostelních zvonů. A zjistila, že 
zvon – je generátor energie. Vydává vel-
ké množství rezonančních ultrazvukových 

vln, které pronikají do vnitřní struktury 
lidského organismu, zlepšují krevní obraz 
a práci cév. V důsledku toho se u lidí pro-
dukuje hormon posilující imunitní systém.

Také bylo zjištěno, že vibrace, kterou 
vytváří velký zvon, čistí okolní prostor 
od choroboplodných zárodků. Moleku-

lární struktury virů chřipky, moru, spály, 
spalniček, tyfu, cholery se sami poskládají 
a mění se na krystalky. Probíhá skutečná 
sterilizace vzduchu.

Japonci opakovaně prováděli studie 
vlivu velkého zvonu 
na přítomnost virů. 
Do sklenice s vodou 
byly umístěny různé 
typy virů a sklenici 
umístili pod zvo-
nem. Podle výsledky 
těchto studií 90% 
virů po znění zvonu 
zahynulo. Zůstávaly 

pouze ty nejvíce per-
zistentní. Poté se 

neúnavní průzkumníci pokusili udělat to 
samé s nahrávkou na CD-ROM. Ukázalo 
se, že před reproduktory magnetofonu, 
který hrál zazvonění ruských zvonů, 
zahynulo až 50 % virů. No, a protože jsme 
tvořeni z větší části vodou – není divu, že 
po průchodu těchto neopakovatelných vi-
brací skrze tělo, v něm většina virů umírá. 
Proto zvoníci zřídka kdy trpí nachlazením, 
i když jsou stále vystaveni průvanu a větru, 
a v každodenním životě čelí vírům stejně 
jako ostatní.

Unikátní vlastnosti velkého zvonu 
dokázali ruští lékaři: tyto zvuky jsou 
schopny zmírnit bolest, a to i v pokročilých 
stadiích rakoviny. Doktor medicíny An-
drej Gnezdilov, zakladatel prvního hos-
pice v Rusku, provedl řadu unikátních 
experimentů. V pokoji pro pacienty s rako-
vinou umístil kovové desky. Měly stejný 
tvar jako bila (Bilo – starověký signální 
nástroj ze dřeva nebo železa. Zvuk se oz-
val po úderu tyče nebo zvláštního kladiva 
o povrch nástroje), které ve starověku 
používali v klášterech. Kovové desky měli 
různé velikosti, aby si každý pacient mohl 
zvolit tóninu podle sebe. Výsledek byl 
ohromující – třetina lidí se zbavila boles-
tivého syndromu, který nemohli odstranit 

ani léky proti bolesti, u další třetiny bolest 
ustoupila natolik, že mohli lehce usnout. 
Andrej Vladimirovič předpokládá, že 
nízký zvuk rezonuje s organismem. Není 
náhoda, že zvony v minulosti používali 
jako lék, tehdy se také věřilo, že jejich zvuk 
chrání dokonce před epidemií. Podle všeho 
je zvon jakoby ladička umožňující člověku 
naladit se na zdraví, čímž se zvyšuje odol-
nost proti onemocněním. Je možné, že 
jakmile organismus zachytí požadovanou 
referenční frekvenci, začne se samostatně 
zbavovat nemoci.

72 - letý profesor Gnezdilov má, 
kromě této hypotézy, další vysvětlení pro 
léčivou sílu zvonů. V křesťanské tradici 
se domnívají, že zvuk zvonů mění lidské 
vědomí natolik, že se pro jeho Duši ote-
vírá cesta k Bohu. A Hospodin, slyšící 
upřímnou modlitbu, posílá úlevu! Při re-
habilitaci lidí po těžkých stresových situ-
acích používá Andrej Vladimirovič taktéž 
zvuky zvonů. Například, nabízí člověku 
vystoupat do zvonice a vybrat si jeden ze 
zvonečků a zahrát si na něj. Je zapotřebí in-
dividuální přistup, protože lidé jsou různí 
a každý potřebuje jiný zvon a rytmus. Bez 
ohledu na vybraný zvon, mizí u člověka 
v krátkém časovém intervalu stresový stav, 
normalizuje se krevní tlak a zlepšuje se 
zdravotní stav.

