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Připravila jsem Vám v přebujelosti jara mírně opožděné číslo, ne však textem a myšlenkou,
alespoň doufám. Máme tu první kulatější číslo časopisu Vlasy ve větru, a já doufám, že každý
čtenář si již našel svoji oblíbenou rubriku, téma. V tomto čísle bych Vás chtěla upozornit na
rozhovor s terapeutkou AFT a kinezioložkou Ludmilou Strnadovou, která má s těmito metodami
velkou zkušenost.
Jako obvykle jsem Vám do koktailu zamíchala několik mých úvah a tématických článků k
inspiraci a zamyšlení (Zamyšlení je velice levná a ekologická činnost,která obvykle bolí, až při
delším souboji se spánkem). Vyzdvihuji příspěvek Godeova cesta víry od Bohuslava Nýta,
který mne velmi oslovil.
Moji milý, tak jako se vlévá míza do stromů a jejich květů, tak nechť se energie, radost a
láska vlévá i do Vás a Vašich životů.
Veronika Blanka L.
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Vlasy ve větru jsou určeny k volnému nekonečnému přeposílání.
Těším se na Vaše připomínky.

Vnitřní hlas křičel z amplionu!
Stává se vám, že v momentě, kdy něco vyřknete nebo uděláte,
už najednou víte, že tak to nemělo být, že to mělo být jinak? Že
jste se tím právě vzdálili cíli, na který jste měli namířeno? Někdy
víme už dopředu, že naše počínání není v souladu s námi, s
našimi vědomými záměry, ale stejně to uděláme. Jsme
ovlivňováni proudy vnitřními a vnějšími a ty nás často unáší kamsi
dál po řece života a naše vůle a bdělé vědomí se sluní na břehu.
Ale co vyřkneme, či uděláme, už nejde vzít zpět. Může nás to
mrzet, můžeme si nadávat, ale skutečnost, kterou jsme takto
způsobili, nezměníme.
Někdy mám pocit, že kdyby na mne můj vnitřní hlas křičel z
ampliónu, stejně bych dělala, že ho neslyším. Ego se ho snaží stůj
co stůj přehlušit. Vnitřní hlas nám říká, nedělej to, ale ouha, člověk
je asi od přírody takový, přidělává si problémy, aby měl co řešit,
porušuje pravidla, aby měl co napravovat. Nevím, tohle jsem
řešila už jako dítě. Proč lidé dělají to a tohle, když je jasné, že je to
špatné a že jim to škodí?
Teď si myslím, že lidé dělají chyby, aby se z nich poučili a
někteří už ani nevěří, že je možné žít normálně. Že je možné
změnit svoji realitu. A proč také, když ta vnější je stejně zkažená,
kde vládne nespravedlnost, peníze, lidská malost, blbost a
hamižnost? Tak proč naše drobné nedostatky vylepšovat? Nevím,
na to si asi musí každý přijít sám.
Nebo jsme tak někteří prostě vychovaní? Nejsme příliš kritičtí
k sobě a příliš se upínající k pozitivnímu pólu bytí? Je v nás zaryta
představa, že musíme být hodní a dokonalí? I když už si myslíme,
že jsme velcí, a schémata, která do nás v dětství dospěláci vklínili,
na nás nemají vliv, domnívám se, že jen ten, kdo je k sobě
upřímný, pozná, že to tak docela není. Že jsou situace a
momenty, ve kterých reagujeme nepřiměřeně. Mnozí toto v sobě
dokázali v dospívání překonat a potlačit, nějak se s tím vypořádat
a fungovat.
Ti, kteří se ale snaží být upřímní ve svém prožívání, cítí tyto
vlivy jako dosud živé. Nechci říci, která z těchto variant je správná
nebo lepší. Obě mají své výhody i nevýhody. Ti, kteří tyto vzorce
mají „zpracované“, možná měli větší odolnost (jistou dávku drzosti
se vzpříčit autoritám) vůči vlivu svých vychovatelů, nebo dokázali
najít způsob, jak se s tímto vypořádat, překonat a najít svoji
osobní stabilitu. Často ovšem tímto zůstáváme odříznuti od svého
zdroje.

Aby na nás tato schémata neměla vliv, musíme zčásti ignorovat ty,
s nimiž tyto obsahy souvisejí. Přesto můžeme mít léta pocit, že je vše v
pořádku, že naše vztahy jsou pozitivní, harmonické, fungující. Ale
časem možná dojdeme k bodu, kdy se znovu ohlédneme, a zjistíme,
že to ještě není pryč. Ty pocity, které v nás dospělí často vyvolávali a
my je zapudili. Jak jsme zapudili ty pocity, zapudili jsme i část sebe
samých a svého prožívání. Ti, kteří však jsou citlivější a emoce jsou
vyrovnanou, ne-li silnější složkou osobnosti, tyto obsahy nemůžou
potlačovat, své pocity ignorovat, a chovat se ke spokojenosti svých
blízkých. Ovšem i tak se mnoho takto naladěných lidí vnímá jako
přecitlivělé či hysterické osoby, nebo též excentrické. Kdo má odvahu
prožívat sám sebe, často si za to i nadává a říká si, proč to dělá? Když
by mu bylo tak dobře, kdyby ty emoce nemusel pořád řešit a znovu
dokola prožívat a bojovat s nimi.
Přestože je to někdy tak nesnesitelné, život má o jeden
rozměr navíc. Život není lineární a kauzální, ale v čase se
pohybující duše surfuje od počátku času k jeho konci a od středu
země ke vzdáleným galaxiím. Surfuje na souvislostech,
karmických vazbách, které se tímto uvolňují, surfuje mezi sférou
života a smrti. Duše takto poznává marnost života, ale i jeho
nejvyšší cenu. Je pak těžké přijmout jako náplň života stereotyp a
názory ostatních, neboť takto rozpínající se vnitřní poznání touží po
dosažení absolutna, ale toho vnitřního, toho, co není vázané na hmotu,
ale prochází skrze hmotu, touží po celistvosti a rovnosti všech bytostí,
neboť ví, že je součástí všeho a všech. Že klidu nalezne, jen pokud se
vzdá všeho, ale bude vládnout vším. Všemi svými silami a svou vůli,
kterou namíří na Dobro a Lásku.
Tak toto jsou dva obrazy, které vám nabízím ke srovnání a k
pochopení rozdílů ve vnímání nás, těch podivných esoteriků versus
„normální“ člověk.
Esoterik, člověk
toužící
. po vnitřním
poznání, pravdě a
svobodě je asi veskrze
blázen, protože si sám
dobrovolně ztěžuje svoji
životní cestu, ale zase
občas dostane něco za
odměnu. Pocit, že to stojí
za to. Pocit, že není
pouhým smrtelníkem.

