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jasmonová. Kyselina abscisová sa tvorí v rastline ako reakcia
na dehydratáciu, mrznutie a podchladenie rastliny [8], či pri
mechanickom poranení a ako ochrana pred patogénom [6].
Spomaľuje rast rastliny v nadzemnej časti, zatvorenie prieduchov, opad listov a na druhej strane podporuje rast koreňov.
Kyselina jasmonová inhibuje rast rastlín, vyvoláva opad listov
a tvorí sa ako reakcia rastliny na poranenie [9]. Etylén je jednoduchý plynný nenasýtený uhľovodík a v rastlinách sa produkuje pod vplyvom stresových faktorov ako je sucho, záplavy a
mechanické poškodenie [8].
K tvorbe makromolekulových látok ako sú fytoncídy, fytoanticipíny a fytoalexíny dochádza v prípade biotických
stresových faktorov, ktorými sú baktérie, huby a vírusy, ale
aj herbivórne živočíchy (Obrázok 3). Fytoanticipíny sú bežne
prítomné v bunke, ale k ich aktivácii dochádza až v prípade
ohrozenia rastliny patogénom [10]. Fytoalexíny sú sekundárne
metabolity zodpovedné nielen za obranu rastliny voči útoku
patogéna, ale zapájajú sa aj do procesov rastu a reprodukcie
[11]. Sú to zvyčajne farbivá, ktoré lákajú opeľovače, zároveň
však chránia bunky pred nadmerným suchom a radiáciou
zo slnka. Pri konzumácii sa v ľudskom organizme vyznačujú
množstvom pozitívnych biologických aktivít, z ktorých najvýraznejšia je antioxidačná a tak sú ako nutraceutiká vysoko
perspektívny predmet výskumu [12].
Oxid dusnatý (NO) funguje ako signalizačná molekula
v prípade, že rastlina je konfrontovaná s abiotickými alebo
biotickými formami stresu. Jeho koncentrácia je limitujúca pre
expresiu génov zapojených do obranných reakcií rastliny.
Slovenskí vedci zistili, že aj prítomnosť kremíka v rastlinných pletivách má súvislosť s reakciou na rôzne formy stresu a
vyššie množstvá tohto prvku sú zodpovedné za suchovzdornosť obilnín [13]. Okrem toho stres aktivuje o rastlinnom organizme aj syntézu osmoregulačných zlúčenín ako sú cukry,
aminokyseliny a polyalkoholy a to z dôvodu, aby nedošlo vplyvom stresu k narušeniu prirodzeného rovnovážneho stavu,
ktorý následne ohrozuje životné procesy v rastline. Významnou zložkou bunkových stien rastlín sú mastné kyseliny, ktoré