Jsou známa i následující fakta, která 
potvrzují, že nízké zvuky zvonů mají 
uklidňující účinek na nervovou soustavu 
člověka, a ty vysoké zvuky, naopak, toni-
zují. Ale vědecký výzkum, ohledně vlivu 
velkého zvonu na organismus, nebyl 
proveden. Všechny závěry jsou post-
aveny pouze na pozorováních. Ovšem ve 
prospěch toho, že zvony probouzí skryté 
rezervy organismu a pomáhají naladit se 
na modlitbu, svědčí experimenty prove-
dené na Kalifornské univerzitě. Tam zjis-
tili, že se při nízkých rytmických zvucích 
s frekvencí 110 hertzů aktivita mozku 
dočasně přesunula z levé hemisféry na pra-
vou, která je zodpovědná za kreativitu.

 
Je třeba poznamenat, že, co se týče 

církevního duchovenstva, žijí zvoníci nej-
déle ze všech.

pokračování v dalším čísle...

SÍLA ZVUKU
pár zajímavých věcí 

o vlastnostech hudební akustické vlny
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Pojďme spolu tvořit POZITIVNÍ NOVINY!

Každý z nás je jedinečným zdrojem znalostí a životních zkušenos-
tí, nositelem obrovského dosud nevyužitého tvůrčího potenciálu. 

Rádi uvítáme Vaše články, zajímavosti, nápady, postřehy, o které se chce-
te podělit s ostatními, básničky, veselá vyprávění, zápisky cestovatele… 
prostě všechno, co přináší dobrou náladu, optimizmus, prospěje ostat-
ním lidem, pomůže na cestě k poznání. Kontakt: polahoda@centrum.cz 

Z VLASTNÍ ZKUŠENOSTI „Dej si třešeň“, aneb pozor na to, co si myslíš

Pravidlá, o ktorých bude reč, sú 
veľmi podobné princípom zväčšovania 
našich svalov. Čím častejšie cvičíte, čím 
častejšie sa budete vystavovať zaťaženiu, 
tým rýchlejšie uvidíte výsledky.

Pravidlo č. 1: Moment, keď pocítite 
strach pred nejakým činom, je pre vás moti-
vujúcim faktorom na vykonanie tejto akcie.

Ukážeme si to na príkladoch. Povedz-
me, že máte pred sebou veľmi dôležitý ho-
vor ohľadne voľného pracovného miesta. 
Veľmi sa obávate, psychicky sa pripravuje-
te na telefonát a odkladáte ho na moment, 
kedy budete "pripravený".

Ako budete konať pomocou tohto pra-
vidla? V tej chvíli, keď sa na vás valí prvá 
vlna strachu a pochybností, vezmete do rúk 
slúchadlo a vytočíte číslo. Nespúšťajte vn-
útorný dialóg. Pristúpte k akcii.

Ďalší príklad. Stojíte na okraji úte-
su a chcete skočiť do vody (samozrejme, 
vopred ste si otestovali hĺbku!). Akonáhle 
sa pristihnete, že v mysli začínate uvažo-
vať o svojom skoku, urobíte krok dopredu 
a skočíte do vody.

Prečo je toto pravidlo také dôležité? 
Zakaždým, keď urobíte voľbu a aj vy-
konáte akciu, rozhýbete svoje svaly "ak-
cie".  Postupne  ich  posilňujete.  Zakaž-
dým, keď odkladáte akciu, vynechávate 
tréning. Vaše svaly slabnú.

Samozrejme, že spočiatku to bude ťaž-
ké. Preto treba svoje "svalstvo" budovať 
postupne. Najdôležitejšie je nevynechávať 
tréningy, t.j. nespúšťať vnútorný dialóg 
a nestrácať ten moment.

Pravidlo  č.  2: Moment, keď chcete 
začať konať, ale vtom sa prebudí vo vás 
lenivosť, je pre vás motivujúcim faktorom 
na vykonanie akcie.

