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Starověké jazyky (např. řečtina, čínština nebo hebrejština) neznaly slovo modrá. Tato barva je velmi
vzácným přírodním pigmentem. Autorka popisuje, proč a na jakých fyzikálních a přírodních základech
je výskyt modré v přírodě velmi řídkým jevem. Modrá se využívá v alternativní medicíně např. při léčbě
kožních onemocnění, velký význam pro člověka má správně vyvinuté modré jemnohmotné tělo.

Michaela Havrlentová

Prečo je modrá farba v prírode výnimočná?
Článek byl zařazen po recenzním řízení
Abstrakt: Modrá farba je jedna zo základných farieb svetelného spektra. Je to farba monochromatického svetla o
vlnovej dĺžke zhruba 470 nm. Modrá patrí medzi moderné slová a staroveké jazyky ako gréčtina, čínština či hebrejčina
toto slovo nepoznali. Modrá farba je aj pre prírodu netypická. Modrých zvierat a kvetov je ozaj veľmi málo, modré oči sú
u ľudí najmenej bežné. Napriek tomu, že modrej farby je v prírode málo, je paradoxné, že planéta Zem pôsobí z Vesmíru
ako modrá.
Abstract: Blue color is one of the basic colors of the spectrum. It is the color of monochrome light of about 470 nm.
Blue belongs to modern words and ancient languages like Greek, Chinese or Hebrew did not recognize this word. The
blue color is also unusual for the nature. Blue animals and flowers are very little, blue eyes are the least common in humans. Despite the fact that blue color is rare in nature, it is paradoxical that the planet Earth acts from the Universe as
blue one.
Kľúčové slová: modrá, príroda, Rayleighov efekt, voda.
Key words: blue, nature, Rayleigh effect, water.
Svet je farebný a pestrý. Cez farby vnímame a obdivujeme
všetko okolo nás i samých seba. Farba je fyziologický vnem,
ktorý vzniká ako odozva na svetelný impulz dopadajúci
do oka. Rôzne frekvencie svetla vníma náš mozog ako rôzne farby. Farebnosť odtieňa je daná vlnovou dĺžkou svetla,
ktorá sa odráža od povrchu predmetov. Citlivosť ľudského
oka na farebné odtiene je veľmi vysoká. Sme schopní rozlišovať 150-200 rôznych odtieňov monochromatických farieb
[1]. Modrá farba je jedna zo základných farieb spektra. Je
to farba monochromatického svetla o vlnovej dĺžke zhruba
470 nm. Zaujímavé je, že modrá patrí medzi moderné slová.
Staroveké jazyky ako gréčtina, čínština či hebrejčina nepoznali slovo modrá [2, 3]. Homér vo svojej Odysey venuje veľa
priestoru opisu zložitých detailov oblečenia, brnenia, zbraní,
tvárí, či zvierat, odkazy na farby sú však zvláštne. Čierna je
spomenutá v diele takmer 200 krát, biela asi 100 krát. Červená je obsiahnutá v texte napríklad menej ako 15 krát, žltá
so zelenou menej ako desať a modrá sa nespomína ani raz.
More popisuje ako “vínovo-tmavé” a nie modré alebo zelené.
Iné texty z obdobia starovekého Grécka taktiež modrú farbu nespomínajú. O modrej nie je zmienka ani v islandských
textoch, Koráne, čínskych príbehoch alebo hebrejskej verzii
Biblie. Hinduistické texty na desiatkach tisíc riadkoch opisujú krásy nebies, východu i západu Slnka, vzduchu, dňa i
noci, ale ani jedna zmienka o tom, že nebo je modré. Podľa
informácii filológov mal každý jazyk najskôr pomenovanie
pre čiernu a bielu, následne pre tmavú a bledú. Potom prišla
červená – farba krvi a vína. Ďalej sa objavila žltá a zelená a až
posledná bola modrá. Jediný staroveký národ, ktorý poznal
pomenovanie pre modrú farbu, boli Egypťania [2]. Ťažili kameň modrej farby lapis lazuli a používali ho na zdobenie hrobov faraónov. Poznali aj spôsob ako získať prírodné modré
farbivá a modrá sa v Egypte neskoršie stala symbolom kráľovskej a Božskej farby.
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Z hľadiska psychológie farieb reprezentuje modrá farba flegmatický temperament, ženskosť, nehu, vernosť, dôveru, lásku a oddanosť. Z hľadiska vzťahu k chuti predstavuje sladkosť.
Je symbolom tradície, stálosti, ktorá pretrvá veky. Vzbudzuje
pocit pokoja, je symbolom pokojnej vody [1].
Ak sa zamyslíme nad farbami v prírode, modrá sa v prírode
veľmi neobjavuje – modrých zvierat a kvetov je veľmi málo,
modré oči sú u ľudí zriedkavé [2]. Modrá farba je najvzácnejším prírodným pigmentom [1]. Prečo je to tak? Zlúčeniny,
ktoré absorbujú požadovaný rozsah elektromagnetického
spektra (470 nm), sú extrémne zriedkavé a ťažko sa biologicky syntetizujú. Väčšina chemikálií v prírode absorbuje vlnové dĺžky v ultrafialovom pásme, ktoré pozostáva z vlnových
dĺžok kratších ako viditeľné svetlo ale dlhších ako približne
jeden nanometer. Aby sme získali chemikálie schopné v prírode pohlcovať vlnové dĺžky vo viditeľnej oblasti svetla a tým
produkovať farbu, musia látky obsahovať vo svojej štruktúre
buď prechodné kovy, ktorých zlúčeniny prirodzene absorbujú
viditeľné elektromagnetické žiarenie alebo musia obsahovať
v dostatočnej miere tzv. π-väzby medzi uhlíkom, kyslíkom
a dusíkom. Prvá možnosť je v prírode pomerne nedostupná,
pretože väčšina neskorších prechodných kovov je vzácna v
zemskej kôre a plášti a sú to prvky geochemicky siderofilné,
teda nemajú žiadnu afinitu ku kyslíku. Druhá možnosť, aj keď
je jednoduchšia, tiež nie je v prírode bežná. Väčšina zlúčenín
absorbuje ultrafialové žiarenie a najľahšie časti viditeľného
spektra na dosiahnutie absorpcie sú tie, ktoré sú najbližšie k
ultrafialovému vlnovému rozsahu – fialové, indigové a modré.
Avšak absorpcia svetla danej farby znamená, že zlúčenina sa
objaví ako doplnková farba. Aby sme dosiahli modrú farbu,
zlúčenina musí absorbovať vlnové dĺžky prislúchajúce oranžovému svetlu, pričom oranžová je komplementárna k modrej
farbe. Avšak oranžové svetlo má relatívne dlhé vlnové dĺžky a
z tohto dôvodu sú potrebné extrémne veľké siete konjugova-
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Naprostá většina z nás občas pocítí potřebu řádu a autority, obrátit se nebo věřit v jakousi vyšší, spravedlivou formu existence. Je to naše přirozenost. Jedni, ač ji cítí, navenek ji odmítají. Druzí vědí, nebo věří a
snaží se přijít na kloub věcem, které je naplňují. I náboženství nám dává pravidla a řád, není však zdaleka
tak mohutné a všezahrnující jako spiritualita.
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Jarmila Klímová, Michaela Fialová

