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CESTA 
ZA POZNÁNÍM

SPOLEČNOST

ZDRAVÍ

AGAPIT PEČERSKÝ 
BOŽSKÁ LÁSKA

Agapit Pečerský byl prvním slovan-
ským lékařem z 11. století, mnichem 
Kyjevo-Pečerské Lávry.
"Vždyť není jisté, že se dočká roku ná-
sledujícího. Pomíjivé jsou dny lidské na 
rozcestí časů. Žalostné jsou činy lidské 
před tváří Hospodina. Již dnes je každý 
okamžik na misce vah. A není pro duši 
důležitějšího úkolu, než touha po spa-
sení. Nikoli ve víře vnější, ale ve víře 
vnitřní je skryt klíč k Bráně. Pouze slepý, 
zaslepený prachem, to neuvidí.“

pokračování na str. 4

BOH JE!
V úplných začiatkoch som čítala knihy 
od Anastasie Novych, v ktorých sú obsi-
ahnuté Znalosti. Bola som ako malé die-
ťa, ktoré nevie a nechápe, ale vnútorne 
cíti, že je to tak dobre. Poznávala som 
intuitívne...
V akejkoľvek životnej situácii, za akých-
koľvek okolností, máme vždy na výber. 
Ja som si vybrala Boha. A On ma ľúbi. A 
moju lásku mi opätuje ešte väčšou Lás-
kou. Čo si viac môžem priať? 

 pokračování na str. 6

Experiment
PYRAMIDA

Myslím, že tato informace zaujme všech-
ny, kteří se zajímají o toto téma. Právě 
těmito slovy traktát začíná – přesně, že 
Atlantida byla zničena za veškeré prove-
dené zlo. No a dále vypráví také o sest-
rách Allat, o světě, který existoval 1000 
let pod duchovním vedením sester Allat, 
tzn. byl matriarchát, také ho nazývali – 
zlaté tisíciletí nebo svaté období. Byl je-
diný národ, jediný jazyk a jediné znako-
vé písmo. A tyto dozvuky nyní vidíme 
po celém světě. 

pokračování na str. 5

Miluji tě – 
Ľúbim ťa– Ti amo  

Tento nádherný pocit, tato životodárná 
síla je součástí každého z nás. Nemusíte 
hledat dlouho, stačí se otevřít a podělit 
s ostatními. Je to skutečné bohatství, 
které roste ve chvíli, kdy se s někým roz-
dělíte. Zkuste se ráno probudit a naplnit 
láskou přicházející den. Do všeho, co dě-
láte během dne, se pokuste vložit malou 
čistou kapičku tohoto krásného pocitu. 
Uvidíte, jak bude najednou všechno 
živé kolem vzkvétat spolu s láskou, která 
žije a roste uvnitř vás. 

pokračování na str. 3

Zvuky, 
které umějí léčit

Lidská znalost o léčivé schopnosti urči-
tých zvuků je velmi starého data. Staří 
Egypťané léčili nespavost sborovým 
zpěvem. Ve starších dobách přičítali v 
Řecku různým zvukům trub vliv na psy-
chická onemocnění a neurózy. Medi-
tační techniky mnoha duchovních tra-
dic odedávna využívají zvuku a jeho 
vibrací jako základního prostředku lé-
čení a duchovního rozvoje.
Na vědecké úrovni bylo prokázáno, že 
radostný půlhodinový zpěv má přízni-
vý vliv na náladu člověka...

pokračování na str. 2

I.M. Danilov: Dobrý den, přátelé! 
Dnes jsme se sešli, abychom pokračovali 
v našem rozhovoru. Chápeme, že je krajně 
obtížné pro moderního člověka alespoň na-
stoupit na duchovní cestu a začít vkládat 
sílu své pozornosti do svého duchovního 
rozvoje a ne do těch rozptýlení, co mu sou-
časný svět nabízí. Proč je to obtížné? Pro-
tože zaprvé, řekl bych kvůli informovanos-
ti, prostředkům masové komunikace, no a 
samotnému životu, který běží příliš rychle 
a je příliš ukvapený. Navíc, a to již nikdo 
nepopírá, dochází právě ke zrychlení času. 
Z jedné strany měl den 24 hodin a tak to 
zůstalo, ani sekunda neubyla, jak se zdá, 
avšak z druhé strany, dokonce děti říkají, 
že čas běží příliš rychle. 

Ten proud času a zaznamenávané úse-
ky času - když se to, čím ho měříme, na-
chází uvnitř systému a pohybuje se spolu 
se systémem - pro něj těchto 24 hodin, i 
každá sekunda v nich, jakoby zůstávají 
stejné. Vnitřně však chápeme, že zrychlení 
hraje obrovskou roli a jelikož pohyb celé 
materie se zrychluje, tak se to samozřejmě 
odráží i na průběhu času a náš den se zkra-
cuje. Stačí si vzpomenout - my s Igorem 
Vladimirovičem každopádně máme s čím 
porovnat - jak asi tak 40 let zpátky běžel 
čas a jak běží teď - rozdíl je podstatný. Ale 
i mnozí jiní lidé zaznamenávají, že nyní, 
dokonce když člověk něco očekává, tak 
toto očekávání, které by se mělo vléci, utí-
ká mnohem rychleji, než to bylo kdysi. 
Proto zrychlení času, fyzického času na 
konci, řekněme to tak, existence tohoto 
světa, bylo popsané již dávno. Mnoho o 
tom psali, mnoho mluvili. Proto, chápajíce 
všechny tyto podmínky, v nichž současný 
člověk existuje, se snažíme, aby nás ales-
poň lidé uslyšeli. 

Nehledě na to, že jsme už dříve velmi 
mnoho vyprávěli o tom, co se v dnešních 
dnech děje, teď už si toho všímají všichni, 
zaznamenávají to… Ale když jsme o tom 
vyprávěli, ještě to nebylo vidět, v každém 
případě, „přes vlastní okno“. Dnes to už je 
vidět. Nicméně lidé to berou na lehkou 
váhu. My se nesnažíme někoho vylekat, 
v žádném případě, ani nějakými klimatic-
kými změnami. V první řadě by to nebylo 

hodno naší důstojnosti, proto to neděláme. 
Ale jsme povinni říct, alespoň trochu varo-
vat ty, kteří poslouchají.

Je třeba poznamenat, že k dnešnímu 
dni nás velmi mnoho lidí slyší, velmi mno-
ho lidí se připojuje. A zde je taká zajíma-
vost: hnutí ALLATRA - fakticky organiza-
ce existuje. Samozřejmě, je to 
Mezinárodní společenské hnutí ALLAT-
RA – takže organizace existuje, jelikož 
lidé jsou sjednoceni. Můžeme to již nazvat 
společenství, pohyb duchovním směrem 
každého individua, přičemž ve svých ná-
boženstvích. Zde je pouze praxe a skutečná 
práce na sobě, nebo jednoduše, dělání ně-
čeho pozitivního, dobrého, tedy toho, co 
sjednocuje. Máme velmi mnoho účastníků 
různých vyznání a to je skvěle. Ten fakt, že 
lidé různých náboženství se to snaží po-
chopit a k dnešnímu dni projekt „Jediné 
zrno“, který lidé zorganizovali a který 
sami realizují, to je významný projekt. 
Proč? Protože dovoluje mnohým lidem 
z různých náboženství nacházet ta zrna, 
která je sjednocují. A je to opravdu… mys-
lím si, že Anička nám o tom trochu po-
vypráví, že to opravdu sdružuje lidi, proto-
že lidé začínají chápat, že pouze vědomí je 
rozděluje. Pokud ho odebereme, zůstane 
jenom láska, zůstane svoboda a pravda, zů-
stane to skutečné štěstí, které je jedno pro 
všechny, jinak to ani neřekneš. A chvála 
Bohu, že máme s každým dnem více a více 
lidí, kteří to chápou.

***
Začnou nás poslouchat vážněji, když 

zaskřípe "bota", myslím tím Itálii - to, 
co se tam stane, a my to nyní ozvučujeme. 
Pak lidé začnou přemýšlet, že možná 
máme pravdu. Ale opět, zamyslí se, něco je 
rozptýlí, a člověk se začne zabývat tím, 
čím obvykle. On nepůjde k sousedovi a 
neřekne: „Sousede, pojď, povykládáme si 
spolu jen tak o duši, od duše k duši, at‘ je to 
jakkoliv, prostě jen tak lidsky.“ A ne s láh-
ví: „Pojď, vypijeme spolu.“ Ale „pojď, 
promluvíme si o Věčném“. No, dokážete si 
to představit jako běžné mezi lidmi? 
Těžko, že? No, Anička se dokonce usmála, 
protože je skutečně těžké si to představit. 
No, pak můžeš vzít láhev, jít k sousedovi a 
říct: „Pojď, protruchlíme jeden nad 
druhým“. A to bude správně.  A to nejsou 
výkřiky "vlci, vlci". To je nevyhnutelnost, 
která je již tady, za oknem. Řeknu to 
jednoduše, není mým pravidlem něco 
předvídat, dávat prognózy, no, já jen krátce 
pro vážené byznysmeny teď řeknu, že 
bych nedělal žádné dlouhodobé investice 
do mnohých zemí světa, včetně, například 

Spojených států amerických, Japonska, 
Číny. Prostě bych nedělal. Nemám nic 
špatného na mysli a nic neprorokuji. To 
jsou fakta, která nesmažeš.

A vůbec, co to jsou investice, co to 
jsou peníze? Uběhne trochu času, kus papí-
ru zůstane kusem papíru. A už pomlčím o 
těchto kryptoměnách nebo něco podob-
ného, to vše zmizí najednou. Co potom? 
Ale lidstvo, které by se mohlo sjednotit, 
sjednotit se v lásce a úctě jako jedna rodi-
na, jak by to mělo být ve skutečnosti, celé 
toto lidstvo by bylo schopno odolat všemu, 
čemukoliv. Je jasné, že v každém případě 
je už příliš pozdě měnit průběh historie, 
něco udělat. Jakkoliv bychom to chtěli, 
nebudeme moci k tomu dojít. Propásli 
jsme tu dobu, aby vše mohlo projít hladce, 
aby nebylo ničení, nebyly katastrofy – bu-
dou, to je již nevyhnutelné. Otázkou je, jak 
projdeme tímto obdobím, s jakým výsled-
kem. Stejně jako pacient, o kterém jsem 
vyprávěl, že i přes stanovenou diagnózu 
pokračoval v kouření, porušoval dietu. A 
jak to skončí? Stejně tak, jako pro něho? 
Nebo přece jen bude šance přežít?

Přežít, přičemž většina lidstva. A právě 
zde se rodí legenda, která byla již v 
dávných, dávných časech, že pouze věrní 
přežijí. A to neznamenalo, že získají věčný 
život za nějaké zásluhy před někým zde, 
ne. Tím byla myšlena banální historie, 
která se opakuje. Je jasné, že mohou přežít 
jen ti, kteří se sjednotí v jiném pochopení, 
nikoliv ve fyzickém faktoru na fyzické 
úrovni - kdo je silnější a u koho je více 
zbraní, a kdo od koho může něco vzít. I 
když při současném vývoji situace, tak to i 
bude. Ale také ne na dlouho. Vše končí, a 
to velmi rychle a podmínky jsou 
mimořádně těžké. No, a vše skončí.

***
Pokud tomu tak není, řekněte mi, kdo-

koliv z vás, co jste dnes ráno udělali, co 
jste včera udělali pro sjednocení všech 
lidí? Aby se lidé stali lepší, čistší. Pro sebe, 
aby ses sám stal lepší, čistší a upřímnější, 
abys probudil v sobě lásku a úctu k bližní-
mu? A proč? Jednoduchá otázka. „Mně je i 
tak dobře. Tedy já musím bojovat, abych 
něco nahromadil, nějak přežil a podobně“. 
Opět Živočišné. V případě nějakého ne-
bezpečí živočišné začíná v člověku převlá-
dat - to je pud sebezáchovy, instinkt přežití. 
Ale promiňte, pokud se lidé promění ve 
stádo, pak je výsledek nevyhnutelný. A o 
tom mluvili nejenom Bereke a Sufi Allay-
ar, mluvilo se o tom dávno před nimi a ne 
jen jednou. 

pokračování na str. 3

HISTORIE

VE SPOJENÍ 
S PŘÍRODOU

30.1.2018 byl na kanálu allatra.tv zveřejněn pořad "Hle, přichází! It’s coming!" 
Účastníci pořadu: Igor Michajlovič Danilov, Igor Vladimirovič Naumec,  Anna Dubrovska,  Andrej Kovtunov.

Nevyhnutelnost nadcházejících vážných klimatických změn, jejichž globálnost a rozsah můžeme dnes 
pozorovat po celé planetě, každého staví před osobní volbu. Již v blízké budoucnosti se to dotkne každého.

Neznámá historie minulosti, jejíž znalost dává pochopení zítřka (cyklus se opakuje). Mezinárodní ini-
ciativy společenského hnutí "ALLATRA". Projekt "JEDINÉ ZRNO" – to je ta společná činnost, která nadále 
sjednocuje mnoho lidí na planetě bez ohledu na národnost a náboženství.

Informovanost o hrozících katastrofických přírodních procesech, které se v blízké budoucnosti stanou 
realitou pro některé země a kontinenty.

Co jsi dnes udělal pro to, abys ty, tvá rodina a přátelé měli šanci v zítřejším dni přežít?



2 www.polahoda.cz

Když děláte věci ze srdce, cítíte v sobě pohybující se řeku - RAdost

ZDRAVÍ únor 2018 • Polahoda

Zima a mráz opravdu nemají na 
naši pleť dobrý vliv. Významně se po-
dílejí hlavně na stárnutí kůže. Kvůli 
chladu, vlhkosti, mrazu a větru se kůže 
stává hrubší, tuhou, vrásčitou a šupin-
kovatou s nestejným hnědavým zabar-
vením. Tím, jak svoji pleť opakovaně 
vystavujete vlhkosti, způsobíte, že 
zčervená a ztratí potřebné napětí. Časté 
přechody mezi teplem a zimou nepůso-
bí také dobře stejně jako suchý vzduch 
v přetopených místnostech.

Co na to odborník
Kosmetička Marie Lánová varuje 

před vlivem mrazu a doporučuje: „V 
mrazu se zpomalují funkce pokožky: 
mazové žlázy vylučují méně tuků a lát-
ková výměna stagnuje. Pokožka je čas-
to přesušená, šupinatá, zarudlá, pálivá a 
nepřirozeně napnutá. Pro větší odolnost 
pleti a schopnost udržet si vlhkost po 
celý den je potřeba jí poskytnout kvalit-
ní základ, který vybuduje ochranný štít 
proti větru a chladu.“

S mytím opatrně
Obličej si ráno nemyjte chvilku 

předtím, než budete utíkat do práce, ale 
alespoň půl hodiny před odchodem. Po-
kud nestíháte, sáhněte po pleťové vodě 
nebo pleťovém mléku, které neodebírá 
pokožce vláhu. Používáte ráda různé 
hydratační vychytávky, jako jsou třeba 
minerální vody ve sprejích? Pak na ně v 
zimě zapomeňte a rozhodně je opět ne-
aplikujte hodinu před plánovaným od-
chodem. Pokud chcete vaši kůži hydra-
tovat, nezapomínejte na správný pitný 
režim. I v zimě, kdy je obecně pocit 
žízně menší, si dopřávejte dostatek te-
kutin, vhodné jsou ovocné či bylinné 
čaje.

Pleť hydratujte
Ještě donedávna se tvrdilo, že v 

zimě bychom měly na hydratační kré-
my zapomenout, protože tekutina v 

pokožce může venku namrznut, a že 
bychom měly dát přednost krémům, 
které obsahují větší procento tuku. To 
však dnes úplně neplatí. Jestliže je vaše 
pokožka normální či mastná, je třeba ji 
spíše vyživit, takže klidně sáhněte po 
některém z hydratačních krémů. Pokud 
je váš krém skutečně velmi lehký, 
používejte ho na noc.

