
Jahody pro zdraví 
i pro mlsání

Jahody zahradní – šlechtěné  – se ob-
jevily v  Evropě teprve v  18. století, kdy 
francouzský kapitán Fraiser daroval pa-
řížské botanické zahradě, do té doby 
zde neznámou, obrovskou lesní jahodu, 
rostoucí divoce v Chile a Peru. 
Plody jahodníku jak lesních tak i zahrad-
ních jsou kromě své příjemné chuti také 
velmi léčivé a  také se využívají v  kos-
metice, neboť obsahují velké množství 
manganu, který je prospěšný pro pev-
nost a růst vlasů a pokožky.

 pokračování na str. 4

Nebe je skutečné
Když se jeden neurochirurg (Dr. Eben Ale-
xander) ocitl v kómatu, zažil něco, o čem 
si nikdy nemyslel, že je to možné – cestu 
na onen svět. 
Co jsem tam viděl a  dozvěděl se, mě 
postavilo naprosto doslovně do jiného 
světa; světa, kde jsme mnohem víc než 
jen mozky a těla a kde smrt není koncem 
vědomí, ale spíše kapitolou jedné dlouhé 
a nevyjádřitelně pozitivní cesty. 

pokračování na str. 6

Li-Fi změní 
obyčejnou žárovku 
v ultra rychlou Wi-Fi
Současné bezdrátové sítě mají jeden 
velký problém: čím populárnějšími se 
stávají, tím pomalejší jsou. Vědci z  Fu- 
danské univerzity v Šanghaji však právě 
začali testovat nejnovější technologii, 
která přenáší data světlem (místo rádi-
ových vln).
Li-Fi je 10krát rychlejší připojení než Wi-
-Fi prostřednictvím nejbližší žárovky...

 pokračování na str. 5

Jak vést děti 
k pohybu?

Sport má mnoho podob a  důležité je 
spíše podporovat přirozený pohyb dí-
těte skrze pobyt venku, v přírodě, chůzi, 
pěší výlety, kolo, dětské venkovní hry, 
více, než již odmala pohyb dítěte „spou-
tat“ do nějaké přesné formy, podoby. 
Pohyb je dětem přirozený, i když někte-
ré k němu tíhnou více, jiné méně, ale do 
nějaké míry všechny. Ve sportu zdaleka 
totiž nejde jen o pohyb těla, ale i o širší 
sociální a psychický vývoj dítěte, vývoj 
jeho sebepojetí, sebevědomí, schop-
nosti dosahovat stanovených cílů...  

pokračování na str. 3
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Fermenty, 
jež ozdravují a omlazují

Pojmem fermenty (neboli kvasy) mí-
ním produkty života jednobuněčných 
organizmů, které rozděluji na dva pro-
tikladné druhy: rostlinného a  živočiš-
ného původu.
Fermenty připravené s  pomocí mléč-
ných bakterií se odedávna používaly 
pro léčení. Například kravské mléko 
se díky kyselým baktériím proměňuje 
v tvarohovou masu se syrovátkou. Tyto 
syrovátkové bakterie blahodárně půso-
bí na lidský organizmus. Připravit uži-
tečné fermenty dokáže každý člověk... 

pokračování na str. 2

Mario Kubec:  
O naší cestě za štěstím si rozhodujeme sami

Mnoho lidí si Vás spojuje s jednou 
z Vašich prvních rolí v seriálu Chlapci 
a chlapi. Vím, že jste už od té doby prošel 
mnoha dalšími rolemi, přesto mne zají-
má, jak na toto natáčení vzpomínáte?

Byl jsem na správném místě ve 
správný čas. Byla to moje úplně první 
role v televizi, zároveň jedna z hlavních 
rolí a pro hodně lidí jsem představoval 
sympaťáka, protože jsem chtěl emigro-
vat. Seriál se často reprízoval a tahle role 
mě vždycky vrátila do povědomí divá-
ků. Zkusil jsem si, jaké to je být slavný. 
Neocenitelná zkušenost.

Jak  přišel  impuls  vytvořit  Víkend 
s Bohem?

Když jsem se vrátil ze své první ces-
ty z Peru, zavolala mi jedna novinářka 
a chtěla o mé cestě udělat rozhovor.  Byl 
to klíčový rozhovor, protože si jej pře-
četla jedna osoba, která v tu chvíli byd-
lela na druhém konci republiky, a zavo-
lala, že by se mnou chtěla spolupracovat. 
Jel jsem za ní, a když jsem hledal adresu, 
zjistil jsem, že stojím před ordinací paní 
doktorky na očním. A ta dáma – Zdeň-
ka Kafková – mi řekla, že má téma na 
scénář. Začali jsme spolupracovat a spo-
lečně jsme napsali divadelní představení 
Víkend s Bohem. 

Co od představe-
ní můžeme očekávat?

Všechno. Je to 
veselá hra o věcech 
vážných. Lidé se 
budou bavit, protože 
tam uvidí sami sebe. 
Myslím, že se tam 
najde každý. Je o ži-
votních událostech, 
s kterými se neumí-

me porovnat. Ať už věříme čemukoli 
a v kohokoli, o to nejde, ale když si ne-
víme rady, vždycky voláme: „Panebože, 
proč já!?“ Pořád čekáme, že nás někdo 
nebo něco zachrání a ta hra je o tom, že 
můžeme volat donekonečna, dokud ne-
pochopíme, že pomoc musí přijít z nás 
samotných. Jakmile tohle pochopíme, 
jakmile pochopíme, že není problém 
v politickém uspořádání, v místě, kde se 
narodíme, v kamarádech, v našem šéfovi 
v práci, v dětech, které nás zlobí… Jak-
mile pochopíme, že všechno je v nás, že 
si o tom, jaká bude naše cesta za štěstím, 
rozhodujeme sami, začnou se dít zázra-
ky. Znám to z vlastního života. Naše 
hra je příběh o člověku, který svůj život 
zasvětil své kariéře, je to traumatolog, 
doktor, který zachraňuje lidské životy. 
Umí pomoci druhým, ale svůj život má 
totálně rozsypaný a v troskách. Navíc 
ho nacházíme v situaci, kdy číše nega-
tivních událostí přeteče, opustí ho man-
želka, se synem se vidí málo, bydlí sám, 
opuštěn, obklopen krabicemi věcí, které 
nashromáždil, v den, kdy se mu abso-
lutně nic nedaří. Vyčítá si spousty věcí, 
které udělal, ale co hůř, které měl udělat 
a neudělal. A když volá o pomoc, někdo 
zazvoní u jeho bytu. Ve dveřích stojí 
mladík, kterého hraje Matouš Ruml. Co 
bude dál, nebudu prozrazovat.

Jak vznikl název hry? 

Myslím, že se v tom každodenním 
fofru neumíme zastavit a srovnat si my-
šlenky v hlavě, popovídat si sami se se-
bou, naslouchat srdci, své duši. Název je 

inspirován knihou Hovory s Bohem od 
N. D. Walshe.

Ztotožňujete se s hlavním hrdinou? 

Je to ještě jinak, když jsem se při-
pravoval na tohle představení, přišla mi 
zpráva, že mám být jenom informačním 
kanálem, prostředníkem, který informa-
ce předá dál, předá je lidem… A dělám 
to, jak nejlépe umím. Tohle představení 
mě v každém případě baví a nabíjí, a po-
každé si uvědomím, co je mým posláním.

Povězte nám něco o vás, jste na vol-
né noze? Čemu všemu se věnujete? 

Herectví je o tom, že celý život čeká-
te na telefon. Jak z toho ven? Začal jsem 
dělat své vlastní projekty. Vzal jsem pra-
covní osud do svých rukou. Zrežíroval 
jsem hru, která začala oslovovat lidi, 
natočil jsem dokument z Peru, který se 
teď dodělává. A je to práce, která se zá-
roveň stává koníčkem, takže to vlastně 
není práce. A pak jsou pro mne důležité 
hodnoty, jako je moje rodina, mám tři 
děti, a to všechno zabere spoustu času. 
Snažím se své děti obohatit o informace, 
které se ve škole ani z televize nedozví. 
Snažím se naplnit naši dohodu a nezkla-
mat jejich důvěru, kterou ve mne ve 
svém počátku vložily. 

Odešel  jste  z  Prahy,  přesouváte  se 
postupně stále blíže k přírodě…

Nechci nikomu dávat návody, je to 
moje cesta.  Každý má svou cestu, ne-
měl by žít život někoho jiného. Pro mne 
a pro mou rodinu bylo zřejmé, že přiblí-
žit se k přírodě je nevyhnutelné. Vnímá-
me přírodu jako rodinu, Zemi jako rov-
nocenného partnera, který je nezbytný 
nejen k našemu životu. Když přírodě 
budeme ubližovat, tak se nám to vrátí. 
Co vysíláš, to taky přijímáš. Je to totéž, 
jako kdybyste ubližovali vašemu členu 
rodiny. Ubližujeme vlastně sami sobě. 

pokračování na str. 3

11. června 2014 se ve Východočeském divadle Pardubi-
ce uskutečnilo benefiční představení Víkend s Bohem. 
Při té příležitosti jsme se setkali s divadelním, televiz-
ním a filmovým hercem, moderátorem, dabérem a zá-
roveň režisérem hry panem Mariem Kubecem a jeho 
synem Františkem, který ve hře rovněž účinkuje.
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To je tedy zajímavý názor. Slyšel jsem jej 
na jedné přednášce a musím konstatovat, 
že  je  pravdivý.  Co  je myšleno  tím  „mezi 
ušima“?  Co  tam  je?  Mozek  –  a  v  něm 
pracují myšlenky,  vytvářejí  se  tam  různé 
programy.  Mozek  řídí  všechny  procesy 
v  našem  těle.  Pokud  rozebíráte  událos-
ti,  které  se  ve  Vašem  životě  odehrávají, 
vzniklé zdravotní problémy, nemoci a ne-
duhy,  pak  vždy  přejdete  v  pojmenování 
příčin z úrovně těla, kde se nemoc proje-
vuje, do MYSLI – mezi uši...

 
Mohu to dokumentovat stovkami 

rozborů zdravotního stavu pacientů, což 
je můj hlavní medicínský nástroj. Jeden 
příběh vedle druhého je založen na tomto 
principu. Mohu popsat obecný příběh, kte-
rý to dokumentuje.

 
1. Pacient má nějaký zdravotní pro-
blém, který jej souží.
Na prvním místě ve svém dotazu do naší 
poradny napíše (a nyní ilustruji  vymyš-
lené příznaky a osobu): Mám problémy 
s tím, že jsem neustále zahleněný. Teplota 
se neobjevuje a přes zimu jsem měl třikrát 
antibiotika. Moje potíže se upraví jen na 
chvíli, ale za týden se opakují, jsem celko-
vě unavený, zhoršila se mi pleť, nemohu 
se soustředit na práci, špatně spím, ztratil 
jsem chuť k jídlu a mám horší čich.
 
2. Pacient začne přemýšlet o příčině 
a snaží se buď sám nebo za pomoci léka-
ře příčinu objasnit.
Žádal jsem svého praktického lékaře 
o zjištění příčiny – poslal mé hleny do mi-

krobiologické laboratoře a udělal krevní 
rozbor. Všechno bylo v pořádku. Na ORL 
mi řekli, že tam nic nemám, jen trochu hle-
nu na zadní stěně nosohltanu, jsem objed-
nán k imunologovi, ale dostanu se na řadu 
až za 4 měsíce. Šel jsem tedy k lékaři, který 
provádí diagnostiku a terapii pomocí bio-
rezonance. Zjistil mi, že mé tělo je „zamo-
řeno“ plísní, různými koky a adenovirem... 
Byl vlastně jediný, kdo mi stanovil příčinu 
a začal s biorezonanční léčbou. Jenže sot-
va jsme léčení začali, zhoršila se situace... 
A protože jsem potřeboval v práci dokončit 
zadaný úkol, nasadil mi lékař zase raději 
antibiotika.

 
3. Pacient začne podléhat panice a zhor-
ší se jeho psychika.
Jsem z toho už zoufalý, splácím hypotéku, 
potřebuji chodit do práce, jednám s lidmi 
v přímém kontaktu a pracovat s kapesní-
kem v ruce se nedá. Mám strach, že přijdu 
o práci.
 
4. Velmi často sám přichází na to, že jeho 
stav je zrcadlem hektického způsobu ži-
vota, který v poslední době prožíval.
Moje první manželství se rozpadlo, hádky 
byly na denním pořádku, neustále jsem 
byl na služebních cestách, kolega v práci 
na mne udělal podraz, nemohu mu zapo-
menout, že mne tak využil a výsledek mé 
práce si sám připsal na svůj účet. Nemohu 
ho od té doby „ani cítit“.

 
5. Nakonec žádá o předpis nějakého lé-
čiva, které mu posílí imunitu a pomůže 
dostat se z těžké situace.
Když se na kostru příběhu podíváte z vyšší 
perspektivy, jasně  uvidíte tu příčinu „mezi 
ušima“.

Je jasné, že příčinou nejsou bacily. Na-
šly jen v těle vhodné podmínky a uplatnily 
se. Imunitní systém je vůči nim „slepý“ 
a nevidí je, nedovede je sám zničit. Baci-
ly na určitý čas zastaví antibiotikum, jen-
že tím imunitu vůbec neposílí, ba naopak 
oslabí – a opakované podávání antibiotik 
přivede pacienta do chronického stavu. 
Imunolog je „v nedohlednu“ a hluboké 
pátrání po mechanizmu chybné imunitní 
„slepoty“ je drahé a nesnadno dostupné.

Nicméně i tato cesta přes imunologa 
nepřinese zcela uspokojivé řešení, neboť je 
zde ten usazený chybný program v MYSLI 
pacienta, je tam stav nepohody, nerovno-
váhy, neodpuštění i strachu. Symbolicky 
svého kolegu ani nemůže cítit a podobnost 
se sníženou funkcí čichu se objevuje smy-
sluplněji. To jsou brzdy, které brání uzdra-
vení. Podle tohoto programu se pak chová 
i jeho imunitní systém.

 
Uzdravení tak prioritně nespočívá 

v podávání některého prostředku pro po-
silu imunity, ať už bereme v potaz lék od 
imunologa nebo bylinný prostředek.

