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nebo kremrole, švestka, tvaroh, salám
Vysočina a mléko, pohanka, hamburger,
třešně. Ve školách bez výuky výchovy
ke zdraví odpovědělo správně 64 žáků
(62,7 %) a špatně 38 žáků (37,3 %). Ve
školách s výukou výchovy ke zdraví odpovědělo správně 102 žáků (96,2 %) a
špatně 4 žáci (3,8 %). p < 0,0001. Na 5%
hladině významnosti prokazujeme, že
odpověď na otázku závisí na výuce výchovy ke zdraví (graf 6).

Graf 6. Určení zdravých potravin.

Na otázku č. 8 ,,Co je to vegetariánství?“ byly žákům nabídnuty tři možnosti: absence zeleniny, absence živočišných produktů nebo absence masa.
Třetí odpověď byla správná. Ve školách
bez výuky výchovy ke zdraví odpovědělo správně 70 žáků (68,6 %) a špatně 32
žáků (31,4 %). Ve školách s výukou výchovy ke zdraví odpovědělo správně 94
žáků (88,7 %) a špatně 12 žáků (11,3 %).
p < 0,0004. Na 5% hladině významnosti
prokazujeme, že odpověď na otázku závisí na výuce výchovy ke zdraví (graf 7).

Graf 8. Příznaky anorexie.

Na otázku č. 10 ,,Zkratka BMI znamená v angličtině:“ byly žákům nabídnuty tři možnosti: Baby Mass Index,
Body Mass Index a Body Mall Index.
Správná odpověď byla Body Mass Index.
Ve školách bez výuky výchovy ke zdraví
odpovědělo správně 60 žáků (58,8 %)
a špatně 42 žáků (41,2 %). Ve školách
s výukou výchovy ke zdraví odpovědělo správně 96 žáků (90,6 %) a špatně 10
žáků (9,4 %). p < 0,0001. Na 5% hladině
významnosti prokazujeme, že odpověď
na otázku závisí na výuce výchovy ke
zdraví (graf 9).

Graf 9. Pojem BMI.

Výsledky k oblasti závislosti a drogy

Graf 7. Pojem vegetariánství.

Na otázku č. 9 ,,Co patří mezi příznaky anorexie?“ byly žákům nabídnuty tři možnosti: velký pokles váhy a malý
příjem potravy, zvracení a přejídání
nebo nárůst váhy při nedostatečné výživě. Správná odpověď byla: velký pokles
váhy, malý příjem potravy. Ve školách
bez výuky výchovy ke zdraví odpovědělo správně 76 žáků (74,5 %) a špatně 26
žáků (25,5 %). Ve školách s výukou výchovy ke zdraví odpovědělo správně 96
žáků (90,6 %) a špatně 10 žáků (9,4 %).
p < 0,0022. Na 5% hladině významnosti
prokazujeme, že odpověď na otázku závisí na výuce výchovy ke zdraví (graf 8).
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Na otázku č. 11 ,,Co je to metadon?“
měli žáci na výběr ze tří možností: bezbarvá kapalina ostré alkoholické vůně,
snadno zaměnitelná za etanol, taneční
droga a opioid, používaný pro léčbu
závislosti na narkotikách. Třetí odpověď
byla správná. Ve školách bez výuky výchovy ke zdraví odpovědělo správně 40
žáků (39,2 %) a špatně 62 žáků (60,8 %).
Ve školách s výukou výchovy ke zdraví
odpovědělo správně 82 žáků (77,4 %) a
špatně 24 žáků (22,6 %). p < 0,0001. Na
5% hladině významnosti prokazujeme,
že odpověď na otázku závisí na výuce
výchovy ke zdraví (graf 10).

Graf 10. Pojem metadon.

Na otázku č. 12 ,,Která těkavá látka
je nejčastěji zneužívaná toxikomany k čichání?“ měli žáci na výběr ze tří
možností: opium, toluen a hašiš. Správná odpověď byla toluen. Ve školách bez
výuky výchovy ke zdraví odpovědělo
správně 56 žáků (54,9 %) a špatně 46
žáků (45,1 %). Ve školách s výukou výchovy ke zdraví odpovědělo správně 88
žáků (83 %) a špatně 18 žáků (17 %). p <
0,0001. Na 5% hladině významnosti prokazujeme, že odpověď na otázku závisí
na výuce výchovy ke zdraví (graf 11).

Graf 11. Těkavá látka zneužívaná
toxikomany.

Na otázku č. 13 ,,Co je Drop In?“ měli
žáci na výběr ze tří možností: výchovný
ústav pro drogově závislé, bonbónová
náhražka pro drogově závislé a centrum pro léčbu drogově závislých. Třetí
odpověď byla správná. Ve školách bez
výuky výchovy ke zdraví odpovědělo
správně 46 žáků (45,1 %) a špatně 56
žáků (54,9 %). Ve školách s výukou výchovy ke zdraví odpovědělo správně 76
žáků (71,7 %) a špatně 30 žáků (28,3 %).
Viz graf č. 14. p < 0,0001. Na 5% hladině
významnosti prokazujeme, že odpověď
na otázku závisí na výuce výchovy ke
zdraví (graf 12).

Graf 12. Pojem Drop In.