Jestli se budete hodně pohybovat 
venku v mrazivém počasí, pak zvolte 
výživné krémy s vitaminy, panthe-
nolem, ceramidy a dalšími ochrannými 
a výživnými substancemi. V zimě se 
také doporučuje používat make-up, 
který současně s krémem vytvoří solid-
ní bázi, jež uchová pleť hydratovanou. 
Platí zde podobná analogie jako s 
oblečením – také se doporučuje nosit 
pro zahřátí více tenčích vrstev než jed-
nu tlustou. Věnujte pozornost také 
vašim rtům. Přicházejí do kontaktu se 
slinami a jsou tak snadno náchylné k 
rozpraskání a vysušení. Pamatujte na 
to, že si je nemáte příliš často olizovat. 
Pokožka rtů je velmi tenká a tukového 
mazu je zde málo. Potírejte je tedy co 
nejčastěji balzámem s UV filtrem, který 
noste stále při sobě.

Nejenom obličej trpí
Ve velkém mrazu přicházejí k 

úhoně i další části vašeho těla, nejenom 
mrazu vystavený obličej. Např. krk 
stejně jako pokožka dekoltu. 
Nezapomeňte je tedy ošetřit krémem. 
Mrazem jsou namáhané i ruce, ačkoliv 
nosíte rukavice. Pokud jste zvyklé mýt 
si velmi často ruce, snažte se to omezit 
jen v nezbytném případě nebo 
používejte navlhčené ubrousky. Ruce 
ošetřujte krémem, a to několikrát 
během dne, vždy když máte pocit 
suchých rukou.

https://www.prozeny.cz/clanek/
nenechte-plet-v-mrazu-trpet-24805

Ochrana pleti před mrazem

Navzdory skutečnosti, že k odstra-
nění vyhřezlých meziobratlových ploté-
nek je jen zřídkakdy nutný chirurgický 
zásah a že operativní způsoby odstraně-
ní výhřezu by se měly používat jen ve 
výjimečných případech, v širokém po-
vědomí lidí je to bohužel zafixováno 
přesně naopak. V současnosti to před-
stavuje nejrozšířenější způsob „léčby“, 
nebo přesněji ne léčby, ale nejrozšíře-
nější způsob odstranění výhřezů mezio-
bratlových plotének. Proč tento para-
dox existuje? 

Za prvé je to proto, že v povědomí 
mnoha lékařů je zakořeněn zastaralý ná-
zor, že výhřez meziobratlové ploténky 
se neléčí a je ho možné odstranit pouze 
chirurgicky. A pokud dříve „naháněli“ 
na chirurgii vyděšené pacienty nepoctiví 
neuropatologové a popisovali jim v těch 
nejčernějších barvách hrozivý obraz 
toho, co by se stalo s jejich zdravím, po-
kud by tuto operaci nepodstoupili, dnes 
je to běžná praxe i u některých specialis-
tů z diagnostických center.

Jiná taková situace nastává, když se 
sice člověku poštěstí natrefit na poctivé-
ho lékaře, ale ten v důsledku neznalosti 
způsobů léčby vyhřezlé meziobratlové 
ploténky bez chirurgického zásahu pošle 
pacienta na konzultaci k chirurgovi. Pak 
je totiž velmi důležité, jaký je to chirurg. 
Ti poctiví totiž nebudou nemocnému ra-
dit, aby se nechal operovat s „jakýmkoli 
výhřezem“, nebo v případě nepatrných 
problémů s páteří (například při existují-
cí protruzi nebo „z preventivních důvo-

dů, aby nedošlo k tvorbě výhřezu“). Na 
operaci by ho poslali jen v krajním pří-
padě, když by to bylo 100% nutné. Bylo 
by to například tehdy, pokud by došlo k 
sekvestrovanému výhřezu meziobratlo-
vé ploténky, u něhož došlo k závažnému 
poškození struktur míchy a v jehož dů-
sledku probíhá proces onemocnění cent-
rální nervové soustavy. V takovém pří-
padě jsou vertebrogenní onemocnění 
nervového systému na léčbu poměrně 
složitá a častou vedou k invalidizaci ne-
mocných. Pak je chirurgický zásah zcela 
na místě! Jak se říká, ze dvou zel je vy-
bráno to menší. Ke dnešku už téměř 
každý chirurg působící v oblasti ver-
tebrologie ví, že chirurgické odstraně-
ní výhřezů meziobratlových plotének 
má za následek recidivy, včetně růz-
ných pooperačních komplikací. Opa-
kované operace ještě více narušují 
biomechaniku páteře a destabilizují 
kompenzační mechanizmy, což ve vět-
šině případů vede v budoucnu k inva-
lidizaci pacienta.

Toto představuje aktuální problém v 
chirurgii páteře, tedy problém, který ješ-
tě čeká na své vědecké a praktické rozře-
šení. Kdysi jsem se účastnil vědecké 
diskuze o dané problematice a jeden 
známý, vysoce kvalifikovaný a zkušený 
chirurg, kterého si velmi vážím nejen 
jako odborníka, ale také jako člověka, 
během našeho rozhovoru použil výstiž-
né přirovnání k takovému chirurgické-
mu odstranění vyhřezlých meziobratlo-
vých plotének. Přirovnal páteř člověka k 
mnohapatrovému bytovému domu, u 
kterého v důsledku poklesu základů (de-
generativně dystrofických procesů v pá-
teři) došlo ke vzniku nebezpečného ná-
klonu, narušení stability budovy 
(biomechaniky páteře) a vyklenutí stěny 
(výhřezu ploténky) v prvním poschodí 

(ve většině případů jsou totiž vyhřezlé 
ploténky diagnostikovány v bederní čás-
ti páteře), která tímto vyklenutím pře-
kryla vlastní vchod do domu. 

Obyvatelé domu přivolali na pomoc 
krizový štáb (lékařský tým v čele s chi-
rurgem), aby operativně „odstranili“ vy-
klenutou stěnu (výhřez ploténky), která 
jim brání do domu vstoupit. Výběr způ-
sobu odstranění této překážky je srovna-
telný s výběrem chirurgické metody od-
stranění výhřezu meziobratlové 
ploténky. Ovšem bez ohledu na opera-
tivní zásah, a to i když bude proveden 
dokonale, narušení stability základů, i 
budovy jako takové, zůstane beze změ-
ny. Budou tedy zlikvidovány jenom 
následky. Prvotní příčina zůstane a 
degenerativně dystrofické procesy bu-
dou dále pokračovat! Operace páteře 
za účelem odstranění výhřezů mezio-
bratlových plotének neřeší problémy 
komplexně! Proto jsme už tehdy došli k 
závěru, že je zapotřebí vypracovat prin-
cipiálně novou, inovativní koncepci 
zásadního řešení dané otázky a vést v 
této oblasti perspektivní vědecké studie. 
A to nejen proto, abychom uměli sesta-
vit přesnou prognózu rozvoje a průběhu 

degene ra t i vně 
dystrofického 
procesu v páteři, 
ale abychom 
mohli také ma-
ximálně optima-
lizovat léčebný 
program s co 
nejmenším rizi-
kem pro pacien-
ta. 

úryvek z kni-
hy Osteochond-
róza pro profesi-

onálního pacienta od prof. Danilova

Chirurgická léčba 
osteochondrózy:  „pro“ a „proti“ 

Lidská znalost o léčivé schopnosti 
určitých zvuků je velmi starého data. 
Staří Egypťané léčili nespavost sboro-
vým zpěvem. Ve starších dobách přičíta-
li v Řecku různým zvukům trub vliv na 
psychická onemocnění a neurózy. Medi-
tační techniky mnoha duchovních tradic 
odedávna využívají zvuku a jeho vibrací 
jako základního prostředku léčení a du-
chovního rozvoje.

Na vědecké úrovni bylo prokázáno, 
že radostný půlhodinový zpěv má příz-
nivý vliv na náladu člověka i na to, jak 
se celkově cítí. Zpěv nutí dýchací ústrojí 
k plnému výkonu, stimuluje lepší záso-
bení buněk kyslíkem,  a ve značné míře 
se tak kladně odráží na obranyschopnos-
ti organismu.

Rychlá hudební pomoc
Muzikoterapie je způsob léčení za 

pomoci zvukových vibrací hudební po-
vahy. Zvuk obsahující hudbu je schopen 
nejenom různým způsobem působit na 
lidské emoce, ale vytvářením biorezo-
nančních kmitů také ovlivňuje jednotli-
vé orgány a kosti lidského těla. Každý 
hudební nástroj má svůj témbr – zvuko-
vé zabarvení, kterého se využívá při te-
rapiích  psychologických poruch a psy-
chického stavu jako celku.

Některé zvuky mohou stimulovat 
uzdravování orgánů.

Housle – působí na mnohá duševní 
traumata jako balzám; flétna – konejší 
projevy podrážděnosti a příznivě působí 
na dýchací orgány; strunné nástroje – 
kladně působí na srdeční sval; klarinet a 
buben – udržují v normě krevní tlak a 
příznivě působí na krevní řečiště; klavír 
– pomáhá chránit ledviny a močové ces-
ty a rovněž štítnou žlázu; akordeon – pů-
sobí na problémy v břišní oblasti; trubka 
– pomáhá při radikulitidě (zánět míšního 
kořene); cimbál – podpoří játra; varhany 
– rozvíjejí myšlenkové procesy a vyva-
žují energetické toky v páteři.

Léčebný efekt vzniká spojením vib-
rační frekvence zvuků různé výšky, kte-
ré rezonují s orgány lidského těla. Od-
borníci tvrdí, že nota „ef“ svou frekvencí 
odpovídá práci žaludku a střev. Zvuk s 
frekvencí „do“ zbavuje psoriázy, tedy 
lupénky. A melodická intonace „si sol 
do“ je využitelná při léčbě onkologic-
kých onemocnění.

Chrámový zpěv nebo meditativní 
hudba pomáhají uchovat mládí. Džez 
podporuje srdce a stimuluje krevní oběh. 
Hudební klasika uvádí do normy nervo-
vý systém a vytváří dobrou náladu.

Útržky melodií a zvuky zaslechnuté 
ráno ovlivňují naši náladu po celý den. 

Ovlivňování duševního a tělesného stavu 
člověka prostřednictvím zvuků přírody 
je jedním z nejoblíbenějších směrů ve 

zvukoterapii. Často ho vyhledávají oby-
vatelé měst. Kladné emoce spolehlivě 
probouzí kočičí mňoukání, zpěv a cvrli-
kání ptáků, šum deště, zurčení vody, 
praskot dřeva v krbu nebo táboráku, po-
malý šum mořského příboje nebo chru-
pání sněhu pod nohama.

Prvenství náleží zvukům, které vy-
dávají delfíni. Široký delfíní  frekvenční 
rejstřík pomáhá při onemocněních moz-
ku a celého nervového systému. Stejně 
tak léčí neplodnost. Kladné účinky za-
znamenalo 70% lidí, kteří tuto terapii 
podstoupili.

Snažte se vyhýbat zvukům, které 
dráždí. Buďte co nejčastěji v přírodě, 
kde se člověk může kochat přirozený-
mi, živými zvuky. Pokud tu možnost 
nemáte, využijte možnosti poslech-
nout si záznamy těchto zvuků v domá-
cím pohodlí, nebo vyzkoušejte klasic-
kou hudbu.

https://www.prokondici.cz/rychla-
hudebni-pomoc-zvuky-ktere-umeji-lecit/

...Organizmus v podstatě pracuje v 
autonomním režimu. Nicméně jeho chod 
může upravit cizí tón a to pozitivně – viz 
muzikoterapie v Číně, ale naopak i 
negativně.

Samozřejmě existuje hudba, která je v 
pořádku a dokonce má pozitivní účinky 
pro duchovní růst. Příkladem jsou 
chorály, lidová hudba, nebo hudba klas-
ická (Vivaldi, Beethoven,...) a nebo jiná 
instrumentální. Charakteristikami takové 
hudby jsou klid a plynulá melodie. Pokud 
je to skladba s textem, určitě by měla ob-
sahovat jen pozitivní slova. Je dobré sle-
dovat, jak se u poslechu cítíte, pak jistě 
vyberete tu správnou hudbu.

Více informací v knize Křižovatka 
od A. Novych

Zvuky, které umějí léčit

Na začátku přednášky vzal profesor 
do ruky sklenici vody a zůstal stát tak 
dlouho, dokud si toho každý student ne-
všimnul.

Nakonec se zeptal: 
„Co myslíte, jak těžká je tato skleni-

ce s vodou?“ 
„5 deka!“ 
„10 deka!“ 
„25 deka“ předpokládali studenti. 
„Upřímně řečeno, ani sám nevím,“ 

pokračoval profesor, „pokud to chcete 
vědět přesně, můžeme ji dát na váhu. 
Ale zeptám se na něco jiného: Co se 
stane, když budu držet sklenici vody 
několik minut?“ 

„Nic,“ odpověděli studenti. 
„Dobře. A co se může stát, když ji 

budu držet hodinu?“ zeptal se znovu 
profesor. 

„Začne vás bolet ruka,“ řekl jeden 
student. 

„Ano. A co se může stát, když budu 
sklenici držet celý den?“ 

„Přestanete cítit ruku, budete mít 
napjaté svaly, ruka může být dokonce 
i paralyzována. Budeme muset za-
volat záchranku, která vás odveze do 
nemocnice,“ navrhl někdo, zatímco 
ostatní se smáli. 

„Perfektní. A teď se zeptám takto: 
Změnila se mezitím váha sklenice s vo-
dou?“ pokračoval profesor . 

„Ne,“ zněla odpověď. 
„Tak odkud se bere tato bolest v ra-

meni a proč jsou svaly napjaté?“ 

Studenti nevěděli kam tím profesor 
míří a zmateně mlčeli. 

„Co mám dělat, abych se zbavil bo-
lesti?“ zeptal se profesor. 

„Položit sklenici s vodou,“ následo-
vala odpověď. 

„Správně,“ řekl nadšeně profesor, 
„stejně tak to je v životě i s našimi pro-
blémy. Když je v hlavě držíte několik 
minut, jde to zvládnout. Když jim ale 
začnete věnovat hodně času, přijde 
bolest a napětí. A když na to zaměříte 
celou svou pozornost a veškerý čas, tak 
vás zcela paralyzuje a nebudete moci 
nic dělat.  Nemá smysl v sobě držet pro-
blémy, jejích „hmotnost“ se nezmenší. 
Zkuste je odložit jako tu sklenici vody.“

Nevlídné a sychravé zimní počasí je 
časem, kdy virová onemocnění řádí všu-
de kolem nás. Viry způsobující nepříjem-
nou chřipku, nachlazení a kašel se snad-
no šíří a my řešíme, jak při každodenním 
kontaktu s nemocnými, ať už v práci, 
škole anebo dopravě, bacilům odolat. 
Na to, co dělat, abychom zůstali zdraví, 
a jak ještě víc posílit svoji imunitu, od-
povídal doc. MUDr. Jaromír Bystroň, 
CSc., primář Oddělení alergologie a 
klinické imunologie Fakultní nemoc-
nice Olomouc.

Jak můžeme nyní v sychravém a 
studeném počasí posílit imunitu, aby-
chom předešli virózám, které všude ko-
lem řádí?

