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ZNAMENÍ  MARIE

První část je věnovaná výhradně 
jedné ikoně Bohorodičky „Znamení“ 
znaku Spasení. Znaku Allatra. Protože 
slovo znamení pochází se staroruského 
„znamja“, což označuje “znak“, proto 
je i článek nazvaný „Znamení Marie“.

Rigden: (s laskavým úsměvem, dívaje 
na obrázek): Bohorodička "Znamení" ... 
ovšemže, jinak to být nemohlo ... Světozář-
ná blaženost Boží.  Lůno Matky slovan-
ského národa. Radost blahoslavených očí 
Tvých, věrný Bratr, doposud jako Pocho-
deň Světla, září na Tvoji slávu a přibližuje 
ten  den "Já jsem, já existuji".

"Nejstarším obrazem Matky Boží" 
Znamení" v Rusku je Novgorodská 
ikona, namalovaná v druhé polovině 
XII. století.  Ale pojmenování "Zna-
mení" se s ní začíná spojovat kupodi-
vu pouze koncem XV. století, velmi 
zřetelně - od XVI. století a s koneč-
nou platností se přijímá v XVII. sto-
letí.  Svátek ikony začali oslavovat 
27. listopadu, podle všeho ještě před 
zjevením jejího  zázraku v Novgoro-
dě, který se stal 25.února roku 1169 
(1170). V první Novgorodské kronice 
se uvádí, že novgorodčané přemohli 
suzdalčany "mocí kříže a svaté Bo-
horodičky", to znamená, že s ikonou 
se ještě neváže žádné pojmenování. 
Kronikář nazývá ikonu prostě "svatou 
Bohorodičkou", bez konkrétního pří-
vlastku.  Slovo "znamení" se tehdy ob-
vykle používalo ve stejném významu 
jako u V.I.Dala: "Znamení - znak, příznak, 
známka, značka, tamga, pečeť, přírodní 
jev nebo zázrak pro potvrzení, prokázání, 
předzvěst čehokoliv ". zdroj: http://www.
pravoslavie.ru/3829.html

Popis samotné historické události:
"... Druhý večer v obležení, kdy sva-

tý arcibiskup Joann stál v modlitbě před 
obrazem našeho Pána Ježíše Krista, mod-
lící se za záchranu tohoto města, v hrůze 

uslyšel hlas, mluvící takto: "Jdi do kostela 
svatého Spasa na Iljinskou  ulici,  vez-
mi ikonu svaté Bohorodičky a vynes ji 
na hradby, postavené proti nepřátelům". 
A nejsvětější arcibiskup Joann, když to 
uslyšel, zůstal vzhůru celou noc, modlíc 
se ke svaté Bohorodičce, Matce Boží.

Když přišlo ráno, přikázal Joann svo-
lat koncil duchovenstva a všem řekl o tom-
to vidění. Oni, slyše o tom, velebili Boha. 
A arcibiskup poslal svého jáhna s celým 
duchovenstvem, aby přinesli ikonu na 
koncil. A šel jáhen do kostela svatého Spa-
sa a poklonil se ikoně svaté Bohorodičky, 

přičemž ji chtěl vzít,  ale ikona se nehnula 
ze svého místa. Tehdy se jáhen vrátil a řekl 
arcibiskupovi o tom, co se stalo.

Když to blahoslavený arcibiskup Jo-
ann slyšel od svého jáhna, spěšně vstal ze 
svého místa a šel s celým svatým konci-
lem a s ním i veliký zástup. Vešel do kos-
tela našeho Pána, Spasitele Ježíše Krista 
a přistoupil k ikoně paní naší, přečisté 
Bohorodičky, sklonil se na kolena, začal 
se modlit těmito slovy: "Ó, Panno Pře-
milá, paní Bohorodičko, vládkyně, pře-
svatá,  panno přečistá! Ty jsi touha naše 
a naděje naše, patronka města našeho, 
ochrana, záštita a útočiště všech křesťanů. 
V tebe vkládáme naději, my hříšní. Oro-
duj paní, u Syna svého, Boha našeho, za 
město naše, nezraď nás našim nepřátelům 

pro hříchy naše, ale vyslyš paní  pláč lidí 
svých a přijmi modlitbu otroků svých, 
zbav paní město naše od všeho zla i od na-
šich protivníků ".

A když to řekl, začali zpívat modli-
tební kánon a po šesté písni kánonu začali 
zpívat Kondak "Patronka křesťanů bez-
úhonná".  A tehdy se ikona sama zvedla 
ze svého místa. Lidé, když to uviděli, se 
slzami zvolali: "Pane, smiluj se!" Arci-
biskup ji vzal vlastníma rukama a podal 
dvěma jáhnům a přikázal jim, aby ji nesli 
před sebou a sám je následoval i s celým 

svatým koncilem, pokračujíc v kánonu. 
Lidé se shromažďovali a následovali 
je. A nesli ikonu na hradby, tam, kde je 
nyní klášter svaté Bohorodičky na De-
setině (pozn. Десятина se kdysi nazý-
valy knížecí pozemky).

A všichni novgorodčané byli uvnitř 
hradeb, neodvažujíc se vystoupit proti 
nepřátelům; každý pouze truchlil nad 
svým osudem, vida svou smrt, vždyť 
suzdaľčané i ulice si rozdělili – která,  
kterému městu připadne.

A když přišla šestá hodina, na město 
začaly postupovat všechny ruské pluky. 
A letěly na město šípy jako přívalový 
déšť. Tehdy se ikona s božím svolením 
obrátila tváří k městu a když arcibiskup 
uviděl z ikony téct slzy,  rozprostřel pod 
ní své roucho. Ó velký zázrak, vzbu-
zující chvění!  Jak se toto může dít se 
suchým dřevem? Vždyť to nejsou slzy, 
ale ona tím projevila znamení svého 

milosrdenství: až tak se přimlouvala svatá 
Bohorodička u svého syna a Boha našeho 
za naše město, aby ho nedal zneuctít ne-
příteli.

Tehdy se Pán Bůh náš smiloval nad 
městem našim po modlitbách k svaté Bo-
horodičce: Poté Pán Bůh smilující se nad 
naším městem a naše prosby k Bohorodič-
ce: vrhl hněv svůj na všechny ruské pluky 
a zahalila je temnota, jako to bylo za Moj-
žíše, kdy Bůh převedl Izraelity přes Rudé 
moře a faraóna potopil. Tak i na ně padl 
třes a hrůza a všichni oslepli a začali se bít 
mezi sebou. Když to uviděli novgorodča-
né, vyšli na pole a jedny porazili a druhé 
vzali do zajetí.

 Zdroj: http://old-ru.ru/05-13.html

První část malé série článků, věnovaných tomu, jak nám Marie pomáhá. Toto téma již bylo  několikrát zveřejněno na internetových 
stránkách, ale je tak obsáhlé, že prostě nemá hranic. Na toto téma se píší celé knihy, existují desítky tisíc zaznamenaných svě-
dectví Jejího zázračného zjevení, nebo vyléčení díky té, či oné Tváři. Ale vždy ještě existují i Jí zjevené zázraky, nezaznamenané 
v písemných zdrojích. Kolika lidem Ona pomohla, to pravděpodobně nemůže být nikomu spolehlivě známo, protože pomoc 
osobnosti, jdoucí po duchovní cestě, se jistě nebude hlásat a právě taková pomoc nemá žádný časový rámec.

Ve skutečnosti je moje role při napsání těchto článků skromná a nevelká. Omezuje se na práci s různými zdroji, které budu 
podle možností uvádět. Mých komentářů bude celkově málo, analýza a porovnávání s čímsi prakticky také nebude, protože to 
ani není nutné.
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Alatyr

Odhalenie ilúzií 
okolitého sveta.
MOJA VOĽBA - 

VEČNOSŤ!
Človek je veľmi zaujímavý tvor – rodí sa 
ako zviera, no v priebehu jedného života 
ho sila myšlienky môže premeniť na By-
tosť, blízku Bohu. A najzvláštnejšie je to, 
že mu je poskytnutá sloboda voľby svoj-
ho individuálneho rozvoja...

pokračování na str. 6

Agapit Pečerský:
Věčná Moudrost

"Věčná Moudrost umožňuje člověku 
proměnit duchovně sebe sama, poznat 
skrytou podstatu minulých a budoucích 
událostí. Tato Moudrost je Jím stvořený 
tvůrčí princip, který otevírá každému, kdo 
Ji přijme, cestu do Jeho Věčnosti." 
Agapit Pečerský byl prvním Lékařem Ky-
jevské 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.

pokračování na str. 5

Deti sú kvety 
života

Deti sa učia neustále, ale rodičia sú hlavný-
mi učiteľmi. Keď mama bozkáva malého, 
dieťa sa učí prejavom lásky a nehy. Keď 
mama kričí, dieťa sa učí hrubosti. Hlavnou 
metódou výchovy je osobný príklad. Efek-
tívnosť tejto metódy je u človeka spojená 
s existenciou zrkadlových neurónov, ktoré 
sa uvádzajú do činnosti pri osvojovaní si 
nových návykov cestou napodobňovania 
cudzej činnosti.  Takým spôsobom sa dieťa 
učí postupovať rovnako, ako každý človek, 
ktorý je pre neho autoritou. Jednoduchšie 
povedané, berie si príklad.

 pokračování na str. 3

Vertebrorevitologie – 
obnovení 

funkčnosti páteře
Tato metoda byla vytvořena akademikem 
I. M. Danilovem před více než dvaceti lety 
jako alternativa k chirurgickým metodám 
léčení degenerativních a dystrofických 
onemocnění páteře, takových jako vykle-
nutí a vyhřeznutí meziobratlových ploté-
nek. Podstata metody spočívá ve využívá-
ní přírodních, neagresivních metod léčení 
a soustředění v první řadě na aktivizaci 
rezerv organizmu pacienta. Vytváří po-
třebné podmínky k  regeneraci plotén-
ky. Odstraňuje tedy příčinu nemoci.

pokračování na str. 2

V Holubičí knize (Голубинная книга), 
vysvětlující vznik světa, se také obje-
vuje zmínka o kamenu Alatyr. Podle 
legendy na něm byly vytesány znaky, 
„hovořící“ o zákonech boha nebes Sva-
roga. Dle starých ruských pověr prá-
vě pod kamenem Alatyr pramení živá 
voda, přinášející celému světu obživu a 
uzdravení (utváření), právě pod ním se 
ukrývá síla, jež nemá konce, a právě na 
kameni Alatyr sedí krásná dívka Zarja 
(Červánek), která neustále budí svět z 
nočního spánku. Alatyr, tak předkové 
Slovanů v duchovních legendách ode-
dávna nazývali sílu Allat...

                                          pokračování na str. 4
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Tento článek je hlavně věnovaný 
malým a povrchovým popáleninám, které 
se rozhodnete léčit doma. Při všech po-
chybnostech vyhledejte lékařskou pomoc.

Popáleniny
Samotné popáleniny se dělí na tři stup-

ně:
Ty nejmírnější se označují jako popá-

leniny I. stupně. Kůže při nich je zarudlá 
a silně pálí. Jejich léčba trvá, podle rozsa-
hu, řádově dny.

U II. stupně tvoří se puchýře vyplněné 
plazmou, které silně bolí. Je to nejbolesti-
vější stupeň, protože dochází k poškození 
podkoží. Hojí se několik týdnů. Nutné 
ošetření lékaře.

V případě nejhoršího III. stupně do-
chází k odumření tkáně (zuhelnatění), je 
méně bolestivější než druhý stupeň, proto-
že došlo ke zničení receptorů vnímajících 
bolest. Často je nutná transplantace kůže.

 
Mírné popáleniny
Ale zpět k mírným popáleninám (ač-

koliv, ani ty často postiženému, zejména 
dětem, nemusí připadat jako mírné). Obec-
ně platí, že je postiženého třeba dostat 
z dosahu zdroje tepla, kterého ho poškodi-
lo a místo dostatečně dlouho chladit (nejlé-
pe asi tak půlhodinu) pod tekoucí chladnou 
vodou. Ale pozor, takto se nesmí chladit 
u velmi malých dětí, u kterých by pak 
mohl hrozit chladový šok! Ve vážnějších 
případech platí, že puchýře nepropichu-
jeme a příškvary (oděv, dehet) nestrhává-
me, pouze na volném okraji odstřihneme. 
V těchto případech nikdy nepoužíváme 
žádné masti, zásypy či léky proti bolesti. 
Mohou zkreslit pozdější lékařskou diagnó-
zu. Dáváme obzvlášť velký pozor na pří-
znaky šoku, u rozsáhlejších popálenin pro-
vádíme preventivní protišoková opatření.

Po ochlazení postiženého místa se dá 
použít k ošetření gel s obsahem výtažku 
z čajovníku australského, známějšího pod 
anglickým názvem Tea Tree oil. Tento gel 
chladí a zmírňuje bolest při popáleninách 
a rovněž působí hojivě.

Regenerace popálené kůže
K regeneraci kůže a tkáně se dá použít 

krém od firmy Energy, Ruticelit. Jedná se 

o přírodní přípravek vycházející z teorie 
bioinformační medicíny. Tato teorie vy-
chází z tradiční čínské medicíny a je zalo-
žena na principu rezonance. Jedná o půso-
bení na informační pole člověka, čímž by 
se měla odstranit příčina onemocnění. Tak 
se zaktivují očistné mechanismy a vyloučí 
se z těla toxiny. Hlavní obsahovou složkou 
Ruticelitu je rostlinná látka rutin a celá 
řada dalších flavonoidů.

 
K hojení se dají použít i masti s ob-

sahem propolisu a panthenolu. Propolis 
pomáhá obnovit pokožku po popáleninách, 
rovněž mírně tlumí bolestivost a svým pů-
sobením proti baktériím také zabraňuje 
možnému vzniku infekce. Panthenol, též 
někdy označovaný jako dexpanthenol, se 
dobře vstřebává v žaludku a v buňkách 

a rychle se mění na kyselinu pantotheno-
vou (vitamín B5), která má pozitivní vliv 
na kůži. Zajišťuje totiž její optimální hyd-
rataci a podporuje produkci kolagenových 
a elastinových vláken, čímž udržuje kůži 
pružnou a zdravou. Působí také protizánět-
livě a posiluje přirozené léčebné procesy. 
Pomáhá při hojení jizev. Ostatně známe ho 
dobře z krémů a gelů používaných v létě na 
zarudlou kůži po opalování.

 
K ošetření a regeneraci se také dají 

použít přírodní přípravky – masti či krémy 
s obsahem oleje z technického konopí 
(bez obsahu THC). Obsažený konopný 
olej, kromě toho, že podporuje hojení po-
škozené kůže, působí také protizánětlivě, 
regeneračně a antibakteriálně.