Obrázok 3 – List obilia ako reakciu na napadnutie herbivornou húsenicou priťahuje produkciou prchavých aromatických látok parazitickú osičku [8].
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sú vplyvom vonkajšieho prostredia náchylné na poškodenie.
Z hľadiska ochrany dochádza pri vysokej teplote k ich saturácii, čo je zvýšenie množstva nasýtených mastných kyselín na
úkor nenasýtených, aby sa stala membrána pevnejšou.
Antioxidačný systém
Stres je pre organizmus (rastlinný i živočíšny) záťaž charakteristická nadmernou produkciou voľných radikálov, čo
sú hlavne reaktívne formy kyslíka a peroxid vodíka. Sú aktívne a atakujú biomolekuly, biologické membrány a nukleové
kyseliny v rastline a spôsobujú ich deštrukciu. Za normálnych
podmienok je koncentrácia voľných radikálov v organizme
nízka a pozitívne vplýva na rast. Vplyvom stresu sa ich koncentrácia výrazne zvyšuje a nastáva tzv. oxidatívny stres. Univerzálnym ochranným mechanizmom rastlín je v tomto prípade antioxidačný systém. Znamená produkciu antioxidačných
molekúl a aktiváciu antioxidačných enzýmov, ktoré udržiavajú
hladinu reaktívnych foriem kyslíka „pod kontrolou“. K hlavným
antioxidačným enzýmom patria superoxid dismutáza, kataláza a rôzne peroxidázy [14].
Genetická adaptácia
Domestikácia spôsobila, že z voľne rastúcich predkov rastlinných druhov vznikli kultúrne plodiny, ktoré inak vyzerajú.
Cielený výber rastlín bol zameraný na vysokú úrodu veľkým
počtom semien v klase alebo ich veľkosťou, ale dôležitá bola
aj výška rastliny a jej odolnosť voči rôznym faktorom prostredia [15]. Tento výber sa postupne zakomponoval pevne do genetickej informácie vo forme DNA [16]. štúdie však ukázali, že
v prípade domestikovaných rastlinných druhov došlo k strate mnohých génov, ktoré majú priamy alebo nepriamy vplyv
na reakciu rastliny na abiotický stres a mieru jej tolerancie. Je
dokázané, že voľne rastúce rastliny a krajové odrody sú veľmi
často odolnejšie a táto ich vlastnosť sa dnes využíva v šľachtení na znovu-navrátenie génov tolerancie do domestikovaných
rastlín.
Možnosti výskumu stresu rastlín
z eniologického hľadiska
Rastlina je živý organizmus obdobnej štruktúry ako živočíchy, tj. jej organizmus taktiež tvoria bunky, bunky sa spájajú
do pletív, tvoria orgány, na zachovanie života v organizmoch
prebiehajú obdobné biochemické procesy... Rovnako tak sa
vyznačuje rastlinný organizmus okrem hrubohmotných (merateľných, exaktných) prejavov, aj jemnými úrovňami. Je málo
ľudí, a ešte menej racionálnych vedcov, ktorí veria v takéto
úrovne rastlín. Taktiež je dnes málo prístrojov, ktoré by dokázali tieto jemné energetické prejavy rastlín citlivo detekovať.
Ak však vezmeme do úvahy niektoré zákony stáročia platné
a nevyvrátiteľne fungujúce v chémii a fyzike, je nám evidentné, že ani rastliny nemôžu fungovať inak a zákon zachovania
energie alebo 1. a 2. termodynamický zákon sa ich nedotýkajú
o nič menej ako iných živých organizmov.
Je len otázkou času, domnievajú sa niektorí pokrokoví a na
svoju dobu nepochopení svetoví vedci, kedy prestaneme
rastliny podceňovať. Prof. RNDr. Františe Baluška, DrSc., patrí
k priekopníkom rastlinnej neurobiológie a je kmeňovým zamestnancom Botanického ústavu SAV, prednáša na UK v Bratislave a vedie laboratórium v Inštitúte bunkovej biológie
rastlín na univerzite v Bonne. Podľa jeho výskumov je rastlina schopná vnímať tlak, teplotu, gravitáciu, stres... a používať
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Nalezení správné formulace nového postoje duše je klíčové. Tvoříme léčebný postoj. Ten musí být realistický, uvěřitelný a dosažitelný, musí v něm být naděje. Zkuste se nyní na
moment sami zamyslet nad tím, jak by v jejím případě takový
nový pozitivní postoj mohl znít…
I nám to chvíli trvalo, a potom to zčistajasna přišlo. „Ještě
mě čeká hodně dobrého!“ Ano, „ještě mě čeká hodně dobrého“, není přece důvod, aby tomu tak nebylo. Naděje… Naděje
vytváří v duši příznivé podmínky pro léčení a má v sobě energii a život.
V této chvíli jsme klientce nabídli nový postoj, který procítila, prožila a přijala. V jejím nitru došlo k přepisu negativního
postoje na postoj nový, založený na naději. Paní se následně
zeptala, co má teď vlastně dělat, jak má žít? Doporučil jsem jí,
ať si denně nový postoj stokrát připomene i s pocitem, který v
ní tato věta vyvolává (pozor, nezaměňovat s nezacílenou afirmací!) a směle vykročí těmito „dveřmi“. Ať žije s tímto postojem
a je otevřená každé situaci, která se jí naskytne. Tak si bude
utvářet novou životní cestu, bude se učit žít jinak, ve svobodě.
Vše bude postupně přicházet tak, jak sama bude chtít a jak
bude připravená. Když se zvedla k odchodu, všiml jsem si, že
se přestala hrbit a vrásky zármutku vystřídal mírný, odhodlaný
úsměv.
Z tohoto příkladu je zřejmé, jak naše postoje určují naše
životní okolnosti. Založené na strachu zastavují náš vývoj a
strach sám o sobě vylučuje uplatňování svobodné vůle, vlastně nám téměř „zakazuje“ vstoupit na harmonickou cestu životem. Znemožňuje nám i rozpoznat ty správné podněty a příležitosti pro rozhodování, kudy se vydat, předurčuje způsob
myšlení a jednání. Je to slepá ulička, ze které se těžko hledá
cesty zpět. Když se nezmění postoje, dostáváme se do začarovaného kruhu stejných negativních reakcí na různé podněty, to vše s možnou zhoršující se tendencí. Cesta strachu bere
duši život.
Dále vidíme, jak strach působí v několika životních rovinách a různě v průběhu časové osy. Projevuje se zde několik
klíčových jevů, které předurčují naše reakce, ale také energeticky nás oslabují prožíváním negativních emocí, které si sami
generujeme z negativních postojů. Je přirozené, že posuzujeme realitu na základě zkušeností, ale už i zde se objevují
odlišné postoje. První je založený na přijetí: „Ano, tato situace
nedopadla příliš dobře, ale příště to určitě dopadne lépe“.
A druhý postoj, který je již založený na strachu, odmítání.
„Mám strach, že to příště dopadne zase špatně.“ Předurčuje,
že člověk v podobné situaci ji automaticky prožívá emočně
negativně.
Strach předurčuje způsob vnímání, přijímání, ale také ovlivňuje výslednou reakci na podnět. Strach je stres a reakcí na
stres je „útok“ nebo „útěk“, což v žádném případě není harmonický stav pro rozhodování. Útok ani útěk není ve většině případů adekvátní reakcí a vede ke konfliktu. „Útok“ ke konfliktu
s okolím, „útěk“ k vnitřnímu konfliktu a kumulování energie z
negativních emocí. Jednání z této podstaty je hlavní příčinou
celé problematiky narušeného, nesvobodného rozvoje jedince a nepřijetí odpovědnosti, protože samotný postoj založený
na strachu nás odsuzuje prožívat negativní emoce. To způsobuje nepřijímání přítomnosti, energeticky nás to vyčerpává a
vyprodukované reakce jsou dalším zdrojem negativních emocí, vzniklých z vnitřních a vnějších konfliktů. Vše je navzájem
propojené a jedno zhoršuje druhé. (Také zde hraje roli biochemická odpověď organismu na strach-stres, kdy dochází
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k vyplavení stresových působků a hormonů, které nám opět
předurčují typ reakce a chování.)
Další jev, který je klíčový a má zásadní destruktivní dopad
na život člověka, je tzv. prolínání negativního postoje. Podle
konkrétního postoje vzniklého ze strachu začínáme postupně
posuzovat i další situace z jiných oblastí našeho života, ačkoliv s původním traumatem nemají nic společného („Vždycky
všechno dopadne špatně.“). Vzniklý vzorec se začíná uplatňovat i na jiné životní situace, negativně ovlivňuje naše vnímání,
emoce a jednáni, ale nyní již v daleko obsáhlejší části našeho života. Dochází k dalšímu nadměrnému a neadekvátnímu
prožívání negativních emocí, strachu, stresu se všemi výše
uvedenými důsledky s dopadem na duševní stav jedince, na
utváření jeho reality, volby životní cesty, na míru intrapsychických a interpersonálních konfliktů a na jeho zdraví a životní
energii.
Jednoduše řečeno, postoje založené na strachu v nás generují zvýšené množství negativních emocí a ty energeticky
oslabují celý náš systém. Strach a vzniklé negativní emoce zapříčiňují negativní, konfliktní reakce vůči okolí nebo sobě. Nejsou harmonickým podkladem pro rozhodování a řešení situací, naopak jsou zdrojem desintegrace a duševní tenze jedince.
To vše je postupem času v různé míře znásobeno prolínáním
postoje do dalších oblastí života. Výsledkem jsou lidé ztrápení
strachem a obelhaní egem, kteří se odchýlili od harmonické
cesty životem.
Princip terapie
Cílem terapie je nahrazení negativních postojů novými,
konstruktivními, léčebnými. Začíná se rozkrytím a verbalizací postojů klienta založených na strachu, obavách, sobectví
nebo mylných představách o sobě nebo okolí. Dále umožňuje pacientovi vhled do důsledků jeho negativních postojů a
ukazuje mu jejich destruktivní dopad v jeho životě. Následuje
rozkrytí jeho traumatizujícího zážitku, ze kterého negativní
postoj vznikl a potom se klient aktivně podílí na utváření nového postoje, založeného na naději.
Postup terapie s klientem (v bodech)
Vždy je potřebné vysvětlit klientovi principy, se kterými
pracujeme a vtáhnout ho do celého procesu transformace.
Musí pochopit, že každá myšlenka má svou energii a náš organismus na ni reaguje. Dále že naše myšlenky jsou utvářeny
našimi postoji a naše postoje utvářejí emoce, myšlení a jednání. Nejsme jen pasivními oběťmi našich postojů, ale můžeme
s nimi aktivně pracovat a tím měnit vlastní prožívání, emoce,
myšlení, chování a vlastně celou životní cestu.
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A. L. Vasiľčuk