Imunita se musí posilovat po celý 
rok, nikoli až když začnou podzimní a 
zimní plískanice. 
Nejlépe systema-
tickým otužová-
ním. Další vyni-
kající pomoc je 
pestrá strava, ve 
které se nacházejí 
veškeré potřebné 
živiny, vitamíny a 
minerály. V sou-
časné době již mů-
žeme jen zachra-
ňovat to, co jsme v průběhu celého roku 
neudělali. Můžeme použít vitamínové 
přípravky, hlavně s obsahem vitaminu C 
a rostlinné podpůrné doplňky. Je dobré 
zvýšit přívod česneku, cibule nebo uží-
vat bylinné přípravky s obsahem echina-
cei, hlívy ústřičné a podobně.

Je vhodné užívat nějaké vitamíny a 
přípravky na zvýšení imunity?

Vitamíny jsou pro funkci imunity 
vždy potřebné a v rizikových obdobích 
o to více. Zase platí, že nejužitečnější 
jsou v přirozené podobě v ovoci, zele-

nině, kvalitním mase, mléčných výrob-
cích. Pestrá a vyvážená strava zajišťuje 
jejich dostatečný přívod. Vitamínovými 
přípravky většinou musíme dohánět a 
nahrazovat to, co nejsme schopni zajistit 
si přirozenou cestou.

Pomáhají také probiotika?
Probiotika působí jinak než vitamí-

ny. Při pravidelné konzumaci mají vý-
znam pro udržení správné činnosti zaží-
vacího traktu a ke správnému naladění 
imunitního systému ve střevě.

Co ještě pomáhá imunitu zvyšovat?
Především harmonický život – 

správně složená a pravidelná strava, do-
statek času na odpočinek a regeneraci, 
dostatek spánku, pravidelné otužování a 
dobré mezilidské vztahy. I dobrá nálada 

a pozitivní a opti-
mistický přístup k 
životu působí po-
zitivně na imunitní 
funkce.

Jakým způso-
bem na imunitu 
působí antibioti-
ka?

Většina anti-
biotik na imunitu 

působí spíše negativně. Zabíjejí bakte-
rie, což sice chceme, pokud antibiotika 
nasadíme ve správný čas na správnou 
nemoc, ale zároveň tím zabraňujeme 
bakteriím (obecně infekci) aby podněco-
vala zvýšení aktivity našeho imunitního 
systému. Nejvýraznějším stimulátorem 
imunity je právě infekce, a když ji příliš 
brzy zastavíme zbytečně včasným nasa-
zením antibiotik, tak se nestačí dostateč-
ně rozvinout.
http://www.inspirace-pro-zdravi.cz/clanky/

223-rozhovor-imunitu-posili-i-dobra-
-nalada/3-zdravi-rodiny

Imunitu posílí i dobrá nálada
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Milující člověk chce pouze být v přítomnosti své lásky, oceánu, jehož hloubka nebude nikdy známa

Miluji tě – Ľúbim ťa – Ti amo –  
I love you – Я тебя люблю

Jak často slyšíme slova jako miluji, 
láska, mám rád? Když pořádně zapá-
tráme v paměti, vybaví se nám nejen 
příjemné chvíle, nádherné okamžiky, 
ale taky filmy, písně, knihy a spousta 
reklamy a „produktů“ showbyznysu. 

Tolik krásné fráze potkáváme všude 
možně a příliš se nezajímáme o to, jak 
tato slova zapůsobí, ani o to, jestli jsme 
pro ně zvolili ten pravý okamžik. Za-
myslete se, jestli máte jasnou představu 
o tom, co to láska vlastně je?

Slovo láska možná ztrácí svůj pravý 
význam proto, že jsme ho přestali napl-
ňovat skutečným a upřímným pocitem. 
Tím nádherným pocitem, který vychází 
z hloubky naší duše, který rozechvěje 
celé tělo a omámí svou přirozeností, kte-
rý je schopen dávat naději a uzdravovat. 
Pravá láská má neskutečnou sílu, nee-
xistují pro ni žádné hranice, 
proto ji může každý živý 
tvor vnímat a cítit. 

Co je to vlastně pravá 
Láska?

Když potkáme pravou 
lásku, tento pocit nejenom 
naplní každou naši buňku, 
ale začíná s námi žit, sílit 
a růst, aniž by si kladl jaké-
koli podmínky a vyžadoval 
velké úsilí. K tomu, aby-
chom milovali, nepotřebu-
jeme zvláštní místo ani čas. 
Milovat znamená cítit celou 
plnost života tady a teď. Cítit 
štěstí a vděčnost jen proto, 
že milovaný člověk existuje, 
že žije a dýchá. Abychom 
druhého milovali, nepotřebujeme být 
vždy vedle něj nebo dostávat na oplát-
ku stejné množství lásky, krásná slova, 
dárky nebo důkazy pozornosti. Láska je 
schopna existovat sama o sobě a vůbec 
nic nepotřebuje.

Velmi často sami sobě v lásce pře-
kážíme – stejně tak, jako jsme šťastni, 
když láskou žijeme, zdá se, že život 
bez ní ztrácí smysl. Proč tomu tak je? 

Každý z nás může poznat pravou lás-
ku – čistou lásku, která si neklade žádné 
podmínky. Jen tento dar nevyužíváme. 
Namísto toho, abychom se jeden druhé-
mu otevřeli, si hned vytváříme hranice 
a obranu. Jasně dáváme najevo, kam 
druhého pustíme a kam už ne. Uvědo-
mujeme si, co se nám líbí a co nikoli, 
hodnotíme druhého a snažíme se ho 
vtěsnat do rámce svých představ. Zva-

žujeme všechna pro a proti a také to, 
zda se k nám daný člověk hodí nebo ne. 
Když se rozhodneme, že ano, začíná-
me si o něm budovat vlastní představu. 
Každý den do ní vkládáme nové a nové 
vlastnosti, děláme ji lepší a krásnější. 
Modelujeme ji jako velký sochař nebo 
skutečný umělec! 

Nakonec zjistíme, že tato představa 
vůbec neodpovídá reálně existující-
mu člověku. Když se to stane, přichází 
zklamání. A proč? Protože jsme všechnu 
svou lásku dávali přízraku, snu, něčemu, 
co vůbec neexistuje. Nejdřív se zlobíme 
na milovaného nebo milovanou a pozdě-
ji i na celý svět, protože jsme nedostali 
to, co jsme chtěli. Vyvíjíme na partnera 
neskutečný tlak, dokážeme jej přivést 
k pocitům hořkosti, viny, doslova ho trá-
píme, a takovým jednáním ubližujeme 
sobě i jemu. Tady už nepomohou slova 

„miluji tě“, protože se vytratila jejich 
původní podstata.

Stejné je to i v přátelství. Něco od ka-
marádů chceme, očekáváme, vyžaduje-
me a přitom zapomínáme, že nám žádný 
člověk nemůže patřit – ani on, ani jeho 
přání a názory. Urážíme se a myslíme si, 
že nám nerozumí a nikdo nás nepotře-
buje. Ve skutečnosti jsou ale naši přátelé 
vždy připraveni nám pomoct a podpořit 
nás v těžkých chvílích. My to ale kvůli 
svému egoizmu nevidíme.

Bohužel ani ve vztahu rodičů a dětí 
není bezvýhradná láska příliš čas-
tá. Většina rodičů se snaží zformovat 
a vymodelovat ze svých dětí někoho 
mimořádného, někoho, kdo bude obda-
řen takovými charakterovými rysy, jenž 
jsou rodičům blízké. Ale dítě přichází 
na tento svět už jako hotová Osobnost, 
které máme pomoct se rozvíjet. Často 

se pak stává, že ani děti obvykle nedo-
kážou své rodiče přijmout takové, jací 
jsou. Příčiny nepochopení vidí ve vě-
kovém rozdílu, v odlišných názorech 
na život. Vysvětlujeme si to tím, že je 
to jenom odvěký problém „otců a dětí“.

Skutečná příčina je však zcela jedno-
duchá – je pro nás obtížné přijmout lidi 
takové, jací jsou, a milovat je takové, 
jací jsou. Stále nám něco chybí, pořád 
hledáme něco lepšího. Takto funguje 
naše ego a není vůbec jednoduché jej 
rozpoznat. Ale když se nám podaří od-
halit v sobě, ve svém přijímání a chová-
ní známky činnosti ega, pak to zname-
ná, že se sami sobě ke svému egoizmu 
a sebeklamu přiznáváme. Přestat klamat 
sám sebe, to je ta nejtěžší věc! Ale ve 
chvíli, kdy se vám to podaří, se váš ži-
vot začne měnit. Budete lépe chápat 

sami sebe i druhé, hlouběji 
pocítíte opravdovou lásku, 
budete vnímat celou plnost 
života, jeho rytmus. Poznáte 
absolutní a bezpodmínečné 
štěstí!

Tento nádherný pocit, tato 
životodárná síla je součás-
tí každého z nás. Nemusíte 
hledat dlouho, stačí se ote-
vřít a podělit s ostatními. Je 
to skutečné bohatství, které 
roste ve chvíli, kdy se s ně-
kým rozdělíte. Zkuste se ráno 
probudit a naplnit láskou při-
cházející den. Do všeho, co 
děláte během dne, se pokus-
te vložit malou čistou kapič-
ku tohoto krásného pocitu. 

Uvidíte, jak bude najednou všechno živé 
kolem vzkvétat spolu s láskou, která žije 
a roste uvnitř vás. Počasí už se nezdá tak 
nepříjemné, vítr přestává být studený 
i čaj, uvařený s láskou, začne chutnat 
lépe a získá léčivé vlastnosti. 

Příroda nám darovala jeden ze svých 
nejkrásnějších výtvorů! Važte si jeden 
druhého, milujte jeden druhého jako 
tekoucí vodu, třpytící se ve slunečních 
paprscích, jako pohyblivý písek, s nímž 
si hraje vítr a vytváří z něj nejroztodiv-
nější tvary, jako milion osobností, které 
splynuly do jediné, té nejzajímavější 
a jedinečné, neustále se měnící formy, 
nestálé a neuchopitelné, lidským rozu-
mem naprosto nezachytitelné.

…PROSTĚ MILUJTE.
Polahoda 10/2012

Pravá Láska, to je štědrý vnitřní 
dar, který jeden člověk daruje druhému 
hojností hlubokých pocitů. Takovou 
Lásku můžeme dát, když na sebe zapo-
meneme. O této Lásce se říká, že je tr-
pělivá, odpouští, není závistivá, není 
hrdá, není sobecká, a nepřeje nic zlého.

Pravá Láska, to je znovuobnovení 
jednoty Duší. 

Podstatou experimentu je telepatický 
přenos stejné informac bez ohledu na vz-
dálenost, co největšímu počtu osob. V 
uvedeném čase náš operátor vstoupí do 
přístroje PYRAMIDA a v průběhu půl 
hodiny bude vysílat jeden z 12-ti znaků, 
které každý z účastníků dostane spolu s 
formulářem na svou e-mailovou adresu. 
Všichni dobrovolníci účastnící se daného 
experimentu tak ve stejnou dobu budou 
moci přijmout tento znak prostřednictvím 
telepatie bez ohledu na to, kde se na 
planetě nacházejí.

Stanovujeme si před sebou cíl 
provést tento hromadný experiment se 
zapojením co největšího počtu lidí ze 
všech zemí světa proto, aby byla pot-
vrzena možnost telepatického přenosu 
informace na dálku, a také pro potvrzení 
existence společného informačního pole 
Země.

Podobné experimenty byly proved-
eny v 90. letech 20. století. Nás tyto 

výsledky zaujaly a rozhodli jsme se ex-
periment opakovat, ale za pomoci 
přístroje "PYRAMIDA", se kterým 
úspěšně provádíme různé experimenty 
od listopadu 2017. Více informací o sa-
motném zařízení PYRAMIDA a experi-
mentech, které se s ním provádějí, na-
leznete na: https://allatra.tv/category/
project-piramida

Staňte se účastníkem experimentu
Každý, kdo si přeje, se může 

zúčastnit experimentu s telepatickým 
přenosem znaků. Zveme všechny 

zájemce, aby se připojili k našemu výz-
kumnému projektu.

Výsledky experimentu budou zpra-
covány a zveřejněny na oficiálních 
stránkách ALLATRA-TV: https://alla-
tra.tv, https://allatra.tv/cs

Pokud se nemůžete z nějakého 
důvodu experimentu zúčastnit, rozšiřte 
informace o něm mezi známé, přátelé a 
příbuzné.V současné době se již po 
celém světě zaregistrovalo více než 2 
000 lidí, kteří se chtějí zúčastnit daného 
experimentu PYRAMIDA. Čím více lidí 
se zúčastní tohoto experimentu, tím 
přesnější a spolehlivější statistiky 
budeme moci vyvodit. Společně se tak 
můžeme podílet na obrovském přínosu 
pro rozvoj moderní vědy. 

MSH ALLATRA je mezinárodní 
dobrovolnická organizace spojující lidi 
dobré vůle po celém světě. Informace o 
aktivitách naší organizace naleznete 

podrobně na našich oficiálních 
stránkách: https://allatra.org

Všichni, kteří se chtějí zúčastnit ex-
perimentu PYRAMIDA mohou, buď 
vyplnit formulář na webových stránkách 
https://allatra.tv/cs/znaki, nebo zaslat 
svůj požadavek na emailovou adresu: 
znaki@allatra.tv 

V dopise, prosím, uveďte své jméno, 
věk, město a zemi. Nazpět vám zašleme 
formulář s dvanácti znaky a poskytneme 
podrobné pokyny potřebné pro účast v 
experimentu.

28. dubna 2018 
v 17:00 GMT (Greenwichského času)

S přátelským pozdravem,
účastníci Mezinárodního společenského hnutí ALLATRA 

a dobrovolníci projektu ALLATRA TV

https://allatra.tv, https://allatra.tv/cs

Zúčastnit se

allatra.tv,  allatra.tv/cs

Dobrý deň milí priatelia,
V minulom vydaní Polahody sme 

vám predstavili novo otvorené koordi-
načné centrum MSH AllatRa vo Valaš-
skom Meziříčí. Opäť by sme vás radi 
pozvali na návštevu nášho centra, aby 
ste sa mohli bližšie zoznámiť so zaují-
mavými projektami a ešte zaujímavejší-
mi a dobrými ľuďmi, ktorí vo svojom 
voľnom čase pomáhajú šíriť lásku, dob-
ro a jednotu medzi ľuďmi. Často ani 
samy netušíme koľko dobra môže 
spraviť každý z nás pre druhých: po-
deliť sa príbehom o dobrých susedských 
vzťahoch, o príkladoch dobra vo svojom 
okolí v bežnom dni, ako zostávať člove-
kom vo svojej práci, ako podnikať podľa 
Svedomia a že to skutočne funguje, o dob-
ré správy vo vašom meste a mnoho ďaľ-
šieho. Všetky vaše píbehy a príspevky 
inšpirujú tím ľudí k tvorbe nových videí, 
článkov, audio nahrávok a vo výsledku 
inšpirujú ostatných a celú spoločnosť ko-
nať Dobro. Dobro v akcii je naše moto. 

Nová relácia „Hľa, prichádza“s 
účasťou Igora Michajloviča Danilova, 
ešte viac podnecuje a inšpiruje k práci na 
sebe v každom dni, ale hlavne k spoloč-

nému úsiliu pre dobro celej spoločnosti! 
Veď ľudstvo čaká veľká skúška v podo-
be klimatických udalostí vo svete, klad-
úc dôraz na Taliansko, USA, Japonsko a 
Čínu. Pre sledovanie udalostí v daných 
oblastiach bol členmi dobrovoľníckeho 
medzinárodného hnutia „ALLATRA“ 
zorganizovaný projekt mimoriadnych 
správ (Extreme news), v ktorom sú re-
portérmi „ALLATRA TV“ z rôznych 
krajín sveta operatívne osvetľované 
súčasné klimatické udalosti. Všetci, ktorí 
si prajete zúčastniť sa projektu, posielajte 
svoje listy na poštu info@allatra.tv. 

