
Kvetoucí lékárna 
Utajované hvězdy našich zahrad jsou 
všeumělové. Léčivé byliny oslovují 
všechny naše smysly: jsou krásné na 
pohled, příjemně voní, dobře chutnají 
a prospívají také našemu tělu i duchu. 
Co může být krásnějšího, než se ne-
chat hýčkat od někoho, kdo je takto 
mnohostranně nadaný? 
Léčivé látky v bylinkách neztratily nic 
ze svých blahodárných účinků ani 
v dnešní době a jsou pro nás stále 
prospěšné. Přes 50% všech západních 
léčiv obsahuje látky rostlinného pů-
vodu. 

pokračování na str. 4

Co ještě nevíte 
o šišince

Epifýza obsahuje matice informácií, špe-
cifické hologramy, v ktorých sú uložené 
všetky údaje o danom jedincovi, vrátane 
jeho minulých životov. Je to tajomný pa-
mäťový „trezor“, ktorý má ohňu vzdorné 
dno, pretože je zároveň aj čakrou. Všetko, 
čo vidíte počas svojho života, prežívate, cí-
tite, všetok váš vnútorný i vonkajší život je 
zaznamenaný v epifýze. 

pokračování na str. 6

Globální změny 
klimatu na Zemi

Nevíme, kým budeme zítra – uprchlí-
kem nebo hostitelem… V moderním 
světě na jedné straně existují různé 
mezinárodní dokumenty o lidských 
právech. Například Všeobecná dekla-
race lidských práv. Existují i další do-
kumenty OSN. Na papíře je vše krásně 
napsané, bohužel skutečnost je jiná… 
Pokud by se to všechno opravdu dodr-
žovalo a státy by aktivně tyto humánní 
principy prosazovaly, problém uprch-
líků ve světě by dnes nebyl tak velký…

pokračování na str. 5

Nenásilné učenie sa
Avšak – čo je to vlastne učenie? Je nao-
zaj o tom, že pán učiteľ vie a ty nevieš? 
O tom, skloniť sa pred autoritou a tá ťa 
naučí? 
Učenie je vlastne priebeh. Je to prirod-
zený pochod – je to ako prechádzka 
lesom so záujmom o les. Dvaja ľudia sa 
od seba učia, keď sa precítia a otvoria 
sa sebe navzájom. Čím je prepojenie 
celistvejšie, tým účinnejšie sa učíme. 
Štatistiky hovoria, že po troch mesia-
coch si pamätáš 32% toho, čo si počul 
a videl a 65% toho, čo si zažil – čo si po-
čul, videl a precítil zároveň.

pokračování na str. 3
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Léto, slunce 
a zdraví 

Léto, slunce, radost, zdraví. To jsou sy-
nonyma, která napadnou většinu z nás. 
Také: „Kam nechodí slunce, tam chodí 
lékař“. Anebo mít slunce v duši. Zcela 
jinak to posledních 30 let viděla věda 
a taktéž medicína. Dokonce se mluvilo 
a stále mluví o škodlivém slunečním zá-
ření a radiaci ze slunce. Jak je to skuteč-
ně? Slunce samo o sobě rakovinu kůže 
nezpůsobuje. To spolehlivě obstarají 
toxické látky, kterými jsme zaplavení, 
a které mají tendenci se kumulovat 
v tukové a pojivové tkáni... 

pokračování na str. 2

V posledních desetiletích se studium vli-
vu gravitace na fungování živých systé-
mů stalo jednou z perspektivních oblastí 
vědy. Vědci objevili úzkou spojitost mezi 
gravitací a  životními funkcemi lidské-
ho těla. Tyto otázky se staly aktuálními 
s  počátkem kosmické éry, tzn. s  proble-
matikou související s  kosmickými lety 
a s přebýváním člověka na oběžné dráze 
Země. To byl počátek rozvoje gravitační 
biologie.

Vědci dodnes nevycházejí z  údivu, 
jakým pozoruhodným způsobem jsou 
všechny soustavy lidského organizmu 
uzpůsobeny k  tomu, aby mohly existovat 
v  gravitačním poli [1]. Kdo vytvořil s  tak 
neuvěřitelnou přesností struktury živých 
organizmů, které jsou dokonale přizpůso-
bené k životu v podmínkách gravitace? Na 
lidstvo čeká ještě celá řada epochálních ob-
jevů. V popředí objevů moderní vědy, jak 
v  oblasti gravitační biologie a  fyziologie, 
tak i v  jiných vědních oborech, stojí vědci 
mezinárodního společenství ALLATRA 
SCIENCE.

„Vždyť dnes již vědci ví, že fungování 
živého organismu je ovlivněno velikostí 
gravitačních sil, sledují, jak organismus 
operativně reaguje na snížení síly přitaž-
livosti a  zmenšuje přitom objem proslulé 
mimobuněčné kapaliny. Ano, ale o to tady 
nejde. Vždyť Vaše znalosti a výsledky stu-
dií – to jsou mimo jiné faktické důkazy, že 
planeta Země (a její gravitační podmínky) 
není rodným domovem lidstva! Dá se říci, 
že my všichni jsme přistěhovalci! Vaše úda-
je poskytnou základnu pro teoretické výpo-
čty gravitačních podmínek, při nichž v or-
ganismu dochází k samoregeneraci a doba 
života se zvýší desetkrát, oproti současnos-
ti… To bude průlom ve vnímání světa lid-
mi!“ (Z knihy „AllatRa“, str. 731). [2]

Tyto řádky a  také zpráva, kterou vy-
pracovala skupina vědců ALLATRA SCI-
ENCE s názvem „PRAPŮVODNÍ FYZIKA 
ALLATRA“ [3], jsou základními ukazateli 
v  hledání odpovědi na otázku o  původu 
člověka. Člověk má dvojí podstatu  – na 
jedné straně se nachází v  materiální kon-
strukci (jeho vlastní Živočišná podstata), 
a  na druhé straně má nesmrtelnou duši 
(Duchovní podstatu). Duchovní podsta-
ta člověka a  její význam v  lidském životě 
je podrobně popsána v  knize „AllatRa“ 
[2]. V  tomto článku se zaměříme na pů-
vod materiální složky, kterou pozorovatel 
trojrozměrného světa vidí jako své tělo. 
V případě, že Země není domovem našeho 
hmotného těla, vyvstává otázka, odkud po-

chází, kde bylo zformováno jako biologický 
druh a pro jaké podmínky? Pokud máme 
vodítka, nalézt odpověď není tak obtížné. 
Zde hraje klíčovou roli regenerace tkání 
lidského těla, přesněji podmínky, za kte-
rých dochází k samoregeneraci.

Na planetě Zemi existuje mnoho dru-
hů živočichů schopných samoregenerace. 
Tento proces je nejčastěji pozorován u bez-
obratlých živočichů. Například, když se 
rozdělí žížala, vzniknou dvě nové, utržená 
končetina hvězdice se snadno znovu vy-
tvoří. U langusty a krabů na místě ztrace-
ného klepete vyrůstá nové… Naproti tomu 
obratlovci nemají tak výraznou schopnost 
regenerace. Proč? Touto otázkou se zabý-
valo mnoho předních vědců [4-7]. Napří-
klad profesor doktor biologických věd L. D. 
Liozner píše: „Jakékoliv tělesné tkáně, a to 
bez výjimky, mají schopnost reparativní 
regenerace v  té či oné podobě. A  pokud 
se podíváme na proces v jeho počátečním 
stádiu, potom při optimalizaci podmínek 
na určité úrovni (pro každou tkáň) je 
možná i  kompletní reparační regenera-
ce – restituce.“

To je ten klíč  – za určitých (optimál-
ních) podmínek vzniká možnost reparativ-
ní regenerace! Můžeme tak vytvořit určitý 
závěr: bezobratlovci nevyžadují pro svoji 
regeneraci změnu podmínek na zemi, za-
tímco jiné druhy, včetně lidského těla, vy-
žadují určitou optimalizaci podmínek.

V jedné ze svých pozoruhodných knih 
„Osteochondróza pro profesionálního pa-
cienta“ akademik, profesor I. M. Danilov, 
autor metody vertebrorevitologie píše: 
„Rád bych uvedl několik slov o  matema-
ticko-fyzikálních výpočtech, které provedl 
váš pokorný sluha během zkoumání otázky 
týkající se aktivizace reparativní odpovědi 
v  degenerujících meziobratlových plotén-
kách. Teoretické výpočty ukázaly, že pro 
samostatnou obnovu (aktivní reparativ-
ní odpověď) degenerující meziobratlové 
ploténky je nezbytné dlouhodobě snížit 
(ideálně o  37 %) neustálé zatížení dané 
ploténky při zachování optimálních pod-
mínek (například osmózy).

Ovšem čistě teoretický výpočet ideál-
ní varianty pro aktivaci přirozené reparace 

meziobratlové ploténky v  praxi poněkud 
nevyhovoval, přesněji řečeno, bylo praktic-
ky nemožné ho dosáhnout v  podmínkách 
gravitačního pole naší planety Země. Pro-
to bylo nutné vytvořit jiný, obrazně řečeno 
„umělý“ způsob obnovy optimálních pod-
mínek pro reparaci meziobratlové ploténky 
zasažené degenerativně dystrofickým proce-
sem, což se také stalo základem metody zva-
né vertebrorevitologie. Praktické výsledky 
ukázaly, že k reparaci degenerující ploténky 
při léčbě metodou vertebrorevitologie do-
chází v období mezi 9. až 18. měsícem léčby.

Vypracování metody vertebrorevi-
tologie mi zabralo několik let. Nicméně, 
nakonec se mi podařilo vyřešit stanovené 
úkoly. Nyní, když je teorie v plném rozsa-
hu potvrzena praktickými výsledky, mohu 
s jistotou tvrdit, že když změníme (obno-
víme) biomechanická narušení a  opti-
malizujeme (vytvoříme) nezbytné pod-
mínky, je možné dosáhnout reparativní 
regenerace degenerující meziobratlové 
ploténky! [8, 9].

V této pasáži z knihy je kladen důraz 
na hodnotu 37 %. Z  daného úryvku je 
možné vyvodit závěr, že jeden ze způso-
bů, jak spustit proces samoregenerace po-
škozené meziobratlové ploténky, je snížit 
působení gravitační síly o 37%! Pokud by-
chom žili trvale v podmínkách takové gra-
vitace, proces regenerace orgánů lidského 
těla by byl naprosto přirozený a  takové 
běžné onemocnění, jakým je osteochond-
róza a s ní související komplikace – výhřez 
meziobratlové ploténky či protruze mezi-
obratlové ploténky, by vůbec pro lidstvo 
neexistovalo!

Ten, kdo stvořil lidské tělo, si promys-
lel všechny detaily a stanovení gravitačních 
podmínek v  tomto problému hrálo klíčo-
vou roli.

Ale proč není naše tělo přizpůsobeno 
podmínkám zemské gravitace? Možná, že 
bylo vytvořeno pro jiné podmínky, napří-
klad, pro život na jiné planetě? Ale na jaké?

A  odpověď na tuto otázku existuje. 
Výpočet ukázal, že gravitační pole o  37% 
menší, než má Země, odpovídá zaniklé 
páté planetě sluneční soustavy – Faetonu, 
která kdysi obíhala mezi Marsem a Jupite-
rem. Nyní se v tomto místě nachází „pás as-
teroidů“. V knize Anastasie Novych „Sensei 
ze Šambaly IV“ [10] nalezneme o planetě 
Faeton mnohem více informací. Na této 
planetě, za takových gravitačních podmí-
nek, také existoval humanoidní život.

Ne nadarmo se říká, že v tomto světě 
jsme jen hosty. Pro každého člověka je tedy 
důležité mít na paměti hlavní důvod jeho 
existence v těchto uměle vytvořených pod-
mínkách  – duchovní sebezdokonalování 
a konání dobra.

Autor: V. Vershigora
Překlad ze zdroje: http://allatra-science.org/

publication/sposobnost-k-regeneracii

Schopnost regenerace – klíč k rozluštění záhady 
původu lidského těla. Planeta Faeton.

pás asteroidů 
mezi Marsem a Jupiterem
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Věřím, že nás utvářejí nejenom naše 
myšlenky, lidé, kterými se obklopujeme, 
naše každodenní konání, práce, které 
věnujeme čas, energie, se kterou jsme se 
zde narodili a kterou v průběhu života 
dovedeme násobit, ale také strava, kte-
rou zde jíme. Proč tedy nevyužít toho, 
že příroda do každé ze svých potravin 
ukryla neuvěřitelné množství léčivé síly. 
Navíc, když většina z nich nám pro-
půjčuje vlastnosti, které jsou pro dané 
potraviny typické. Uveďme si několik 
příkladů.

Pokud si zvykneme do jídelníčku při-
dávat sladkovodní či mořské řasy, které 
musí dnes a denně čelit prudkým náporům 
vody, naše tělo se stane ohebnějším a celko-
vě pružnějším. Nyní si představme ovesné 
klasy, které se lesknou ve slunci, stejným 
leskem mohou osl-
nit také naše vlasy, 
stačí si denně do jí-
delníčku přidat hrst 
ovesných vloček. 

Medvědí čes-
nek, první z byli-
nek, který si razí na 
konci zimy svou 
cestu ke slunci, 
potřebuje takovou 
spoustu síly, aby 
odolal posledním zimním mrazíkům. Kon-
zumace jeho lístků nás proto naplní životo-
dárnou energií. Podobně jsou na tom také 
klíčky. Do každého z nich rostlina nashro-
máždila takovou spoustu energie, kterou 
můžeme využít ve svůj prospěch. Strava je 
hra, pojďme se jí tedy bavit a užívat vše, co 
si zde pro nás příroda, v rozličných varian-
tách uchystala pro radost.