Spiritualita jako univerzální lidská tendence
Článek byl zařazen po recenzním řízení
Spiritualita je nedílnou součástí našeho života. Je to universální lidská tendence. Není to náboženství. Je to odkaz
k vyššímu řádu světa a ochota jej přijmout. Hledání smyslu našeho bytí je vždy v součinnosti s odkazem na vyšší řád
světa. Spiritualitu tedy můžeme vnímat jako pravzor chování, který se vztahuje k obecně vyšším principům jednoty.
Matematické principy jsou jedním z nástrojů které nám tento řád světa pomáhají objasnit a přiblížit.
Spirituality is an integral part of our life. It is a universal human tendency. It‘s not a religion. It is a reference to the
higher order of the world and the willingness to accept it. The search for the meaning of our being is always in sync with
the reference to the higher order of the world. Spirituality can therefore be perceived as a rule of conduct that refers
to the generally higher principles of unity. Mathematical principles are one of the tools that this world order helps us
to clarify and get closer to.
Klíčová slova: spiritualita, smysl bytí, universální řád, principy života, rozum, princip jednoty.
Key words: spirituality, sense of being, universal order, principles of life, reason, unity principle.
Člověk má spirituální rozměr. Tedy tendenci obracet se a
vztahovat k tomu, co ho přesahuje. Potřebuje autoritu, řád.
Bez nich by byl nejistý. I když se lidstvo jako celek i někteří
jedinci leckdy chovají jako páni Všehomíra, všichni tak nějak
víme, že existují principy, vůči kterým jsme nicotní a nedůležití. Snažíme se je odhalit a popsat. To, že jsou všude kolem
nás, nevidíme. Ono by nám to jaksi zbortilo naši dlouho budovanou pozici pánů tvorstva. Tyto principy zde ale přesto jsou
a je jim zhola jedno, co si o nich myslíme. Lidská spiritualita,
tedy fakt, že se k těmto nadřazeným principům vztahujeme, je
podle mnoha filozofů i psychologů přirozená.
Dovolíme-li si na chvíli pominout fyzikální veličiny, jakými
jsou prostor a čas, můžeme zahlédnout principy, na kterých
funguje život ve všech možných podobách. Tedy univerzální řád. Řeckým výrazem pro tento řád je cosmos. Spiritualitu
v nejširším možném chápání vnímáme jako soulad s univerzálním řádem. Minimálně z lidského hlediska se jedná o vztahování k principům kosmu a faktu existence vůbec.
Všechny úrovně bytí tyto principy naplňují, včetně člověka. Nicméně člověk je zřejmě jediný tvor, který se snaží tento
vztah nějak formulovat a uchopit. Snaha o spojení se s universálním principem není rozmar, rozmazlenost, zbytečnost,
nadstavba, luxus nebo módní záležitost. Je to bytostné jádro
žití a předpoklad umožnění existence. Existence bez propojení s vyšším řádem není skutečnou existencí. Mizí, rozpadá
se, končí. Každá úroveň bytí (živá či neživá) má také své vlast-
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ní nástroje a prostředky naplňování řádu, tvaru života a jeho
směřování.
Slovo Spirit, tedy duch (původně také dech) mělo nejprve význam teologický. Označovalo ekvivalent Ducha svatého. Psychologové tento význam posunuli k lidskému duchu.
V obou případech ale vyjadřuje cosi ušlechtilého. Ideály pravdy, lásky, moudrosti, vyšší zájmy než jsou lidské v běžném významu (Říčan). Tedy transcendentní zkušenost, což znamená
zkušenost přesahující smyslovou a rozumovou skutečnost.
Přesahující možnosti našeho vědomého poznání. Přímé napojení na tyto univerzální principy lidstvo ztratilo se vznikem
vědomí, respektive oddělením vědomí a nevědomí. Jednoduše řečeno, lidé začali mít svůj vlastní rozum a ráj skončil.
Vzpomeňme si na Evu v ráji. Spiritualita není nic jiného, než
tendence znovu najít spojení s nadřazenými principy a jejich
konejšivou náruč. Opět nalézt ráj, souznění, znovu spojit nebe
a zemi. Toto ztracené spojení lidstvo hledá různými způsoby.
Staví věže, pyramidy a chrámy, aby bylo bohům blíž. Hledá
brány a jiné otvory, skrz které je možná cesta k nim nahoru.
Obrací se k andělům jako k poslům, kteří obě oblasti propojují. Hýčká si obrazy Stromu života nebo hory, která roste až do
nebes. Také odhaluje a popisuje různé systémy, více či méně
založené na pozorovatelných zákonitostech a dává jim metaforický, pro rozum pochopitelný obsah. Tedy jak pro který
rozum. Astrologie, numerologie i náboženství nám umožňují
být v kontaktu s přesahujícími i univerzálními principy.
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Pokud bychom porovnali změny termiky tkání povrchové teploty u obou skupin
pacientů Rehabilitační kliniky MUDr. Jiřího Marka a Rehabilitačního komplexu GALATEA, lze konstatovat, že ke změně termiky tkání, kdy vypočítané teploty Ing. M. Jílkem z VTÚL a PVO, které jsou spíše orientační, došlo u téměř 83 % pacientů z počtu
18 osob, u 17 % pacientů nebyla zaznamenána změna povrchové teploty (graf č. 5).
Maxima změn teplot uvádí graf č. 6.