Na otázku č. 14 ,,Co je to patologické hráčství?“ měli žáci na výběr ze tří
možností: závislost na výherních automatech, když člověk neumí vyhrávat
ve sportu a závislost na internetu. Ve
školách bez výuky výchovy ke zdraví
odpovědělo správně 66 žáků (64,7 %)
a špatně 36 žáků (35,3 %). Ve školách
s výukou výchovy ke zdraví odpovědělo správně 88 žáků (83 %) a špatně 18

11

Obr. 11. Přímé informačně-energetické vzájemné výměny fialového těla s jemnohmotnými těly
1–15 – jemnohmotná těla: 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;
13 – růžové tělo; 14 – bílé tělo; 15 – zlaté tělo; 16 – červené, modré a
fialové pásmo elektromagnetického spektra informačně-energetických vzájemných výměn; šipky ukazují, mezi kterými těly a ve kterých pásmech elektromagnetického spektra má fialové tělo přímé
informačně-energetické vzájemné výměny (fialové tělo uskutečňuje
přímé informačně-energetické vzájemné výměny se všemi těly kromě žlutého)

tvoří informačně-energetický základ fialové holografické
integrace fialového, červeného, světle zářivě červeného,
oranžového, světle zářivě oranžového, zeleného, světle
zářivě zeleného, blankytného, tyrkysového, modrého,
šeříkového, růžového, bílého a zlatého jemnohmotného
těla. Fialová, červená, blankytná a modrá pásma elektromagnetického spektra informačně-energetických polí vnějšího
prostředí jsou nejenom zdrojem informací, mikročástic, světla, energií, informačně-energetických substancí a bioplazem
pro fialové, červené, světle zářivě červené, oranžové, světle
zářivě oranžové, zelené, světle zářivě zelené, blankytné, tyrkysové, modré, šeříkové, růžové, bílé a zlaté jemnohmotné tělo,
ale také společně s těmito těly podmiňují vývoj, zdokonalení
a projev určitých vlastností, zvláštností a schopností člověka
(obr. 12.).
Fialová informačně-energetická hmota je vzhledem k šeříkové, modré, tyrkysové, blankytné, světle zářivě zelené, zelené,
žluté, světle zářivě oranžové, oranžové, světle zářivě červené
a červené hmotě jemnější, ale hustější vzhledem k růžové, bílé
a zlaté informačně-energetické hmotě. Proto může pronikat
skrz šeříkovou, modrou, tyrkysovou, blankytnou, světle zářivě
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zelenou, zelenou, žlutou, světle zářivě oranžovou, oranžovou,
světle zářivě červenou a červenou informačně-energetickou
hmotu a skrz ni pronikají růžová, bílá a zlatá informačně-energetická hmota. Tvaruje a strukturuje se ve fialovém, růžovém,
bílém a zlatém jemnohmotném těle. Její červená komponenta se tvaruje a strukturuje v červeném, světle zářivě červeném,
oranžovém, světle zářivě oranžovém, šeříkovém, fialovém,
růžovém, bílém a zlatém jemnohmotném těle; světle zářivě
červená komponenta se tvaruje a strukturuje v červeném,
světle zářivě červeném, oranžovém, světle zářivě oranžovém,
šeříkovém, fialovém, růžovém, bílém a zlatém jemnohmotném těle; blankytná komponenta v zeleném, světle zářivě
zeleném, blankytném, tyrkysovém, modrém, šeříkovém, fialovém, růžovém, bílém a zlatém jemnohmotném těle; modrá
komponenta v zeleném, světle zářivě zeleném, blankytném,
tyrkysovém, modrém, šeříkovém, fialovém, růžovém, bílém a
zlatém jemnohmotném těle. Takovýmto způsobem vytváří informačně-energetický základ nejenom fialové, ale i červené,
světle zářivě červené, oranžové, světle zářivě oranžové, zelené, světle zářivě zelené, blankytné, tyrkysové, modré, šeříkové,
růžové, bílé a zlaté holografické integrace těchto těl.
Informačně-energetickými hmotami fialových pásem
elektromagnetického spektra se prostřednictvím a pomocí fialového jemnohmotného těla léčí infekční, autoimunitní
a onkologické nemoci, nezhoubné a zhoubné nádory, nemoci kostry, dýchacího, srdečně-cévního a nervového systému,
sleziny, lymfy, deprese, stresy, nervově-psychické napětí, poruchy, podrážděnost, nervozita, nespavost, bolesti hlavy, neuralgie, otřes mozku, chronické poruchy mozkového krevního
oběhu, revmatismus, katarakta, myopie, uveitida, bílý zákal
rohovky, plešatost, duševní poruchy, a také se reguluje a normalizuje látková výměna, udržuje souměrnost sodíku a vápníku v organizmu, očišťuje se krev, lymfa, mok, bioplazma buněk, organizmus celkově, a jemnohmotná těla. Regenerují se