 
Z minerálních prvků je při popáleni-

nách dobré užívat zinek.

https://www.celostnimedicina.cz/
pomoc-z-prirody-pri-popaleninach.htm

Pomoc z přírody při popáleninách

Rád používám přirovnání a podoben-
ství, protože lze tímto způsobem snáze vy-
světlit základní myšlenku, kterou chci sdě-
lit. Tentokrát chci popsat způsob myšlení 
a přístup k nemoci a ke zdraví. Neboť tento 
fakt považuji za hodně podstatný. Nelze se 
pří léčení nemoci spoléhat pouze na léky, 
lékaře, kliniky, lázně, nebo na to, že se dá 
zdraví koupit.

DVA SOUSEDÉ
V jedné ulici bydlí dva sousedé. Pan 

Vladimír je řemeslník, druhý soused, pan 
Matyáš, je obchodník.

 Jednoho dne pan Vladimír potřeboval 
zboží, které má soused v obchodě, ale jeho 
zboží je trochu dražší než stejné zboží v hy-
permarketu. "Raději pojedu do hypermar-
ketu, tam mám dokonce větší výběr", řekl 
si pan Vladimír, nastoupil do auta a odjel 
na druhou stranu města do hypermarketu, 
žádané zboží našel a koupil. Když se vra-
cel a míjel obchod pana Matyáše, ten právě 
řešil problém s opravou rozbitého zařízení 
ve svém obchodě.

„Co kdybych opravu zadal sousedovi 
Vladimírovi? Je řemeslník, může mi to 
opravit, jenže je dost drahý… Raději si 
pozvu firmu ze vzdáleného města, která 
inzeruje své služby na internetu. A Vladi-
mír si u mne také nenakupuje, proč bych 
si tedy měl pozvat na opravu právě jeho?", 
pomyslel si Matyáš a odeslal e-mailovou 
objednávku opravy vyhlášené firmě.

Za rok se oba sousedé potkali na pra-
covním úřadě. Oba přišli o svá zaměstná-
ní. Matyáš musel obchod zavřít, protože 
k němu chodilo málo lidí. Vladimír ne-
dokázal čelit konkurenci vyhlášené firmy 
a své podnikání ukončil.

 VÁŽÍME SI DOSTUPNÉHO?
Tento příběh vystihuje dnešní dobu, 

ale není to jen o tom, že Matyáše zničil 
konkurenční hypermarket a Vladimíra 
vyhlášená řemeslnická firma. Vypovídá 
to i o skutečnosti, že si oba sousedé jeden 
druhého dostatečně nevážili. Kdyby se 
navzájem více podporovali, své služby 
využívali a dál doporučovali, dosáhli by 
větších šancí vyrovnat se s konkurencí. 
Stačilo změnit myšlení. Ten výrobek 
si koupím u souseda, třebaže je o něco 
dražší než v hypermarketu, ale nechám 
mu vydělat a on si zase objedná můj 
produkt podnikání, udělá zakázku na 
opravu svého porouchaného zařízení 
a já budu také profitovat.

 
Když to udělají všichni v ulici, pak 

malí podnikatelé přežijí.
 
JAK JE TO V NEMOCI
Chci upozornit právě na to odlišné my-

šlení a nový pohled na problém, protože 
stejně to funguje i ve zdravotnictví a v péči 
o zdraví.

Často pořádám přednášky, které vedou 
posluchače k řešení různých zdravotních 
problémů. Komunikuji se stovkami klientů 
přes internetovou poradnu, kdy se mi lidé 
svěřují, naříkají, jak jsou bezmocní, jak si 
nevědí rady se svým problémem, nenachá-
zejí pochopení u klasické medicíny, jsou 
v depresi a v internetovém dotazu slibují, že 
udělají cokoliv, jen aby se jejich stav zlepšil.

V internetovém dialogu s nimi pro-
vedu rozbor a nabídnu jim také zmíněnou 
přednášku nebo podobně pracovní semi-
nář, kde mají příležitost všechno to, co 
chtěli, získat. A nejednou se ukáže, že přijít 
nemohou, nacházejí různá objektivní zdů-
vodnění, proč to nejde. Když komunikuji 
s lidmi, kteří se dostavili na přednášku, do-
vídám se, že oni vlastně přišli kvůli svým 

příbuzným, dětem, partnerovi, a podstatné 
zjištění je v tom, že ti, kdo by si potřebo-
vali přednášku vyslechnout, nepřišli. Na-
víc na seminář většinou nepřijdou ti, kdo 
to mají „za humny“, nýbrž ti, kteří to mají 
velmi daleko, 400 km není vzácností…

Obávám se, že právě ono „myšlení 
sousedů“ je častou překážkou a brzdou 
v jejich uzdravení se. 

 
PEVNÉ ROZHODNUTÍ
Lidé, kteří mají zdravotní problémy, 

a přitom nejsou spokojeni se svým lékařem 
a s tím, co užívají, by při pohledu z jiného 
úhlu totiž zjistili, že řešení jejich problé-
mu vůbec nespočívá v tom, že jim nikdo 
nemůže pomoci nebo že nedostávají ten 
správný lék, nýbrž že jde o chybný způsob 
jejich myšlení, jak na svou nemoc nahlíže-
jí. Je to úplně stejné jako s těmi sousedy.

Každý nemocný člověk si nese svou 
nemoc a také se sám na ní podílí, on sám 
se má léčit, ev. vyléčit, změnou toho, co 
dělá špatně. Potřebuje se napřed poučit.

 Žádný lékař na světě, ba ani žádný lék 
to za něj neudělá definitivně. Člověk, který 
se za svým zjištěním vypraví 400 km, je na 
tom mnohem lépe, protože v tu chvíli uči-
nil pevné rozhodnutí a udělal velký krok. 
Začal na tom aktivně pracovat. Nelituje 
finanční prostředky, dlouhou cestu ani čas. 
Ten člověk, který příležitost nevyužil, si 
ještě musí projít svou cestu poznání, ješ-
tě hledá... Asi navštíví lékaře specialistu, 
vyhlášenou kliniku, bude užívat „vzácný“ 
lék, než zjistí, že se jeho problém nevyře-
šil, ba naopak posunul do chronického sta-
vu. Pak se teprve vydá na svou cestu, a ta 
bude pravděpodobně delší než 400 km.

autor: MUDr. Pavel ŠÁCHA
https://www.celostnimedicina.cz/

mysleni-sousedu.htm

MYŠLENÍ SOUSEDŮ

Vertebrorevitologie  – obnovení funkčnosti páteře

Rozhovor s akademikem, profesorem 
Igorem Danilovem – lékařem,vědcem, 
všestranně vzdělaným člověkem, autorem 
řady vynálezů a unikátní metody vertebro-
revitologie. Známý specialista na onemoc-
nění páteře působí také v zahraničí, kde 
používá nechirurgickou metodu léčby a  
odstranění vyhřeznutí meziobratlové plo-
ténky.

Do jaké míry je v dnešní době aktuální 
problematika onemocnění páteře?

V dnešní době patří onemocnění páte-
ře mezi nejrozšířenější nemoci na světě. 
A tato tendence bude bohužel stále na-
růstat. Podle odborníků Světové zdravot-
nické organizace (WHO) ve vyspělých 
zemích dosahují onemocnění kosterní 
a svalové soustavy (a to včetně degene-
rativně-dystrofických onemocnění páteře) 
dimenzí pandemie a představují vážný 
lékařský problém. V zemích západní Ev-
ropy jsou onemocnění páteře prakticky 
ve 40–50 % případů příčinou předčasné-
ho odchodu do důchodu. 50 % až 80 % 
obyvatelstva sociálně aktivního věku pe-
riodicky pociťuje paroxysmy diskogen-
ních bolestí v dolní bederní oblasti, což je 
dočasně vyřadí z pracovního procesu. Bo-
lest v dolní části zad je druhou nejčastější 
(po respiračních onemocněních) příčinou 
vyhledání lékaře. Zdůrazňuji, že se jedná 
o oficiální údaje. Ve skutečnosti je situace 
mnohem horší, protože zdaleka ne každý, 
kdo pociťuje bolest v zádech, vyhledá lé-
kařskou pomoc. 

A jaké faktory tomu napomáhají?
Základní příčiny tohoto jevu jsou v prv-

ní řadě sedavý způsob života a nedostatek 
pohybu. Lidská páteř je v mnoha ohle-
dech celkem unikátní, účelně a racionálně 
promyšlená, z pohledu biomechaniky je 

to dokonalá nosná konstrukce, která plní 
ochrannou a opornou funkci. Nese také 
značnou část váhy lidské-
ho těla. 

Největší zátěž spočí-
vá na bederních mezi-
obratlových plotén-
kách v situaci, 
kdy se člověk 
nachází v polo-
ze sedu. Takže 
pokud u člově-
ka s celkovou hmotností 70 kg nese čtvr-
tá bederní ploténka zátěž v lehu 20 kg, ve 
stoje (nebo při chůzi) od 70 do 100 kg, pak 
v sedě je to 140 kg a více! A to je jedním 
z důvodů, proč lidé, kteří více sedí a méně 
chodí, trpí častěji osteochondrózou. 

Musíme proto nezbytně vědět, jak 
správně nakládat s tímto darem přírody. 
Jak se říká, šetrný vztah k organizmu pro-
dlužuje délku jeho užívání.

Ale existuje přece názor, že onemocně-
ní páteře, třeba už zmíněná osteochond-
róza a její komplikace, jako například 
protruze a vyhřeznutí meziobratlových 
plotének, je daní člověka za vzpří menou 
chůzi.

Ano, taková domněnka existuje. Ale 
podle mého názoru je bezdůvodná. Vždyť 
osteochondrózu mívají nejenom lidé, ale 
také čtyřnohá zvířata, například kočky, psi. 
Chtěl bych vás mimochodem upozornit na 
to, že osteochondrózu mají většinou právě 

ta zvířata, která nežijí na svobodě a nemají 
dostatek pohybu, například v zoologické 
zahradě, v klecích. Trpí, stejně jako člo-
věk, na vyhřeznutí ploténky. K dnešnímu 
dni existuje mnoho zajímavých a aktuál-
ních výzkumů ohledně daných onemoc-
nění páteře u zvířat. Takže to není jenom 
člověk, kdo je zatížen těmito nemocemi.

Pokud není příčinou vzniku osteo-
chondrózy vzpřímená chůze, kde tedy 
máme hledat jádro tohoto „zla“?

V zemské gravitaci. Jak na vědecké, 
tak i na praktické úrovni bylo dosaženo 
významných výsledků. Byla nalezena 
odpověď na otázku, proč nemá člověk 
jakožto bytost, která stojí na nejvyšším 
stupínku evoluce na Zemi, aktivovány 
všechny existující regenerativní schop-
nosti. Proč například čolkovi, který je 
na nižším stupni evoluce, díky aktivní 
regeneraci narůstají odtržené končetiny, 
ocas, obnovuje se poškozené srdce, oči, 
a u člověka se tak neděje?

To je zajímavé… Můžete to aspoň 
obecně rozvést?

Pokud budu stručný, experimentální 
metodou jsem došel k závěru, že pokud 
snížíme gravitační působení na lidský 
organizmus o 37 %, pak se aktivují jeho 
fenomenální regenerační možnosti. Jako 
důkaz daných skutečností slouží úspěšná 
aplikace metody vertebrorevitologie, kde 
jsou podobné podmínky vytvářeny uměle.

V takovém případě tato metoda dává 
vědě velké možnosti!

Bezesporu. Tomu také napomáhají 
přirozené příčiny. Rozvoj současné spo-
lečnosti je charakteristický značným ná-
růstem zátěže na opornou a pohybovou 
soustavu člověka, působením negativních 
antropogenních faktorů, ke kterým patří 
také mechanická poškození s různou etio-
logií. To tedy vyžaduje, aby se věda dů-
kladně zabývala problematikou zkoumání 
reparativní hystogeneze, hledáním nových 
cest k prohloubení tohoto směru. V souvis-
losti s tím má vertebrorevitologie bezespo-
ru velkou perspektivu v dalším vědeckém 
a experimentálním rozvoji.

Ve vaší knize jsem se dočetl, že „… zá-
kladní a nespornou výhodou vertebro-
logie je ta skutečnost, že umožňuje bez 
jakékoli škody na organizmus obnovit 

biomechaniku páteře a vytvořit ideální 
podmínky pro reparativní regeneraci tká-
ní meziobratlové ploténky.“

Přesně tak. Tato metoda tedy v praxi 
umožňuje, aby byly úspěšně obnoveny 
meziobratlové ploténky, poškozené dege-
nerativně-dystrofickým procesem, a to do-
konce i ve velmi pokročilém stádiu s kom-
plikací sekvestru.

Odstraňovat vyhřeznutí meziobratlo-
vých plotének bez nutnosti operace?

Ano. Je to velmi důležitý fakt, protože 
jakákoli operace na páteři je v prvé řadě 
hluboký zásah do jemné, složité struktury 

organizmu, přináší nevyhnutelné poope-
rační jizvy a šrámy v mozkomíšním kaná-
lu a jiné komplikace, recidivy vyhřeznutí. 
Takže metoda vertebrorevitologie předsta-
vuje pro lidi důležitou alternativu a šanci, 
jak vyléčit nemoc a zachovat při tom ce-
listvou strukturu páteře.

Na závěr bych chtěla uvést slova, které 
profesor Danilov napsal ve knize Osteo-
chondróza pro profesionálního pacienta: 
„Pokud lidí, kteří jsou zodpovědní a pro-
fesionálně pečují o své zdraví a zdraví 
svých blízkých, bude mnohem více, tento 
racionální přístup pacientů nepochyb-
ně vyvolá nárůst profesionality u lékařů 
a u kvality poskytovaných služeb. V koneč-
ném důsled ku z toho bude těžit celá spo-
lečnost, protože zvýšení úrovně lékařských 
služeb znamená zlepšení zdraví celého 
národa.“

V článku bylo využito materiálů z knihy 
Osteochondróza pro profesionálního paci-
enta od akademika Igora Danilova.

Zdroj: http://vertebrolog.com/p1cz.html
Video: http://www.youtube.com/watch?-

v=s0VKD9vk6Zc
http://www.youtube.com/
watch?v=s0VKD9vk6Zc

Tato metoda byla vytvořena akade-
mikem I. M. Danilovem před více než 
dvaceti lety jako alternativa k  chirur-
gickým metodám léčení degenera-
tivních a  dystrofických onemocnění 
páteře, takových jako vyklenutí a  vy-
hřeznutí meziobratlových plotének.

Podstata metody spočívá ve využívá-
ní přírodních, neagresivních metod 
léčení a  soustředění v  první řadě na 
aktivizaci rezerv organizmu pacienta.

Doktor Danilov s  pomocí hluboké 
paravertebrální masáže mění biome-
chaniku páteře, a tím vytváří potřeb-
né podmínky k  regeneraci ploténky. 
Odstraňuje tedy příčinu nemoci.