Rozhodli ste sa čítať knihu. Zrazu sa 
objaví kopec dôvodov, prečo tak neurobiť. 
Práve toto je ten moment, kedy sa treba ih-
neď pustiť do čítania.

Rozhodli ste sa ísť si zabehať, ale vábi 
vás útulná posteľ. Nuž, doslova povedzte 
svojej posteli: "Ďakujem ti, že ma priamo 
teraz posielaš behať." A okamžite odíďte.

A opäť, čím častejšie pristupujete ku 
konaniu, tým rýchlejšie zväčšujete svoje 
svaly. Čím častejšie sa vzdávate, tým ťaž-
šie bude vyhrať nabudúce. Je to jednodu-
ché. Pocítili ste nával lenivosti, povedali 
ste vďaka za to a začali ste konať.

Najdôležitejšie je nevynechávať tré-
ningy,  t.j.  nespúšťať  vnútorný  dialóg 
a nestrácať ten moment.

Pravidlo č. 3: Akákoľvek akcia, do-
konca aj tá, ktorá sa nevydarí , je už víťaz-
stvom. Akékoľvek nekonanie - je porážka 
a s tým ďalší dôvod a prísun energie pre 
víťazstvo nad sebou v nasledujúcej situ-
ácii. Keď konáte, nikdy nemáte zaručený 
úspech. Ale samotný fakt, že konáte je už 
obrovská výhra.

Nikto vám nemôže zaručiť, že po za-
volaní získate pozíciu vo firme. Ale aj keď 
vás odmietnu, pozriete sa na seba a uvidíte, 
že sa nič zlé nestalo. Ste stále nažive, a čo 
je najdôležitejšie, konali ste.

A čo v prípade nekonania? V žiadnom 
prípade si nenadávajte. Takéto situácie 
vám majú slúžiť ako posilnenie pre vy-
konanie  budúcich  akcií. Hlavné  je,  ne-
podliehať sebaklamu a nehovoriť si, že 
nabudúce určite niečo urobíte.

Zhrnutie:
1.  Moment,  keď  prežívate  strach 

z nejakej akcie, je pre vás motivujúcim 
faktorom k vykonaniu tejto akcie.

2. Moment, keď chcete začať akciu, 
ale prebudí sa vo vás lenivosť, je motivač-
ným faktorom k vykonaniu tejto akcie.

3.  Akákoľvek  činnosť,  dokonca  aj 
nevydarená,  je  už  víťazstvom.  Aké-
koľvek nekonanie  je  zlyhaním,  a  spolu 
s  ním ďalší  dôvod  a  navýšenie  energie 
pre víťazstvo nad sebou v nasledujúcej 
situácii.

Pri týchto pravidlách skvelo funguje 
nasledujúci princíp. Budete doslova ďako-
vať svojmu strachu a lenivosti za to, že vás 
povzbudzujú ku konaniu.

"Obávam sa ísť do kancelárie nadria-
deného - výborne, ďakujem ti, strach, to je 
presne to, čo teraz urobím".

"Som lenivý upratať izbu - výborne, 
vďaka lenivosti, začínam upratovať práve 
teraz."

Zapamätajte si: lenivosť a strach z vy-
konania  konkrétnych  činností  hovoria 
o  tom,  že  práve  tieto  akcie  vás  dovedú 
k úspechu. Takže neostáva vám nič  iné, 
než povedať ďakujem a začať konať!

Pravidlá, ktoré môžu zmeniť váš život

Nedávno se u mě objevila myšlenka: 
„Co tady vlastně ještě dělám? Vždyť já 
na ničem nelpím, nic nechci...“ Nedo-
vedete si ani představit, jak hloupá tato 
myšlenka je!

Začnu od začátku... Když jsem se do-
zvěděla, co alkohol způsobuje v mozku, co 
za procesy se odehrává v člověku, který se 
snaží jít po duchovní cestě a při tom po-
zře alkohol, dostala jsem z něj hrůzu. Stal 
se pro mě strašákem číslo jedna. Kdykoli 
jsem se octla v blízkosti flašky, skleničky, 
nebo jen opilého člověka, byla jsem jako 
na trní. Tak moc mě znepokojil, že se mi 
o něm dokonce zdálo. Ve snech se objevo-
valy situace, kdy mi někdo dal alkohol do 
pití a já se ho napila, kdy jsem ho pozře-
la v jídle, kdy jsem si spletla skleničky... 
Stále stejný nechtěný scénář a já se budila 
vyděšená, že už navždy zůstanu „mrtvá“ -  
tedy, že duše nemá šanci na spásu.