Obr. 12. – Informačně-energetické působení fialovou
informačně-energetickou hmotou a jejími komponentami na člověka:
Č – červené jemnohmotné tělo (jmt); SZČ – světle zářivě červené jmt;
O – oranžové jmt; SZO – světle zářivě oranžové jmt; Ž – žluté jmt;
Ze – zelené jmt; SZZe – světle zářivě zelené jmt; Bl – blankytné jmt;
T – tyrkysové jmt; M – modré jmt; Š – šeříkové jmt; F – fialové jmt;
R – růžové jmt; B – bílé jmt; Z – zlaté jmt; Fieh – fialová informačněenergetická hmota (ieh); šipky – ukazují informačně-energetický vliv
fialové ieh na určité jmt; výplň šipky – odpovídá barevnému frekvenčnímu pásmu příslušného jmt; barevné kruhy – ukazují barevná
pásma informačně-energetického vlivu komponent fialové ieh na
jemnohmotná těla
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vyjádření tohoto stvořitelského procesu. Na uvedeném obrázku je uprostřed zobrazen Velký třesk (prvotní
pohyb), což je zahájení vůbec prvního
pohybu energie a následně i hmoty. Na
levé straně od něho je zobrazeno to, co
bylo před samotným Velkým třeskem, tj.
před zahájením plynutí času. Fenomén
stvoření je námětem mnoha duchovních a náboženských směrů, dávné mytologie a též současné vědy a filozofie.
Můžeme naznačit, že plné porozumění
procesu stvoření vesmíru je úzce spojeno s rozšířením lidského vědomí a v náboženských systémech je přirovnáváno
se spojením se s Bohem, universem, jednotou, absolutnem či veškerenstvem.
Uvedeme ještě jedno symbolické
vyjádření stvořitelského procesu, které
jinými slovy popisuje to, co již zmíněná
42. kapitola z knihy Tao-te-ťing:
„Absolutno plodí poznání bytí, tedy Jin
a Jang, symbol duality. Jin a Jang spolu
plodí a přivádějí na svět poznání cyklu
bytí. Trojkou se většinou označuje Nebe,
Země a Člověk, kteří plodí zbytek všech
věcí.“
Proces stvoření nalezneme i v křesťanském náboženství, velmi podrobně
v první kapitole o Stvoření a spořádání
od Boha všech věcí v šesti dnech v První Knize Mojžíšově, čili Genesis. Prvních
deset veršů se výslovně zabývá rozdvojením toho, co předtím bylo jednotné,
do párů protikladů.
Komentář ke 42. kapitole Tao-te-ťing
Postupně se pokusíme vyložit jednotlivé výroky a pojmy v uvedeném
citátu z knihy Tao-te-ťing. Pojem Wu Ji
v literárním pojetí znamená „bez limitů,
omezení“ neboli bez polarit. Tento stav
je pro poznávací vědomí nerozlišený,
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prapůvodní. Je stavem výchozím pro
všechny potencionality a možnosti. Jakási prázdnota bez hranic, nediferencovaná hmota – snad jako svítící oblak bez
jakéhokoliv pozorovatele. Je to místo,
kam se dá nejhlouběji dostat ve stavu
meditace.
Najednou, zničehonic, bez zjevné příčiny se v této nediferencované (nepolarizované) hmotě uskuteční prvotní pohyb. Tento pohyb je jako vítr, jako dech,
je nádechem a výdechem. Je to pohyb
prapůvodní „pravé čchi“. S tímto pohybem (jang) existuje také klid (jin). Věci
se začínají dělit a oddělovat.
Světlejší a jasná čchi stoupá a těžší
temná čchi klesá. Polarita nebes a země
je vytvořena. Nebesa jsou jang a země
je jin. Čchi, která je ovlivněna plynutím
jang, stoupá a pohybuje se, je jangová
čchi. Čchi, která klesá, padá a je klidná, je
pod vlivem jin, se nazývá jinová čchi.
Tato polarita se ustanoví prvotním
pohybem (dechem), který, se nazývá
Taj-čchi neboli Velký předěl, Ten svou
tenkou linií oddělí v nediferencované
hmotě nebe od země, viz obrázek. A
tato tenká linie, oddělující nebe a zem,
se téměř ve stejném okamžiku svého
vzniku pohne. Oddělené polarity na jin
čchi a jang čchi, pohyb a klid, nahoře a
dole, napravo a nalevo atd. se dají do
vzájemné dynamické výměny. Jakmile
jedna polarita naroste do svého maxima, započne její klesání ve prospěch
nárůstu síly opačné – a toto se neustále
opakuje. To vše na jedné straně vychází
z jednoty a jednotou neustále je, a na
druhé straně je dokonalou proměnou
jevů ve svůj opak. Přesto ještě není stále
nikdo, kdo by tuto hru sil jin a jang zažíval, pozoroval a vstupoval do ní v aktivní
interakci. Proto do systému duality, který by se takto nemohl dále vyvíjet, vstu-

