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Vážení přátelé, jak jsme již avízovali v minulém čísle, přinášíme Vám poslední Občasník. Připomínám, že je to
z důvodu zprovoznění nových webových stránek www.agapebrno.cz, které Občasník nejen že plně nahradí, ale
jsou o úroveň výš. Je v nich o mnoho navíc a hlavně se dají aktualizovat téměř každý den. Pro nás je téměř časově
nemožné stíhat oboje.
Zcela chápeme smutek těch, kteří ještě internet doma nemají, ale věříme, že to, co je pro někoho dnes ještě nemožné a nedostupné, bude zanedlouho samozřejmostí.
Přejeme všem krásný podzim a postupný přechod z Občasníku na webové stránky, se kterými - jak věříme - budete jistě spokojeni.

Ohlasy z minulého čísla
Kniha „Spontánní úvahy nad otázkami všedního dne“
Pane Staňku, teď již čtu podruhé Vaši knihu „Spontánní úvahy nad otázkami všedního dne“. Je to naprosto výborné, protože hledající můžou posoudit svoje snažení s Vašimi zkušenostmi. Kniha „Otevření duchovního oka“ (pro mne je to bible)
je pro mnoho mých známých složitá a nepochopitelná, kdežto s touto novou Vaší knihou budu mít možná větší úspěch.
(Díky jazyku, kterým je napsaná). Bohužel se v Rakovníku pohybuji mezi samými takzvanými nevěřícími. Komunisti se
tady dost podepsali. V 18 000 městě chodí do kostela asi 20 lidí. Nechodím také, protože mi je v lese líp. Nemám kolem
sebe prakticky nikoho, s kým bych mohl rozebírat duchovní otázky. Snažím se komunikovat, ale s malým úspěchem. Je to
frustrující. Snad se to časem zlepší. Musel jsem si trošičku postěžovat.
Mějte se krásně a vydržte ve Vaší práci. Nebýt Agape, nevím kde bych dnes byl.
Děkuji a s pozdravem Marek R.

Z naší práce
• Analýzy jemnohmotných těl (několik dopisů na toto téma)
Moje milé Agape, veľmi pekne ďakujem za vyhotovenie a zaslanie ROA pre mňa a moju 10-ročnú dcérku. Rozhodla som
sa Vám napísať pár slov o tom, čo mi OA priniesla.
OA som si dala robiť v období, kedy sa už dlhšiu dobu /asi rok/, cítim úplne vyčerpaná, bez „iskry“, a síl. Dokonca som
bola taká chorá, ako už najmenej 8 rokov nie. A do toho prišiel balíček z Agape. Netrpezlivo som ho otvorila a moje sklamanie bolo veľmi veľké. Na prvý pohľad bolo v OA tak málo zmien, že ma zaplavil smútok a ešte väčší pocit svojej nedokonalosti.
Po odznení prvých negatívnych pocitov som sa pokúsila analyzovať, čo som za posledné dva roky robila alebo aj nerobila. Pomaličky, pomaličky sa začalo rozvidnievať. Bolo to obdobie nevysvetliteľnej ale nesmierne silnej túžby po učení.
Tak som sa učila na všetkých možných kurzoch /väčšinou masérske a One Brain/, študovala som knižky a internet a pchala
si to všetko do hlavy. S hrôzou som potom zisťovala, že neviem ešte to a tamto, že extistuje ešte taká a onaká metóda a ja
ju neviem. Minulého roku som mala 40 rokov. Celé toto obdobie okolo narodenín som preplakala, úplne úprimne a srdcervúco. Preto, že som si myslela, že som už stará a natoľko hlúpa, a že mám už málo času na to, aby som splnila to, načo som
na túto zem prišla. Keď som mala 15, chcela som ísť na zdravotnú školu, tam ma to ťahalo najviac, ale nemala som dosť síl
bojovať proti rozhodnutiu rodičov, ktorí ma poslali na ekonomickú školu. Keď som sa vydala a mala deti, tak mi to nejako
neprišlo, rodina a deti boli na prvom mieste a im som „obetovala“ všetko. Toto moje pochopenie a žitie pre deti a s deťmi
sa krásne v priebehu dvoch rokov prejavilo na radikálnom skrátení karmy v zákone príležitosti /teraz už len zbytok karmy/.