Kdo o problému nemluví, nikdy se ho nezbaví.
Říká Ludmila Strnadová, terapeutka Kineziologie a AFT,
s kterou jsem pro Vás udělala následující rozhovor. Její nelehký
osud ji nasměroval k hlubokému poznání a porozumění životu,
lidem a zákonitostem nitra člověka. Dnes pomáhá těm, kteří si
nevědí rady na svých životních křižovatkách.
Kdy a jak jsi se poprvé setkala s těmito metodami?
S Kineziologií jsem se poprvé setkala v roce 1997, kdy mě zemřel po
dlouhé nemoci 14-ti letý syn. Byla jsem úplně na dně, totálně vyhořelá a
půl roku na to jsem čekala, kdy zemřu i já. Když už bylo nejhůře, pomoc
přišla. Dostal se mi do ruky novinový článek o Kineziologii - rozhovor
s Mgr. Miloslavou Rutovou. Tato metoda mě doslova nadchla a
okamžitě jsem u ní absolvovala několik odblokování. Jednak jsem si
kineziologií zachránila život a také jsem trpěla úpornými migrénami, kdy
mě dokázala bolet hlava třeba 10 dní a léky nepomáhaly. Dnes už mě
bolí hlava jen výjimečně a když tak prášek pomůže.
V roce 2000 jsem sama začala Kineziologii u paní Rutové studovat. Mám celkem 11. stupňů, poslední dva kurzy jsem absolvovala u
Carol Ann Hontz – američanka, která tuto metodu rozšířila ve střední a východní Evropě.
A Teorii přitahovacích polí (AFT) jsem poznala v roce 2006 také díky Carol, kdy měla přednášku o této metodě na festivalu „Miluj svůj
život“. To už jsem se hodně zajímala o to jak mohu pomoci sobě i druhým a ještě v témže roce jsem absolvovala všechny tři kurzy pod
vedením autora této metody Dr. Kurta R. Eberta.
Jak takové sezení probíhá?
Když klient přijde, zeptám se ho, co ho trápí, čeho by se chtěl zbavit. Problémy si zapíšu a po té zjišťuji kineziologickým testem, který
problém je pro něj prioritní řešit a kterou metodou bych mu nejlépe pomohla – Kineziologií nebo AFT.
V Kineziologii najdu věk příčiny nebo nejlepšího porozumění, vymažu negativní zážitek přes 3. oko, zavedu společně s klientem pozitivní
program, provedu příslušné korekce, které se skládají z mimořádně jednoduchých pohybů, dotyků, případně světelného působení do
hlavy, čímž se spouští samoléčící síly organismu.
V AFT se hledá věk, kdy se začal formovat energetický vzorec tohoto problému, klient se rozpomene na tuto událost a negativní úroveň
vědomí se pak snižuje odpouštěcími afirmacemi a poklepy na akupunkturní body. V AFT existuje více jak 500 energetických vzorců na
různé fyzické i psychické nemoci od obyčejného nachlazení až třeba po rakovinu.
S čím můžeš klientovi pomoci?
Obě tyto metody působí na jakékoliv fyzické, psychické i vztahové problémy.
Abych tedy byla konkrétní: Poruchy učení – dyslexie, dysgrafie, nesoustředěnost, problémy s chováním ve škole, alergie – potravinové, na
včelí bodnutí, kožní, nosní, oční, astma, Alzheimerova choroba, roztroušená skleróza, anémie, artritida, bolesti - kloubů, v zádech, hlavy,
chronická únava, koktání, přibývání na váze, ztráta váhy po nemoci, žlučníkové kameny, crohnova nemoc, cukrovka,....

....různé záněty – vaskulitida (cév), tenditida (šlach), sinusitida (vedlejších nosních dutin), žil, zápal plic…, vysoký nebo nízký krevní tlak,
péče o pleť – akné, ekzém, hrubé ruce, mastná či suchá pleť, elasticita kůže, oční problémy – krátkozrakost, dalekozrakost, makulární
fibróza, rohovka, záněty spojivek, dvojité vidění, gynekologické problémy – menstruační křeče, nepravidelnost, menopauza, velké krvácení,
neschopnost otěhotnět, močové problémy – inkontinence, měchýř hyperaktivní, málo aktivní, zánět, močové kameny, problémy se srdcem
– infarkt, arytmie, dysfunkce brzlíku, různé typy zhoubných i nezhoubných nádorů, atd.
V AFT je spoustu energetických vzorců na různé nemoci, dokonce i na cystickou fibrózu, na kterou zemřel můj syn. Jestliže
přijde dítě s touto nemocí na odblokování, budu s ním pracovat zadarmo.

S čím teď za tebou lidé nejčastěji chodí?
Nejčastěji teď řeším s lidmi vztahové problémy i vztah sám k sobě, problémy se štítnou žlázou – člověk se v noci dusí nebo štítná žláza
produkuje protilátky, bolesti hlavy a páteře, problémy s učením a chováním ve škole, strachy u dětí i dospělých, chronická únava, koktání,
závislost na drogách.
Lidé jsou různí, někdo je sdílný, někdo stydlivý, někdo klidný, někdo cholerik. Odráží se toto hodně do samotného odblokování?
Ani ne – po chvíli se i ten stydlivý otevře, když získá důvěru. Mám ve své poradně heslo Karla Čapka: „Kdo o svém problému
nemluví, nikdy se ho nezbaví“. Choleriky a workholiky zase upozorním, když už si vyřizuje druhý telefon, že si bude muset vzít tak 2
hodiny volna a soustředit se pouze na sebe. Nejhorší klienti jsou nejbližší příbuzní – například slýchávám heslo: já bych chtěla odblokovat,
ale kdybych ti nemusela nic říkat. Takže v podstatě nechce.
Nějaký kuriózní případ, perličku?
Kineziologií lze pomoci také jakémukoliv nečlověčímu savci (pes, kočka, kůň…) přes jeho páníčka. Většinou je pomoženo i páníčkovi,
protože mívá podobné problémy. Svěřila se mi paní, že její fenka má po předchozích infekcích, které byly léčeny antibiotiky, po celém těle
měkké boule velikosti pětikoruny plné hnisu a zvrací. Lékař navrhuje všechny boule rozříznout a vyčistit, byly zjištěny špatné jaterní testy.
Navrhla jsem jí, že může před tak náročným a jistě i drahým zákrokem ještě zkusit Kineziologii, neváhala, přišla ještě týž den. Pracovaly
jsme přes paničku na dysfunkci jater. Věk příčiny tohoto problému byl 2 roky, kdy fenka prodělala velký emocionální stres – kastraci. Od
této doby byla játra energeticky zablokována a nepracovala, tak jak měla.
Za 14 dní po odstranění příčiny problému měla boule poloviční a do měsíce zmizely úplně. Když v těle proudí energie tak jak má, tělo si
už pomůže samo.
Blíží se nějaká akce či přednáška, kde se s tebou můžou čtenáři setkat?
V Plzni budu mít zase přednášky až na podzim. V knihkupectví Štěstíčko na náměstí,
v M-klubu na Škvrňanech, v Bolevecké čajovně, v Domě u Slunce. Jestliže by nějaká menší
či větší skupinka lidí měla zájem, jsem ochotna pro ně přednášku kdykoliv uskutečnit.
Můžeme se také zase setkat v příštím a dalším čísle „Vlasů ve větru“, kdy se budu
podrobněji zabývat jak Kineziologií, tak metodou AFT.
„Už se těším, co si pro nás připravíš. Děkuji za rozhovor.
Blanka
Kontakt pro čtenáře: Ludmila Strnadová,
Tel. 605 758 923

Rozštěpení a odštěpení
Co se děje po traumatické situaci, jestliže ji
přežijeme? Pocítíme a prožijeme pak všechny bolesti ,
které byly potlačeny? Zůstane nám na trauma barvitá
vzpomínka se všemi podrobnostmi? Očividně nikoli –
vždyť by to ani nemělo smysl. Jde přece o to, abychom
dále žili, když jsme přežili. Zapomeneme tedy na celý
zážitek, tedy na bolest? To jistě také ne, vždyť by to
odporovalo principu vzpomínky, kdyby se tak podstatné a
intenzivní zážitky nevtiskly člověku do paměti. Takové
zkušenosti se musí uchovat už proto, aby se člověk učil
nedostávat se znovu do podobně nebezpečných situací.
Jak tedy vypadá kompromis mezi zapomněním, které
chrání život a vybavování existenciální zkušenosti z
minulosti, které je nutné pro budoucnost?
Zde zasahuje mechanismus štěpení. Z duševní
struktury, která byla před traumatem integrovaná
(předpokládejme, že dosud neměla žádný traumatický
zážitek), se stane rozštěpená struktura. Nakolik je to
možné, udržuje se jedna část duše co nejdál od
traumatické zkušenosti. Nazvěme tuto část zdravou,
tedy i nadále zdravou. Jiná část duše v sobě uchovává
traumatické zkušenosti. Nazvěme ji traumatizovaná
část. Jako doplněk k traumatizované části pak vzniká
část, která se zabývá překonáním traumatické
zkušenosti. Nazvěme ji část přežití. Existují tedy tři
části jedné duše, které jsou disociativními procesy
nadále udržovány v oddělení a vyvíjejí se nadále každá
zvlášť.