Čoho sa možete zúčastniť: 
- Vyhľadávať klimatické aktuality v 

Taliansku, USA, Japonsku a Číne. 
- Robiť video reportáže o týchto 4 

krajinách zo svojho bydliska. 
- Natáčať skype-interview s očitými 

svedkami z miesta udalostí. 
- Prekladať videá z cudzích jazykov 

do ruského a anglického jazyka. 
- Ozvučovať preklady v ruskom a 

anglickom jazyku. 
- Video a audio montáž. 
- Rozširovanie informácií o daných 

klimatických zmenách v sociálnych sie-
ťach. 

Oficiálne stretnutia v našom centre 
budú prebiehať pravidelne každú tret-
iu sobotu v mesiaci o 11:00 hod. Prí-
padné otázky o fungovaní centra, alebo 
pridaniu sa k projektu MSH AllatRa, 
môžete zasielať na túto emailovú adre-
su: cz@allatra.tv alebo kontaktovať 
pána Michala Krawieca na telefónnom 
čísle + 420 733 111 676. 

Tešíme sa na vás a do skorého vyde-
nia a spoločného tvorenia!

S úctou, 
tým AllatRa TV Česko Slovensko

Nové centrum MSH AllatRa
vo Valašskom Meziříčí

Experiment  PYRAMIDA

pokračování ze str. 1
Historie, ona se opakuje a tady nemusí 

mít člověk dar předvídavosti nebo něčeho 
jiného k tomu, aby řekl, co se stane.  Opět 
o tom mluvíme, a již dlouho mluvíme. 
No… díky Bohu, ano, teď nás slyší mnozí, 
ale ti mnozí, kteří slyší - ve skutečnosti je 
to jen zrnko písku mezi téměř 8 miliardami 
lidí. Není to tak?

***
AD: Projekt „Jediné zrno“, to je 

dnes skutečně ohromná možnost pro kaž-
dého člověka, nehledě na to, k jakému 
náboženství či národnosti patří, hlouběji 
pochopit všechna tato světová Písma a to 
jediné společné zrno, které leží v základu. 
Nyní účastníci projektu „Jediné zrno“ ko-
munikují a natáčejí rozhovory s vědci po 
celém světě a také s lidmi v rámci sociál-
ních průzkumů. A co již teď pozorujeme, 
je obrovský zájem lidí z různých zemí, 
kteří se připojují a mají upřímné přání 
toto skutečně pochopit. Protože, když si 
voláme s lidmi ze zemí SNS, ze zemí 
amerických kontinentů, ze severu, jihu, 
dálného východu - lidé vyprávějí, dělí se 
velmi podobnými příběhy o to, že oni 
hledali - tedy oni hledali a často se i na-
cházeli v duchovním hledání… 

IM: A opravdu, všichni lidé, kteří se 
upřímně snaží najít Boha, kteří cítí toto 
vnitřní volání, patří k různým nábožen-
stvím, ale všichni Ho hledají. Skutečně 
hledají a ono je to tak jednoduché.

A: Ano. Ono je to jednoduché a oni 
se dělí, že…

IM: Chce to pochopit.
AD: Ano…
IM: A zde je zajímavý moment, kdy 

lidé začínají praktikovat, kdy se začínají 
dívat na své vlastní náboženství otevře-
nýma očima, začínají skutečně chápat tu 
skutečnost, že Bůh existuje. Vzniká u 
nich nejen víra, jak jim to vnucovali, ale 
vzniká jistota, která hraničí se znalostmi. 

Dokonce i nemajíc zkušenost, lidé začí-
nají cítit, že je to pravda. A to je skvělé.

AD: A tento pocit pobízí k tomu, aby 
se s tím člověk podělil. 

IM: Správně.
AD: Proto se nyní skutečně podniká 

mnoho iniciativ, tedy každý člověk - na-
příklad, někdo umí jazyk, možná ne tak 
dokonale, ale tuto svou dovednost pou-
žívá pro to, aby tyto vědomosti mohl 
využít pro blaho lidí, pro jejich sjedno-
cení. Anebo například zapojuje své přá-
telé, známé. Lidé absolutně rozdílných 
profesí se připojují a odhalují v sobě ta-
kový badatelský potenciál, o kterém dří-
ve ani netušili, že ho mají. A opravdu, 
lidé se natolik nadchli touto idejí sjedno-
cení, protože každý uvnitř ve skutečnos-
ti cítí. Tedy vzniká takový upřímný po-
cit, že už to je u všech na krajíčku, u 
každého, na každém kontinentu, v kaž-
dém městě. Tedy lidé jakoby na tohle 
čekají, prostě…

IM: Je to tak. Je to potřebnost, vskut-
ku je to potřebnost. Ve skutečnosti velmi 
mnoho lidí cítí, co se děje s klimatem, 
cítí, co se celkově děje se světem. A cítí 
tuto potřebu, která skutečně k dnešnímu 
dni je velmi naléhavá, potřebu v duchov-
ním zdokonalení, v duchovním rozvoji. 
V tom, co jim vyprávějí, nenachází od-
povědi na své niterní otázky. A lidé se to 
snaží pochopit sami, a když už to naléza-
jí, pak samozřejmě všechny překážky 
mizí. To je pravda. 

***
AK: Ale jde o to, že pokud se nebu-

deme dívat na historii právě z hledis-
ka, tak, jak Vy říkáte, duchovního dě-
dictví, skutečně nebude možné cokoliv 
pochopit. Ani příčiny, ani důsledky 
událostí, které skutečně stojí za tímto 
politickým divadlem, které se odehrá-
vá a předkládá současnému lidstvu.

IM:Ale to je opět jeden z nástrojů. 
Proč se historie v současném světě pře-

dělávala a stále se předělává? Proč se 
vymazává právě to dědictví? Dřív jsem 
se zmiňoval o sestrách Allat. Kdysi 
jedni z prvních muslimů (arabští ko-
čovníci) ve skutečnosti vnímali a vědě-
li, že Alláh měl ženu Allat. To byla je-
jich víra, to bylo jejich náboženství. 
Koneckonců, jaký byl vztah k Allat? In-
terpretace těch stejných prvních musli-
mů v tomto ohledu a to, co se stalo v 
nasledujících letech, jak se během všech 
těchto staletí ničila veškerá zmínka o 
Allat. Ovšem ještě před islámem Allat 
bylo to, co se považovalo za sílu Boha a 
všichni o tom věděli. 

A tento znak (zde ho máme, v kostce 
na stole) nacházíme i v Tripolské kultuře 
a promiňte, i v Americe i po celém světě. 
Znaky, které jsou staré 12000 let i více. 
Toto zavádí do slepé uličky samotné ar-
cheology, kteří říkají: „No, artefakt, kte-
rý by neměl být“. Ano? Stejně jako me-
gality, stejně jako důsledky jaderných 
výbuchů a všeho ostatního.

***
A toto vnitřní pochopení toho sku-

tečného, které chceš najít, objevit, sjed-
notit se, právě motivuje k tomu, aby se 
člověk připojil k hnutí. Nyní se připojuje 
obrovské množství lidí. A neustále se 
tento proces zvětšuje, protože každý člo-
věk se chce nejenže připojit, ale chce 
okamžitě jednat.
IM: Dobro plodí dobro.
IV: Jak se ukazuje, lidstvo přece jen má 
šanci všechno napravit a změnit…
IM: Ne všechno.
IV: Ne všechno…
IM: Ale řeknu to takto, lidstvo má šanci 
přežít.
IV: Má šanci na přežití, pokud změní 
vektor svého vývoje, pokud přece jen 
pochopí, že…
IM: Ozvučili jsme slova Sufiho. Tak se 
na ně zaměřme, abychom nevyvozovali 
své závěry. My pouze říkáme: „Lidé-
,mějme se rádi navzájem! Buďme lid-
mi. Hodni toho, abychom byli Lidmi“.

https://www.youtube.com/watch?time_
continue=3283&v=wpH3JsXsLf4

Hle, přichází! It’s coming!

Účast a spolupráce:
Projektový tým je otevřen k spolu-

práci s nejširším okruhem lidí po celém 
světě pro studium možností přístroje 
PYRAMIDA.

Zveme k účasti na experimentech:
●Všichni zájemci

●Nezávislí výzkumníci
●Výzkumné ústavy a laboratoře
●Vzdělávací instituce
●Studentské organizace a asociace
●Vědecké kolektivy a komunity
●Akademické kruhy
●Organizace, podniky, společnosti.



4 www.polahoda.cz únor 2018 • Polahoda VE SPOJENÍ S PŘÍRODOU

Pravá láska je ta, v níž máme větší radost z druhého než ze sebe. Gándhí

ALLATRA TV UVÁDÍ
IGOR MICHAJLOVIČ DANILOV

v dokumentárním filmu
UNIKÁTNÍ PŮSOBENÍ NA KREV

EXPERIMENT "PYRAMIDA"

I.M. Danilov: Dobrý den! Dnes 
jsme se rozhodli provést, na žádost mno-
ha našich diváků, ještě jeden experi-
ment. Samozřejmě ho budeme provádět 
na sobě a ne na někom jiném. Podstata 
experimentu tkví právě v tom, aby-
chom se podívali, může-li působení 
pyramidy nějakým způsobem ovlivnit 
zdraví, organismus a v prvé řadě krev 
člověka. Proč krev? Ještě si o tom poho-
voříme, nicméně krev je nositelem na-
šich nemocí, našeho zdraví. Proto se 
nyní podíváme, co z toho vznikne. 

...
Laborantka: Nyní vidíme na moni-

toru erytrocyty, jejichž hlavní funkcí je 
přinášet buňkám kyslík. A vidíte, že se 
řadí jako takzvané sloupky mincí. V ta-
kovém stavu může erytrocyt přenášet 
pouze 20% kyslíku ze sta. Tedy zachy-
cuje kyslík již ne celým svým tělem, ale 
jenom bočními okraji. 

I.M. Danilov: Jednodušeji řečeno, 
organismus včetně mozku našeho kole-
gy Andreje, zakouší hypoxii. A úplně 
jednoduše, on není zdravý. Tak jako vět-
šina z nás. Smějeme se tomu, avšak po-
kud odebereme krev u všech obyvatel, 
uvidíme, že podobný obrázek, a to mohu 
s jistotou říct, je až u 90% lidí, včetně 
dětí začínaje věkem 5-6 let a konče „nej-
starším“ věkem. Takový problém máme 

prakticky všichni. A pak se 
léčíme, používáme různé 
preparáty, které takovýto 
jev pouze zhoršují. 

Laborantka: Rovněž 
vidíme velké množství 

echinocytů, což znamená, že erytrocyty 
se rozpadají. Kdy a v jakém případě se z 
erytrocytu stane echinocyt? Bud‘ fyzio-
logicky, tj. po skončení jeho životního 
cyklu, přibližně 120. den, anebo pod vli-
vem nějakých vnějších procesů, nejspíše 
po používání nějakých silných prepará-
tů. 

I.M. Danilov: No, když vezmeme v 
úvahu, že Andrej nedávno prodělal 
chřipku a samozřejmě bral antibiotika. 
Antibiotika zapříčiňují to, že erytrocyty 
se začínají spojovat, a tak už to v našem 
běžném životě bývá. Jaký dnes máme 
úkol a cíl? Na krátký časový interval po-
prosíme Andreje, aby se posadil do Py-
ramidy a zkusíme podle metodiky půso-
bení torů, vypracované na jiných 
přístrojích, jej zapnout na krátkou dobu 
a podíváme se, co se stane. Jestlipak bu-
dou nějaké změny na obrázku, nebo ne-
budou.

...
Laborantka: No faktem je, že krev 

houstne, tzn., prostředí je s největší 
pravděpodobností kyselé, nikoliv alka-
lické.

I.M. Danilov: PH test nemáme, 
abychom to mohli změřit. Ale stopro-
centně je zde vidět překyselení a to je 
docela silné. A to je problém. Krev je ve 
skutečnosti zdrojem života a smrti. 

Jak svého času napsal jeden slavný 
šejk Mir-Saïd-Bereke, který byl duchov-
ním učitelem a hlavním duchovním rád-
cem – mám na mysli Timura. Pro ty, 
kteří nevědí, kdo to je, tak Timur je více 
známý pod jménem Tamerlán. A právě 
tento Bereke napsal velmi zajímavý 
traktát, který se nazývá „Omnipoten-
ce"(Všemocnost). Málo kdo o něm sly-
šel, avšak ti, kteří se opravdu zajímali o 
daná témata a studovali je, ti o něm moh-
li slyšet. Také se o něm hovořilo, o tomto 

Timurovi, jako o nejzáhadnějším člově-
ku, který v těch dobách existoval. A stojí 
za to si o něm nyní popovídat. 

Myslím, že to pro lidi bude zajíma-
vé, tím více, že v jedné části svého trak-
tátu, psal o pozemském, anebo zjedno-
dušeněji, o živém a mrtvém. A co se týká 
mrtvého, tak v části „Krev“ popisoval 
právě tajemství krve. A zde také vzniká 
zajímavá otázka: člověk před 600 lety, 
jen se zamyslete, před 600 lety psal o 
krvi to, co právě nyní začínáme studo-
vat. Srovnával krev se zdrojem existen-
ce lidského těla, nikoliv života, ale lid-
ského těla. On psal, že „krev zapříčiňuje 
nemoci, krev přináší zdraví, krev dává 
nesmrtelnost tělu, krev navrací mládí 
starým a z mladého udělá starce. To jsou 
velmi zajímavá slova. A ještě pro ty, kte-
ří mají znalosti o hematologii, pro léka-
ře, psal zajímavou věc, že krev zdravého 
člověka musí být podobná zemi, neboť u 
nemocného je podobná nebesům, na 
nichž se vytváří mraky. Pro mnohé to je 
nejasné, proto to vysvětlím: v daném 
případě je krev podobná nebesům, na 
nichž se sbíhají mraky. Tedy erytrocyty 
se spojují a již nejsou nositelé života, 
tzn. krev nevykonává svou funkci, jak 
by měla. Jak řekla naše laborantka, vzni-
ká kyslíkové hladovění – hypoxie a člo-
věk se bude celý život léčit. A v koneč-
ném důsledku tyto stavy povedou k 
infarktům, mrtvici a spoustě jiných potí-
ží. To znamená, že imunita nebude fun-
govat tak, jak má a ani nemůže fungovat. 
Proč? Protože, jak by se mohly tytéž 
lymfocyty pohybovat v takovém zhuště-
ní? 

Pokud s tím trochu pohýbáme a na-
jdeme lymfocyty, bezpochyby uvidíme 
jejich „utlačený“ stav. Proč? Z důvodu 
překyselení dochází k přemnožení krve 
bakteriemi i plísněmi a vším možným. 
Ale nebudeme Andreje moc rozebírat, 
aby ostatní nefilozofovali o jeho zdraví, 
protože u většiny těch, kteří jsou tady a u 
těch, kteří se na nás budou dívat z  druhé 
strany obrazovky, není situace lepší. A 
zdraví je především zdraví. 

Co se týká šejka Bereke, který na-
psal traktát „Omnipotence (Všemoc-

nost)“, byl to právě on, kdo zapříčinil, že 
Timura známe jako Tamerlána. Pokud 
nahlédneme do historie samotného Be-
reke, je velmi zajímavá. Málokdo ví, že 
patří k prastarému rodu Allatchjara. Co 
to znamená? Trochu o tom povyprávím. 
Ve svém traktátu „Omnipotence“ (Vše-
mocnost) popisuje historii… dokonce 
traktát začíná slovy: „Poté, co za veškeré 
provedené zlo byla zničena Atlantida…“ 

Zajímavé? Myslím, že tato informa-
ce zaujme všechny, kteří se zajímají o 
toto téma. Právě těmito slovy traktát za-
číná – přesně, že Atlantida byla zničena 
za veškeré provedené zlo. No a dále vy-
práví také o sestrách Allat, o světě, kte-
rý existoval 1000 let pod duchovním 
vedením sester Allat, tzn. byl matriar-
chát, také ho nazývali – zlaté tisíciletí 
nebo svaté období. 