Ako však deti dorástli, začala som mať viac času pre seba a s tým prichádzala túžba vrátiť sa k detskému snu a pomáhať
ľuďom dookola /hlavne starí ľudia sú mi nesmierne blízki/. Ale ako, keď nič neviem? S ekonomickými vedomosťami sa
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pomáha starkým ťažko. Tak okrem vyššie spomínaných štúdií som začala chodiť do Inštitútu alternativních studií v Olomouci /info som mala z niektorého Občasníka/.
Vrúcne sa modlím k Stvoriteľovi, učím sa dôverovať a mať ho v srdci vždy a za každých okolností. Nie je to vždy jednoduché, hlavne keď sa objavia pochybnosti, či ma počuje, či ma môže mať rád, keď nie som taká, akou by ma chcel mať
a na mieste, kde by som mala byť. Ja mám často pocit, že neviem kam a ako, či som na dobrej ceste, alebo či spôsobujem
smútok Svoriteľovi tým, že sa plácam v tom svojom piesočku a neviem Mu rozumieť. Alebo je to len to ešte čiastočné hľadanie pravej cesty k Bohu?
Viete a keď som si ten svoj život takto prehrávala, prišla som na to, že posledné dva roky boli zberom vedomostí. Ja som
ich len zbierala zo všetkých možných zdrojov, ale som ich nežila. Preto aj OA ukázala na prvý pohľad malé zmeny. Veľmi
som túžila mať už vyrovnané všetky strany trojuholníka a teraz boli ešte viac rozvibrované, ako pre dvoma rokmi. Ale pribudli nové napojenia k Prapodstate, lístočky v 4. čakre sa doplnili, pribudli napojenia Duchovného svetla v každom karmickom zákone. Dokonca sa objavili stopy napojenia duchovného rozmeru duševného tela do duchovnej dimenzie. Toto
bolo pre mňa veľmi dôležité upozornenie na to, že sa vyvíjam najak neharmonicky, keď ešte nemám dokončenú akoby základňu a ja sa ťahám kdesi vyššie. Prepojiť sa môžem do vyšších astrálnych a stredných duchovných sfér. Veľmi, veľmi ma
potešil rozvoj 7. čakry a príjem energie cez túto čakru a okrem iného možný dar duchovného liečiteľstva. Mám pri sebe
v hmotnom svete 3 a v astrálnom svete tiež 3 anjelov. Som za nich vďačná, majú to so mnou ťažké.
Budem sa preto snažiť aj s Božou a s Vašou pomocou pochopiť, kde chybujem a pomaly to naprávať. Ešte chcem povedať, že sa mi často stáva, že sa s Vami „rozprávam“ /hlavne s p. Brzobohatou/ a potom veru aj často príde odpoveď. Dúfam, že Vás tým nejako nevycuciavam energeticky, ale tie jednostranné „rozhovory“ sú z mojej strany plné lásky, bez
úmyslu ublížiť.
Veľmi presne ste v OA popísali chybný prístup k energii priestoru - v mojom prípade určite pracovisko. Už pol roka vieme, že sa bude prepúšťať, len nikto nevie kedy a ako. Ja pracujem v zdravotnej poisťovni a kontrolujem recepty z lekární.
Už dlhšiu dobu robím túto prácu síce na 100% ale úplne vypnutá, nemôžem myslieť na všetky tie hromady liekov a diagnóz bez toho, aby som nepodliehala zúfalstvu zo stavu v našom zdravotníctve. A zvláštne je, že keď reálne budem musieť
z tejto práce odísť, čo som už dávno chcela, tak nastupuje zmätok, lebo predsa len je to pravidelný finančný príjem a neviem ho zatiaľ nahradiť iným... preto aj to štúdium. No prosím, a som zas v tom začarovanom kruhu.
Ach jaj, drahé Agape, odpustite prosím tieto slová. Znejú síce dosť depresíne, ale to sú len stavy mojej duše, s ktorými
si niekedy neviem celkom rady. Pre okolie sa snažím byť v dnešnej dobe oporou a pomocou, veselou a silnou a nezaťažovať iných svojimi náladami. Veľkou oporou je mi v tom modlitba sv. Františka z diskusného fóra na Vašich /skutočne výborných/ stránkach a najnovšie aj kniha Matky Terezy Pojď, buď mým světlem.