Hlavním cílem tohoto procesu štěpení je oddělit
traumatizovanou část od vědomého vnímání, cítění, myšlení a
jednání, a pokud možno ji udržovat v odstupu. To je základním
úkolem části přežití. Ta má tudíž přístup k vědomým i nevědomým
procesům, kdykoli se projevuje traumatizované já. Zdravé já musí
dát prostor já přežití, kdykoli se to jeví nezbytné, aby se
nedostalo do další traumatické situace. Duševní struktura jako
taková se rozštěpila, zatímco část, která v sobě nese vzpomínku na
trauma se odštěpila.
Rozštěpení duševní struktury člověka v důsledku traumatického
zážitku se může dostavit velmi rychle. Záleží na druhu a tíži
traumatu. Může trvat celé týdny, měsíce, někdy i léta, než já
přežití převezme vládu ve vědomí vládu nad traumatizovaným
já. Teprve potom je možný nový pravidelný všední život po
traumatu. Obvykle je zapotřebí nějaké doby, než já přežití
skutečně vytlačí traumatizované já z vědomí.
Zdroj: Ruppert, Franz. Trauma a rodinné konstelace. Portál. Praha
2008

Oprášené úvahy z mého archívu:
Vyhlídka z tramvaje
Z okénka tramvaje jsem zahlédla vysokého kluka s černými
kudrnatými vlasy, které mu poletovali vzduchem při každém jeho
kroku. Byl zvláštní. Začala jsem přemýšlet čím. Byl to ten typ
člověka, který zaujme na dálku, nikoli krásou, oblečením, nebo
něčím co se týká toho, jak vypadá. Rozhlédla jsem se po ostatních
lidech na ulici a v tramvaji a náhle mi to došlo. Ten kluk měl kolem
sebe polštář energie. Prýštila z něj na všechny strany, procházela
jím ze země do nebe a on byl v jejím středu, plynul jak ona to
chtěla, jak on to chtěl. Tramvaj zastavila na zastávce a já to
pochopila. Stáli tam dvě starší dámy, neměli kolem sebe
nadýchaný polštář energie, ba co víc, jejich energie byla vcucnutá
do nich, ještě dál za hranice těla, kamsi hluboko, daleko, že by to
ani nešlo změřit. Byli zapletené do minulosti omotané konvencemi,
klevetami ,starostmi a pohodlností. Začala jsem zkoumat další a
další lidi a náhle mi bylo jasné, proč naše společnost trpí pocity
samoty, úzkosti, stresu, a nesmyslnosti. Na Jedné z hlavních ulic
mohlo být kolem sta lidí, kdyby každý sršel energií, prostor by byl
zaplněn a pozitivně propojen, ale já viděla mezery a díry. Každý
pohlcen sám sebou. Těch, co kolem sebe prýští život, je dost
málo, a nebo byli zrovna jinde.

Zastaralá robotka
Netrpělivost a vznětlivost jsou jako směs dynamitu, který
chce vybuchnout právě teď ve mne. Ale nevybouchne.
Nepopadnu porcelánovou mísu a netřísknu s ní o podlahu.
Nevezmu nůžky a neostříhám si vlasy, ani nepřivážu plechovky
na ocas našemu kocourovi. Jsem v podstatě spokojený člověk,
mám vše, co potřebuji, ale nejsem šťastná, nadšená a živá.
Poslední dva roky mne semlely v kolotoči stereotypu a
jednotvárnosti, a já si připadám jako robotka, která už je
zastaralá, protože trh chrlí jeden nový model robotek za druhým,
krásnějších, inteligentnějších a víc in.
Jasně, je to moje chyba, že jsem se ochotně ždímala do
morku kostí a nevnímala kromě práce nic jiného, ale co s tím teď
nadělám. Jsem teď tak rozumná a konzervativní, jak jsem nikdy
být nechtěla, a uvnitř mne to vře a vříská, že chci zpátky svoji
svobodu, svoji naivitu a idealizmus, který se rozmazal v soukolí
mechanismů produkce televizí, chci prožívat stejně intenzivně
jako dřív, ať bolest nebo radost, ale prožívat, protože bez toho
nemám šťávu, ani potuchy o smyslu svého života.
Vypadla jsem z toho soukolí produkce, a jsem ztracená.
Jsem nikdo. Nejsou tu lidi, pro který jsem byla fajn šéfová, nejsou
tu nadřízení, kteří udávají tón, není tu hukot a šum linky a smích
a vtípky kolegů. Je tu jen prázdnota a já, já v ní ztracená. A
otázka, kdo jsem bez té mé továrny na televize. V noci nespím a
budí mne divoké sny, ráno se probouzím a hledám špinavé
prádlo na vyprání, a hledám v ledničce, z čeho dnes uvařím. To
jsou mé záchytné body v otázce, kdo jsem. Jinak bych se už
rozplynula a zmizela.
Uvnitř mne dráždí a trhá na kousky hlas, co šeptá, jsi nic, jsi
prázdno, jsi nekonečná tma a nekonečný prostor, neohraničený
jakýmkoli úspěchem či společenskou rolí. Ó a náhle mi to
dochází, ó jak jsem šťastná, jsem nic, jsem prázdno, nezůstala
jsem zaklíněná ve společenské struktuře. Jsem to pořád já, ta
bloudící duše plná otázek, na které nestačí odpovědět slovy. Jak
jsem mohla brát tu práci tak vážně. Asi to jinak nešlo. Asi bych ji
nemohla dělat. Ale teď mám jinačí makačku, ponořit se do
prázdnoty a opět tam najít sebe, sebe ztracenou ve výru
každodennosti a uniformity, která poutá a svazuje, pokud člověk
není na pozoru. Další pokus žít svobodu, krásu a sama sebe.
Veronika Blanka L.

O penězích, spolupráci a možná také o udržitelné hojnosti
Přátelé a všichni, ke kterým se tyto řádky dostanou, chci vás tímto textem upozornit na jeden objev, který mi otevřel oči a odkryl některé
souvislosti našeho světa a umožnil pochopit možnost, kterou máme (my všichni v našich menších i větších skupinách, společenstvích,
komunitách i státech). Možnost snížit konkurenci, boj, závist a podpořit spolupráci, podporu a možná taky mír či udržitelnou
hojnost.
Toto psaní je pro všechny, kteří někdy přemýšlejí nad tím, proč lidé tolik soutěží, proč tak kvete konkurence, proč je tolik násilí... a
přejí si, aby bylo na světě více spolupráce, aby si lidé pomáhali, aby se více potkávali a sdíleli spolu své životy. Dostala se mi do
rukou kniha „Budoucnost peněz“, která mi objasnila proč se děje to první a zároveň nabídla, jak by se mohlo dít to druhé.
Autor Bernard Lietaer působil na různých stranách spektra peněžního světa . Je to člověk, který zná „obě strany mince“.
Základní poselství, které měla kniha pro mě:
1. Všichni spolu žijeme se systémem peněz a jen málo lidí ve skutečnosti ví, na
čem je systém založen. Je založen na úroku, tedy dluhu, který vytváří
nedostatek. Všichni chceme mít dostatek, ale vytvořili jsme systém, který uměle
vytváří nedostatek. Proto spolu bojujeme a soupeříme o tento nedostatkový zdroj.
(vysvětlím dále)
2. Neuvědomujeme si, že pocit nedostatku vlastně vychází ze systému,
který jsme vytvořili (my lidstvo) a že my (lidé) máme možnost tento systém
změnit. Bereme tento systém jako daný, ale ve skutečnosti máme možnost jej
změnit.
3. Existují stovky úspěšných případů jiných peněžních systémů (bez úroku
nebo bez dokonce s opačným (negativním) úrokem. Kniha je plná různých příkladů.
4. Co je hlavní, tyto systémy nemusí nahradit stávající systém (což by bylo
velkým soustem), ale mohou vedle něj fungovat jako doplňkové systémy. A tyto
může vytvořit každý z nás a podle zkušeností autora nemusí být konkurující pro
systém státní, ale naopak podporující, takže mohou být „společensky přijatelné“.
5. V naší společnosti hledáme řešení na různé negativní jevy (kriminalita,
vandalství, oddělení lidí, zhoršování vztahů, zvyšování stresu, zhoršování zdraví,
chudoba...) a přitom jeden z významných faktorů, které je způsobují, zůstává
bez povšimnutí. Změnou peněžního systému nebo oživením tohoto systému
doplňkovými systémy by se spousta věcí vyřešila sama.
6. Uvědomil jsem si, že i já můžu přispět ke spolupráci, pocitu dostatku,
lepším vztahům mezi lidmi... Drobné doplňkové systémy si totiž můžeme zakládat
v rámci zájmových skupin, lokálních společenstvích, ale též by se podle mě dobře
ujaly i ve firemních kolektivech...
7. Ve společnosti dochází k velké změně v posunu hodnot. Skupina lidí se
zájmem o ekologii a „duchovno“ je mnohonásobně větší, než si lidé myslí.
Proto je potřeba, abychom o sobě dávali více vědět a nenechali se odstrašit
„praktikami modernistů“, kteří jsou v současné době ještě stále ve většině.