Srdce není jen sval, který pumpuje 
krev, ale také symbol lásky a pozitivních 
emocí. A vědci dodávají: lidé, kteří jsou 
šťastní a nadšení, mají nižší pravděpo-
dobnost vzniku srdečních onemocnění.

Buďte v pohodě!
Chcete předejít onemocnění srdce? 

Pak se snažte být neustále pozitivně na-
ladění. To tvrdí studie, která byla zveřej-
něna v předním kardiologickém časopise 
European Heart Journal.Po dobu deseti let 
sledovali odborníci 1 739 zdravých dospě-
lých mužů a žen. 

Měřili u nich příznaky deprese, nepřá-
telství a úzkosti, stejně jako míru projevu 
pozitivních emocí. Zjistili, že lidé, kteří 
byli negativně naladění, měli o 22 % vyšší 
riziko vzniku ischemické choroby srdeční.

Srdce pod vlivem
●Pozitivní vliv je definován jako 

zkušenost z příjemných emocí, jako jsou 
radost, štěstí, vzrušení, nadšení a spoko-
jenost.

●Tyto pocity mohou být přechodné, 
ale u dospělých bývají stabilní.

●Pozitivní vliv je do značné míry ne-
závislý na negativním vlivu – ten, kdo je 
obecně šťastný a spokojený, může mít ob-
čas strach, vztek či špatnou náladu, ovšem 
aniž by to mělo vliv na jeho kardiovasku-
lární systém a zdraví celkově.

Emoce a zdraví jsou propojeny
Proč tomu tak je? Některé duševní sta-

vy mohou vytvářet fyziologické reakce – 
pokud jsou pocity a reakce dlouhodobě 
negativní, výsledná odpověď v těle je také 
negativní. Odborníci spekulují nad mož-
nými mechanismy pozitivních emocí, kte-
ré dlouhodobě chrání před onemocněním 
srdce. Podle nich sem spadá mimo jiné 
kvalitní spánek a odvykání kouření. Lidé, 
kteří jsou pozitivně naladění, se i z krátko-
dobých negativních stavů rychleji zotaví, 
protože umějí kvalitněji odpočívat a re-
laxovat. Je tedy jasné, že silné pozitivní 
pocity vyvolávají kladné fyzické a emoci-
onální reakce, které mají velký přínos pro 
naše zdraví.

http://www.kardiochirurgie.cz/novin-
ky/pozitivni-emoce-chrani-srdce-634
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Lidé netuší, že tvoří svět kolem sebe, tak jako nic netušící hvězdy tvoří souhvězdí.

Meditácie podľa kníh Anastasie Novych 
v BRATISLAVE

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

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

Radi Vám poskytneme viac informácií na tejto emailovej adrese: 
allatra.tv.world@gmail.com, info@allatra.sk , Katarína tel: +4210903922889

PRAHA
Kdy: každý pátek od 19 hodin

Milí přátelé, od pátku 11.11. 2016 budou pravidelně probíhat meditační setkání v Praze. 
Radi Vám poskytneme více informace na: 

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

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

MEDITACE 
podle knih Anastasie NOVYCH

ÚNOR, BŘEZEN 2017
OPAVA

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

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

MÍSTEK 
Kde: nám. Svobody 14 (Místecké nám), 738 01, 3. patro

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

DETI SÚ KVETY 
ŽIVOTA

Dieťa, neustále vyžarujúce šťastie, teší 
dospelých svojou bezprostrednosťou, čis-
totou, radosťou zo života. Nenadarmo sa 
hovorí, že deti sú kvety života. Od narode-
nia sa deti snažia poznávať tento prekrásny 
svet, hýbe nimi zvedavosť, ich čistý rozum 
ako hubka nasáva absolútne všetko, s čím 
sa stretáva. Zaujíma ich všetko, čo vidia 
naokolo a kvôli tomu sa učia ovládať telo. 
Tu sa už dieťatko vie otočiť v postieľke, po 
pár mesiacoch už pevne sedí a ešte po neja-
kom čase bystro lezie. A už je tu rodičovský 
jasot – dieťatko urobilo prvý krok, za ním 
druhý a potom samostatne prešlo cez celú 
izbu. Detstvo je rozprávkový čas, naokolo je 
obrovský a veľmi zaujímavý svet, každý deň 
nové objavy, veselé hry a spolu s nimi nové 
životné skúsenosti. A v tejto rozprávke sa 
pri deťoch neustále nachádza ich spoľahlivá 
opora a ochrana, milujúci rodičia.  

Každý rodič samozrejme želá svojim 
deťom to najlepšie. My, mamy a otcovia, 
sme pripravení dať aj posledné, aby naše 
deti mali dobré detstvo, krásny odev, za-
ujímavé hračky, náležité vzdelanie. Vo 
svojich túžbach vidíme v budúcnosti svo-
je deti zdvorilé, poctivé, dobré a silné, 
športujúce a smelé, múdre a zabezpečené. 
Neprestávame ich učiť dobrým spôsobom, 
čistotnosti, poctivosti, pracovitosti, trvá-
me na prínose rannej rozcvičky, kupujeme 
najzaujímavejšie knihy v nádeji, že dieťa 
si obľúbi čítanie. My, rodičia, neustále vy-
svetľujeme deťom aká je potrebná školská 
výuka, vyhľadávame dobré športové od-
diely, alebo tvorivé dielne. Pri tom všet-
kom treba mať na pamäti, že deti si vždy 
berú príklad zo svojich rodičov. 

Nedávno, po detskom tréningu v jed-
nej z telocviční Centra rozvoja taekwondo 
„Nové pokolenie“, otec jedného z mlad-
ších žiakov poprosil o radu. Vec sa týkala 
toho, že jeho syn je lenivý cvičiť doma, 
nehovoriac už o každodennej rannej roz-
cvičke. Otec so zármutkom hovoril o tom, 
že chlapec dokonca nechce trénovať ani 
s novou športovou výbavou. 

„Ako s ním trénujete?“ – spýtal sa náš 
tréner.

„Držím ho vystretou rukou a nechám 
ho vykonávať cvičenia“, - odpovedal muž.

„Ale prečo vystretou? Musí sa držať 
zohnutou rukou.“

„Zohnutou mi je to nepríjemné, ale vy-
stretou je to dobré. Ležím na gauči, poze-
rám televízor, držím synovi nohu ...“ 

Mama našej športovkyne, žiačky devi-
atej triedy, poprosila nášho trénera ovplyv-

niť správanie dcéry. Mamu dráždi jej ne-
poriadnosť. Náš tréner splnil prosbu, ale 
keď zaviedol nenútený rozhovor na vzťahy 
dievčaťa s rodičmi, dievčina nevydržala 
a rozplakala sa. Ukázalo sa, že dcéra ne-
chce plniť mamine prosby ukladať si veci 
práve preto, že mama sama je neporiadna.

Jedna zo žien, naša učiteľka zo skupi-
ny pre dospelých , sa sťažovala, že jej syn, 
náš žiak, vôbec nechce čítať. Musí ho jed-
noducho nútiť robiť to. Na otázku dieťaťa, 
prečo ona sama nečíta, mama odpovedala: 
„Ja som  si svoje odčítala, keď som sa učila 
v škole“. 

Deti sa učia neustále, ale rodičia sú 
hlavnými učiteľmi. Keď mama bozká-
va malého, dieťa sa učí prejavom lásky 
a nehy. Keď mama kričí, dieťa sa učí hru-
bosti. No a čomu sa učí dieťa počas hádky 
rodičov, počas hlučných a opitých zábav, 
počas... Rodičia chápu dôležitosť výcho-
vy, snažia sa rozvinúť v deťoch mravnosť, 
estetické, kultúrno-vzdelávacie vlastnosti. 
No na druhej strane samotní rodičia veľmi 
často demonštrujú svojim deťom príklady 
túžob a postupov, vzdialených od ideálnej 
výchovy. 

Ale veď hlavnou metódou výchovy 
je osobný príklad. Efektívnosť tejto me-
tódy je u človeka spojená s existenciou 
zrkadlových neurónov, ktoré sa uvád-
zajú do činnosti pri osvojovaní si nových 
návykov cestou napodobňovania cudzej 
činnosti.  Takým spôsobom sa dieťa učí 
postupovať rovnako, ako každý človek, 
ktorý je pre neho autoritou. Jednoduch-
šie povedané, berie si príklad. No a kto 
je pre malého väčšou autoritou, ako jeho 
rodičia? Tak sa aj stáva, že deti učia jed-
no, ale príkladom im ukazujú opak. Dieťa 
v tom čase prežíva vnútorný konflikt, kedy 
si podvedome osvojuje podľa príkladu ro-
dičov jeden model správania, ale vedome, 
pod vplyvom príkazov (požiadaviek, alebo 
zákazov), je nútený konať inak.  

Jeden z našich trénerov, mladý otec, 
porozprával o zaujímavej skúsenosti. Kaž-
dé ráno priúčal svojho synčeka robiť rannú 
rozcvičku. Sám ju dlhé roky nepretržite 
vykonáva. Pravdaže, jeho syn sa so zá-
ujmom zapojil do cvičenia, jednako čosko-
ro začal byť pozorovaný nasledovný obraz. 
Niekedy chlapec s radosťou vyskakoval 
z postele a cvičil spolu s otcom, niekedy 
sa mu nechcelo.

Ale keď sa k otcovi na rannej rozcvič-
ke pripájala aj mama, malý vždy pribehol 
cvičiť spolu s rodičmi. Všetko je jednodu-
ché, človek má sklon k napodobňovaniu. 

 Práve preto hlavnou metódou výcho-
vy navždy zostane osobný príklad.  Exis-
tuje výborné príslovie: „Nevychovávajte 
svoje deti, aj tak budú podobné vám. Vy-
chovávajte seba“. Je zbytočné hovoriť die-
ťaťu o škodlivosti fajčenia a pritom pravi-

delne fajčiť. Je zbytočné hovoriť o nutnosti 
učiť sa, keď sami máte  tri roky vzdelania.  
To neznamená, že v takom prípade rodič 
musí postúpiť na univerzitu, aby predložil 
pozitívny príklad. Dieťaťu stačí vidieť ne-
ustálu túžbu otca a mamy niečo spoznávať, 
študovať, zaujímať sa o nové veci. Deti 
vôbec nie sú hlúpe a krásne vás pochopia, 
keď im poviete, prečo máte tri ročníky vz-
delania a prečo ich vypravujete po škole do 
inštitútu. Keď sú rodičia otvorení a úprim-
ní k dieťaťu, ono bude vedieť, že sa na nich 
vždy môže obrátiť o radu, ak nezvládne 
riešiť problém samé.

Pre rodičov je hlavné, aby sa ich deti 
stali dôstojnými ľuďmi. Ale pre deti je 
hlavné, aby ich rodičia boli. Jednoducho 
boli. No to je naša spoločná úloha, ako 
rodičov, nielen byť, ale byť takí, akými 
sa budú chcieť stať naše deti. Byť člo-
vekom, ktorému sa dieťa bude chcieť 
vyrovnať, ktorého si bude vážiť, obdi-
vovať, ako sa hovorí „bude mu visieť na 
ústach“.

„Chcem byť ako otec!“ – hovorí chla-
pec. „A aký je tvoj otec?“ – spytujú sa ho.                                                                    
„Dobrý a múdry. Všetci ho majú radi. Na 
narodeniny k nemu prichádza veľa – veľa 
hostí, gratulujú mu a on každému dáva 
darčeky! Často za ním chodia pre radu 
a odchádzajú s nadšením. Veľa pracuje 
a miluje svoju prácu. Sám o tom hovorí. 
Počul som, ako s niekým telefonoval a po-
vedal to. Má rád kávu s mliekom a jabl-
ká s banánmi. Chodíme spolu na rybačku 
a rozprávame sa o všetkom na svete! Vie 
veľa o hviezdach. Často je zaneprázdnený, 
pretože má zodpovednú prácu, ocko ho-
vorí, že každá práca je zodpovedná.

No keď si s ním potrebujem pohovoriť, 
niečo sa ho opýtať, alebo sa mi niečo ne-
darí, vždy si na mňa nájde čas, pomáha mi. 
Pomáha mnohým ľuďom a nikdy za pomoc 
neberie platbu. Povedal mi, že ak za dobro 
berú peniaze, tak to už nie je dobro, ale jed-
noducho služba. Nedávno sme spolu robili 
kozmickú stanicu z fliaš a viečok, ktoré som 
našiel na balkóne. Ocko povedal, že nikdy 
nerobil kozmickú stanicu z fliaš a vrchnáči-
kov a je zvedavý vyskúšať to. Možno, že sa 
to aj podarí! A ešte má fúzy. A niekedy sa 
objaví aj brada. Keď veľa pracuje. Vtedy 
sa podobá na hviezdopravca z rozprávky! 

Ocka veľmi-veľmi ľúbim a keď vyras-
tiem, určite budem taký, ako on! A teraz 
idem čítať knižku o hviezdach, ktorú sme 
s ockom kúpili v sobotu. Cez prázdniny 
pôjdeme na chatu a po večeroch bude-
me pozorovať hviezdne nebo. Musím sa 
pripraviť, aby som s ním mohol hovoriť 
o hviezdach...“  

Nevychovávajte svoje deti, aj tak sa 
budú podobať na vás ... 

překlad ze zdroje: http://n-generation.
livejournal.com/ 

Kdyby se mě někdo před pár lety ze-
ptal, co považuji za své největší osobní ví-
tězství, zřejmě bych nedokázal odpovědět. 
Ne snad proto, že bych nevěděl, ale těch 
osobních vítězství bylo hned několik. 

V první řadě finanční nezávislost, fun-
gující rodina, sexuální výkonost atd. Ale 
při bližším pohledu a s odstupem času si 
uvědomuji nesmyslnost a pošetilost těch-
to tak zvaných vítězství. Zvláštní je, že 
všechny tyto „výhry“ mají společného ka-
maráda, kterým je mé vlastní ego. 

Co mně vlastně přimělo, abych se na 
svět díval takto? Proč jsem si tehdy myslel, 
že být bohatý, mít spokojenou rodinu a se-
xuálně žít, znamená štěstí? Když si chci na 
to odpovědět, musím se začít smát. Celý 
život jsem vlastně žil životy těch druhých. 
Vždycky jsem se srovnával s ostatními. 
Soused je bohatý, tak proč ne já! Má pro-
sperující firmu, tak proč ne já! Obletují ho 
pěkné ženy, tak proč ne mě! Něco mě stále 
nutilo napodobovat ostatní v domnění, že 
když se budu chovat jako všichni, budu 
určitě šťastný. Vždyť co může být lepší, 
než být bohatý? V podstatě si to myslíme 

všichni. Bohužel, jak už to tak bývá, prav-
da je úplně někde jinde. 