Rubínová, stříbrná, malinová a bronzová
informačně-energetická hmota
jemnohmotných těl člověka
Článek byl zařazen po recenzním řízení
Pokračování z čísla 9
Resumé. Jsou enioanatomicky popsány necharakteristické informačně-energetické hmoty jemnohmotných těl člověka – rubínová, stříbrná, malinová a bronzová, je ukázán jejich pozitivní a negativní význam pro člověka, jeho těla,
vlastnosti, zvláštnosti, schopnosti, funkce, funkční, psychické, sociální, duchovní, PSI-fenomenální a jiné možnosti člověka. Je vysvětleno, za jakých podmínek vznikají v jemnohmotných tělech tyto necharakteristické informačně-energetické hmoty, kdy a jak je těla začínají využívat.
Resume. They are enioanatomical uncharacteristic energy-informational substances of subtle bodies – ruby, silver,
raspberry and bronze described, is shown their positive and negative significance for human, his bodies, characteristics,
traits, abilities, functions, functional, psychological, social, spiritual, PSI- phenomenal and the other man‘s possibilities.
It is explained under what circumstances arise in subtle bodies uncharacteristic energy-informational substances, when
and how the body begin to use these materials.
Klíčová slova: rubínová, stříbrná, malinová a bronzová informačně-energetická hmota, vznik, význam, pozitivní, negativní
informačně-energetický vliv těchto necharakteristických hmot, nové holografické integrace těl, informačně-energetická rezerva.
Key words: ruby, silver, raspberry and bronze energy-informational substances, origin, meaning, positive, negative, combined energy-informational impact of these uncharacteristic energy-informational substances, new holographic integrations
of bodies, energy-informational reserve.
Aktualita. Bez všestranného výzkumu necharakteristických rubínových, stříbrných, malinových a bronzových informačně-energetických hmot jemnohmotných těl člověka není možné vysvětlit většinu poruch enioanatomické
normy jemnohmotných těl člověka, příčiny nedostatečného vývoje člověka, nemravného, neetického, kriminálního a sociálně nebezpečného chování člověka, příčiny a
faktory vzniku nemocí, zvláště onkologických a nespecifických těžkých duševních nemocí, a také možnost vzniku
nových jemnohmotných těl člověka a zvláštních PSI-fenomenálních schopností v procesu jeho evolučního vývoje
a mnoho jiného. Absence enioanatomických znalostí o
těchto necharakteristických, nepřírodních, nevlastních a
netypických informačně-energetických hmotách je doprovázena chybami ve výchově, výuce, vývoji, tréninku,
léčení, regeneraci, rehabilitaci a rekondici člověka.
Znalosti necharakteristických informačně-energetických hmot jemnohmotných těl umožní jejich pozitivní využití, vyvarovat se chybám negativního, antiduchovního
a biopatogenního informačně-energetického vlivu na člověka těchto necharakteristických informačně-energetických hmot, a také neutralizovat podmínky vzniku těchto
hmot v jemnohmotných tělech a jejich negativní vliv na
vývoj člověka, jeho těla, vlastností, zvláštností, schopností, funkce a různorodé funkční, psychické, sociální,
duchovní a PSI-fenomenální možností. Při všestranném
vývoji jemnohmotných těl se rubínová, stříbrná, malinová
a bronzová informačně-energetická hmota může transformovat na pro jemnohmotná těla přírodní informačněenergetické hmoty.
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Cíl. Enioanatomická charakteristika rubínových, stříbrných, malinových a bronzových informačně-energetických hmot jemnohmotných těl člověka.
Rubínová informačně-energetická hmota
Rubínová informačně-energetická hmota integruje různou
souměrnost informací, mikročástic, světla, energií, informačně-energetických substancí a bioplazem červených, bordových, žlutých, okrových, zelených, blankytných a modrých
barevných pásem elektromagnetického spektra. Rubínové
informačně-energetické hmoty se v jemnohmotných tělech
spojují s merudandovými rubínovými mikrokanály, rubínovými bioplazmami a substancemi medulární čakry, rubínovými
komponentami životních informačně-energetických bioplazem sušumny, merudandy, idy, pinhaly, hvězdných kanálů,
vněstrukturní a vnitřněstrukturních sítí subultrakanálů. Svými komponentami se rubínová hmota spojuje a uskutečňuje
přímé informačně-energetické vzájemné výměny se všemi
jemnohmotnými těly, přitom každá jednotlivá barevná komponenta s určitými jemnohmotnými těly v určitých pásmech
elektromagnetického spektra (obr. 1.).
Fungování medulární čakry zabezpečuje stálou přítomnost
rubínových informačně-energetických hmot v jemnohmotných tělech. Dostatečné množství rubínových informačněenergetických hmot v jemnohmotných tělech napomáhá
jejich všestrannému vývoji, vyvážené holografické integraci těl, vývoji a projevu duchovních a PSI-fenomenálních
schopností, informačně-energetickému posílení funkcí jemnohmotných těl, prohloubenému zdokonalení a nestandard-
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ODBORNÉ ČLÁNKY A RUBRIKY