 
Jeho použití bude mít stejně jen pod-

půrnou, pomocnou povahu... Léčebný po-
stup musí začít „mezi ušima“. V MYSLI si 
totiž musí pacient udělat „pokoj“. Musí se 
zbavit současného životního stylu.

 
Klasická medicína mluví o psychoso-

matice, celostní medicína hovoří o tom, že 
člověk má  tělo  i  duši  –  a  obojí musí  být 
v rovnováze. Pokud je, je i člověk zdráv. 
Pokud není, objeví se nemoc.

 
Máte nemoc? Pak jste v nerovnováze. 

Každý člověk si tedy musí najít svou ces-
tu, jak získat pokoj a srovnat si „události 
mezi ušima“.

 
Když to neudělá, vyléčení odsune.

autor: MUDr. Pavel ŠÁCHA
http://www.celostnimedicina.cz/pricina-

-nemoci-je-mezi-usima.htm#ixzz335ZsSkn5w

Příčina nemocí je mezi ušima Jak se ochladit v horku

Pojmem fermenty (neboli kvasy) mí-
ním produkty života jednobuněčných orga-
nizmů, které rozděluji na dva protikladné 
druhy: rostlinného a živočišného původů.

Fermenty živočišného původů se tvoří 
zpravidla v důsledku použití kvasinkových 
a mléčných bakterií. Kvasinkové bakterie 
se získávají ze střev býložravých zvířat 
(ovce, kozy, krávy, zebry, jeleni, divocí 
vepři, losi atd.).

Různorodé kvasinkové bakterie dokáží 
přepracovávat bílkoviny rostlin. Například 
všem známé droždí dobře přepracovává bíl-
koviny pšenice a některých jiných obilnin, 
kvasinky ze střev vepře – bílkoviny žaludů, 
kaštanu a kukuřice. Tedy připravit chléb 
z kukuřice, který je velmi prospěšný pro člo-
věka, je bez tohoto druhu droždí nemožné.

Fermenty připravené s pomocí mléč-
ných bakterií se odedávna používaly pro 
léčení. Například kravské mléko se díky 
kyselým baktériím proměňuje v tvaroho-
vou masu se syrovátkou. Tyto syrovátko-
vé bakterie blahodárně působí na lidský 
organizmus. Avšak syrovátka, která se teď 
vyrábí z mléka, má na člověka spíše nega-
tivní účinek.

Když jsem ji začal zkoumat, pochopil 
jsem, ze к tomu dochází proto, ze zvířata 
dostávají neplnohodnotnou potravu. V dů-
sledku toho mléko a pak i syrovátka ztrácí 
své léčivé účinky. Proto jsem se rozhodl 
obnovit tyto účinky syrovátky a začal jsem 
pěstovat syrovátkové bakterie v prostředí, 
v němž jsou přítomny léčivé rostliny.

Pokud bychom vzali mléčnou syro-
vátku, přidali к ní cukr a nějakou bylinu, 
například vlaštovičník (lat. Chelidonium 

majus), který je silně jedovatý, získáme 
prostředí, v němž budou přítomny jedova-
té alkaloidy. V tomto prostředí přežijí jen 
silné bakterie. Obzvlášť dobře to zvládají 
bakterie ze syrovátky kozího mléka. Již 
dávno jsem si všiml, že kozy pojídají vlaš-
tovičník s velkou chutí.

Tedy mléčné bakterie vypěstované 
v prostředí, které je nepříznivé pro slabé 
bakterie, se stávaly velmi léčivými.

Připravit užitečné fermenty z mléč-
ných bakterií dokáže každý člověk v do-
mácích podmínkách. Tady je jeden z mož-
ných receptů.

Ferment z vlaštovičníku
Ke 3 litrům mléčné syrovátky přidá-

me 200 ml cukru a 100 ml vlaštovičníku 
(čerstvý nebo suchý). Bylinu umístíme do 
gázového pytlíku a pomocí těžítka (nejlépe 
skleněné nebo porcelánové) ponoříme do 
sklenice. Pokud se mléčná syrovátka při 
srážení na tvaroh přehřeje, mléčné bakte-
rie uhynou. V tomto případě je potřeba do 
syrovátky přidat 1 lžičku kysané smetany 
(nejlépe kozí). Nádobu přikryjeme několika 
vrstvami gázy, abychom zabránili přístupu 
mušek, a vše necháme zkvasit (cca 14 dní).

Musím podotknout, že nejvhodnější 
je syrovátka získaná oby-
čejným slitím kysaného 
mléka. Tehdy jsou mléč-
né bakterie živé. Začnou 
přepracovávat cukr a do 
několika týdnů (pokud je 
v místnosti chladno) nebo 
také za několik dní (pokud 
je v místnosti teplo) proces 
kvašení bude ukončen. Ná-
poj je hotový, když získá 
příjemně kyselou chuť. Po-
užívá se obvykle mezi jídly 
po 1 polévkové lžíci až do 
100 ml najednou. Pravda 

je, že tento nápoj zvyšuje apetit, proto po 
jeho použití má člověk často pocit hladu.

Vlaštovičník se považuje za prudce 
jedovatou rostlinu, z toho důvodu jej v li-
dových receptářích doporučují pít velmi 
opatrně s postupným zvyšováním dávky. 
Avšak v našem případě je varování zby-
tečné, jelikož po zpracování mléčnými 
kyselými bakteriemi svou jedovatost vlaš-
tovičník ztrácí.

Do dvou týdnů se v připravené směsi 
vytvoří velmi silní jedinci kyselých mléč-
ných bakterií. Produkty jejich činnosti mají 
schopnost obnovovat a očišťovat všechny 
povrchy lidského těla. Myslí se tím nejen 
pokožka, ale také povrchy uvnitř těla, včet-
ně očních, ušních, plicních, nosohltanu, 
vnitřních povrchů celého trávicího systé-
mu aj. Ruský lidový název vlaštovičníku je 
„čistotěl“, tedy „ten, který čistí tělo“.

Mnoholeté zkušenosti s užíváním fer-
mentu z vlaštovičníku při léčení kožních 
a jiných povrchů lidského těla prokázaly 
jeho výjimečnou hodnotu. Osobně jsem 
zpozoroval, že používání tohoto fermentu 
v průběhu 1–2 týdnů po 100 ml půl hodiny 
před jídlem umožňuje úplně obnovit epi-
telové povrchy jak žaludku, tak i celého 
střevního traktu.

Zároveň bylo pozorováno odbourává-
ní těžkých kovů od řasinkového epitelu ve 
střevech (vztahuje se to na olovo, rtuť, tha-
lium, vizmut aj.). Část kovů z řady radio-
nuklidů ve spojení se žaludečními šťáva-
mi tvoří nerozpustné komplexy, které pak 
uvíznou v epitelových řasinkách. Pomocí 
fermentu vlaštovičníku se také snadno od-
bourávají.

Tato skutečnost je vel-
mi důležitá pro obyvatele 
míst zamořených radiací.

Podobné vlastnosti 
mají také jiné fermenty. 
Zejména ferment připrave-
ný kvašením plodů kaštanu 
koňského velmi dobře vy-
plavuje z lidského organi-
zmu radionuklidy. Kašta-
ny se dříve používaly pro 
přípravu obzvlášť léčivých 
druhů piva. Například v re-
ceptech Královského piva 
se často zmiňovaly plody 
kaštanu jako doplněk vel-
mi důležitý pro zdraví člověka.

Připravit tento nápoj je jednodušší, 
jelikož plody kaštanu koňského jsou méně 
jedovaté. Proto není nutné používat mléč-
nou syrovátku. V zásadě jej lze připravit 
z obyčejné nepřevařené vody z vodovodu.

Ferment z plodů kaštanu
Na 3 litry vody (studánková nebo z vo-

dovodu) potřebujeme 10–30 rozpůlených 
kaštanů očištěných od slupek, 200 ml cuk-
ru a 100 ml syrovátky (místo ní lze použít 
1 lžičku kysané smetany nebo cca 1 g drož-
dí). Nádobu ovážeme několikavrstvovou 
gázou a vše necháme zkvasit (14 dní) na 
teplém a tmavém místě.

Vzniká velmi příjemný nápoj, jenž 
zásobuje organizmus sirníkovými látkami, 

vápníkem, mědí, kobaltem, jódem. Kaš-
tanový kvas znatelně posiluje organizmus 
a imunitu vůči mnohým onemocněním. 
Posiluje endokrinní systém, což je velmi 
důležitou prevencí proti chřipkám.

Svou chutí připomíná jemně nahořk-
lé pivo, dokonce stejně pění. Používá se 
i ve větším množství. Pokud z něj upijete 
200 ml, ihned do nádoby s kvasem dolijte 
dalších 200 ml vody s 1–2 polévkovými 
lžícemi cukru. Následující den nápoj plně 
obnoví svou „sílu“. Anebo odlijte 1 litr 
kvasu, zbylé 2 litry ihned doplňte stejným 
množstvím vody a 1/3 200-mililitrové 
sklenice cukru.

Požívejte kvas 2–3 měsíce, aniž byste 
doplňovali plody. Avšak při oslabení chu-
ťových hodnot lze za nějakou dobu přidat 

10 kaštanů. Je možno také použít některé 
aromatické rostliny (např. kmín, chmel, 
kopr, lístky rybízu černého, pepř, koriandr, 
borovicové jehličí aj.).

Toto svérázné pivo mohou pit také děti 
od 7 let. Kojencům lze doporučit syrovát-
ku z mateřského mléka bez použití bylin. 
Zkušenosti lidové medicíny ukazují, že 
kysané mateřské mléko je vhodné nejen 
pro výživu několikaměsíčního kojence, ale 
také jako oční kapky nebo kapky do nosu. 
I když v každém případě je třeba se poradit 
se svým lékařem.

úryvek z knihy Zdraví člověk v ne-
zdravém světě, Boris Bolotov

Obsah článku má informativní charakter 
a není náhradou za návštěvu lékaře.

Fermenty, jež ozdravují a omlazují
Boris Bolotov (*30. října 1930, Rusko) talentovaný matematik, fyzik, chemik a biolog, fenomenální člověk, autor více než 600 
vynálezů, z nichž mnohé jsou realizovány, včetně zahraničí. Byl první, kdo rozšířil Přírodní znalosti o studenou fúzi, přidal do 
slavné periodické tabulky stovky nových chemických prvků.
Boris Bolotov  je  považován  za  zakladatele medicíny budoucnosti  – medicíny,  která  překoná  rakovinu,  cukrovku,  srdeční 
infarkt a další nemoci, považované dnes za nevyléčitelné. Jeho vynálezy nás pozvedávají na úroveň chápání problematiky 
regenerace buněk a zpomalení procesů stárnutí.

Léto většina lidí miluje. Přinejmenším 
verbálně do té doby, než nastanou příšerná 
vedra a člověk nemůže zmizet jen tak ně-
kam k vodě. Pak se začínáme potit, je nám 
nepříjemně a hledáme všemožné způsoby, 
jak bychom si mohli ochladit organismus. 
Podívejme se na několik ověřených triků.

Pokud vyjedeme někam do pouště 
a navštívíme civilizací nezkažené domo-
rodce, velmi rychle si všimneme jedné 
zvláštnosti. Nepijí ledovou coca-colu ani 
nádherně vychlazenou minerálku, ale … 
v libovolnou denní dobu je můžeme vi-
dět, jak poklidně srkají horký čaj. A není 
to vůbec nesmysl. Stačí si všimnout, co se 
s námi děje, když dostaneme horečku. Člo-
věk má na sobě tři peřiny, ponožky na no-
hou a stejně je mu 
v posteli zima. 
Když vypijeme 
nějaký zahříva-
cí nápoj, tělu se 
zvedne mírně 
teplota a tím pá-
dem se nám okolí 
začne zdát chlad-
nější. Studené ná-
poje přináší úlevu 
jen na chviličku, 
potom je nám ještě větší vedro než dříve.

Přesedněme z auta na kolo nebo mo-
tocykl. Zvláště to první může vypadat 
absurdně, ale v obou případech díky po-
hybu bude naše tělo ochlazováno proudem 
vzduchu. Samozřejmě ve chvíli kdy se za-
stavíme tento efekt zmizí a zalije nás pot, 
ale pokud už jsme doma, tak rychlá sprcha 
nikdy neuškodí – navíc si jí hezky ochla-
díme organismus. Pokud musíme používat 
čtyři kola, parkujme pokud možno v co 
největším stínu a nebo ideálně v podzem-
ních garážích.

Jestli doma nemáme klimatizaci (ta by 
měla být správně nastavena, mrazák v do-
mácnosti během veder se opravdu nedopo-
ručuje), instalujme obyčejný větrák (jsou 
dnes doslovně za pár korun) a případně 
ho doplňme ještě menším průvanem. Jen 
nesmíme sedět přímo v proudu vzduchu. 
Bohužel není to řešení pro každého nebo 
během celého dne, vše záleží na tom, kde 
máme okna a dveře. Pokud je rozehřívají 
sluneční paprsky, neměli bychom je oteví-

rat a spíše ještě něčím zakrýt (záclona nebo 
roleta).

Vraťme se na chviličku zpátky do pou-
ští Asie a Afriky. Ani jsme tam nemuseli 
být, fotek různých beduínů a filmů, kde by 
hráli nějakou roli, je spousta. A teď už si 
jen stačí vzpomenout, do čeho se oblékají 
a inspirovat se. Samozřejmě nemusíme si 
jít hned kupovat burnusy. Spíše jde o du-
cha jejich garderóby neboli hodně volné 
a dobře prodyšné oblečení, které zakrývá 
celé tělo. Vzduchová vrstva, která vzniká 
mezi látkou a kůží, velmi pomáhá ochlazo-
vat organismus.

Během horkých dnů a večerů omezme 
používání různých elektrických spotře-
bičů. Pokud vypneme sporák, žehličku, 

ale i většinu žáro-
vek a televizi, tak 
můžeme docela 
rychle zjistit, že 
je nám najednou 
mnohem příjem-
něji. Bohužel po-
kud žijeme v pa-
nelových domech 
nebo stavbách 
s tenkou a lehce 
se rozehřívající 

stěnou či spíme přímo pod střechou, tam 
nám pomůže jen klimatizace a nebo přesun 
někam do parku pod stromy a do stínu.