Vysvětlení systému založeného na úroku
Představme si 10 lidí, kteří mezi sebou
vyměňují zboží a nějak jim to funguje. Pak přijde někdo a
vymyslí peníze. Udělá to tak, že každému dá 10 peněz a
s těmi potom obchodují. Jenže... háček je v tom, že za
rok mu každý musí vrátit 11 peněz (tedy půjčka + úrok).
Celkem se tedy musí vrátit 110 peněz. Avšak v oběhu
jich je jen 100!! Z toho vzniká pocit nedostatku a tak 9 lidí
bude moct vrátit svých 11 peněz, když jeden přijde na
mizinu. Už od začátku tedy každý bude hledat příležitost,
jak získat ten 1 peníz navíc a začíná boj. V tomto
systému není možné situaci vyřešit spoluprací. Leda
spoluprací ve smyslu koalice, fúze, sdružení... někoho
proti někomu!
Když to rozvedeme dál, tak z toho vyplývá, že jednak
jsou takhle lidi nucení spolu soupeřit. Už od začátku jsou
pod tlakem (ve stresu), jestli se jim podaří jeden peníz
navíc získat. Ti neúspěšní jsou pak prohlášení za lumpy,
zločince, podvodníky a jsou zákonně odsouzeni, protože
nesplatili svůj úrok. Tento systém tedy zákonně vytváří
prostředí, ve kterém někdo musí být odsouzen a
potrestán za to, že nemůže splatit svůj dluh. Samozřejmě
někteří se bojí odsouzení natolik, že hledají jiné cesty, jak
se zachránit. A když někomu teče do bot a jde o život, tak
je celkem lehce ospravedlnitelné, že se rozhodne něco
ukrást, což je ovšem opět zločin hodný odsouzení...
Zajímavé na tom je, že tohle není pohádka, ale v
zjednodušené podobě to, co funguje v naší společnosti
(na celém světě). Na začátku je centrální banka, která
„půjčí“ státu do oběhu 100 peněz a ty peníze mají úrok.
Tedy musí být vráceno víc, i když ty peníze v oběhu
nejsou. Peníze se do oběhu mohou dostat, když je banka
vydá, ale ty zase budou úročeny dalším úrokem...
Prakticky centrální banka půjčí peníze dalším bankám a
ty je pak půjčují dál, zase za úrok...

Kolkované bankovky Wörglu
Jedna z nejznámějších praktických aplikací kolkovaných bankovek
byla realizována v malém rakouském městečku Wörgl, které v té době (30.
léta) mělo asi 4500 obyvatel. Když byl Michael Unterguggenberger...
zvolen starostou, město mělo 500 nezaměstnaných, další tisícovce
nezaměstnanost bezprostředně hrozila. Kromě toho bylo 200 rodin
absolutně bez haléře.
Starosta... měl připravený dlouhý seznam projektů, který chtěl realizovat
(vydláždit ulice, zavést vodovod do celého města, vysadit stromy v každé
ulici a další potřebné opravy). Mnoho lidí bylo ochotných se do toho pustit
a měli na to i všechny odborné předpoklady – ale starosta měl k dispozici
jen 40000 rakouských šilinků, což představovalo jen nepatrný zlomek
skutečné potřeby.
Avšak namísto toho, aby těch 40 tisíc šilinků utratil na první projekt,
rozhodl se, že tyto peníze uloží do místní spořitelny na krytí místních
peněz o stejné hodnotě, které vydal.
Tyto lokální peníze pak použil na financování svého prvního projektu.
Protože na lokální bankovky bylo třeba každý měsíc lepit kolky (1%
nominální hodnoty = každý měsíc bankovka ztratila 1% své hodnoty =
negativní úrok), každý, kdo jimi dostal zaplaceno, se jich snažil co nejdříve
zbavit, čímž dal automaticky práci ostatním. A když už některým lidem
docházela fantazie, na co by tyto peníze ještě mohli použít, rozhodli se, že
jimi v předstihu zaplatí komunální daně.
Wörgl bylo prvním městem v Rakousku, které si dokázalo efektivním
způsobem poradit s nezaměstnaností. Nejenže se mu podařilo vydláždit či
vyasfaltovat všechny ulice, přebudovat systém zásobování pitnou vodou a
všechny ostatní věci z dlouhého starostova seznamu, ale dokonce
postavilo nové domy, skokanský můstek a most s tabulí, která hrdě
připomínala, že „Tento most byl postaven za naše vlastní Svobodné
peníze“. Všechny tyto věci byly uskutečněny bez toho, že by se město
přitom bylo zadlužilo. Šest vesnic v okolí začalo tento systém
napodobovat, přičemž jedna z nich z výnosů postavila městskou
plovárnu...
Většina prací byla vytvořena díky oběhu kolkovaných bankovek, které
lidi utratili až po provedení prací zadaných starostou. Ve skutečnosti každý
jeden šilink ve formě kolkované bankovky vytvořil 12 až 14krát více
pracovních příležitostí než normálně, paralelně obíhající šilinky. Aby si
měna udržela platnost, musela být každý měsíc opatřena kolkem, v
důsledku čehož bankovky rychle obíhaly a obchod se začal vzmáhat.
Kolkování, které sloužilo jako pojistka proti zadržování a hromadění peněz,
se ukázalo jako mimořádně účinný nástroj generující práci...