Vzala som si prvú OA /r. 2000/ a porovnala som ju s tou poslednou. Odrazu sa v mojej duši vyjasnilo. Prešla som veľký
kus cesty a ešte väčší ma čaká. Viem o svojich chybách a nedostatkoch a vďaka Vašej OA si môžem svoj vývoj kontrolovať, aby som si o sebe nemyslela viac ani menej, ako je pravda. Aby som sa prijala taká aká som. A to je dobre. To je neoceniteľná pomoc. Som v pokore, ale je mi umožnené vedieť, na čom pracovať. Môžem len dúfať, že Stvoriteľ ma má rád aj
tak a že mi odpustí to neustále chybovanie. Vyššie uvedené bolo zo srdca. Už to po sebe nečítam, nebudem srdce opravovať rozumom.
Ste pre mňa neoceniteľnými pomocníkmi a dobrými anjelmi. Ďakujem Bohu, že Vám dáva silu robiť pre mňa nehodnú
to, čo robíte. Pokúsim sa aj ja oveľa viac dávať ako prijímať vo svojom okolí. Nech nám Pán Boh pomáha.
S láskou Dana G.
• Milé Agape, chtěla bych tímto poděkovat Dr. Brzobohaté a Ing. Červenému za všechny dosud zhotovené analýzy a jejich komentář k nim, které jsem si nechala vyhotovit během posledních několika týdnů (ROA, PV, OEPZ).
Je až neuvěřitelné, co se dá vyčíst z jedné stránky kresby a je možné, že některé informace úspěšně přehlížím. Po měsíci
snad důkladného studia jsem knihu půjčila své sestře a nějak ji postrádám…
Musím potvrdit slova paní citované v OA, že se to s detektivkou nedá srovnávat. Teď jen doufám, že se mně podaří přijmout případné dopady karmického zatížení, ale musím říct, že v analýzách byly i informace, které mě potěšily.
Celé to na člověka působí silně motivačně, aby na sobě ještě více zapracoval a myslím, že málokdo odolá nechat si vyhotovit např. ROA někdy v budoucnu.
Děkuji ještě jednou za všechny cenné informace a přeji hodně úspěchů a radosti z Vaší práce pro druhé. Ludmila K.
• Milá pani Brzobohatá a pán Červený, veľmi ste ma prekvalili a zároveň ste mi spôsobili veľmú radosť, keď ste mi obratom poslali moju Osobnú analýzu a analýzu partnerského vzťahu. Píšem Vám preto, aby som sa teraz s Vami podelila
o krásny zážitok, ktorý som zažila pri otvorení Vášho listu s analýzou. Keď som si pozrela automatickú kresbu bola som
veľmi dojatá, plakala som šťastím a nesmierne som ďakovala Bohu za Vás, vzácnych ľudí, ktorí máte úžasné dary pre pomoc a vedenie iných. Bola som dojatá nesmiernou Božou milosťou, ktorá chráni nás všetkých a smeruje nás na ceste k večnosti a ukazuje nám cestu ku šťastiu, blaženosti, radosti, k prežívaniu ? ?ivota plného harmónie, krásnych medziľudských
vzťahov a už tu na zemi môžeme zažívať RAJ, ak s pokorou príjímame Jeho vôľu a necháme sa viesť Jeho cestami.
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Milá pani Brzobohatá, milý pán Červený, som veľmi rada, že sa môžem na Vás vždy obrátiť o pomoc a vedenie na mojej duchovnej ceste a ceste životom. Dáva mi to väčšiu istotu, dáva mi to novú silu a povzbudenie do ďalšej práce a stále
viac a viac túžim pomáhať úbohým a biednym, ktorí práve v dnešenej dobe potrebujú každé láskavé a chápavé slovo, ktorí
potrebujú pohladenie, povzbudenie, ktorí prišli o strechu nad hlavou, o prácu, o partnera.Tiež prosím Boha o silu, aby som
dokázala dávať viac aj v oblasti tvorby umenia,liečenia chorých aby som mohla čo najviac dávať z toho, čo som dostala do
vienka ako duchovné dary. Mojou veľkou túžbou srdca je, aby som sa stala Jeho nástrojom a šírila Jeho svetlo na zemi,
aby som rozdávala pokoj, šťastie, harmóniu a prinášala ľuďom novú nádej.