Ochladit organismus nám mohou čás-
tečně i správně vybrané potraviny. Na-
příklad jogurt z lednice doplněný čerstvým 
ovocem či samotná zelenina a ovoce jen 
tak nebo v podobě salátů, jsou na horké 
dny ideální. Samozřejmě musíme dodržo-
vat pitný režim, ale přitom se pokud mož-
no vyhýbejme různým oblíbeným ledovým 
limonádám. Voda a výše zmíněný čaj jsou 
na horko ideální. Paradoxně může být po-
mocný i česnek, který zlepšuje krevní oběh 
a tím také zesiluje pocení. To převážně po-
važujeme za cosi negativního a nežádou-
cího, přitom zrovna jde o nejpřirozenější 
způsob termoregulace našeho organismu. 
Takže pokud to společenská situace umož-
ňuje, nebraňme se před ním a nepatlejme 
se tunou různých antiperspirantů.

http://www.prostezdravi.cz/
jak-ochladit-organismus/

Myšlenka je architektem zdraví:

●  tělo nemůže být zdravé, když 
jsou nemocné myšlenky;

●  negativní myšlenky vyvolávají 
nemoci;

●  pozitivní myšlení pomáhá 
k uzdravení

●  myšlenka léčí, myšlenka také 
může zabít;

●  smutek, zlost, závist, nenávist 
zkracují náš život

http://www.polahoda.cz
http://www.celostnimedicina.cz/pricina-nemoci-je-mezi-usima.htm#ixzz335ZsSkn5w
http://www.celostnimedicina.cz/pricina-nemoci-je-mezi-usima.htm#ixzz335ZsSkn5w
http://www.prostezdravi.cz
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Svět je takový, jací jsme my. Deepak Chopra

Je nedělní květnové dopoledne a já se 
společně se známými vydávám z Prahy do 
Brna, kde symbolicky na půl cesty mezi Če-
chy a Slovenskem pořádáme první setkání 
čtenářů AllatRy. Je krásný slunečný den, 
a přestože kromě voňavého koláče štěstí, 
knih od Anastasie Novych a dobré nálady 
si v autě nic zvláštního nevezeme, mám 
povznesenou až sváteční náladu a neustálý 
pocit, že nás jede v autě o jednoho víc…

Sváteční atmosféru umocňuje i samot-
né místo setkání – akademická půda Ma-
sarykovy univerzity, kde před více jak 40 
lety studovala moje maminka…

Krátce před polednem se objevují prv-
ní příznivci knih Anastasie Novych a já 
zažívám něco velmi zvláštního…Přestože 
jsou to lidé, které stoprocentně vidím po-
prvé, mám nezadržitelný pocit, že se už 
známe. Přátelsky se 
vítáme, ihned se dá-
váme do hovoru a je 
nám spolu příjemně! 
Zatímco někteří neodo-
lali vůni kávy a koláče, 
jiní si ověřují, zda jim 
v knihovně nechybí 
některá z knih, další 
si čtou citáty a krásné 
myšlenky na malých 
obrázcích na zdi…
Mezitím do místnosti 
napochoduje skupinka 
lidí v blankytně mod-
rých tričkách se znakem AllatRa s neuvě-
řitelnou noblesou a hrdostí! A já v tu chvíli 
lituji, že u toho nemůže být Anastasie či 
Rigden,… i když kdo ví?!

Krátce po 12. hodině začínáme, přes-
tože někteří z daleka jsou ještě na cestě. 
Slovo si bere „naše“ Světlanka, která nám 
přináší do místnosti světlo nejen v podobě 
svého jména. Povídá nám o „náhodě“, kte-
rá ji přivedla ke knihám od Anastasie No-
vych, o lásce na první přečtení a nepřeko-
natelné touze tyto informace šířit dál, zde 
v českém jazyce. Zmiňuje se o knihách, 
hlavních myšlenkách, které nám knihy 
předávají, o nutnosti a naléhavosti tyto pra-
původní Znalosti šířit dál mezi lidi, aby se 
co nejdříve stali znovu duchovně gramot-
nými, porozuměli tak sobě a světu kolem 

a uvědomili si tak, že jedině člověk znalý 
mechanismu fungování neviditelného svě-
ta, tedy světa emocí, myšlenek může tento 
svět ovládat a řídit a stát se tak režisérem 
vlastního plnohodnotného života a nebýt 
pouhou loutkou v rukou manipulátorů. 
Na krásných myšlenkách, ale i činech lidí 
z Kyjeva ukazuje, kolik krásných věcí se 
dá dělat, kolik lásky člověk může dát, kolik 
přátelství může navázat a jakou radost tím 
přináší překvapivě nejen lidem kolem, ale 
i sobě! Vždyť jsme všichni stejní, nejsou 
mezi námi žádné skutečné hranice a roz-
díly, všichni máme společné přání – žít 
šťastný život naplněný láskou, přátelstvím 
a mírem!

A přitom povídání sedím naproti paní, 
kterou jsem nikdy nemohla potkat, přesto 
od prvního okamžiku, kdy se naše pohle-

dy střetly, obě víme, 
že jsme si blízké, že 
se známe…O přestáv-
ce se lidé shlukují do 
debatujících skupinek, 
vyměňují si své postře-
hy ze čtení knih, své 
první prožitky z medi-
tací, své první nápady 
jak pomoci, jak přispět 
svou pomocí do spo-
lečné pokladnice lásky 
a přátelství. Jeden chce 
tisknout nálepky s po-
zitivními znaky, jiný 

vyrábět přívěšky, další tisknout plakáty, 
paní Jiřinka už dokonce začala nahrávat 
audio knihy Sensei 1!

 Přestože každý máme tak trochu jiné 
zážitky, pocity a příběhy, zjišťuji, že jsou 
si velmi podobné a že mluvíme ve skuteč-
nosti stejným jazykem, ať už jsme Češi, 
Moraváci, Slováci či Ukrajinci. Je to jazyk 
lásky! Myslím, že tento svět zažívá velký 
hladomor. Není to ale hladomor z nedo-
statku jídla, ale z nedostatku lásky. Přitom 
je v lidech tolik lásky, jen ji zapomněli dá-
vat. Ale když to v nich probudíme, dějí se 
zázraky! A takových zázraků se toto květ-
nové odpoledne udály spousty…!

Bylo mi s vámi, přátelé, moc hezky…
jako bych se vrátila po letech DOMŮ!

Eva Svobodová, Praha

PRVNÍ SETKÁNÍ… PO LETECH?

pokračování ze str. 1 
Když jsem cestoval po Peru, byla 

tam vysoká vlhkost vzduchu, horko, byl 
tam jedovatý hmyz, ale mně z toho vů-
bec nic nevadilo. Jel jsem tam s čistými 
úmysly. 

Cesta do Peru urychlila můj osobní 
rozvoj. Dnes už vím, že k probuzení a ná-
slednému uvědomění je možné dojít i tady. 
Není náhoda, že jsem se narodil tady a teď.

Povíte  čtenářům  něco  o  Vašich  dě-
tech?

Nejstaršímu synovi Františkovi je je-
denáct let, mladšímu Vendovi je osm.  Nej-
mladší Rozárka je ještě předškolačka. Právě 
proto jsem na volné noze, vyhovuje nám ta 
svoboda. Jsme spolu, když se potřebujeme 

a chceme. Generace našich 
dětí je obecně v duchovním 
vývoji mnohem dále než 
my. Nechápeme, že to my 
se potřebujeme změnit, ne 
naše děti. Jakýkoli pokus 
změnit staré návyky je obo-
hacující, i když nevíme, jak 
to dopadne. Pokud změny 
v životě děláme od srdce 
a s láskou, vždy činíme 
dobře. Mladá generace, to 
jsou ti, od kterých se máme 
učit. 

V tom představení hraje i jeden z čle-
nů vaší rodiny…

Hraje tam můj jedenác-
tiletý syn František. Hlavní 
hrdina má nesplněný sen, 
kdy se jako kluk toužil naučit 
stepovat. Ta bolest z nenapl-
něné touhy ho provází celý 
život. František představuje 
tu nenaplněnou touhu.

Spolu s tatínkem – Ma-
riem  Kubecem  jsme  jeho 
synovi  Františkovi  položili 
několik otázek:

Máš  při  představení 
trému? 

Když je šero v sále a nevidím lidi, tak 
ne. Když je hodně osvětlený sál, trochu se 
stydím.

Jaká máš zvířata? 

Máme tři koně, někdy pomáhám tátovi 
se o ně starat…

O čem to představení podle tebe je? 

Táta hraje doktora, Matouš je Bůh 
a má tátu naučit, aby uvěřil, že zázraky se 
mohou stát třeba hned. Táta se má naučit 
vnímat víc lidi a jít svou cestou tak, jak si 
to vybere. Člověk má svou vlastní vůli.

Děkuji za rozhovor. Radka Svatošová

Mario Kubec: 
O naší cestě za štěstím si rozhodujeme sami

DOBRÝCH A LASKAVÝCH LIDÍ 
JE NA SVĚTĚ HODNĚ, ALE NEVĚDÍ O SOBĚ

Dobré myšlenky na každý den ZDARMA KE STAŽENÍ
Nabízíme Vám nádherné obrázky s citáty pro další šíření. Čekárny, polikliniky, masážní salony, nemocnice, knihovny, vzdě-

lávací zařízení atd.
Obrázky lze stáhnout do počítače na adrese: http://yadi.sk/d/E1P6TsPdQrNoK a vytisknout ve formátu A4 nebo je poslat 

třeba kamarádovi, kolegovi, sousedovi a potěšit tak další lidi z vašeho okolí…
I vy můžete ve svém městě udělat něco krásného pro sebe i pro ostatní! Stačí se třeba jen usmát, poslat nebo někomu 

darovat krásný obrázek s hezkou myšlenkou, někoho potěšit milým slovem…Nic vás to přitom nebude stát! Ty nejbáječnější věci 
jsou totiž zadarmo☺! A mají silné vedlejší účinky – skvělou náladu a nádherné vzpomínky☺!

***
Kniha AllatRa je k zapůjčení v dalších knihovnách: městská knihovna Zlín, městská knihovna Písek, městská knihovna 

Česká lípa, městská knihovna Most, městská knihovna Jihlava, městská knihovna České Budějovice, městská knihovna Or-
lová, městská knihovna Děčín, Litomyšl, Hradec Králové, Frýdek Místek, Hranice, Ostrava, Strakonice (začátek seznamu 
najdete v květnové Polahodě na str. 3)

 DOBRO PLODÍ DOBRO!

Jak vést děti k pohybu?
Před časem jsem dělala rozhovor s na-

ším předním fyzioterapeutem Pavlem Ko-
lářem. Ten se mimo jiné zabývá pohybovou 
patologií dětí, na jejímž základě rozvinul 
problematiku motorického pohybového 
vývoje a léčení poruch hybného systému. 
Zajímalo mě, co vnímá jako zásadní pro-
blém u dnešních dětí. Podle něj dnešním 
dětem chybí hlavně pohybová rozmanitost, 
jenom tak se mohou naučit vnímat své tělo. 
„K pohybovým dovednostem přidat také 
obratnost. K tomu je však nutné vytvořit 
podmínky. Nejen v rámci školy, ale i ve 
volném čase. My jsme lezli po stromech, 
pak hráli fotbal, hokej, spektrum pohybové 
činnosti bylo daleko širší. Dnes tyto mož-
nosti moc nejsou. Vymizely plácky, kde si 
děti mohou hrát. Děti tráví většinu času za 
počítačem a u televize. Úroveň tělesné vý-
chovy ve školách není nic moc. Klíčovou 
roli by měli sehrát hlavně rodiče, poskyt-
nout dětem podmínky. V rodinách to začí-
ná a končí. Rodiče si tuto důležitost často 
ale neuvědomují,“ řekl Pavel Kolář.

Příklady táhnou
Odborníci se shodují na tom, že nejdů-

ležitější je vlastní příklad. „Pokud rodiče 
ráno vstanou, do práce se přepraví něja-
kým prostředkem, přijdou z práce a used-
nou k televizi, nevěnují se žádnému sportu, 
pohyb nepatří k jejich životnímu stylu, pak 
je těžké děti motivovat k pohybu. Nakonec 
spíše převládne životní přístup jejich rodi-
čů,“ říká psycholožka Alena Vávrová.

Podle ní je to stejné jako s jídlem 
a učením – přirozeně se každé dítě rádo 
hýbe, potřebuje pohyb, nemusíme je 
k němu vést, jen je správně podporovat, 
reagovat na ně a oceňovat je, případně po-
hyb usměrňovat tak, aby byl pro dítě a jeho 
okolí bezpečný.

Podle poradkyně zdravého životního 
stylu Jany Altnerové je důležité dítě vést 
k pohybu odmala vlastním příkladem. 
„Dobré je, když je rodina aktivní, dítě se 
tak přirozeně seznamuje se zdravým ži-
votním stylem. Ideální jsou výlety, plavání 
nebo různé pohybové hry. Ze začátku je 
důležitá aktivita rodičů, dítě musí vhodně 
stimulovat různými podněty, například hra 
s míčem, schovávaná, turistika s hledáním 
pokladů, rodinné závody a podobně,“ vy-
světluje Jana Altnerová.

Pokud dítě nemá vztah ke sportu, je 
dobré je nutit, či přesvědčovat?

Sport má mnoho podob a důležité je 
spíše podporovat přirozený pohyb dítěte 
skrze pobyt venku, v přírodě, chůzi, pěší 
výlety, kolo, dětské venkovní hry, více, 
než již odmala pohyb dítěte „spoutat“ do 
nějaké přesné formy, podoby. Pohyb je 
dětem přirozený, i když některé k němu 
tíhnou více, jiné méně, ale do nějaké míry 
všechny. „Důležité je, aby dítě nezažívalo 
opakovaná selhání v oblasti jeho pohybu, 
projevu na motorické úrovni, pak se jeho 

vztah ke sportu obecně na celý život může 
zablokovat. Pokud se tak již stalo, nemá 
smysl dítě nutit. Je důležité respektovat 
rozhodnutí dítěte a podporovat to, aby za-
žívalo úspěch v jiné oblasti, jinde se rozví-
jelo, tvořilo, navazovalo skrze jinou oblast 
vztahy s vrstevníky, učilo se dosahovat 
svých cílů, vyvíjet koncentrované úsi-
lí v jednom směru, zdravě soutěžit apod. 
Ve sportu zdaleka totiž nejde jen o pohyb 
těla, ale i o širší sociální a psychický vývoj 
dítěte, vývoj jeho sebepojetí, sebevědomí, 
schopnosti dosahovat stanovených cílů, 
vztahu k jeho tělu atd. Má smysl dítě, které 
nemá chuť sportovat, motivovat k pohy-
bu, ale určitě je nenutit, nebojovat s ním 
v tomto ohledu, neponižovat je, nekritizo-
vat je za to,“ vysvětluje A. Vávrová.