Měl jsem možnost se v životě potkat 
s mnoha bohatými lidmi, kteří na veřejnos-
ti působili sebevědomě, bezproblémově 
a šťastně. Jaké však bylo mé rozčarová-
ní, když jsem je měl možnost pozorovat 
v soukromí. Z nebojácných lvů salónů se 
najednou stali ustrašení králíci, kteří stále 
něco hledají, ale neví co. Došlo mi, že tito 
lidé také podlehli této materiální iluzi, kte-
rou nám stále někdo vnucuje. 

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

Pochopil jsem, že trvalý pocit štěstí 
můžu získat jedině tehdy, když zvítě-
zím sám nad sebou. Vždyť co znamená 
pojem „absolutní moc“? Není to moc nad 
majetkem nebo lidmi, ale moc nad sebou 
samým. Pokud se mi podaří ovládat sám 
sebe, pochopím skutečnou moudrost to-
hoto světa, která nás zbavuje všech obav 
a strachů, materiálních tužeb a odpoví nám 
na otázku, proč jsme tady, a kam směřu-
jeme. 

Dnes už vím, že pokud chci pomoct 
své rodině, svému městu, státu nebo ce-
lému světu, musím nejdříve pomoct sám 
sobě. Když budu ovládat své myšlenky 
a emoce, pochopím, že nejmocnější silou 
ve vesmíru je nezištná láska a potom se 
stanu nejšťastnějším a nejbohatším člo-
věkem, protože přestanu lásku vyžadovat, 
ale začnu ji rozdávat, bez ohledu na rasu, 
náboženské vyznání nebo politickou pří-
slušnost. Takže, přeji všem lidem bez roz-
dílu, aby na otázku, jaké je vaše největší 
životní vítězství odpověděli, že vítězství 
nad sebou samým. 

Dušan Šafránek

K ZAMYŠLENÍ 

Skutečné vítězství

Zaslouží si respekt ten, 
kdo žije a koná pro blaho své duše a 
duchovní budoucnost celého lidstva. 

Rigden Djappo

Dnes se vytvořily takové jedinečné 
podmínky, díky nimž může lidstvo využít 
svou šanci, obrátit monádu stranou du-
chovního rozvoje civilizace. Může vytvo-
řit absolutně nové společenské světové zří-
zení, využít při tom nástroje informačního 
působení Živočišného rozumu na lidi, ale 
s naprosto protikladnými cíli a v naprosto 
protikladném směru – rozvoji lidstva du-
chovně-tvořivým směrem. Osobní vklad 
každého člověka do společné záležitosti 
duchovní a mravní přeměny lidstva je 
velmi důležitý. Můžu říci, že každý, do-
konce i, zdálo by se, nejjednodušší a „bez-
významný“ čin, vykonaný s cílem šíření 
Pravdy, se v konečném důsledku, ať tak či 
onak, projevuje na globální situaci ve spo-
lečnosti a formuje její budoucnost. Jako 
se moře utváří z množství potůčků a řek, 

tak i globální tvořivé informační pole se 
formuje z myšlenek a činů množství lidí, 
kteří pochopili Pravdu a stali se jejími ak-
tivními průvodci. Bude-li si člověk, který 
bude disponovat všemi těmito informace-
mi, přát šířit je, pak je pro něj nezbytné: 
1) poskytnout lidem celý objem Znalostí, 
vyložených v těchto knihách, a přitom se 
snažit šířit je mezi maximální množství lidí 
na celé planetě; 2) napomáhat procesům 
sjednocení lidí na základě dané infor-
mace, která bude mít za následek změnu 
chování, mechanismů, formování nových 
hodnot, duchovní samostatné vzdělávání 
společnosti. Za podmínek realizace těchto 
úkolů se nevyhnutelně utvoří soběstačná 
světová společnost, která bude schopná se 
sama řídit, řešit závažné otázky, realizovat 
přijatá řešení. Aktivní komunikace každé-
ho jejího účastníka bude pouze posilovat, 
podporovat a šířit působení dané informa-

ce, předávat určitý emocionálně-psychic-
ký tonus druhým lidem, nakazí je příkla-
dem chování, obecnou ideou a činy. Když 
se to vezme obecně, nic složitého na tom 
není. Co je hlavní, donést lidem informace 
v čisté podobě, být aktivním účastníkem 
procesu formování nové společnosti 
a neustále pracovat nad sebou.

O takové společnosti sní lidé odedávna, 
nazývají ji ve svých legendách „Zemí Dob-
ra“, „státem blaženosti“, „zlatým tisícile-
tím“, „světem spravedlnosti“, „miléniem“, 
tedy budoucností, která se může přiblížit 
skrze božský zásah, ale dosažena bude pou-
ze činy člověka... 

Znalosti byly již člověku dány, teď již 
záleží na něm jeho volba a činy. A změny 
v celé světové společnosti záleží na činech 
každého! 

AllatRa, A.Novych

„Nevychovávajte svoje deti, aj tak budú podobné vám. Vychovávajte seba“.

Nová společnost a Zlaté tisíciletí

www.RadioHosting.cz/radio/AllatRa/

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

SEDM OSNOV ALLATRA
1. HODNOTA ŽIVOTA
2. SVOBODA VOLBY
3. OVLÁDÁNÍ SEBE SAMA
4. DUCHOVNÍ A MORÁLNÍ 
SEBEZDOKONALOVÁNÍ
5. JEDNOTA
6. TVOŘENÍ 
7. DUCHOVNÍ DĚDICTVÍ

Globální dohoda o partnerství ALLATRA pomáhá spojit lidi dobré vůle. Ti, kteří ji při-
jali, stojí v avantgardu všenárodní iniciativy a s ní souvisejících nevyhnutelných glo-
bálních změn po celém světě. Globální partnerská dohoda ALLATRA je dobrovolným 
sdružením slušných a čestných lídrů ve svém oboru, kteří jsou ochotni převzít odpo-
vědnost za zavedení duchovních a mravních hodnot do praxe, a to jak v jejich profesní 
oblasti, tak i v rámci svých sil a možností v jiných oblastech života společnosti.

Systém rozděluje, lidé sjednocují!
Globální dohoda o partnerství ALLATRA iniciuje sjednocení tvůrčích sil lidstva, spolu-
práci poctivých lidí, kteří usilují o začlenění nového formátu partnerských (obchodních) 
vztahů založených na Cti a Důstojnosti do praxe, což významně přispívá ke stálému 
duchovnímu, morálnímu, sociálnímu a ekonomickému vývoji světové společnosti.

http://allatra-partner.org/cs

Beseda na téma: 
Globální změny klimatu: fakta bez mýtů  

a účinné způsoby řešení daných problémů

Kavárna křídla motýlí
9. 3. 2017 od 18.00 hod 

Dvorní 765/5, Ostrava-Poruba  (vstup ze dvora)

Pokud máte zájem uspořádat besedu ve vašem městě či kraji, pište prosím na adresu:
info@allatra.eu, tel.: 737 124 037, 606 794 639
Více o globálních změnách klimatu a jejich účinných řešení se můžete seznámit
v dokumentu: http://allatra.eu/reports/o-problemah-i-posledstvijah-globalnogo-
izmenenija-klimata-na-zemle allatra.eu
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Naučili jsme se létat v povětří jako ptáci, potápět se jako ryby – zbývá jediné. Naučit se žít na zemi jako lidé. George Bernard Shaw

Zima kouzlí, soutěží s krásnem,
tiše se díváme, radujeme i žasnem.

Zvířátka sejdou se u plných krmítek,
vábí sněhový třpyt i krása ledových kytek.

Jaro ji brzy ze služby propustí,
zákony přírody dodržuj a cti.

Vše se probouzí po zimním spánku,
touží po vlahém, teplém jarním vánku.

Pokud se o lásku, city, lidé chvějí,
to se i na zemi zázraky dějí.

Zažij s přírodou úžasné splynutí,
na vodní hladině, souzní i věrnost labutí.

Opojná vůně s krásou květů vše promění,
přijmi přírody objetí – hluboce se na-

dechni.
Potkáš se s vírou, nadějí i laskavostí,
nebraň se přijímat i dávat lásky dosti.

Paprsky lásky i vesmír rozzáří,
na obloze měsíc, třpytivé hvězdy stráží.

Vše se tam prolíná s vesmírnou přesností,

síla lásky, krásna i touhy s radostí.
Svěží letní rosy vláha,

přírodě kouzlo života a krásy dává.
Ptáčci sledují překrásné dění,

zpívají o květech, lásce i lidském snění.

Ptačímu zpěvu rozumí nástroje hudební,
Žasneš, co umí zachytit malířské umění.

Léto je zrání a plodů rozdávání,
lesní pěšinka i prosté rukou dání.

Podzimní hra barev pohádkově čaruje,
babí léto nám paletu barev věnuje.

Bouřky střídá duhové krásno,
temno zase nevšedně zářivé jasno.

Toulám se přírodou – sním nebo bdím,
to držím se za ruce se štěstím.

Darovat bych chtěla kytici lučního kvítí,
hvězdu z nebe – co pro tebe jen svítí.

Cítíme to stejně – já i ty,
příroda rozdává překrásné klenoty.

Držím se za ruce se štěstím

Zimní 
Mrazíku, mrazíku,

ty máš skvělou taktiku,
domů se vracím celá čilá, 

jako bych se právě probudila,

mysl mám čistou a provzdušněné plíce
pocitů krásných na tisíce.

Kouzelná přírodo, vděčně ti vzdávám dík,
děkuji, děkuji, za každičký okamžik,

kdy bělavou nádherou mohu se procházet,
poklady věčné v sobě nacházet.

MASLENICA

ALATYR

Je jeden z nejživějších 
svátků v Rusku. Maslenica 
je v plném proudu. Lidé tančí 
na hudbu, která roztančí snad 
každého. Mrznou ve frontách 
na medovinu a bliny, hrají 
volejbal na sněhu a v parku 
u stolečků hrají šachy, jako 
by se nechumelilo. Všude 
okolo létají sněhové koule, 
roste jeden sněhulák za dru-
hým a mezi tím vším se na 
saních a bobech proháně-
jí malé i větší děti. Radost 
a veselí čiší snad z každého. 
A tak to má být. Kdo dobře oslaví týden 
maslenice, bude šťastný a úspěšný celý 
rok, říká staré přísloví. 

Maslenica kdysi a dnes
Maslenica je svátkem jara, probouze-

ním přírody ze zimního spánku, začátkem 
práce na polích a vyjádřením naděje, že 
i v dalším roce bude bohatá úroda. Slaví 
se po celý týden před Velkým půstem, tedy 
sedm týdnů před Velikonocemi. Avšak už 
v době maslenice lidé nejedí maso. Posled-
ní den, kdy jej smí jíst, je na tzv. Masnou 
neděli (Мясное воскресенье), poslední 
neděli před maslenicí, obdobou našeho ma-
sopustu. Stejně jako masopust i maslenica 
je pohanský svátek a uchoval se i po přijetí 
křesťanství v 10. století. Avšak samotné po-
jmenování svátku je docela mladé, „masle-
nica“ se mu říká teprve od 19. století.

V dnešní době si lidí užívají, že už 
zase mohou svobodně slavit příchod jara. 
Po celých 85 let byl tento svátek oficiálně 
zakázán, ale to už patří historii. Od roku 
2002 je maslenica ruským oficiálním svát-
kem a slaví se stejně jako kdysi. Prý už sice 

nemá tak mytický charakter, je uspěchaná, 
ale jedno přetrvává: všichni se baví, tancují 
a cpou se bliny. Přitom neváhají počkat si 
třeba půl hodiny na tuto pochutinu v teplo-
tách hluboko pod nulou.

Typický pokrm – bliny
Jídlem spojeným s maslenicí jsou be-

zesporu bliny, řekněme něco jako palačin-
ky mnoha chutí. Najdeme bliny naplněné 
jak marmeládou, tak i houbami, lososovou 
pastou nebo třeba kaviárem. Dozlatova 
propečené, kulaté a horké bliny symbolizu-
jí slunce, bohatou úrodu, šťastná manžel-
ství a zdravé děti. Maslenica je tedy obdo-
bím hodování, návštěv a je svátkem všech: 
bohatých, chudých, zdravých, nemocných, 
ale hlavně mladých lidí. Vždyť již od dáv-
ných dob byl tento svátek se spoustou tra-
dic a zvyků jedinečnou příležitostí sezná-
mit se a po Velikonocích, po Velkém půstu 
vystrojit svatbu! 

Od pondělí do neděle
Oslavy trvají týden. Každý den má své 

jméno i smysl a prováděly se na něj jiné 
obyčeje. Pondělí (Встреча, „Den uvítání“) 
patřilo dětem, na vesnicích děti vytvořily 

ze slámy strašáka Maslenici, po-
řádně ho vyparádili a pak obchá-
zeli dům od domu a hospodyně 
je vítaly s tácy plnými blinů. Pak 
přišla na řadu další oblíbená zá-
bava: sáňkování a závodění o to, 
kdo dojede dál. Tomu, kdo do-
jede nejdál, vyroste nejdelší len. 
V úterý (Заигрыш) přišla řada se 
sáňkováním převážně na novo-
manžele a ve středu (Лакомки) 
na nezadané. Mladí muži také ve 
středu chodili „k tchýni na bliny“.

Čtvrtkem začínaly hlavní 
oslavy. V těchto dnech se mělo jíst alespoň 
tolikrát, kolikrát pes zavrtí ocasem nebo ko-
likrát vrána zakráká. Vždyť po masopustu, 
v období 40 denního Velkého půstu, pořád-
ně vyhládne! A doplňovat energii bylo tře-
ba i ve čtvrtek, kdy se sváděly nejrůznější 
bitvy třeba o dobytí ledových hradů. Mož-
ná v nejhorším vnitřním boji museli obstát 
mladí zeťové v pátek (тёщины вечёрки): 
teď byla řada na nich, aby na oplátku po-
zvali své tchýně, jak jinak než na bliny.

Sobota (проводы) se stala osudnou pro 
strašáka Maslenici. Na nosítkách a s pán-
vičkou v ruce, na které se pekly bliny, 
byla dovlečena na kraj vesnice a na hrani-
ci upálena. Někde ji ještě obřadně pohřbi-
li, jinde z ní zbyla jen hromádka popela. 
V neděli, v „Den odpuštění“ (Прощённое 
воскресенье), měl ještě každý jedinečnou 
šanci omluvit se za vše, co kdy provedl 
svým blízkým a nezapomínalo se ani na ze-
snulé, kterým na hrob lidé přinášeli opět bli-
ny. Po týdnu radovánek, hodování a křep-
čení je třeba připravit se na půst. Všechno 
začíná nanovo. Zima je u konce, jaro, vítej!

http://www.cestovatel.cz

Přejdi Jordán, řeku všech nadějí
aneb odvážnému štěstí přeje…

Když dva měsíce ležíte v posteli, pak 
i louže, kterou jste dříve hravě přeskočili, 
je pro vás jako oceán a co potom potok, 
který se tváří jako dravá řeka, i když je to 
přitom malý potůček.