Graf č. 5

který je exponován primárně energeticky nezdrojovým modulovaným elektromagnetickým zářením prostředky na
restaurování elektromagnetické energie
živého lidského organizmu.
Proces poznání interakce modulovaného elektro-magnetického záření,
jehož zdroj je zobrazený v podobě množiny tvarů a specifické barevné konfigurace na uměleckém díle, přispěl k sepsání patentové přihlášky pod vedením
Ing. Jaroslava Veřmiřovského a podání
přihlášky patentu a užitného vzoru s
názvem Prostředek pro restaurování
přirozené elektromagnetické energie
lidského, zvířecího, rostlinného nebo
buněčného organizmu, zejména v
prostředí elektromagnetického smogu a rezonančních polí.
Anotace vynálezu: Předmětem vynálezu je prostředek pro restaurování
přirozené elektromagnetické energie
lidského, zvířecího, rostlinného nebo
buněčného organizmu, zejména v prostředí elektromagnetického smogu a rezonančních polí, jehož podstata spočívá
v tom, že je tvořen zobrazením, zejména
abstraktní množiny tvarů a barev, provedeným na nosiči, zejména papírovém, z
umělé hmoty, keramickém a skleněném,
přičemž toto zobrazení je schopno vyvolat při působení na organizmus posun
měrných hodnot zdánlivé impedance na
akupunkturních bodech lidského nebo
zvířecího organizmu do oblasti 70 až 90
kΩ nebo změnu teploty lidského, zvířecího, rostlinného nebo buněčného organizmu. Číslo dokumentu: 295 974. Majitel patentu a původce: Jiřina Průchová.
Pokračování v čísle 19
V Praze 25. 6. 2018, Jiřina Průchová, Intercentrum Psychosomatické artterapie,
s.r.o., Kamelova 3260/1, 106 00 Praha 10.

Graf č. 6
Realizované verifikační studie ve spolupráci s odborníky různých profesí napomohly k doložení termických změn v
průběhu bezkontaktní aplikace primárně energeticky nezdrojového uměleckého díla na termiku tkání nemocných

osob. To přispělo k pochopení fyziky
prostředí, fotoelektrického jevu a zobrazené informace na uměleckém díle, které jsou zdrojem změn formace fotonů a
elektronů ve vnějším a následně vnitřním elektromagnetickém poli člověka,
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Výzva
Víte o dosud nepublikovaných nebo publikovaných, ale ne příliš známých nebo „pozapomenutých“ vědecky
prokázaných skutečnostech eniologického charakteru z oblasti parapsychologie, psychotroniky, valeologie,
duchovnosti člověka, alternativní, lidové, netradiční a holistické medicíny, zdravého způsobu života apod.?
Dejte nám o nich vědět. Spojíme se s autory (můžete to být i vy sami) a nabídneme jim prostor k publikování
obzvláště aktuálních, ožehavých, progresivních a inovativních informací.
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počas experimentu, ktorý dokázal narušiť existujúcu jednotu medzi fyzickým
telom a vedomím, ktoré toto telo okupovalo (Blanke, Lenggenhager, Metzinger a Tadi, 2007). Experiment ukázal, že
individuálne subjekty, respektíve účastníci experimentu považovali virtuálne
telo kreované v rámci experimentu za
svoje vlastné. MZ môžu byť ďalej indukované aj elektrickou stimuláciou mozgovej kôry (cortexu), čo bolo skúmané a
potvrdené už v predchádzajúcich vedeckých štúdiách. V rámci vedeckých štúdií
zaoberajúcich sa MZ stojí za zmienku aj
fakt, že vo väčšine MZ spôsobených buď
umelou stimuláciou častí mozgu alebo
vyvolaných poškodením mozgu, bol
implikovaný angulárny gyrus na pravej
strane mozgu (Blanke, 2012).
MZ v rámci zdravej populácie
Messier a Smith (2014) vo svojej štúdii tvrdia, že indukovali MZ u 24-ročnej
zdravej študentky. Študentka sa vyjadrila, že má schopnosť opustiť svoje fyzické telo na základe vlastnej vôle. V rámci
štúdie tiež opísala vlastné prípady MZ,
v rámci ktorých údajne pozorovala svoje
fyzické telo zhora, pričom jasne vnímala, že pozorovanie samej seba sa odohrávalo mimo hranice fyzického tela.
Štúdia ďalej uviedla, že v rámci MZ u
študentky absentovala prítomnosť špecifických pocitov, respektíve emócií súvisiacich s vedomou mysľou počas času
stráveného mimo tela. Element absencie
pocitov, respektíve určitých emócií prežívaných v rámci MZ však u experientov
nie je bežný, nakoľko vo väčšine MZ prítomnosť určitých foriem emócií existuje
vždy. Existujú však aj prípady experientov, ktorí v rámci svojich MZ vykazujú
neutrálne, nie zvýšené emócie. Iní experienti zaznamenajú v rámci MZ strach
z „trvalého oddelenia vedomia od fyzického tela“ a strachu z „možnosti,
že sa do fyzického tela nebudú môcť
vrátiť späť“ (Sellers, 2017).
Messier a Smith vo svojej štúdii nazvali MZ extrakoroporálnou skúsenosťou, respektíve skúsenosťou zažitou
mimo fyzického. Ich štúdia ďalej preukázala, že v rámci MZ študentky boli
aktivované mozgové závity nachádzajúce sa v oblasti TPJ. Táto oblasť mozgu sa
spomína v mnohých predchádzajúcich
výskumoch ako oblasť, ktorá sa aktivuje
pri výskyte MZ (Blanke, 2002; Blanke &
Mohr, 2005; Arzy & Blanke, 2005; Fang
& Yan, al., 2005). Dá sa predpokladať, že