Naša spoločná spolupráca existuje už do roku 2000. Hodnotím to veľmi pozitívne v tom smere, že na začiatku spolupráce
som nechápala mnohé symboly zakreslené v analýze a bola som možno aj sklamaná s výsledkom. Dnes môžem konštatovať, že v poslednej analýze som rozumela úplne všetkému a chápala som súvislosti a som dojatá nekonečnou Božou láskou, ktorú nám všetkým dáva len to najlepšie, najkrajšie a najcennejšie zo všetkého tu na zemi.
Milí priatelia, veľmi Vám ďakujem za Vaše vedenie, za Vašu úžasnú prácu a za výbornú spoluprácu s Vami za celé obdobie. Verím, že sa stretneme aj osobne a že to bude veľmi krásne a obohacujúce.
Dňa 26.6.09 plánujem uhradiť na Váš slovenský účet platbu za osobnú analýzu, za analýzu parnerského vzťahu a za poštovné.
Milá pani Brzobohatá a pán Červený, prajem Vás z celého srdca veľa požehnania, veľa Božích milostí, veľa tvorivosti,
pevné zdravie a verím, že ešte veľa-veľa rokov budete dávať pomocnú ruku nám všetkým, ktorí to veľmi potrebujeme.
Ostávam so srdečným pozdravom, Magdaléna
• Agape: Jsme velmi rádi, že to, co děláme, takto oslovuje naprostou většinu lidí, kteří o analýzy požádají. Jednou za čas
se vyskytne i názor opačný, který zde také uvedeme jako protipól předcházejících:
• Z dopisu: …Ráda bych se vyjádřila k obdrženým analýzám. Co se týká formy analýzy, vykopírované řádky nepůsobí
vůbec důvěryhodně. Jakoby na základě iniciál (jména nebo datumu narozeni) počítač vygeneroval text, do kterého někdo
ručně dopsal pár čísel. Uznávám, že forma by se dala přehlédnout, i když o něčem určitě vypovídá. A co se týká samotné
analýzy. Ani manžel, ani já s ní nemůžeme souhlasit. Jsme oba hodně rozdílní jedinci, kterým došla téměř shodná analýza.
Vaše zhodnocení se vůbec neshoduje s naší osobní zkušeností a podobnou analýzou vyhotovenou jinými lidmi… Lucie E.
• Agape: Myslím, že nemá smysl uvádět naší další konverzaci, stačí jen uvést, že paní odmítla nejen za analýzy zaplatit,
ale i je poslat zpět. Pro ty, kterým není kresba OA cizí, je pro zajímavost obě níže přetiskuji. Paní mi je poslala mailem
s tím, abych viděl, že jsou opravdu naprosto „shodné“ a že si tedy nevymýšlí.
Pro mě však byl nejzarážející skutečností fakt, že obě analýzy jsou „pěkné“ a ukazují již na určitou duchovní vyspělost.
Ale i zde však platí, že duchovní úroveň není asi úplně vše, co člověka formuje… Červený A.
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Píší nám naši čtenáři
• Dobrý večer, děkuji za Vámi nakreslenou duchovní automatickou kresbu Ježíše vyprošenou paní. Dr. Janou Brzobohatou. Chtěla bych se a Vámi podělit o zážitek s touto kresbou. Po roce jsem opět otevřela Vaše stránky a našla kresbu
Ježíše a pár známým poslala odkaz na Vaše stránky. Je to asi 3 týdny. Dnes jsem se dozvěděla, že mé kamarádce se zdál sen,
kde viděla tuto kresbu a druhý den dostala ode mne odkaz na Vaše stránky, kde na ní jukla stejná kresba jako z toho snu,
málem jí to překvapením porazilo. Ještě jednou děkuji za tu kresbu, na mě má účinky jako kdyby mnou procházelo min.
220V. Přeji krásné letní dny mějte se fajn. S pozdravem Zita P.
Pokyny k meditaci - J. Brzobohatá (zkráceno)
Nejprve otevřete bez obav svoje nitro a důvěřujte vlastnímu vedení – svému
duchu a spirituálnímu působení obrazu Duše Ježíše. Dýchejte zhluboka,
zbavte se všech starostí, trápení a stressu. Uvědomte si,že jste boží podstatou
milováni i se svými chybami a nedokonalostmi. Vaše tělo je Bohu milé a i
když se Vám často nelíbí, přijměte ho s láskou a uvolněte ho z napětí. Napojte
se bez zátěže duše a odpusťte všem, kteří Vám někdy ublížili, tak jako odpustil Ježíš, aby i Vaše srdce se s ním naladilo na stejnou vibraci.