puje prázdno – středový dech, Velký
předěl. Tímto obohacením stav duality
přechází do trojného stavu, vyjádřeného vztahem Nebe – Člověk – Země, tj.
Třemi poklady.
Číslo tři naznačuje jak uzavřený vztah,
který si vystačí sám, tak i vztah otevřený,
jenž je schopen vytvářet donekonečna
nové variace. Přesto v rámci viditelného
a neviditelného vesmíru zahrnuje jak
jednotu, tak i mnohost, kterou v současném vesmíru vidíme. Tři poklady, trojnost, numerologicky číslo 3, umožňuje
vztahy uzavřené i otevřené. Zejména
tato otevřenost je podmínkou vývoje
našeho vesmíru do jeho nekonečné
mnohosti.
Stojí za pozornost podívat se více na
vztah trojnosti, který se viditelně projevuje jako archetyp zrození – zrání –
smrt, otec – syn – matka, chlapec – muž
– stařec atd. Trojnost najdeme například
u dalších archetypů, například u Velké
matky. Zde opět vyjadřuje triádu – neposkvrněnou krásu, nespoutanou lásku
a osvobozující smrt.
I přesto, že popisujeme vznik vesmíru z prapočátku (Tao), jednotu, dualitu
a nakonec mnohost, to vše v sobě stále
zahrnuje všechny ostatní principy. Pouze otevřenost lidského vědomí určuje,
co z tohoto božího tvůrčího procesu vědomě vnímáme. Pouze rozšíření lidského vědomí umožní prožít cestu návratu
k božskému, k Tao. Tedy cestu zpět k zažití jednoty s Bohem.
Než se tak může stát, je potřeba porozumět polaritnímu vědomí dnešního
člověka, což je důležitým výchozím stavem pro jakékoliv duchovní usilování.
Právě ono neplyne s přirozenými změnami jin a jang, přičemž upřednostňuje
pouze jednu polaritu a druhou odmítá.
Princip, který to umožňuje, je vznik individualizované osobnosti a použití osobní vůle. Ta je již oddělena od jediné boží
vůle, tj. veškerého stvoření. Převážnou
zkušeností je právě toto oddělení – a to
na mnoha úrovních (od Boha, přírody,
lidí navzájem atd.). Pro názornější případ uvádíme tabulku na str. 29.
Tabulka ukazuje dva rozdílné způsoby zažívání principu duality. Jeden
přístup předpokládá soulad s přirozeným plynutím změn jin a jang, s jejich
vzájemnou proměnou. Tak, jak je řídí
přírodní a vesmírné zákony. Druhý přístup znamená aktivní zapojení lidské individuality do tohoto procesu. I s tím, že
se lidská individualita podle své osobní
vůle rozhoduje, „co je lepší a co horší“ a
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Představujeme

Prezentace knihy Videl som to zajtra
Skutočný príbeh muža, ktorý žije mimo tela
Sellers J.: Videl som to zajtra.:
Vlastním nákladem, 2015 r. – 207 s.
Formát: A5, slovensky. © 2015. ISBN
978-80-972080-8-0
Videl som to zajtra je knižná prvotina Júlii, ktorá bola napísaná v priebehu
dvoch týždňov. Jej názov nie je náhodný. Kniha totiž pojednáva o človeku, ktorý vidí veci z budúcnosti. Je to skutočný
príbeh muža žijúceho mimo tela a zároveň fascinujúce rozprávanie o človeku,
ktorý si pamätá svoje narodenie aj svoju smrť. Sú v nej spracované autentické
mimotelové zážitky a astrálne cestovanie muža, ktorý podstatnú časť svojho
života trávi mimo tela.
„Kniha opisuje skutočný príbeh muža,
ktorý sa od ostatných odlišuje tým, že
žije mimo tela. Vychádza z tela a cestuje.
A to všetko pri plnom vedomí.”.
Júlia na 200 stranách prináša svedectvo z prvej ruky o tom, čo znamená nachádzať sa a existovať, ale hlavne fungovať mimo tela.
Predslov ku knihe bol napísaný P. M.
H. Atwater, uznávanou americkou odborníčkou na mimotelové zážitky, zážitky blízko smrti a iné paranormálne javy.
„S P. M. H. som prvý krát komunikovala minulý rok, keď sme si vymenili zopár
dôležitých mailov o Michaelových mimotelových zážitkoch. Vtedy naznačila
jej teóriu o tom, čo sa s Michaelom vlastne odohráva, keď je mimo tela, za čo som
jej vďačná. O to vďačnejšia som však P.
M. H. za to, že sa rozhodla napísať krátky úvod k tejto knihe, v ktorom vedkyňa
hovorí nasledovné:” V rámci môjho výskumu, ktorý trvá približne 40 rokov
a je venovaný fenoménu tkz. zážitkov
blízko smrti, môžem povedať, že najrozšírejenejší element, ktorý ľudia v
rámci týchto zážitkov zažívajú – a to
bez rozdielu na to, či je to dieťa alebo
dospelý – je to, že výstúpia z (vlastného) tela a pozorujú ho buď zvrchu
alebo z jednej zo strán. A nielen to.
Vidia vtedy veci, ktoré za normálnych
okolností vidieť nie je možné. Väčšina tvrdení pochádzajúcich od ľudí s
mimotelovými zážitkami je možné
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overiť výpoveďami nezávislej tretej
strany. Môžem tiež konštatovať, že
od roku 1966, kedy som po prvý krát
začala skúmať zmenené stavy vedomia, mystické stavy a transformačné
procesy, mimotelové zážitky boli neoddeliteľnou súčasťou akýchkoľvek
zmien (normálneho) stavu vedomia.
O niečom podobnom pojednáva aj
téma tejto knižky: je o mužovi, ktorý
objavil nový aspekt svojej vlastnej
existencie. Týmto aspektom je schopnosť opustiť svoje vlastné telo a cestovať na rôzne miesta.
Úryvky z knihy
„Keď sa nachádzam mimo tela, orientujem sa iba na základe mimozmyslového vnímania. Orientujem sa cez dotyky
na diaľku. Sú vlastne niečo ako pocity
a city. Moje vedomie, teda energetické
kvantum, je rozliate v priestore. Cez pocity zachytáva informácie o pozorovanom objekte či osobe na diaľku.“.
„Je to podobný princíp, ako zviera,
ktoré v noci nevidí a predsa sa vie orientovať. Vibračno-oscilačná energia, ktorá
je súčasťou môjho tela, ale zároveň je aj
rozliata v širšom priestore, má schopnosť pokrývať moje videnie, cítenie,
hmat, chuť, sluch a čuch. Fyzické oči, uši,
nos, jazyk a kožu pri dosiahnutí určitého
vibračno-oscilačného pulzu vo vašom
tele nemusíte používať. Rezonančne sa
totiž napojíte na vyšší rytmus pulzovania. Ten vám odkryje svet mimozmyslového vnímania.“.
„Dokázal by som toho toľko povedať.
Ľudia však nevedia, ako so mnou komunikovať na úrovni mysle. Čiže telepaticky. Mohol by som ľudí učiť. Vysvetliť im
rôzne nové vedecké teórie. Môj problém
spočíva v tom, že slovami nedokážem
vyjadriť informácie, ktoré som nadobudol. Všetky získané informácie dokážem vyjadriť iba základnými myšlienkami. Alebo opornými bodmi. Vnímam
ich totiž v jednom celku. Cez symboly,
geometrické tvary, farby a žiarenie. Čo
vnímam, sa niekedy nedá dostatočne
vyjadriť rečou. Neexistujú na to žiad-