supramarginálny gyrus, ktorý je blízko angulárneho gyru, by okrem iného mohol
byť zapojený aj do spracovania a vnímania jazyka. Dysfunkcie v tejto oblasti mozgu
môžu spôsobiť takzvanú “receptívnu afáziu“ (problémy s porozumením písaného aj
hovoreného jazyka). Toto je v súlade so štúdiou Sellersovej (2017), v ktorej autorka
opísala prípad spontánneho MZ, v rámci ktorého sa prejavovali niektoré príznaky
podobné afázii, dyslexii, agnostii (priestorovej a vizuálnej), ako aj alexii.
Zaujímavý prípad existencie možných MZ u zdravého jedinca bol opísaný v štúdii
Persingera (2001). Štúdia zahŕňa nezvyčajnú kogníciu Inga Swanna, ktorý v rámci
svojich paranormálnych zážitkov používal metódu tzv. diaľkového pozorovania (Remote viewing). Štúdia ukázala, že v prípadoch keď Swann aplikoval túto metódu,
mozgová aktivita zadného laloku bilaterálne vykazovala 7 Hz. Je zaujímavé, že aktivita týchto vĺn, ktorá bola navyše paroxysmatického rázu, sa prejavila iba počas
jednotlivých aktivít diaľkového pozorovania, pričom počas doby, kedy Ingo Swann
tieto aktivity nevykonával, mozgová aktivita v oblasti 7 Hz nebola detegovateľná.
Podľa Persingera by zdrojom vlnovej aktivity 7 Hz mohol byť hippocampálny amygdaloid, ktorý je čiastočne spojený s vnímaním emócií. Keďže vlnová aktivita 7 Hz
koreluje s nástupom normálneho spánku, mozgová aktivita zaznamenaná v prípade Ingo Swanna, môže byť ohodnotená aj ako zvláštna forma sna pri plnom vedomí.
Predbežný výskum naznačuje, že sny pri plnom vedomí, respektíve stavy vedomia
pri zaspávaní majú určité charakteristiky podobné MZ (Tart, 1998).
Prípady MZ u slečny Z a Roberta Monroea
Ďalšou významnou štúdiou, ktorá vysvetľuje povahu spontánnych MZ u zdravých jedincov, je štúdia, ktorú vypracoval Charles Tart. Tart (1968) vykonal niekoľko
experimentov so slečnou Z, ktorá tvrdila, že MZ dokáže vyvolať na základe vlastnej
vôle. Podľa Tarta, mozgová aktivita počas jednotlivých epizód MZ, ktoré zažila slečna
Z, vykazovala takzvanú alfoidnú aktivitu. Táto aktivita je jeden až jeden a pol cyklov
za sekundu pomalšia ako normálny alfa rytmus.
Štúdia ďalej poukázala na to, že epizódy MZ boli u slečny Z spojené so stavmi
bdelosti. Tart sa vo svojej štúdii podrobnejšie nezaoberal možnými príčinami alfoidnej aktivity, respektíve tým, čo mohlo spustiť zaznamenané zníženie aktivity hladiny
alfa na hladinu alfoidnú. Zaujímavá bola aj skutočnosť, že slečna Z nahlásila stav
MZ vždy vtedy, keď EEG vykazoval alfoidný rytmus, avšak bez sprievodnej REM fázy
spánku, ktorá je typická pre snenie.
Ďalší výskum zameraný na MZ, ktorý uskutočnil Tart, zahŕňal zážitky Roberta Monroea, známeho experienta MZ. Počas experimentu, ktorý sa uskutočnil v roku 1968,
Monroeho MZ preukázali model mozgových vĺn podobný štádiu č. I. bežného spánkového cyklu (Tart, 1998). Tento model pozostával z vĺn theta, pričom do určitej miery v
ňom bola zaznamenaná alfoidná aktivita. Theta rytmus je typický pre regulárny spánok
a je súčasťou prvého štádia spánkového cyklu. Alfoidná aktivita podľa Tarta môže byť
klasifikovaná ako štádium usínania, respektíve stav vedomia tesne pred spánkom.
Je zaujímavé, že zistenia preukázané v prípadovej štúdii slečny Z, zdieľajú niektoré podobné črty s kľúčovými zisteniami prezentovanými v štúdii o MZ Roberta
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Pernerová (2000) rozlišuje v rodinách s přítomností tabuizace čtyři roviny popírání. Prvním z nich je popírání tabuizovaného tématu, druhým je popírání vědomí o něm, třetí rovinou
je popírání zodpovědnosti za něj a čtvrté je popírání jeho následků. V rodinné komunikaci se tyto roviny projevují tak, že
každá snaha dítěte promluvit o nějakém rodinném tajemství
je ignorována a umlčována. „Bohužel je také stále ještě běžné,
že se v rodinách jen zřídka toleruje vnitřní nesouhlas a odstup,
a to i tehdy, když se ještě nic neřeklo ani neudělalo.“ (Pernerová, 2000, s 120).
Kniha Rodinná tajemství nám přináší krásný popis, jaké
může mít tabuizace následky na fungování a kvalitu rodinného klimatu (Bradshaw, 1995).
Tabu deformuje rodinné vnímání. Dynamika tabu ohraničuje prostřednictvím pravidel zakázané oblasti nepřekročitelnými hranicemi, jež odvádějí pozornost rodiny od vnímání toho,
co se ve skutečnosti v rodině děje. Tabu infikuje emoční pole
rodiny a dlouho v ní podporuje hladinu intenzivní úzkosti, a to
z toho důvodu, že každé tajemství je nesmírně náročné udržet a zachraňovat a také si pamatovat, jaká verze, kdy komu
byla sdělena. Produkuje všudypřítomný strach z odhalení. Tabuizace také znemožňuje rozvinout autentickou vzájemnost
a vede k nesourodosti rodiny a vzájemnému sdílení. Ničí ale i
vzájemnou důvěru, spolehlivost, spontánnost a tvořivost. Tím
omezuje rozsah myšlení a kreativity, vede k rodinné ztuhlosti
a strnulým pravidlům. Pokud bychom se chtěli jen okrajově
dotknout vzorců, které se předávají generačně dále, tak je
tabu označováno jako hlavní faktor transgeneračního přenosu hněvu a smutku v rodině. Tímto znemožňuje uzdravovat
rodinnou minulost i rodinnou současnost a udržuje multigenerační dysfunkce. Bohužel se tímto vytváří a udržuje komunikační nefunkčnost rodiny jako celku.
Tabu by se mělo v rodinách vnímat pro udržení tajemství,
a ne rozvíjet tabuismus, dysfunkční komunikací. Spojují se
tak dva prvky, které dostávají rodinnou dynamickou komu-