Aniž bych si to uvědomila, dala jsem 
tomuto strachu tolik pozornosti, že se s de-
tailní přesností zhmotnil, a to naprosto 
nečekaně. Odcházela jsem od kamarádky 
a uslyšela jsem: „Markét, dej si třešeň.“ 
Mám ovoce ráda, tak jsem neodmítla. 
Sáhla jsem do mističky a zkousla. V ten 
moment by se ve mně krve nedořezal. Tře-
šeň byla naložená v alkoholu, né zrovna 
málo. Zůstala jsem stát a zdálo se mi, že 
mě zrovna někdo zabil. Strach mě pohltil. 
Jakž takž jsem se vzpamatovala a třešeň 
rychle vyplivla a vypláchla si ústa vodou. 
Bylo mi do pláče, vědomí nebylo schop-
né situaci pochopit. Jak se mohlo stát to, 
co se mi zdálo? To, co jsem si několikrát 

představila? Bude to mít dopad? S těmito 
myšlenkami jsem se s ní rozloučila.

Dělila jsem se o tuto zkušenost s ka-
marádem. Shodli jsme se, že systém pra-
cuje opravdu rychle, avšak naplno mi tato 
informace došla, až když řekl: „No jo, sys-
tém si tě kupuje.“

„Kupuje?! Jak kupuje?“ „No, ty něco 
chceš a on ti to dá.“

Před očima se mi ve vteřině odehrály 
všechny situace, za které už jsem stihla 
zaplatit.

Po několika hodinách v práci, s potem 
na čele, postěžovala jsem si, že bych raději 
pracovala v kanceláři, abych nemusela dřít 
rukama... Pravděpodobně jsem té myšlen-
ce dala více, než jsem si stačila uvědomit. 
Za dva dny totiž přišel kolega a nabídl mi 
práci právě v kanceláři a k tomu za nemalý 
plat. Ihned mě napadlo, že je to pozlátko 
systému, další lákadlo, avšak přesto jsem 
dva dny platila systému za to, že jsem si 
představovala, jaké by to bylo. Mohla bych 
už žít sama, udělat si řidičák a pořídit auto, 
měla bych více času... Všechno na povrchu 
lesklé, uvnitř shnilé.

Navštívila jsem babičku v jejím ob-
chodě s oděvy, uviděla deštník a pomysle-
la si, jaký je pěkný. Za dvě hodiny jsem 
v ruce držela právě ten deštník, babička mi 
ho darovala.

Vědomí mi stále posílalo obrázky 
toho, jaké by bylo pěkné mít nějaký auten-
tický náramek. Dotěrné myšlenky o kusu 
bláta mě navštěvovaly i při pokusech 
o meditace. Netrvalo dlouho a našla jsem 
náramek na chodníku.

Vědomí vymyslelo, že by bylo hezké 
jet k moři. Nasát trochu atmosféry zapada-
jícího sluníčka a písku... Druhý den kama-
rád navrhl, že pojedeme k moři.

Vše, co musíš, je přát si. Stačí na něco 
pomyslet a systém ti to dá! Takový je zá-
kon. Ale zákon čeho? Je to zákon systému, 
zákon hmoty. Systém si nás kupuje. Kupuje 
si naši energii, která nám byla dána na spásu 
duše, na získání věčného života. Platíme za 
neopatrné myšlenky, platíme za vlastní le-
nost. A lenost, rovná se smrt. Jedná se o ma-
gii, která se na tebe lepí jako žvýkačka. Je 
nutné tuto žvýkačku odstranit!

Mé vědomí vůbec nechce, aby byl 
tento článek uveřejněn. Ono rádo vypadá 
svatě, rádo se tváří, že je blízko. A právě 
proto ho píši...