DNA – spirála informací
DNA – superstar mezi bílkovinami.
Glorifikovaná, opěvovaná a přeci stále
záhadná nositelka informace o podstatě života. Její vnitřní genialita není stále
doceněná a vědci, kteří jí pitvají na materiální úrovni, jí v jejích schopnostech
v podstatě dehonestovali. My si povíme
něco o tom, co tato biologická struktura vlastně obsahuje a dokáže. Musíme
ovšem začít historií jejího zkoumání.
V roce 1910 podrobné mikroskopické
analýzy ukázaly, že dědičné informace
předávané z generace na generaci jsou
obsaženy v chromozomech. Porozumění funkci chromozomů bylo dokonalejší
až tehdy, když vědci v roce 1944 určili,
že dědičnou informaci v sobě ve skutečnosti nese DNA. V roce 1953 vědci James
Watson a Francis Crick odhalili strukturu DNA a nové biologické náboženství
bylo na světě. Elegantní obraz její dvojšroubovice se na dlouhá desetiletí stal
kulturní ikonou vědy. Nicméně zatím se
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nepodařilo ve všech ohledech nalézt její
vnitřní krásu a vysvětlit všechny funkce,
které vytvářejí samotný život.
Na základě 3D poznání je DNA tvořena ze dvou aminokyselinových vláken,
na které jsou navázány informační komponenty. Tyto komponenty jsou tvořeny
speciálními bílkovinnými strukturami
– nazývanými „nukleové báze“. Ty jsou
základní součástí nukleových kyselin.
Děli se na báze purinové (adenin, guanin) a báze pyrimidinové (cytosin, uracil,
thymin). Pro tyto komplementární páry
platí, že jedna z nukleových bází je vždy
purin (A či G), druhá je pyrimidin (C, U,
T). Sekvence bází DNA v obou vláknech
jsou zrcadlovými obrazy jedna druhé.
Existuji však i alternativní možnosti párování, které umožňují vznik některých
méně obvyklých situaci. Těchto pět
základních bází má ještě své modifikace, kterých je více než 100, takže počet
možných kombinovatelných párů se au-