nikaci na okraj společnosti. Děti ztrácejí schopnost vyprávět
o zažitém ději a rodiče věnující velkou pozornost komunikaci
na sociálních sítích a s přáteli na telefonu nemají již dostatek
komunikační energie hovořit se svými dětmi o zážitcích z běžného dne. Vytváří se pomyslná propast v rodinné komunikaci,
která bohužel vede k transgeneračním přenosům a vytváření
komunikačních vzorců dětí, které tyto vzorce budou používat
ve svých vztazích a rodinách.
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Antropo- ve vědě o člověku ve 13 výkladech
Článek byl zařazen po recenzním řízení
Abstrakt. Antropomorfismus <ř. anthropos – člověk, morphe – forma, tvar, druh> [eniologie, Anatolij Vasiľčuk] přítomnost a implantace informačního obsahu člověka a jeho charakteristik do informačně-energetických polí živočichů.
Promítání lidských vlastností a schopností do mimolidské skutečnosti. Pojetí, které Bohu připisuje lidské vlastnosti.
Charakteristické pro mýtickou řeč o Bohu či bozích.
Abstract. Anthropomorphism <r. anthropos – human, morphe – form, shape, species > the presence and implantation of human information content and its characteristics into informative and energetic fields of animals. projection of
human qualities and abilities into non-human reality. Concept that attributes human qualities to God that are characteristic of the mythical language of God or gods.
Klíčová slova: antropo-, antropologie, antropogeneze, antropomorfizmus, antroposofie.
Key words: anthropo-, anthropology, anthropogenesis, anthropomorphism, anthroposophy.
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Jemnohmotná těla automaticky stanovují informačně-energetické vzájemné výměny s informačně-energetickými poli vnějšího prostředí v souladu s charakterem okolního prostředí, strukturálně-funkčním stavem těl, výchovou, výukou,
vývojem, myšlením, činností, emocemi, přáními, úsilím, stavy zdraví, přítomnými
nemocemi, sociálně-ekonomickým postavením člověka a mnoha jinými faktory.
Na vědomí člověka záleží, které informačně-energetické vzájemné výměny
uskutečňují jemnohmotná těla – pozitivní nebo negativní pro vývoj, zdokonalení a projev jeho vlastností, zvláštností, schopnosti, funkcí a funkčních možností,
a jaký charakter informačně-energetického dualizmu se bude formovat v jemnohmotných tělech a jak se tento charakter bude projevovat ve vlastnostech člověka.
Vývoj člověka se uskutečňuje při stálém informačně-energetickém vlivu dualizmu
jemnohmotných těl. Pozitivním myšlením, humanistickou, všestrannou, harmonickou, duchovní, duševní a božskou výchovou, výukou a vývojem člověka je možné zcela neutralizovat negativní informačně-energetický potenciál
dualizmu jemnohmotných těl, nedopustit jeho projev ve vývoji vlastností,
zvláštností, schopností, funkcí, funkčních možností člověka a zcela zastavit informačně-energetickou vzájemnou výměnu jemnohmotných těl s pro člověka
neidentickými, necharakteristickými, nepřírodními, nevlastními, negativními,
biopatogenními, antiduchovními, antiduševními a antibožskými informačněenergetickými poli.
Každé jemnohmotné tělo nejúčinněji funguje v mezích svého barevného pásma
elektromagnetického spektra, je nejcitlivější na jeho vliv, plnou měrou se integruje
s identickými barevnými pásmy elektromagnetického spektra jiných jemnohmotných těl, podílí se na vytvoření informačně-energetické a strukturálně-funkční holografické integrace těl člověka. V případě nutnosti a funkční potřeby může každé