Jana Altnerová je s psycholožkou za-
jedno, že děti se rozhodně nemají k čemu-
koli nutit, spíš objevovat spolu s dítětem 
jeho schopnosti. „Dětem je třeba nabídnout 
aktivní pohybový program. Dítě nemu-
sí sportovat na profesionální úrovni, jsou 
různé kurzy, oddíly, kde se dětem věnují 
všestranně,“ uzavírá J. Altnerová.

Pokud už je dítě starší, jsou vhodné 
různé pohybové kroužky, kde je dobré 
rozpoznat přirozený talent dítěte. Důležité 
je hledat, co by ho mohlo dítě bavit. Vždy 
se dá něco vhodného najít, aniž by z dítěte 
musel být vrcholový sportovec.

http://www.plusprovas.cz/

Žiaden človek 

Žiaden človek nemá moc
Nad tvojimi pocitmi,

Sú len tvoje, jedinečné,
Tak sa nad tým zamysli.

Nevie lúštiť silu lásky,
Ktorú v sebe máš,

Jako sa s ňou vysporiadaš
Komu srdce dáš.

Je len tvoje rozhodnutie,
Čo s tým urobíš,

Jako svoje dobré cnosti
V šťastie premeníš

Je to v tebe…

Sila lásky

Sila lásky v živote
má nesmiernu moc.
Vie prekročiť hory, 
sen dať pre radosť. 
Vlastní všetky city 
v duši schované, 

vždy sú jedinečné, 
úctou pretkané.

Spoznávaj a úroč, 
sú tu pre teba! 

Život je nádhera 
a nie paveda. 

Vždy máš svoje právo 
poznávať a žít, 

s láskou je to krásne, 
skús sa poučiť.

Zo zbierky Snívaj pre seba, Mária Miadoková 

Nové e-knihy na martinus.sk, martinus.cz

Bezplatná sociálně právní 
poradna rozšiřuje své služby
Lidé z Pardubicka mohou nyní 4 dny 

v týdnu využívat služeb Poradny NRZP 
ČR pro Pardubický kraj, která od května 
rozšířila své otvírací hodiny. Pardubická 
poradna tak vyšla vstříc svým klientům, 
mezi něž patří zejména lidé se zdravotním 
postižením a senioři. Ti mohou nyní své 
problémy konzultovat se dvěma poradci, 
se dvěma právníky a nově i s psychotera-
peutem.  Poradna nabízí pomoc při řešení 
obtížné sociální situace, při hledání vhod-
ných sociálních služeb, při sepisování 
žádostí, odvolání a právních dokumentů. 
Dva dny v týdnu pracovníci poradny po-
skytují dluhové poradenství a pomáhají klientům ve finanční tísni. Poradna je rov-
něž zapojena do projektu, který pomáhá obětem trestných činů.

Sídlo Poradny NRZP ČR pro Pardubický kraj naleznete v objektu domu pro 
seniory v ul. Erno Košťála 1013 na pardubickém sídlišti Dubina. Poradnu můžete 
navštívit v těchto otvíracích hodinách: Po + St 8:00 – 12:00 hod. a 13:00–17:00 
hod., Út + Čt 9:00 – 12:00 hod. Bezplatné konzultace s právníky jsou z důvodu 
velkého zájmu klientů možné až po předchozím objednání osobně nebo na  tel. 
466 952 423. Držitelé průkazů TP, ZTP, ZTP/P v poradně zdarma obdrží tzv. euro-
klíče, které jim usnadní přístup na veřejná sociální zařízení, plošiny apod.

Radka Svatošová, vedoucí Poradny NRZP ČR pro Pardubický kraj

Poradkyně Marie Voženílková 
pomohla již stovkám klientů

http://www.polahoda.cz
http://yadi.sk/d/E1P6TsPdQrNoK
http://www.plusprovas.cz
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V pátek se obvykle Praha vylidní, ti 
kteří mohou, opouštějí město, aby načerpa-
li síly v přírodě mimo ruch civilizace. Před 
školou na Komenského náměstí není vidět 
ani živáčka. Vstupuji do krásně opravené 
„staré školy“, která mezi paneláky vypadá 
jako vzpomínka na minulost.

Vrátní mne pouští dovnitř. Prostor ško-
ly je také v předvíkendové náladě. Výta-
hem jedu do třetího patra, kde se nachází 
komorní sál. Až zde – trochu výš nad praž-
skými chodníky, je živo. Spousty rodičů 
dětí, prarodičů a náhodných posluchačů 
sedí na svých místech. Nádherně nasvícené 
harfy stojí na dřevěném pódiu a vypadají 
téměř živě – jakoby měly vlastní duši. Ka-
ždá je jiná – některé jsou černé, jiné modré, 
zlaté i hnědé, s pedály i bez. Všechny bez 
rozdílu čekají, až ožijí pod jemnými prsty 
muzikantů.

Druhý ročník Festivalu PRAH-A- 
HARP FESTIVAL zahajuje hlavní orga-
nizátorka paní Hana Müllerová Joudová. 
Účastníky přivítá a povzbudí je k uvolněné 
atmosféře. Na úvod poznamená: „Toto je 
festival, ne soutěž, máte krásnou příleži-
tost ukázat, co jste se naučili.“ Poté přivítá 

Carolu Pinder, zástupkyni firmy Ayoama, 
vyrábějící harfy.

Koncert zahajuje harfový soubor „En 
Arché“ se zaměřením na renesanční hud-
bu, poté se střídají další dívky, slečny, malá 
děvčátka a hrají další skladby.

Nořím se do nádherných zvuků, vní-
mám tóny a snažím se procítit, co tento 
nástroj znamená pro mne. Cítím obrovský 
příval krásné energie a pomalu mi dochá-
zí, že harfa není jen jakési „drncátko“ pro 
princezny, jak jsem si jí už před lety za-
řadila, protože se často objevuje v pohád-
kách.

Tento nástroj má skrytý, úžasný po-
tenciál – od jemných a něžných tónů, které 
jsou jako paprsky světla, až po sílu, která 
dokáže přivolat pěknou vichřici.

Největší dynamiku pro mne v tento ve-
čer měla skladba Ruské rondo od J.B. Car-
dona. Páteční večer utekl velmi rychle, vše 
mělo příjemný spád a nemohu říct, že bych 
se nudila. Další plánovanou schůzku jsem 
odsunula na později, protože jsem chtěla 
zůstat až do konce. Stálo mi to za to. Byla 
jsem doslova naplněná hudbou, ale bohaté 
byly i vnitřní obrazy, které ve mně hudba 
evokovala. Sobotní workshop se zabýval 
improvizacemi, které vznikaly na místě 
pod vedením paní Caroly Pinder.

Sobotní odpoledne začíná maratón, 
který je rozdělen na dvě části. O přestávce 
využiji možnost vstoupit na pódium, kde 
jsem rázem součástí hudební mozaiky, fo-
tím a sleduji, jak se harfy ladí, jak se na-
vzájem slaďují jednotliví účastníci. A úpl-
ně se divím, jak se v tom chumlu zvuků 
mohou slyšet ti, co se slyšet mají. „To je 
teda koncentrace“, říkám si pro sebe.

V koutě pod oknem zahlédnu malin-
kou harfu a za ní sedí malý chlapec, s nad-
šením sleduji, jak zkouší svoji skladbu a po 

chvíli se slaďuje se svojí mnohem starší 
spoluhráčkou.

Když k němu přijde starší žena, asi 
paní hudební učitelka, využiji prostoru, 
abych s ní navázala kontakt: „To je pro 
mne úplně nové vidět hrát chlapce, myslela 
jsem, že na harfy hrají pouze ženy a dív-
ky.“ Paní se na mne přísně podívá a řekne: 
„No a co náš pan profesor.“

„Ano, ano, samozřejmě, ale víte, nej-
sem přímo z hudební harfové branže – jen 
tady fotím,“ odpovím s úsměvem.

Paní se na mne také usměje a dá mi 
potěžkat harfu. Těžká sice není, ale nástroj 
na vandr to rozhodně není.

Do kapsy ji prostě nedáte a tu velkou 
budete mít problém i odnést.

Druhý blok je opět velmi strhující, mám 
možnost slyšet i smíšené sbory, kde hrají 
učitelky se svými studenty, respektive stu-
dentkami. Velmi kouzelně zní i harfa s flét-
nou a prvně v životě vidím basovou flétnu.

Je velmi příjemné slyšet i skladby, 
v nichž se harfa kamarádí s jinými nástroji. 
A dokonce hraje v jednu chvíli 6 harf a to 
už je něco. Kdybych nedržela fotoaparát, 
tak asi poletím.

V dalších skladbách vystupují i chlap-
ci, ale jen na bicí.

Po skončení odpoledního programu 
zpovídám devítiletého Honzíka – jediné-
ho harfistu. Honzík odpovídá: „Hraji dva 
roky a moc mne to baví.“ Na otázku jak 
často trénuje, mi sdělil, že vždy, když má 
čas. „Ale každý den čas nemám,“ podotk-
ne s úsměvem. Od jedné paní, jejíž dcerka 
také hraje na harfu, se dozvídám, že harfa 
je původně český nástroj, ale časem ztratil 
jméno, protože harfeníci často žili toula-
vým a žebravým způsobem života (více 
www.harfy.cz). Toto byla pro mne úplně 
nová informace. Moje naivní představa, že 

harfy byly a jsou pouze součástí zámecké-
ho inventáře, se vytratila. Součástí festiva-
lu byla i možnost si prohlédnout hudební 
nástroje v Muzeu hudby.

Nedělní závěrečný koncert proběhl 
v Muzeu hudby a program byl opravdu 
naplněný. Sleduji prosklený strop do nebe 
a cítím, že hudba lidi spojuje a vysílá po-
zitivní energii do celého okolí. V jedné ze 
závěrečných skladeb slyším harfu spolu 
s houslemi. Nedělní část je završena sklad-
bou pro 7 harf najednou – a to už je něco.

Ještě pár fotek na zá-
věr a nechávám v sobě do-
znít tóny harf. Všichni byli 
úžasní a bylo vidět, že s při-
bývajícím věkem hrají více 
uvolněně, protože mají delší 
prsty a více nechají prostu-
povat hudbu celou svoji by-
tostí, hudba pak kolem nich 
teče jako voda v horském 
potoce. Dívky byly pěkně 
oblečené, nehty měly úplně 
na krátko – žádné gelové 
ani nalepovací.

Je vidět, že každé umě-
ní člověka kultivuje. Velmi 
jsem po celou dobu obdi-
vovala hlavní organizátor-
ku paní Jouzovou, protože 
si musela pamatovat se-
znam i pořadí účastníků, 
všem rozdávala diplomy 
a upravovala pódium pro 
další hráče. Myslím, že 
i ona by měla dostat velký 
diplom.

Na závěr musím říct, 
že pokud budu mít mož-
nost se někde zaposlouchat 
do něžných tónů harfy, 

Reportáž: KDYŽ HARFY PROMLUVÍ 
PRAH-A-HARP FESTIVAL 

určitě toho využiji a možná se poohléd-
nu po nějaké lyře, která je trošku menší 
a dá se vzít s sebou. Na moji otázku, co 
bylo hlavní motivací pro vznik festivalu, 
paní Jouzová odpovídá: „PRAH-A-HARP 
FESTIVAL je celostátní přehlídka harfové 
mládeže, pořádaná pro všechny žáky hu-
debních škol – státních i soukromých, stu-
denty konzervatoří, gymnázií s hudebním 
zaměřením a budoucí profesionály – stu-
denty vysokých škol, ale i pro malé a do-
spělé amatéry. Zatím nemáme v ČR asoci-
aci českých harfistek, ale začíná vyučovat 
stále více aktivních hráčů na hudebních 
a soukromých školách. Neustále vzrůstá 
zájem malých dětí, ale i dospělých o ten-
to královský nástroj. Každý rok se pořádá 

po celém světě pro háčkové 
i pedálové harfy mnoho ce-
lostátních a mezinárodních 
soutěží, festivalů, kurzů, 
výstav, setkání a worksho-
pů... všech stylových ob-
dobí – klasika, jazz, pop, 
latin amerika atd., světový 
harfový kongres po 3 le-
tech. Všichni harfisté v ČR 
nemají možnost a čas zú-
častnit se těchto světových 
akcí, proto jsem se rozhod-
la zorganizovat alespoň 
celostátní festival v Praze.“

Pokud jste nestihli letoš-
ní ročník, nevadí, příští rok 
na přelomu března a dubna 
proběhne další ročník.

Že je to za dlouho? Po-
kud jste vyloženě nedočka-
ví, ještě letos se můžeme 
těšit na festival AMERO-
PA, který bude probíhat 
v Praze a v Brandýse nad 
Labem od 26.7. do 17.8. 
(více na www.ameropa.cz).

Alka Bazalka
AASKeltská malovaná harfa

Jahody pro zdraví i pro mlsání

Jahodník obecný (Fragaria vesca), 
známý pod názvem jahoda lesní, je vytr-
valá bylina vyskytující se nejen v Evropě, 
kde roste převážně ve světlých lesích a na 
pasekách. Jahodník byl znám již v dobách 
starověkého Říma, i když podle archeolo-
gických nálezů plody jahodníku byly kon-
zumovány již v době kamenné. K léčení se 
využívaly listy i plody tohoto tzv. planého 
jahodníku. 

Jahody zahradní – šlechtěné – se 
objevily v Evropě teprve v 18. století, kdy 
francouzský kapitán Fraiser daroval pa-
řížské botanické zahradě, do té doby zde 
neznámou, obrovskou lesní jahodu, rostou-
cí divoce v Chile a Peru. O něco později 
byla křížena s evropskou lesní jahodou, 
a později vyšlechtěna v dnes již všeobec-
ně známé různé druhy jahod zahradních – 
šlechtěných. 