ne použiteľné výrazy v bežnom jazyku.
Jadro myšlienok, ktoré mám uložené
v tele, nedokáže prostredníctvom mňa
nikto prečítať. Tieto informácie nemám
uložené v mozgu. Informácie, ktoré nasávam, sú uložené vo vnútri môjho tela.
V mojom duchu. V mojom bytí.“.
„Mimotelové zážitky mám od útleho
detstva. Pamätám si, že som opúšťal
telo už ako batoľa. Mimo tela sa dostávam často. Niekedy každý deň. Inokedy s menšími prestávkami. Niekedy na
dlhšiu, inokedy zase na kratšiu dobu.
Niekedy zostávam mimo tela celé dni.
Niekedy opúšťam telo veľmi rýchlo a
jednoducho. Dalo by sa povedať, na
želanie. Inokedy zase proti svojej vôli.
Jednoducho, som vytiahnutý z tela automaticky. Neočakávane. A vtiahnutý
veľakrát do situácií, či procesov, ktoré
vôbec nechcem vidieť. Môžu mať neželaný a stresujúci obsah. Prípadne obsah,
ktorý ma vonkoncom nezaujíma.”.
„Niekedy mám problém vrátiť sa
späť do tela. Niekedy sa vrátim do tela
plynule. Bez problémov a automaticky.
Zdá sa, že pri návrate do tela, existuje
nejaký zvláštny mechanizmus. Nie je
mi celkom jasný. Hoci som v tele, mám
niekedy pocit, ako keby som sa do neho
nevrátil úplne. Ako keby nejaké kvantum energie zostalo rozliate v priestore. Vtedy mávam časový sklz niekoľko
minút. Je to akoby ste žili v ozvene, či
v spomalenom alebo zrýchlenom filme.“.
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ORANŽOVÉ STRÁNKY

Tradiční a nostalgické…
Srovnáváte někdy, jak se slavily Vánoce za časů našich babiček či prababiček a jaké jsou nyní? Nostalgie Vánoc je
milou vzpomínkou na dny pohody a klidu, které často v hektické současnosti chybí. Znáte nějaké vánoční zvyky? A
které dodržujete? České Vánoce jsou bohaté na tradice a zvyky, kterých je velice mnoho a liší se kraj od kraje, region
od regionu. Všude ale smysl Vánoc spočíval především ve vzájemné úctě, v lásce a přátelství. Lidé věřili v jejich mystiku
a kouzlo. Vánoce byly dobou, kdy se scházela celá rodina pod jednou střechou u svátečně prostřeného stolu.

Advent je obdobím čtyř neděl před
vánočními svátky. Je to doba plná úkolů, radosti a tradic. Všude se uklízelo, vše
se mylo, drhlo a čistilo. Kdys to bývala
doba postní, byla zakázána jakákoliv zábava, dokonce i tanec a zpěv.
Symbolem adventu je věnec, nejčastěji se čtyřmi svíčkami. Na první adventní neděli – železnou zapalujeme první
fialovou (nebo modrou) svíčku, tzv. svíci
proroků. Barva svíčky symbolizuje pokání, ztišení a čekání Na druhou adventní
neděli – bronzovou zapalujeme druhou
fialovou svíčku, tzv. betlémskou. Třetí
adventní neděli – stříbrnou zažhneme
růžovou svíci, tzv. pastýřskou, ta vyjadřuje radost z konce postního období.
Na čtvrtou adventní neděli – zlatou zapálíme poslední fialovou svíčku, tzv. andělskou. Tato neděle může připadnout
na Štědrý den.
Na svatou Barboru (tj. 4. prosince)
chodili svobodné dívky po setmění trhat třešňové větvičky anebo Zlatý déšť,
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kterým se říkalo barborky. Když větévky
do Štědrého dne rozkvetou, dívka najde
svého ženicha. Pro dokonalý efekt je zapotřebí, aby dívka větévky zalévala vodou nošenou v ústech.
V předvečer svátku svatého Mikuláše
(tj. 5. prosince) obchází Mikuláš společně s andělem a čertem rodiny s dětmi.
Hodné děti dostává sladkosti či drobné dárky, a ty zlobivé pouze uhlí, nebo
brambory. V některých rodinách Mikuláš děti nenavštěvuje, pouze rozdává
dárky za okno.
Myslíte si, že zavěšené jmelí je americkou tradicí? Ve skutečnosti tato tradice sahá až do doby Keltů. Ti věřili, že
nosí lásku, štěstí, plodnost, odvahu a
moc poutat k sobě milence. Od nich
tedy máme líbání pod jmelím. Ale aby
rostlina měla takovou moc, nesmí to být
ledajaké jmelí! Nesmíme si jej sami nařezat ani koupit, musíme jej dostat darem!
Následně jej zavěsíme nade dveře čí doprostřed místnosti.