Vystupuji z auta nedaleko rezervace 
Skryjská jezírka. Běžím na louku, plná 
radosti mávám rukama, tančím, poskakuji 
z místa na místo a zhluboka dýchám vůni 
lesa, louky, vody. Pokračuji po nenáročné 
stezce podél Zbirožského potoka. Tudy se 
dá celkem bez problémů dojít až k největ-
šímu z jezírek, jen na závěr je cesta tro-
chu prudší a kamenitá. Pro odvážné je zde 
možnost vidět jezírka ještě z druhé strany 
potoka, ale má to jeden háček, je třeba po 
kládě přejít přes potok. Naprosto banál-
ní přechod přes celkem masivní, stabilní 
kmen, tedy pokud jste v kondici. Ale po 
dlouhé době, kdy jsem byla nucena ležet, 
byly moje nohy stále vratké a ani mysl ne-
byla nijak pevná. Stojím na kládě, udělám 
pár kroků vpřed a najednou dostanu strach, 
klepou se mi nohy, proto se vracím zpět. 
Je to pro mne náročné. Můj manžel je již 
na druhé straně, stejně jako skupinka dů-
chodců, kteří přechod zvládli hravě. Mám 
stále nejistotu v nohách, uvnitř se třesu, 
až se sama před sebou stydím (natož před 
okolím). Po třetím neúspěšném pokusu to 

vzdávám. Vypadá to, že dnes na druhý břeh 
nepřejdu. Škoda. Uvnitř ale stále bojuji. 
„Jsem nula! Ne, to dáš! Na to zapomeň!“, 
zmítají se ve mně protichůdné pocity. Hle-
dám důvody, proč to nejde. Na konec jsem 
se rozhodla přechod natrénovat. Zkouším 
přecházet po menších kládách, krůček po 
krůčku. Tyto klády ale nevedou přes potok, 
jen tak volně leží podél a přemosťují ma-
ximálně tak louže. Trénuji, tzn., že padám, 
vrávorám, ale znova a znova to zkouším. 
Postupně se to lepší. „Možná si ještě dnes 
troufnu i na tu velkou kládu, ale kdo ví“, 
řeknu si sama pro sebe.

Už jsem došla zase o kousek dál, ale 
strach mne zase přemohl a já se opět vra-
cím zpět. Zraje ve mě rozhodnutí to vzdát. 
„ Ne, nevzdám to, dám si ještě jeden po-
kus, poslední.“ řeknu si pro sebe. Násle-
duje hluboký nádech a téměř bez dechu 
kráčím po kládě, až na druhý břeh. Sláva! 
Vydechnu a skáču z kmene na pevnou zem, 
klepou se mi kolena, buší mi srdce. Mám 
v sobě silný pocit malého vítězství. Když 
jsem přešla zpět, přemýšlím, proč to bylo 
pro mne tak obtížné a co způsobilo moje 
obavy. Pomaličku na to přicházím - moje 
koncentrace se oddělila od pevné klády 
ve chvíli, kdy jsem začala sledovat proud 
vody a v tu chvíli jsem byla doslova ztrace-
ná. Objevil se strach, protože jsem přestala 

vnímat cestu i svůj cíl a ztratila se v tekou-
cí vodě pode mnou.

O pár měsíců později se mi během me-
ditace opět vybavil tento prožitek. Zároveň 
i poselství v něm skryté - když kráčíme 
k jakémukoliv cíli, neměli bychom se ne-
chat ničím vyrušovat. Je třeba dělat malé 
krůčky, pak třeba větší, ale nesmíme ztratit 
koncentraci. A to neplatí jen pro chůzi po 
kmeni spadlém přes potok, ale i v životě, 
který sám o sobě je pro nás úžasnou cestou.

Přeji vám pevné kroky po všech vašich 
cestách s vyhlídkami do kraje, jen tak pro 
radost a inspiraci…

Alena Stellnerová

Kámen Alatyr se má nacházet ve 
středu světa a představuje centrum 
mytologického vesmíru, tradičně se 
umísťuje na východní stranu, na raj-
ský ostrov Bujan (ostrov věčného jara 
(léta) - bujný - jarý tj.plný života a síly). 
Tento rajský svět, kde jsou všechny stro-
my ze zlata, nám připomínají i pohádky, 
kde se za mořem nachází zlatá krajina, 
místo plné různých mýtických až bož-
ských postav.

Ostrov Bujan a kámen Alatyr jsou 
nejrozšířenějšími motivy středověkých 
ruských legend a ruského folklóru. Alatyr 
se popisuje jako bílý, zářící, horký. V něm 
nebo pod ním se ukrývá mocná, nebeská, 
nekonečná. Tato síla je zdrojem uzdravení, 
v různých lidových zaříkáních a prosbách se 
Alatyr a „síly nebeské“ v něm ukryté prosí 
o pomoc při uzdravení různých chorob lidí 

a dobytka. V této souvislosti třeba vzpome-
nout i na „nebeské řeky“ „živé vody“, které 
mají pramenit pod Alatyrem a jejich zdro-
jem má být právě tato síla nebeská.

S Alatyrem se těsně váží dvě mýtické 
postavy. První je dívčina-mladucha sedí-
cí na Alatyru, „zašívající rány“ a „léčící 
choroby“. Bývá nazývána Zora (Zorja), 
což koresponduje s umístěním 
Alatyru na východě. V postavě 
této dívčiny se zřejmě projek-
tuje staroslovanská Bohyně. 
V mladších folklórních předsta-
vách byla nahrazená v této úlo-
ze svatou Marií Bohorodičkou.

Druhou postavou souvise-
jící s kamenem Alatyrem je sv. 
Ilija (Eliáš), který nahradil předkřesťan-
ského hromovládce Peruna. Prorok Ilija 
tu vystupuje jako střelec stojící na Alatyru 
a střílející hromy, nazývané „peruny“, po 
hadovi-drakovi (čertovi), nebo zasahuje 
personifikované lidské choroby. Archaič-
těji působí verze, kde sv. Ilija odráží tyto 
„hromové střely“ jako jiskry z Alatyra 
svým „železným kyjem“. 

Dalším velmi podstatným prvkem li-
dových příběhů s Alatyrem je strom, kte-
rý vyrůstá přímo na kameni. Tento strom 
vyrůstá ze „síly nebeské“, jindy zase ony 
řeky vytékají z jeho kořenů. Tento strom 
není druhově specifikovaný, „vyrostl od 
země do nebe a pokryl celý svět z jednoho 
konce na druhý“, bývá vykovaný ze zlata a 
stříbra (tak jako všechny rostliny a zvířata 
na rajském ostrově Bujan) a dozrávají na 
něm všechny plody světa.

Alatyr je otcem (matkou) všech kame-
nů. Může být malý, ale i velký jako hora. 
Někdy se popisuje jak leží na svaté hoře 
uprostřed světa, uprostřed ostrova Bujan. 

V slovanském světě je množství po-
svátných míst, kde se nachází na jednom 
místě (nebo v jedné lokalitě) posvátná 
hora, posvátný kámen (skála), posvátný 
pramen (řeka) a posvátný strom (háj), které 
s různou úplností vyjmenovaných prvků, 
jakoby symbolicky kopírovaly mytologic-
ké uspořádání světa. Alatyr jako otec všech 

kamenů souvisí, především 
s jantarem. Kromě toho, že 
průhledný jantar ohnivé bar-
vy připomíná popis Alatyru, 
se Baltské moře jako bohatý 
zdroj jantaru v Rusku na-
zývalo i „Alatyrské moře“. 
Zdroj: www.cernobili.org/
Texty/SLOVBAJE.pdf

„Mimochodem, v Holubičí knize 
(Голубинная книга), vysvětlující vznik 
světa, se také objevuje zmínka o kamenu 
Alatyr. Podle legendy na něm byly vyte-
sány znaky, „hovořící“ o zákonech boha 
nebes Svaroga. Dle starých ruských po-
věr právě pod kamenem Alatyr pramení 
živá voda, přinášející celému světu obži-
vu a uzdravení (utváření), právě pod ním 
se ukrývá síla, jež nemá konce, a právě 
na kameni Alatyr sedí krásná dívka Zarja 
(Červánek), která neustále budí svět z noč-
ního spánku. Nyní to všechno porovnej se 
znalostmi o znaku AllatRa, o síle božského 
tvořivého ženského principu Allat a jeho 
důležité roli jak v procesu rozvoje Ves-
míru, tak i v duchovním probuzení Osob-
nosti a jejího splynutí s Duší. Alatyr, tak 
předkové Slovanů v duchovních legendách 
odedávna nazývali sílu Allat, vycházející 
od Boha, a toho člověka, který tu sílu hro-
madil a duchovní prací jí v sobě násobil.

Anastasia: Ano, disponuješ-li duchov-
ními znalostmi, je všechno očividné.“

 Allatra, A.Novych

... pokračování z minulého čísla

Prekvapujúce bolo dozvedieť sa, že 
napríklad slony sú schopné počuť infra-
zvuk, ktorý sa šíri v atmosfére oveľa ďalej, 
ako obyčajný zvuk a to im pomáha nájsť 
sa navzájom na veľké vzdialenosti. Naj-
viac zo všetkého ma prekvapili delfíny 
a netopiere – oni počujú ultrazvuk. Však 
pre nich je hlavným nástrojom orientácie 
v priestore, v ich životnom prostredí. Po-
mocou neho ich mozog vytvára obraz oko-
litého sveta, vhodný pre ich život. A oni sú 
k tomuto dokonale prispôsobené. A opäť 
záver, že dôverovať svojmu sluchu s jeho 
ilúziami tiež nemôžem.  

Rovnaký obrázok som odhalila aj s os-
tatnými zmyslami. 

 
Sociálne ilúzie
Potom som pochopila, že k rovnakým 

omylom a skresleniam ma vedú aj sociálne 
ilúzie.

Napríklad názor, že určité umelecké 
dielo je majstrovským dielom, nemôže byť 
ničím iným, ako vnútenou ilúziou, ktorá 
zhromažďuje celé fronty ľudí, túžiacich 
ho uvidieť. A ilúzia, existujúca v dnešnom 
svete, že chudé dievča je vzorom krásy – 
je tiež vnútená, pretože každá epocha mala 
svoje  štandardy krásy, ktoré sa výrazne 
líšili od súčasných. Tento vnútený stereo-
typ núti veľké množstvo ľudí zostávať 
v tejto ilúzii a trpieť komplexom menej-
cennosti.

Na vytváraní ilúzií, ktoré sú prítomné 
v našom živote, pracuje mnohopočetný 
personál profesionálnych špecialistov  - 
politických technológov, marketológov, 
historikov, filozofov atď. Veď práve 
nimi sú rozpracovávané mýty, vypúšťa 
sa dezinformácia (o generálnej oprave 
vášho domu, o pustení teplej, či studenej 
vody k presnému termínu), určujú sa 
neadekvátne „vedecké“ koncepcie (o efek-
tivite toho, či iného liekového preparátu, 
biologických prísad), zdokonaľujú sa 
rôzne technológie riadenia a veľa iného.

Ešte som odhalila významnú ilúziu, 
ktorá bola nanútená ezoterickými školami. 
Ilúzia, že ja som - Duša. A keď nebu-
dem môcť, alebo nestihnem niečo urobiť 
teraz počas tohto života, tak prídem ešte 
raz a všetko vyriešim.  Až teraz, vďaka 
súčasnej spisovateľke Anastasii Novych, 
ktorá prostredníctvom kníh priniesla do 
sveta nachádzajúceho sa na hrane Pôvodné 
Znalosti, Pravdu, som získala skutočné 
Znalosti o Duši. Jej knihy sú Večným vo-
laním Duchovného sveta, spasiteľská po-
mocná ruka od Boha na križovatke časov. 
Začala som študovať a poznávať túto náu-

ku a pochopila som, že ŠANCU SPASIŤ 
SVOJU DUŠU  MÁM iba JEDNU a že 
mi je daná len V TOMTO ŽIVOTĚ.   

Tieto znalosti ma priviedli aj k vnú-
tornému, hlbokému, celostnému pochope-
niu, že všetko v tomto hmotnom svete – je 
smrteľné a len čo sa narodilo, už aj umi-
era. A keď som začala hlboko a detailne 
skúmať tému ilúzie rozumu, tak som 
pochopila, že okolitý svet nie je skutočný, 
je naozaj iluzórny.  

 
Tak akýže je v skutočnosti 
viditeľný vonkajší svet?

Tu vo vnútri zaznela jasná otázka – 
aký pravý je viditeľný vonkajší svet?

"A čo predstavuje tá selektívna infor-
mácia z okolitého sveta, ktorej väčšia časť 
prichádza cez zrak? To, čo vidíme v súlade 
s tou istou kvantovou fyzikou – to je ilú-
zia, zrodená geometriou daného priestoru. 
V obvyklom stave vedomia vnímame svet 
nie z pozície odstupu kozmického, či iného 
Pozorovateľa, ale z pozície Pozorovateľa, 
ktorý je ponorený v tomto trojrozmernom 
priestore, nachádza sa v určitých súradni-
ciach, v daný časový okamih. Preto aj svet 
budeme vnímať jednostranne, len z tohto 
bodu a tu sa bez skreslenia nezaobídeme. 
Dokonca aj svoje telo vidíme ako trojro-
zmerný obraz, ktorý vníma náš mozog, na-
ladený na pre nás bežný každodenný stav 
vedomia.

Ak zmeníme stav vedomia a pozrieme 
sa napríklad na naše fyzické telo v stave 
meditácie, uvidíme auru a jej príslušné 
obaly, čiže našu úplne inú konštrukciu. 
Vykonávajúc zložitejšie meditácie, spojené 
s pozorovaním z vyšších dimenzií, môžeme 
uvidieť svoju ešte rozsiahlejšiu, celistvú 
konštrukciu, vrátane častí nachádzajúcich 
sa v iných dimenziách. Toto všetko zod-
povedajúco rozšíri našu predstavu o ener-
getickej stavbe človeka.  

Okrem toho je potrebné vziať do 
úvahy, že mozog je umiestnený v lebečnej 
schránke, teda je úplne izolovaný od 
vonkajšieho prostredia. Nemá žiadny pri-
amy kontakt so svetlom okolitého fyzick-
ého priestoru. Svetlo, ktoré vstupuje do 
očí, sa jednoducho premieňa na elektrický 
signál. A práve tento signál mozog analy-
zuje a dešifruje, obrazne povedané, vo svo-
jej „temnote“. Inými slovami, náš mozog 
nevidí "skutočný obraz" (presnejšie ilúziu 
geometrie daného priestoru), ale iba prem-
enený signál zvonku - "elektrickú kópiu" 
obrazu, viditeľnú v obmedzenom rozsahu 
vnímania." z knihy AllatRa

pokračování na str. 6

Odhalenie ilúzií okolitého sveta 
MOJA VOĽBA - VEČNOSŤ!