Odpusťte nejprve sami sobě, neboť člověk často chybuje i bez zlého úmyslu.
Již jste poznali, že příště máte být moudřejší a své chyby znovu neopakujte.
Odpusťte nyní také všem, kteří Vám ubližují a zneužívají Vás, přenechejte to
boží spravedlnosti a více na to nemyslete. Jen v tomto stavu k Vám může začít proudit blahodárná energie z tohoto obrazu nejsilněji.
U každého z Vás bude příjem energie probíhat v jiné síle, v jiném potřebném časovém intervalu a v jiném počtu dní. Síla vyzařovaní obrazu Duše Ježíše je nekonečná a tvořivá. Vše prozařuje, prostupuje a harmonizuje svojí
božskou vibrací lásky a moudrosti. Tak, jako za svého života dokázal Ježíš
změnit vodu ve víno, tak obraz jeho duše změní i vyzařování vody v poháru,
který si během této meditace před něj postavíte a současně se obrátíte k němu
s prosbou o pomoc, máte-li nějaké potíže, které sami nedokážete zvládnout.
Poproste, aby voda v poháru přijala do sebe vibrace proudící z obrazu, které
po skončení meditace vypijete.
Nyní ztište hluboce svoji mysl a začněte vnímat a přijímat pohledem na obraz Ježíše energii, která již jakoby prolíná do každé buňky Vašeho těla. Uvolňuje Vás, prohřívá, rozvibrovává, posiluje a léčí Vaše slabá místa na těle a na
duši. Současně probíhá spirituální léčba Vašeho věčného těla – Vašeho ducha.
Můžete vnímat zvláštní zář, která k Vám z obrazu vystupuje a zahaluje Vás.
Cítíte se obklopeni pocitem bezpečí, který připomíná stav dítěte v lůně milující matky. Nikdo a nic Vám nemůže ublížit. Za malou chvíli přímý kontakt
pohledem s obrazem ukončete a poděkujte za předanou boží sílu.

• Rád bych upozornil na jeden z mnoha českých duchovních fenoménů - spisovatele a vychovatele Jaroslava Foglara.
Je až neuvěřitelné, jak velký čtenářský ohlas dokázal tento autor u tisícovek dospívajících dětí v několika dekádách 20. stolet vzbudit - a čtením to neskončilo, šlo o praktický vliv na jejich životy, utváření osobnosti, zájmů a charakteru. Bylo by
zajímavé položit si otázku, jak by dnes jaká by dnes byla úroveň českého národa bez tohoto autora a jeho knih. Mravní poselství v jeho knihách je nepřehlednutelné, ačkoli není vyjádřeno řečí duchovna, náboženství či esoteriky, ale prostřednictvím příběhů a textů pro mládež… Příznivci Agape si také snadno domyslí, proč se našlo tolik uměleckých odborníků, kritiků a jiných „autorit“, kteří na jeho knihy útočili, zpochybňovali jejich uměleckou úroveň, či je dokonce označovali za brak,
zakazovali je atd.
Na závěr bych chtěl ještě upozornit na zajímavou přesmyčku v jeho příjmení (of gral - z grálu) a posílám jeden krátký
úryvek, který mě „trknul“ svou podobností s Abd-ru-shinem a motivoval k napsání tohoto textu.
Určitě by byla velmi zajímavá také AK napojení tohoto autora.
--Skaut je čistý v myšlení, slovech i činech…
…
Vždy jsem si představoval hocha-skauta jako chlapce duševně krásného, duševně čistého. Skaut byl a je v mých představách hochem, který září jako maják uprostřed špatnosti, nízkosti a sprostoty. Vy víte všichni, jak je jí hodně, vždyť chodíte
do školy, nebo jste v učení a slyšíte ty řeči a vidíte i činy. Neříkejte, že je těžké se udržet uprostřed toho, že to nejde. Jen slaboch se neudrží. Ale vy jste skauti, silní a dobří chlapíci.