Při své práci velmi ráda přebírám jí-
delní zvyklosti cizích kultur. Nemám teď 
na mysli žádné módní výstřelky, zajímají 
mě tradice, které se předávají z generace 
na generaci a které se po stejně dlouhý čas 
osvědčily. Je krásné si z každého výživo-
vého směru, z každé filozofie posbírat to, 
co lidem pomáhá, co jednoduše funguje. 

A pokud jsou národy zdravější, jejich ži-
vot je naplněn energií a radostí, bez potře-
by zbytečných farmaceutik, vypůjčme si 
jejich know how a vpusťme jej do svého 
života. 

Asijská kuchyně výhonky miluje, 
křu pavé mungo je součástí nejednoho 
zeleninového salátu, podává se samostat-
ně v miskách, přimíchává do masových 
směsí, dokonce jej můžeme přidat také do 
sushi.

Nakličování je zábava, neboť existuje 
taková spousta semen, která po aktivaci 
enzymů uvolňují klíček. Tím aktivátorem 
je voda, postačí však také vlhkost, která 
probudí semínko k životu. To pak vypustí 
výhonek nabízející velkou spoustu enzy-
mů, antioxidantů, kterými jsou vitamíny 
rozpustné v tucích, A a E, dále pak vita-

mín C, některé vi-
tamíny skupiny B, 
které jsou důležité 
právě v zimě, pro-
tože, mimo jiné, 
dovedou upevnit 
také naši imunitu. 
Výhonky vojtěšky 
ukrývají vitamín 
K, jež je protikr-
vácivý. Rovněž 
napomáhá udržo-

vat naše kosti zdravější, je tedy dobrou 
prevencí osteoporózy. Mezi další plusy 
patří určitě i vláknina, kterou dělíme na 
rozpustnou a nerozpustnou. Rozpustná 
forma snižuje hladinu cholesterolu, 
zpomaluje vyprazdňování žaludku, čímž 
navozuje delší pocit sytosti. Klíčky tedy 
doporučuji také při redukční dietě. Na 
své si přijdou určitě i diabetikové, neboť 
rozpustná vláknina zpomaluje vstřebává-
ní glukózy do krevního řečiště, čímž od-
daluje pocit hladu. Nerozpustná vlákni-
na posléze působí jako střevní kartáč, 
který čistí naše střeva od všech nepotřeb-
ných nánosů, které již naše tělo nemělo 
sílu odstranit.

pokračování na str. 4

Michaelu Fabiánovou znám mnoho 
let. Znám ji jako vzornou maminku 
a moudrou a vnímavou dámu, která 
nahlíží na svět nejen pohledem západní 
civilizace, ale i prostřednictvím dávné 
čínské moudrosti. Když jsme se opět po 
delší době potkaly, ztratila jsem málem 
řeč: Míša se jen tak mimochodem zmí-
nila, že se vyléčila z roztroušené skleró-
zy. Z nemoci, která je strašákem mnoha 
mladých lidí a která je považována za 
nevyléčitelnou. Prosila jsem ji, aby se 
o svůj příběh podělila s dalšími lidmi 
a dodala jim tak víru i odvahu k vylé-
čení. Míša je skromná a nemá zájem 
o žádnou publicitu, a proto trvalo opět 
delší čas, než se k vyprávění uvolila. Zde 
je záznam našeho povídání.

Kdy a jak ses o nemoci dozvěděla?
Už rok před diagnózou jsem tušila, že se 
něco děje. Kromě fyzických projevů, hlavně 
bolestí hlavy, ztráty citlivosti ruky a podob-
ně se mi tato nemoc dostávala do života i ji-
nými cestami: Dcerky vystupovaly na akci, 
jejíž výtěžek byl určen na pomoc lidem 

s roztroušenou sklerózou. 
„Náhodou“ jsem v tele-
vizi viděla pořad o této 
nemoci. Podvědomě jsem 
vnímala, že to se mnou 
rezonuje. Další připomín-
kou bylo, když jsem si 
na jedné akci vylosovala 
kalendář s obrázky, které 
namalovali lidé s roztrou-
šenou sklerózou. Bolesti 
hlavy nepřestávaly, takže 
jsem se rozhodla navštívit 
neurologii. Po několika 
vyšetřeních mi napsali 

zprávu, ve které doporučili hospitalizaci 
a kortikoidní léčbu kapačkami kvůli dia-
gnóze roztroušená skleróza. 

Ta zpráva Tě musela šokovat…
Naštěstí tehdy někdo stál při mně a hos-
pitalizace byla kvůli malování nemocnice 
o dva týdny odložená. Zpětně vidím, že 
jsem dostala čas na rozmyšlenou. Během 
té doby jsem se dostala k úžasným lidem. 
Začala jsem se otevírat alternativnímu pří-
stupu k dané situaci. Hodně jsem odpočí-
vala, děti byly u rodičů, tak jsem na od-
počinek měla čas. Začala jsem číst knížky 
o příčinách nemocí. Konečně jsem začala 
naslouchat tomu, co mi chtěla říct moje 
duše. Ulevilo se mi téměř hned. Považo-
vala jsem však za důležité nemluvit o tom 
s mými blízkými. Protože jsem cítila, že 
bych v nich probouzela strachy a obavy, 
kterými bych se zřejmě nechala negativně 
ovlivňovat. Poprvé jsem si stála za svým 
rozhodnutím a věděla jsem, že si mohu 
pomoci jen já sama. Lékaři mi z pohledu 
západní medicíny nemohli pomoci, pro-
tože daný přístup medicíny nezná příčinu 

této nemoci. Po 14 dnech jsem zavolala do 
nemocnice, že na léčbu nenastoupím. 

A co následovalo?
Začala jsem hojně používat byliny doporu-
čené od léčitelů, jezdila jsem na akupunk-
turu, která mi také velmi pomohla. Můj stav 
se zlepšoval, nebo minimálně stabilizoval, 
a ve mně se rozzářil plamínek naděje. Čet-
la jsem knížky pana Vogeltanze o etiko-
terapii. Odhodlala jsem se, že ho osobně 
navštívím … Dostala jsem se i k jedné 
knížce od pana Dale Carnegieho. Dočetla 
jsem se v ní o tom, z čeho mívají lidé nej-
větší strach. Uvědomila jsem si, že největší 
strach mám ze smrti. Toto uvědomení mne 
zvláštním způsobem celkově zpomalilo. 
Začala mi do hlavy vstupovat myšlenka: 
„No, tak co, tak umřu.“ Připustila jsem si 
svou vlastní smrt. Zpětně si uvědomuji, že 
tyto okamžiky byly rozhodující. V hloubi 
duše jsem cítila, že v této cestě mám po-
kračovat. Dál jsem pila bylinky, věděla 
jsem, že potřebuji upravit i stravu, protože 
jsem byla unavená… Vnímala jsem, že je 
moc důležité poslouchat pokyny, které při-
cházely z mého nitra. Využila jsem i ces-
tu, kterou nabízí kineziologie. Zúčastnila 
jsem se různých zajímavých seminářů. Dál 
mě posunuly i problémy, které jsem řešila 
v mé vlastní rodině. 

K čemu jsi tedy dospěla?
K tehdejšímu zdravotnímu stavu jsem při-
stupovala stále s větším uvědomováním si 
nejrůznějších souvislostí. S poznáním, že 
roztroušená skleróza je v podstatě o zapo-
mínání na sama sebe. Od té doby se také 
učím říkat NE a poznávat své hranice. 

pokračování na str. 3

K ř i ž ov a t k y  n a  m é  ce s t ě  ž i vo t e m Klíčky, nejsilnější energie rostlin

Léto, slunce, radost, zdraví. To jsou sy-
nonyma, která napadnou většinu z nás. 
Také: „Kam nechodí slunce, tam chodí 
lékař“. Anebo mít slunce v duši. Zcela 
jinak to posledních 30 let viděla věda 
a taktéž medicína. Dokonce se mluvilo 
a stále mluví o škodlivém slunečním záře-
ní a radiaci ze slunce. Jak je to skutečně?

Slunce samo o sobě rakovinu kůže 
nezpůsobuje. To spolehlivě obstarají to-
xické látky, kterými jsme zaplavení, a kte-
ré mají tendenci se kumulovat v tukové 
a pojivové tkáni, kam si je tělo ukládá, aby 
neškodily. Působením slunečního záření 
pak dochází k jejich uvolňování a přeměně 
za vzniku volných radikálů, které urychlují 
odumírání buněk – rychlejší stárnutí kůže. 

To se děje i při drastickém 
hubnutí, kdy je tělo doslo-
va zaplaveno jedy z vlast-
ních zásob.

Nejlepší dobou pro 
slunění je mezi 11 – 13 
hodinou, tedy v době nej-
větší intenzity UVB záře-
ní. Stačí jen na pár minut 
bez použití ochranných 
prostředků – při lehkém 

zrůžovění kůže již bylo efektu docíleno. 
Pro většinu lidí je to jediná možnost, jak si 
vytvořit alespoň nějakou zásobu vitamínu 
D3. Odpolední slunce či odražené záření 
již tuto funkci neplní.

Všechny krémy a mléka na bázi mi-
nerálních olejů a oxidů kovů – hliníku 
a titanu jsou pro zdraví škodlivé a ne-
bezpečné. Minerální oleje ucpávají póry 
a znemožňují kůži dýchat. Navíc vůbec 
nehydratují. Pokud je kůže pružná, tak jen 
díky zadržení vody pod filmem vytvoře-
ným na kůži – kůže však bobtná z vlastní 
vlhkosti, ale nedýchá. Oxidy kovů odrážejí 
téměř všechno UVA i UVB záření a zne-
možňují vytvoření vitamínu D z tělního 
cholesterolu. Také se lymfatickým sys-

témem dostávají do uzlin, které ucpávají 
a znemožňují detoxikaci těla. Podobně pů-
sobí i antiperspiranty. 

Při slunění se zvyšuje potřeba teku-
tin. Kromě toho, že se více potíme, potře-
bujeme vodu pro odvod volných radikálů 
a ostatních látek vzniklých sluněním a fun-
gováním metabolismu. Doporučená dávka 
0,4 l na 10 kg hmotnosti se tak může zvýšit 
na 0,5 l / 10 kg. 

Mělo by se jednat hlavně o čistou 
vodu, nebo bylinné čaje jako maliník, 
ostružiník, jahodník, květ slézu, šípek 
a ibišek. Tyto obsahují velké množství 
minerálů, které pocením ztrácíme. Zcela 
nevhodná je káva, černý čaj, sycené vody 
a sladké, či kolové nápoje.

Pobýváte-li na slunci delší dobu, 
používejte ochranné prostředky na bázi 
rostlinných olejů bez konzervace. Nabí-
zí se výrobky Karel Hadek, Nobilis Tilia, 
z dražších pak třeba Dr. Hauschka aj. Dů-
ležité je jejich složení. Nesmí obsahovat 
parafinum liquidum v žádné formě, konze-
rvanty a umělou parfemaci. Protože i obsa-
žený UV filtr je na přírodní bázi, nenajdete 
vyšší faktor, než OF 15. Pokud kupujete 
tělová mléka – platíte za vodu, kterou ob-
sahují. Lépe je použít rostlinné oleje, které 
vstupují přímo do pokožky a ochrana pře-
trvává i po plavání. Vždy je však vhodné 
ve stínu zkontrolovat, jestli už nečervená-
me a buďto se znovu natřít, nebo setrvat 
ve stínu. Opatrnost je nezbytná hlavně 
u moře. Krystalky soli na kůži působí jako 
lupa a navíc táhnou vodu z kůže. Proto se 
před dalším namazáním osprchujte slad-
kou vodou a olej aplikujte na vlhkou kůži.

Nebuďte na slunci dlouho, pokud 
jste příliš vyčerpaní, nebo pokud uží-
váte jisté skupiny léků. Opět hovoříme 
o volných radikálech, pokud užíváte léky 
raději se podívejte na příbalový leták. To 
platí zvláště o lidech s kožními problémy. 
Pozor i na masti, které obsahují antibiotika 
a na slunce proto nesmí.

Namísto kávy sáhněte po zeleném 
čaji. Je zdrojem antioxidantů a lze jej po-
užít i k potírání kůže. Funguje téměř jako 
ochranný opalovací prostředek. Nejvyšším 
ochráncem jsou pak nenasycené mastné 
kyseliny, obsažené v oleji mořských živo-
čichů – špičkou je Neptune Krill Oil vyro-
bený z plankonu.

Udržujte si dobrou náladu. Otevře-
nost, smích, radost a láska zvyšují ph naší 
krve a zlepšují tak podmínky pro správnou 
funkci metabolismu, včetně detoxikace. 
Dle TČM tyto emoce a nálady odpovídají 
Qi léta a umožňují vytvoření si dostateč-
ného množství jangové energie na zbytek 
roku.