Jahody zahradní byly dříve považová-
ny pro svou chuť za královské ovoce, či za 
ovoce lásky. Na území Čech a Moravy se 
tyto jahody začínají v širší míře pěstovat 
až v 19. století.

Co obsahují?
Jahody jsou velice bohatým zdrojem 

vitamínu C, jehož obsah je srovnatelný 
s citrusovými plody. V závislosti na odrůdě 
může dosahovat od 40 do 90 mg na 100 g 
plodů. Kromě toho jsou také bohatým 
zdrojem vitamínu A, B, E a organických 
kyselin, jako například kyseliny jablečné, 
citrónové, chininové, šťavelové, salicylové 

či ellagové. Tato poslední uvedená kyseli-
na působí v prevenci nádorových chorob. 
Organické kyseliny jsou důležitým fakto-
rem udávající typickou a charakteristickou 
vůni a chuť. 

Z minerálních látek je v plodu – ja-
hodě zastoupen převážně draslík, zinek, 
hořčík, síra, vápník a další prvky jako bór, 
fluór, kobald či molybden. Také je v jaho-
dách obsaženo hodně tekutin, neboť plody 
jsou tvořeny z 87 procent z vody. 

Jahody obsahují také lehce stravitel-
nou vlákninu, což umožňuje snadné další 
tepelné úpravy i výrobu džemů a marme-
lád. Ovšem nejužitečnější pro naše tělo 
jsou jahody čerstvé.

Jak jsou léčivé? 
Plody jahodníku jak lesních tak i za-

hradních jsou kromě své příjemné chuti 
také velmi léčivé. Pomáhají při chudo-
krevnosti, cukrovce, překyselení žaludku, 
revmatismu, dně, proti žlučovým, ledvino-
vým a močovým kaménkům, ale i na posí-
lení srdce a nervů. Oproti ostatním druhům 
ovoce obsahují malý podíl přírodních cuk-
rů. Dále jahody podporují metabolismus, 
vylučování a pro vysoký obsah C vitamínu 
jsou účinné také při nachlazení. 

Stává se však, že někteří lidé jsou na 
jahody alergičtí, což se projeví svědivou 
vyrážkou. To však bývá zpravidla důka-
zem poruchy metabolismu.

Jelikož plody jahodníku jsou značně 
nízkokalorické (100 g jahod obsahuje 31 
kalorií) a protože obsahují z velké čás-
ti vodu a k tomu i vlákninu, jsou velice 
vhodné při hubnutí. Uvedené kombina-
ce totiž vytvářejí v žaludku pocit sytosti. 
Chceme-li zhubnout, nebo svoji váhu si 
pečlivě hlídáme, patří jahody k těm nej-
vhodnějším formám mlsání.

Léčivé jsou i listy 
K léčení i k lahodnému pití můžeme 

využít také listy lesních jahod (nikoliv za-

hradních). Ty se sbírají od května do srpna 
včetně řapíků, bez příměsi lodyh. Sušíme 
je ve stínu, při umělém sušení nesmí tep-
lota převýšit 45 stupňů Celsia. Listy jahod-
níku obsahují třísloviny, silice, flavonoidy. 
Odvar z listů (2 lžičky sušeného listu 
přelijeme čtvrt litrem vody, 5 minut pova-
říme a necháme 15 minut louhovat. Sce-
díme a pijeme třikrát denně) používáme 
při chorobách jater a ledvin, revmatismu, 
horečnatých onemocněních a na pročištění 
krve. Odvar také využijeme na kloktání při 
zápachu z úst, nebo zánětech ústní dutiny. 

K běžnému pití čaje z listů planého 
jahodníku (můžeme je doplnit i listy ma-
liníku) připravujeme nálev, kdy 1 lžičku 
sušených listů přelijeme čtvrt litrem vařící 
vody a necháme 15 minut louhovat. Pak 
scedíme a pijeme jako běžný čaj, který li-
dové léčitelství doporučuje při chudokrev-
nosti, žaludečních potížích, revmatismu 
a dně. Listy jahodníku se přidávají také do 
čajových směsí na pročištění krve. Blaho-
dárně působí i při chorobách ledvin, ledvi-
nových kaméncích a při průjmech.

Jahody v kosmetice 
Jahody se také využívají v kosmetice, 

neboť obsahují velké množství manganu, 
který je prospěšný pro pevnost a růst vlasů 
a pokožky. Dříve se jahody využívaly i pro 
bělení zubů. Jahody čistí a oživují všechny 
typy pleti, mají stahující účinky, uklidňují 
podrážděnou plet'. Protože obsahují vita-
mín C, který chrání před volnými radikály, 
chrání tím pleť i před stárnutím. 

Pleťová maska jahodová pro mast-
nou pleť: 2 lžíce ovesných vloček, 3 zralé 
jahody, 1 lžička smetany. Vločky rozmixu-
jeme, přidáme jahody a smetanu a dobře 
promícháme. Masku necháme působit 10 
minut a smyjeme studenou vodou. 

převzato ze zdroje: http://medium.my-
steria.cz, s použitím knihy Jiřího Bodláka 
BYLINY v léčitelství, v kosmetice a v ku-
chyni

O letním slunovratu 
prý ožívá tajemná síla menhirů

Je letní slunovrat – a to se prý v men-
hirech a dalších megalitických stavbách 
probouzí tajemné síly. I letos tedy zřejmě 
budou novodobí Keltové, šamani a další 
vyznavači přírodní magie  putovat k těmto 
objektům. Nemusí přitom ani moc dale-
ko – nejslavnější megalitický objekt je sice 
Stonehenge, kameny vztyčené neznámou 
kulturou (menhiry) však máme i u nás. 
Největší z nich stojí u Klobuk na Slánsku 
a dosahuje výšky přibližně tři a půl met-
ru. Smysl těchto objektů zatím není přes-
ně znám, hypotéz je ale hodně – od velmi 
umírněných až k poněkud neobvyklým. 
K těm druhým patří právě názor, že mega-
lity byly jakési akumulátory energie naší 
planety. která je schopná ovlivňovat lid-
skou psychiku a dávat jí netušené schop-
nosti. A že takto fungují dodnes. A tak se 
tu za letního slunovratu dějí podivné věci...

Mnoho milovníků záhad tvrdí, že 
v okolí menhirů (zejména v den sluno-
vratu) zažívají mimořádné pocity. Věří, 

že staří Keltové kameny vztyčovali, aby 
energii Země podchytili a využili při my-
stických obřadech. Totéž usilovně činí i ti, 
kdo se cítí být jejich moderními následov-
níky. Má to hned dva háčky. První spočívá 
v tom, že megalitické stavby tu většinou 
byly mnohem dřív než Keltové – ale ne-
buďme puntičkáři a soustřeďme se na ten 
druhý: měření, která u menhirů proběhla, 
nedávají moc přesvědčivé výsledky.

K takovému výzkumu došlo i u klo-
buckého menhiru  – poprvé během letní-
ho slunovratu 1999. Tehdy prý skupina 
amatérských badatelů zjistila, že v okolí 
kamene klesá intenzita magnetického pole 
a před východem slunce se toho dne do-
konce výrazně změnila. Odborníci však – 
podobně jako u jiných takových pokusů 
prováděných v zahraničí – poukazovali na 
nedokonalou metodiku měření. Proto se 
měření několikrát opakovala. Na interpre-
taci jejich výsledků se však záhadologové 
s vědci nějak neshodli. První tvrdí, že vý-
sledky jsou pozoruhodné, druzí na nich nic 
zvláštního nevidí.

Nadšencům věřícím na tajemnou sílu 
megalitů to ovšem nevadí. Náhodný ná-
vštěvník v minulých letech mohl balvanu 
jen závidět, protože jej často vášnivě ob-
jímalo i několik žen najednou. Jiné zatím 
provozovaly pomalé tance v bezprostřední 
blízkosti. Podobnou pozorností bývají po-
ctěny i jiné menhiry, například ten, co se 
nachází v Chabrech na okraji Prahy. 

Autor: Jan A. Novák
Foto: Jan A. Novák

zdroj: http://www.novakoviny.eu/
archiv/zahady/478-menhiry-megality-

-slunovrat

Čokojahody 
2–3 tabulky 60% čokolády
20 jahod, 130 g pistáciových 
oříšků

Čokoládu nalámejte do rendlíku 
a ten „posaďte“ na hrnec s bub-
lající vodou a za stálého míchání 
nechte čokoládu rozpustit. Sejmě-
te z ohně. Pistácie vsypte do mis-
tičky. Každou jahodu namočte 
nejprve do čokolády a pak obalte v ořeších. Jahody dejte na pat-
náct minut vychladit do ledničky.

Jahodové ,obrácené‘ koláčky
30 g másla,55 g krupicového cukru, 1 vanilkový lusk, 400 g jahod
400 g listového těsta, smetana ke šlehání
1. Troubu předehřejte na 200 °C. Máslo, cukr, 1,5 lžíce vody a va-
nilkový lusk dejte do malé pánve s nepřilnavým dnem a na střed-
ním plameni zahřívejte, dokud se cukr zcela nerozpustí. Přiveďte 
k varu a pak zahřívejte ještě další 2–3 minuty. Sejměte z ohně 
a lusk ze vzniklého karamelu vyjměte. 
2. Jahody rozdělte do čtyřech až pěti zapékacích mističek o obje-
mu asi 180 mililitrů a přelijte je karamelem. Listové těsto rozválej-
te do půl centimetru tenké placky a vykrájejte z něj kola o průměru 
9 centimetrů a překryjte jimi jahody. Pečte 20–25 minut dozlatova. 
Vyklopte na talíře a podávejte s ušlehanou smetanou.

Příroda 
je plná vůní z květů.

I já rozdávám Světlo 
ze svého srdce světu.

Alka Bazalka  AAS

A kdo ví? Možná také kvetu…
zdroj: http://www.albert.cz/recepty/, zaslal Tomáš Hron
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„Myslím, že teď bych vám mohl povědět to, co se 
brzy dozví miliony lidí, mohl bych vám odhalit tajné 
plány Archóntů určené k tomu, aby se ‚nenudili‘ při 
práci… Takže Archóntové vypočítávají globální války 
podle generací. A soudě podle jejich výpočtů, má tato 
generace zažít třetí světovou válku. Pro zahájení nové 
globální války Archóntové určili tři termíny s ohledem 
na geopolitickou situaci a na úroveň připravenosti 
obyvatelstva na tyto události. První datum, 23. prosin-
ce roku 2012, už bylo prostřednictvím nepřímé rekla-
my vyhlášeno po celém světě jako možné datum konce 
světa. Druhé datum je rok 2017. A třetí datum – rok 
2025. To jsou hlavní data, podle kterých se orientují 
a na nichž staví své výpočty. I když přirozeně může 
dojít ke změně, tak jako v kterémkoli jiném plánu… 
V zásadě je možné jejich přípravy na tyto události jed-
noduše odhalit a pozorovat. Jediným silným odpůrcem 
Archóntů, který může vážně odporovat jejich zámě-
rům, se stane…Rusko.“

Takže, tyto přípravy Archóntů na novou globální 
válku je možné jednoduše pozorovat na pozadí udá-
lostí. O tom, jak postupují Archóntové jsem vám už 
hodně vyprávěl a ještě vyprávět budu. Jejich metody 
zůstávají prakticky neměnné a už se mnohokrát v his-
torii lidstva projevovaly a opakovaly. Všechno se bude 
dít dle starého základního schématu.

První, co učiní, bude snaha o maximální 
oslabení svého významného protivníka, který 
by skutečně mohl překazit realizaci jejich plánů. 
K tomuto účelu použijí buď provokační destruktivní 
politiku uvnitř tohoto státu, realizovanou prostřednic-
tvím svých lidí, případně se, pokud se to nepovede, 
budou snažit obklopit tento stát takovými zeměmi, 
které jsou pod jejich kontrolou. Přirozeně, v případě 
nutnosti budou v těchto státech zorganizovány převra-
ty nebo revoluce, aby se do čela státu dostaly jejich 
loutkové vlády.

Dále bude následovat uměle vyvolaná ‚světová 
krize‘, vždyť převážná část světového kapitálu je 
v jejich rukou. A také jsou zvyklí na vytváření ‚nevy-
hnutelných‘ situací na světových burzách. Vzpomeňte 
si třeba na předchozí uměle vytvořenou krizi a násled-
ně na druhou světovou válku… Kromě toho, že budou 
ve společnosti vyvolány příslušné nálady před třetí 
světovou válkou, Archóntové uměle vytvoří ‚světovou 

potravinovou krizi‘, která zasáhne především chudší 
vrstvy obyvatelstva. Ve světě bez zřejmých příčin na-
stane nedostatek potravin, což bude mít za následek 
hladomor v zemích třetího světa a značný nárůst cen 
potravin, dokonce i ve vyspělých státech. Jako vysvět-
lení budou sloužit ‚předpoklady‘,které se budou odvo-
lávat na možnou souvislost s globálním oteplováním 
a s problémem přelidněnosti planety. Taková ‚prohlá-
šení‘ přirozeně vyvolají u hladovějících touhu rychle 
snížit početnost lidské populace ve vlastní prospěch.“

Voloďa zachmuřeně podotknul:
„Hmm, nepříznivá situace… Jenže, Sensei, ty jsi 

říkal, že skutečně nastanou globální  klimatické změ-
ny. Pak je možné, že je něco takového jen předpoví-
daná realita.“ 

„Předpovídaná realita?!“ obviňujícím tónem pro-
nesl Sensei.

„S moderními technologiemi je reálně možné vy-
tvořit ze saharské pouště kvetoucí zahradu a nakrmit 
jejími plody značnou část obyvatel. A to se ani ne-
zmiňuji o tom, že na Zemi je dostatek úrodných polí 
k tomu, aby pojem hlad na této planetě vůbec neexis-
toval,“ Sensei se na chvíli odmlčel a dál už pokračoval 
ve vyprávění normálním tónem.