tomaticky zvyšuje o několik řádů. Každý
gen, každá genová informace je pak
tvořena tripletem těchto bází.
Od konce 80. let minulého století se
světové vědecké úsilí zaměřilo na vytvoření soupisu všech genů, které má
člověk k dispozici. Byl zahájen projekt
„Lidský genom“. Odborníci na podkladě
čistě biologického determinismu soudili, že jestliže geny zcela generálně řídí
naše biologické aktivity, bude pro zmapování složitosti lidského těla nalezeno
cca 120 tisíc genů. Genetici ovšem zažili
pořádný šok, když zjistili, že celý lidský
genom se skládá z přibližně 25 tisíc
genů. Ještě více ohromující byl objev,
že pouze malá část lidského genomu
má sekvence bází, které skutečně kódují geny. Většina struktury DNA ovšem
není takto kódovaná a původně byla
tedy označovaná jako „odpadní“. Že by
moudrá matka příroda tak plýtvala s potenciálem této exkluzivní aminokyseli-
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padě, že jsou tyto odpadní místnosti
osvětlené pouze uměle, je třeba klást
důraz na kvalitní svítidla (nezbytná
energie světla) a zvolit květiny alespoň
umělé. Dbejme však na to, aby se na
listech nehromadil prach, čas od času
je třeba dekoraci propláchnout vodou.
Nezapomínejme ani na příjemné vůně,
které potěší celou rodinu. Doporučuji
éterické olejíčky, které při zasloužené
relaxaci nesmí chybět.
Na toaletu, která je oddělená od koupelny, také patří obrazy s květinami, zvířaty, nebo přírodou, protože místnost
zcela rozzáří a vdechnou jí nový rozměr.
Obraz, či květiny se pak stanou tím prvním, co člověk vnímá a jeho pozornost
nebude pouze přitahovat záchodová
mísa.
Dalším důležitým prvkem v koupelně je zrcadlo. Mělo by být pokud možno
velké, abychom toho ve svém životě vi-
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děli co nejvíc a neunikly nám širší souvislosti.
Co se týče barev, všeobecně zde využíváme prvek země a dřeva. Tedy hnědá,
krémová, žlutá, nebo zelená jsou do odpadních místností nejvhodnější. Jak je
zkombinujete, je na vás. Jiné barvy jsou
vhodné po osobní konzultaci s odborníkem Feng Shui přímo pro dané místo. Nevhodná však je zde barva modrá
a černá, neboť ještě více posilují vodní
prvek. Černá nám navíc na podvědomé
bázi asociuje špinavou, kalnou, odstátou
nevoňavou vodu tůní, v níž zkrátka není
možné se příjemně osvěžit, dostatečně
umýt, ani odpočívat. Černá, stejně jako
jiná tmavá barva do koupelny nepatří.
Přesto, že zde provedete bezchybnou
očistu těla, nedojde k očistě psychické a
mentální. Vaše mysl se bude i po příjemné koupeli zabývat „černými“ stresujícími myšlenkami.

V současné době se stává módním
trendem umisťovat koupelnu přímo do
ložnice. Já bych to ale určitě nedoporučovala – po čase se budete cítit vyčerpaní, vztahy mohou být plné nežádoucích
emocí, nemluvě o tom, že element vody
po čase hasí i ten největší milostný žár.
Užívejte si úklid ve výše uvedených
místnostech, stejně jako v dalších ve vašem prostoru. Při uklízení totiž nevědomě čistíte i svůj vnitřní prostor, odstraňujete energetický balast a nepotřebné
emoce nejen ze své mysli, ale i ze srdce.
Pokud při úklidu tento proces zvědomíte, bude vám a poté i celé Vaší rodině
dobře na duši a Váš domov se stane stabilní oázou klidu a míru.
Iva Matyášová
Lektorka a poradkyně metody Feng
Shui
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pak tato praktická disciplína ustoupila
více psychologickému přístupu k astrologii založené na výkladu osobního
horoskopu.
Je to škoda, protože horární astrologie umožňuje jít k podstatě věcí a namísto obsáhlých výkladů nabízí jasnou
a srozumitelnou odpověď. Zatímco v
zahraničí se této metodě věnuje stále
mnoho astrologů, u nás je její znalost
spíše okrajovou záležitostí. Je na čase to
změnit, neboť podle mě naplno odhaluje skutečný potenciál astrologie, který
se dnes bohužel často ztrácí. Proto jsem