Existovalo mnoho názvů pro vlád-
nutí matriarchátu. Ale aby bylo jasné, v 
tomto období mnoho lidí nebylo, nebylo 
rozdělení na státy jako dnes, nebo na ně-
jaké oblasti. Byl jediný národ, jediný ja-
zyk a jediné znakové písmo. A tyto do-
zvuky nyní vidíme po celém světě. 
Mnozí, kteří se zajímají o archeologii a 
podobně, se střetávají s tím, že po celém 
světě bez výjimky nalézají ty stejné zna-
ky. Dokonce naše AllatRa je všude. A to 

vypovídá o tom, že lidé komunikovali 
jedním jazykem, že byli svobodní. 

Když u nás existovala Tripolská kul-
tura, mnozí poznamenávají, že v těchto 
osídleních nebylo žádné podněcování k 
válce, tzn. lidé neválčili. A tak to bylo po 
celém světě. Doslova před 7-8 tisíc lety 
bylo osídlení dostatečně civilizované, 
dostatečně rozvinuté, avšak nebyl ani 
náznak toho, že by mezi sebou válčili. A 
ve svém traktátu emír popisuje, jak se 
vše měnilo. Po tisíciletém vládnutí ses-
ter Allat, přesněji po tom, co ony odešly, 
zůstaly Allatchjara. 

Tedy, kdo jsou Allatchjara? Vychá-
zejíce opět z jeho popisu, Allatchjara 
byly ty, které se nacházely po boku ses-
ter Allat. Pomáhaly jim a učily se od 
nich a pak zůstaly jako strážkyně.  Sa-
mozřejmě, že to byly jenom ženy. Staly 
se pokračovatelkami sester Allat. A něja-
kou dobu se snažily pomáhat lidem do-
sahovat vzájemné shody. Ovšem v ko-
nečném výsledku se počet lidí zvýšil, to 
vedlo k tomu, že se začaly utvářet klany, 
osady a lidé začínali mezi sebou soupe-
řit. Ale k tomu, začalo docházet až po 
tom, co se začal vytrácet matriarchát. 
Zpočátku se tento, no pro pochopení 
bych ho nazval, řád Allatchjara, stal smí-
šený – nejdříve do něj vstoupili muži a v 
konečném výsledku úplně ženy vytlači-
li. Už to byl spíš patriarchát. Následně 
znovu došlo k rozdělení – na jedné stra-
ně vznikli Archonti, na druhé – Archati.

Zůstali i strážci těchto znalostí, 
právě těch prapůvodních znalostí, které 
pocházely od sester Allat. Nazývali je 
Allatchjara, tedy to byli strážci těchto 
znalostí v čisté podobě. Měli jeden ne-
dostatek, tkvěl v tom, že oni nezapisova-
li, neměli právo zapisovat své znalosti z 
toho důvodu, že tyto záznamy se mohly 
dostat do cizích rukou, a jelikož se tam 
mluvilo velmi mnoho o tom, co lidé ne-
vědí, proto Bereke svůj traktát nazval 
„Omnipotence“ (Všemocnost). Vypráví 
se tam o viditelných a neviditelných vě-
cech. A o tom si také můžeme pohovořit, 
pokud máte zájem, ale nejprve dokončím 
vyprávění o historii. Proto nedělali zá-
znamy svých znalostí, ale předávali je od 
učitele k učedníku. Jak bylo pravidlem, 
otec synovi, nebo děd vnukovi, zachová-
vajíce tím znalosti ve svém rodu proto, 
aby se co nejpečlivěji ochraňovaly. 

pokračování v příštím čísle...

UNIKÁTNÍ PŮSOBENÍ NA KREV
EXPERIMENT „PYRAMIDA“

POPŘED

pokračování z minulého čísla... 
Cesta k sousedům netrvala dlouho. 

Vždyť sousedé jen málokdy bývají dale-
ko od sebe. Lidé, schovaní za záclonami, 
se nechápavě dívali na Katku s mamin-
kou.

„Kam se to vydaly? A s celou spous-
tou palačinek!“ Děvčata se ale nebála a 
zaklepala na dveře. Nikdo jim neotevřel.

„Co se děje?“ zeptala se Katka.
„Asi jsou vylekaní. Nemají za sebou 

lehké období. Ale víš co, můžeme jim 
nechat dárečky před dveřmi. Určitě je to 
potěší.“

Když se Katka při návratu domů po-
dívala z okna, medvídek i talíř s palačin-
kami zmizeli. Za chvíli zazvonil 
telefon: „Proč jste tam šly? Nebá-
ly jste se?“ To volala teta Jana, 
která bydlela naproti.

„Ne. Jsou tu sami, nikoho ne-
znají,“ nedala se maminka a Kat-
ka na ni byla velice hrdá. Už jed-
nou si všimla, že lidé se nejvíce 
bojí neznámého. A potom zjistí, 
že je to vlastně celkem fajn.

Druhý den teta se zvláštním 
šátkem zaklepala na jejich dveře.

„Mami, můžu já?“ Katka běžela ote-
vřít.

„Teto, já jsem Katka. Kde máte chla-
pečka?“ Teta se ale jen bolestivě usmála 
a gesty jí něco naznačovala.

„Katko, oni nám nerozumí,“ objevi-
la se maminka za Katkou a na paní se 
usmívala. Ta vrátila talíř a do ruky jí 
vtiskla malou pampelišku.

„Ale rozumí,“ trvala Katka na svém. 
Dobro je přece stejné ve všeh jazycích.
„Hello,“ pozdravila Katka. Byla hrdá na 
to, že se ve školce učila anglicky a znala 
alespoň pár slov.

„Hi,“ odpověděla teta. Usmála se 
sice na Katku, ale její oči se nesmály.

Pár dní po příchodu nových sousedů 
se Katka dozvěděla jméno malého sou-
seda. Jmenoval se Ahmed. Opravdu ne-
obvyklé jméno. Nejprve ji vystrašeně 
pozoroval spoza keřů v zahradě a velmi 

se bál. Bál se nákladního auta, které pro-
jelo okolo, přílišného křiku na ulici a 
dokonce i vesnického rozhlasu. Každým 
dnem se však stále více přibližoval k 
malé sousedce. Když uplynul čas, který 
dokáže vyléčit všechna zranění, děti si 
spolu začaly hrát.

Obyvatelé malé vesnice se zpočátku 
novým obyvatelům vyhýbali. Jen prs-
tem ukazovali na dům, ve kterém bydle-
li cizinci. Ale Katky rodiče se nebáli 
udělat první krok. Začalo to palačinka-
mi. Za chvíli Katky maminka koupila 

pro chlapce pár tepláků. Její otec zase 
začal čistit křoví, které rostlo před do-
mem.

„Poslouchej mě! Takhle ti to bude 
trvat celou věčnost!“ řekl mu strejda 
Fero, který jezdil na obrovském nákla-
ďáku. Tatínka, který lépe psal na počíta-
či, než štípal dříví, odsunul na bok. Chy-
til do ruky sekeru a zkušenými pohyby 
zneškodnil trnitý keř.

„Aby se ten malý nepopíchal,“ zdů-
vodnil Fero. Ani ostatní lidé nezůstali po-
zadu. Jedna paní si všimla, že s cizinkou 
mají podobné postavy. Proto jí před dveře 
dala balík úhledného oblečení. Takto se 
lidé postupně začali přidávat. Někdo při-
nesl vajíčka, někdo pooral zahradu, když 
viděl, jak se tam ženy trápí s motykami. 
Každý přispěl svou troškou a dobro se 
začalo šířit jako řetězová reakce.

Ale i zde se našla výjimka. Byl jí 
pan Aladár. Starý pán, nejbohatší muž 
ve vesnici.

„Proč jim dáváte něco zadarmo? 
Mně v životě nikdo ani pohár vody ne-
podal! Na všechno, co mám, jsem si vy-
dělal svou poctivou prací!“ Hněval se 
pan Aladár a posílal na cizince anonym-
ní stížnosti. Vždyť jsou nepořádní, děla-
jí neplechu a nechodí do kostela. Neu-
měl totiž respektovat jejich vyznání.

„Mami, vždyť je to směšné, jak se 
ten pán stále hněvá. To mu vážně neva-
dí, že je sám?“ zeptala se Katka mamin-

ky.
„Je to smutné, Katko. Ale je 

to jeho volba a my ji musíme re-
spektovat.“

Konečně přišlo léto. Katka s 
Ahmedem se pomalu ale jistě sta-
li přáteli. V chlapcových očích se 
občas ještě mihnul strach, ale s 
Katkou byl rád. Co si neuměli říct 
slovy, pověděli si rukama-noha-
ma.

Jednoho dne se stalo něco zvláštní-
ho. Na ulici byl pořádný ruch.

„Co se to děje?“ Katka s Ahmedem 
si okamžitě přestali hrát.

„Pomóóóc! Aladár spadnul, zle je! 
Volejte doktora!“ Na ulici vyběhla sou-
sedka starého pána, která ho našla bez-
vládného ležet v zahradě.

„Dada!“ zavolal Ahmed. „Doctor!“ 
vysvětlil Katce. Jeho otec nelenil. Vy-
běhnul z domu s lékařskou taškou v ná-
ručí. Utíkal za Aladárem. Jak se ukázalo, 
přišel na poslední chvíli. Starého Aladá-
ra ale zachránil.

„Pomáhat se vyplatí,“ pověděla Kat-
ka mamice. „Nikdy nevíš, jakou pomoc 
budeš potřebovat ty,“ usmála se a běžela 
zpátky na dvůr. Čekal ji tam totiž nový 
kamarád.

A Aladár? Doktorovi byl do konce 
života vděčný. Vždyť právě život je to 
nejcennější, co máme.

Katka a noví sousedé

PRAPŮVODNÍ FYZIKA ALLAT-
RA umožní za poměrně krátkou dobu, 
v podmínkách plnohodnotného a rych-
lého vývoje, vyřešit řadu strategických 
a pro lidstvo životně důležitých úkolů 
nejen v oblasti inovační energetiky a 
zajištění životně důležitých potřeb, ale 
také v oblasti klimatického geoinže-
nýrství. K dnešnímu dni má lidstvo re-
álnou šanci na přežití v podmínkách 
globálních změn klimatu na planetě, 
která nás bohužel v následujících de-
setiletích postihnou. 

V oblasti klimatického 
geoinženýrství byla provedena řada 
úspěšných výzkumů. Byly vyvinuty 
nové směry založené právě na znalo-
stech PRAPŮVODNÍ FYZIKY ALLA-
TRA. Již nyní můžeme říci, že nový 
vývoj v oblasti klimatického 
geoinženýrství otevírá vynikající 
možnosti a perspektivy pro další výz-
kumnou činnost v tomto směru. 
Umožňuje provádět monitoring klimatu, 
s přihlédnutím k určení více faktorové 
analýzy průběhu dalšího vývoje událostí 
souvisejících se změnou klimatu, identi-
fikovat kompenzační mechanismy 
přírody a spustit potřebné lokální nebo 
celkové adaptivní intervence zaměřené 
na změnu klimatických podmínek (pozn. 
viz zpráva "O problémech a důsledcích 
globálních změn klimatu na zemi. 
Účinné způsoby řešení daných 
problémů" na oficiálních stránkách 
MSH ALLATRA  http://allatra.org/cs/

***
Dnes se mnoho fyziků, kteří nezůstali 

lhostejní k problémům společnosti, snaží 
opět experimentálně navrátit k původnímu 
bodu, na cestu vedoucí přímo, ze které 

odbočili jejich předchůdci. Chápou, že v 
důsledku klimatické situaci na Zemi spo-
jené s globálními klimatickými změnami 
životního prostředí je pro přežití lidské 
civilizace nutný kvalitativně nový průlom 
ve fyzice. 

Bengálský fyzik, biofyzik, archeolog 
a jeden z průkopníků ve výzkumu rádia a 
mikrovlnné optiky - Jagadish Chandra 
Bose (1858 —1937) ve svém úvodním 
projevu, při otevření ústavu Bose v roce 
1917, poznamenal: „…V současné době 
se zapomíná, že On nás obklopuje neus-
tále se svým vyvíjejícím se tajemstvím 
stvoření, nepopsatelným zázrakem, který 
se skrývá v mikrosvětě částice, která ob-
sahuje ve složitých spleteních své atom-
ární podoby všechna tajemství vesmíru, 
včetně jím vložené touhy poznávat a 
pochopit…“ 

Shrneme-li výše uvedené, můžeme 
říci, že nová éra moderních objevů jen 
mírně pootevřela klíčovou dírku ve 
dveřích do mikrosvěta, který je základem 
makrosvěta celého Vesmíru. To vše 
ovšem bylo omezeno pouze na malou 
část pozorovaných jevů mikrosvěta. S 
použitím univerzálních klíčů 
PRAPŮVODNÍ FYZIKY ALLATRA 
můžete nejen široce otevřít dveře do nevi-
ditelného světa, ale i vstoupit do něj a set-
kat se s jeho zdrojem. Abychom pocho-
pili zákony interakce mikrosvěta, 
potřebujeme radikální revizi mnoha 
zažitých pojmů a představ a kvalitativně 
nový pohled na fyziku. PRAPŮVODNÍ 
FYZIKY ALLATRA otevírá perspektivu 
nejen zcela jiného vnímání fyzikálních 
jevů v mikrosvětě, ale vysvětluje její fun-
damentální základy a zákony interakcí.
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Duchovní rozvoj Osobnosti v praxi - to je tvoření v duchovní Lásce

 HISTORIE • ZÁHADY • ZAJÍMAVOSTI

Hluboce vážená osobnost Agapita Pe-
čerského je zahalena velkým tajemstvím. 
Podrobný popis jeho mimořádné duchovní 
síly, pozoruhodného týdne (začínajícího 
25. února) a projevu jedinečných vlast-
ností jeho ostatků, najdeme ve 2. díle knihy 
„Sensei ze Šambaly“ současné populární 
spisovatelky Anastasie Novych.

Pojďme si udělat malou prohlídku Ky-
jevo-Pečerské Lavry. Díky informacím ob-
drženým z knih Anastasie Novych, začínáš 
chápat mnohem víc, než dříve, všímat se 
toho, čeho sis předtím nevšímal. Prochází-
me Hlavní Svatou Bránou Horní Lavry. 
Nad ní se nachází nejstarší majestátní 
chrám Nejsvětější Trojice (nazývaný též 
Troickým chrámem nad bránou). Postavil 
jej ve XII století ctihodný Nikola Svjatoša, 
pravnuk Jaroslava Moudrého, prvního rus-
kého knížete, který se stal mnichem. Když 
přejdeme pod touto bránou (jako tunelem 
vlastního vědomí), vcházíme na nádvoří 
zalité jasným světlem a máme pocit, jako 
bychom se ponořili do úplně jiného světa. 
Ve středu centrálního náměstí Horní Lávry 
je hlavní chrám Kyjevo-Pečerské Lavry - 
chrám Nanebevzetí Panny Marie. Ve 4. 
díle „Sensei ze Šambaly“ se píše, že na 
Rusi bylo postaveno nejvíce chrámů na po-
čest Bohorodičky, což ukazuje na zachová-
ní pradávných duchovních znalostí na slo-
vanském území. Pokud se podíváme na 
mapu Kyjevo-Pečerské Lavry, uvidíme, 
jak velké množství chrámů je zasvěcených 
právě Panně Marii.