Přišlo pochopení, že když se objeví 
chuť přát si cokoli v tomto světě, je dob-
ré zastavit se a uvědomit si, kdo skutečně 
jsem, jaký mám cíl a jestli mi to materiální 
pozlátko, co mi systém nabízí, nějak po-
může na cestě k Bohu...

Děkuji za možnost sdílet svou zkuše-
nost :)                            Markéta Vacková

Keď sa rozhodol dobyť celý svet, 
pri jednom zo svojich ťažkých pochodov 
dosiahol Alexander Macedónsky múry 
divného mesta. V tomto meste nebol ani 
kráľ, ani kniežatá, ani boháči, ani chudob-
ní. Všetci v ňom si boli rovní ako bratia, 
ich práca bola ľahká, pretože ich zem ich 
štedro obdarúvala svojimi plodmi. Táto 
krajina nevedela o tom, že vo svete bývajú 
vojny. Každý jej obyvateľ, každá rodina 
mali dom a sad a nikto z nich nevedel, čo 
sú to zámky a závory. Pred každým do-
mom v tom meste sa nachádzala rodinná 
krypta, čo u kráľa Alexandra vyvolalo veľ-
ký údiv a jeho prvá otázka k obyvateľom 
mesta bola takáto: „Všetko u vás je dobré, 
ale prečo počas života postavené hrobky 
susedia s domami živých?“

„Sú postavené preto“, – odpovedali 
mu, – „aby človek počas všetkých svojich 
pozemských dní pamätal na smrť. Táto 
spomienka mu pomáha správne a čestne 
prežiť svoje roky.“

Po vypočutí tejto odpovede kráľ Ale-
xander položil svoju druhú otázku: „Ale 

prečo nemáte zámky? Prečo sú dvere va-
šich domov otvorené pre zlodejov?“ „U 

nás niet ani zlodejov, ani 
boháčov, ani bedárov“, – 
povedali mešťania. „Tu sú 
všetci zabezpečení rovna-
ko a garantuje to úrodnosť 
našej pôdy, ktorá mnoho-
násobne vracia do nej vlo-
žené semená aj prácu.“

Vtedy sa Alexander 
opýtal:

„Prečo medzi vami 
niet ani jediného vojaka, ktorý by mohol 
vytasiac meč vyhlásiť svoju vládu nad va-
ším národom? Ako vôbec môžete žiť bez 
vlády?“

„Ale u nás niet miesta pre nezákon-
nosť a preto nepotrebujeme ani kráľa, ani 
tyrana, ani despotu“, – bola odpoveď pre 
neho.

Vtedy kráľ Alexander položil svoju 
poslednú otázku: „Ale predsa len, prečo 
medzi vami niet bohatých ľudí?“

A mešťania mu spokojne odpovedali: 
„Každému z nás je protivná dychtivosť po 
peniazoch a po drahocennostiach. Myslí-
me si, že vo svete niet hnusnejších nedo-
statkov ako chamtivosť a lakomosť. Tieto 
mravy a obyčaje sú odkazom pre nás od 
našich predkov a každý z nás im bude ver-
ný po celý svoj život.“

Alexander bol tak ohromený všetkým, 
čo videl a počul, že začal vyvádzať svoje 
vojsko z mesta. Cestou uvidel otvorené 
okno krajčírskej dielne a po rozhovore s 

neobyčajným krajčírom, sa podivil jeho 
múdrosti. Krajčír mu povedal, že voľa-
kedy si vládu nad mestom delili dvaja 
miestni králi a ich život sa prerušil počas 
nekonečných svárov. Ich kráľovský odev 
vymenili pohrebné rúcha a nikto im ne-
preukazoval žiadnu poctu. Ich mŕtve telá 
odniesli ďaleko do hôr a zakopali rovno do 
zeme bez nejakých náhrobkov.

„Raz som sa išiel pozrieť na ich mo-
hyly“, – hovoril krajčír, – „a uvidel som 
len ich rozhádzané kosti.