vytvořil specializované webové stránky
www.horarium.cz, kde může každý položit hvězdám dotaz. A zároveň zde má
možnost se horární astrologii naučit,
díky dálkovému studiu, které je vhodné
i pro úplné začátečníky.
Aby mohla horární astrologie správně
fungovat, je třeba položit dotaz tehdy,
kdy nás napadne zeptat se hvězd. Otázka by měla vzniknout přirozeně a spontánně, protože právě tehdy se odráží v
aktuálních konstelacích. Dále je důležité
dotaz správně formulovat. Otázka by
měla být stručná a srozumitelná. Nejlé-

pe se řeší otázky, na které lze odpovědět
ano či ne. Typické příklady otázek jsou:
Miluje mě? Vydrží náš vztah? Budu mít
dítě? Zvládnu zkoušku? Dostanu práci?
Mohu mu důvěřovat? Přestěhuji se? A
mnoho dalších.
Horární astrologie je zkrátka praktická, konkrétní a velmi užitečná. Odhaluje
skutečné možnosti astrologie. Neznám
jinou ezoterickou disciplínu, která by
nabízela takové možnosti, a proto by
neměla ujít ani vaší pozornosti.
Vít Kuntoš

Soutěž o položení otázky hvězdám
První tři nejrychlejší zájemci, kteří položí otázku přesně podle návodu, budou odměněni
astrologem Vítem Kuntošem jejím zodpovězením zdarma.
Návod na položení otázky najdete zde: www.horarium.cz/jak-se-ptat
Své otázky pište na e-mail hvezdopravec@gmail.com
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že rozdělení na učitele a žáky je zastaralé. Vnitřní vedení nabízí jiné možnosti,
které jsou pro mne, jako ženu, která se
mnoho let zabývala vedením projektů,
obchodem, marketingem a organizováním, neracionální a velmi málo logické.
Upřímně si doznávám, že jinou volbu už
ale nemám. Proti sobě nepůjdu, a tak
plynu proti proudu. Téměř ve všem.
Na nádherném místě, v údolí řeky
Oslavy, nedaleko od Velkého Meziříčí,

stavím přírodní, slaměno-hliněný domek ve tvaru Jádra (Oka). Z posvátné
geometrie je tento tvar známý jako Vesica (první den stvoření). I když je původní
záměr směřován jen k tomu, abychom
si zažili zkušenost s přírodním stavěním,
a také aby si ji prožily děti a věděly, že
není nutné mít u všech domů betonovou základovou desku, nakonec vzniká
tak úžasný prostor, že v něm nyní vedu
individuální proměny a pořádám „vědomé“ akce – workshopy, terapie, spolutvoření.
Tak tu máme jeden příklad za všechny. Stavíte domek, který zpočátku nemá
určení. Stavíte pro radost, abyste inspirovali druhé, možná svým způsobem zapsali do kolektivního vědomí, že stavění
z materiálů, které jsou dostupné v okolní přírodě, je možné. Neznalost konkrétního určení stavby postrádá logiku. Také
se mě na účel užívání domku všichni
v průběhu ptali. Odpověď jsem poskytnout nemohla, v té chvíli jsem ji neznala, ale věděla jsem, že přijde. Ve správný
čas. Kdybych ji znala předem, tak se do
stavění nepustím. A tak dnes už vím, že
když nepotřebujete dělat věci logicky,
posloucháte intuici, věříte si, tak tvoříte
ze srdce. S přesahem a v síle. Plynete.
I když jsme se s redakcí časopisu domlouvali, že budu psát o kvantové fyzice, která mě nesmírně baví, a kterou

průběžně studuji u Nassima Harameina,
zakladatele Akademie Resonance, tak
se mi nakonec téma pod rukama mění.
Cítím, že je možná důležitější, sdílet
osobní zkušenost, která může inspirovat
nebo dodat odvahy ke změnám v životě.
Pokud nezměníme sebe, svá nastavení,
přístupy a normy, skrze které jsme žili,
tak se ze života bude vytrácet radost a
svoboda. Patrné je to na každém kroku.
Většině z nás je už také zřejmé, že změna přichází z vnitřního, a v tom vnějším
se pouze odráží.
A tak svůj osobní příběh věnuji změnám, které vedou k harmonii a vnitřní
síle. Vím, že jsem vědomím, které zkrystalizovalo část sebe sama do nádherného instrumentu – lidského těla. Svobodně volím vystoupení z úrovně pomalých
vibrací, kde jsme poznávali různé odstíny i stíny duality. Vracím se do jednoty.
Tady jsem doma. Bez posuzování, rozdělování a hraní mentálních her, se bavím krásou a potenciály, které jsme sami
před sebou ukrývali. Už nemusíme. Právě jsme vpluli do fotonového pásu, který osvětluje pravdu a poukazuje na iluzi.
Je to nádherný čas. Užívejme jej celou
svou bytostí.
Gabriela Dušková
projekt VESICA
www.vesica-news.com