Když se poté, co projdeme Bránou, 
dáme doprava, ocitneme se na malém ti-
chém dvorku. Je obklopený bývalými cela-

mi (místnostmi) katedrálních stařešin, Vel-
kou Lávrovskou zvonicí a je zde i 
starobylý Dům náměstka Lávry z XVIII-
-XIX století. Svébytným symbolem tohoto 
dvorku je socha ženy držící v rukou kříž a 
kalich. Informace z knih Anastasie Novych 
nám napoví, že v obrazu této ženy je skrytý 
hlubší význam. V mysli se začíná rýsovat 
obraz Marie Magdaleny držící svatý 
Grál – symbol velikého tajemství, projevu 
božské síly, Ježíšovy Lásky, symbol Aga-
pé, což se z řeckého jazyka překládá jako 
„Božská Láska“.

„BohoRodička je Průvodce Boží síly 
pro každého člověka, kráčejícího po du-
chovní cestě, je to síla Boží Lásky, s jejíž 
pomocí se osvobozuje Duše člověka od 
pozemských převtělení.“

Lidé, aniž by to sami věděli, označili 
místa, která byla kdysi pro Agapita vý-
znamná, svéráznými symboly. A to nám 
odhaluje neznámé aspekty ze života tohoto 
Svatého. 

Čím si to můžeme vysvětlit? Je to tím, 
že lidé podvědomě vnímali nepoznanou 
ohromnou sílu, která je zde přítomna nebo 
to byla čirá náhoda? Pokud se vydáme od 

Svaté Brány Troického chrámu doprava a 
projdeme pod klenutým průchodem, dora-
zíme se na nádvoří bývalého Nikolského 
nemocničního kláštera. Na průčelí chrá-
mu, založeného ctihodným Nikolou Svja-
tošou ve XII století, uvidíme basreliéf Aga-
pita Pečerského, na němž je následující 
nápis: „Staroruskému Lékaři Agapitovi“ 
(XI.-XII. století našeho letopočtu). Du-
chovní činy a lékařská praxe lékaře ne-
zištného Agapita Pečerského, posloužili 
jako příklad pro lidi různých generací, 
kteří se rozhodli zasvětit životy léčení a 
pomoci nemocným. 

Pokud od Svaté brány půjdeme rovně 
ke katedrále Nanebevzetí Panny Marie 
(naproti zvonice), v jedné z bývalých cel 
(místností) katedrálních stařešin, v níž se 
nyní nachází Galerie Historického mu-
zea, najdeme unikátní výstavu. Jsou tam 
vystaveny bysty zobrazující pravé tváře 
některých svatých, jejichž ostatky se na-
cházejí v jeskyních. Najdeme zde kroniká-
ře Nestora, jehož práce se stala základem 
„Kyjevo-Pečerského Paterika“ (životopisů 
ctihodných Pečerských mnichů). Jsou zde i 
další, například Varlaam, opat Pečerský, 
syn Kyjevského bojara, první rektor Pečer-
ského kláštera. Právě on započal konstruk-
ci prvního nadzemního dřevěného kláštera 
s chrámem Nanebevzetí Panny Marie. Uvi-
díte tady i bystu Polycarpa, Archimandrita 
Pečerského. V této unikátní kolekci chybí 
bysta Ilji Muromce, legendárního bojovní-
ka, a to z důvodu historické události, která 
nesmyslně rozdělila lidi a vystavěla hranici 
mezi nimi.

Vrcholem kompozice je bysta ctihod-
ného Agapita Pečerského, lékaře nezištné-
ho, známého tím, že zázračně uzdravoval 
těžce nemocné. Díky vědecké metodě an-
tropologické rekonstrukce, autor těchto 
unikátních byst, vědec a soudní znalec z 
Moskvy Sergej Nikitin, dokázal vytvořit 
pravou podobu Svatých, kteří žili téměř 
před tisíci lety. Nyní máme možnost vidět, 
jak Svatí vypadali za jejich života doo-
pravdy.

Spolu se Sergejem Nikitinem provádě-
lo tuto unikátní práci s ostatky Svatých 

mnoho dalších vědců. Výsledky byly na-
prosto ohromující. Studie prokázaly, že u 
ostatků Agapita Pečerského všechny živé 
rostliny urychlují svůj růst a stávají se silný-
mi a zdravými. Voda se také mění a získává 
léčivé vlastnosti. Jak se ukázalo, v blízkosti 
relikvií je snížená radioaktivita. Mají silný 
baktericidní účinek na kvalitu ovzduší. 
Předpokládá se, že příčinou těchto nevy-
světlitelných jevů v blízkosti ostatků je pří-
tomnost energie, jejíž podstata nebyla vědci 
dosud objasněna.  Záhadou je i tajemná cy-
kličnost této energie: v určité dny se záhad-
né pole v blízkosti Agapita Pečerského zesi-
luje. Duchovní čin a obraz Agapita 
Pečerského již po tisíc let oslovuje nové 
generace lidí. V minulosti malovali orto-
doxní mniši obraz Agapita Pečerského, vy-
cházejíce z kanonických pravidel. Předávali 
svoji vlastní představu o Svatém, tvořili iko-
ny a přitom se postili a četli modlitby.

V dnešní době, kdy se stal známým 
pravý vzhled Svatého, spisovatelka a ma-
lířka Anastasie Novych vytvořila jedineč-
ný portrét Agapita Pečerského. Tento ob-
raz je skutečným uměleckým dílem a 
mnozí lidé mluví o neobvyklém působe-
ní tohoto portrétu na ně samotné a také 
o doslova živém pohledu z jeho očí. Po-
věsti o mistrovském díle se rozšířili daleko 
za hranice Ukrajiny. Kupodivu i kopie ob-
razu v podobě fotografií, pohlednic a ka-
lendářů, neztrácejí tuto mimořádnou sílu a 
to i při vícenásobné replikace. Je zřejmé, 
že se s obrazem přenáší „něco“, co je v 
něm ukryté, což je i příčinou tohoto nevy-
světlitelného fenoménu. Mnoho lidí rov-
něž tvrdí, že se výraz Agapitovy tváře na 
obrazu Anastasie Novych nepochopitelně 
mění, jakoby předurčoval události a dával 
vodítka k řešení složitých otázek.  Zdá se, 
že pohled Agapita proniká do nejskrytěj-
ších zákoutí duše. Někteří soudí, že je přís-
ný. Jiní tvrdí, že je jeho pohled hřejivý, 
dobrosrdečný a láskyplný. Ovšem všichni 
se shodují, že pohled Svatého je opravdu 
živý!

Mnoho lidí uvádí, že poté, co se ná-
hodně dostali ke kopiím obrazu Agapita 
Pečerského, se kvalita jejich životů začala 

měnit. Živý portrét Agapita jim zázračně 
pomáhá najít správné řešení v různých 
životních situacích, vyrovnat se s obtížemi 
a získat odpovědi na vnitřní otázky. Do-
konce i takovým neobvyklým způsobem 
Agapit nadále nezištně lidem pomáhá, in-
spiruje je a učí je poslouchat svoji intuici. 
Je zřejmé, že vše, co je spojeno s pozoru-
hodným světcem Agapitem Pečerským, 
má obrovskou duchovní sílu, která je spo-
jená s velikým tajemstvím stvoření.

***
„…K této události dochází každoročně 

po celý týden počínaje 25. únorem. Pro-
tože není v těchto dnech na Zemi posvát-
nějšího místa, kde by člověk, bez ohledu 
na jeho vyznání, mohl být se svou prosbou 
tak blízko Bohu. Tuto šanci má každý člo-
věk a může ji využít po dobu sedmi dnů v 
roce.

Vždyť není jisté, že se dočká roku ná-
sledujícího. Pomíjivé jsou dny lidské na 
rozcestí časů. Žalostné jsou činy lidské 
před tváří Hospodina. Již dnes je každý 
okamžik na misce vah. A není pro duši dů-
ležitějšího úkolu, než touha po spasení. 
Nikoli ve víře vnější, ale ve víře vnitřní je 
skryt klíč k Bráně. Pouze slepý, zaslepený 
prachem, to neuvidí.“

„Není vhodné znepokojovat Pána z ja-
kéhokoli důvodu než pro spásu své duše. 
Neproste o tělo, o zdraví, nestrachujte se o 
život – to vše je jen prach a touhy nenasyt-
né. Není důstojnější prosby než prosba o 
spasení své duše.“ 

Agapit Pečerský

Modlitba pro spásu duše
Otče můj Všemohoucí,

V Tebe jediného vkládám své naděje
A prosím tebe, Pane,
Jen o spásu duše své,
Buď vůle Tvá Svatá

Posílením mým na této cestě,
Neboť život bez Tebe
je okamžik prázdný.

Jen ve službě Tobě je život věčný.
Amen

Ano, mnoho duchovních tajemství je 
skryto před zraky lidí. Poznat a procítit je 
může jenom člověk s otevřenou duší, dob-
rým srdcem a upřímnými úmysly. Na tom-
to světě není nic nemožné, pokud je Duše 
přetéká Láskou a Vděčností!S použitím 
úryvků z knihy Sensei ze Šambaly. 2. díl, od 
A. Novych

AGAPIT PEČERSKÝ. Jeho jméno je BOŽSKÁ LÁSKA.
Agapit Pečerský byl prvním Lékařem Kyjevské Rusi, mnichem Kyjevo-Pečerské Lavry. Už tisíc let přicházejí davy 

lidí k jeho relikvii, o níž se vypráví, že je divotvorná. Přicházejí k němu nejenom pravoslavní, ale i představitelé jiných 
vyznání, dokonce i ti, kteří se považují za ateisty. V čem tkví tajemství takového podivuhodného působení tohoto Svaté-
ho na lidi? V čem se skrývá jeho síla?

T:… Ještě o Boží Lásce. Igore Mi-
chajloviči, v pořadech jste se již nejednou 
zmiňoval o tom, že pravá Láska v duchov-
ní historii lidstva byla často asociativně 
přirovnávána k planoucímu ohni, ohnivé 
Lásce.

IM: Proč se lidé, kteří skutečně dosáhli 
duchovního probuzení, bez ohledu na ná-
boženství, které vyznávali, zmiňovali o 
ohni? A vždy tento oheň popisovali v neví-
daných barvách. Říkali „oheň planoucí, ale 
ne spalující“, nazývali ho „ohněm nejčist-
ším“ a podobně. Toto chápání ohně je to, 
co dává vznik Životu, a zde jimi byl zmi-
ňován, jako prvotní síla nebo prvotní ener-
gie. Asociativně, na úrovni vědomí… Aso-
ciativně, protože člověk, který to vše zažil 
na pocitové úrovni a který se to snaží vy-
světlit ostatním, vybírá asociaci určité síly 
a to, co připomíná.

Voda to být nemůže, ta teče. A to, co 
člověk zažívá a je víc pochopitelné, zvláště 
v prvních fázích a prožívá to i na fyzické 
úrovni… vždyť vy sami víte, když dochází 
k tomuto projevu, naplňování Duchem, co 
zažívá tělo? Pociťuje tento žár jako oheň, 
který hoří uvnitř. Ale nespaluje. Je radost-
ný a blahodárný. Je čistý. Je to asociace 
tohoto prvotního ohně, která je vnímána 
vědomím… Kdysi byl nazýván silou Allat.

Ž: Ano, je to nezapomenutelná zkuše-
nost z prvního kontaktu s Duchovním svě-
tem, kdy poprvé zažíváš to ohromné nad-
pozemské štěstí, cítíš ten blahodárný žár 
Lásky, který jsi dříve neznal, Lásky oprav-
dové, nevyčerpatelné. A tato radost tě tak 
naplňuje, natolik silně, že to cítí dokonce i 
tělo. Protože tento žár je takový… skuteč-
ný, je upřímný, rozpínající se, je tak ob-
jemný. Samotná čistota, je čistější než čis-
tý.

Dále pak, když žiješ Duchovním svě-
tem, pak tento žár v takovém silném proje-
vu zmizí, on vchází do hloubi a stává se 
vaší nedílnou součástí. A tam, v hlubinách, 
je neustále přítomen, neustále je uvnitř 
tebe. A nezáleží na tom, jestli je den nebo 
noc, jsi do něj jakoby zabalen. Znovu se 
objevuje v jeho plnosti pouze tehdy, když 
probíhá významné posílení nebo projevení 
z duchovní strany zde, tedy, když je pří-
tomnost Duchovního Světa.

Т: Ano. V praxi bylo také uvědomění, 
že když žiješ Duchovním Světem, jedno-
duše mizí pocit osamělosti. Předtím byl 
nestále přítomen pocit osamělosti vycháze-
jící z vědomí, pocit oddělenosti ve fyzic-
kém světě. A to dokonce i tehdy, když jsi v 
kruhu svých nejbližších lidí. Ale on tu byl 
vždycky. Jen ses nechal rozptylovat něja-
kými obrázky vědomí, nějak se tento stav 

potlačoval. Ale obzvláště zjevné vnímání 
této osamělosti bylo v prvních fázích prak-
tické práce na sobě. Je to velmi zvláštní 
pocit – jsi v podstatě mezi lidmi, ale jako 
kdybys byl sám v poušti.

A až později v praxi přišlo uvědomění, 
že pocit osamělosti je stav vědomí, že je 
způsoben jeho funkcí rozdělování, oddělo-
vání a že je postaven na emocích prvotního 
vědomí. Ale ty už si vybíráš něco jiného, 
protože už znáš to jiné. Znáš radost a pl-
nost Života, života Duchem, života Du-
chovním Světem, kde jsi jednotný s celým 
Duchovním světem a duchovním projeve-
ním zde.

Ž: Ano, naprosto s tebou souhlasím. A 
tato radost tě natolik naplňuje, tento stav je 
tak příjemný, když jsi skutečně Živ a když 
jím Žiješ.  A tak je to silné a překrásné… 
Dokonce i vědomí vnímá tu allatovskou 
sílu. Ještě je zajímavé, že v praxi přichází 
pochopení, proč byl znak Allatu označo-
ván jako srpek měsíce 
právě růžky vzhůru. 
Vždyť je to jako číše. A 
když prožiješ tuto neza-
pomenutelnou první 
zkušenost kontaktu s 
Duchovním světem, pak 
už cítíš, jak probíhá ja-
koby naplňování číše 
těsně pod sluneční ple-
tení. Naplňuješ se jako 
číše a v této číši je oheň 
blahodárný, jinak ho 
nenazveš. Vědomí chá-
pe, že „je to tělo, že to 
není číše“. Ale když za-
vřeš oči, cítíš něco úplně 
jiného. A ten pocit… Cí-
tíš tu neviditelnou číši. Chápeš, že to ona 
vyzařuje ten žár nevyčerpatelné Lásky, 
pravé Lásky. A tato Láska je tak upřímná… 
Ty chápeš, že je opravdová. V této Lásce 
je… Bůh.

Tento cit… číše, půlměsíc, Allat… 
Jako kdyby byl uvnitř tebe objemný 
znak, který vyzařuje tu nekonečnou 
Lásku… Dokonce i vědomí si toho všímá. 
A ty chápeš, proč je Allat číše, která vyza-
řuje tuto nekonečnou Lásku. A odtud patr-
ně pochází tento znak – znak Allatu, z 
praktické duchovní zkušenosti lidí. A 
nepochybně to není jen obrázek. Teď to 
chápeš v praxi. Víš, že je to skutečná du-
chovní zkušenost. Je to zkušenost těch, 
kteří se po staletí osvobozovali. A zřejmě 
ho zaznamenali, jako první zkušenost 
duchovního kontaktu se Světem Neko-
nečným. Tuto zkušenost si nelze s ničím 
splést, nikdy na ni nezapomeneš. Je 
vždycky s tebou.