Všem vám přeji nádherné léto plné 
slunce, koupání a radosti. „Léto budiž 
pochváleno“!

http://www.korenyzdravi.cz/?page_id=1491

Léto, slunce a zdraví – mýty a fakta o slunění

■ Mozek je nejhladovějším orgánem lid-
ského těla (i když má pouhá 2% z váhy 
těla, dožaduje se 20% příjmu glukózy)

■ Nikdy se nestane, že byste zapomněli 
všechno. Pokud si třeba nemůžete vzpome-
nout na jméno člověka, vybavíte si alespoň 
jeho obličej

■ Při infarktu mozek chybně bolest vyhod-
notí jako bolest ruky. Během infarktu totiž 
vstupují do míchy ve stejném čase signály 
bolesti ze srdce a paže a mozek si chybně 
vybere bolest pocházející z paže

■ Při hororech se bojíme díky tzv. zrcadlo-
vým neuronům. Sedíte-li v kině a sleduje-
te-li horor, vnímáte také vystrašené obliče-
je ostatních. Centrální mozkové buňky se 
aktivují a divák se právě díky zrcadlovým 
neuronům začne cítit také tak

■ Mozku, respektive nevědomé mysli, trvá 
asi půl sekundy, aby zpracoval senzorický 
motorický podnět, který přichází. Právě 
o tolik času jsme tedy zpoždění za reálným 
stavem věcí

■ Ženy jsou více emocionální a to díky od-
lišným strukturálním a funkčním odlišnos-
tem ženského a mužského mozku. Mozkové 
hemisféry spojuje corpus callosum, což je 
hustý svazek vláken. Tento svazek je u žen 

o něco rozsáhlejší než u mužů, což zname-
ná, že emocionální pravá hemisféra je u nich 
lépe napojena k analytické části. Tento fakt 
může vysvětlovat, proč jsou ženy citlivější. 
Pokud žena něco řeší, zapojuje obě hemisfé-
ry, na rozdíl od muže, který používá pouze 
tu, která se týká zadaného úkolu

■ I bolest je do jisté míry závislá na lid-
ském mozku, přesněji na mozkové kůře, ve 
které je uložen limbický systém. Tuto část 
mozku si mohou lidé naučit tlumit, a to tak, 
když se naučí potlačovat pozornost na mís-
to, kam se udeří

■ Déja vu je vysvětlitelné tak, že určitá situ-
ace spouští paměť totožných zážitků z mi-
nulosti a mozek je tak vyhodnotí jako stejné

■ Někteří vědci přišli s hypotézou, že lidé 
jsou věřící proto, že si aktivují tu část moz-
ku, která pracuje s odměnou a emocemi. 
Naopak ateisté používají jinou část mozku, 
která u nich vytváří pocit zamítnutí

■ Výkonnost mozku starších lidí je stejná 
jako mozku mladých lidí. Nervové buňky 
řeší pouze stejné situace odlišně. Napří-
klad, starší lidé dokážou daleko lépe rea-
govat na negativní události

■ Lidský mozek je mnohem složitější, než 
všechny počítače dohromady. Dosahuje 

výkonnosti téměř 3 584 terabajtů operační 
paměti a 38 000 trilionů operací za sekun-
du.

■ Lidský mozek špatně přijímá 3D filmy. 
3D pro člověka totiž představuje nepřiro-
zenou zkušenost, jehož výsledkem je po-
cit tlaku a únava. Mozek ve své podstatě 
3D film nepotřebuje, oči totiž sledují věci 
v mírně odlišném úhlu, mozek poté tyto 
vjemy zpracovává a vytváří dojem per-
spektivy.

■ Ve světě byly zaznamenány příběhy lidí, 
kteří potom, co se probudili z kómatu, 
mluvili plynule jiným než svým rodným 
jazykem. Na tom by nebylo nic pozoru-
hodného, kdyby před úrazem tento jazyk 
ovládali. Například mladá Chorvatka po 
procitnutí z kómatu mluvila plynule ně-
mecky, i když před tím německy vůbec 
neuměla.

http://www.poranenimozku.cz

Zajímavosti lidského mozku, aneb 

Špatně rozkousané jídlo, nedostatek teku-
tin a pohybu, psychické problémy a samo-
zřejmě špatná volba potravin. Pokud jíte za 
chůze a v rychlosti, pak možná často řešíte 
delikátní problém: plynatost.

Prvním krokem je úprava jídelníčku. 
Vyřaďte dobře známé nadýmavé potraviny. 

Silně nadýmavé potraviny, kterým 
je lépe se vyhnout:

cibule, pór, luštěniny (fazole, hrách, 
čočka) brokolice, květák kapusta, růžič-
ková kapusta, kukuřice, ředkvičky, ředkev, 
syrové i kysané zelí, peckovité ovoce (např. 
meruňky), pšeničné otruby, vločky (potra-
viny s vysokým obsahem vlákniny obecně), 
mléko (při nesnášenlivosti laktózy), sycené 
nápoje, sorbitol, umělá sladidla.

Omezte pití sycených nápojů. Vypozo-
rujte, které potraviny vaše obtíže zhoršují, 
a těm se jednoduše vyhněte.

Při jídle nikam nespěchejte – jezte 
v klidu a pohodě, pomalu žvýkejte. Zabrá-

níte zbytečnému polykání vzduchu a dů-
kladným rozmělněním potravy v ústech 
usnadníte trávení v dalších částech trávi-
cího systému. Jezte vícekrát za den (5-6x) 
v menších porcích a dodržujte pravidelný 
pitný režim.

Pro dobré trávení je zásadní také pra-
videlný pohyb, který působí nejen jako vý-
borná prevence všech trávicích obtíží, ale 
krátká procházka vám uleví i v případě, že 
problém již nastal.

V případě, že vám změna stravy či 
dodržování pravidelného pitného režimu 
nepomohou, je vhodné navštívit odborní-
ka, v tomto případě gastroenterologa, který 
vyloučí možný zdravotní problém.

K dlouhodobému zvládnutí opakují-
cích se obtíží je nezbytná trvalá úprava ži-
votosprávy, pokud však potřebujete vyřešit 
akutní problém s nadýmáním, můžete se 
pro pomoc vydat do lékárny.

http://www.ordinace.cz/clanek/nadymani

Jak se zbavit nadýmání?
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Všechny velké věci jsou kupodivu velmi jednoduché, ale vyžadují velké úsilí. A.Novych

MEZI NEBEM A ZEMÍ

Hru současné britské autorky Pam 
Valentine Mezi nebem a zemí nazkoušela 
režisérka a umělecká šéfka Horáckého di-
vadla v Jihlavě Kateřina Dušková, v Par-
dubicích známá už svým nápaditým zpra-
cováním Dona Juana. Krásné příležitosti 
v ní mají Petra Janečková, Petr Dohnal, 
Martina Sikorová či Petr Borovec.

Mezi nebem a zemí je tak trochu kýč, 
ale krásný. Ve hře je navíc plno světla, na-
děje a také humoru. Je to krásná duchařská 
komedie o jednom velkém zázraku, kte-
rou jsme postavili nejen na herecké akci, 
ale i na efektech, se kterými nám pomá-
hal kouzelník Tomáš Kotlík ruku v ruce 
s místním rekvizitářem Davidem Šimůn-
kem,“ řekla o představení režisérka Kate-
řina Dušková.

Kdy: pondělí 14. září 2015 od 19 hodin
Kde:Východočeské divadlo Pardubice

Představení je určeno pro širokou ve-
řejnost. Výtěžek z představení bude v plné 
výši poskytnut ve prospěch osob se zdra-
votním postižením.

Bližší informace o představení zde: 
http://www.vcd.cz/inscenace/mezi-nebem-a-zemi

V dnešním konzumním světě je možné 
úplně všechno. To, že vlády celého světa 
manipulují s „prostými lidmi“ je všeobecně 
známo. Neuvěřitelným ovšem zůstává, kam 
až může lidská touha po moci zajít. Zářným 
příkladem jsou bezesporu tzv. „Overtono-
va okna“. Tento návod pro „mocné“ tohoto 
světa, jak prosadit neprosaditelné je vskut-
ku dokonalý. Zdá se Vám to nesmyslné? 
Pojďme to tedy vzít od začátku. 

Americký sociolog Joseph P. Overton 
odhalil strategii „elit pokroku“ při budo-
vání opěrných pilířů Nového světového 
řádu. Tento bývalý viceprezident centra 
Mackinac Center for Public Policy for-
muloval politickou teorii změn představ 
o problematice veřejného mínění, která 
byla po jeho smrti nazvána „Overtonovo 
okno“(„Overton windows“). Funguje to 
spolehlivě. Joseph Overton detailně po-
psal, jak byly pro společnost naprosto cizí 
myšlenky vyneseny ze smetiště veřejného 
opovržení, poté oprášeny a nakonec le-
gislativně ukotveny. Podle „Overtonova 
okna“ existuje pro každou myšlenku nebo 
společenský problém tzv. okno možností. 
V jeho rámci lze nebo nelze o myšlence 
široce diskutovat, otevřeně ji podporo-
vat, propagovat a snažit se ji legislativně 
ukotvit. Okno se posouvá ze stádia „ne-
myslitelného“, tzn. veřejné morálce úplně 
cizího a zcela zavrženihodného, do stádia 
„aktuální politiky“, tj. začíná se široce 
posuzovat, je přijato masovým vědomím 
a zároveň je možné jej uzákonit. Nejde 
o vymývání mozků jako takové: techno-
logie je mnohem delikátnější. Postupná 
systémová aplikace je efektivní proto, že 

jí pomáhá nenápadnost jejího působení 
na společnost, která se stává její obětí. Ve 
zkratce to lze přirovnat k přesnému návo-
du, jak krok za krokem (okno za oknem) 
postupovat při prosazování jakéhokoli 
„zákona“, který je nezbytný pro správné 
fungování „demokratické společnosti otro-
ků“. Zdá se to neuvěřitelné, ovšem praxe 
ukázala, že se jedná o realitu dnešních dní. 
Konkrétních příkladů existuje celá řada, 
ale pro pochopení uvedu jediný příklad: 
„homosexualita“.

Nejde mi však o tento konkrétní pří-
klad, ani o žádný jiný. Chci se pouze za-
myslet nad tím, jak je možné, že jsme se 
ve svém vývoji dostali až sem! Kde se sta-
la chyba? Proč dáváme přednost lži před 
pravdou? Proč se někdo neustále snaží mít 
převahu nad tím druhým? Pokud se nad se-
bou zamyslíme, odpověď sama vyplave na 
povrch. Za všechno si můžeme sami. Vše 
je jen otázkou naší volby. Naše myšlenky 
formují naši budoucnost. Když dáváme 
přednost konzumu, potom se nesmíme 
divit, že ona „Overtonova okna“ lehce 
vstoupí do našeho života, aniž bychom si 
uvědomili tu smutnou pravdu, že žijeme 
životy těch druhých, a že věci, které byly 
před nějakou dobou pro nás nemyslitelné, 
se dnes stali naší součástí. 

Ovšem, pokud dáme přednost 
upřímné Lásce a dobru, pomoci jeden 
druhému a duchovnímu sebezdokonalo-
vání, potom nebudou mít podobné stra-
tegie nad námi žádnou moc a zaniknou 
stejně, jako když stopu v písku zahladí 
nová přílivová vlna.

Dušan Valeček

pokračování ze str. 2
Tehdy jsem dětem před usnutím čítáva-

la z knihy Malá duše a slunce od N. D. Wal-
sche. I díky informacím z téhle knihy jsem 
se ubezpečovala, že jdu správnou cestou. 

Můžeš říct, co Ti ze všech těch metod 
pomohlo nejvíc?
Těžko říct, asi trpělivost a víra, že vše bude 
lepší. Stále jsem věděla, že kdyby bylo 
nejhůř, můžu se vrátit k západní medicíně 
zpátky. Ale přitom jsem zkoušela otevírat 
všechny dveře, které se přede mnou obje-
vovaly.

Cítíš se nyní zcela vyléčená?
První příznaky nemoci začaly někdy oko-
lo roku 2007. To „léčení“ byl dlouhodobý 
proces. Jeden neurolog mi řekl, že je nej-
důležitější, jak se cítím. Cítila jsem se čím 
dál lépe … Ani vyšetření krve neprokázalo 
nic chorobného. Poslední tři roky už ne-
moc není mou součástí. 

Jak vnímáš po té nemoci duchovní 
rozměr života?
Úplně jinak. Vnímám, že všechno kolem 
mě i člověk sám je v podstatě určitá infor-
mace, energie, ať už hmatatelná nebo ne-
hmatatelná, přesto vnímatelná, jako např. 
emoce. Vše nám může něco říct, má nás to 
někam posunout, něco naučit.

Nemoc mi dala nový rozměr nahlížení 
na život, na každodenní okamžiky, na lidi, 

se kterými se v životě potkávám … Vím 
také, že nyní opravdově, „vědomě“ žiju, 
mluvím, jím, konám, jsem.

Jak se vystudovaná inženýrka 
ekonomie dostane k Feng Shui?
Už v době dospívání jsem zvažovala, že 
budu studovat geografii v Brně. Nakonec 
jsem v Praze vystudovala regionalistiku, 
tj. ekonomiku spojenou s rozvojem regi-
onů a menších územních celků. Pak jsem 
měsíc studovala ve Vídni tzv. prostorovou 
ekonomiku. Tehdy jsem si uvědomila, že 
oblast zájmu mého studia tam mají úplně 
jinak pojaté, tedy zaměřené více na praxi, 
dávalo mi to větší smysl. Byla to krásná 
etapa mého života, ale život mě vedl jiným 
směrem. Vždycky mě přitahovala východ-
ní filozofie. 

V době mého prvního těhotenství 
jsem si začala kupovat knížky zabývající 
se Feng Shui, navštěvovala jsem tematic-
ké semináře. Feng Shui (doslovný překlad 
Vítr a Voda) pro mne znamenalo umění žít 
v harmonii s prostředím, s přírodou a pří-
rodními cykly. Když jsem již měla druhé 
děťátko, začala jsem studovat Evropskou 
školu Feng Shui, abych se tomuto umění, 
učení dostala více pod pokličku. Mé stu-
dijní kroky pak vedly ke studiu Tradičního 
Feng Shui v zahraničí. 

Postupem času jsem přišla na to, že 
Feng Shui není jen věda, ale zároveň ži-
votní styl a že je to ta správná cesta pro 

mne. Sama používám Feng Shui v běž-
ném životě a snažím se získané zkušenosti 
předávat dál těm, kteří tento soulad také 
hledají.

Jak se lidé mohou dostat k Tvé pomoci?
Zájemcům o Feng Shui ráda pomohu 
odbornou konzultací. Nově fungují mé 
webové stránky www.motyli-fengshui.cz 
se základními informacemi o tom, čemu se 
věnuji, i s kontaktem na mne. 