Definícia mimotelového zážitku
Čo je vlastne mimotelový zážitok,
alebo zážitok mimo tela? Encyklopédie
ho definujú, ako zážitok, ktorý typicky
zahŕňa pocit vznášania sa mimo svojho
vlastného tela. V niektorých prípadoch,
vnímanie svojho tela z miesta, ktoré sa
nachádza mimo fyzického tela. Niektorí odborníci ho opisujú, ako pocit zažívaný v bdelom stave. Upozorňujúci, že
vaše vlastné JA, vaša individualita, vaše
vedomie, sa dostalo mimo vášho fyzického tela. Máte pocit, akoby vaša myseľ,
vedomie a vlastná identita, boli oddelené od tela. Tento pocit sa umocňuje tým
viac, že svoje vlastné telo pozorujete nie
zvnútra, ako za normálnych podmienok, keď sa v tele nachádzate, ale zvonku. Navyše z rôznych uhlov pohľadu. Z
rôznej výšky a diaľky.
V USA sú dokonca školy, ktoré údajne
naučia, ako sa mimo telo dostať. Chce to
Foto:hodín
Lenka
Gabriela
mnoho
tvrdého
tréningu, ale vý-
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sledok sa vraj dostaví.
Mimotelové zážitky sa prejavujú rôznymi stupňami a intenzitami. Sprevádzajú ich typické znaky, ktoré sa podľa
intenzity mimotelového zážitku môžu
vyskytovať u väčšiny jeho prežívateľov. Mimotelové zážitky, alebo anglicky
OBEs, ktoré niekedy hnutie New Age
nazýva aj astrálnym cestovaním, sú v
súčasnosti moderným fenoménom. Pojmy astrálne cestovanie a mimotelové
zážitky označujú mnohé zdroje ako zážitky mimo tela. Buď pri plnom vedomí,
v spánku, polospánku, bdelom snení,
hlbokom bezvedomí, alebo kóme. Mimotelové zážitky pri plnom vedomí sú
zážitky, v rámci ktorých človek dokáže
existovať mimo tela. Zároveň vie plne
reagovať na potreby svojho okolia.
Napríklad, rozprávať sa s inými ľuďmi,
telefonovať, alebo zaoberať sa nejakou
činnosťou vyžadujúcou plné vedomie.

Zatiaľ čo druhá časť človeka, ktorú náboženstvá väčšinou nazývajú duša, sa
nachádza mimo tela. Astrálne cestovanie sa väčšinou spája so zážitkami mimo
tela v úplnom spánku, snoch a bdelom
snení.
Mimochodom Charles Tart ako jeden z prvých vedcov v USA uskutočnil
experiment týkajúci sa mimotelových
zážitkov jednej ženy. Nazval ju Slečna
Z. Vedecká komunita mu vďačí za to,
že našiel pomenovanie pre stav, keď
človek opustí svoje telo. Nazval ho totiž
„mimotelovým zážitkom“. V angličtine
„out of body experience“. Tento terminus technicus sa vo vedeckej komunite,
nielen v USA ale aj po celom svete, používa dodnes. Pomenúva, zážitok prežitý
mimo fyzického tela.
V rámci môjho výskumu som sa snažila odpovedať na nasledovné otázky:
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Inzerce
Práca so srdcom, rozvoj intuície,
skupinové poradenstvo na ceste životom. Tréningy na rozvoj intuície, prednášky a diskusie zamerané na vlastný
rozvoj osobnosti. Pomôžem vytvoriť
vhodné prostredie, navediem otázkami, aby si každý sám našiel odpovede na otázky, ktoré ho trápia. Zuzana
Macková,
zanamackova@gmail.com,
0903/217135.

Q

Cena každého řádku (40 písmen včetně mezer) je 118 Kč (včetně DPH), první
řádek je vždy tučně.
Akční sleva na řádkovou inzerci do 11. čísla časopisu! Celý inzerát v délce
max. 320 znaků bez ohledu na počet řádků za jednotnou cenu 99 Kč (včetně
DPH) v tištěném vydání, nebo za 499 Kč – inzerát bude zveřejněn v tištěném
vydání, na internetové stránce časopisu až do vydání dalšího čísla a trvale
umístěn v souboru ke stažení s ukázkou časopisu, který je umístěn na webu
časopisu. Zadat inzerát můžete na naší internetové stránce www.eniologiecloveka.cz v odkazu Inzerce.
Akční sleva též na plošnou inzerci do 11. čísla časopisu! Bližší informace
jsou uvedeny na naší internetové stránce.

www.kineziologiebrno.cz Máme
více než 16 let praxe v tradičních způsobech uzdravování těla i mysli. Nabízíme
odblokování stresu metodou One Brain,
Bachovu květovou terapii, transformační masáže, cvičení pro posílení pánevního dna… Více najdete na našem webu
www.kaicentrum.cz.