Obr. 1. Vnější části jemnohmotných těl člověka (frontální řez)
1 – červené tělo; 2 – světle zářivě červené tělo; 3 – oranžové tělo; 4 – světle zářivě oranžové tělo; 5 – žluté tělo; 6 – zelené tělo; 7 – světle zářivě zelené tělo; 8 – blankytné tělo;
9 – tyrkysové tělo; 10 – modré tělo; 11 – šeříkové tělo; 12 – ﬁalové tělo (Duše, Panny Marie);
13 – růžové tělo (duchovnosti, Ježíše Krista); 14 – bílé tělo (Ducha Svatého); 15 – zlaté tělo
(mahátmá, Boha); 16–29 – periferické prostory vnějších částí jemnohmotných těl: 16 – zlatého těla; 17 – bílého těla; 18 – růžového těla; 19 – ﬁalového těla; 20 – šeříkového těla; 21 –
modrého těla; 22 – tyrkysového těla; 23 – blankytného těla; 24 – světle zářivě zeleného těla;
25 – zeleného těla; 26 – žlutého těla; 27 – světle zářivě oranžového těla; 28 – oranžového těla; 29 – světle zářivě červeného těla
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jemnohmotné tělo člověka dočasně
fungovat v jakémkoliv barevném pásmu elektromagnetického spektra, tvořit holografické integrace, stanovovat
informačně-energetické a strukturálněfunkční vlivy a vzájemné závislosti s přeorientací vývoje člověka a jeho jednotlivých vlastností, zvláštností, schopností,
funkcí a funkčních možností.
V pozemských podmínkách se
jemnohmotná těla mohou zcela strukturně a funkčně projevovat pouze společně a při holografické jednotě s harmonicky vyvinutým, zdravým a živým
fyzickým tělem. Fyzické tělo se může
harmonicky vyvíjet, být zdravé, biologicky živé a adekvátně se anatomickomorfofunkčně projevovat pouze při
přítomnosti informačně-energetické a
strukturálně-funkční jednoty a holografické integrace s optimálně vyvinutými
jemnohmotnými těly. Po smrti fyzického těla dočasná – červené, světle
zářivě červené, oranžové, světle zářivě
oranžové, žluté, zelené a světle zářivě
zelené jemnohmotná těla postupně
zanikají, rozpadají se a jejich informačně-energetické hmoty se transformují
do informačně-energetických substancí
informačně-energetických polí Země a
Vesmíru. Věčná – blankytné, tyrkysové,
modré, šeříkové, fialové, růžové, bílé a
zlaté jemnohmotná těla ještě nějakou
dobu po smrti fyzického těla zachovají
své formy a struktury a mohu se funkčně projevovat v pozemských podmínkách do okamžiku jejich transformace
do tvaru podobného vajíčku nebo kouli,
s následným odchodem do duchovních
informačně-energetických sfér svého
kosmického původu. Věčná jemnohmotná těla mohou navštěvovat Zemi
a určitou dobu plnohodnotně projevovat své funkce, mohou být vtělená do
nového lidského života a vytvořit novou
informačně-energetickou a strukturálně-funkční holografickou jednotu znovuzrozeným fyzickým tělem, předat mu
informace fylogenetického, ontogenetického a evolučního vývoje a také částečně informace předchozích životních
zkušeností. Věčná jemnohmotná těla
jsou implantována do organizmu ženy
před oplodněním vajíčka. Od okamžiku
zygoty se v procesu ontogeneze fyzické,
červené, světle zářivě červené, oranžové, světle zářivě oranžové, žluté, zelené
a světle zářivě zelené těla formují a vyvíjejí v souladu s integrálními hologramy
věčných jemnohmotných těl. Intenzivněji se formují a vyvíjejí červené, světle
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vidění a prožívání smrti, věčnosti a nekonečnosti lidského
života.
Do výjimečných pocitů patří pocity:
Q vidění tvaru, struktury, barevné kompozice, kinematiky a
dynamiky pohybu informačně-energetických hologramů
slov, která vycházejí z úst lidí, myšlenek, které vycházejí
z vlastní hlavy a hlav jiných lidí,
Q vidění změn informačně-energetických polí vnějšího prostředí, vidění informačně-energetických hmot, jejich barevných kompozic, které jsou pohlcovány jemnohmotnými těly, vidění cirkulace informačně-energetických hmot
v jemnohmotných tělech,
Q vidění, jak malí duchovní andělé – léčitelé pronikají do
fyzického těla lidí, provádějí očištění, chirurgické operace,
různé manipulace s nemocnými orgány, výměnu nemocných orgánů za zdravé a jak uzdravují člověka,
Q prolétání energetickým tunelem, vidění jeho různobarevných stěn, jasného světla na konci tunelu a pronikání do
tohoto jasného světla, pobyt ve světle duchovního bytí,
komunikace s jeho světelnými bytostmi, setkání se Stvořitelem a jiné pocity.
Při prožívání těchto a jiných pocitů, vjemů a emocí se jim
percipient nemusí bránit, neměl by je analyzovat, pouze je
pasivně, velmi klidně, bez námahy sledovat. Je důležité nebránit se jakémukoliv pocitu, který v percipientu vzniká. Tak
to chce jeho fyzické tělo, jemnohmotná těla a je to podmíněno informačně-energetickým vzájemným ovlivňováním
jemnohmotných těl percipienta, eniopsychologa a informačně-energetickými poli vnějšího prostředí. Přicházející pocity
souvisejí s informačně-energetickým obsahem fylogenetického, ontogenetického a evolučního vývoje, který odpovídá
intelektuálním, mentálním, psychoemocionálním, etickým,
estetickým, duchovním, duševním, extrasenzorickým, profesionálním, profesním a sociálně-biologickým zvláštnostem,
vlastnostem a schopnostem člověka. Aplikace jemnohmotných těl napomáhají dosáhnout nejenom extrasenzorické, informačně-energetické a duchovní citlivosti, ale i mimosmyslových vnímání, vjemů, emocí a prožitků, kterých je schopna
většina lidí v souvislosti s individuálním fylogenetickým, ontogenetickým a evolučním vývojem jejich jemnohmotných těl.
V procesu léčebné holografické informačně-energetické
polymorfofunkční aplikace jemnohmotných těl při jakýchkoliv v člověku vznikajících pocitech, vjemech, emocích, prožitcích, stavech organizmu a jemnohmotných těl
Q
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člověk vždy zůstává při vědomí, je schopen kontrolovat
sebe a své okolí a může v libovolném okamžiku – podle
svého přání – ukončit aplikaci svých jemnohmotných těl.
Tím se ukončí na něho zaměřené informačně-energetické
působení, které se nikdy v budoucnu nebude projevovat
žádnými pocity a jakýmkoliv informačně-energetickým
vlivem. Pozorování několika tisíc percipientů ukazuje, že
terapeutický účinek holografické informačně-energetické
polymorfofunkční aplikace jemnohmotných těl není závislý na charakteru pocitu, vjemu, emoce a prožitku. Není
důležité, zda má člověk v průběhu aplikace pocity, vjemy,
emoce a prožitky, v jemnohmotných tělech každého člověka vždy zůstanou pozitivní informačně-energetické důsledky absolvované aplikace.
Pokračování v čísle 19
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a gel na nádobí. Pokud se podaří domluvit s dodavateli, tak také ocet, pro univerzální úklid a sodu nebo jíl pro vytvoření
vlastního šamponu nebo prostředku
na úklid. Samozřejmě tu nesmí chybět
jídlo. S jídlem si totiž s sebou domů odnášíme nejvíce obalů. Nejúsměvnější na
této věci je, že si koupíte produkt, tedy
například jídlo, které je zabalené v obalu, který je v obalu, zabalený do dalšího
obalu. Někdy nad tím až rozum začíná
stát, ale hold marketing, je marketing.
Pro mě je důležitý obsah a ne obal, barvičky a písmo na něm. Na nakupování
bez obalu není vůbec nic složitého. Jde
jen o to, že nejprve musíte „investovat”
do opakovaně použitelných obalů, což
jsou například lněné pytlíky, pytlíky vytvořené ze starých záclon, které si mj.
můžete vytvořit i sami doma a využívat
místo mikrotenových sáčku na ovoce a
zeleninu, bavlněné tašky, síťovky apod.
Dále si můžete domů pořídit různé dózy,
ve kterých budete skladovat bezobalově nakoupené potraviny. Jinak co se
týče drogerie, tu tekutou doplňujete do
již zakoupených vašich nádobek z předchozí drogerie, takže zde jen doplňujete
a neplatíte již za žádný obal. A co je na
tom nejúžasnější, nevytváříte odpad!
Opravdu sama jsem strašně překvapená
po tom, co předcházím vzniku odpadu,
kompostuji a pak recykluji, jak se snížil
můj interval vynášení koše.
Životní cesta, plán, filosofie
Ráda bych tady v Hodoníně a okolí
vybudovala komunitu, která se bude
se mnou snažit měnit pohledy na život.
Nejen z ekologického hlediska, bezodpadovosti a celkově respektu k přírodě
a zvířatům, ale také z hlediska malých
podnikatelů – farmářů, pekařů a různých rodinných podniků. Ráda bych
měla na výběr z toho, co jím a věděla, co
to vlastně je, než když přijdu do super
nebo hypermarketu a většinu masných
výrobků a pečiva vlastní jeden obrovský
podnikatel. Tito velcí podnikatelé totiž
nemají zdaleka ohled na přírodu nebo
respekt ke zvířatům nebo snahu o kvalitní pěstování bez chemických zbytečných látek a už vůbec ne podporovat
české malé podnikatele a prodávat české výrobky. Tyto výrobky jsou jen prezentovány jako české a kvalitní, ale jsou
dovážené a nekvalitní. V dnešní době