Kdo Ti nejvíce pomohl, aby ses 
dostala tam, kde jsi dnes?
Lidé v mém životě přicházeli tak, jak jsem 
na ně byla připravená. Na své cestě jsem 
vždycky potkávala a stále potkávám správ-
né lidi. Byli a jsou pro mne velkou inspira-
cí. Srdečné Díky patří všem. Děkuji. 

Máš nějaký recept či vzkaz pro 
čtenáře, které potkala nemoc či úraz? 
Jeden léčitel mi kdysi řekl, že problém, 
který přijde do života, je tu od toho, aby 
se řešil. Člověk má v tu chvíli možnost se 
k dané nové situaci nějak „postavit“. Dů-
ležité je, aby našel v sobě odvahu k tomu, 
aby poznal a přiznal si, že to, co jej po-
tkalo, není trest, ale vlastně výhra, výzva. 
Může tuto novou situaci pojmout jako 
možnost ke změně. Otevírá se mu tak je-
dinečná možnost změnit životní postoje, 
odpustit někomu, nahlížet s větším nad-
hledem na okolnosti, mít se rád, věřit sám 
sobě i tomu, že vše je dobré. 

Děkuji za rozhovor.
Radka Svatošová

Křižovatky na mé cestě životem

MEDITACE 
podle knih Anastasie NOVYCH

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

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

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

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

=podcat&ids=7 
a v knize AllatRa

Prokešovo náměstí 634/5, 
Moravská Ostrava, naproti nové 

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

tel: 777 180 558

PROGRAM ČERVENEC 2015
PRAPŮVODNÍ FYZIKA ALLATRA

Čtvrtek 23.7. Fyzika a neviditelný svět, čtvrtek 30.7. Fyzika a neviditelný svět
18.00-20.00 hodin

Také se můžete těšit na tvořivou „ART“ terapii.

NOVĚ!

Technologie ovládání davu: 
Overtonova okna

„Nezrelé bytosti, ktoré ešte nevedia, 
čo je svet, tie je ťažké učiť, vyskúšaj si 
to na svojich deťoch,“ vraví mi jedna uči-
teľka. Hej, je ťažké učiť a je pochopiteľ-
né, že drvivá väčšina učiteľov je vyhore-
ných. Nehovoriac o drvivej väčšine žiakov 
a mládeže, ktorá tápe v temnote znechute-
nia a beznádeje… Aj tie štatistiky sú k ne-
uvereniu: Skoro jedna štvrtina žiakov na 
Slovensku základnú školu nedokončí alebo 
po deviatich rokoch dokončí bez toho, aby 
vedeli riadne čítať, písať a počítať (zdroj).

Avšak – čo je to vlastne učenie? Je 
naozaj o tom, že pán učiteľ vie a ty nevieš? 
O tom, skloniť sa pred autoritou a tá ťa na-
učí? Je to o nadradenosti učiteľa, o vykaní 
a o slušnosti?

Učenie je vlastne priebeh. Je to pri-
rodzený pochod – je to ako prechádzka 
lesom so záujmom o les. Dvaja ľudia sa 
od seba učia, keď sa precítia a otvoria 
sa sebe navzájom. Čím je prepojenie ce-
listvejšie, tým účinnejšie sa učíme. Šta-

tistiky hovoria, že po troch 
mesiacoch si pamätáš 10% 
z toho, čo ti niekto povedal, 
32% toho, čo si počul a videl 
a 65% toho, čo si zažil – čo 
si počul, videl a precítil zá-
roveň.

My však môžeme precí-
tiť aj zážitok druhého človeka, nie len náš 
vlastný – ak sme s tým človekom prepo-
jení – ak sa stretneme ako ľudia, nie ako 
pán a poddaný, nie formálne za obrannými 
maskami postavenia v hierarchii systému. 
Ako by vyzeralo školské učenie, keby me-
dzi katedrou a žiackymi lavicami nebola 
priepasť?

„Deti nemám,“ vravím učiteľke, „ale 
mám desaťročnú sestričku a tá odo mňa 
poberá všetko, čo jej vysvetlím. Nevysve-
tľujem jej však nič nasilu a vtedy, keď ja 
chcem – naopak, učíme sa vtedy, keď ona 
sama prejaví záujem, alebo keď zacítim, že 
sme si otvorení a je vhodný čas o niečo sa 
podeliť.“

Lenka sa prirodzene zaujíma o to, čo 
robím, zaujíma sa o moje nadšenie a čin-
nosti. Učím už len a iba tým, že som. Som 
sám sebou. Som otvorený a nemám od 
„nezrelých“ bytostí odstup. Veď aj ony sú 
múdre a dokážu veľa toho, čo ja nie – cítia, 
tušia, sú živé a hravé. Nechám ich vplývať 

na seba – som to aj ja, kto sa učí – neu-
strnul som. Aj ja zrejem, rovnako ako ony.

Deti sú svojím spôsobom múdre – 
a toto pochopím, až keď ich precítim, keď 
sa vžijem, keď ich zažijem. Všetci sme si 
rovní v kolobehu, každý sme v inom veku, 
v inej dobe kola života. Všetci sme si rov-
nocenní a držíme spoločne kruh.

Samozrejme, moje slovo má väčšiu 
váhu ako Lenkine – to mi však nedáva 
zámienku jej slovo prepočuť a uzavrieť sa 
voči jej pohľadu…

Štatistiky ďalej hovoria, že ak máš k po-
znatkom a ľuďom, ktorí sa učia, vytvorený 
citový vzťah – keď sa učíme s nadšením 
a vzájomne, po troch mesiacoch si spome-
nieš na 90 percent „látky“. „Látka“ však nie 
sú zapamätané poučky a názory – sú to sku-
točné skúsenosti, sú to vedomosti s hĺbkou 
a citovo spojené s príbehom tvojho života.

Drvivá väčšina učiteľov neuverí, že 
také niečo sa môže odohrať aj na základ-
nej škole na Slovensku. Prinajmenšom 
jedna taká škola však existuje. Moja 
sestrička tam pred dvoma mesiacmi 
prestúpila – a rozdiel cítiť v celej našej 
rodine. Je možné vrátiť učeniu ľudskosť!

http://www.2012rok.sk/wp/pedagogi-
ka-po-novom/31258-nenasilne-ucenie-sa

Nenásilné učenie sa

Přepis části přednášky: Život je tak 
komický, že mne zvou zástupci bank a po-
jišťoven, abych jako povídal top manage-
rům o Toltéckém pojetí světa.

Prvně jsem říkal, že je to nesmysl. Co 
já tam budu dělat, když si sednu před ty 
lidi, kteří jedou na ten výkon? A oni mi 
říkali: Ne – ne, víte, ono se to už trochu 
mění. My máme takový cyklus vzdělává-
ní. Tak jsem na to poprvé asi před dvěma 
lety přistoupil a několikrát jsem navštívil 
opravdu ty velké spořitelny, pojišťovny, 
banky,… Mohu vám říci, že jak běží čas, 
tak poslední setkání, která se uskutečnila 
teď v září a v říjnu 2013 už vypadají jako 
z toho filmu Nádherná zelená.

Děje se tam prostě něco, čemu je 
těžko uvěřit. Hovoříte s vrcholným ma-
nagementem o tom, že peníze jsou iluze. 
Říkáte bankéřům: „Vám to přece nemusím 
vysvětlovat, že peníze neexistují.“ Oni jen 
sedí a pokyvují zamyšleně hlavou. Tam ni-
kdo neříká: „Co to melete za blbosti?“

Teď jsme si povídali v jedné velké 
pojišťovně a já jsem povídal o tom, že to 
pojištění je výraz strachu. Pojišťujeme se 
jen proto, že se bojíme a je to celé posta-
vené na tom strachu. A v první řadě seděli 
manažeři a pokyvovali souhlasně hlavou. 
Pak se přihlásí paní a řekne: „No jo, ale jak 
to máme teda teďka změnit, že jo? Proto-
že, když to uděláme prudce najednou, tak 
vznikne velký zmatek. My to musíme tak 
nějak rozpustit postupně…“

Celé to setkání ve velké pojišťovně 
končí proslovem generálního ředitele po-
jišťovny, který řekne: „Tak pokud ještě po 
dnešní přednášce zítra přijdete do práce, 
prosím vás, abyste se nad tím tak nějak 
zamysleli, protože takhle nějak dál už ne-
můžeme pokračovat! My se přece nemůže-
me tady honit navzájem a chytat za slovo 
a hádat se o každou smlouvu a hadrkovat 
se o formulace. Vždyť je to pro všechny 
únavný.“ 

Ono se děje to, že lidé na těchto mís-
tech to vědí lépe než my. Oni to vědí, pro-
tože oni s tou iluzí denně pracují.

http://www.suenee.cz/jaroslav-dusek- 
uz-ani-banky-a-pojistovny-neveri-na- 

penize/

Jaroslav Dušek: 
Už ani banky a pojišťovny 
nevěří na peníze

Motto: „Za obzorem mé duše viděl jsem padat hvězdy“
KRÁČÍM KRAJINOU,…

Výstava fotografií Karla Stellnera, nafocených 
klasickým způsobem středoformátovým 

fotoaparátem na svitek.

Galerie U Džoudyho, 
Jugoslávská 670/7, Praha 2

7. červenec – 29.srpen 2015

Srdečně Vás zveme na vernisáž, 
která proběhne

7.7.2015 v 18:00

www.naturephoto9.webnode.cz
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Jsou tři ukryté poklady: Krása je skrytá v harmonii ● Štěstí v okamžiku ● Láska v člověku

Kvetoucí  lékárna

Utajované hvězdy našich zahrad jsou vše-
umělové.  Léčivé  byliny  oslovují  všechny 
naše  smysly:  jsou  krásné  na  pohled,  pří-
jemně  voní,  dobře  chutnají  a  prospívají 
také  našemu  tělu  i  duchu.  Co  může  být 
krásnějšího,  než  se  nechat  hýčkat  od  ně-
koho, kdo je takto mnohostranně nadaný? 
Léčivé látky v bylinkách neztratily nic ze 
svých blahodárných účinků ani v dnešní 
době a jsou pro nás stále prospěšné. Přes 
50% všech západních léčiv obsahuje látky 
rostlinného původu. 

Neexistuje chuť, kterou by bylinky ne-
pokryly:
svěže-kysele chutná meduňka, šťovík a brut-
nák; sladce-aromatické jsou kerblík, anýz 
a fenykl; ostře kořeněnná je chuť rucoly, 
křenu, řeřichy.

Čím více rostlin a bylin známe a pozo-
rujeme, tím lépe budeme rozumět přírodě 
i sami sobě. Jen samotné hledání, cítění 
a zkoušení aktivuje léčivé síly v nás.

Bohatý výběr léčivých rostlin vytváří 
z našich přírodních zahrad nepostradatelný 

zdroj cenných léčiv. Čaj z máty, meduňky 
a proskurníku pomůže na kašel.

Léčivky však nemusíme sbírat až když 
je opravdu zle. Dají se velmi dobře pou-
žít i v kuchyni při každodenním vaření 
jako prevence (česnek, tymián, saturejka, 
libeček atd.). 

Libeček například podporuje trávení 
a působí močopudně.

Čerstvě natrhaná mateřídouška má 
dezinfekční, antimikrobiální a protiplís-
ňové účinky a díky svým látkám regulu-
jícím trávení zlepšuje stravitelnost ma-
sitých jídel. Možná je to i důvod, proč se 
právě k těmto jídlům chuťově hodí? 

Je ceněná především pro odkašlávání 
při dráždivém kašli a katarech horních cest 

d ý c h a c í c h , 
desinfikuje du-
tinu ústní, od-
mašťuje vlasy. 
Proti lupům je 
dobré splách-
nout vlasy ná-
levem z listů 
mateřídoušky 
a rozmarýny. 

Nálev z listů je dobrý při kocovině. Proto 
byla součástí mnoha středověkých receptů.

Už jméno kostivalu nám napovídá jeho 
léčivé schopnosti – hojit zlomené kosti. 

Ve středověku používali bylinkáři kos-
tival na srůstání kostí zcela běžně. Kostival 
má také úžasnou schopnost hojit žaludeč-
ní a dvanácterníkové vředy, kýlu a zánět 
tlustého střeva. Obklady z nastrouhaných 

čerstvých nebo sušených oddenků smí-
chaných s vodou, se mohou přikládat na 
záněty kloubů, výrony, vymknutí kloubů, 
pohmožděniny, popáleniny a opařeniny. 

Nálev z kostivalu přidaný do koupele 
zjemňuje kůži.

Dalším výborným příkladem je kon-
tryhel – rostlinka, v jejíchž listech se často 
shromažďuje ranní rosa. Mladé listy kontry-
helu využíváme v kuchyni pro jeho kořeně-
nou chuť.Vý-
borně dochutí 
zeleninové po-
lévky, nádivky, 
špenát apod. 
Používá se při 
ženských po-
tížích, omezí 
nadměrné kr-
vácení a zmenší menstruační bolesti. 

Česnek má výborné léčivé vlastnosti. 
U lidí se sedavým zaměstnáním pomáhá od 
zácpy. Uvolňuje hleny a pročišťuje plíce. 
Čistí krev a tkáně těla. Mimo jiné snižu-
je tlak, upravuje srdeční činnost, zlepšuje 
prokrvení cév, podporuje výkonnost srdce, 
což má zpětně vliv na psychickou pohodu. 
Má též protisklerotické účinky. 

Všeobecně také platí, že divoké byliny 
a zelenina mají podstatně vyšší obsah vý-
živných látek než kulturní plodiny. 