Hodnotové změny ve společnosti
Udržitelná hojnost je pojem, který autor používá a kterým
říká, že podle něj je možné zajistit pro lidi trvalou hojnost.
.....Dvě významné studie o ekologické udržitelnosti... ukázaly,
že současně bude potřebný hodnotový i technologický
posun. ... Prosazování technologických inovací (bez
hodnotové změny) je jen natahováním času...“
Dále se uvádí, že v r. 1994 byl završen jeden 20-letý
průzkum v USA zkoumající proměnu hodnot a podobný
průzkum byl proveden i v Evropě (1997). (od té doby tedy už
máme další posun) Paul Ray zjistil, že v USA dnes vedle
sebe žijí tři subkultury. Každá z nich je samostatným světem
a má svůj vlastní pohled na svět.
Tradicionalisté – náboženští konzervativci,
předmodernisté, cca 29%, jejich význam od 2. sv. války klesá.
Až do nedávna se podíleli na politické scéně.
Modernisté – dominantní subkultura ztělesňující
oficiální „západní způsob života“, klesli z triumfální většiny po
roce 1950 na dnešních 47%... Zastávají názory, které
formovaly průmyslový věk. Ale i když jejich procentuální podíl
klesá, modernistické hledisko zůstává i nadále jediným,
které je reflektované v masmédiích.
Kulturní kreativci – jejich počet se neustále zvyšuje
(před 20i lety cca 3%, nyní (1994) 23,6%. Právě tak jako
modernistický pohled byl reakcí na to, co považoval za
přílišné zjednodušení a výstřednosti náboženského
světonázoru v pozdním středověku, kulturní kreativní
subkultura vznikla jako reakce na slepotu a excesy
modernistické tradice.
Na osobní úrovni je jejich hlavním zájmem
seberealizace, tj. vnitřní růst na rozdíl od vnější sociální
prestiže. Na kolektivní úrovni je jednou z jejich hlavních
starostí rozpad komunity a zhoršování životního
prostředí (92% chce obnovit komunitu, 87% věří v
ekologickou udržitelnost). Řekli byste, že takových lidí
může být i u nás aspoň 20%???

Co je překvapivé?
Mnozí jsou překvapeni, odkud se vzalo tolik kulturních kreativců během
necelé jedné generace. To mě skutečně překvapilo. Dokonce i lidé, kteří
jsou součástí této subkultury, se považují za izolované výjimky.Tento
dojem má dvě příčiny:
· neexistuje organizace, jež by je identifikovala
· neexistuje obraz v médiích.
Žádná organizace
Jednou z hlavních příčin této relativní neviditelnosti je to, že tato
subkultura nezplodila masovou politickou stranu, masové náboženské
hnutí či dokonce nějaký vyhraněný identifikovatelný trh publikací
Žádné zrcadlo
Co je ještě důležitější, masmédia a politická diskuse, naše zrcadla
společnosti, jsou stále ještě úplně ponořené do modernistické
subkultury a téměř úplně odrážejí toto hledisko. Kdykoliv se zmiňují o
subkultuře kulturních kreativců, mají tendenci ke karikování celé
skupiny.

V pocitu „izolované výjimky“ se člověk
často radši stáhne do ústraní, ale jestliže
je nás (byť s velkou názorovou růzností) cca
25%, tak už stojí za to, abychom byli vidět
a slyšet.

„Lidé, kteří říkají, že se to nedá udělat, by neměli rušit ty, kteří to dělají.“
Čerpáno: www. trvalyzivot.cz

Kam řeko plyneš?
Jednou jsem seděla u řeky u jezu. Seděla jsem klidně a nehnutě. Náhle mne zaplavil pocit, jako
bych se roztříštila do miliónu kapek vody, padající z jezu a pak se mísím do proudu řeky, který plyne
pode mnou. Byla jsem pozorovatel, který se nacházel tady a teď a byla jsem i tou vodou, která neustále
plyne a prochází nekonečným koloběhem proměny skupenství.
V tu chvíli jsem věděla, že až umřu, budu vodou, větrem, vůní květin, a vším, co dýchá a pulzuje. V tu
chvíli mi ale zatrnulo, protože jsem si uvědomila, kolik špíny a chemikálií v té vodě je a že mne budou
ohrožovat. I voda může mít pocity. Pocity ohrožení své jiskřivosti, čistoty a průzračnosti. Pocity
ztráty svého vědomí, přes nánosy kalu, neznámých chemických sloučenin a látek a skrze neúctu lidí k ní.
Jak smutné. Udělejme s tím něco. Vždyť jsme vodou a vodou zas jednou budeme.
VBL
Poselství z krystalů vody
Voda je dar. Je všudypřítomná a všeprostupující součástí našich
životů. Ale věděli jste, že její molekulární strukturu a podobu jejích
zmrzlých krystalů může změnit slovo, hudba, myšlenka či
modlitba? Toto zjistil a na fotografiích zdokumentoval japonský
výzkumník Masaru Emoto.
Vodou a jejími vlastnostmi se začal hlouběji zabývat až ve
svých 43 letech. Za dalších deset let začal fotografovat krystaly.
Nechá zmrznout malou kapičku vody a pak ji zkoumá a
fotografuje pod mikroskopem. Takto získané obrázky vypadají jak
sněhové vločky a každý krystal má jiný tvar, tak jako ony. Jinou
strukturu získá krystal vody zharmonizovaný slovem Láska, jeho
strukturu dokáže roztříštit slovo Nenávist. Jinou strukturu krystalu
má voda z horské bystřiny, téměř bez struktury je voda špinavá a
znečištěná.

Přehrada Fujiwara,
před vyřčením modlitby

Pramenitá voda v Saijo,
Japonsko

Řeka Yodo, Japonsko, vtéká
do zálivu v Osace. Řeka teče
skrz většinu z velkých měst v
Kasai.

Voda, která reaguje na naše myšlenky a slova nám dává v
podobě Emotových fotografií poselství, jakou sílu a moc naše
slova a myšlenky mají. Je to poselství z mikrokosmu, který námi
protéká, aniž bychom si uvědomovali, že naše těla jsou pro
koloběh vody jen kratičkou zastávkou. Zamysleme se nad tím,
jaký máme k vodě vztah. Zda k ní máme úctu a vnímáme ji jako
dar, bez kterého bychom na této krásné planetě nemohli žít my,
ani kdokoli a cokoliv jiného.
Rada pro vás, milé čtenáře, je velmi jednoduchá. Kupte si
velký skleněný džbán, napište na něj barevně slovo Láska, či
Odpuštění (tyto dvě slova mají dle pana Emota největší sílu vodu
regenerovat) a pak touto vodou haste žízeň v těchto slunných a
horkých dnech s tichým poděkováním.
Více textu a obrázků najdete v knize Skutečná síla vody od
Masaru Emota
Přehrada Fujiwara, po vyřčení modlitby

Alternativa pro Vaši pračku – mýdlové ořechy

Mezi jejich přednosti patří:

Jedná se o slupky Indického mýdlového ořechu. V Indii a
Nepálu je tento mýdlový ořech (sapindus mukorossi) používán již
po staletí každodenně jako přírodní mycí a prací prostředek.
Původně se tento až 15m vysoký strom rozšířil v jižní Indii. V
měsících březnu a dubnu je strom ozdoben bílými květy. Sklizeň
mýdlových ořechů se provádí v měsících září/říjen. Zralé ořechy
mají zlatavou barvu a jsou silně lepivé. Po sklizni se ořechy
usuší, přičemž se jejich barva změní na červenohnědou a
přestanou být takřka lepivé. Poté jsou rozlousknuty
a slupky jsou baleny do látkových pytlů. Černé jádro
ořechu není určeno ani na konzumaci ani na praní.

- šetrnost k barvám
- výborná alternativa pro alergiky a osoby s problémy pokožky
jakou jsou lupénka nebo neurodermitis, také pro malé děti
- výrazně levnější praní než s běžnými prášky - až 50% úspora při
přímém srovnání!
- perete uvědoměle ve vztahu k životnímu prostředí, odpadní voda
a vodní toky jsou ušetřeny chemikálií
- 1kg mýdlových ořechů vystačí při 2-3 praních týdně u 4-členné
rodiny cca na 1 rok (150-200 praček).
- dorůstající surovina, používáním pomáháte zachovat důležité
ekosystémy a podporujete obyvatele chudých oblastí Indie.