Alena Chamrádová, Ostrava

Hana Jílková, Loštice
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Agapit Pečerský byl prvním Léka-
řem Kyjevské Rusi, mnichem Kyjevo-Pe-
čerské 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 vy-
znání, dokonce i ti, kteří se považují za 
ateisty. V čem tkví tajemství takového po-
divuhodného působení tohoto Svatého na 
lidi? V čem se skrývá jeho síla?

Hluboce vážená osobnost Agapita Pe-
čerského je zahalena velkým tajemstvím. 
Podrobný popis jeho mimořádné duchov-
ní síly, pozoruhodného týdne (začínají-
cího 25. února) a projevu jedinečných 
vlastností jeho ostatků, najdeme ve 2. díle 
knihy „Sensei ze Šambaly“ současné po-
pulární spisovatelky Anastasie Novych. 

"Sensei pověděl o starém ruském lé-
kaři Agapitovi z XI. století, monarchovi 
Kyjevo-Pečerského kláštera, díky jehož 
neustálému vlivu se lidé dodnes uzdravují. 
Agapit nebyl obyčejný mnich. Byl to Bód-
hisattva ze Šambaly, který dožíval svůj věk 
v klášteře. Říkali o něm, že v něm přebýval 
sám Duch Svatý. Právě díky jeho nevšední 
Osobnosti se posléze stala Kyjevo-Pečer-
ská lávra nejen centrem vědy a kultury, 
ale i významným duchovním centrem 
Staré Rusi.

Avšak díky tehdejšímu zásahu Agapita 
Pečerského byly do tohoto procesu v Ky-
jevské Rusi aktivovány právě pozitivní 
symboly, z nichž mnohé (znak AllatRa, 
Allat, kosočtverce, kruhy, rovnostranné 
kříže) byly velmi dobře známy i v obdo-
bí před křesťanstvím. Agapit v podstatě 
obnovil Znalosti, včetně těch o čtyřech 
Bytostech, o duchovním osvobození člo-
věka. Ovšem, nebylo to učiněno očividně, 
ale skrytě, ale to neznamená, že by to bylo 

méně důležité. Čili díky duchovní činnosti 
Agapita Pečerského, Lékaře Nezištného 
došlo k obnově převážně pozitivních zna-
ků, což se, přirozeně, projevilo na duchov-
ní budoucnosti daných národů.

Rigden: Agapit Pečerský zasvětil Ja-
roslava Moudrého do tajemství aktivních 
znaků, detailně mu pověděl, jak a jaké zá-
kladní kultovní stavby je nezbytné postavit 
v hlavním městě a v zemi. A co bylo nedů-
ležitější, pověděl mu jak a jaké znaky se na 
nich mají umístit. Sdělil mu rovněž, co je 
zapotřebí udělat, aby tyto znaky aktivoval, 
aby mezi lidmi vyvolaly duchovní vzestup 
a tak je ochránil od vlivu negativních sil 
neviditelného světa. Agapit samozřejmě 
sledoval své cíle, zakládal duchovní znaky 
pro budoucí pokolení...

...Jaroslav skutečně 
prokázal svou Moud-
rost. Spolu s týmem lidí 
stejného myšlení tento 
projekt úspěšně reali-
zoval, díky čemuž se za 
krátkou dobu Kyjevská 
Rus stala nejen vzkvé-
tajícím státem, ale stala 
se i „Domovem Přesvaté 
Bohorodičky“.

V tu dobu, hlavně 
kvůli správnému rozmís-
tění pozitivních znaků 
a propagandy lidských 
morálních a kulturních 
hodnot, se v lidech za-
čaly stále častěji proje-
vovat nejlepší duchovní 
vlastnosti. Ve světových 
názorech Slovanů té 
doby se začala služba 
„Pravdě Boží“ sdružovat 
se službou Dobru, vyšší-
mu duchovnímu Blahu, 
vítězstvím Dobrodiní. Lidé v podstatě na-
lezli společné body starých náboženských 
představ s novými, které zavedli předchozí 
politikové a kněží. Proto po rozepřích na 
náboženské půdě v té době došlo k pozitiv-
nímu rozmachu, takové duchovní jednotě 
lidí na území starého ruského státu...

Je třeba poznamenat, že jako příklad 
vybudování podobných chrámů s takovou 
symbolikou v Kyjevské Rusi posloužil 
právě kyjevský chrám Svaté Sofie -  
hlavní duchovní „perla“ Kyjevské Rusi. 
Byl postaven v 11. století v centru Kyje-

va podle projektu, který doporučil knížeti 
Jaroslavovi Moudrému Agapit Pečerský. 
Chrám neměl obdoby ani v byzantské ar-
chitektuře té doby. 

Co je ale zajímavé, nehledě na všech-
ny ty téměř tisícileté peripetie, dodnes ve 
zvláštním výklenku – klenba hlavního 
oltáře září ta stará ruská pravoslavná per-
la – šestimetrová mozaika Bohorodičky, 
takzvaná „Oranta“. V křesťanství se po-
važuje za jeden z ikonografických typů 
Bohorodičky, která se zobrazuje v životní 
velikosti s rukama zdviženýma do úrovně 
tváře, ohnutými v loktech.

Anastasia: Tedy, ruce Bohorodičky 
jsou vyobrazeny ve tvaru symbolického 
znaku Allat – téhož starodávného symbo-
lu duchovního splynutí Osobnosti a Duše, 

osvícení a pochopení Pravdy, dosažení 
duchovního osvobození... V oblouku nad 
klenbou tohoto unikátního výklenku se 
dochoval nápis v řečtině od asketů Atho-
su pro budoucí pokolení Kyjevské Rusi: 
„Bůh uvnitř ní stále zůstává: pomůže jí 
Bůh od rána do rána.“

V kontextu vyprávění o Kyjevské Rusi 
bych rád upozornil na následující, neméně 
důležitou stránku dějin. V Kyjevské Rusi 
bylo uctívání Archanděla Gabriela a Pan-
ny Marie společné od samého počátku jak 
se patří. Teprve mnohem později, v 15. 
století, lidé vyčlenili uctívání Archanděla 

Gabriela z kultu Zvěstování Svaté Boho-
rodičky, ačkoliv to bylo chybné. Tam, kde 
Panna posvátně tvoří, vždy s Ní přebý-
vá i Duch Svatý. Mimochodem, v nábo-
ženských představách Slovanů (ještě před 
přijetím křesťanství) se společně uctívaly 
páry z mužského a ženského božstva, řek-
neme-li to tedy naším jazykem – ve význa-
mu duchovního symbolu božského Lotosu 
(plánu) a tvořivé síly Allat (ztělesnění plá-
nu).

Rigden: Co se týká Archanděla Gab-
riela a Panny Marie, na oltářních sloupech 
hlavní východní klenby Sofijského chrámu 
v Kyjevě, kde je umístěna Bohorodička 
„Oranta“, se dodnes dochovala mozaiková 
vyobrazení Zvěstování.

Anastasia: Ano, na jednom sloupu je 
tam vyobrazen Archanděl 
Gabriel, jehož prsty pravé 
ruky jsou spojeny do gesta 
požehnání. Na dalším slou-
pu je vyobrazena Bohoro-
dička s vřetenem v rukou, 
předoucí duchovní nit' lid-
ského života.

***
Skutečně, pokud bu-

deme pokračovat v porov-
návání podle „míst síly“, 
vyplují na povrch docela 
zajímavé okamžiky z his-
torie duchovního života 
lidstva. Pokud se například 
podíváme na východní po-
břeží Řecka blízko města 
Larisa… Nedaleko odtud 
se nachází hornatý poloos-
trov Chalkidiki se svatou 
horou Athos! Dnes je to 
místo s největší koncent-
rací pravoslavných mni-
chů, je to duchovní klášter, 

který uctívá mnoho lidí a nachází se pod 
zvláštní záštitou Přesvaté Bohorodičky. 
V průběhu více než tisíce let jsou tam bez 
přestání pronášeny modlitby, všude se na-
cházejí dávné znaky, vyobrazení Bohoro-
dičky a Archanděla Gabriela. Jak cenný 
je klášter Vatoped (postavený na počest 
Zvěstování Přesvaté Bohorodičky) nebo 
klášter Svatého Pantelejmona (Rusik, Ro-
ssikon) na Athosu? Vždyť k duchovní čin-
nosti těchto dávných klášterů měl ve své 
době přímý vztah i Agapit Pečerský. Jen 
vskutku znakové události v minulosti mají 
vzdálené následky i v daleké budoucnosti!

Rigden: A všechno to začalo aktivací 
znaků…

***
„…K této události dochází každoročně 

po celý týden počínaje 25. únorem. Pro-
toženení v těchto dnech na Zemi posvát-
nějšího místa, kde člověk, bez ohledu na 
jeho vyznání, mohl být se svou prosbou tak 
blízko Bohu. Tuto šanci má každý člověk 
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 duší 
důležitějšího 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 jakéhokoli důvodu než pro spásu své 
duše. Neproste o tělo, o zdraví, nestra-
chujte se o život – to vše je jen prach 
a touhy nenasytné. Není důstojnější pros-
by 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

Agapit i dodnes nezvyklým způsobem 
nezištně pomáhá lidem a inspiruje je 
k dobrým skutkům, dává jim vzácnou 
možnost nahlédnout do sebe a probudit 
podstatu skrytou hluboko uvnitř.

s použitím materiálu z knihy A. No-
vych AllatRa, Sensei ze Šambaly, 2. díl
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pokračování ze str. 1
Uvedl jsem neúplnou verzi, v textu je 

jedno místo, které mě zaujalo, uvedu ho 
zvlášť:

"A kvůli tomu se kníže Andrej roz-
hněval na Novgorod a začal chystat válku. 
Sám pak onemocněl a poslal svého syna 
Romana na Novgorod s celým suzdalským 
vojskem a s ním šli kníže Mstislav se smo-
lenčany a se svými knížaty toropčany, mu-
romčany, rjazaňčany, pereslavlčany a se 
všemi knížaty šla celá Ruská zem. A bylo 
všech knížat sedmdesát dva."

Dvaasedmdesát knížat, kteří šli obsadit 
Novgorod. Tato velice známá struktura 70 
(plus jeden až tři), se již objasňovala. Kro-
mě toho, pokud jde o bratrovražedné války 
knížat, je jasné, kdo za tím vším stojí.

"Přes dílo Manehta byli Archonti jed-
noduše historicky odhalení, především 
svou strukturou. A nebylo to poprvé. To 
není jen tak, že v legendách o Sethovi se 
zmiňuje dvaasedmdesát spiklenců. To není 
jen tak, že židovští žreci následně zřídili 
nejvyšší soud pro svůj národ - Sanhedrin, 
který vedli "velekněží". Vůbec ne náhodou 
počet členů sanhedrinu (kteří, pokud si pa-
matujete, svého času vyslýchali a soudili 
Ježíše Krista) je sedmdesát jedna lidí. Pro-
tože sedmdesát (plus jeden  až tři), třicet 
(plus jeden až tři) a deset (plus jeden až 
tři) - to jsou základní číselné struktury lidí 
Аrchontů.

- Proč s předponou "plus jeden až 
tři"? - Nerozuměl Viktor.

- V závislosti na významu tohoto kruhu 
pro Аrchonty,  se do něj přidávají jeden až tři 
lidé.  Jsou to kruhy síly. O nich si povíme poz-
ději ". (A.Novych Sensei ze Šambaly. 4. díl )

A jak došlo k tomu, že se  "Svátek 
ikony začal oslavovat 27. listopadu, podle 
všeho ještě před zjevením jejího zázraku 
novgorodčanům?  Co se stalo 25. úno-
ra roku 1169 (1170)", je popsáno v knize 
AllatRa na straně 548:

"... Nádherná ikona ... Už jsem říkal, 
že ve Staré Rusi byl národem obraz Boho-
rodičky nejctěnějším. Tuto ikonu  nazývají 
"Znamení" pouze  Slované Ruska, Ukraji-
ny, Běloruska (a také ty národy, které byly 
poté s nimi historicky spojené do jedné 
velké země) a nikde jinde. V jiných zemích 
ji nazývají Matka Boží, "Velká Panagia", 

"Pantonassa", 
" P l a t i t e r a " . 
Málokdo ví, že 
v staroslovan-

ském jazyce slovo "znamení" pochází ze 
staroruského slova"Znamja" , což zname-
ná "znak". Na Rusi se taková ikona poprvé 
objevila v XI. století, ale již  po skončení 
pozemského života  Agapita Pečerské-
ho Lékaře Nezištného,  začali tuto ikonu 
mezi lidem nazývat nejen "znamením", ale 
i "ztělesněním", znakem spasení. V tom je 
ta podstata!

MATKA BOŽÍ VELKÁ PANAGIJA  
Časem na zobrazeních Matky Boží 

Oranty začali umisťovat na její hrudi kruh, 
kde se ve svatozáři objevovalo dítě Ježíš 
Kristus.  Vznikal jakoby znak toho tajem-
ného vtělení, polidšťování od všemocné-
ho Boha, které jí dalo sílu Vládkyně světa 
a  nezničitelnou (neporušitelnou) sílu její 
modlitby. Tento typ zobrazení získal v By-
zanci pojmenování "Matka Boží Velká Pa-
nagija" ("Panagija" - řecky "Přesvatá")

Anastasia: A dodnes  lze o tom nalézt 
zmínky. Jen bohužel v církevních legen-
dách začali dávat větší důraz na fyzické 
spasení lidí, než na duchovní. Konečně, 
pokud pozorně prostudujeme historii to-
hoto období, tak i nepřímé zprávy nás na-
konec přivedou k historickým událostem, 
spjatými s konkrétními údaji. Například 
25. února roku 1169 díky ikoně "Oran-
ta" došlo k zázračnému ukončení výsled-
ku bitvy u Velkého Novgorodu, díky čemuž 
začal lid  Bohorodičku následně uctívat 
jako svou ochránkyni.  Pravdou je, že 
mocipáni na počest této události stanovi-
li svátek, ale  až na 27. listopadu podle 
juliánského kalendáře (10. prosince dle 
nového).

 Rigden: Tak to i bylo. Jednoduše, 
k této  události došlo v období Velkého půs-
tu.  Bylo nevhodné slavit, vždyť byl půst. 
A tak to připojili k 27. listopadu, ke svátku 
tehdejší hlavy města  Novgorodu. Nicméně, 
ve vládě bylo všechno, jako obvykle, nic se 
nezměnilo. Ale to  hlavní je, že lidé cítí to 
pravé. Přesto, pokud chceme být spraved-
liví, je třeba říci, že tato ikona již od XI. 
století v Kyjevské Rusi vykonávala mnoho 
duchovních zázraků.  I poté se díky této 
ikoně uskutečnilo mnoho tajných i zjev-
ných zázraků. Stala se v celé pravoslavné 
ekumeně natolik oblíbenou, že ji začali 
vyobrazovat nejen na nástěnných malbách 
v chrámech. Tento znak se stal  dostupným 
všemu lidu.  Šířil se  v podobě  měděných 
odlitků jako amulety, ikonka-čtyřlístků, en-
kolpiony (relikvie, které se věšely na hruď, 
v dávných dobách se nazývala "hruď", 
"prsa"), ražby obrázků a tak dál."