„No, a jako třetí a nejdůležitější věc, chystají 
se financovat a zorganizovat několik zcela zbyteč-
ných válek s některými státy třetího světa, avšak 
za účasti USA jakožto ‚světového policisty, který 
hájí demokracii na celém světě‘. V těchto válkách 
budou přirozeně umírat lidé, včetně prostých americ-
kých chlapců, kteří nebudou nic vědět o skutečném 
pozadí těchto válek a budou umírat v domnění, že 
za cenu ztráty svého života hájí demokracii a zájmy 
svého státu na cizím území. Lidé budou umírat, což 
znamená, že bude narůstat nespokojenost amerického 
obyvatelstva. Archóntové využijí těchto nepokojů ve 
společnosti a ve vhodném okamžiku začnou obviňo-
vat ze všech neštěstí dalšího loutkového prezidenta 
a budou všechno zdůvodňovat jeho ‚nepovedenou po-
litikou‘. Současně se budou snažit přesvědčit spojence 
a lid ve své zemi, že obyčejné války nejsou účinné – 
válečné operace jsou drahé, války se táhnou (přesto, 
že Archóntové financují také stranu odpůrců), umíra-
jí v nich lidé a nemá to žádný smysl. Neboli peníze 
a lidské životy jsou vynakládány zbytečně, bez užitku. 
V důsledku toho se ve společnosti bude vytvářet míně-

ní, že USA má mít právo jako první použít nukleární 
úder proti těmto ‚špatným, nedemokratickým‘ zemím, 
se kterými politika Archóntů jaksi nepočítá. Tento ná-
zor se usídlí v hlavách lidí, kteří si budou myslet, že 
Američané, jako ‚svobodná země‘ a ‚světová velmoc‘, 
musejí mít právo prvního nukleárního úderu. Vždyť je 
to levnější a hlavně – jejich chlapci neumírají v tomto 
boji za ‚celosvětovou demokracii‘.

Aby přesvědčili lidi o tom, že nukleární válka 
je jednoduše nezbytná, budou manipulovat s eko-
nomikou ‚nejmocnějšího státu světa‘. Tak, jak to 
Archóntové obvykle dělávají. Nejdříve je ekonomika 
země uměle rozvíjena, lidé si zvykají na pohodlný 
život. Potom se objeví ‚vnější nepřítel‘ státu. V tom-
to okamžiku Archóntové vyprovokují prudký pokles 
ekonomiky a zorganizují vážnou ekonomickou krizi. 
Následkem toho mnozí lidé přijdou o práci. Veřejné 
mínění se stává značně nepřátelským. A také tisk ak-
tivně propírá téma, že jejich hlavní ‚nepřítel‘ v této 
době bohatne, zaznívají ‚předpoklady‘, že možná prá-
vě proto ‚náš národ den ode dne chudne‘. Tato provo-
kace mimovolně vyvolává u lidí, kterým je výchovou 
vštěpována dominance materiálních hodnot, závist 
a velmi negativní vztah k zemi, která ‚bohatne na úkor 
nich‘. V konečném důsledku tyto předpoklady tisku 
postoupí do kategorie obvinění ze strany vlády, kte-
rá naznačuje, že za všechny ekonomické potíže země 
může tamten ‚špatný stát‘. A člověk, který se nachází 
v těžké ekonomické situaci (ale stále si pamatuje, jak 
dobře a pohodlně se mu žilo v jeho ‚svobodné vzkvéta-
jící zemi‘) a který pozoruje, jak bohatne jiný stát (kvůli 
kterému údajně on zchudl), se podvědomě přeorientu-
je z vnitřního nepřítele na nepřítele vnějšího, aniž by 
se zamyslel nad tím, proč ve skutečnosti vznikají tyto 
krize a kdo je vytváří. Občané tedy začínají ‚na dál-
ku‘ nenávidět zemi, na kterou jim ukázali přisluhovači 
Archóntů.

A pak je to čím dál tím horší. Lidé se začnou psy-
chicky připravovat na to, že musí jako první použít 
nukleární zbraně, které rychle a účinně potrestají 
‚nedemokratický stát‘ kvůli kterému ‚všichni chud-
nou‘. Tímto způsobem se Archóntové pokusí rozpou-
tat globální válku, ve které přirozeně zahyne velmi 
mnoho lidí, včetně těch, kteří prahli po ‚pomstě‘.“

„Prahli? Cožpak je možné lidi tolik oklamat?“ 
užasl Viktor. „Vždyť si to stačí jen logicky promyslet. 

Pokud silné státy rozpoutají nukleární válku, kdo zů-
stane naživu? Na co spoléhají Archóntové?“

„Ano, pokud k tomu dojde, zahyne převážná vět-
šina obyvatel zeměkoule… I když pro rychlé obnovení 
lidské populace stačí ponechat naživu alespoň sto tisíc 
osob. A to Archóntové velmi dobře vědí. Ne nadarmo 
aktivně realizují plán Agartha, který byl vymyšlen ješ-
tě za druhé světové války, když se atomová bomba sta-
la realitou blízké budoucnosti. Tento plán předpokládá 
výstavbu zcela autonomního města (připraveného pro 
dostatečně dlouhý pobyt sto čtyřiceti tisíc osob s ohle-
dem na jejich rozmnožování) hluboko pod zemí, které 
by bylo dostatečně bezpečné za jakýchkoli kataklyz-
mat a spolehlivě chráněné před nukleárními zásahy.

Archóntové předpokládají, že pokud se jim ne-
podaří ideologicky ovládnout svět a stát se jediným 
diktátorem v podobě ‚celosvětové vlády‘, pak po této 
globální válce budou zcela jistě bezvýhradně vládnout 
světu. A na celém světě konečně zavládne jejich ‚jed-
notná vláda‘, které se budou bezvýhradně podřizovat 
všichni lidé na zeměkouli. Počítají s tím, že u nových 
pokolení lidí bude kultivována výhradně otrocká psy-
chologie, která je založená na materiálních hodnotách 
a čistě ahrimánských (materiálních) zásadách. Ale 
tady vyvstává ještě jiná otázka. Kdo by potřeboval ta-
kovou lidskou civilizaci s absolutní dominancí pudo-
vých instinktů a materiálních přání?“

Sensei těžce vzdychl a po chvíli mlčení znovu pro-
mluvil:

„Proč vám to vyprávím? Proto, abyste viděli, vě-
děli a chápali a hlavně po celý život činili a realizo-
vali své správné rozhodnutí… Války organizuje malá 
skupinka lidí. Ostatní, jejich početná otrocká svita – to 
jsou jen poskoci, kteří žijí z okamžité almužny od Ar-
chóntů, utěšují svou dušičku mocí, která je jim poskyt-
nuta, a vůbec se nezamýšlí nad tím, že pro Archónty 
jsou jen jakýmsi kanónenfutrem, ‚potravou pro děla‘. 
Tito poskoci doufají ve svou ‚zářnou budoucnost‘, 
proto přesně plní příkazy svých pánů a vedou svět 
ke třetí světové válce, aniž by chápali, že oni a jejich 
děti budou také zasaženi touto válkou a jejich životy 
se přetrhnou jako filmová páska po záběru atomového 
‚hřibu‘.“

úryvek z knihy Sensei ze Šambaly. Kniha IV  
od A. Novych

„Myslím, že teď bych vám mohl povědět to, co se brzy dozví miliony...“

Li-Fi změní obyčejnou žárovku 
v ultra rychlou Wi-Fi

Současné bezdrátové sítě mají jeden 
velký problém: čím populárnějšími se stá-
vají, tím pomalejší jsou. Vědci z Fudanské 
univerzity v Šanghaji však právě začali 
testovat nejnovější technologii, která pře-
náší data světlem (místo rádiových vln). 
To by mohlo vyřešit otázku okolo přetížení 
a mohlo by to být navíc i desetkrát rychlej-
ší než běžná Wi-Fi.

V hustě osídlených městských ob-
lastech jsou Wi-Fi signály přerušovány 
neustálým „hlukem“ – například jiným 
Wi-Fi signálem. Ale co víc zákony elektro-
magnetických vln nastavují horní hranici 
pásma tradiční Wi-Fi. Na dané frekvenci 
můžete přenášet pouze omezené množství 
dat. Čím nižší je frekvence, tím méně dat 
můžete přenášet.

10krát rychlejší připojení než Wi-Fi 
prostřednictvím nejbližší žárovky

Ale co kdybyste mohli přenášet data 
pomocí vln mnohem větších frekvencí? 
A navíc žárovku má doma každý. Vše, co 
potřebujete, je přinutit ji blikat velmi rychle. 
Ta myšlenka vám zní možná hloupě: Kdo 
by chtěl sedět pod blikající žárovkou? Ale 
na Li-Fi, standardu navrženém již před dvě-
ma roky, je vidět rychlý technický pokrok.

Nejdříve jsou data poslána na LED 
žárovku – například do místnosti, ve které 
právě sedíte. Pak se žárovka velmi rych-
le (až miliardkrát za sekundu) rozsvěcuje. 
Blikání je tak rychlé, že jej lidské oko ani 
nemůže vnímat.

Pro  srovnání:  Průměrná energeticky 
úsporná žárovka bliká asi 10 000 x–40 000 x 
za sekundu.

Pak přijímač na počítači nebo mobil-
ním zařízení – v podstatě malý fotoaparát, 
který snímá světlo – dekóduje blikání na 
formu dat. LED žárovky mohou být zapí-
nány a vypínány dostatečně rychle na to, 
aby přenášely data 10x tak rychle jako nej-
rychlejší Wi-Fi.

Omezení Li-Fi jsou podobná jako 
u nové generace Wi-Fi

Li-Fi má však oproti sou-
časné Wi-Fi jednu velkou ne-
výhodu: vy, nebo spíše vaše 
zařízení, musíte být na „do-
svit“ žárovky. Nemusela by 
to nutně být žádná speciální 
žárovka, v zásadě by se moh-
lo jednat o standardní stropní 
světla ve vaší práci nebo u vás 
doma. Ale na rozdíl od Wi-Fi 
byste nemohli jen tak přechá-
zet mezi místnostmi, pokud by 

ve všech těchto místnostech také nebyly 
Li-Fi světla.

Nicméně nová generace ultra rychlé 
Wi-Fi, která se pravděpodobně začne brzy 
používat, čelí podobným omezením. Pou-
žívá vyšší řád rádiových frekvencí, které 
nejsou tak rušeny jinými signály (aspoň 
pro zatím) a mají širší pásmo, ale stej-
ně jako viditelné světlo nemůže pronikat 
zdmi.

Inženýři a několik startupů, jako 
Oledcomm, už s Li-Fi technologií expe-
rimentovali. Tým z Fudanské univerzity 
představil experimentální Li-Fi síť, ve 
které byly čtyři počítače připojené k jedné 
žárovce. Jiní výzkumníci pracují na pře-
nosu dat prostřednictvím různých barev 

LED diod. Představte si například pře-
nos různých signálů přes červené, zelené 
a modré LED diody uvnitř barevné LED 
žárovky.

Má šanci se prosadit?
Vzhledem ke svým omezením Li-Fi 

rozhodně neodstraní již existující fungující 
bezdrátové sítě. Ovšem mohla by se hodit 
v místech, kde je třeba rádiové signály 
omezit na minimum (například v nemocni-
ci) nebo v případě, že nefungují (například 
pod vodou).

http://objevit.cz/li-fi-zmeni-obycejnou-
-zarovku-v-ultra-rychlou-wi-fi-t39381

Messing se narodil v září 1899 v ži-
dovském městečku poblíž Varšavy. Už 
jako chlapec veřejně předváděl své jasno-
videcké schopnosti. Byl to Sovětský No-
stradamus, přesně předpověděl konec 2. 
světové války i Hitlerův konec. Dokázal 
na Stalinův rozkaz i vyloupit banku, jedno-
duše tak, že telepaticky poručil úředníkovi 
naplnit tašku 100 000 rubly. Ten poslechl. 
Když byla zkouška splněna, Messing pe-
níze vrátil. 

Messing popisoval schopnost nahlí-
žet do myslí ostatních. Jejich myšlenky se 
v jeho mysli stávaly barevnými symboly; 
Messing neslyšel slova, ale vnímal obrazy. 
Dokázal číst myšlenky i se zavázanýma 
očima (aby dokázal, že neodezírá z mimiky 
tváře) a říkal že čtení myšlenek hluchých 
a němých lidí je podstatně snazší. Své 
schopnosti demonstroval na I.mezinárodní 
psychotronické konferenci v Praze (1973) 
kde četl myšlenky lidí, jejichž řeč neznal. 
Myšlenky mají očividně svou ‚vlastní řeč‘.

Pojďme se podívat na toho chlapíka 
a jeho život trochu podrobněji...:

Wolf Messing se narodil 10. srpna 1899 
v malém městečku Gora Kalvaria poblíž 
Varšavy, na tehdejším území carského Rus-
ka. Messingova rodina, jak sám říká ve své 
autobiografii, byla „hořce chudá, ale silně 
věřící“. Ve svých šesti letech byl mladý 
Wolf schopen recitovat zpaměti téměř celý 
talmud. Svou mimořádnou pamětí byl před-
určen ke dráze rabína. Jeho vlastní rodina 
byla tímto rozhodnutím velmi potěšena, ale 
Wolf nebyl ještě úplně rozhodnut tuto šanci 
brát vážně. Tehdy se mu přihodil první zá-
zrak v životě.

Když jej otec poslal ke kramáři pro 
balíček cigaret, bylo již šero a veranda je-
jich domku byla zahalena do naprosté tmy. 
Náhle se na schodech objevila tmavá posta-
va zahalená do bílého roucha. „Můj synu. 
Přináším ti poselství, abych ti předpově-
děla budoucnost. Jdi do školy! Nebe bude 
mít ze tvých modliteb velkou radost.“ Tak 
rychle, jak se vize objevila, i zmizela. Je 
těžké odhadnout vliv, který měla tato slova 
na mystickou fantazii mladého Wolfa. Bylo 
to jako blesky a hromobití. Chlapec tehdy 
padl na zem a zůstal ležet v bezvědomí. Po 

tomto podivném zážitku již neodporoval 
a začal  poslušně navštěvovat rabínskou 
školu v sousedním městě. V jedenácti le-
tech se však ozvala jeho nepokojná duše. 
Nespokojený se životem plným modliteb se 
sebral a s osmi kopejkami v kapse se vydal 
do neznámého velkého světa. Nastoupil do 
prvého příhodného vlaku. V poloprázdném 
vagónu vlezl pod lavici a ihned usnul. Ne-
trvalo dlouho a byl probuzen průvodčím, 
který chtěl pochopitelně vidět lístek. Wolf 
samozřejmě nic takového neměl a proto 
s určitou nervozitou odtrhl ze starých novin 
kousek papíru a podal jej muži stojícímu 
nad ním. Plnou silou své mysli si přál, aby 
ten kus starého papíru považoval průvodčí 
za platný  lístek. Průvodčí chvilku útržek 
nedůvěřivě prohlížel a otáčel v rukou. Bylo 
potřeba se soustředit ještě více! Úsilí bylo 
náhle korunováno úspěchem. Průvodčí se 
usmál, vrátil mladému Messingovi „jíz-
denku“ a zeptal se ho, proč leží pod lavi-
cí, když není černý pasažér. Tehdy to bylo 
poprvé, kdy Wolf Messing použil síly své 
sugesce.