Mýdlové ořechy jsou vhodné pro použití jak
v pračce, tak i pro ruční praní. Neobsahují žádné škodliviny a
neškodí tak pokožce jako klasické prací prášky. Lze je použít pro
všechny teploty praní, pro běžné prádlo jakož i vlnu a hedvábí.
Mýdlový ořech není agresivní vůči barvám, barvy jsou naopak
rozzářenější.
Slupky obsahují cennou látku saponin, která má vynikající
čistící a antibakteriální účinek - funguje podobně jako mýdlo, když
slupky přijdou do styku s vodou, začne se toto přírodní mýdlo
uvolňovat a vznikne jemná mýdlová lázeň. Saponiny se uvolňují,
ale nedochází k pěnění.

Mýdlové ořechy jsou 100% BIOLOGICKÝM - ROSTLINNÝM
PRACÍM A MYCÍM PROSTŘEDKEM PRO JEMNÉ ČIŠTĚNÍ přesto však důkladné a mají neutrální aroma po praní.
Zkušenost čtenářky Ali:
Prací ořechy jsem používala před časem ( teď zase používám
normální prací prášek, protože jsem měla větší zásoby) ale určitě se
k nim zase vrátím. Byla jsem s nimi dost spokojená. Prádlo bylo čisté
a hlavně jsem měla pocit, že peru v něčem, co je přírodní a
neznečišťuje životní prostředí a je to šetrné i k prádlu. Aby prádlo
hezky vonělo, tak místo aviváže je dobré kápnout na sáček s ořechy
pár kapiček nějakého éterického oleje „podle chuti“, tedy co má kdo
rád nebo na co má náladu. Takže vlastně i taková aviváž je příjemná
a ekologická. A člověk nemusí tahat (a pak vyhazovat) ty velké
plastové lahve s aviváží.
Vychytávka čtenářky Věrky:
S pracími ořechy mám dobrou zkušenost. A co mi přijde úžasné,
je to, že lze přeskočit program máchání. Saponini z ořechů jsou k
pokožce tolerantní, a tak máchání ztrácí své opodstatnění, na rozdíl
od běžných pracích prášků.
Ušetří se tím voda, energie,
příroda i obsah peněženky.
Vím, že vyměnit agresivní prací
prášek za prací ořechy, je
maličkost, kterou může pro
přírodu udělat každý.

Použití:
Do přiloženého plátěného pytlíčku vložíme 6-10 polovičních
slupek mýdlových ořechů (cca 5 celých oříšků), dobře zavážeme
a vložíme přímo do bubnu pračky mezi prádlo. Aviváž není nutno
přidávat, prádlo je i bez ní příjemně měkké a hezky voní čistotou.
Při praní bílého prádla je zapotřebí alespoň občas přidat
bělící prostředek. (nejlépe v bio kvalitě) Mýdlové ořechy
neobsahují chemické optické zbělovače jako prací prášky, a proto
má bílé prádlo časem tendenci zšednout. Dobře se také osvědčil
prášek do pečiva nebo jedlá soda. Mýdlové ořechy perfektně
vyperou běžně špinavé a propocené prádlo, problematické
skvrny jako např. krev, tráva, ovoce apod., se kterými ale mají
své potíže i běžné prací prostředky, je nutno předem ošetřit
čističem skvrn. Totéž platí o silně znečištěných límečcích bílých
košil.
Kde je lze objednat: www.najadashop.cz

Zodpovědné nakupování – 2. díl

Co znamená pojem ekologické zemědělství
Půjdeme rovnou k věci. V minulém čísle jsem se zmínila o
ekologickém zemědělství, a to v rámci poměrně rozsáhlého tématu
„zodpovědný spotřebitel, zodpovědné nákupy“.
Ekologické zemědělství (někdy též biozemědělství, řidčeji organické
zemědělství z anglického „organic agriculture“) je takový způsob
hospodaření, který bere ohled na přirozené koloběhy a závislosti a
umožňuje tak produkovat vysoce kvalitní a hodnotné potraviny.
Jeho prioritou je kvalita, nikoli kvantita produkce. Je založené na
zásadách etičtějšího přístupu vůči chovaným zvířatům, ochrany
životního prostředí, šetření neobnovitelných zdrojů, ochraně zdraví
populace ale i udržení zaměstnanosti v zemědělství a na venkově a
udržení biodiverzity (rozmanitosti rostlinných a živočišných druhů).
Je jedním z prostředků trvale udržitelného rozvoje a od roku 1994 je
součástí zemědělské politiky Evropské unie. Organické zemědělství
je jedna z teorií zemědělského hospodaření, založená čistě na
používání organických hnojiv (hnůj, kejda, kompost, atd.), který
nepřipouští hnojiva minerální. V současné době se začíná stále víc
uplatňovat v USA, Austrálii a Evropě. Velký důraz je kladen na
přirozenou půdní úrodnost, vyhnojováním polí a agrotechniku.
V souvislosti s
tím, že se hnojí
hlavně
organickými
hnojivy, jedná se
o sdruženou
rostlinnou a
živočišnou
výrobu. Opakem
organického
zemědělství je
konvenční zemědělství
, které je
postaveno na
maximálním
zisku.

Například:
Jedná se vlastně o jakýsi návrat ke kořenům tradičního zemědělství
– ekologický hospodář respektuje maximálně přirozený
biologický koloběh: zdravá půda => zdravé rostliny => zdravá
zvířata => zdravé potraviny => zdraví lidé => nenarušená krajina.
Nutno připomenout – zdravá = nekontaminovaná cizorodými látkami.
Půda, na které se takto hospodaří, není znečištěna anorganickými
hnojivy (N, P, K), není kontaminovaná těžkými kovy, proti plevelům a
škůdcům je zakázáno používat pesticidy, nesmí se pěstovat GM
plodiny, apod. Pochopitelně se v její blízkosti nesmí nacházet žádná
skládka odpadu.
Výhodou přirozeného obhospodařování půdy i správného střídání
plodin je vyšší odolnost těchto plodin proti škůdcům a plevelům.
Toho lze docílit právě vznikem přirozené biologické rovnováhy
v celém systému ( = ekosystému). Hnojení je prováděno pouze
přírodním způsobem – prasečí kejda, chlévská mrva (hnůj),
kompostovaná zemina, aj. Zvířata v ekologickém chovu jsou
chována tradičně a přirozeně –tzn. s dostatečně velkým výběhem (v
jakémkoli ročním období), možností pastvy, s volným přístupem
k vodě, v množství, které nenaruší přirozené chování jednotlivých
jedinců. Ke krmení je využita píce v rámci stejné ekofarmy.
Používání synteticky vyrobených krmných směsí nebo
hormonů je zakázáno. Významný je také podíl na tvorbě přírodní
krajiny. Ekologický zemědělec ví, jak zamezit zbytečné erozi půdy,
dokáže udržet vodu v krajině – např. volbou pěstební plochy,
správnou skladbou kulturních plodin,vhodnými výsadbami na
okrajích polí, zachováním nebo obnovováním kdysi zničených
malých vodních ploch, slepých ramen, mokřadů, apod. Krajina je
mozaikovitá, funkční a v neposlední řadě se zvyšuje biodiverzita
(počet druhů) v celém systému. Ekosystém se stává stabilní a
celkově odolnější vůči vlivům zvenčí.
V České republice definuje ekologické zemědělství a stanovuje
kriteria pro označení produktů jako „produkt ekologického
zemědělství“ zákon č. 242/2000 Sb. Od 1. května 2004 se pak i na
Českou republiku vztahuje evropské nařízení Rady 2092/91 o
ekologickém zemědělství, které je závazné pro všechny členské
země Evropské unie.CR patří v Evropě ke špičce v tomto oboru –
ekologicky obdělávaná půda tvoří 6 % celkové rozlohy
zemědělské půdy ČR. Evropský průměr činí jen 4 %. V roce 2007
zde bylo registrováno řádově 900 ekofarem, v roce 2008 se jejich
počet téměř zdvojnásobil.
Autor: Mgr. Markéta Široká