Chcel som ich zložiť, ako sa patrí, ale 
nepodarilo sa mi určiť, kde je čia kosť.“

Na konci tohto rozhovoru Alexander 
povedal krajčírovi, že ho môže ustanoviť 
kráľom nad týmto mestom, no krajčír roz-
hodne odmietol a povedal, že šiť komu-
koľvek či samému sebe kráľovský odev, 
to je to isté, ako strihať a prekladať hodváb 
nesmrteľnosti na jednodenný kráľovský 
plášť.

http://pritchi.ru/id_10420

Mesto ľudí čistých mravov
(Súfijské podobenstvo od Džámího)

Komu a proč píši tyto řádky? Pravděpodobně jenom sám sobě. Vždyť za ta léta, co přebývám ve svatém místě, pouze dvakrát mne 
poznali, a jenom lidé z Boží vůle a s Duší od rozumu osvobozenou. Lidský rozum je kamenem úrazu, spíše celou skálou, která před 
Duší stojí. Nemůžeš ji obejít, ani přeskočit. A drápat se nahoru, rozdírat si nehty o ostré kamení, padat zpět dolů po kluzkých výstup-
cích sladkého rozumování, a opět vstávat, sbírat duchovní síly a znovu a znovu se pouštět vzhůru… To není každému dáno.

Vždyť na úpatí je tak krásně, útulně, sladce a hřejivě. A rozum pomíjivého těla ti vytvoří iluzi všeho, co jen budeš si přát. Podstatné 
je, aby sis něco přál. Pozemské lásky s hořícím krbem v pozadí, hodně dětiček pro pokračování rodu, bohatství, slávu… Nezáleží na 
tom, co. Hlavně, aby sis přál. Přál a toužil, a všechno ti bude dáno. V této iluzi nebo zase v jiné, na tom nezáleží. Hlavně abys toužil. 
Toužil po pozemském…

„Je to tak těžké!“ křičí mnozí. Ne, není to těžké. Mnohokrát jsem lidské šaty oblékal. Šel s poutnickou holí po nekonečných ces-
tách, sytil tělo jenom tím, co jsem našel. Byl jsem i králem, a dlouhá léta vládnul nesčetnými národy. A vždy mne šaty tlačily, tísnily 
a překážely mi žít. To ony se třásly strachy a bolely a jak u všech hodně toho chtěly, dokud jsem je nezkrotil. To divoké zvíře, z něhož 
byly všechny šaty utkány, se bojí jen své paní – Duše. Mnozí ale mají větší strach právě z té Duše, než z onoho zvířete. Z Duše, která 
jim překáží žít, jako mně překáží tento lidský šat. Pochopit tyto lidi nejsem schopen. Vyměnit celou Věčnost za okamžik? V čem je ten 
smysl? Trpět v náručí kůže, sloužit hadrům, které chátrají den po dni... A v tom je život? Život je nekonečný! Není tam žádné trápení, 
Duše se netrhá, vždyť Duši přeci nejde obnosit. A šaty Dům nemají, jen ty kumbálky, kde jsou dočasně uloženy. Skutečný Dům má 
jenom Duše! A právě Duše tíhne tam, kde je Věčnost rodící pocit Domova, který člověk celý život hledá.