Jaroslav Foglar - Jestřáb do věstníku 2. oddílu Junáka - 31. 12. 1939
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Jiří Foglar - kresba jemnohmotných těl
Z obrázku je patrné, že tento spisovatel byl mimořádně kvalitním člověkem, což vyplývá z harmonizujících a vyzařujících čaker (3. - 6.)
a symbolu uzavřeného trojúhelníka v tělesném vědomí.
V 5. čakře byl napojen na vysokou duchovní bytost (archanděla),
i toto byl určitě jeden z důvodů, proč mohl oslovit svými knihami tak
širokou veřejnost.
Na druhé straně jeho 7. čakra není nijak vyvinuta ani rozšířena,
z čehož lze usoudit, že o něm nemůžeme mluvit jako o duchovním spisovateli. To ale vůbec nevadí, neboť jeho zásluhy ve formování naší
mládeže jsou neodiskutovatelné a neopakovatelné.

Otázky a odpovědi
• Otázka: Můj dotaz se týká porodu. Občasník a Vaše knihy čtu již několik let, proto jsem se také na těhotenství připravovala i pod jejich vlivem. I když asi ne dostatečně. Uvědomuji si, že jsem nedělala úplně vše, co jsem mohla. Z porodu
jsem vždy měla hrůzu. V dětství jsem viděla nějaký dokument, ze kterého si pamatuji jen strašný křik rodičky a tehdy se mi
vryl do duše hrozný strach z porodu. Jak jsem dospívala a čím více se blížilo to rozhodnutí, tím více jsem se bála. Celkově
mám strach z fyzické bolesti, možná mám posunutý práh bolesti, nevím... Bála jsem se i zubaře a protože mě strašili, že se
mi v těhotenství zhorší zuby, rozhodla jsem se připravit i po této stránce. Stálo mě to několik návštěv u zubaře a hrozné strachy před každou návštěvou, ale nakonec se podařilo a vlastně jsem i ten strach tak nějak překonala a na poslední jsem
zvládla vrtání bez injekce, což pro mě bylo dříve nemyslitelné.
Na začátku minulého roku jsme s manželem otěhotněli a byli jsme moc šťastní. Na miminko jsem se moc těšila a snažila
jsem se těhotenství si užívat, jak to jen bylo možné. To bohužel nešlo podle mých představ, protože prvního půl roku jsme
se s manželem viděli jen o víkendu, protože jsme se rozhodli přestěhovat na Moravu a manžel tu už pracoval, kdežto já jsem
byla stále v Praze. Poslední 3 měsíce jsme už byli spolu na Moravě, ale pracovali jsme na domě, který jsme koupili a bylo
to pro mě hodně stresující období. Na domě se objevovala jedna závada za druhou, vše se komplikovalo a navíc se dostavily obrovské pochybnosti o tom, zda jsme se rozhodli správně. Resp. jsem si vůbec nebyla schopna vybavit, proč jsem ten
dům chtěla - je na samotě na kopci, je veliký atd. Spadla jsem do černých myšlenek na budoucnost a nedařilo se mi z toho
dostat. Manžel se snažil, jak mohl, aby uvedl dům do obyvatelného stavu, než porodím. Po večerech pracoval a byl strašně
vyčerpaný, takže pozornost z jeho strany jsem měla minimální, i když mu to nemohu mít za zlé.
Nevolnosti jsem téměř neměla, ani jiné potíže. Uvědomila jsem si, že také panická hrůza z porodu mě snad opustila v okamžiku, kdy mi doktor těhotenství potvrdil a byla jsem šťastná. Opravdu jsem věřila, že porod bude krásný a tajně jsem doufala i v nějaký duchovní zážitek, o kterých jsem četla v Občasníku. Byla jsem přesvědčená, že porod je přirozená věc, jak
píšete s panem Dr. Staňkem v knize Láska muže a ženy. Chtěla jsem přirozený porod bez epidurálu, bez nástřihu atp. Později jsem se na něj dokonce těšila, nosila jsem u sebe medailonek a měla jsem ho i v porodnici u sebe.
Miminku jsme zpívali, povídali si s ním, když jsem byla smutná, vysvětlila jsem mu to, modlila jsem se a i když to moc
nešlo, snažila jsem se být klidná a naladěná na dušičku...