VELKÉ OSOBNOSTI NAŠICH DĚJIN
Velkou osobností pro tento měsíc je česká vlastenka z přelomu 30. a 40. let minulého století,
která pro sebe zvolila umělecký pseudonym Bohuslava Rajská. Milé dámy, a konec konců i milí
pánové, čtěte pozorně následující řádky a zkuste se zamyslet nad údělem ženy té doby.
Narodila se v Rožmitálu 11.7.1817 do kupecké rodiny. Měla dvě starší sestry Johanu,
provdanou Fričovou, a Karolínu, později provdanou Staňkovou. K druhé jmenované se po smrti
matky přestěhovala a tam také přišla poprvé do styku s umělci a vlastenci té doby. Krásná,
vzdělaná a duchaplná dívka vzbudila mezi ostatními veliký rozruch. Brzy po příchodu do Prahy
se stala jakousi vůdkyní mladých dívek, které již nechtěly trávit život pouze u plotny, v roli
hospodyněk a manželek.
Jedním z ideálů těchto „předchůdkyň“ emancipačních sborů bylo i založení dívčího
vzdělávacího ústavu. A protože B. Rajská byla velice nadaná, pedagogicky i organizačně
schopná, rozjela se do Vídně a později do slovenského Prešpurku, kde hodlala nasbírat
praktické zkušenosti k vlastní pedagogické praxi. Získané zkušenosti následně zúročila při
učitelských zkouškách, které úspěšně absolvovala roku 1843 na pražské normální škole.
Následně dostala povolení otevřít ve Vodičkově ulici vzdělávací ústav pro dívky od 5 do 15 let.
(Pro starší žačky byla otevřena Amerlingova škola.) B. Rajská slavila úspěch, podobný ústav
otevřený pouho pouhou ženou? Škola získávala den ode dne větší popularitu. Jenomže nic
netrvá věčně.
Zde musíme zdánlivě nelogicky odbočit, ale vyčkejte a souvislost vytane napovrch. Při
pobytu v Prešpurku se B. Rajská seznámila s L. Štúrem a tak když ten po roce navštívil Prahu,
jeho kroky vedli ke Staňkům a tedy i k ní. Řekněme osudové setkání. Se Štúrem přijeli i jeho
žáci, bratři Hroboňové a tak mohla mezi B.Rajskou a Samuelem B. Hroboňem vzniknout
nespoutaná a vášní prodchnutá láska. Mladý Hroboň však musel po nějakém čase naneštěstí odjet a tak oběma milencům nezůstalo nic
než zamilované dopisy. Toho využil čerstvě ovdovělý F.L.Čelakovský a požádal Bohuslavu Rajskou o ruku. Nutno dodat, že Čelakovský, až
již za autorským zenitem, se těšil nemalé přízni vlastenců jako „slovanský pěvec“. Dokonce i sestry ji přemlouvali ať dá přednost
solidnímu, zajištěnému ženichovi před existenčně nejistým Hroboněm. B.Rajská si nevěděla rady. A právě v té době zasahuje do příběhu
Božena Němcová. S Bohuslavou již delší dobu udržovala přátelský vztah a tak neváhala mladé zoufalé přítelkyni poradit:

„Je-li to opravdivá láska, ta vášeň, pro kterou člověk na vše, co se v cestu klade, zapomene, jemuž předmět milený jedinkým cílem
blahostí jest, je-li to taková láska, jenž pro H-cítíte, tedy jsou moje slova marná, známť touhu po vnadné růži, pro kterou rády saháme, ať by i
trny její nás píchly. Ale je-li to láska, kterou chcete pro vlast, pro naši věc obětovat, ctíte-li v něm jen mučedlnika slovanského národu, pro nějž
tak velkou ztrátu my Vámi zde by jsme utrpěli, o to prosím Vás nečiňte, uchylte se k druhé straně, kde více působiti můžete, kde slávu celého
českého národu udržíte, otce rodině a rodinu k radosti otce, a pro svatou naši věc, pomyslete co na té roli pro nás pracovati můžete, víte, že
muž byť by sebe slavný byl, nesvede tolik, co rozumná žena, a Vy s Vaším nadáním, tou vroucí láskou k drahé vlasti, když Vy se co skvělá
hvězda na té tmavé obzoře objevíte, kdo nebude bažit, by jen jediný paprsek toho blahodějného světla dosáhl!-věřte, Vy nám po boku našeho
pěvce, toho skvělého slovanského slunce nejvíce pomoct můžete.”

Bohuslava Rajská podlehla. Svolila ke sňatku s o dvacet let starším Čelakovským. Ten neváhal a jako originální dar poslal obraz své
novomanželky mladému Hroboňovi.
Po svatbě přišly změny. Odjezd do polské Vratislavi a tedy uzavření dívčí školy neboť nebyla v Čechách jiná učitelka. B. Rajská si
zoufala. Vdala se z rozumu a z vlastenectví. Nyní ji za odměnu čekala dřina v domácnosti, čtyři nemanželské děti a rozmrzelý,
nesnesitelně despotický „božský pěvec“. Z Čelakovského se vyklubal zlý, stárnoucí mrzout.
Později se sice s mužem vrátila, ale to již nebyla stejná žena, jaká před lety opouštěla matičku Prahu. Utrpení změnilo mladou, hrdou
dívku ve stárnoucí, zlomenou ženu. Svého snu se vzdala kvůli manželství a manželství ji nevyšlo. S Čelakovským už měla dvě děti a kam
by šla? Kdo by se o ní staral? Být v té době samoživitelkou znamenalo skandál. Pokorně se smířila s vlastním osudem. Když ale třetí
děťátko, holčička, zemřela brzy po narození Bohuslavu smrt dcery definitivně zlomila. Nakazila se tuberou a 2.5. 1852 odešla ve svých 35
letech na „onen svět“. Čelakovský ji přežil jen o tři měsíce.
Tak co, víte jaké je rodné jméno naší dnešní osobnosti? Možná ano? Pokud budete chtít ověřit pravdivost svých domněnek, máme
pro Vás malou osmisměrku. Po jejím vyplnění zůstanou písmenka, která seskládaná dají původní jméno B. Rajské. Přejeme příjemnou
zábavu.
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Připravil Bohuslav Nýt

Godeova cesta víry
Bohuslav Nýt
Na počátku bylo slovo. A to slovo bylo Bůh.
Neexistoval prostor, hmota ani čas. Existovalo pouze slovo Bůh.
Slovo Bůh bylo entitou.
Věčnou entitou uvědomující si vlastní existenci.
Jeho jsoucnost neměla žádný vývoj, průběh ani cíl.
Slovo Bůh mělo pouze trvání. Nekonečné, ničím neomezené trvání.
Tíživé vědomí vlastního ustrnulého bytí. Uvědomění jednolitého homogenního celku.
Nekonečná věčnost. Bez podnětů, bez reakce. Nesnesitelná věčnost bytí.
A slovo Bůh se rozhodlo.
Na počátku bylo slovo Bůh.
Pak stvořilo základní informaci.
O řád níž stvořilo nosič informace, energii.
O další řád níž stvořilo příbytek pro energii, hmotu.
Slovo Bůh mohlo dát vzniknout zrnku písku.
Zrnko písku utvářela především podstatná část hmoty.
Zrnko písku tvarovalo sotva pomenší množství energie.
Zrnko písku formovala jen nepatrná stopa informace.
Zrnko písku obsahovalo minimum slova Bůh.
Slovo Bůh muselo stvořit celý vesmír zrnek aby do něj dokázalo vložit titěrnou část vlastní entity. Vesmír se stal
heterogenním uskupením, vědomě nezávislým na původci.
A slovo Bůh vidělo, že je to dobré.