Stalin věděl o Messingových údajných 
schopnostech projektovat své myšlenky do 
mozku jiných osob a současně kontrolo-
vat nebo zatemnit jejich vlastní myšlenky. 
Proto nařídil přísné objektivní odzkoušení 
Messingova talentu. Wolf Grigorjevič měl 
spáchat „psychickou“ bankovní loupež 
a přinést z moskevské banky, kde vůbec ne-
byl znám, sto tisíc rublů.

„Šel jsem k pokladníkovi a podal mu 
prázdný papír, vytržený ze školního sešitu,“ 
vzpomíná Messing ve své autobiografii. 
„Pak jsem otevřel aktovku a položil ji na 
pokladní pult.“ Tak, jako v mládí ve vlaku, 
dal Wolf pokladníkovi myšlenkový příkaz 
k výplatě velké sumy peněz. Postarší po-
kladník se díval na papír, jako by to byl pří-
kaz k platbě. Otevřel sejf, vyndal z něho po-
žadovanou částku a podal ji „zákazníkovi“. 
Messing vložil peníze do otevřené aktovky 
a poodešel ke dvěma oficiálním Stalinovým 
svědkům dohlížejícím na experiment. Za-
krátko, kdy spokojeně mohli konstatovat, 
že se vše zdařilo, vrátil se Messing k po-
kladníkovi. Když začal s vracením balíčků 
bankovek, zíral pokladník v úžasu nejprve 
na něj, pak na prázdný papír na svém stole 
a zhroutil se. Dostal srdeční záchvat.

Jako další zkoušku nařídil Stalin ex-
periment, který byl z diktátorova hlediska 
ještě zajímavější. Messinga přivedli do 
důležitého centra vládního úřadu v Kremlu 
a nařídili třem různým skupinám stráží, aby 
mu za žádných okolností nedovolili opustit 
místnost i budovu.

„Tento příkaz jsem vyplnil bez jakéko-
liv námahy,“ píše Messing. „Jakmile jsem 
vyšel na ulici, nemohl jsem odolat pokušení 
obrátit se a zamávat nahoru do oken vyso-
kého státnímu úředníkovi, který se díval na 
ulici.“

Autentičnost těchto zpráv potvrzuje 
skutečnost, že byly publikovány v sovět-
ském oficiálním ateistickém časopisu „Na-
uka i religia“.

Stalin byl Messingovými schopnostmi 
velmi potěšen a dovolil jasnovidci volný 
pohyb po celém území Sovětského svazu.

Tyto události se odehrály tři roky po 
tom, co byl Wolf Grigorjevič Messing za-
tčen na přímý Hitlerův příkaz na varšavské 
ulici příslušníkem gestapa. Nacistický vůd-
ce byl rozzuřen Messingovou předpovědí 
svého konce v případě, že své expanzivní 
zájmy obrátí na východ, a vypsal na jasno-
vidcovu hlavu odměnu dvě stě tisíc říšských 
marek. Messing ležel po výslechu zbitý 
a v krvi na úřadovně gestapa a bylo mu zce-
la jasné, že když okamžitě nepoužije svých 
mimořádných schopností a neuprchne, bude 
to znamenat jeho jistý a brzký konec. Zkon-
centroval své myšlenky a přinutil svou vůlí 
všechny gestapáky shromáždit se ve vzdá-
lené místnosti. Neodolatelnému pokušení 
tam odejít podlehli všichni, velitel i stráže 
před vchodem. Ještě té noci dosáhl Messing 
sovětských hranic.

Wolf G. Messing předpověděl Stalino-
vi již v roce 1940 konec války na začátek 
května 1945. A ruské tanky v Berlíně. Mož-
ná právě tyto skutečnosti ovlivnily některá 
další Stalinova rozhodnutí.

Diktátoři nebyli jedinými, kteří se za-
jímali o významné schopnosti polského 
jasnovidce. V roce 1915 pozval Wolfa Me-
ssinga do svého vídeňského bytu Albert 
Einstein. Tam byl představen další slavné 
osobě – zakladateli psychoanalýzy Sigmun-
du Freudovi. Na základě překvapujících 
výsledků provedených experimentů pak 
Freud prohlásil, že kdyby se narodil podru-
hé, věnoval by se pouze výzkumu parapsy-
chologie.

V následujících deseti letech pak Me-
ssing procestoval celý svět. Mezi jinými 
navštívil Japonsko, Jižní Ameriku, Austrálii 
a Indii. V roce 1927 se setkal s Ghándím, 
který také neodolal tomu, aby s jasnovid-
cem úspěšně neexperimentoval.

Několik let potom strávil Messing 
v rodném Polsku, kde se intenzívně věnoval 
jasnovidectví, telepatii a čtení myšlenek. 
Často byl používán jako detektiv. 

V podobných líčeních neuvěřitelně bo-
hatého Messingova života by bylo možné 
jisté pokračovat. Nicméně pravdou zůstává, 
že do dnešní doby nebylo tyto, ani obdobné 
paranormální fenomény vysvětleny. Sám 
Wolf Grigorjevič Messing v této souvis-
losti prohlásil, že přijde doba, kdy člověk 
všechny tyto jevy pochopí. Neexistuje nic 
mimořádného, pouze to, co ještě není zná-
mo. A s tím nelze než souhlasit.
celý článek čtěte na: http://www.demiurg.cz/ 

index.php?option=com_content&task=-
view&id=229&Itemid=36

Wolf G. Messing a jasnovidectví

http://www.polahoda.cz
http://objevit.cz/li-fi-zmeni-obycejnou-zarovku-v-ultra-rychlou-wi-fi-t39381
http://objevit.cz/li-fi-zmeni-obycejnou-zarovku-v-ultra-rychlou-wi-fi-t39381
http://www.demiurg.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

Jeden člověk přišel za mudrcem a řekl:
„Poslyš, musím ti říci něco důležitého o tvém příteli.“
„Počkej,“ řekl mudrc, „prošel jsi všechno, co mi chceš vyprávět o mém příteli, třemi 

síty?“
„Jaká tři síta máš na mysli?“ otázal se muž.
„První síto je síto pravdy. Jsi přesvědčen o tom, že vše, co chceš říci, je opravdu 

pravda?“
„Ne, ne všechno,“ odpověděl muž, „jen jsem to slyšel od druhých.“
„Ale pak jsi jistě nechal svá slova prosít druhým sítem,“ řekl mudrc, „a sice sítem 

dobra.“
Muž zčervenal. „Musím se přiznat, že jsem nepoužil ani druhé síto.“
„A myslel jsi na třetí síto a zeptal jsi se sám sebe, jestli je snad užitečné mi vyprávět 

o mém příteli?“
„Užitečné?“ odvětil muž, „ne, užitečné to vlastně také není.“
„Pak ovšem,“ řekl mudrc, „když tvoje slova nejsou pravdivá, dobrá ani užitečná, 

je lepší je nevyslovit. V budoucnosti vždy používej ta tři síta. Jen tak můžeš odhalit 
sílu slova a tajemství ticha.“

(Z publikace Barevná země a jiné příběhy, Rosekruis Pers)  
http://www.ziva-strava.cz/

Včera jsem po dlouhé době navštívila 
fitko, neb to, co se mi začínalo rýsovat v ob-
lasti pupíku, zdaleka nepřipomínalo sexy 
bříško, ale spíše reklamu na pneumatiky. 
Musím říci, že to bylo těžké a hlavou se 
mi honilo, že raději snížím spotřebu čoko-
lády, než se takto mordovat. Po hodině se 
ale dostavil pocit, že jsem pašák, když jsem 
to nevzdala a celou hodinu poctivě zvládla. 
Během hodiny jsem mimo jiné vyslechla 
rozhovory mužů kolem, které se týkaly, jak 
jinak, ženských a sportu. Bylo neuvěřitelné, 
jak velké nadšení u lidí vzbuzuje rozho-
vor o úspěších či naopak nezdarech našich 
sportovců. Jak to lidi najednou spojí, jak se 
dokáží nadchnout, jak se cítí být pyšnými 
Čechy… Přemýšlela jsem o tom, kde se 
v člověku bere taková touha po vítězství, 
taková radost z každé dosažené mety, ať už 
je to na poli sportu či kariéry…

Pak mi to došlo! Člověk z hloubi duše 
prahne po vítězství, ale zcela jiném… Je to 

vítězství nad sebou samým – tedy nad dua-
litou, která je člověku vlastní a se kterou se 
zde na pozemském světě dennodenně, aniž 
by si to uvědomoval, utkává v „boji“…, 
ve svém vnitřním boji nestálé volby mezi 
dobrou stránkou (duchovní) a zlem (mate-
riální podstatou).

Kéž by lidé obrátili úsilí, se kterým bo-
jují o medaile či profesní postup, na práci 
nad sebou samými, na boj se zlou podsta-
tou každého z nás! Kéž by se nevzdávali 
při prvotních pádech a neúspěších, kéž by 
byli ochotni obětovat tomu vše ze svého 
pohodlí, volného času i energie… Kéž by 
pochopili, že pozemský svět je pro nás ja-
kýsi výcvikový tábor, který nás má zocelit 
a pokud v něm projdeme všemi nástrahami 
se ctí, tak nás na konci bude čekat medaile, 
i když zcela jiná, mnohem hodnotnější…!

Eva Svobodová, Praha

Touha po vítězství

V jeden příjemný podvečer jsme si tak 
povídali s panem Duškem na Novotného 
lávce, pod okny se leskla Vltava, slunce 
svítilo…

Měla jsem připravené otázky, dlouho 
předem promýšlené. Jeho odpovědi byly 
jiné, než jsem očekávala, a já si připomněla 
doporučení ze Čtyř dohod: nevytvářejte si 
žádné domněnky.

Až Vám bude smutno, běžte se podívat 
do divadla na Pátou dohodu Dona Miquela 
Ruize v Duškově podání. Uvidíte na vlast-
ní oči, uslyšíte na vlastní uši, budete se 
hodně smát a možná trochu přemýšlet, jak 
jsme my lidé tak trošičku směšní, když se 
bereme vážně a věříme všem těm pravdám, 
co nám vtloukají „velcí učitelé“ od dětství 
do hlavy. Pod vší ironií a nadsázkou k Vám 
proudí čistá radost, láska a pochopení. 
A podle výrazů odcházejících diváků si 
dovolím říct, že jsem nebyla sama, v kom 
se alespoň na chvíli rozsvítilo světlo.

Do svého pořadu Duše K zvete nej-
různější osobnosti, jejichž názory, učení či 
postupy léčby se většinou vymykají obvyk-
lým způsobům. Jaký je hlavní důvod těchto 
setkání?

Duše K je koncept, který kdysi dávno 
vzniknul již v Českém rozhlase. Oslovuji 
lidi, kteří svůj obor bádání otevírají i dal-
ším impulzům nebo vlivům, dívají se na 
svět otevřenýma očima a bez předsudků. 
To je smysl Duše K.

Proč dnes lidé mají tak malou víru, ať 
už v sebe, ideály nebo Boha, čím to je způ-
sobené? Jak obnovit v lidech víru a cha-
rakter?

Já vůbec nevím, jestli lidé mají tak ma-
lou víru, nebo kteří lidé. Na takovéto otáz-
ky neumím odpovídat, protože nevím, co 
mají lidi. Můžu mluvit o sobě, o pár lidech 
ve svém okolí. Dokonce, kdybych se po-

nořil do několika blízkých 
lidí, které znám, a začal 
zkoumat, jestli mají malou 
nebo velkou víru, nevím, 
k čemu bych dospěl. Do-
konce si ani nemyslím, že 
by lidi museli mít nějakou 

víru. Toltéci mají takový zvláštní přístup. 
Říkají, že pravda je to, co poznáme tak, že 
tomu nemusí nikdo věřit, a přesto to exis-
tuje. Pravda je nezávislá na systému víry. 
Jakou víru myslíte přesně?

Víru v duchovno, ideály, pravdu a lás-
ku…

Člověk se často pohybuje ve svém my-
šlení v takových, jakoby předem daných, 
kladných a záporných věcech. Když někdo 
má velkou víru, tak je to dobré. Když má 
někdo malou, tak špatné. Každý člověk má 
ohromně velký systém přesvědčení v reali-
tu, že je taková. Že tamto je slunce, tohle 
jsou mraky, tuhle jsou lidi. Tenhle sys-
tém je tak silný, že vůbec ho nahlodat je 
ohromně těžké. Proto přesně nevím, co na 
to odpovědět. Jen tak společensky můžeme 
říct, lidé mají malou víru. Ve skutečnosti 
mají v sobě systém nejrůznějších přesvěd-
čení, víry, že tohle je realita. A jsou beze 
zbytku přesvědčení, že je to pravda. Napří-
klad, že se musí jíst maso, to je velice silná 
lidská víra. Na druhou stranu, každý tlak 
vyvolává protitlak. Pořád se proti něčemu 
bojuje… Když někdo chce jíst maso, tak ať 
ho jí. Pro mě je zajímavé, když v člověku 
ten systém víry povolí.

Máte nějaký příklad?

Teď je v Praze na návštěvě Clemens 
Kuby. Člověk, který spadl ze střechy a po-
rušil si míchu. Lékaři mu oznámili, že už 
nikdy nebude chodit. Nikdy jim neuvěřil, 
vyléčil se silou svého přesvědčení a nyní 
jezdí po celém světě přednášet a učit lidi 
věřit v sebe a své schopnosti. Kuby vyprá-
ví o paní, která po shlédnutí jeho filmu se 
zvedla ze sedadla a odcházela. Kamarád-
ka ji zastavila a řekla: „Kde máš berle?“ 
„A jo, nemám! A nechybí mi!“ Přišla roz-
zářená domů a manželova první věta zně-
la: „Kde máš berle?“ „Představ si, Karle, já 
vůbec nevím.“ Manžel: „To ses zbláznila?! 