Q

HLEDÁM KOLEGY KE SPOLUPRÁCI
pro šíření prakticky využitelných univerzálních informací. HLEDÁM NAKLADATELSTVÍ pro vydání knih s prakticky
využitelnou univerzální tématikou. Více
informací naleznete na www.astrojinak.
com. V případě zájmu mě kontaktujte
na astrojinak2016@seznam.cz.
Q

www.pnpterapie.cz
www.biorezonanceolomouc.cz.
Q

Q FENG SHUI ...mít život ve svých rukou... * Feng Shui architektonické studie
a návrhy * Harmonizace osobních prostor * Feng Shui zahrady * Návrhy firemního a vizuálního stylu * Rozvoj osobnosti * Léčebné terapie * Pomoc v těžké
životní situaci * Konzultace – přednášky
– školení. Iva Matyášová – poradkyně
a lektorka metody Feng Shui. Tel.: 605
861 136, www.fengshuiplus.cz.

Miloš matula

THOVT

Hermetické meditační karty
v prodeji od září u dobrých knihkupců
či
na e-shopu www.milosmatula.cz
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Pravidla publikování v časopisu Eniologie člověka
Akademikové, profesoři, docenti, asistenti, laboranti, aspiranti, studenti a jiní odborníci mají stejná práva
na zveřejnění svých vědeckých a vědecko-odborných článků v časopisu Eniologie člověka, pokud dodrží zde
uvedená pravidla. Vítáme též návrhy na spolupráci od autorů, kteří jsou obeznámeni, mají co sdělit nebo se chtějí
vyjádřit k jakémukoliv tématu souvisejícímu se zaměřením časopisu. Neodmítáme ani kritické a polemické články,
pokud jsou dodržena etická pravidla publikování a komunikace.

Parametry a požadavky
na všechny zveřejňované materiály

Články, které nespadají do kategorie vědecké nebo vědecko-odborné, zveřejňujeme zdarma a nevyplácíme
za ně honorář. Autoři všech článků zveřejněných v časopisu Eniologie člověka nebo na jeho internetové stránce
plně zodpovídají za důvěryhodnost a původ faktů, citátů,
fotografií, obrázků, tabulek, vlastního jména, stylistiku výkladu aj. Eventuální spory o autorská práva daného obsahu se proto v případě soudního sporu týkají osoby autora,
nikoliv časopisu Eniologie člověka.
Q

Q Text a doprovodné materiály musejí být redigované
a zkontrolované. Redakční rada si vyhrazuje právo odmítnout články s výraznými redakčně-stylistickými nedostatky.
Q Články musejí být původní, autorské. Jejich první uveřejnění by se mělo uskutečnit v našem časopisu – není
však nutnou a nepřekročitelnou podmínkou. Po jejich
vydání může autor se svým textem libovolně nakládat.
Články jsou vždy dílem a duševním vlastnictvím autora, autor dává souhlas s jejich zveřejněním v časopisu
Eniologie člověka, popř. i na jeho internetové stránce.
Q Materiály prosíme zasílejte na CD, DVD nebo na e-mail
info@eniologiecloveka.cz ve formátu MS Word, formát
stránky A4, velikost písma 12, typ písma Times New Roman, řádkování 1, všechny okraje 1,5 cm, s obsahem do
6 stran včetně literatury. Jestliže bude délka článku převyšovat 6 stran, je možné jej vydat v maximálně dvou
částech. Rozsah jednoho článku je tedy maximálně
12 stran A4.

Parametry a požadavky na zveřejňované
vědecké a vědecko-odborné materiály
Q K publikování jsou přijímány články eniologického
charakteru z oblasti parapsychologie, psychotroniky,
valeologie, duchovnosti člověka, holistické medicíny,
zdravého způsobu života a jiných oblastí. Snahou je
nabídnout prostor vědecké, odborné a částečně i obeznámené veřejnosti pro publikování informací z těchto
oborů, jež jsou dosud vědecky a odborně málo popsané
a vyžadují ještě dlouhý, náročný, kritický a přesný vědecký výzkum.

Všechny parametry a požadavky na zveřejňované materiály jsou uvedené
na internetových stránkách časopisu www.eniologiecloveka.cz v odkazu Publikujte v časopisu.

Výběr z připravovaného 11. čísla
Q

Akupunkturní dynamická elektroneurostimulace v komplexní léčbě
chronické pankreatitidy (prof. MUDr. Lilija Stěpanivna Babincová, DrSc.,
MUDr. Julia Jaroslavivna Kotsabová, MUDr. Irina Halabitská,
prof. MUDr. Lukjan Andrijuk, DrSc.)

Q

Evolúcia človeka (doc. PhDr. Zuzana Hudáková, PhD.)

Q

Historie destilace (Ing. PaedDr. Bohumil Tesařík, CSc.)

Q

Hnědá, šedá a černá informačně-energetická hmota jemnohmotných těl
člověka (doc. Mgr. Anatolij Vasiľčuk, CSc.)

Q

Na jakém principu fungují jejich schopnosti? (anketa, red)

Q

Maso – ano či ne? (Stanislav Kašpar)

Q

Pamätám si, čo som robil predtým, ako som sa narodil (Júlia Sellers)

Číslo 11 vyjde 11. 11. 2016
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