Den po termínu jsem měla pocit, že budu rodit, jeli jsme do porodnice. Tam mi bohužel propíchli vodu, prý byla kalná,
tím se spustily silné kontrakce, které se stále zintenzivňovaly a byly čím dál tím častější. Nakonec byly co dvě minuty a trvaly minutu. Asi po třech nebo čtyřech hodinách jsem už nemohla, nepomáhalo nic. Snažila jsem se soustředit na duchovní
oko, myslet na Matku Boží, jak je popisováno v knize. Měla jsem však pocit, že mě všichni svatí opustili, byla tam jen tma
a strašná bolest. Jakoby jsem je hledala v duchu, ale nikdo tam nebyl, jen ta další nevyhnutelná bolest. Jednou jsem měla
pocit, že to nemůžu přežít, že umřu. Byla jsem zoufalá, naštvaná na všechny, na manžela a i na miminko... Zároveň mi to
bylo tak líto, že ty pocity mám, ale s každou další kontrakcí mě to znovu přepadlo...
Po asi čtyřech takto prožitých hodinách jsem se rozhodla pro epidurál. Dali mi ho bohužel za další 2,5 hodiny, takže úleva
přišla až před samotným porodem, kdy jsem nabrala trochu sil. Samotný porod byl však zase velmi bolestivý a měla jsem
pocit, že mě roztrhnou napůl. Pak mi doktorka tlačila na břicho, všichni na mě křičeli, ale stále to nešlo. Nakonec, asi po 9
hodinách se narodil Jakoubek. Byl a je úžašný a jsem za něj moc vděčná. Řekli mi, že mě museli nastřihnout, protože se zeslabovaly ozvy. Další bolest spojenou s rozením placenty a šitím jsem vůbec nevnímala... Vztah k Jakoubkovi jsem měla od
začátku moc krásný, i když ještě plný obav, jestli to zvládnu atd. O to více jsem litovala všech myšlenek, které mě napadaly
v průběhu porodu.
Šestinedělí pro mě bylo náročné. Měla jsem hrozné myšlenky, Jakoubek nechtěl spinkat, často plakal a pořád se mračil...měla jsem pocit, že na mě. Manžel dál ještě více pracoval na domě, aby nám připravil domov a tak jsem byla sama
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s miminkem. Ještě více ve mně rostl pocit křivdy kvůli mé mamce, který jsem prožívala hodně ke konci těhotenství a neuměla jsem se od něj očistit.
Vyčítala jsem jí, že mě neměla tak ráda, jako mého bratra, že o mě nemá zájem, nepomůže mi, kašle na mě atd. Po porodu se přijela jednou na Jakoubka podívat. Pomoci nám přijeli manželovi rodiče z východního Slovenska. Má vlastní
matka, která to k nám má 30 km, neměla čas... I když zpětně vím, že to objektivně nebylo tak hrozné, v tu chvíli jsem si připadala zoufalá, opuštěná...
Teď má Jakoubek 4 měsíce a je úžasný. Pořád se směje a je z něj spokojené a zdravé miminko. I když je mi jasné, že celé
to těhotenství (které jsem obrečela, že jsem to nezvládla připravit dušičce klidný vstup do života), celý porod i šestinedělí
mělo svůj smysl, ráda bych věděla, proč to tak bylo. Tolik jsem se snažila a bylo to špatně, co si z toho mám odnést, jak se
poučit? A co můžu udělat příště, abych to lépe zvládla?
Prosím, můžete mi odpovědět?
Na závěr Vám všem v Agape chci moc poděkovat za všechnu práci, kterou děláte. Jsem Vám za to vděčná a vážím si každého Občasníku, knihy, přednášky... Děkuji, že jste. S láskou, Iva
Odpověď: Milá maminko, děkuji za upřímné vylíčení svých zážitků kolem těhotenství a porodu. Nemohu sice sloužit
vlastními poznatky, ale pokusím se intuitivně udělat rozbor Vašich prožitků, aby z nich vzešlo poučení pro budoucnost. Domnívám se, že na počátku je skutečně obecně snížená schopnost moderního a inteligentního člověka snášet bolest, totiž nás
všech. Vzpomeňme na naše předky, co ti museli vydržet od zubaře kováře po vypalování ran po kousnutí psem kvůli vzteklině! I já „jsem měkkej“.
Dalším problémem v dějích kolem porodu bylo celé existenčními starostmi narušené těhotenství, to stěhování, stavba, negativní myšlenky, pochybnosti. To je celá ta naše doba, ta její atmosféra, zejména mezi ženami! Opět připomenu, jak je to
jiné a lepší u islámců, kde se ženy zásadně nestarají o existenční věci, kde je v tomto ekonomickém angažována mužská rodina!