Okamžitě si dojdi k doktorovi pro nový!“ 
Doktor se na ni podíval, řekl: „Okamžitě 
berle!“ Měsíc s nimi chodila, pak je za-
hodila, rozvedla se a bylo to. Takhle to je. 
Buď si řekneš: „Nemám berle“, a chodíš 
bez nich. Nebo si řekneš: „Když to všichni 
říkají, tak to bych je asi měla mít“… a zů-
stanou ti do smrti.

Ale pořád můžeš čistit svůj pohled, své 
stanovisko. Až pak třeba potkáš někoho, 
kdo už ti ty berle nebude nutit. Posune tě. 
Realita zrcadlí stav tvojí mysli.

Vy už jste na té dobré cestě, já tomu 
říkám, že žijete na pravém břehu řeky. Jak 
jste se tam dostal? Byl nějaký bod zlomu?

Snažím se neulpět nikde, být ve vnitř-
ním pohybu. Nevyhodnocuji, jestli to je 
dobré nebo špatné. Bod zlomu jsem žádný 
neměl. Všechny věci přicházejí synchroni-
citními řetězci, určitými souběhy v živo-
tě. Dostanu zajímavou knížku, vzápětí se 
objeví nějaká situace, seskládá se obraz… 
Ne, neměl jsem v životě žádnou tragédii, 
nemoc, něco, co by mě náhle posunulo.

Přečetl jste spousty knih a z mnoha 
z nich citujete. Co pro Vás knihy zname-
nají?

Přijde na knihu. Existují situace, kdy 
ta kniha promluví k nějakému aparátu, kte-
rý člověk má v sobě. Může způsobit vnitř-
ní probuzení něčeho, co má člověk v sobě 
připraveno a nebylo to třeba dostatečně 
zavlažováno. Najednou pomůže ta kniha 
vytvořit situaci nebo přípravu na ni a zku-
šenosti se začnou rozvíjet. Pro mě vždycky 
knihy byly zajímavé. Spoustu knih jsem 
ale rozečetl a nedočetl. Necítil jsem po-
vinnost, že musím každou z nich dočíst. 
Pak jsem objevil pár knih, které člověku 
zůstávají déle a nachází v nich pořád něco 
nového. Ta kniha je pak vzájemnou vibrací 
mezi mnou a autorem, a je to moc pěkné.

Čím Vás zaujala kniha Čínská studie, 
že jste se stal jejím kmotrem?

Mně se líbí práce pana Campbella, 
a líbí se mi, že jeho osud je právě takový 
vtipný. Pocházel z farmy, kde měl pořád to 

maso, vajíčka, mléko, a že teprve vlastní 
vědecká poctivost ho zviklala v jeho sys-
tému víry. Teoreticky považoval vegetari-
ánství za nesmysl, jak sám píše. Výsled-
ky výzkumů byly ale natolik výrazné, že 
musel změnit své názory. Bylo by to jiné, 
kdyby se narodil ve vegetariánské rodině 
a vyrostl v obhajobě vegetariánství. Přesto, 
že vyrostl v přesvědčení, že musí jíst maso 
a všechny ty živočišné tuky. Takhle to bylo 
legrační, že k tomu přišel úplně z druhé 
strany, a to mě na tom baví. Také mě pře-
kvapilo množství výzkumů a pokusů, které 
uvádí. A které jasně ukazují, že je možné 
nahrazovat rostlinnými tuky ty živočišné. 
Jeho studie jsou zajímavé také tím, že jsou 
tak dlouholeté, chronicky známé, píše se 
v nich, že lidé mají výrazně omezit kon-
zumaci živočišných bílkovin kvůli svému 
zdraví… Stejně ale lidi mají v hlavě systém 
svého přesvědčení. Říkají si: „Dobře, on to 
studoval 27 let, ale stejně se plete…“ To je 
úžasné. Jak lidská mysl dokáže spláchnout 
ze stolu tak mnohaletý výzkum. Jen proto, 
že si chci dát stejk.

Která myšlenka této knihy Vám připa-
dá nejpřínosnější?

Celá ta kniha, provázání myšlenek. 
Tam není žádná nová idea, která by člově-
ka překvapila. Ale to, jak je to celé prová-
záno, vyargumentováno, pro lidi, kteří po-
třebují slyšet argumenty. Podstatné je, že 
se člověk může dočíst, že změnou stravy 
si může zprůchodnit cévy. Lidé si spíš my-
slí, že když mají cévy zanesené, musí jít na 
operaci. A tady najednou on ukazuje rent-
genové snímky lidí, kteří si zprůchodnili 
tepny tím, že změnili stravu. To je úžasná 
zpráva. Spousta lidí stejně radši bude jíst 
léky a nechá se rozřezat. Tak to tak mají, 
každý si prochází svým vývojem. Někdo 
jde rychleji, někdo pomaleji, někdo přešla-
puje na místě.

Váš vlastní způsob stravování se stále 
vyvíjí. V jaké etapě jste teď a řídíte se něja-
kou zásadou z Čínské studie?

Momentálně jím pouze bílkoviny rost-
linného původu. Nejvíc mě zajímá raw 
strava neboli živá, tedy nevařená. To je 
systém, ve kterém se nepoužívají živočišné 

bílkoviny. Maximální teplota, při které se 
strava upravuje, je 42 °C, kvůli enzymům. 
Ne že bych jedl ortodoxně jenom tohle, ale 
většinou ano.

Jídlo je nejsnáze dosažitelná lidská 
potřeba. Mnoho z nás si jídlem léčí nedo-
statek lásky, nespokojenost se svojí prací, 
smyslem života. Nakonec se z přebytku 
stravy k těmto neradostem přidá ještě ne-
moc. Máte nějaký nápad, třeba ze svojí 
praxe, jak vnést světlo do svého života?

Jedna z cest, která je dostupná kaž-
dému člověku, je být chvíli o samotě, být 
sám. Dopřát si toho, že je člověk v příro-
dě, odloží mobil a počítač, věci, které ho 
spoutávají. Ideálně v lese, u vody. Nebo jít 
do tmy. Světlo se nejlépe rozsvěcí ve tmě. 
Tam nic není, jen člověk sám. Nezvoní 
telefon, nepípají emaily, takhle zůstat pár 
dní je dobré. Člověk si srovná myšlenky ve 
vlastní hlavě.

Proč nemocí přibývá, místo aby jich 
ubývalo? Vidíte příčinu ve věcech vnějších 
? Stravování, způsobu života, nebo i v sou-
vislosti s myšlením a cítěním lidí?

To je přece oboje dohromady, vnější 
a vnitřní, těžko to můžete oddělit. Já ani 
nevím, jestli přibývá tolik lidí nebo těch 
diagnostických metod. Před nějakou do-
bou se změnila doporučená hladina chole-
sterolu v krvi a hned přibylo nemocných. 
Já to nevím, nevěnuju se tomu, nechodím 
na nějaké vyšetření. Ale vím, že velkou 
sílu má vlastní představivost, mysl. Spous-
ta lidí onemocní, protože byli nemocní je-
jich rodiče, říká se tomu věrnost rodu, věří, 
že to tak musí být. Jde o souhru, o způsob, 
jak organismus spolupracuje. Pokud člo-
věk začne jinak myslet a jinak se stravovat, 
začnou geny pracovat pro naše zdraví, ni-
koli proti němu.

Proč pomáháte lidem s handicapem 
a máte je rád, jasně to vyzařovalo, když 
jste uváděl předvánoční večer pro sdružení 
Rolnička?

Vždycky se dohodneme s kluky z di-
vadla pro podporu něčeho, co je nám blíz-
ké. Tam žádné proč není. Proto.

Autor: B. Neoralová, N. Chvojková

Zdroj: http://www.phoenixcasopis.cz/ 
2014/2359-realita-zrcadli-stav- 

nasi-mysli.html

REALITA ZRCADLÍ STAV NAŠÍ MYSLI
Rozhovor s Jaroslavem Duškem

Nebe je skutečné: 
Lékařova zkušenost s životem po smrti

Když se jeden neurochirurg (Dr. Eben 
Alexander)  ocitl  v  kómatu,  zažil  něco, 
o čem si nikdy nemyslel, že je to možné – 
cestu na onen svět:

Jako neurochirurg jsem nevěřil na jev 
známý jako zážitek blízké smrti (near-
-death experience). Vyrůstal jsem ve vě-
deckém světě jako syn neurochirurga. Šel 
jsem v otcově šlépějích, stal se akade-
mickým neurochirurgem a vyučoval jsem 
na Harvardské Lékařské Škole a jiných 
univerzitách. Rozumím tomu, co se děje 
s mozkem, když se lidé přiblíží smrti, 
a vždy jsem věřil, že existují dobrá vědec-
ká vysvětlení mimotělních cest do nebe, 
které popisují lidé, kteří o vlásek unikli 
smrti.

Mozek je neuvěřitelně sofistikovaný, 
ale extrémně jemný machanismus. Snížíte 
mu příjem kyslíku jen o nepatrné množství 
a on hned zareaguje. Nepřišlo mi jako vel-
ké překvapení, že lidé, kteří prožili těžké 
trauma, si přinášejí z těchto zážitků podiv-
né příběhy. Ale to pro mě neznamenalo, že 
cestovali na nějaké skutečné místo.

Ačkoliv jsem se považoval za věrného 
křesťana, byl jsem jím mnohem více for-
málně než skutečnou vírou. Neměl jsem 
nic proti tomu, když lidé věřili, že Ježíš 
byl víc než jen dobrým člověkem, který 
trpěl v rukou světa. Hluboce jsem sympa-
tizoval s těmi, kteří chtěli věřit, že tam ně-
kde existuje Bůh, který nás bezpodmíneč-
ně miluje. Vlastně jsem záviděl takovým 
lidem jejich jistotu, kterou jim jejich víra 
bezpochyby dávala. Ale jako vědec jsem 
prostě věděl příliš na to, abych tomu sám 
věřil.

Na podzim roku 2008 jsem ale po sed-
mi dnech v kómatu, během kterého byla 
lidská část mého mozku, kortex, neaktivní, 
zažil něco tak hlubokého, že mi to dalo vě-
decký důvod uvěřit ve vědomí po smrti.

Vím, jak taková prohlášení znějí skep-
tikům, a tak vám povím svůj příběh logic-
ky a jazykem vědce, který je mi vlastní.

Jednou velmi brzy ráno před čtyřmi 
roky jsem se probudil se silnou bolestí 
hlavy. V rámci několika hodin se celý můj 
kortex (ta část mozku, která ovládá my-
šlenky a emoce a která z nás v podstatě 
dělá lidi) zcela vypnul. Lékaři ve Všeo-
becné Nemocnici Lynchburg ve Virginii, 
v nemocnici, kde jsem sám pracoval jako 
neurochirurg, zjistili, že jsem nějakým 
způsobem chytil velmi vzácnou bakterii 
meningitidy, která většinou napadá novo-
rozence. Bakterie E. coli pronikly do mého 
mozkomišního moku a sžíraly můj mozek.

Když jsem toho rána vešel na pohoto-
vost, šance, že to přežiji a neskončím ve 

vegetativním stavu, byla už tehdy malá. 
Brzy se i tato šance snížila téměř na nulu. 
Sedm dní jsem ležel v hlubokém kómatu, 
mé tělo nereagovalo, mé vyšší mozkové 
funkce byly zcela vypnuty.

Pak, ráno sedmého dne, co jsem byl 
v nemocnici, když lékaři zvažovali, zda-li 
nemají ukončit léčbu, se moje oči otevřely.

Neexistuje žádné vědecké vysvětlení 
skutečnosti, že zatímco moje tělo leželo 
v kómatu, moje mysl, moje vědomí, moje 

vnitřní já, bylo živé a zdravé. Zatímco 
neurony mého kortexu byly ochromeny 
k naprosté nečinnosti bakteriemi, které je 
napadly, mé bezmozkové vědomí cestova-
lo do jiné, větší dimenze vesmíru: dimenze, 
o které jsem nikdy nesnil, že existuje, a kte-
rou by mé staré já před kómatem s velkou 
radostí označilo jako jednoduše nemožné.

Ale ta dimenze, v hrubém nástinu, 
stejná jak jí popisuje nesčetně lidí, kteří 
prošli zážitkem blízké smrti a jinými my-
stickými stavy, prostě je. Existuje a to, co 
jsem tam viděl a dozvěděl se, mě postavilo 
naprosto doslovně do jiného světa; světa, 
kde jsme mnohem víc než jen mozky a těla 
a kde smrt není koncem vědomí, ale spíše 
kapitolou  jedné  dlouhé  a  nevyjádřitelně 
pozitivní cesty.

Nejsem prvním člověkem, který obje-
vil tento důkaz, že vědomí existuje mimo 
tělo. Krátké báječné záblesky této říše jsou 
staré jako lidstvo samo. Ale pokud vím, ni-
kdo přede mnou nikdy necestoval do této 
dimenze, 1) zatímco byl jeho kortex zcela 
vypnutý a 2) zatímco jeho tělo bylo pod lé-
kařským drobnohledem, jako bylo to moje 
celých sedm dní mého kómatu.

Všechny hlavní argumenty oponující 
zážitkům blízké smrti naznačují, že tyto 
zážitky jsou výsledkem minimálních, pře-
chodných nebo částečných poruch korte-
xu. Moje zkušenost se ale neudála, když 
můj kortex fungoval špatně, nýbrž když 
byl jednoduše zcela mimo činnost. To je 
evidentní ze závažnosti a trvání mojí me-
ningitidy a z globální kortikální činnosti 
zdokumentované CTčkem a neurologic-
kými vyšetřeními. Podle současného lé-
kařského chápání mozku a mysli neexis-
tuje absolutně žádný způsob, jakým bych 
mohl během doby v kómatu prožít byť jen 
zatemněné omezené vědomí, natož hyper-
-reálnou a zcela souvislou odyseu, jakou 
jsem zažil.

Zdroj: http://www.thedailybeast.com/
newsweek/2012/10/07/proof-of-heaven-a-

-doctor-s-experience-with-the-afterlife.html
překlad: Jan Menděl  

(http://www.janmendel.com)
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