ZÁZNAMY A KOPIE. ZÁZRAKY
...V historii ikonografie je několik zá-

znamů nebo kopií, vyrobených podle iko-
ny Bohorodičky "Znamení". Nacházejí se 
nejen  v Rusku, ale i za jeho hranicemi. 
Jejich názvy odpovídají umístění obrazů: 
Abalakská, Kurská, Vologodská, Pavlov-
ská, Solovecká, Cárskoselská a jiné.

• Albazinská "Slovo se stalo tělem" - 
obraz byl pojmenován na počest pevnosti 
na Amure Albazin; obraz pomohl v bojích 
proti dobyvatelům pevnosti a potom po 
přenesení do Blagověščenska,  nedovolil 
nepříteli dobýt pevnost  po dobu 19-ti dnů,  
a to až do jejich úplného ústupu.

"Ikonu přivezl na Amur v roce 1665 
blažený stařec Jermogen z Kirenského 
kláštera Svaté Trojice. Nejednou byla pev-
nost Albazin vystavena útokům Číňanů, 
ale pokaždé neviditelná Ochrana Boho-
rodičky chránila albazince před krutými 
nepřáteli. Ale malé síly kozácké posádky 
nestačily a v srpnu roku 1690 byla pevnost 
opuštěna.

V roce 1900, během povstání Boxerů 
v Číně, vlna rebelie došla až k ruské hra-
nici. Čínská vojska se nečekaně objevila 
u Blagověščenska. 19 dnů byl nepřítel před 
městem, vyhrožující, že vtrhne na ruský 
břeh. V Blagověščenském chrámu bez pře-
stání probíhala mše, zpívaly se litanie před 
zázračnou ikonou "Znamení", Albazinskou 
"Slovo se stalo tělem". Nepřítel se neod-
vážil překročit Amur a  odešel z města."

Velká svatyně Priamuriaa celého 
Dálného Východu!

 OKOLO ZEMĚ
30. září 2009 transportní kosmickou 

lodí "Sojuz TMA-16" byla dopravena uctí-
vána ikona Matky Boží "Znamení" na palu-
bu Mezinárodní vesmírné stanice (ISS). Její 
kosmický let trval 12 dnů. Na Zemi se vrá-
tila  jako součást 19. ISS Expedice 11. října 
2009. Během doby, kterou ikona strávila 
na oběžné dráze (v ruském segmentu ISS), 
provedla 176 letů kolem Země.

"Znamení" není jediná ikona, která 
byla v kosmu. Ve vesmíru byly také kous-
ky ostatků několika Svatých.

Když jsme už začali o vesmíru, dovo-
lím si na závěr článku trošku odbočit od 
tématu a uvést některé výroky z interview 
Alexeje Archipoviče Leonova, prvního 
člověka, který vešel do otevřeného kosmu.

„Vzpomínám si na tuto příhodu. Na 
jedné recepci v Georgijevském sále, vě-
nované letu Gagarina, se Chruščov zeptal 
Jury, zda neviděl ve vesmíru Boha. Ten 
si všiml, že Chruščov se ptá v žertu a na 
oplátku odpověděl: "Viděl". Chruščov 
zvážněl a řekl: "Nikomu o tom neříkej". 

"Vůbec, pro mně Jura - to je téměř 
svatý člověk. Jak miloval rodiče, zejmé-
na matku! Jaké listy jí psal. Nemohu za-
pomenout na jeden z nich: "Tak tě miluji, 
maminko, tak vzpomínám! Tak rád jsem 
líbal žilky na tvých rukou"... Jura všechny 
miloval, i proto ho všichni měli rádi. Jak 
se staral o rodinu, přátelé, úplně cizí lidí, 
kteří k němu přicházeli pro pomoc! To vše 
hovoří o tom, že měl křesťanskou duši."

Alexeji Archipoviči, Vy jste v březnu 
1965 jako první pozemšťan vyšel do ote-

vřeného vesmíru, byl jste jeden na jedno-
ho s kosmickou hlubinou. Jaké jste v té 
chvíli měl myšlenky?

- Let do kosmu - to je nejsilnější šok, 
otřásající celým člověkem, v první řadě 
duší. Mluvil jsem s mnoha kosmonauty 
a všichni s nadšením vzpomínali čas, strá-
vený na orbitě. Pamatuji si na slova Jury: 
"Obletíc Zemi na lodi "Vostok", jsm uvi-
děl, jaká překrásná je naše modrá planeta. 
Lidé, chraňme krásu Země, zvelebujme  ji 
a neničme ji". Pak bez ohledu na to, ko-
likrát  létali, všichni měli stejnou myšlen-
ku: "Zemi, s její božskou krásou, je třeba 
chránit". Přitom to nemluvili humanisté.  
Jsou to slova lidí inženýrského založení, 
"techniků".

Tehdy, v roce 1965, když jsem vyšel 
z lodi, mě najednou  napadlo: "Člověk je 
zrnko písku, ale rozum těchto "zrnek pís-
ku" mi dovolil ocitnout se mezi hvězda-
mi". Byl to opravdu božský obraz. Hvězdy 
byly všude: nahoře, dole. A pode mnou 
plavala Země. A přesto bylo těžké zbavit 
se myšlenky, že atmosféra nad Zemí je ta-
ková tenoučká, jak ... pauzovací papír na 
výkresu. Cože to vyvádíme, když ji ničíme 
a spolu s ní i celou Zemi!

Takové zážitky mění člověka. Když 
se my, kosmonauti astronauti, dáváme do-
hromady, nerozdělujeme  se navzájem na 
"bílé" a "barevné", Rusy, Američany, Ev-
ropany.  Všichni jsme děti Země, děti Boží. 
Bez letu by nám bylo těžší pochopit tuto 
jednoduchou pravdu. "

Pozoruhodný příklad JEDNOTY 
mezi lidmi z různých koutů naší planety 
a tak mě napadá nereálná myšlenka: "Po-
kud bychom poslali všech 7 miliard spolu 
do kosmu, možná by po pohledu ze shora 
na svou rodnou planetu, těchto 7 miliard 
pochopilo jednoduchou pravdu ..."

"VŠICHNI JSME DĚTI ZEMĚ, 
DĚTI BOŽÍ."

Autor: Igor

ZNAMENÍ  MARIE

Agapit Pečerský, Lékař Nezištný

"Věčná Moudrost umožňuje člověku proměnit duchovně sebe sama, poznat 
skrytou podstatu minulých a budoucích událostí. Tato Moudrost je Jím stvořený 
tvůrčí princip, který otevírá každému, kdo Ji přijme, cestu do Jeho Věčnosti." 

z knihy A. Novych AllatRa

Agapit Pečerský: Věčná Moudrost
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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; 

... pokračování z minulého čísla
V hlubinách temnoty svítilo jasné 

světlo, mělo žlutavě - bílou až stříbřitou 
barvu, na povrchu měnící se do duhova. 
Skutečně jakoby připomínalo měsíc, je-
hož kráse se člověk obdivuje tam nahoře, 
ve vnějším světě.  Ovšem toto světlo bylo 
zcela jiné, bylo živé a mělo v sobě něco, 
co bylo naprosto mimo mé chápání. Ko-
lem dokola této nepopsatelné nádhery se 
rozprostíraly útvary, které velmi připomí-
naly velké bílé okvětní listy. Skutečně, co 
jsem pozorovala, připomínalo velký bílý 
živý květ. Světlo přitom vyzařovalo z jeho 
samotného středu, který byl sám o sobě 
opravdu záhadný. Zdálo se mi to, nebo ne, 
jakoby z něho proudila síla, jakoby on ne-
byl pevný, dost možná, že by jím mohl člo-
věk projít... Říká se, že Duše je portálem 
do světa Boha. Může tohle být ta cesta? 

Chvíli jsem vířila okolo a pak se při-
blížila co nejvíce to šlo. Zmocnily se mě 
pocity, které lze jen těžko popsat slovy. 
Bylo to, jako kdyby mě někdo zalil Lás-
kou přímo z Vesmíru. Jakoby by mě objala 
sama Láska a já se stala její součástí. Cítila 
jsem zvláštní pocit něčeho důvěrně zná-
mého a věděla jsem, že jsem zde naprosto 
v bezpečí. Cítila jsem, že tady jsem doma, 
že toto je ono. Bylo to tak opravdové! Na-
lézala jsem se ve stavu  velmi intenzívního, 
všeobjímajícího, rozpínajícího se nekoneč-
ného Bytí a bylo to tak neskutečně vyživu-

jící a naplňující, že jsem jasně chápala, že 
nic víc nepotřebuji. Jen toto.

Po nějaké době jsem se lehce vzdálila, 
abych si uvědomila, co se děje. Napadlo 
mě, že možná už neexistuji. Vždyť jsem se 
rozpila jako skvrnka od inkoustu do celého 
Vesmíru! Možná, že už se tam nahoru do 
světa nikdy nevrátím... Chtěla jsem se zno-
vu přiblížit, ponořit se do toho proudu, ale 
už to nešlo. To, že jsem si chtěla něco uvě-
domit a pochopit to, co je mimo chápání, 
mě od Duše oddálilo, znemožňovalo mi to 
vrátit se zpět. Cítila jsem se velmi zvláštně, 
jako bych stála mezi dvěma světy. Jedna 
síla, a to velmi mocná, mě táhla směrem 
k Duši, ke Zdroji světla, a v tu samou chvíli 
mě druhá velká síla táhla od tohoto Zdroje 
pryč, nahoru, do světa. Napadlo mě, že ješ-
tě nejsem hodna, že nejsem připravena, že 
něco takového smějí jen ti zkušení, a v tu 
samou chvíli zvítězila síla z vnějšího světa 
a unášela mě pryč. 

Cesta zpátky byla rychlá. Ani jsem si 
nevšimla světelné mlhoviny mých tváří, 
vůbec si nepamatuji, zda tam tváře vůbec 
byly. Oči a uši jsem měla naplněné svět-

lem, vnímala jsem jen zvláštní, nepopsatel-
ný stesk někde hluboko v sobě.  Opravdu 
jsem se musela vracet? Byla to opravdu ně-
jaká vnější nepřekonatelná síla nebo něco 
ve mně samotné, co mě donutilo vrátit se 
zpět do světa tam nahoře?

Když jsem se probudila, bylo ráno a já 
ležela oblečená ve své posteli. Cítila jsem se 
neobyčejně povzneseně a slavnostně, pocit 
tepla a lásky, který mě hřál zevnitř, mi dával 
znát, že se tato cesta k Duši skutečně udála. 
Duše, vše, co si jen přejeme, bezpečí, pravá 
Láska, pocit Domova, největší štěstí, bla-
ženost,mír, svoboda a skutečné Bytí se na-
chází přímo uvnitř nás samotných!  Snažila 
jsem se vybavit si znovu ten nejnádhernější 
pocit - stav, který jsem zažila tam uvnitř, 
pocit dokonalého naplnění, kdy jsem jasně 
cítila, že NIC VÍC NEŽ TOTO NEPOTŘE-
BUJI. Bylo to tak úplné, opravdové a  silné! 
Nic na tomto světě se tomuto nevyrovná. 
Chci zpátky! Chci tam zůstat! Musím se 
tam vrátit a zůstat tam! Toto je to jediné, co 
má na tomto světě smysl, toto je ta cesta, po 
níž máme jít! Cesta Domů!

Říká se, že Duše má jediné přání. Vrá-
tit se zpět Domů, do světa Boha, do světa 
Lásky. Když jednou člověk svou Duši po-
cítí, pocítí dotek tamtoho světa, tak pozná, 
že toto přání je jeho vlastním přáním. 

Lenka
Inspirované znalostmi 

z knih Anastasie Novych 

Meditace Lotosový květ - ODKAZ:    
http://znalosti-osvobozuji.webnode.cz/
news/meditace-lotosovy-kvet/

MĚSÍČNÍ  STUDNA

Svěží vítr čerstvý vzduch do plic vhání,
na cestě kupředu mně Duše popohání,
nový sníh pod zimními paprsky slunce se třpytí,
Duše se třepotá čistou krásou bytí.

Při každém kroku sníh příjemně praská,
ve mně i kolem je všude Láska.
V té nádheře přírody zázrak se koná,
i vědomí náhle ztratilo slova

pokračování ze str. 4 
Pre hlbšie porozumenie budem zdieľať 

ešte jednu analógiu. Svet – to je miestnosť. 
Dvere sú zamknuté na kľúč a existuje len 
jedna možnosť nahliadnuť do miestnosti – 
cez úzky pás pod jej dverami. A čo takto 
môžem uvidieť?

Podlahu, koberec, topánky prítom-
ných ľudí, spodnú časť nábytku a možno 
ešte niekoľko detailov. Ale  čo môžem 
v takomto prípade povedať o miestnosti 
celkovo? Veď všetko ostatné – vnútorné 
zariadenie, ľudia, zvieratá, rastliny, zostalo 
skryté pred mojím vonkajším pohľadom. 
O tejto obrovskej  časti priestoru môžem 
len vytvárať dohady a predpoklady, ale 
najhlavnejšie je, že obvykle sa snažím 
a robím oveľa viac – robím závery. A tu je 
rozlúštenie – robím závery na základe in-
formácie, získanej cez úzky pás pod dvera-
mi miestnosti. Takže je očividná otázka: 
"A nakoľko bude tento záver zodpovedať 
pravdivému, celostnému obrazu, jeho 
kompletnosti?!"

Podľa tvrdení súčasných vedcov sme 
schopní vnímať len malé percento ob-
klopujúceho nás sveta pomocou zmyslov. 
Taká malá časť – vari to je celý svet? Čo 
môže byť presvedčivejšie...

Precíťte - všetko ostatné je skryté 
pred vnímaním.

Poznať Skutočný svet pomocou zmys-
lov a rozumu je nemožné. K tomu existu-
je iná cesta - hlboké pocity, pretože práve 
ony sú jazykom ľudských Duší. Táto cesta 
a nástroje sú opísané v neoceniteľnej knihe 
„AllatRa“.