Na Štědrý večer neměl mít nikdo u
sebe žádnou cizí věc, protože by ho v
dalším roce čekala smůla a neštěstí. Zlaté prasátko je vánoční symbol, je to synonymum pro štěstí. Všichni se od rána
postili – hladověli celý den. Večer se často vycházelo ven pozorovat oblohu, zda
již nevyšla první hvězdička, která měla
ukončit půst a zároveň s ní spatříte i zlaté prasátko.
Všude se o Štědrém dnu od časného
rána peklo a vařilo. Hospodyně připravovala štědrovečerní pokrmy. Chléb, a
ti bohatší i vánočku, mívali upečený již
několik dnů předem. Na stole by mělo
být 12 chodů jídla, jako je měsíců v roce.
Když bylo uvařeno, snažila se hospodyně zabavit děti, zatímco hospodář
opatřil stromeček a tajně jej ozdobil.
V průběhu večeře se nesmělo vstávat od
stolu, věřilo se, že by se rodina o dalších
Vánocích nesešla celá.
Prostírání stolu se věnovala velká pozornost. S první hvězdou na obloze se
zapalovala svíčka a celá rodina usedala
ke slavnostní večeři. Většinou se na jeden roh pokládal chléb, aby měla rodina
stále co do úst. Na druhý roh ošatka s
trochou všeho z pole, aby i v následujícím roce byla dobrá úroda. Na třetím
rohu bývali mince, které slibovaly blahobyt. Na čtvrtý roh se pokládala miska
na kosti a zbytky jídla, jinde misku dávali pod stůl. Stůl se před večeří obepínal
provazem, což mělo zaručit soudržnost
celé rodiny v následujícím roce a také
ochranu statku, stáda ovcí před vlky…
V některých krajích se po večeři lano
stočilo v kruh, do kterého se nasypalo
drůbeži. Tradovalo se, že slepice zobající
mimo zanášejí mimo hnízdo.
Byl-li počet stolujících lichý, prostíralo se pro jednoho navíc. Pověra praví,
že smrt kontroluje prostřené stoly a kde
napočítá lichý počet, tam se v následujícím roce pro někoho vrátí. Před večeří
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Fascie jako příčina bolesti zad
Když jsem napsal první článek do tohoto časopisu o energetické vodě zmagnetizované včelami, jak jsem se vyléčil,
náhodou se ke mně později dostalo video o příčinách bolesti zad a moderních
poznatcích vědců v oboru lékařství. A
jejich závěry mě donutily k zamyšlení.
Základní otázka je: Proč tato energetická voda, včetně energetické vody
z pyramidy, mi vyléčily bolesti zad? Je
možné, že by mohla hrát roli doposud
opomíjená vazivová tkáň, tedy fascie,
která se také dokáže měnit, ztuhnout,
může se zanítit? To je právě nový poznatek lékařské vědy.
Jen u asi 20 % pacientů jsou známy
důvody, příčiny bolesti zad. U zbývajících 80 % procent pacientů lékaři tápou
a musejí konstatovat „nespecifické” – a
nemyslí tím nic jiného, než že příčina
bolesti zad je stále ještě neznámá. U
medikace a postupu léčby se pak pacienti stávají „pokusnými králíky“. Zabere,
nezabere? Pomine bolest či nepomine?
Co jsou to vlastně fascie? Fascie, jednoduše řečeno, je pojivová tkáň, bílá
hmota, která se vyznačuje rozdílnou
pružností. Sestává se z nepřerušeného listu tkáně od hlavy až k nohám,
z vnějšího povrchu dovnitř těla. Svojí
strukturou připomíná pavučinu. Propojuje a zároveň rozděluje tělo na funkční
jednotky, formuje celkovou strukturu a
tvar – tvoří fasciální síť. Základní charakteristikou fascie je, že se neustále mění
a přizpůsobuje individuálním požadavkům našich těl a gravitaci. Na stresy reaguje produkováním látek, které zajistí
stabilitu a obranu těla. Problém nastává
ve chvíli, kdy stres pomine, ale vyprodukované látky nejsou z těla odstraněny.
Tak se postupně mění lidská struktura,
postoj těla, a tím také pohyb.
Základní substance fascie je v přímém kontaktu s buňkami těla a poskytuje prostor pro výměnu mezi vnějším a
vnitřním prostředím. Fascie je vybavena
buněčnou pamětí a umožňuje vnímat a
do určité míry korigovat různé deformace. Pokud jsou deformace příliš silné, je
už mimo schopnost fascie je vstřebat a
důsledkem je pak vývoj patologie.
Fascie obsahují vazivová vlákna trojího druhu: kolagenní – dávají pevnost a
tuhost, elastická – poskytují pružnost a
hladká svalová – umožňují pomalý stah
při podráždění. Ta se podílejí na výsledných vlastnostech fascie. Jsou v podsta-
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tě tři systémy fascií, které mají různou
pevnost. Nejtužší je tvrdá plena mozkomíšní, o něco méně pevné ale stále dost
tuhé jsou útrobní orgánové fascie, a nejméně pevné jsou povrchové fascie svalové a podkožní. Od tuhosti a blízkosti
pro život důležitých orgánů se odvíjí i
závažnost poruchy, která je lokalizována
na dané fascii. Napětí v některé z fascií
je sítí přenášeno často na překvapivá a
vzdálená místa. Ta nelze snadno odhadnout ani znalostmi ani podle symptomů
pacienta.
Dr. Ida Rolfová, biochemička z USA,
ve své teorii poukazovala na úzký vztah
pojivových tkání a zemské gravitace.
Fasciální síť považovala za „orgán tvaru“.
Byla přesvědčena, že pro každého z nás
existuje optimální přirozené vyvážení
těla, které umožňuje jeho zdravé fungování v interakci s gravitací. Narušení
tohoto vyvážení vlivem vnitřních nebo
vnějších faktorů vyvolává vnitřní stres a
závažné napětí v organismu.
Od roku 2003 terapeut Robert Schlip,
diplomovaný psycholog, spolupracuje
s neurofyzioložkou Heike Jäger z Univerzity v Ulmu, která je odbornicí na
onemocnění svalstva a chronické bolesti, jakými jsou např. bolesti zad. Oba
nyní zkoumají fascie, vazivovou tkáň.
Sestavili fasciální laboratoř a experimentovali. V jejich speciálním přístroji
uchycují vazivovou tkáň a přidávají mediátor, který se při stresu vyplavuje do
těla. Fascie reagují, stahují se. Pouhým
okem je to neviditelné, ale měřitelné.
Červená křivka na přístroji to objasňuje.
Napětí stoupá, když jsou facie vystaveny stresovému mediátoru. Že se fascie
mohou stahovat nezávisle na svalech, a
že to dokonce dělají v reakci na stres, to
byl opravdu nový důležitý poznatek. To
byla novinka.
Tým badatelů z Univerzity v Heidelbergu, který zkoumal tkáně, ukázal, že
se na fasciích hojně vyskytují receptory
a nervová zakončení. Mohou tedy zprostředkovávat bolest. To, co mnozí považovali za „mrtvý“ výplňový materiál, ve
skutečnosti „žije“ a mění se. Tělo tedy
není žádná pevná nehybná konstrukce, nýbrž dynamický model – ohebný a
propojený elastickými vazy a pružinami
– fasciemi.
Odborníci na záda a vazivovou tkáň
si myslí, že fascie mají velký význam při
nevysvětlitelných chronických boles-