Slovo Bůh vytvořilo rostlinu.
Rostlina byla tvořena hmotou.
Rostlina obsahovala nevelké množství energie.
Rostlina zahrnovala větší množství informace.
Rostlina vázala nepatrnou stopu slova Bůh.
Slovo Bůh oselo bezbřehé plochy rostlinami, vkládajíc kousek vlastní entity.
Flóra se stala dalším nesourodým seskupením, uvědoměle nevázaným na zdroji.
A slovo Bůh vidělo, že je to dobré.
Slovo Bůh utvořilo zvíře.
Zvíře tvořila hmota.
Zvíře pohltilo velké množství energie.
Zvíře potřebovalo obrovské množství informace.
Zvířeti byla vložena patrná stopa slova Bůh.
Slovo Bůh zaplnilo zvěří širé prostory, odkládajíc tak podstatný kus vlastní entity.
Fauna se stala různorodým společenstvím, neřízeným vědomím tvůrce.
A slovo Bůh vidělo, že je to dobré. Ale že to nestačí.
A tak slovo Bůh nechalo zrodit mysl.
Mysl netvořila hmota.
Mysl obsahovalo nesmírné množství energie.
Mysl vyžadovala gigantické množství informace.
Mysl byla založena na dostatečně velkých fragmentech slova Bůh.

Slovo Bůh vnuklo mysl zvířeti a ztratilo ze sebe další obrovskou část celku.
Vytknutý cíl byl již téměř splněn.
Slovo Bůh stvořilo reprodukci a s každou novou entitou došlo k dalšímu rozdrobení jeho vlastní existence, až do kýženého
bodu nula.
Slovo Bůh vidělo, že je to dobré. Konečně s úlevou trýzněného ztratilo vědomí, rozmělněno v myriády nesourodých uskupení.
Ale slovo Bůh nemohlo „zemřít“.
Země, rostliny, zvěř i mysl, mají vlastní jedinečné vědomí, přesto je stále navzájem sdružuje společný systém v jedinečné a
jednotné interakci. Vzniklo „společenství“, kterému snad někteří mohou říkat Bůh. Tedy dobrá, podržme ještě na chvíli ten
příměr:
Vezmu-li prsť hlíny do dlaní, cítím Boha.
Zazní-li mi nad hlavou trylky skřivánčí, slyším Boha.
Mluvím-li s tebou člověče, mluvím s Bohem.

Tak proč se ke světu chovám jako hovado?
Snad proto, že slovo Bůh, když formovalo lidskou mysl,
bylo již natolik zbaveno podstatné části vědomí,
že mu to ovlivnilo úsudek a stvořilo pokřiveného, sobeckého parchanta!
Řvu, protože kdybych neřval, musel bych Vás mlátit. A sebe též.)

POHÁDKA
Štěpánka Schmidová
Jarní louka vonící
horama obklopena
na ní dívka sedící
v ruce věnec má
a nic neříká.
Pramen čisté vody
a v ní rybky malé
rytíř opodál stojící
dívku směle vyhlíží.
Nad ním azurové nebe
s jasným sluncem zářícím
sem tam mráčky malé.
Hejna ptáků přelétá
rytíř tajně květy trhá
plnou náruč už jich má
orosí je čistou vodou
a k dívce pospíchá.
Nic se neboj krásná vílo
kopretinky ti jen dám.
Podá dívce sedící
plnou náruč květů vonících.
Po té se ji tiše zeptá
či už svoji lásku lásku má.
Dívka oči zvedne
usměje se a nic neříká.
Po chvíli se z louky zvedne
a tište mu zašeptá
kde ses toulal rytíři
vždyť já tady vyčkávám
až mi květy dáš.
Jarní louka vonící
horama obklopena
lásku jejich skrývá.

MaF
Veronika Blanka

Masculine, femine,
naše touhy jsou nevinné.
Jen svět jim jméno hříchu dal,
spoutal nás a ďáblu odevzdal.
Strnulý bez vášně,
okázalý vlezl si do pláště,
Pod ním krásnou ženu měl,
trápil se výčitkou,
že líbat ji chtěl.
.
Svlékal ji do naha,
jen ve svých snech,
Líbal ji všude,
sám ve čtyřech holých zdech.
Jak hříšný se cítil.
Touha udupána,
změnila se v chtíč,
prázdný, bezduchý,
teď hříšný měl si připadat,
ale proč na tělech nahých dívek.

Sedmihoří
Toto území se rozprostírá na půl cesty mezi Stříbrem a Horšovským týnem mezi obcemi Mezholezy, Darmyšl, Vidice a Mířkov. Stejně
jako ostatní lesy v ČR je i tato oblast protkána několika širšími cestami pro hospodářskou zprávu. Ty jdou však skvěle využít pro procházky
s kočárkem nebo klidnou jízdou na kole pro ty, kteří si nevyhledávají zběsilou jízdu divokými terénem na chrastícím kole se slzami až v
uších, pařez ne pařez. Celá naučná stezka je sice vhodná pro treková kola, ale vedou tu i dvě cyklostezky. Mapka na www.mapy.cz je
celkem přesná a lze se podle ní velmi dobře orientovat. Pro dobrodružnější povahy doporučuji schovat mapu do batohu a chodit po tenkých
lesních pěšinkách křížem krážem. Nedaleko Stinného vrchu uprostřed oblasti asi 300 m od modré turistické značky pramení potůček, který
obloukem kopíruje hřbet vrchů a ústí do Mezholezkého rybníku. Z Mezholez vede podél rybníku alej a v létě se tu dá i koupat. Další dva
rybníky jsou na jižní straně lesa u obce Mířkov. Nejhezčí výhledy najdete na žluté značce mezi rozcestím u Vidic a vrchem Rozsocha.
Dominantou oblasti je jak už název napovídá 7 vrchů, šikovně uskupených do tvaru písmene C.
Příroda v Sedmihoří je tu kromě některých oblastí s hospodářským využitím lesa málo narušená, je to tu trochu stranou, a tak je tu čistý
a voňavý vzduch, roste a žije tu mnoho rostlin a živočichů. Potkali jsme tu rodinku divokých prasat nebo srnky. Slyšeli jsme ťukat
strakapoudy a brhlíky. Poblíž obce Darmyšl je ohrada s koňmi. Na naučné stezce v severní části najdete úsek cesty, který za druhé světové
války stavěli francouzští zajatci, je v tamním terénu neobvykle rovná. Když jsme na zpáteční cestě procházeli po úzké silničce středem
oblasti, napadla mě zajímavá myšlenka „v čem je vlastně česká krajina charakteristická, v čem spočívá její kouzlo?“
Není v ní mnoho monumentálních, na první pohled dech beroucích krajin, pouští, kaňonů, delt, hor, ale česká krajina je malebná, v
lesním zákoutí zažijete pocit domova – obýváku a tam vedle je cestička do kuchyně. Zkuste si představit, že na nějakém pěkném místě
někde na kopci u skalek pod košatým stromem bydlíte, je tam Váš byt. Myslím, že vám ta představa půjde snadno. Zkuste si své oblíbené
části bytu promítnout někam do lesního zákoutí. Tohle jde zase velmi těžko někde v poušti, Grand Kaňonu či deltě řeky s krokodýli.
Podobně také někde v Alpách, kde krásně zelená louka s modrým nebem a bílými skalami vytváří překrásné kompozice. Divoké potoky,
balvany a pestré luční květy. Je to krása. Oproti tomu spíše stružka a ještě zarostlá trávou, běžné smrky, borovice a duby a buky, občas
menší skalka. Nikde žádný 20 m vodopád. Tedy podle parametrů nic moc. Kdybyste vybírali dovolenou v katalogu a byli cizinci, asi byste jeli
jinam. Ale to, co je tu ukryto je skromné a tiché a člověk tomu přijde na kloub až časem. Myslím, že je to právě měřítkem, tou jakoby
„malostí“. Sevřenost krajiny dává pocit útulnosti, bezpečí a klidu. Zároveň je tu veliké množství CHKO, přírodních parků a vůbec zajímavých
lokalit, turistických značek a tras, které Vás nejzajímavějšími místy provedou.
Připravil Martin Lohr