Text: Lucie Komendová
celý článek na http://www6.zahrada-

proradost.cz/perma/kvetouci.htm

Abeceda praktických rad do kuchyně

pokračování ze str. 2
Aby toho nebylo málo, pojďme si ještě 

rozepsat jednotlivé minerální látky, kte-
ré v klíčcích najdeme. Nakličovat smíme 
skutečně cokoli. Výhonky cizrny, vojtěšky 
(která se velmi často objevuje také pod 
názvem alfalfa, lucerka), mandlí, pohan-
ky, sezamu a slunečnice, obsahují krásné 
množství vápníku. Železo pak najdeme 
v klíčcích zelené a červené čočky, fazolek 
munga, adzuki, hrachu. Jedním z dalších 
minerálů, který je tolik nezbytný, třeba už 
proto, že podporuje činnost téměř stovky 
enzymů, upevnuje 
naši imunitu, pro-
půjčuje pleti zdravý 
vzhled, napomáhá 
regenerovat oční 
rohovku, je zinek. 
Ten najdeme ve vý-
honcích dýně a voj-
těšky. Vojtěšku 
pokládám, co se klíčení týká, za jednu 
z nejsilnějších bylinek. Pokud bychom 
měli zinku v těle málo, případně si přáli 
zlepšit kvalitu našich vlasů, jak jsem se již 
zmínila výše, doporučuji do stravy přidat 
ovesné vločky, které jsou na zinek opravdu 
bohaté. Zkusme si z nich uchystat ovesné 
sušenky, případně je přidat jako zavářku do 
polévky, posypat jimi zeleninový salát, po 
namočení je smísit s česnekem a bylinka-
mi a využít jako nádivku. Při deficitu zin-
ku jej však upřednostněme spíše na večer, 

neboť tento minerál tělo nejlépe zužitkuje 
právě v odpoledních hodinách.

Výhonky bývají bohaté také na dras-
lík, ten je jedním z nejdůležitějších alkalic-
kých prvků v těle, nezbytný pro správnou 
činnost našeho srdíčka, udržující rovno-
vážný stav tekutin v těle, napomáhající tělu 
čelit náporům zakyselující stravy. Najde-
me jej v naší dobré vojtěšce, hrachu, naklí-
čeném žitu, ale také sezamu. Hořčík pak 
ukrývají výhonky mandlí, cizrny, hrachu, 
slunečnice a pšenice. V některých z klíčků 

najdeme také selen, 
další z význam-
ných minerálních 
antioxidantů, který 
je rovněž třeba pro 
správnou funkci 
štítné žlázy.

Vidíme, co vše 
se může ukrývat 

v jednom jediném klíčku. Pokud by-
chom jich snědli plnou hrst, dopřejeme 
si vitamínový, minerální, ale také enzy-
matický gejzír všeho, co tělo potřebuje, 
díky unavené zelenině a ovoci, která k nám 
cestuje z tropických krajů a obsahuje tedy 
již minimum výživných látek, postrádá. 
Opravdu neznám levnější a dostupnější 
zdroj vitamínu C. 

celý článek na http://www.celostnimedicina.
cz/klicky-nejsilnejsi-energie-rostlin. 

htm#ixzz3c5nlXaAK

Klíčky, nejsilnější energie rostlin

Vzhledem k tomu, že stará historie Ev-
ropy a jejího osídlení je tak stará, že 
o ní vlastně vůbec nic nevíme, a veškeré 
informace z dějepisu i odborných pub-
likací se ve skutečnosti zakládají pouze 
na domněnkách a názorech autora či 
skupiny vědců, která se shodne na spo-
lečném aktuálním paradigmatu, je těžké 
najít prameny týkající se starých Slova-
nů a jejich tradic.

Je možné, že existují, ale já jsem je 
zatím paradoxně objevila jen v anglické 
verzi. Údajně by nejvíce původních témat 
měly obsahovat staré ruské byliny a zvlášť 
epos Slovo o pluku Igorově, ale i u něj se 
podobně jako u přepisů a překladů křes-
ťanské bible předpokládá výrazné zkres-
lení následkem překladů do modernějších 
jazyků a úprav textu poplatných dané době 
a vládnoucímu panstvu. 

Ve své práci s dávnými tradicemi tedy 
využívám prameny pojednávající o starých 
Keltech a jejich zvycích, těch je k dispozi-
ci mnohem víc. Částečně proto, že se v ur-
čitých oblastech kontinuita tradice udržela 
lépe než u nás původní tradice slovanské, 
částečně asi proto, že se tak dělo ve svo-
bodnější části světa, než byla poslední do-
bou ta naše. Vycházím přitom z faktu, že 
keltská a slovanská kultura na našem 
území někdy v období stěhování náro-
dů bez vážnějších problémů splynula, 
a jedni od druhých převzali různé as-
pekty praktického života i duchovna. 

Nedávno jsem se setkala s knihou 
Antonína Horáka O Slovanech úplně  ji-

nak. Dovolím si uvést několik citací, které 
se našeho tématu více či méně dotýkají:  
„… Po objevu sumerské civilizace v Me-
zopotámii se věřilo, že zde má svůj počá-
tek zemědělství, všechna řemesla, písmo, 
veškerá vzdělanost a vědeckotechnický 
pokrok. Teprve moderní archeologie zjiš-
ťuje, že dávno před Sumery byla úrodná 
Mezopotámie osídlena neolitickým obyva-
telstvem zemědělským, již kolem roku 6800 
př. n. l. Jestliže vpád tatarských Sumerů 
se datuje do doby asi 3500 př. n. l., přišli 
Sumerové do hotového, sami představovali 
jen nepracující panstvo a říkali si „svo-
bodní občané“, pro práci využívali původ-
ní obyvatelstvo, které vlastně celou Mezo-
potámii obdělalo a vybudovalo…“ 

Autor v zásadě rozděluje původní 
obyvatelstvo na paleolitické kmeny lovec-
ko-sběračské, bojovné, z nichž se později 
rozvinuly veškeré represivní, vládnoucí 
evropské árijské vrstvy, k nimž řadí i Kelty 

a poněkud posouvá můj názor na soužití 
Keltů a Slovanů založený na předchozí 
četbě a studiu: „Keltské lovecké kmeny 
začaly zřejmě z Afriky pronikat do západ-
ní Evropy někdy koncem 3. tisíciletí př. n. 
l., kdy už téměř celá Evropa byla osídlena 
a obdělána zemědělci neolitickými. Svou 
bojovností si keltské kmeny snadno pod-

maňovaly nebojovné zemědělce a vynutily 
si od nich nejen zajištěnou obživu…“ 

Druhou linii lidstva považuje za oby-
vatelstvo neolitické, zemědělské, inteli-
gentní, pracovité a vzdělané, z něhož se 
v průběhu vývoje díky jeho mírumilov-
nosti a praktickému souznění s přírodou 
stali otroci vládnoucích kruhů – Slované. 
Tato  vývojová  větev  pak  v  průběhu  let 
učila  své  bojovnější  příbuzné  a  umožni-
la  vznik všech velkých civilizací  i  celého 
pokroku  lidstva,  zůstala  však  anonymní, 
neuznávanou, a všechny zásluhy si vždy 
přivlastnily skupiny vládnoucí – od Řeků 
a Římanů přes Kelty, Germány a Franky až 
po moderní pány a vládce. 

„…Římané podnikali válečné výpravy 
do střední Evropy, aby slovanský živel vy-
hubili“. K Římanům se pak přidali Fran-
kové, Galové-Keltové a Germáni, čímž po-
kračovala likvidace slovanského živlu po 
celé dějiny. Útočili na ně od východu četné 
kmeny tatarské, Sarmaté, Skýtové, Alani, 
Húnové, Avaři, Bulhaři a Maďaři… Tu se 
pojednou objevil mocný náčelník Sámo 
s početnou družinou a pod jeho vedením se 
Slované náporům Avarů, Franků a Germá-
nů ubránili. Tak vstupují poprvé do dějin, 
už nikoliv jako neznámí otroci, nýbrž jako 
velmoc. Zachovala se o tom jediná sou-
dobá zpráva v kronice francko-burgund-
ského kláštera opata Fredegara. Jediná asi 
proto, že vlastní slovanské záznamy byly 
římskou inkvizicí vyhlazeny. Zpráva však 
byla psána po Sámově smrti a pisatelé si 
jej přivlastnili jako „franckého kupce“, to 
je však málo pravděpodobné. Jednak byli 
Frankové úhlavními nepřáteli Slovanů 
a nevyslali by Sámovu družinu na obranu 
Slovanů sami proti sobě. Zadruhé králem 
se mohl stát jen nejvyšší kněz, nikoli pou-
hý kupec…“ Sámo vybudoval základ ob-
rovské říše, kterou Slované dále rozšiřovali 
a vládnul jí zřejmě z dnešní Vídně. 

Po Sámově smrti byla říše rozděle-
na, západní slovanské země až k dnešním 
hranicím Čech a Moravy byly rozděleny 
mezi Germány, Franky a Italy, zbývající 

slovanské země střední a východní Evropy 
ponechány pod správou Sámových potom-
ků, kteří se koncem 7. století přestěhovali 
na Moravu a podělili se o ostatní slovanské 
země od Balkánu až po Baltické moře. 

„…Sámovi potomci užívali slovanšti-
ny jako svého úředního jazyka a v roli kní-
žat si poprvé v dějinách začali dávat osobní 
jména typicky slovanská, většinou s kon-
covkou „-slav“. Snad právě to dalo rodové 
jméno celé této dynastie Slavníkovci….“ 

Ti si udrželi pohanství, ale v průběhu 
8. století dochází ke kristianizaci obyvatel-
stva s cílem rozvrátit zbytky říše Slavní-
kovců a zlikvidovat slovanský jazyk, docí-
lit latinizace a germanizace. Tlak ze západu 
vedl Slavníkovce k vytvoření Velkomorav-
ské říše vyhnání západního rozvratnické-
ho kněžstva a povolání byzanckých kněží 
Konstantina a Metoděje, kteří vypracovali 
moderní slovanské písmo a jazyk. 

Mocichtivý Svatopluk pak povolil ná-
vrat německého kněžstva a germanizaci 
Slovanů, k zániku říše přispěli Maďaři. 

Za okamžik zániku veškerých prame-
nů o původním praslovanském obyvatel-
stvu a jeho jazyku i kultuře považuje au-
tor převzetí vlády českými knížaty, která 
se spojila s Germány a vyvraždila celý 
rod Slavníkovců. Vratislav II. dal všech-
ny místní kroniky a dokumenty z Velké 
Moravy převézt do Prahy a zlikvidovat 
a německý kněz Kosmas na jeho pokyn 

vytvořil novou verzi historie Čech, v níž se 
o původním obyvatelstvu a jeho významu 
nikde nezmiňuje. 

„…Podle ní žádní Slované v Evropě 
nejsou a nikdy ani nebyli, tím méně moh-
ly existovat předešlé slovanské veleříše. 
Byli jen Germáni a Čechové. Celá sever-
ní Evropa od pólu až k řece Dunaj patřila 
od potopy světa pouze Germánům a Bo-
hemie Čechům. Když Čechové do této 
země po potopě světa přišli, našli ji pustou 
a neobydlenou. Co vyčetli ze starých za-
bavených slovanských písemností (např. 
jména sedmi pohanských vyšehradských 
knížat z doby předčeské), jsou jen „pověs-
ti starců“. Sám název „Čech“ vypadá sice 
slovansky (čeh – dozorce – hlídač), ale 
může se jednat i o poslovanštění tatarsko-
-skýtského „šejch“ (šaman, náčelník)…. 
Zdá se, že prvním Přemyslovcem na hradě 
pražském byl až Václav Svatý, že se do-
stal na pražský trůn za pomoci Germánů, 
vytušíme z toho, že jim pak byl povinen 
odvádět vysoké roční poplatky ve stříbře 
a dobytku…. V řevnivosti o trůn se všichni 
Přemyslovci nakonec do jednoho navzá-
jem vyvraždili, což rovněž nepatří k po-
vaze Slovanů, po nich následují germánští 
vládcové a o domácích Slovanech stále ani 
zmínky, jakoby vůbec nebyli.“

Přestože názory pana profesora Horá-
ka v mnoha směrech převrací oficiální uče-
ní o historii a tím i naše vlastní východiska, 
potvrzuje zvláštním způsobem moji do-
mněnku, že lze keltské prameny využívat 
při odvozování tradic slovanských. Podle 
pana profesora proto, že se Keltové stej-
ně všechno o kultuře a spiritualitě naučili 
od Slovanů. A protože se všichni oficiální 
i neoficiální historikové shodují na faktu, 
že v Evropě v době předhistorické existo-
valo původní obyvatelstvo, které mluvilo 
společným jazykem, a následnými vlna-
mi osídlování bylo postupně asimilováno, 
můžeme se klidně domnívat, že toto oby-
vatelstvo bylo pra-slovanské. Pan profesor 
pro to předkládá četné poměrně přesvědči-
vé důkazy. A budeme-li z tohoto hlediska, 
najdeme si sami spoustu dalších.

http://www.spolekmagdalena.cz/temata/
davni-slovane-a-jejich-tradice.html 

DÁVNÍ SLOVANÉ A JEJICH TRADICE

Domy Nadera Khalila jsou inspiro-
vané poezií perského mystika a učence 
Jallaludina Balkh Rúmího. Překládá poezii 
a staví z hlíny, bahna a písku – i tak lze 
charakterizovat vizionářského architekta 
Nadera Khaliliho. Rodák z Iránu se prosla-
vil stavbami, které jsou inspirovány jeho 
rodištěm. Slavné domy vznikají z toho co, 
jak říká sám architekt, může najít každý 
pod nohama.

Základními stavební-
mi prvky jsou pytle s pís-
kem, hlínou či cementem, 
které se spojují dohromady 
ostnatým drátem. Oblouky 
a kopule jsou samonosné, 
zdi mají bílou barvu, na-
tírají se totiž směsí mléka 
a lněného oleje. Architekta 
inspirovaly cesty po vesni-
cích v jeho rodném Iránu, 
kde pozoroval, jakým způ-
sobem si vytvářejí obydlí 
tamní vesničané.