Jen u asi 20 % pacientů jsou známy příčiny
bolesti zad.

tech, především při pohybu. Vazivová
tkáň, fascie, jsou světlé vrstvy tkáně.
Někdy tenoučké, někdy milimetr silné.
Skládají se ze silných svazků kolagenových vláken, tenčích elastinových mezi
nimi a různých buněk. A okolo vláken
je velké množství vody. Tato vlhkost je
v našem těle důležité mazivo sloužící k
tomu, aby vše zůstalo vláčné. Jako svaly, které jsou obklopeny bílými fasciemi.
Díky vlhkému mazivu mohou po sobě
pružně klouzat, když se pohybujeme.
I uvnitř svalu je každé vlákno obaleno
vazivovou tkání. Vazivová tkáň odvádí i
odpadní látky. Ve tkáni putují do lymfatických kanálků, které procházejí celým
tělem, a jsou odváděny. I imunitní buňky zde jsou aktivní, pohlcují zbytky buněk či bakterie. Vazivová tkáň je důležitá
pro naši obranyschopnost. Tak se i díky
fasciím udržujeme fit. Mohou však působit i problémy. Často postižená jsou
záda. Vazivová tkáň může měnit svůj obsah vody nebo strukturu. Může zesílit a
zplstit se. Takové změny mohou vyvolat
bolesti. Ve fasciích se totiž nacházejí, jak
jsem už naznačil, jemná nervová zakončení, která zasahují do tkáně jako větve
na stromě. Tato nervová zakončení mohou přenášet bolest. Ale fascie mohou
vnímat i naše držení těla. Při stresu reaguje vazivová tkáň jako svetr vypraný
v příliš horké vodě – není pružný. Když
je vazivová tkáň v křeči, potom vše, co
se nachází „za touto křečí“, nemůže být
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Řádková inzerce

Cena každého řádku (40 písmen včetně mezer) je 118 Kč (včetně DPH), první
řádek je vždy tučně.
Akční sleva na řádkovou inzerci do 8. čísla časopisu! Celý inzerát v délce
max. 320 znaků bez ohledu na počet řádků za jednotnou cenu 79 Kč (včetně
DPH) v tištěném vydání, nebo za 399 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.

Gnostik centrum – celostná reflexná
terapia. Su Jok akupunktúra, aurikuloterapia, podpora plodnosti prírodnými
prostriedkami. Diagnostika, poradenstvo. www.gnostik.sk Tel.: +421 903
466 084
Q

Akční sleva též na plošnou inzerci do 8. čísla časopisu! Bližší informace jsou
uvedeny na naší internetové stránce.