Т: Ano. Nejcennější a nejdůležitější 
znaky dávné minulosti jsou všude. Znak 
Allatu (srpek měsíce růžky vzhůru) se na-
chází prakticky na všech kontinentech na 
artefaktech, na posvátných předmětech 
pradávných národů. A v mnoha nábožen-
stvích se mluví o ohni jako o počátku svě-
ta, čímž se rozumí božské síly Allatu. To 
znamená, že vše začíná z něj, z pocitové-
ho vnímání vnitřního ohně Lásky člově-
ka k Bohu…

IM: Naprosto správně. A „tento oheň, 
hořící uvnitř“ je „projevem naplnění Du-
chem“ – potom ho nazývali různě. Ale pře-
ce jen název „Allat“ je správnější. A znak 
Allatu – srpek měsíce růžky vzhůru byl 
rozšířen všude.

...
IM: Znak Allat sloužil jako připo-

mínka o nabytí Lásky Boží, jak se jí 
stát… o skutečném ohni, tedy jako o 
sestupujícím ohni, který sestupuje 

jako Duch a naplňuje tě, a o tom, čím 
musíš Žít.

Т: Ano, a když studuješ tuto kulturu, 
chápeš, že taková připomínka byla ve spo-
lečnosti všude. V domech ho lidé malovali 
na čestné místo, stavěli na kamna vyzařují-
cí teplo, aby se člověk hřál nejen fyzicky, 
ale i duchovně, tedy neustále v sobě udržo-
val tento božský oheň, oheň Lásky k Bohu. 
Znaky AllatRa a Allat byly umísťovány na 
vrcholky a střechy domů. Čili byly všude. 
Sloužily jako připomínka hlavního cíle v 
životě člověka – stát se z mrtvého Ži-
vým. Soudě podle znaků na artefaktech a 
zvláštností existence této civilizace, je 
zřejmé, že zde byly duchovní Znalosti 
praktikovány.

IM: No, je to přirozené, protože du-
chovno dominovalo nad materiálnem, a ne 
jak je tomu nyní.

Т: Ano. Znak Allat, jak se uvádí v kni-
ze „AllatRa“, i v následujících dobách 

označoval prvotní energii, božské síly. Byl 
to symbol pro praktikující, pro ty, kteří se 
obohacovali duchovními zkušenostmi.

Ž: Ano, a byla to taková duchovní při-
pomínka věčného Života tady a teď.

Т: Ano. Znak Allat sloužil spíše jako 
každodenní připomenutí, ale nebyl tím, 
čím je nyní ikona pro většinu lidí… Je zde 
opravdu velký rozdíl. Protože dnes ikony 
pro většinu lidí znamenají připomínku na 
prosby, na pomoc v trojrozměrném životě, 
vyprošování u Boha něčeho buď pro sebe, 
nebo pro své blízké, obrácení se s prosbou 
na vyšší instanci.

Ž: Ano, bohužel… A to vše je postave-
no na emocích z vědomí – na naději, na 
strachu. Ale dříve byl tentýž znak Allat 
znakem pro lidi, kteří žili v různých čás-
tech světa, jako připomínka na prapůvodní 
Znalosti, posilování svého vnitřního du-
chovního ohně, Lásky k Bohu, tedy připo-
mínka na duchovní rozvoj Osobnosti. A v 

podstatě to byly právě zna-
ky, které předávaly duchov-
ní význam a podstatu zna-
lostí, které chápali lidé v 
každé části světa. A ne jako 
symboly trojrozměrnosti, 
obrazy s rysy tváří, které od-
povídají vnějším fenotypo-
vým zvláštnostem místních 
národů, jako je tomu teď. To 
znamená, že nedocházelo k 
rozdělení prapůvodních 
Znalostí, nedošlo k jejich 
rozdělení na vlastnictví toho 
či onoho národa. 

Т: Ano. A kdy začala 
Tripolská kultura upadat? 

Když ji nahradily bojovné kultury, tedy ta 
pokolení, která již pozbyla Znalosti, a ta, 
která byla řízena vědomím Živočišného ro-
zumu. Ti, kdo pomocí vědomí jako otroci 
systému proměnili Znalosti na magii, ná-
boženství, skepticismus ve vědě, ti, kdo 
vytvářeli sociální hierarchie a rozvíjeli sys-
témy řízení postavené na naději a strachu.

IM: Naprosto správně.
Т: A přesto, nehledě na toto vměšování 

vědomí, lidé si ještě tehdy pamatovali 
Zdroj, který dává Život. A to je možné 
pozorovat nejen podle artefaktů a pozůstat-
ků dávných civilizací, které existovaly 
před Tripolskou kulturou. Lze to pozorovat 
i podle dozvuků prapůvodních Znalostí, 
které vytvořily základ učení různých nábo-
ženství existujících posledních pět tisíc let, 
a které jsou již značně přepracovány vědo-
mím.

Například ve filozofii hinduismu a 
bud dhismu dosud existuje takový pojem 

jako „maya“, který má několik významů. 
Na jedné straně se na něj pohlíží jako na 
iluzorní povahu vnímaného světa. A v ji-
ném smyslu byl spojován se světovou si-
lou, která vytváří proměnlivou povahu, ale 
sama má neměnnost Boha. V podstatě je to 
charakteristika sil Allatu, těch prvotních 
energií, z nichž je v tomto světě vše utkané. 
A má se za to, že když se tato síla použije 
pro božské účely, pak dává nádhernou 
transformaci; byla spojována s božskou že-
nou, tedy s bohyní, jejímž atributem byl 
znak Allat. No, a když tuto sílu používají 
démoni, „maya“ se promění v klam. Jak si 
pamatujeme z knihy „AllatRa“, od pradáv-
na jsou známy i znaky srpku měsíce obrá-
cené do určité strany v závislosti na jejich 
významu, tedy poukázání na struktury polí 
konstrukce člověka – boční nebo zadní by-
tosti.

Nejzajímavější je však připomínka a 
význam ochrany bohyně – je to iluzornost 
celého vnímaného světa, skrývající pod vi-
ditelnou různorodostí svou pravou pod-
statu – Brahmana, to znamená Jediné-
ho, nejvyššího Boha jako jedinou realitu.

Ž: Ano. Obecně platí, že bohyně Mat-
ka s ochranou, jejímž atributem je srpek 
měsíce se růžky nahoru, tedy znak Allat – 
je docela rozšířený obraz v kulturách a vě-
roukách různých národů.

Т: Naprosto správně. A již existuje po-
chopení toho, co to znamenalo v dávné mi-
nulosti, bez ohledu na to, na kterém konci 
světa vyznávali lidé tu, či jinou víru. Tak 
například, bohyně s ochranou nebo ta, kte-
rá tká plátno, je i ve věroukách Indiánů na 
Aljašce – je to bohyně Atsintma a ve věro-
ukách starodávných slovanských národů je 
to bohyně Mokoš a ve věroukách pradáv-
ných Arabů je to bohyně Al-Lát a mnoho 
dalších. Je to i v moderních náboženstvích. 
V křesťanství existuje takový výraz: „Být 
pod ochranou Bohorodičky“.

Ž: Ano, různých věrouk, tedy cest k 
posvátným dveřím pravého Domova, 
může být mnoho, ale otevření dveří, to 
znamená duchovní zkušenost praktické-
ho kontaktu, života Duchovním Světem 
– je pro všechny stejná.

Vždyť když se podíváme z pohledu 
duchovních zkušeností – co se snažila aso-
ciativně předat minulá pokolení budou-
cím? Právě to, že v praxi, když probíhá 
soustředění pozornosti na Duchovní svět 
prostřednictvím hlubokých pocitů, do-
chází k odchodu do jediné reality – rea-
lity Boha.

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

na allatra.tv

SYMBOL  ALLAT
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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

Keď som vo svojom hlbokom vnútri 
pochopila,  že TOTO JE TO, čo som hľada-
la celý svoj doterajší život, nastalo úplné 
uvoľnenie a otvorila sa predo mnou nádher-
ná cesta. Dostala som Kľúče od prekrásnej 
komnaty, kde stretla som sa s Bohom... A 
Boh mi vo svojej Múdrosti a Dokonalosti 
dával presne To, čo som potrebovala. 

V úplných začiatkoch som čítala knihy 
od Anastasie Novych, v ktorých sú obsi-
ahnuté Znalosti. Bola som ako malé dieťa, 
ktoré nevie a nechápe, ale vnútorne cíti, že 
je to tak dobre. Poznávala som intuitívne. 
Nemala som predstavu ako komunikovať s 
Bohom. A Boh mi dal odpoveď prostredníc-
tvom niekoho, koho som stretla. "Je to tak 
jednoduché, pomysli si na Boha", znela od-
poveď, ktorá mi pomohla v úplných začiat-
koch. Je to tak jednoduché! Pomyslím si na 
Boha a som s Ním! Nádhera! Aké prosté a 
úprimné... Vo svete Boha je všetko dokona-
lé. Dostanem odpovede na všetky otázky, ak 
sú úprimné a idú zvnútra. 

Pre nás všetkých, ktorí máme možnosť 
oboznámiť sa s čistými Znalosťami je to 
veľmi ľahké. Všetko čo potrebujeme máme. 
Dostali sme návod, dostali sme vysvetlenia. 
Nedá sa nepochopiť, ak človek chce. Po 
knihách sme dostali pomoc vo forme relácií 
s Igorom Michajlovičom Danilovom. Duch 
Svätý nič nepridá, nič nezamlčí. Každý kto 
chce, nájde. 

A tak som vstrebávala do seba všetko, 
čo sa dalo. Dostávala som návod ako žiť s 
Bohom. A Darov z Duchovného sveta bolo 
neúrekom. Na vnútornej úrovni som cítila 
dôležitosť prichádzajúcich udalostí... Sledo-
vanie relácií s I.M. Danilovom je ako stret-
nutie s najlepším priateľom, ktorého vždy 

rada vidím a počujem. Je to stretnutie s ne-
konečnou múdrosťou, dobrotou, pochope-
ním, aj vtipnosťou. 

No a potom som prežila najkrajšiu do-
volenku v horizontálnej polohe vo svojom 
živote. Vyšiel film „Vedomie a Osobnosť. 
Od vopred mŕtveho k večne Živému“. Je 
to viac než film. Je to Živá kniha... To, čo 
som počúvala, bolo vycibrené a vyšperko-
vané do dokonalosti. Celý august som do-
kola počúvala tento film. Bolo mi to dobré, 
milé, nádherné... všetko. Akoby som neve-
dela zahnať duchovný smäd, len som pila a 
pila. 

Od začiatku do konca som film počula 
12 krát. Každý jeden krát bol iný. Každé 
ďalšie dvanásťhodinové počúvanie mi od-
halilo stále nové a nové pochopenia. Darilo 
sa mi uvoľňovanie, meditácie, „lotosík“ 
hral svoju pieseň vo mne stále. A Duchovná 
praktika? To je to najintímnejšie a najkrajšie 
stretnutie s Ním.

„Vypil si vodu. Získal si skúsenosť. 
Keby som  ti pred tým hovoril, aká je táto 
voda dobrá a chutná, pochopiť a oceniť jej 
chuť môžeš len vtedy, keď ju ochutnáš. Len 
ty si môžeš určiť, aká je tá voda. Len ty mô-
žeš pochopiť a precítiť ten pocit vody, keď 
sa jej tvoje pery dotýkajú, keď naplňuje tvo-
je ústa a vlieva sa cez hrdlo do tvojho tela. A 
táto skúsenosť je len tvoja, pretože každý 
pije svoju vodu. Ale koľkokoľvek by si jej 
vypil, znovu pocítiš smäd. Iba ak sa staneš 
prameňom, navždy utíšiš svoj smäd.“ A.
NOVYCH „Sensei zo Šambaly II.“

Cestujem do práce autom. Je to výbor-
ný tréning, ako byť tu a teraz. Nielen, že ma 
k tomu núti premávka na ceste, ale aj zmeny 
v mojom vnútri. Prejavuje sa to úplne iným 
vnímaním okolitého sveta. Rozumiem bás-
nikom, o čom píšu. Všetko je nádherné. 
Všetko je prepojené. Všetko je tu a teraz.

On Je! 
Je kvapkou rosy na konári.

Je odraz slnka, kvietkom malým.
Je lienkou v kvetnom zákutí.

Je vodou, ktorá zachutí.
Je všetkým, všade, ňou i mnou.

Je krásy sveta Podstatou!

Z nejakého dôvodu, ktorý som nerieši-
la, sa mi stalo, že tieto pocity pri jazde au-
tom dva dni neboli. Pozorovala som, čo sa 
deje. Vnímanie sveta bolo obyčajné, ako 
niekedy dávno predtým. Vnímala som prí-
rodu očami, že je krásna, ale vnútorná odo-
zva, to nádherné prepojenie, ktoré tam pred-
tým vznikalo – nebolo. Meditácie sa mi 
darili. Dokonca mám v zápisníčku poznám-
ku, že: "Allatík prekrásny – krásne vnore-
nie." Uvedomovala som si nástrahy vedo-
mia. Pozorovala som, čo sa deje a „robkala“ 
ako predtým.

Večer som doma niečo zašívala a poč-
úvala Allatra rádio. Hovoril I.M. Danilov. 
Ako som už raz napísala: "Ten Hlas môžem 
počúvať donekonečna". A ono to prišlo. 
Jemná božská harfa začala vydávať svoje 
zvuky v mojom vnútri. Ako nič! Len tak, a 
bolo To! Ten blažený vnútorný pocit vďaky, 
čo ma zalial... Pocit nesmierneho šťastia, že 
je to späť. Slzy ozajstnej radosti stekali po 
mojich lícach.

Počas jázd autom, keď som naozaj 
sama s Ním, dochádza k hlbokým Porozu-
meniam. Napriek tomu, že som úplne oby-
čajná žena, deje sa so mnou to, o čom ho-
vorí I.M. Danilov. Cítim prepojenie s 
nekonečnosťou a zároveň jednoduchosť 
toho všetkého. Áno, prebývam s Bohom a je 
to krásne. Je to veľmi jednoduché a vo svo-
jej prostote geniálne. Žije sa tak ľahko – s 
Ním! Všetko je tak krásne – s Ním! 

Chcem Boha chytiť za ruku a hľadieť sa 
Mu do očí...

Chcem Boha chytiť za ruku, schúliť sa 
v Jeho náručí...

Chcem Boha chytiť za ruku, v Láske 
a pevnom objatí...

Chcem Boha chytiť za ruku, ten pocit nech 
sa nestratí...

Chcem Boha chytiť za ruku a precítiť s Ním 
Jednotu...

Chcem Boha chytiť za ruku, nech privedie 
ma k Životu...

A vedomie..? To zamestnávam tým, čo 
mi robí radosť. (Aké je to všetko jednodu-
ché.) Čítam články, knihy. Počúvam Allatra 
rádio. Pozerám filmy. Počúvam hudbu, ma-

I.M.Danilov: Představ si květinu, jakoukoli, je to jedno jakou, například, kopretinu. Představila sis kopretinu? A teď si představ, 
že kopretina zmizela a místo ní se objevil ptáček. Představila sis to? Tak tedy pro Duchovní Svět je tento svět jako ta kopretinka, 
kterou sis představila a okamžitě na ni zapomněla, je tak prchavý a iluzorní. V tom je smysl. Ale pro lidi jako Osobnosti, není 
tento svět ničím jiným než odrazovým můstkem pro skok do Věčného Života, anebo propastí do dlouhého mučení. Volba 
zůstává na lidech.

Zde si samozřejmě můžeš vybírat. Ale aby sis mohl vybrat, musíš vědět, co si vybíráš. A proto, abys věděl, je třeba mít zkušenost. 
A abys měl zkušenost, musíš přece pracovat na sobě. Vědomí říká, že nemusíš nic měnit uvnitř sebe, stačí prostě studovat, znát něco 
o vnějším v trojrozměrnosti. Někdy vypráví, co je třeba dělat, opakovat nějaké meditace, cvičení nebo ještě něco,   nezáleží na tom, 
co bys dělal. Ale bez hluboké práce na sobě, právě z pozice chápání, znalostí všech těchto procesů, bez hledání Duchovního Světa 
uvnitř sebe se nic nestane. Ve vnějším, Duchovní svět nenajdeš. Duchovní svět je možné nalézt pouze v sobě, protože cesta k 
němu vede skrze člověka. Už jsme o tom nesčetněkrát hovořili v mnoha pořadech, no a před námi o tom hovořili mnozí.