Khaliliho stavby v po-
rovnání s klasickými jsou velmi odolné 
proti zemětřesení a zvládnou je postavit 
dva lidé. Na první pohled zaujmou svými 
oblými tvary, po celém obvodu stěny jsou 
otvory, které směrují světlo do středu míst-
nosti. Těmito otvory dům zároveň dýchá.

Díky tomu, že stěny jsou silné 30 cen-
timetrů, udrží se v nich přes den teplota až 
o deset stupňů Celsia nižší než je teplota 
v okolí. V noci pak stěny díky nahroma-
děnému teplu dům naopak ohřívají. Jedno-

duchá metoda písečných domů by se dala 
využít zejména v oblastech postižených 
válkou či přírodními katastrofami.

Galerii jeho staveb, které vypadají jako 
z pohádky, lze zhlédnout v The California 
Institute of Earth and Architecture. Kha-
lilli žije v současnosti na severu Kalifornie 
v městě Hesperia v Mohavské poušti.

Spolupracuje s Národní agenturou pro 
letectví a vesmír (NASA), tamní odborníci 
počítají s využitím jeho staveb pro vesmír-
né mise. Nader Khalili při jejich koncipo-
vání vycházel z duchovního odkazu perské 
poezie, voda hlína a vzduch jsou podle ní 
základní elementy života.

S poezií je originální architekt ostatně 
pevně a navždy spjat, přeložil do angličti-
ny již několik knih poezie perského učence 
Džalalludína Balkh Rúmího (např. Rumi:-
Dancing the Flame nebo Rumi: Fountain 
of Fire) a po slavném mystikovi rovněž 
pojmenoval jeden prototyp svého domu.

autor: Eva Rajlichová,
http://alter-nativa.cz/203-perska-poe-

zie-inspirovala-vznik-domu-z-pisku.html

PERSKÁ POEZIE INSPIROVALA 
VZNIK DOMŮ Z PÍSKU

REZ – Skvrnu od rzi na nebarevných 
textiliích navlhčíme horkým roztokem 
kyseliny solné. Kyselinu ředíme 1:7. Na-
konec místo propláchneme horkou vodou. 
Z bílého prádla odstraníme rezavé skvrny 
citrónovou šťávou nebo kyselinou citró-
novou.

SKLO – Skleněné nádobí se více 
leskne, omyjeme-li je ve vodě s přídav-
kem octa a soli. Pak je opláchneme v čisté 
vlažné vodě a vyleštíme. Velmi dobrým 
prostředkem je citrón, sklo jím vytřete 
a pak opláchněte čistou teplou vodou. 
Stejně dobře poslouží i noviny natrha-
né na kousky, které vhodíme do nádoby 
(výborně se tak čistí zvláště láhve), za-
lijeme teplou slanou vodou, protřepeme 
a opláchneme. Sklo dále dobře čistí bram-
bor a kávová sedlina.

ZEĎ – I té nejopatrnější hospodyňce 
se občas podaří postříkat tukem či jinou 
mastnotou zeď. Ale umí si také poradit – 
skvrny silně zabělí obyčejnou školní kří-
dou a nechá bez povšimnutí alespoň 24 

hodin. Pak je lehce opráší, a pokud stopy 
po mastnotě nezmizí docela, pak budou 
zcela jistě takřka neviditelné. Může použít 
také roztok kyseliny salicylové v denatu-
rovaném lihu, jímž skvrnu potře a chvíli 
počká – většinou skvrna sama zcela zmizí.

UPEČENÉ MASO – Upečené maso 
krájíme až za 10 – 15 minut po částečném 
vychladnutí. Jinak nám z masa vyteče hod-
ně šťávy. Na připravené okořeněné maso 
nasypeme těsně před pečením velmi ten-
kou vrstvu práškového cukru, pečené maso 
bude mít pěknou barvu a šťáva lepší chuť.

ŽVÝKAČKA – Možná to vypadá, že 
žvýkačka přilepená na oděv nebo koberec 
je hotové neštěstí, ale není třeba zoufat! 
Žvýkačku obložíme kousky ledu, zkřeh-
lou rozlámeme a odloupneme. Skvrnu 
překryjeme kašičkou z benzínu a magné-
zia a dočistíme mýdlovou vodou. Buďte 
ale trpělivý, zvláště jedná-li se o příliš 
jemnou látku.

http://www.hobbystranky.cz/hobby/abeceda-
-praktickych-rad-do-kuchyne-22
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Globální změny klimatu na ZemiPRAPŮVODNÍ FYZIKA ALLATRA
pokračování z minulého čísla...

Nikola  Tesla  tak  nevědomky  zmra-
zil, na celé století, výzkum otázky získání 
volné energie z éteru tím, že uspěchal de-
monstraci revoluční technologie těm, kte-
ří  by  kvůli  epochálnímu  vynálezu mohli 
přijít  o  spoustu  peněz,  moc  nad  lidmi 
a „světovou nadvládu“.

A. Einstein 
a ničení teo-
rie o éteru

Od roku 
1905 se v ob-
lasti vědy zača-
lo cílevědomé 
ničení teorie 
o éteru. Ne ná-
hodou se rok 
1905 zapsal do 
historie fyziky 

jako „Rok zázraků“ (v latině Annus mi-
rabilis; zajímavý fakt pro lidi, kteří znají: 
v anglické literatuře název „Annus mirabi-
lis“ se většinou používá ve vztahu k roku 
1666). V důsledku nekalých praktik svě-
tových průmyslníků a magnátů urychleně 
kandiduje na vědecký Olymp světového 
významu řada „osobností“, jejichž jmé-
na se začínají propagovat po celém světě 
a oni na oplátku začínají zaměňovat pojetí 
o éteru a odvádět výzkum ve fyzice jiným 
směrem.

Například v roce 1905 všem známý, 
tehdy 26 – ti letý Albert Einstein (v té 
době už švýcarský občan, člen patentové-
ho úřadu), zveřejňuje čtyři články ohledně 
nejdůležitějších směrů, které byly v centru 
pozornosti fyziků po celém světě. Mezi 
nimi například práci „K elektrodynamice 
pohybujících se těles“ („Zur Elektrodyna-
mik bewegter Körper“, 1905), kde Einstein 
představuje speciální teorii relativity. Při-
čemž se jeho práce publikují v prestižním 
fyzikálním časopise Německa „Anály fy-
ziky“ («Annalen der Physik»). V té době 
byla elektrodynamika velmi populárním 
tématem a přitahovala pozornost mnoha 
lidí a to zejména z důvodu teoretických 
a experimentálních objevů Nikoly Tesly 
a řady významných učenců té doby půso-
bících v oblasti elektřiny a magnetismu.

Speciální 
Einsteinova 
teorie relativi-
ty obsahovala 
přezkoumá-
ní představ 
o času a pro-
storu ve fy-
zice. Jeho 
názory byly 
prezentová-
ny jako, do 
značné míry 
„nezávislé“ 

na tehdejších teoriích, které se zakládaly 
na teorii o éteru. Například, pokud slavný 
holandský teoretický fyzik, nositel Nobe-
lovy ceny za fyziku Hendrik Lorentz a vý-

znamný francouzský matematik a fyzik 
Henri Poincaré považovali všechny nové 
efekty dynamickými vlastnostmi éteru, tak 
„Einsteinova teorie relativity“ toto všechno 
převáděla z dynamiky do kinematiky a eli-
minovala pojem éteru. Mladý vědec začal 
tvrdit, že všechno, co bylo považováno za 
vlastnosti éteru je „ve skutečnosti“ proje-
vem objektivních vlastností prostoru a času 
a obecně není vhodné zahrnovat pojem 
éteru jen pro to, aby bylo možné prokázat 
nemožnost jeho pozorování. Jinak řečeno, 
Einstein znehodnotil ve svých pracích jak 
pojem éteru, tak i pojmy absolutního po-
hybu a absolutního času, které se na něm 
zakládají (poznámka: Více informací o ab-
solutním čase a pohybu v knize „Ezoosmó-
za“). Teorie relativity nebyla ve vědě nic 
nového. Dávno před zveřejněním Einstei-
novy publikace zformuloval Henri Poincaré 
ve svém díle „Měření času“ („La mesure du 
temps“, 1898) obecný a univerzální princip 
relativity pro elektromagnetické jevy. Ale 
problém bylo, že Lorentz a Poincaré byli za-
stánci teorie o éteru, která se nehodila těm, 
kteří se podíleli na zničení tohoto pojmu 
v oblasti vědy na základě pokynů mocných 
finančníků.

Tajné spiknutí
Skutečnost, že se toto tajné spiknutí 

záměrně, systematicky a všemožnými způ-
soby uvádělo do praxe a do všech oblastí 
života, potvrzuje řada faktů. Na začátku se 
největší vědci té doby vyhýbali otázkám 
vyvolaným „novou teorií“ buď relativním 
mlčením, nebo se omezovali na pouhé 
odborné připomínky typu, že těmito pro-
blémy se zabývali již dříve jiní vědci a vý-
sledky jejich výzkumu byly sice platné, 
ale pouze za určitých podmínek. Později 
se však fyzici rozdělili do dvou skupin: na 
ty, kteří byli zastánci nové teorie a ty, kte-
ří hájili koncept o éteru. Výsledkem vzá-
jemného štvaní vědců a umělého rozkolu 
v jejich řadách, bylo oficiální prohlášení 
v září roku 1920. Na sjezdu 86. Kongresu 
Svazu německých přírodovědců a lékařů 
v Bad Nauheimu (Německo) bylo oficiálně 
oznámeno, že takový pojem jako éter byl 
nakonec zrušen. Čas a místo nebylo vybrá-
no náhodně (prvotřídní evropské středisko 
Bad Nauheim, které se nachází na území 
Hesse, 38 km od Frankfurtu nad Moha-
nem). (Poznámka: viz informace z knihy 
Sensei ze Šambaly. 4. díl). 

Vědci té doby si byli vědomi, že toto 
tvrzení ve skutečnosti zrušilo mnoho 
doložených teorií fyziky, bez poskytnutí 
řádných protidůkazů a vysvětlení. Prak-
ticky se od té doby začalo ve vědecké ko-
munitě pracovat s nařízenými vzory od 
tvůrců konzumní společnosti, kteří tak 
rozdělovali vědce do dvou táborů: „sle-
pých“, kteří nemohou vidět zjevná fakta 
a „němých“, kteří vědí, ale bojí se o tom 
mluvit.

Zároveň mocnáři pomocí médií sou-
střeďovali pozornost mas na tvrzení 
o „pravdivosti teorie relativity“ a vnuco-

vali názor, že éter v podstatě neexistuje. 
Za velké podpory se popularizovaly knihy 
a vystoupení lektorů, kteří hovořili o nové 
teorii relativity jednostranně, z pohledu 
zřejmé a jednoznačné skutečnosti. To také 
sehrálo významnou roli při znehodno-
cení znalostí o éteru. Řečeno moderním 
jazykem – světoví manipulátoři použili 
známou technologii ovlivňování mas pro-
střednictvím masmédií, jejímž výsledkem 
bylo zničení určitého veřejného mínění 
a jeho záměna za falešné, které je přesným 
opakem toho skutečného, ale je velmi vý-
hodné pro zainteresované mocnáře. Poz-
ději se tento postup stane veřejně známou 
metodou a dostane název „Overtonova 
okna“ („Overton windows“).

***
V rámci ezoosmické mřížky je 72 di-

menzí (poznámka: více informace o 72 di-
menzích v knize AllatRa). Vše, co moder-
ní věda nazývá „materiálním Vesmírem“ 
existuje pouze v rámci prvních 6 dimenzí 
a zbývajících 66 dimenzí je v podstatě kon-
trolující nadstavba, která udržuje „hmotný 
svět“ v určitém omezujícím rámci – šesti 
dimenzích. Podle prastarých znalostí pat-
ří těchto 66 dimenzí (od 7. do 72. včetně) 
také do hmotného světa, ale ve své podsta-
tě nejsou takové.

Zajímavé je, že staroslovanské slovo 
„vesmír“, vzniklo překladem z řec. slova 
„oikoumenh“, což znamená „obývána“, 
„obydlená část“.

Mimo ezoosmickou mřížku, která je 
rovněž uvedena v dávných posvátných 
tradicích různých národů světa, je ducho-
vní svět – kvalitativně jiný svět, který 
nemá nic společného s hmotným světem, 
jeho zákony a problémy.

EZOOSMICKÁ MŘÍŽKA je stabilní 
a nepohyblivá. Skládá se z určitého počtu 
identických EZOOSMICKÝCH BUNĚK, 
které mají v trojrozměrném prostoru tvar 
krychle (ovšem v dimenzích vyšších, než 
třetí, mají složitější konstrukci). Každá 
ezoosmická buňka se skládá z, řekněme, 
šesti „zídek“ v podobě EZOOSMICKÉ 
MEMBRÁNY. Uvnitř, v centru každé 
krychle ezoosmické buňky se nachází 
STACIONÁRNÍ (reálná) ČÁSTEČKA PO.

zprávu lze přečíst na: http://allatra.org/cs/
reports/iskonnaja-fizika-allatra (originál 
v ruštině; český překlad se připravuje)
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Obr. 5. Schéma ezoosmické buňky 
(1 – ezoosmická membrana (hrany 

krychle); 2 – reálná částečka Po 

Jak již bylo v této zprávě výše uvede-
no, dnes je známo, že naše planeta Země 
je schopná uživit populaci v počtu 25 mi-
liard lidí. Nedávné objevy v oblasti nové 
fyziky (PRAPŮVODNÍ FYZIKY ALLA-
TRA) potvrzují reálnou možnost zajistit 
pro toto množství lidí dostatek jídla, pitné 
vody a všechny ostatní životní podmínky. 
Již dnes je možné zbavit lidstvo mnoha ne-
bezpečných nemocí a prodloužit tak lidský 
život za věkovou hranici, to není žádná 
fantastika, nýbrž velmi reálný a prokázaný 
vědecký fakt…

Současná úroveň vědecko-technické-
ho pokroku některým rozvinutým zemím 
dovoluje s pomocí satelitů sledovat situaci 
na Zemi. Mají vytvořené komplexní pro-
gramy a komunikační systémy, přes které 
se provádí sledování a předpovídání pro-
cesů, probíhajících na celé planetě nebo 
v nějaké její části, a také fixovaní změn 
fyzikálních parametrů. Nicméně, moder-
ní věda o klimatu, založená na zastara-
lých informacích o fyzikálních procesech 
v mikro a makrosvětě, není k dnešnímu 
dni schopná s dostatečným předstihem 
předpovídat extrémní přírodní jevy...