Rigden: Hlboké pocity – to je zvlášt-
ny jazyk, odlišný od ľudského. Keď člo-
vek v sebe prekonáva to nízke, každý deň 
na sebe pracuje, rozvíja sa, duchovne sa 
ako ľudská bytosť premieňa, stáva sa 
osvieteným. Keď človek duchovne rastie, 
naráža na otázky svojho rozumu. Skú-

senosť duchovných praktík mu dáva po-
chopenie, že hmotný mozog je vo svojom 
vnímaní ohraničený a viaže sa k telu, ale 
telo je pominuteľné a konečné. Avšak Duša 
v ňom prebývajúca je neviditeľná, no več-
ná. Chápe, že pocitová skúsenosť sa nedá 
hodnoverne vyjadriť slovami rozumu. Veď 
duchovné praktiky sú iba nástroje, pomá-
hajúce odhaliť, poznať a rozvinúť hlboké 
pocity človeka, pomocou ktorých prebieha 
jeho komunikácia s Najvyššími z Bezhra-
ničného v ich jazyku – jazyku hlbokých 
pocitov. Z toho dôvodu  sa o božskom nedá 
hovoriť priamo, pretože hocijaká  myšlien-
ka bude iba alegóriou. Lebo božské – to je 
iný jazyk, nie jazyk rozumu, ale hlbokých 
pocitov, ktorému rozumie Duša každého. 
Je to jednotný  jazyk ľudských Duší. A je 
to jazyk Pravdy.

z knihy Anastasie Novych "AllatRa"

"Čo sa nazýva "realitou" a aký je svet 
naozaj? Ak sa pozrieme na tieto otázky 
z hľadiska fyziky, tak človek je mimoria-
dne obmedzený vo svojom vnímaní okoli-
tého sveta, vo vnímaní najširšieho oceánu  
fyzikálnych polí, spektra elektromagne-
tických vĺn rôznej frekvencie, všetkej tej 
variability a mnohotvárnosti foriem života 
a prírodných javov, ktoré existujú v hmot-
nom svete. Ako pozorovateľ  je uzavretý 
v trojrozmernom systéme a má možnosť 
spoznať len jeho veľmi malú časť pomo-
cou svojho tela, presnejšie jeho zmyslov. 
A aké sú ich hranice možností? Jednodu-
chý príklad - oči. Základné informácie 
o okolitom svete prichádzajú k človeku cez 
zrakový kanál. Pre ľudské oko viditeľnou 
časťou spektra sú elektromagnetické vlny 
dĺžky od 400 do 760 nanometrov.

Nič, čo leží mimo tohto rozmedzia, 
človek nevidí, teda jeho mozog neodrá-
ža realitu, ktorá leží mimo tohto rozsahu 
vlnových dĺžok. To isté platí aj pre zvuk, 
ktorý človek počuje len v rozsahu 16 Hz až 
20 kHz (pre porovnanie: sluch niektorých 
zvierat pokrýva rozsah do 200 kHz, ale 
hmyzu - do 500 kHz). Zmysly poskytujú 
len veľmi skromnú informáciu o vonkaj-
šom svete, vďaka ktorej v človeku vzniká 
chybná predstava nielen o priestorovom 
rozložení vonkajšej reality, ale aj o stá-
losti mnohých viditeľných objektov, t. j. 
v človeku vzniká zvláštna ilúzia vnímania. 

Avšak v skutočnosti niet jediného mate-
riálneho objektu, ktorý by sa nachádzal 
v absolútnom kľude, lebo všetko je v po-
hybe - rovnako v mikro, ako aj v makro-
svete." Prapôvodná FYZIKA ALLATRA

Rovnako pre vysvetlenie tejto témy 
chcem zacitovať slová z knihy Anastasie 
Novych Sensei ze Šambaly. 1.díl:

"Človek, ponorený v hmote, zakom-
plexovaný v materiálnom svete myšlienok, 
je veľmi obmedzený vo svojom vnímaní...

Kvôli čomu sa meditácie, duchovné 
praktiky vždy dávali ľudstvu a v princí-
pe nikdy neboli tajomstvom? Pretože to 
ľuďom otváralo úplne iný, skutočný svet 
Boha a primerane aj nový oblúk špirály 
dozrievania duše.

Takže človek je veľmi zaujímavý 
tvor – rodí sa ako zviera, no v priebehu 
jedného života ho sila myšlienky môže 
premeniť na Bytosť, blízku Bohu. A naj-
zvláštnejšie je to, že mu je poskytnutá 
sloboda voľby svojho individuálneho roz-
voja... Sila myšlienky je skutočne unikátny 
výtvor Boha. Existuje také staroveké vyja-
drenie, napísané ešte v sanskrite:

„Boh spí v mineráloch, 
Prebúdza sa v rastlinách, 
Pohybuje sa vo zvieratách 
A... myslí v človeku.“
A takýto dôkaz ma ešte viac potešil vn-

útri, naplnenosť bola jednoducho bezmed-
zná. Urobila som svoju konečnú voľbu – 
JA IDEM DO VEČNOSTI!

Aký má zmysel držať sa smrteľnej ma-
térie, kŕmiť sa ilúziami tohto sveta, keď je 
Večnosť, existuje cesta Domov, však ma 
Tam čakajú.

Pocítila som, že toto je SKUTOČNÁ 
SLOBODA! Som oslobodená od toho, čo 
vlastne neexistovalo, som oslobodená od 
týchto ilúzií! Som slobodná! Teraz ma nič 
nemôže odvrátiť od Cesty k Bohu. To je 
Ona – Skutočná Sloboda! Viac nie je nutné 
odsudzovať, urážať sa, hnevať sa a báť sa. 
DÝCHAM, ŽIJEM, nikto a nič už nie je 
schopné ponoriť ma do ilúzie.

A ak vás zaujali moje odhalenia, tak 
vám s hlbším porozumením tejto témy 
môže pomôcť kniha „AllatRa“, pre mňa je 
to brána do Večnosti.

Autor: Irina Cvetajevová
překlad: Ivan Agóč

ÚNOR
Hodinku navíc Ti přidá 

až hromničku na okně zapálíš.
Sněhová bouře Tě pod deku zažene.

Ještě je čas na zimní snění,
než poslední vločka roztaje.

Alka Bazalka, AAS

Anastasia: A co je třeba udělat, když 
se podobný strach projeví?

Rigden: Když se stane něco podob-
ného například v meditacích, tak je pro-
stě potřeba bez ohledu na cokoli jít do 
nitra Duše, ponořit se na ještě hlubší po-
citovou úroveň, ignorovat paniku, a  po-
tom strach zmizí. Vždyť strach vyvolává 
pochybnosti. Ale aby bylo možné do-
sáhnout duchovních výšin, je zapotřebí, 
aby tvá víra byla čistá a upřímná. Člověka 
často zadržují právě pochybnosti a strach 
z rozloučení se známým životem.

Na toto téma existuje zajímavá po-
dobenství. „Jednou člověk spadl do strže. 
Ale když padal, podařilo se mu zachytit 
se za větvičku malého stromu, který rostl 
ve skalní puklině. Když zůstal viset upro-
střed strže, pochopil, že jeho situace je 
beznadějná: nebyla žádná možnost do-
stat se nahoru a dole byly samé kameny. 
Ruce, jimiž se držel větvičky, slábly. Člo-
věk si pomyslel: „Teď už mě může spasit 
jedině Bůh. Nikdy jsem v něj nevěřil, ale 
zdá se, že jsem se mýlil. Co můžu ve své 
situaci ztratit, když v  Něj teď uvěřím?“ 
A  začal modlitbou vyzývat Boha s  veš-

kerou svou upřímností: „Bože, jestli exis-
tuješ, zachraň mě! Nikdy jsem v  tebe 
nevěřil, ale jestli mě teď zachráníš, budu 
v  Tebe od této chvíle věřit už navždy.“ 
A  tak ho vyzýval několikrát. Najednou 
se nečekaně rozezněl hlas z  nebes: „Ty 
budeš věřit? Ó  ne, já znám takové, jako 
jsi ty.“ Člověka to natolik vylekalo a pře-
kvapilo, že málem pustil větvičku z rukou. 
Ale když se vzpamatoval, začal prosit ješ-
tě více: „Bože, prosím! Odteď budu tvůj 
nejvěrnější ze všech a  udělám všechno, 
co bude podle Tvé vůle, jenom mě za-
chraň!“ Ale Bůh nesouhlasil a  člověk ho 
začal přemlouvat a  přesvědčovat ještě 
zapáleněji a silněji. Nakonec se nad ním 
Bůh smiloval a  řekl: „Dobře, budiž tedy. 
Zachráním tě. Pusť se větévky.“ „Cože? 
Pustit se větévky?“ vykřikl člověk. „Myslíš, 
že jsem blázen?“ Takže tak je to v životě. 
Život člověka je vlastně takové visení nad 
strží. A ačkoli chápe veškerou smrtelnost 
své situace, přesto se oběma rukama drží 
za větévku pochybností své Materiální 
podstaty a bojí se, aby ji neztratil, bojí se 
spolehnout se na vůli Boha.“

z knihy AllatRa od A.Novych

O kapičce

Na lístečku jednoho krásného kvítku 
žila malá kapička. Ráda si hrála se sluneč-
ními paprsky a dívala se, jak se v ní tyto 
paprsky přelomují a odráží. Byla okouzle-
ná tím, jak se paprsky přeměňují do růz-
ných barev a vytváří nové tvary. Přitaho-
valo ji to. Ale jednou se kapička zadívala 
na slunce a  pomyslela si: „O, slunce, jak 
nádherné je tvé zlaté světlo! Moc bych 
chtěla ho odrazit v  sobě! Odrazit celé 
slunce!“ Hledala ho v sobě, ale to, co tam 
viděla, bylo jen lámání jeho světelných 
paprsků do různých barev. Už tolik napl-
nění a radosti z toho nedostávala. 

Pochopila, že je něco víc, je skutečné 
světlo, živé a  věčné. Zatoužila po něm. 

Přestala se dívat na ty odrazy v sobě a ob-
rátila se ke slunci. Stala se kapičkou, která 
zřela Slunce.

Čím více se na Něj dívala, tím víc a víc 
v ní mizely ty dřívější. Tím víc mizela i ona 
sama. V jednom okamžiku pocítila strach, 
že celá navždy zmizí. Ale kapička tak sil-
ně prahnula po slunci, že ve své hluboké 
prosbě a  s  horoucí touhou se obrátila 
k  Slunci a… najednou ucítila, že letí…
už nebyla na lístečku své květinky. Lehce 
se vznášela ve vzduchu vstříc Slunci. Ne-
popsatelnou lehkost a  svobodu pocítila 
kapička, nekonečný oceán štěstí. Zářící 
oceán štěstí! Byla zahrnutá v objetí lásky, 
byla v  bezpečí, byla Doma… A  se slun-
cem splynula v jednotě.

Odhalenie ilúzií okolitého sveta 
MOJA VOĽBA - VEČNOSŤ!

Tvoje myšlienky nemajú vlastnú energiu, nedokážu rozmýšľať sami o sebe. Žiadna 
myšlienka sa ti v hlave nemôže krútiť bez tvojej podpory. Musí sa spojiť s energiou 
tvojho záujmu.
Nezáleží na tom, či máš svoje myšlienky rád, alebo ich nenávidíš – jedno i druhé ich 
kŕmi, predlžuje ich život. Hovoríš, že myšlienky prichádzajú a ty ich jednoducho ne-
chávaš plynúť, ale zrazu  vidíš, ako sa potichu opäť napájaš na ich prúd. To znamená, 
že stále ťa zaujímajú a preto aj stále prichádzajú.
Namiesto hodnotenia, alebo snahy zastaviť aktivitu myšlienok, nasmeruj všetku svo-
ju energiu, celú svoju pozornosť k zdroju – tam, odkiaľ prichádzajú myšlienky. Herci 
nevyjdú na scénu, ak bude javisko prázdne.
To znamená, že myšlienky nebudú pred tebou hrať žiadne  predstavenie, ak im nebu-
deš venovať svoju pozornosť.

"Rigden: Pro lidi je důležité, aby si pamatovali, že v jejich každodenním životě je 
klíčovým momentem pozornost. Čemu člověk ve svém životě věnuje pozornost (jakým 
myšlenkám, preferencím, přáním), to i dostává." AllatRa od A.Novych

Metoda analyzování sebe sama 
na téma „Kdo jsem já?“ a odpovídající 
techniky se využívaly dávno v duchov-
ních, mystických školách různých národů, 
v různých náboženských systémech. Byly 
známy už v dávné minulosti, obzvlášť 
masově byly rozšířeny ve Staré Indii a ze-
mích Východu. Praktikovali je například 
staří jogíni, súfijové nebo šamani.

Tato technika, jak si pamatuješ, zahr-
nuje rozplétání myšlenek na téma „Kdo 
jsem já?“ v meditativním stavu, kdy je po-
třeba na každou svou pomyslnou odpověď 
dávat novou pomyslnou otázku. Přičemž 
je třeba pozorovat, jaké myšlenky přichá-
zejí, prociťovat jejich povahu a častěji se 
ptát: „Kdo je ten, kdo ve mně odpovídá?“ 
Je žádoucí, aby myšlenky ubíhaly plynule 
bez zvláštního promýšlení a soustředění. 

Když se objeví myšlenka, hned ji vítáme 
otázkou a vyprovázíme první odpovědí, 
co nám vyvstane na mysli. Ale hlavní je 
se stále víc a víc ponořovat do svého nitra.

Anastasia: Ano, to je zajímavá tech-
nika rozpoznávání myšlenek a pocitů, aby 
člověk pochopil sám sebe a to, kdo do-
minuje v jeho vědomí. Skutečně pomáhá 
vyznat se sám v sobě, oddělit zrna od plev. 
Pamatuji si, jak se kamarádi dělili o své 
dojmy z této techniky. Kolik variací jen-
om zaznělo, jak jenom zaháněli svou Ma-
teriální podstatu do kouta. Ptali se: „Kdo 
jsem já?“ „A kdo se ptá?“ „Já tělo?“ „Ale 
tělo je smrtelné.“ „Já student.“ „Ale stu-
dent je jen status.“ „Já jako ten, kdo se učí.“ 
„Ale kdo se učí?“ „Já člověk.“ „A kdo ve 
mně mě nazývá člověkem a proč?“ „Já 
člověk, který miluje lidi.“ „Ale kdo ve 

mně miluje?“ „Mám tělo.“ „A kdo jsi ty, 
kdo máš tělo?“ „Tělo nejsem, ale já jsem 
v něm.“ „A kdo je to Já?“ „Ale jdi ty… Já 
to jsem Já, celé a nedělitelné.“ Takže Ma-
teriální podstata tentokrát i s „humorem“. 
Velmi dobré cvičení, které pomáhá dobrat 
se svého hlubokého „Já“, svých strachů 
a problémů.

Rigden: Ano, Materiální podstata je 
jako neštěstí: potrápí tě, ale také poučí. 
Když poznáváš, z jaké strany se k tobě 
dostávají podobné myšlenky, odkud se 
v tobě objevuje ten nebo onen problém, 
ten nebo onen zdroj strachu, tak chápeš, 
jak se toho zbavit a jak ovládat svůj stav. 
Když děláš danou meditační techniku 
vlastní analýzy správně, tak potom tvé 
vědomí bude jasné a srozumitelné.

z knihy AllatRa od A.Novych