je potřeba znát svého farmáře a vědět,
čím krmíme své rodiny a komu dáváme
vydělat. Kdo se za naše peníze stará o
zvířata, jak kvalitní mají život (pokud nejsme vegetariáni nebo vegani a zvířata
jíme) a jakým způsobem pěstují ovoce,
zeleninu atd. Super alternativou pro ty,
kteří nechtějí vyhledávat přímo své farmáře je obchod v Hodoníně „Dobré jídlo
z Moravy”, kde se prodávají výrobky od
moravských farmářů a maso mají v BIO
kvalitě a z ekologického zemědělství.
BIO maso (pro ty, kteří neví, co to znamená) je zjednodušeně řečeno maso ze
zvířete, které mělo vhodné životní podmínky a bylo eticky zabito. Nesmí se jim
dávat růstové hormony a různé škodlivé
látky, které ovlivňují kvalitu masa.
Ráda bych tedy v pracovním i osobním životě dosáhla toho, že se v tomto
regionu tím, že budu propagovat tento
životní styl, který samozřejmě nemusí
být pro každého a najde se spoustu lidí,
kteří nebudou s mít názorem souhlasit,
ale pro ty, kteří mají zájem o bezodpadovější život a chtějí pomoct od odpadků a
chemikálií nejen naší Matce Zemi, ale i
sami sobě, pomohla se trochu stmelit
a vytvořit skupinu lidí, která si bude v
tomto ohledu pomáhat, radit a různě
podporovat. Nebráním se ani tzv. KPZce, kterou tady v ČR propaguje Tomáš
Hajzler. KPZ znamená komunitou podporované zemědělství a funguje to tak,
že si určitý okruh lidí, většinou v sousedství, najde svého farmáře, od kterého
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budou hromadně odebírat ve velkém
a bezobalově. Tento farmář se o tyto rodiny „stará”, dodává jim sezónní ovoce,
zeleninu, prostě vše, co pěstuje a tyto
rodiny si to potom přerozdělují na jimi
sjednaném místě. Jediná „nevýhoda” je
to, že nemáte např. jahody v lednu, ale
máte vždy jen sezónní ovoce. Pokud
tedy toto ovoce chcete v zimě, jedinou
možností je asi zavařovat. Ostatně, co je
lepší – nemít jahody v zimě, nebo mít,
ale bez živin a s ještě více chemií?
Mým cílem, plánem, životní cestou,
posláním, nebo jak to kdo nazývá, je
tedy inspirovat ostatní tímto životním
stylem, nechat se inspirovat těmito lidmi
a navzájem si pomáhat. Zpomalit tuto
uspěchanou dobu. Vrátit zpět kvalitu života, nekrmit jen farmaceutický průmysl
tím, že jíme otrávené jídlo v obchodech,
ale vybírat si kvalitní potraviny od svého
farmáře, pekaře atd. Také používáním
ekologických prostředků uzdravujeme
naši vodu. Produkováním méně odpadu
ozdravujeme oceány, lesy a celou planetu. A láskou k sobě a vzájemným porozuměním a pomáháním uzdravujeme
celý svět.
Tímto bych Vás ráda také pozvala na
besedu, která se uskuteční 11. 10. 2018
v 17:30 v prostorách knihovny v Hodoníně na toto téma. Bližší informace najdete na facebookové stránce obchodu
– www.facebook.com/rootshodonin.
Těším se na Vás!
Monika Janů
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Vyzkoušejte se zviditelnit v časopisu, který intenzivně propagujeme
a čtou ho lidé různých profesí a zaměření, v práci, doma,
na dovolené či chalupě.
Zveřejníme váš inzerát v 19. čísle časopisu, které vyjde 12. 11. v České republice a
na Slovensku. Můžete mít: řádkový inzerát o délce 10-320 znaků za jednotnou
akční cenu 149 Kč nebo 5,73 EUR. Váš inzerát bude zveřejněn v tištěném
vydání; řádkový inzerát o délce 10-320 znaků za jednotnou akční cenu 499 Kč
nebo 19,19 EUR. Váš inzerát bude zveřejněn v tištěném vydání, na internetové
stránce časopisu až do vydání dalšího čísla (březen 2019) a trvale umístěn
v souboru ke stažení s ukázkou časopisu, který je umístěn na webu časopisu.
Plošný inzerát je za cenu od 1 635 Kč nebo 62,90 EUR. Inzerát můžete zadat
do našeho systému www.enioshop.cz.

Inzerce
Diagnosticko-terapeutický systém
REE – restaurování elektromagnetické
energie živého lidského organizmu –
nový fenomén v medicíně, psychosomatice, psychoterapii, fyzioterapii a dalších profesích zaměřených na pomoc
lidem. Máte zájem o jejich využití ve
vaší odborné praxi? Tak právě pro vás je
připravena přednáška na sobotu 22. 9.
2018 v Praze. Zájemci o přednášku nebo
studium získají více informací prostřednictvím: e-mail: info@icpa-vvz.eu , www.
icpa-vvz.eu nebo na +420 602 266 098
Q

Škola přírodního léčení TILIA zahajuje od října další ročník studia oborů:
PŘÍRODNÍ MEDICÍNA, PSYCHOSOMATIKA, ČESKÉ BYLINÁŘSTVÍ a ZDRAVÁ VÝŽIVA. Praha a Č. Budějovice. Propojení
teorie s praxí, zkušení ověření lektoři,
mnoho podnětů pro poradenství a život. www.skolaprirodniholeceni.cz, tel.:
731 508 918

Q

Q Víkendový seminář „Ordinace v po-

hybu“ pro každého, komu je ZDRAVÍ
prioritou. 22.-23. 9. 2018 v Přerově. Informace a zápis na telefonu 773 282 010
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Pokud hledáte ojedinělé a komplexní řešení vašeho problému, pak
metoda: Cesta Pod vědomí, je tím správným řešením, o kterém tak dlouho sníte.
Více informací o metodě naleznete na
www.gaiaporadna.cz
Q*Staňme se léčitelem sami sobě*
Probuzením svých přirozených schopností odhalíme možnosti, jak se vyznat
ve složitých životních situacích, jak je
uzdravit, a tím i pomoci svému tělu od
nemocí. Všichni jsme Boží děti, bez rozdílu vyznání a barvy pleti. Láska uzdravuje, nezná hranic, léčí buňky i celé
národy. Léčení psychických i fyzických
neduhů Pránou lásky. S požehnáním
Renáta Rowena* www.renatarowena.cz,
tel.: 777 312 137
Q