...nevíme, kým budeme zítra – 
uprchlíkem nebo hostitelem...

V moderním světě na jedné straně 
existují různé mezinárodní dokumenty 
o lidských právech. Například Všeobecná 
deklarace lidských práv. Existují i další 
dokumenty OSN, které stanoví práva a po-
vinnosti některých mezinárodních organi-
zací a zemí týkajících se uprchlíků (Úmlu-
vaoprávním postavení uprchlíků, 1951), 
mezinárodní úmluvy, jako je newyorkský 
protokol (1967) a tak dále.Mluví se v nich 
o právech uprchlíků, jako je právo na ži-
vot, svobodu, osobní bezpečnost, rovnost 
před zákonem, svobodu pohybu a výběru 
místa bydlení, právo na studium, práci 
a s tím související povinnosti států. Na 
papíře je vše krásně napsané, bohužel sku-
tečnost je jiná… Pokud by se to všechno 
opravdu dodržovalo a státy by aktivně 
tyto humánní principy prosazovaly, pro-
blém uprchlíků ve světě by dnes nebyl 
tak velký…

…Doufat v pomoc nějakého státu 
v podmínkách konzumní společnosti je 
velmi naivní, protože vládci států se bu-
dou v první řadě starat ne o lidi, ale o svůj 
vlastní prospěch. Ponechat takové množ-
ství uprchlíků jejich osudu je velmi nebez-
pečné pro všechny. Přivede je to k agresi 
a válce za kus chleba a doušek vody. Tento 
problém se musí vyřešit dnes. Musíme si 
uvědomit, že kořeny problémů pramení 
ze sobeckých postojů spotřebitelského 
systému, které se fraktálně projevují jak 
u jednotlivce, tak u společnosti jako celku. 
Problém je v lidech a je nutné v první 
řadě změnit myšlení individua a v dru-
hé řadě myšlení celého mezinárodního 
společenství – od spotřebitelských hod-
not k duchovním a morálním hodnotám. 
Společnost, v níž dominuje spotřebitel-
ské myšlení, je odsouzená k zániku. 

Jednoduchý příklad, který odráží re-
alitu dneška.Podíváme-li se na reakci lidí 
(kteří žijí v různých zemích a jsou nositeli 
lepších lidských vlastností), kteří se stali 
hostiteli pro uprchlíky nebo migranty, při-
nucené okolnostmi opustit domovy ve své 
vlasti, můžeme spatřit stejné vzorce kon-
zumní společnosti, které vyvolávají v li-
dech nenávist jeden k druhému, konflikt 
a rozdělení. Chování těchto lidí v takových 
situacích je fakticky standardní a odráží 
zvyk žít ve spotřebitelské společnosti. Liší 
se jen v drobných nuancích, spojených 
s tradicemi jednotlivých národů.

Zpočátku lidé svým příbuzným nabíze-
jí pomoc v tísni na základě nejlepších po-
hnutek. Ale postupem času se situace v ob-
lasti katastrofy nestabilizuje a lidé potřebují 
nakrmit,ošatit a tak dále. Je nutné se při-
způsobit a rozdělit se o prostor, na což naše 
ego není zvyklé. Uprchlíci na novém místě 
často nemohou celé měsíce najít zaměstná-
ní. Za těchto podmínek v procesu soužití 
vznikají konfliktní situace, nespokojenost, 
počínaje každodenními problémy a konče 
vyjádřením politických nesouhlasů, které 
se hodně probírají v médiích. Vždyť ta-
kovou náladu vytváří systém uměle tím, 
že programuje lidi, prostřednictvím svě-
tových médií, na rozdělení, války a sváry 
z jakéhokoliv důvodu (kvůli podnikání, 
půdě, jídlu atd.), místo mírového soužití 
a vzájemné pomoci v bídě a neštěstí.

Jsme všichni lidé a máme společné 
místo k bydlení – Zemi, máme jednu ná-
rodnost – lidstvo a jednu cennost – život, 
jehož prostřednictvím se můžeme důstoj-
ně realizovat ve smyslu své existence ve 
vyšším duchovním a morálním aspektu.

více na: http://allatra.org/cs/reports/ 
o-problemah-i-posledstvijah-globalnogo-

-izmenenija-klimata-na-zemle

Znak AllatRa, Nepál 
fotografie zaslal Pavel Toman, Klentnice u Mikulova

Indičtí vědci byli šokováni přednáškou 
o starodávných létajících strojích

Prastaré nože, které byly tak ostré, že 
dokázaly rozdělit lidský vlas podélně ve 
dví. A nebo 7000 let staré létající stroje, kte-
ré byly schopné létat na jiné planety. To jsou 
jen některé z mnoha překvapivých tvrzení, 
která zazněla na Indické vědecké konferenci.

Překvapující zjištění jsou založena na 
prastarých Hindských textech, jako jsou 
Védy a Puranas. Tyto informace byly popr-
vé prezentovány na 102. ročníku Vědecké 
indické konference v Mumbai, 04.01.2015, 
v rámci přednášky na téma: Starověké in-
dické vědy v Sanskrtu.

Jednu z nejkontroverznějších předná-
šek v rámci konference přednesl kapitán 
Anand Bodas, bývalý ředitel pilotního vý-
cvikového zařízení. Téma přednášky bylo 
věnováno starověké technologii letounů. 
„V Rigvedě se nachází odkaz na starově-
kou leteckou techniku,“ řekl Bodas.

„Základní velikost byla 18×18 
metrů. V některých případech byly 
velké více jak 61 metrů. Byly vel-
ké jako letadlo jambo.“, řekl Bodas. 
„Pradávná letedla měla 40 malých 
motorů. Dnešní letectví nezná ani 
flexibilní výfukový systém(?).“

Bodas prohlásil, že pradávné 
letadlo dokázalo létat nejen vzdu-

chem ale i mezi planetami.
Více jak 3000 let starý manuskript 

popisuje jídlo pilotů i jejich oblečení. Po-
dle Bodase, během určité doby piloti pili 
mléko buvola, krávy a ovce – a šaty byly 
vyrobeny z vegetace rostoucí pod vodou.

„V současnosti musíme dovážet slitiny 
na výrobu letadel. Mladá generace by měla 
studovat slitiny popsané v knize [Vimana 

Samhita od Maharishi Bharadwaje] a zku-
sit je u nás vytvořit,“řekl Bodas.

Odvážlivá prezentace rozzuřila pří-
tomné členy kongresu.

Věděc z NASA, Ram Prasat Gandhira-
man, zahájil online petici, ve které požaduje, 
aby Indický vědecký kongres zrušil Bodaso-
vo přednášky, protože se v nich mísí mytolo-
gie a věda. „Pokud vědci zůstanou pasivní, 
zradíme nejen vědu ale i naše děti,“ uvádí 
petice. Celkově v posledních týdnech vědci 
zavrhli myšlenku dát prostor pseudovědě.

Přesto se organizátoři kongresu, které-
ho se účastnilo více jak 30000 indických 
vědců, rozhodli dát prostor oživení velké-
ho množství znalostí, které zapsány v pra-
starých indických textech.

http://www.suenee.cz/
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Pojďme spolu tvořit POZITIVNÍ NOVINY!

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

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

pokračování z minulého čísla...
„Když přijde zlo, tak ho zkusme 

obejmout. Poleká se a uteče.“ (Mít 
všechno rád – Květa Fialová).

Při setkání s paní Květou Fialovou jako 
bychom vstoupili do jiného světa: čas začne 
plynout úplně jinak, každá chvíle se nám za-
čne jevit jako posvátná a pokud jsme si my-
sleli, že máme nějaké problémy, ve světle 
její moudrosti nám začnou připadat nicotné.

Když jsem byl u paní Fialové vůbec 
poprvé, úplně mě dostalo, že ona žehná 
i svým nemocem! Onemocní-li, dokonce si 
se svými bacily povídá: „Holky, kluci, vy 
jste tak hezcí. Pojďme, domluvíme se. Já 
vás mám tak ráda! Jste miláčci, že jste za 
mnou přišli. Mějme se rádi.“ Hleděl jsem 
na ni s otevřenou pusou, mezi tím, co svou 
myšlenku dokončila: „Snažím se i k baci-
lům chovat s láskou. Oni vlastně ke mně 
přišli na návštěvu.“

Vážím si velmi lidí jako je paní Fia-
lová, kteří předběhli svou dobu: My totiž 

většinou, když se nám něco nepříjemného 
stane, nadáváme. Nenapadne nás, že se 
nám třeba nemocí snaží tělo něco říct!

Květa Fialová mluví z duše lidem, 
jimž po překonání těžké choroby došlo, že 
jejich nemoc byla tím nejlepším, co je v ži-
votě potkalo. Změnili pohled na život, což 
by se bez toho aniž by onemocněli, nestalo.

Zkušenost navíc ukazuje – byť je to 
paradox – že nežádoucí situaci můžeme 
často nejrychleji vyřešit tím, že ji zcela 
přijmeme. Jak také v jednom rozhovoru 
paní Fialová řekla: „Když přijde zlo, tak 
ho zkusme obejmout – lekne se a uteče.“

Nikdy nemějme pocit, že se usmí-
váme dostatečně! (bez úsměvu ani 
krok – Veronika Trčková)

O tohle vás rozhodně nemohu připra-
vit. Miluji smích. Dobrou náladu. Mám 
rád lidi, kteří se na svět usmívají. Určitě ve 
svém okolí znáte pár takových.

Ale to jste ještě nepotkali Veroniku!
Když s ní jste na veřejném prostran-

ství (obchodní centrum, ulice, a dokonce 
i úřad) a ona uslyší hudbu z rádia, klidně 
vás chytne za ruku a začne s vámi tanco-
vat; dobrou náladou vás nakazí natolik, že 
se pak usmíváte snad i ve spánku a hlavně 
vám stále posunuje vaše hranice: Proč se 
usmívat na svět jenom trochu, když může-
me víc?

Pak také možná zjistíte, že lidí, kteří se 
začnou usmívat na vás, přibývá…

Kdyby měla sama Veronika zformulo-
vat slovy to, co sama žije, jsem přesvěd-
čen, že by nám řekla: „Stále se usmívejte. 
Bude dobře lidem kolem vás a vám nako-
nec také.“

Nejlépe nám jde to, co nás nejvíce 
baví. Dělat něco, k čemu nemáme vztah, 
je plýtvání časem a vlastním talentem. 
(Nakažlivá síla nadšení aneb jak se nej-
rychleji naučit cizí jazyk – Jirka Brychta)

Možná to znáte sami: dáváte si předse-
vzetí, jak budete více cvičit, učit se cizí ja-
zyk nebo jak začnete pro sebe něco koneč-
ně dělat. A buď svůj úmysl donekonečna 
odsouváme, nebo toho pak po pár týdnech 
necháme.

Já sám jsem více než deset let z nepo-
chopitelných důvodů nepoužíval na gym-
náziu naučenou angličtinu. Cítil jsem to 
jako svůj handicap a všechny pokusy, zno-
vu se „do toho dostat“ selhaly. Než jsem 
potkal Jirku Brychtu.

Když se ho na kurzu jedné netradiční 
jazykové metody o přestávce zeptala stu-
dentka, jak to udělat, abychom se naučili 
angličtinu co nejdříve, stručně to vysvětlil: 
„Je mnoho cest. Můžete číst zjednoduše-
nou četbu, můžete si udělat kartičky s frá-
zemi nebo poslouchat CD s cvičeními. Ale 
když si z toho uděláte zábavu, budete to 
umět úplně nejdřív.“

Jirka vás dokáže pro angličtinu na-
dchnout. Doslova vás svým přístupem 
strhne. Z každé jeho věty čiší, jak má tento 
jazyk rád. Husí kůži jsem v jeho hodinách 
míval téměř neustále – mnoho studentů za-
čalo číst a učit se anglicky jen díky němu.

Věřím, že jedině to, co děláme s lás-
kou, má smysl.

Můžeme tím někomu změnit život. 
Tak jako Jirka Brychta.

pokračování v příštím čísle …
http://www.jirihamersky.cz/

12 ZPŮSOBŮ, JAK MÍT TEĎ HNED LEPŠÍ DEN

Na letisku J.F.Kennedyho v New Yor-
ku sa rozhodol americký žurnalista spraviť 
anketu a položil ľuďom otázku na tému: 
Čo je podľa vášho názoru najnechutnejšia 
vec na celom svete? 

Odpovede ľudí boli rôzne. Jeden od-
povedal vojna, druhý chudoba, ďalší cho-
roba, zrada….