Dokud na to člověk nevynaloží úsilí, nikdy se nedokáže přiblížit Duchovnímu Světu. A nejtěžší a nejjednodušší je to, že člověk 
musí především pochopit, uvědomit si a vnímat sebe jako Osobnost. Musí nalézt sebe, kým on je. A musí uvidět ty herce ve svém 
vědomí, kteří ho odvádějí, nutí ho zabývat se čímkoliv a říkají mu: „Odvrátíš se, co budeš bez nás? Padneš“. Nepadneš, naopak 
vzlétneš. Dokud si to člověk neuvědomí a nezačne pracovat na sobě, nenaučí se to nejsložitější a nejjednodušší – být šťastným, být 
Živým, prostě BÝT, a ne jen existovat. 

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

ľujem. A popri tom robím, čo je treba. Va-
rím, upratujem, kopem v záhrade, chodím 
do práce... Hlavné je, že mi život dáva rado-
sť, vnútorný pokoj a kopec lásky. A keď ma 
vedomie ťahá do minulosti, alebo stavia 
"vzdušné zámky" v budúcnosti? Tak to urči-
te zbadám. Vyvoláva totiž v mojom vnútri 
diskomfort. A tú emóciu zo svojej minulosti 
veľmi dobre poznám. S Bohom je vždy svi-
atok! Keď som s Bohom, všetko je krásne a 
prosté.

A odhaľovanie šablón..? Čítam svoje 
zápisky. Vidím, ako v nich popisujem 
emocionálne zážitky z detstva. Sú to zá-
žitky, ktoré sa  so mnou ťahali po celý ži-
vot. Čítam, ako mi niekto ublížil, ako ma 
využil, alebo urazil... Po určitom čase 
však prichádzam k pochopeniu, že všetko, 
čo som o sebe písala, nebolo o mne – ale 
o mojom egu. Moje ozajstné Ja je predsa 
úplne iné! Pochopila som princíp, na 
ktorom funguje vedomie. Nájde si prvot-
nú príčinu, ktorú potom, keďže nemáme 
Znalosti, celý život využíva na manipulá-
ciu s našou Osobnosťou.  

Teraz už viem, že nikto nie je na vine. 
Ani ja, ani tí, čo som si myslela, že mi ublí-
žili. Teraz už viem, že mi nikto nie je nič 
dlžný. Ani ja nie som nikomu nič dlžná. 
Nikto za nič nemôže. Všetko bolo tak, ako 
bolo. Všetci sme žili vedomím. Ale vo svo-
jej Podstate sa ľúbime vždy. Bez ohľadu na 
to, čo sa nám prihodilo, alebo či ešte žijeme 
na tomto svete, alebo nie. Odpustiť sebe. 
Odpustiť druhým. A zostane iba Láska. A na 
Lásku žiadna šablóna nemá dosah. 

„A duša... Pokiaľ v duši žije láska, tak 
je odlúčenie nemožné. Hlavné je vedieť, že 

tohto človeka miluješ. Ako by si ho mohol 
stratiť, keď pre tvoju dušu naozaj toľko zna-
mená, keď Spomienky a Láska k nemu žijú 
naďalej v tebe samotnom...“ 

A. NOVYCH „Sensei zo Šambaly II.“

A na záver už len posledná skúsenosť... 
Cez Vianoce som ochorela. Moje telo malo 
vysoké horúčky a lieky nezaberali. Zmenu 
som cítila hneď na začiatku choroby. Telo 
ma síce bolelo a horúčka stúpala, ale moje 
vnútro bolo s Ním. Bez ohľadu na okolnosti 
som si práve viac a viac uvedomovala zme-
nu na vnútornej úrovni. Rozdiel medzi sku-
točným a ilúziou. Keď nezaberali lieky, do-
stala som alergiu na druhé lieky. Po týždni 
horúčok mi chcelo vedomie podsunúť nie 
veľmi priaznivú budúcnosť. Videla som ob-
rázok, ako ma s komplikáciami "niekde" 
vezú. V okamihu som si uvedomila zálud-
nosť vedomia a pomyslela som si na Boha. 
Vnímanie sa mi rozšírilo. Naskytol sa mi 
nádherný pocit hlbokého vnútorného poko-
ja. BOLA SOM S NÍM! Nedá sa to opísať. 
Slová nestačia. Ale je to tak. 

V akejkoľvek životnej situácii, za 
akýchkoľvek okolností, máme vždy na 
výber. Ja som si vybrala Boha. A On ma 
ľúbi. A moju lásku mi opätuje ešte väčšou 
Láskou. Čo si viac môžem priať? 

Rozdiel v bytí, keď som žila vedomím a 
kvalitou života teraz, keď som sa len dotkla 
Boha, je obrovský. Ako hovorí I.M. Dani-
lov, že je to ako keď máme možnosť veče-
rať v kruhu svojich najmilších v teplej prí-
jemnej miestnosti. Alebo keď nás budú 
nahých verejne bičovať v strede mesta. 
Rozdiel je obrovský!

S láskou Hanka

Tento príbeh ma veľmi oslovil a 
tak sa chcem oň podeliť s vami. Pod-
nietil ma k hľadaniu toho dobrého, 
čo nemusí byť na prvý pohľad vidieť, 
no prebýva v každom z nás.

Jedného dňa požiadala učiteľka svo-
jich študentov, aby spravili menný 
zoznam svojich spolužiakov v triede na 
dva čisté hárky papiera a medzi jednotli-
vými menami nechali priestor. Potom 
ich požiadala rozmyslieť si tú najkrajšiu 
vec, ktorú môžu jeden o druhom pove-
dať a zapísať ju k danému menu. Zamy-
slenie im zobralo zvyšok hodiny a pri 
odchode z triedy každý študent odovzdal 
svoje zapísané papiere.

V najbližšiu sobotu učiteľka spísala 
zoznam vecí, ktoré študenti napísali je-
den o druhom na individuálny hárok pa-
piera každému jednotlivo. V pondelok 
odovzdala každému jeho alebo jej 
zoznam. Krátko nato sa celá trieda usmie-
vala. „To naozaj?“ počula šepkať z tej či 
onej strany. „Nikdy som si nemyslel, že 
niečo pre niekoho znamenám,“ boli časté 
komentáre. Nik z triedy viac nespomenul 
tieto zoznamy vzájomných charakteristík 
a názorov. Učiteľka sa nikdy nedozvede-
la, či to ešte medzi sebou preberali, alebo 
či sa o tom rozprávali so svojimi rodič-
mi... Ale na tom nezáležalo. Toto cviče-
nie splnilo svoj účel. Študenti boli šťastní 
sami zo seba a tiež jeden z druhého. A 
život každého jedného plynul ďalej.

Niekoľko rokov neskôr bol jeden z 
týchto študentov zabitý vo Vietname a 
na pohrebe tohto výnimočného člove-
ka, kedysi študenta sa zúčastnila aj jeho 
vtedajšia učiteľka. Ešte nikdy predtým 
nevidela vojaka v armádnej rakve. 

Svojho študenta dlhé roky nevidela, bol 
z neho krásny dospelý muž.

Kostol bol preplnený jeho priateľmi 
a známymi. Všetci tí, ktorí ho milovali, 
jeden za druhým posledný krát kráčali k 
jeho truhle. Pani učiteľka bola posledná, 
aby zomrelému vzdala úctu. Ako tam tak 
stála, jeden z vojakov, ktorí niesli truhlu, 
pristúpil k nej a opýtal sa: „Boli ste Mar-
kovou učiteľkou matematiky?“ Pani uči-
teľka prikývla „áno“. Nato vojak reago-
val: „Mark o vás veľa rozprával.“

Po pohrebe, sa väčšina Markových 
bývalých spolužiakov zišla na kare. 
Markovi rodičia tam boli tiež a čakali na 
príležitosť porozprávať sa s jeho býva-
lou učiteľkou. „Chceli sme vám niečo 
ukázať“, povedal Markov otec vyťahuj-
úc z vrecka svoju peňaženku. „Toto našli 
u Marka, keď bol zabitý. Mysleli sme, že 
by ste to mohla spoznať.“ Z priehradky 
opatrne vytiahol dva ošúchané kusy kan-
celárskeho papiera. Na prvý pohľad bolo 
zrejmé, že boli skladané a otvárané ne-
spočetne veľa krát. Pani učiteľka, bez 
toho, že by sa potrebovala bližšie po-
zrieť, vedela, že sú to papiere, na ktoré 
ona spísala všetky dobré veci a vlastnos-
ti, ktoré o ňom jeho spolužiaci napísali. 
„Nesmierne vám ďakujeme za to, že ste 
toto urobili“, povedala trasúcim sa hla-
som Markova mama. „Ako vidíte, Mark 
si to veľmi vážil.“ 

Ostatní prítomní spolužiaci sa po-
maly zhromaždili okolo. Charlie sa han-
blivo usmieval, a potom bojazlivo pove-
dal: „Ja mám svoj zoznam stále odložený 
doma vo vrchnom šuplíku pracovného 

stola.“ Chuckova manželka sa pridala: 
„Chuck ma požiadal, aby som jeho 
zoznam vložila do nášho svadobného 
albumu.“ „Ja mám môj tiež odložený!“, 
vykríkla Marilyn, „Vo svojom diári.“ 
Potom Vicki, ďalšia spolužiačka, siahla 
do svojho vrecka, vybrala peňaženku a 
vytiahla svoj ošúchaný zoznam. „Nosím 
ho so sebou vždy a všade.“, povedala a 
bez mihnutia oka a najmenšieho zaváha-
nia pokračovala: „Myslím, že každý je-
den z nás si svoj zoznam starostlivo 
uchoval.“

Naše existenčné zaťaženie je tak 
silné, že zabúdame na skutočnosť, že 
život raz skončí. A my netušíme, kedy 
ten deň príde.

Preto povedz, prosím, ľudom, kto-
rých miluješ, že ich miluješ. Daj im na-
javo, že Ti na nich záleží, že sú pre Teba 
výnimoční a dôležití. Vyjadri to skôr, 
než bude príliš neskoro.

Lea Slezáková, Bratislava

Príliš málo času na priateľa...

BOH JE!

KLÍČ KE ŠTĚSTÍ
...pokračování z minulého čísla

Dialog s Bohem
V jednom z video rozhovorů s I. M. 

Danilovem se praví: buď se člověk na-
chází v dialogu s Bohem nebo se svým 
vědomím – démonem. Když je v dialogu 
s démonem, pohybuje se v minulosti 
nebo budoucnosti. Je sám a cítí prázdno-
tu, kterou se snaží zaplnit něčím materi-
álním. I přesto, že se zaplňuje, je stále 
prázdný a nespokojený. Je to nikde ne-
končící nespokojenost. Když je v dialo-
gu s Bohem, je šťastný, je naplněný Lás-
kou, nic nepotřebuje, protože všechno 
už je v něm (v jeho Duši) přítomno a on 
se nachází přímo v tom. Tady a teď. To 
je dokonalé štěstí. Bůh je tady a teď. Vě-
domí žije v minulosti nebo budoucnosti. 
Ale Bůh je tady a teď! A kdy to cítím? 
Když provádím duchovní praktiku Loto-
sový Květ, která není jen "obyčejnou" 
meditací ve smyslu "sednu si, provedu 
něco, jsem někde, něco cítím, pak z toho 
vyjdu a pokračuji ve svém životě, jak 
jsem zvyklá".  Tato duchovní praktika je 
způsobem bytí. Provádí se neustále, ať 
je člověk kdekoliv a s kýmkoliv, neustá-
le je obrácen dovnitř, pozoruje světlo 
nebo plamínek ve svém nitru, miluje 
Boha svého, cítí hlubokými pocity, je 
tedy v dialogu s Ním. A tento dialog, to 
nejsou slova, ani zvuky, ani obrazy, jen 
pocity, hluboké pocity. Díky tomu on je 
neustále šťastný, a to za jakýchkoliv 
okolností, tedy i tehdy, když dělá něco 
materiálního. Nic není špatné a nedu-
chovní! Věci pouze jsou, důležitý je 
vnitřní stav! U Boha, s Ním, je vše doko-
nalé a správné! Štěstí a vnitřní radost, 
která přichází v kontaktu s Jeho světem 
je nepopsatelná! Člověk je přímo napl-
něný Láskou, cítí Jednotu se vším, co je. 
Není žádné Já, žádné překážky, žádné 
omezení ani vize nějaké cesty někam, 
žádná potřeba ani přání. Nic není špatně, 

není třeba se snažit o cokoliv. Vše je 
tady a teď – s Ním. Já – není! Stačí se jen 
PUSTIT SVÉHO ILUZORNÍHO JÁ a 
všech jeho představ, myšlenek, tužeb a 
plánů! A je to obrovská úleva. A pak je 
jen On, a to je štěstí. 

Bůh je jako proudící živá Láska, 
pramenící přímo v Duši člověka. Stačí 
se jen obrátit, ponořit se, procítit, mi-
lovat Ho, být vděčný a radovat se. Co 
v tomto materiálním světě se tomuto 
může vyrovnat? Nic.

Ježíš řekl: „Zapři sám sebe a násle-
duj mě. Protože kdo by chtěl svůj život 
zachránit, ten o něj přijde. Ale kdo ztratí 
svůj život pro mě – nalezne jej". Jsem 
přesvědčena, že se jedná právě o toto. 
Zahoď své Já a vše, co z něho pochází – 
a ponoř se k Němu dovnitř. A nalezneš 
Život, který nepomíjí. Skutečný Život, 
ne existenci. Tam je štěstí, to pravé, ne-
pomíjející, tam je Láska, blaženost, klid, 
zkrátka vše nejlepší. Buď s Ním – a je 
štěstí. To stačí.

V dnešní době se hodně mluví o sebe 
lásce, jako o základu pro spokojený ži-
vot a vztahy. Milovat sebe? Ale kdo 
jsem Já? A kdo ve mně má koho milo-
vat? Vědomí Já (ego) milovat neumí, 
zná jen spotřebitelský vztah (já tobě, ty 
mně, co z toho budu mít atd.). Ego neví, 
co je Pravá Láska, která jde z Duše, ono 
nezná Duši ani Boha a nikdy je nepozná. 
Ego může pouze "milovat – obdivovat, 
uznávat, upřednostňovat" samo sebe – a 
pak to není nic jiného než rozvinutý ego-
ismus. Pakliže ovšem je to duch, který se 
nalézá v Lásce k Bohu, pak je to skuteč-
ná Láska. Sebe – láska (Láska k Bohu v 
sobě), sebe – důvěra (jako důvěra k 
Bohu v sobě), sebe – vědomí (jako vědo-
mí Boha v sobě). To vidím jako ten nej-
lepší základ pro spokojený, naplněný a 
smysluplný život. 

Miluj Boha svého, to je vlastně 
proces poznávání bez začátku a kon-
ce, je to neustálé prohlubování Lásky. 
Čím víc člověk Boha poznává svou 
duší, tím více Jej miluje, Láska v jeho 
nitru roste a kvete, naplňuje zevnitř. 
A čím více miluje Boha, tím více milu-
je veškeré Jeho stvoření. On se stává 
Jeho Láskou, stává se přímo pocitem. 
Nakonec je jen Láska (už není vztah 
člověk – Bůh). Nakonec je jen jeden, 
jen Bůh. A On je! 

pokračování v příštím čísle...

Z VLASTNÍ ZKUŠENOSTI