Ateliér CHEIRÓN ART Rituál | Terapie | Umění | Hra. Tomáš Miro Záhořík,
Malíř a Expresivní Arteterapeut vám nabízí své služby na www.tzart.cz

Q

Ordinace přírodní psychosomatické léčby. Výživové poradenství, homeopatické poradenství, vyšetření kapky
krve, analýza vlasů, zdravé cvičení, znakování s batolaty, e-shop s přírodními
produkty. www.mudrkastnerova.cz
Q

VOLNÁ CESTA – Jóga, Automatická
kresba, Intuitivní tanec, Kresba pro rodiče a děti, Konstelace, Osobní konzultace, Regrese. Alena Končická, volna-cesta.goneo.cz, Tel.: 739 802 995
Q

JANA MARIE – Duchovní léčení,
Rozvoj osobnosti, Etikoterapie. www.
Lecitel-JanaMarie.cz. Kontaktní léčení v
Praze nebo silné Léčení na dálku, 11 let
praxe. Tel.: 736 773 901. E-mailová konzultace zdarma. Spirituální TERAPIE řeší
zdravotní problémy, psychické potíže i
otázky osobního života. Získejte vnitřní
klid a svobodu

Q
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V posteli trávíme třetinu života. Je
to místo, kde se naše těla rozvíjejí, regenerují a čistí. Procesy nadmíru důležité
pro růst a po přerodu přímo nelze jinak,
než by to bylo místo jak bez fyzické, tak
i karmické zátěže. Mimo jiné tím i zvýšíme obrannou a seberegenerační schopnost. Toto Vám jako jediní v ČR nabízí
www.amwa.cz

MĚŘENÍ ELEKTROSMOGU, geopatogenních zón a radiace včetně zakreslení a poradenství. Kamil Pokorný, mob.:
608 400 550, www.elektrosmog-zony.cz

Q

Škola přírodní medicíny Kamatre.
www.prirodnimedicina.com

Q

Q

Centrum SEDMÉ NEBE – kurzy SEBEPOZNÁNÍ, Výklad karet, Škola osobního rozvoje MAGIC NATURE, Meditační
setkání, Konstelace, Osobní konzultace
– Poděbrady, T. G. M. 35, sedme-nebe.
goneo.cz

Q
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Změna ceny časopisu od roku 2016
Vážení čtenáři a příznivci časopisu, od čísla 8 (vyjde
13.3.2016) zvyšujeme cenu jednoho výtisku na 79 Kč / 3 EUR
při jeho zakoupení na stánku a na 65 Kč / 2,5 EUR za jeden výtisk pro předplatitele. Každý zájemce má možnost do 31.1.2016
objednat roční předplatné čísel 8, 9, 10 a 11 za stávající cenu,
tj. za 52 Kč / 1,77 EUR.
Proč jsme tento krok udělali? Máme pro něj několik důvodů.
1. Myšlenka vydávání časopisu vznikla před více než deseti
lety. Již kolem roku 2002 jsme měli reálnou představu o
jeho filozofii a zaměření. Konkrétní přípravné práce začaly
ve druhé polovině roku 2012 a fyzicky jsme první, pilotní
číslo vydali v prosinci 2013.
2. Na vydávání se aktivně podílí šest lidí, kteří mají svá občanská povolání a práci na časopisu vykonávají ve svém volném čase bez nároku na peněžní odměnu. Naopak, mnozí
z nás přispíváme svými osobními finančními prostředky na
chod časopisu.
3. Samotný tisk se uskutečňuje za významné a nepostradatelné finanční pomoci našich sponzorů, za kterou jsme velmi
vděčni a vážíme si jí.
4. Nikdy jsme nežádali o dotace a granty (peníze ze státního
rozpočtu), časopis je tedy finančně nezávislý na pomoci těch, kteří nechtějí přispívat na jeho vydávání ze svých
daní.
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5. Každé vydané číslo je připravováno jako originální a jedinečná publikace, která si svou hodnotu zachovává v čase.
Lidé, kteří cítí a pracují s jeho silou, o tom vědí mnohé. Nejeden čtenář se na nás již obrátil a popisoval, co vše pro něho
časopis znamená, jakou vyzařuje energii, sílu a jakým přínosem je pro něho jeho obsah. Časopis sám o sobě není nijak
cíleně energeticky nabíjen či podporován. Tuto jeho sílu lze
přičíst úsilí autorů článků v něm obsaženým, lidem podílejícím se na jeho přípravě a příznivcům, kteří ho podporují.
Nejenom my jsme přesvědčeni o vysoké kvalitě časopisu,
o jeho inovátorství a snaze být mostem a průkopníkem při
podpoře nových, progresivních a člověku mimořádně prospěšných vědeckých oborů, jakými jsou eniologie, enioanatomie, eniomedicína a mnoho dalších.
Uvedené ceny platí pro celý rok 2016. V tomto roce se budete moci dále sami přesvědčovat o tom, co vám časopis dává
a jakým je přínosem pro společnost. Nemůžeme vyloučit, že
v roce 2017 dojde k další úpravě jeho ceny.
Byli bychom velmi rádi, vážení čtenáři, kdybyste s námi
sdíleli své názory a diskutovali nejenom o této problematice.
Vašich názorů si velmi ceníme. Děkujeme.
Vaše redakce
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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 8. čísla
Q

Avicenna – významný lékař středověku. K 1 035. výročí narození.
(MUDr. Vasilij A. Jurkov, doc. MUDr. Jurij M. Panyško, CSc., doc. Mgr. Anatolij
L. Vasiľčuk, CSc.)

Q

Pohled do prehistorie studia globálních změn klimatu (Ing. PaedDr.
Bohumil Tesařík, CSc.)

Q

Polychromatické informačně-energetické hmoty jemnohmotných
těl člověka (pokračování z čísla 4, 5, 6 a 7, doc. Mgr. Anatolij Vasiľčuk, CSc.)

Q

Prezentace vědecké odborné knihy Poradce v oblasti přírodní medicíny

Q

Recenze vědecké odborné knihy Poradce v oblasti přírodní medicíny

Q

Rozhovor s Júlií Sellers
Příští číslo vyjde 13.3.2016
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