V tom istom čase sa však na letisku na-
chádzal aj zenový (východná filozofia Zen) 
mních Seung Sahn. Žurnalista si všimol 
jeho rúcho a rozhodol sa ho opýtať tú istú 
otázku. Mních sa ho namiesto odpovede 
opýtal: „Kto si?“

„ Ja? Ja som John Smith.“
„ Nie, to je tvoje meno, ale kto si?“
„ Ja som novinár.“
..Nie, to je tvoja profesia, ale kto si 

ty?“
„Ja som človek!“
„Nie, to je tvoj druh, ale kto si ty?“ 

Reportér konečne pochopil skutoč-
ný zmysel mníchovej otázky a zostal stáť 
nehybne s otvorenými ústami. Mních si to 
všimol a povedal: „Najnechutnejšia vec 
na celom svete je, keď nevieme kto sku-
točne sme!“

Epifýza (epiphysis cerebri alebo corpus pineale) Je útvar ovál-
neho tvaru pripomínajúci malinkú šišku, ktorý sa nachádza 
v mozgu každého človeka. Jeho poloha predstavuje geomet-
rický stred nášho mozgu. 

Pokiaľ sa na lebku pozrieme zhora, tak centrá hypotalamu 
(hypotalamus je najvyšší regulátor vnútorného stavu organizmu) 
v spojení s epifýzou tvoria akýsi vnútorný trojuholník, ktorého 
vrchol predstavuje práve epifýza. Má šedo-ružovú farbu, ktorá sa 
môže líšiť v závislosti od stupňa naplnenia krvných ciev, dĺžku 
približne 1 cm a šírku medzi 3-5 mm. Jej váha závisí od duchov-
ného stupňa jedinca a v priemere má asi 130mg. U jedincov, ktorí 
duchovne degradujú, môže jej váha klesnúť len na 25mg, avšak 
u duchovne vyspelých ľudí môže vážiť až 430 mg a viac. 

Epifýza sa skladá z menších buniek tzv. pinealocytov, ktoré 
majú hviezdicovitý tvar. Zaujímavé je aj cievne zásobenie epifý-
zy, ktoré je veľmi boha-
té a epifýza prijíma per-
centuálne viac krvného 
obehu za minútu ako 
akýkoľvek iný orgán 
v ľudskom tele s vý-
nimkou obličiek. 

Čo sa týka fyzio-
logickej funkcie, pred-
stavuje žľazu, ktorá 
produkuje hormón me-
latonín, čím sa podieľa 
na regulácii spánku 
a bdelého stavu, bioryt-
mu a riadi funkcie vi-
acerých endokrinných 
žliaz. Sekrécia melato-
nínu sa mení v priebehu 
24 hodín a je regulova-
ná svetlom. 

Pre epifýzu sú ty-
pické kalcifikované 
konkrementy alebo 
tzv. mozgový piesok. 
V dnešnej dobe sa verí, 
že počet zrniečok toh-
to mozgového piesku 
narastá s vekom, a že 
je súčasťou degenerač-
ných zmien a procesu 
starnutia. Avšak v dáv-
nych dobách existoval 
rituál, pri ktorom sa 
spaľovalo telo zomrelého s vysokým duchovným postavením. Po 
spálení tela sa najbližší učeníci snažili nájsť v popole tzv. ringse. 
Táto látka pevného skupenstva sa podobala jantárovému kamien-
ku. Podľa neho učeníci posudzovali stupeň duchovnosti svojho 
majstra. Verili, že čím bol kamienok väčší, tým vyššej duchovnos-
ti dosiahol zomrelý človek. Ringse v podstate predstavuje moz-
gový piesok epifýzy. Už v starom Tibete sa vedelo, že predstavuje 
miesto akumulácie psychickej energie. 

V celom rozpätí histórie ľudstva rôznych kultúr borovicová 
šiška predstavovala symboliku osvietenia, tretieho oka a epifý-
zu (odtiaľ názov corpus pineale, latinsky pinea – borovicová 
šiška). Egyptské žezlo Osirisa, datované naspäť do roku 1224 

pred naším letopočtom, znázorňuje dvoch prelínajúcich sa hadov, 
ktorí sa na vrchole spájajú pod borovicovou šiškou. Verilo sa, že 
práve prelínajúce sa hady predstavujú energiu (v Indii nazývanú 
energia Kundalíni), ktorá sa dvíha od spodku chrbtice do tretie-
ho oka v okamihu osvietenia – stav dosiahnutia čistého poznania 
a božskej lásky. 

V starovekom Asýrskom paláci datovaného do roku 713 pred 
naším letopočtom sa nachádzajú rezbárske práce, ktoré znázor-
ňujú štvorkrídlovú božskú bytosť, ktorá v ruke drží borovicovú 
šišku ako znázornenie symboliky nesmrteľnosti a osvietenia. 

Borovicovú šišku avšak môžeme nájsť aj v kresťanstve. Naj-
väčšia socha predstavujúca borovicovú šišku nazývaná „Pigna“ 
dnes stojí vo Vatikáne. Pôvodne bola odliata z bronzu Rimanmi. 
Taktiež na pápežskom žezle môžeme objaviť symbol borovico-
vej šišky. Takýchto príkladov by sme vedeli v našej histórii nájsť 

viacero. Pre modernú 
vedu avšak pineálna 
žľaza naďalej zostáva 
záhadou. 

Z duchovného 
pohľadu je epifýza 
orgánom vyššej kont-
roly, ktorý uplatňuje 
svoj vplyv len vtedy, 
keď človek prechádza 
skutočne globálnymi 
zmenami. Ale pokiaľ 
sa nič nedeje, epifýza 
len „pozoruje“, čas od 
času kontroluje celkový 
stav mozgu, koriguje 
jeho prácu: buď akti-
vuje, alebo tlmí určité 
procesy. Ale najdôleži-
tejšie je, že práve epi-
fýza obsahuje matice 
informácií, špecifické 
hologramy, v ktorých 
sú uložené všetky úda-
je o danom jedincovi, 
vrátane jeho minulých 
životov. Je to tajom-
ný pamäťový „tre-
zor“, ktorý má ohňu 
vzdorné dno, pretože 
je zároveň aj čakrou. 
Všetko, čo vidíte počas 
svojho života, prežíva-

te, cítite, všetok váš vnútorný i vonkajší život je zaznamenaný 
v epifýze. Je to zvláštny druh vnútorného Strážcu, ktorý o vás vie 
všetko a pozná všetky vaše skryté aj zjavné priania. Tento Strážca 
nielenže fixuje myšlienky a skutky človeka, ale tiež posilňuje 
to, čo dominuje v myšlienkach. To znamená, že pokiaľ ste obráti-
li svoju pozornosť k negatívnemu vnímaniu situácie, Strážca tieto 
pocity nielen udržuje, ale ich aj prehlbuje. Pokiaľ sa naladíte na 
dobro, Strážca zosilní tieto pozitívne myšlienky. Z fyziologické-
ho, ale najmä z duchovného hľadiska epifýza predstavuje zvláštnu 
a tajomnú žľazu, ktorá si zaslúži viac laickej i vedeckej pozornosti. 

bol použitý materiál z knihy Vtáky a kamen od A.Novych
Gabriela z Bratislavy

CO JEŠTĚ NEVÍTE O ŠIŠINCE

Neexistuje pro člověka vyšší moci ve světě, než moc nad sebou samým, protože v duchu tkví vítězství nad 
materiálním světem. Ovládání sebe sama je pro člověka mnohem cennější než vlastnictví jakéhokoli po-
zemského bohatství světa, neboť otevírá cestu k poznání skutečné Moudrosti, která pomáhá osvobodit 
svou mysl od lidských strachů, pochyb, povznést se nad pozemské starosti, překonat tvrdost materiálního 
myšlení, otevřít pro sebe nekonečnou sféru poznání Pravdy.
Kde je pozornost člověka, tam jsou jeho myšlenky, slova a činy, tam je i život člověka – jeho konec nebo za-
čátek. Každý člověk, který ovládá sebe sama, velí svým myšlenkám a emocím, daruje svou nevyčerpatelnou 
duchovní Lásku lidem, je nejbohatším a nejšťastnějším člověkem na tomto světě. whttp://allatra-partner.org

„Udržovat v sobě vnitřní lásku je 
tak obtížné,“ postěžoval si Max.

„Ve skutečnosti se jen zdá, že je to 
těžké. Je to obtížné, protože je kolem 
mnoho pokušení, protože se ti začne ho-
nit hlavou hodně myšlenek, na něž roz-
ptyluješ svou pozornost. V podstatě je to 
ale jednoduché. 

Pro tebe přece není těžké vypít skle-
nici vody, že ano? Ne. Neodpoutá tě to 
od myšlenky, o které uvažuješ, že ne? 
Ne. Tak je to i zde… Člověk za života 
jako by bě-žel lesem, který se hemží my-
šlenkami materiálního podstaty. V tomto 
lese je spousta pastiček, nástrah, rozpro-
střených sítí, vykopaných jam. Člověk 
ale musí běžet s ote-
vřenýma očima. Musí 
se naučit vidět tyto 
pasti, vyhýbat se jim 
a pochopit, že to vše 
není jeho.“

„Ano, naše mate-
riální podstata s námi 
umí pořádně zatočit.“

„Samozřejmě. To 
je její poslání. Jeho 
cílem je podmanit si 
tě, jinak bude podří-
zeno tobě. Tohle je 
válka, Maxi. Tvoje 
válka, v níž je hlavní 
zbraní víra. Ten, kdo 
si vybere duchovní 
cestu, musí jednodu-
še odhodit všechny 
prázdné iluze‚ jako fata morgánu na 
poušti‘, jak pravili svatí. Musí se na-
učit pochopit, že celý hmotný svět je 
jen okamžik oproti věčnosti. Kámen 
úrazu spočívá ale v tom, že mnoho lidí 
na začátku této cesty klopýtá o stejné 
překážky: člověk nemůže uvěřit v neko-
nečnost budoucí existence, v to, že tam 
je život věčný a tady dočasný. Potřebuje 
důkazy. A když je dostane, někdy je již 
příliš pozdě něco změnit. Jestl i že má 
dostatek síly, nepotřebuje žádný důkaz. 
Všechno cítí a chápe i bez toho.“

„Jakou sílu máš na mysli?“
„Sílu duše. Toto je částečka Boha 

v člověku! Ale ta částice, abych tak 
řekl, není aktivována. Katalyzátorem 
pro její aktivaci je naše pravá volba. 
Svatými se lidé stávají zde na Zemi. 
Člověk, který zvítězil nad svým zvíře-
tem a dosáhl osvícení, neumírá, on od-
chází k Bohu…“

„Proč to osobně u mě tak není? Nej-
sem snad úplně na nic?“ zažertoval Max.

„Ne úplně,“ stejně v žertu odpově-
děl Sensei. „Naděje, jak se říká, umírá 
poslední.“

„Tak v čem je můj problém?“
Sensei se unaveně podíval na Maxe. 

„V tom, v čem i u mnoha jiných. Rád se 
díváš na bojiště z dálky a mluvíš o bi-
tvě, ale neúčastníš se jí. Tvé pochybnosti 
nejsou jen lžíce dehtu v sudu medu. To 
je celé vědro kyanidu draselného. Tvé 
pochyby nejen kazí, ale zabíjejí vše, co 
je v tobě nejlepší… Musíš překonat své 
pochybnosti, ještě před tím, než tě uvrh-
nou v omyl. 

Vyhoď je co nejdál! Žij s laskavos-
tí, v dobru, s Bohem v duši. Nedělej 

nic špatného, i když 
to není pro tebe vý-
hodné… Skutečně 
duchovního člověka 
všechny tyto hmotné 
problémy a ‚problém-
ky‘ v podstatě nezají-
mají. Protože jsou to 
všechno jen přeludy 
a iluze, které zmizí 
a rozptýlí se.“

„Jak nezajímají? 
Jak má pak na tom-
to světě člověk žít? 
Vždyť musí nějak 
řešit problémy. Ne-
bude přece sedět se 
založenýma rukama, 
tím spíše, když se ty 
problémy netýkají jen 

jeho samotného, ale i jeho blízkých.“
„Tys mě nepochopil. Problémy se 

rozhodně řešit musí, ale dělat z nich 
smysl existence nelze. A co je hlavní, bez 
ohledu na to, jak jsi smýkán z problému 
do problému, za všech okolností vždy zů-
staň Člověkem. Protože každý probléme-
ček v životě není v první řadě nic jiného, 
než zkouška zvířecí zavšivenosti. 

Proto je duchovně stabilnímu člově-
ku prostě jedno, že má občas ty či jiné 
potíže. Poradí si s nimi, ale nedovolí, aby 
nabyly zotročující přesilu v jeho myšlen-
kách. Hloupý člověk podlehne provokaci 
svého zvířete a chytne se na návnadu jako 
oslík na mrkev a ani si nevšimne, že se 
blíží k okraji propasti. Takže v podstatě 
každý vnější problém, který jsi vzal 
vážně, je tvůj vnitřní problém, osobní 
vnitřní konflikt mezi tebou a tvoji ma-
teriální podstatou. Vše je v tobě!“

úryvek z knihy Ptáci a kámen
од А.Novych

(titul se připravuje k tisku)

Hledám pravou míru 
ve středu svého bytí.

Umět plachty napnout, 
když vítr ke mně letí.
Držet se pevně otěží 
a v mysli mít svůj cíl.

Nádech a výdech 
spolu tančí.

Je krásné mít dostatek sil.
Alka Bazalka AAS

Zárodek světýlka roste si zlehýnka,
až do jasu se rozzáří

vše kolem sebe prozáří.
V duši se zabydlí mír a klid
a oči získají zvláštní svit.

Rozhoř se světýlko, rozhoř se zlehýnka,
neboj se svítit, neboj se zářit.

Čím víc sílit budeš, tím všemu na zemi
bude se lépe a radostněji dařit.

Neboj se světýlko, neboj se zářit
vesele plápolej, dej každému se zažít!

Alena Chamrádová, Ostrava

Anastasia NOVYCH

PTÁCI
A

KÁMEN
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