L-COMPLEX H-TECHNOLOGY – světová špička. Držitel Nobelovy ceny za
medicínu Dr. Ignarro ve své knize: Program Ano NO (oxid dusnatý) skutečný zachránce života, došel k závěru, že
rozdíl mezi zdravím a nemocí je často
otázkou toho, na jaké úrovni NO ve vašem těle funguje. NO se může stát doslova otázkou života a smrti. Viz str. 51.
Díky mé technologii, která je výrobním
tajemstvím (proto Hricik Technology),
se podařil produkt, který má vynikající
výsledky při léčbě chronických nemocí
(např. kardiovaskulární, rakovina, inkontinence, infekce). Objednávky na
hricik@stonline.sk, +420 603 231 253,
+420 702 946 420, +421 905 256 038.
RNDr. Vladimír Hricík, CSc.
Q
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Můj pravdivý život
Milí přátelé, s Láskou vás vítám na růžové dvoustraně, která má za úkol
pohladit, obohatit a zpříjemnit náš pobyt na naší drahé Planetě. Budeme se
setkávat pravidelně v každém vydání časopisu Eniologie člověka. Protože
eniologie – laickými slovy – odborně popisuje a vysvětluje věci mezi nebem
a zemí, budu vám předkládat i „éternou předpověď“ na následující tři měsíce
tak, jak ji vnímám z pohledu mého Já.
Ráda bych se vám představila, milí
čtenáři. Mnoho let pracuji v oblasti duchovního vývoje na základě mé transformace Vědomí, která započala před 26
lety. V tom období ještě existoval „spící
Svět“, který nenabízel, tak jako nyní, přehršel informací a pomoci skrze zkušené
léčitele či lektory, psychology a nekonečné množství dobře čitelné literatury
přizpůsobené západnímu člověku. Tím
chci říci, že přes veškerou snahu lékařů a
psychologů tehdejší doby, nebylo možné mě jinak diagnostikovat než „psychicky unavenou“. Doslova při Životě
mně držela má víra v Boha, kterého jsem
v té době neuměla pojmenovat a představit si, ke komu se to vlastně modlím
a u koho si vyprošuji jeden den po dni
prožívaných v šílených atacích absolutní
nekomfortnosti ve zmatenosti a v bolestech těla i duše.
Dnešní Svět tuto proměnu Člověka
nazývá psychospirituální krizí, kterou
prochází již tisíce lidí společně se vzedmutou vlnou Vzestupu Lidstva. Automaticky v souhře nárůstu Vědomí jak Matky
Země, tak Člověka, dochází k expanzi
Vědomí dle připravenosti a osudových
inkarnačních plánů každého jednotlivce. Profesor Stanislav Gróf je v této oblasti vynikajícím průkopníkem.
Při mých prosbách a modlitbách postupně docházelo k odpovědím a k tzv.
vyselektováni vhodného od nevhodného. Byl to neuvěřitelně dlouhý proces
plný úzkostí, otázek a odpovědí, které
se po čase dostavovaly jako náhlá inspirativní vnuknutí většinou po velkém
vyčerpání, kdy už ego nemělo sílu k ničemu.
Slova Klepejte, bude vám otevřeno,
Proste, bude vám odpovězeno, nabírala na významu až do té kvality, že už
mně občerstvovala čím dál hlubším nádechem i výdechem. Smrtelný pot se
střídal s klidnými chvílemi jakési vnitřní
naladěnosti a čím dál pevnější víry, že
vše má nějaký význam, pravděpodobně
mnohem hlubší, než jsem si v té době
vůbec uměla představit.
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Tento proces přerodu trval několik
let. Jako samouk, kterému nikdo nerozuměl, jsem to prožívala velice těžce, neb neustále pochybujete o svém
zdravém rozumu, však přesto Vyšší síla
stála při mně a postupně mě dováděla
do harmonie těla i duše. Automaticky,
pokud vyzáříte toliko proseb o vedení a
s upřímností se odevzdáváte Nebesům,
jste vedeni neviditelným vláknem Lásky,
které sílí a pevní, až se z něj nakonec stane lano... Vsadíte na něj, neb dostáváte
jasné důkazy o tom, že síla Lásky existuje, že Dobro existuje. Bylo to v době,
kdy jsem neměla ani potuchy o nějakém
duálním Světě světla a tmy.
A pak jste vedeni ke svým úkolům,
k naplnění své Osudovosti. V mém případě Poslání být tu pro každého, kdo
potřebuje navést na svou Cestu, ozřejmit situace, vztahové záležitosti či dovednosti, k čemu a jak využít tyto dary.
Co s nemocemi, akutními či chronickými, jak je léčit, jak pochopit jejich význam v Životě. Vždy vše souvisí se vším.
Stejnorodé přitahuje stejnorodé. Proto
za několik let jsem byla dovedena na
místo, kde začala má praxe. Poradenství,
konzultace, léčitelství...
Však vývoj nikdy nekončí... Prošla
jsem celou řadou výukových lekcí, vždy
v jisté fází svého duchovního růstu. Co
má zůstat ve vašem Životě, zůstane, co
již splnilo svůj účel, odchází. Zdržovat
přátelé či partnera nelze, pokud se diametrálně liší vaše Vědomí s Vědomím
druhých, není udržitelný stav sounáležitosti možný. To neznamená, že je přestáváte milovat... To jen znamená, že už si
čím dál méně máte co říci...
Tato doba Vodnářského Věku udílí
lekce, na které jsme čekali tisíce let. Přísnou formou, která jediná na nás Lidstvo
platí, jež je víc než neoblíbenou, dochází
k prudkým uvědoměním a zatřepáním
s naší myslí, aby si uvědomila, že není
skutečná, však potřebná, pokud už myslí v souhře s Myslí Vyšší – dle P. Bruntona se Světovou Myslí. Paul Brunton
je jeden z prvních filozofů, který mně

hluboce oslovil a v mých ranných létech
duchovního vývoje dal smysl jednotlivým dnům, které jsem prožívala velmi
dramaticky.
Prvotním mým buditelem však je a
navždy zůstane Ježíš Kristus. Nejen jako
historická osoba, od níž se odvíjí naše
dějiny, však v první řadě jako absolutní
Symbol bezpodmínečné lásky. Nechodím za ním do kostelů a chrámů, sídlí ve
mně, prostupuje můj chrám. Tato vůně a
příchuť je absolutní esencí Našeho Domova. Tu jsem vyciťovala od mala, aniž
bych si uvědomovala, o co jde. Skrze
mou velkou přecitlivělost jsem k ní měla
velmi blízko, o to víc jsem byla zraněná a
osamocená, když se vytrácela...
Dlouho jsem myslela, že jí udržím tím,
když budu převelmi vstřícná k druhým
lidem, ke své rodině, okolí... Vidět úsměv
či vděčný pohled za pomoc, bylo vždy
pro mě vším. Však na základě nepochopení pravého významu Bezpodmínečné
Lásky jsem dělala spoustu kompromisů,
které již nebyly adekvátní k mým potřebám a tužbám. Ranit druhého bylo pro
mě nepřijatelné, proto jsem v ústupcích
volila formu zrady na sobě samé... Trvalo
dlouho, než jsem pochopila... Můj vývoj
mně poctivě vede Cestou, na které se
učím v první řadě milovat bezpodmínečně sama sebe. Jen takto totiž může
dojít k příchodu nového člověka. Douceleného, Vědomého, kdy se Vnitřní
Žena a Vnitřní Muž synchronizují, nehádají se v sobě, však v mírnosti k sobě
přistupují, aniž by si brali navzájem svá
práva.
To je můj Cíl. To je nás všech Cíl. Naplnit
se Láskou, která je paradoxně v nás odjakživa. Zvědomit Jí. Sloučit své malé já
s Vyšším Já, sloučit dualitu v Jednotu.
Stáhnout Nebesa na Zem a žít s uvědoměním si své Nesmrtelnosti. Všude se v
posledních létech o tomto píše a mluví,
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