Rigden Djappo

KŘIK ANDĚLA OBLEČENÉHO DO LIDSKÉHO ŠATU, ANEB UTRPENÍ ČLOVĚKA S ANDĚLEM MÍSTO DUŠE

Kopretiny ve vlasech aneb
tajemství jedné kouzelné zahrady

... pokračování ze str.4
Možná jsem dříve neměla odvahu 

vstoupit do nějaké zahrady, která byla 
divoká, abych nemusela kácet, sekat, 
usměrňovat. Líbily se mi zahrady upra-
vené, s přesnými tvary záhonů, s ladnými 
křivkami, s pěkně posekaným trávníkem, 
který byl ozdoben sedmikráskami. Ale tato 
zahrada mi přinesla něco úplně nového 
do mého vědomí: sílu nespoutanosti, ob-
rovskou vůli k životu, hravost a volnost. 
Kdo ví, možná je to jen na přechodný čas 
a i ona opět zatouží, aby jí někdo učesal 
vlasy a dal jí péči, o níž si sama řekne. Ote-
vírám oči pomaličku, jak jen to jde a ani se 
mi nechce ven. Altán dává pocit bezpečí, 
je spojen s okolní přírodou, je jako místo, 
kde žena přivádí na svět své děti. Vůbec se 
nebráním myšlence, která se zrodila v mé 
hlavě, protože energie tohoto místa je tak 
vlídná, že se tomu vůbec nedivím. Poděkuji 
altánku za vnitřní zážitky, vyjdu ven a jsem 
opět v zahradě. Projdu vysokou travou, 
pozdravím popence, sedmikrásky, zvon-
ky. Dojdu až k záhonu s jahodami, kde již 
strážkyně zahrady sbírá nádherně červené 
plody. Přidám se k ní. Pozoruji ji při práci, 
vnímám její zralost, moudrost, opravdo-
vost. A na jednou se zeptám: “Víš, dnes 
ráno jsem v sobě objevila smutek a pocítila 
jsem, že se ve mně otevírají světy, s nimiž 
neumím pracovat.“ Žena se na mne usmě-
je a pak odpoví: „Modli se, ať vždy dosta-
neš takové lekce, které zvládneš.“ Opět se 
vrátím ke sběru jahod. Uvědomuji si, že 
jahodníky dávají své plody bez připouta-
nosti a je jedno, zda člověku, ptákům nebo 
hlemýžďům. Vezmu jednu jahůdku do dlaně 
a prohlížím si drobná semínka – jedno se-
mínko jako jedna myšlenka. Žena náhle vy-
stoupí z jahodí, vezme mne za ruku a vede 

mne směrem ke kruhu a řekne: „Ještě jeden 
dárek pro tebe mám, ukáži ti totem harmo-
nie mezi mužem a ženou.“ 

Pokládám dlaně na pařez vyhlaze-
ného do tvaru Šiva lingamu. „To asi byla 
švestka nebo nějaká slivoň, že?“, zeptám 
se. Žena mlčí, jen se pousměje. Dřevo je 
popraskané, ale povrch je hladký a půso-
bí velmi něžně. Tento strom již dávno vy-
dal své dary, ale přesto tady má stále své 
místo. Je jako stará bytost, která patří do 
zahrady stejně tak jako divoké kopretiny. 
Klečím u pařezu a vnímám jeho sílu. Přeji 
si tyto prožitky s někým sdílet, byla bych 
ráda, aby tady se mnou byl můj muž. Bo-
hužel, prožitky nejsou přenosné jako kar-
tička na slevy do nějakého obchodu. Vše, 
co k nám přichází, vnímáme každý za sebe 
podle svého naladění, své schopnosti se 
prožitkům otevřít. 

Když se postavím, mám pocit, že ani 
nevím, kde jsem. Mohlo by to být klidně 
kdesi daleko v horách, či někde na břehu 
moře, anebo kdesi na paloučku v lese. 

„Ještě růži na masáž obličeje“, říká 
bohyně a již mne vede k růžovému keři. 
Sbíráme okvětní lístky růží, které jsou prá-
vě v největším rozkvětu. „Večer si je dej do 
dlaní a hlaď jimi svůj obličej.“ „To je vý-
borný nápad“, řeknu a jen tak se usměju. 

Pomalu se blíží čas k odchodu. „Pro-
sím, dej mi radu, moudrá ženo“, žadoním. 
„Měj se ráda“, řekne důrazně.  „Děkuji, to 
jsem potřebovala slyšet, je to moje téma“, 
dodám na závěr.  Beru si své boty a kouzel-
nou brankou vystupuji ze zahrady zpět do 
světa, plná radosti, klidu a vnitřní naděje, 
že vše je tak, jak má být. 

A kde taková kouzelná zahrada je? 
Je vůbec skutečná? Neexistuje pro toho, 
kdo nevěří, že zázrak vás může potkat i za 
obyčejnými dvířky. Kdo tomu totiž nevěří, 
nemá ani sílu zmáčknout kliku a tudíž ani 
neví, o co přichází.

Alena Stellnerová, AAS