Cítím, že jimi celá Vaše víra v hladký porod pramenila tehdy jen ze strachu z něj, nikoliv z víry samé. Odtud blokování
účinnosti pomoci, jako je blokováno uzdravení u těch, kteří chtějí věřit až teprve, když se chtějí uzdravit. Také ten minutý
termín porodu je příznakem toho, že energie přirozeného chodu porodu byly narušené. Za té situace pak energie soustředění
se při porodu na „oko“ a „Matku“ byly příliš slabé na srovnávání chodu přirozených sil. Nestačily to prostě srovnat. Bylo
proto asi v dané situaci chybou za těchto okolností zasahovat do chodu „moderních“ porodů odmítáním epidurálky. Míra do
té doby nepoznaných bolestí vyvolává obecně pocit opuštění všemi, i Bohem.
S jejich pominutím ale i tento pocit zoufalství, taková akutní debka, která je běžná a masová, také pomíjí. Některé ženy
mi říkaly, že měly při porodu touhu, „již nikdy chlapa (sex)“! Zřejmě tyto kolemporodní bolesti a zážitky jsou na druhé
straně zdrojem větší duchovní a celkové síly u žen v dalším životě, dotváří jejich osobnost, obrátí se následně v klad. Přežijí pak v životě i to, co by muž nepřežil. Cítím, že je to tak i u Vás. Teprve jimi jste se stala „plnou“ ženou. Bůh vždy vrací
v jiných dimenzích života. Nastřihování je u prvorodiček běžné proto, že současné ženy nemají vytrénované břišní svaly tou
strašnou dřinou našich babiček. Odtud „zdravost“ předporodního cvičení. Také ono opuštění matkou ukazuje na onen nenápadný rozklad rodiny a společenského myšlení kolem ní.
Opět připomenu skutečně věřící islámky s jejich odpovědností před Bohem. Tam by se to stát nemohlo! Cítím, že ale Vám
to bude vráceno Jakoubkem, budete z něj mít radost. Máte ho o to víc ráda, o co bolestněji přicházel na tento svět. Cítím
také, že energie již máte srovnané a proto druhý porod již bude hladký a možná i s transcendentním zážitkem. Pozdravuje
a pevnou víru přeje J. Staněk.

Přečetli jsme za vás
Výňatek o cestě víry: / Karel Makoň/
Jak z víry naučené se stala víra samovolná, aby tato zůstala u moci:
Těm s naučenou positivní vírou jsem radil, aby nepodlehli klamu, že jsou schopni lidskými silami se očistit, neb že se po
smrti ocitnou pro nějaké domnělé zásluhy zde na světě ve vyšším stavu vědomí, než v jakém žili zde na zemi. Radil jsem
však, že ačkoliv nejsou schopni svými silami žít bez hříchu, aby ani na chvíli nezanechávali tuto snahu. Nechť je to však
snaha klidná, opírající se především o rozhodnutí, přestat žít životem pro sebe a začít žít komplexně životem pro B o h a, tj
být všude a při všem jeho služebníkem nebo jeho otrokem. Nestačí však tento postoj prohlašovat, nýbrž je třeba ho dokazovat myšlením a činem.. Protože plnění předsevzetí musí být komplexní, bezvýhradné, protože zároveň bude chabé a neumělé, radil jsem dále k denní obnově tohoto rozhodnutí - obsahově asi takto: /na slovech nezáleží a slova nestačí/ Večer
těsně před spaním odevzdat celý svůj život Bohu se všemi jeho účinky - jako bychom měli umřít v náručí Boží, - bez nároků na cokoliv a na kohokoliv.
A ráno bezprostředně po probuzení vzít si od Boha život, který nám Bůh přes noc ponechal, ale se silami k tomu, co On
si přeje, abychom vykonali…
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Přes den, po dobu světské činnosti nemyslet na Boha přímo, nýbrž jen na službu jemu, při čemž si zachovat vždycky
světlo rozumu, tj učinit vše, co je rozumné a mravné, nečinit nic nerozumného a nemravného, nepoctivého, nespravedlivého - tak jak nám stací rozum k rozpoznání dobra od zla.. Rozum nám napomáhá.
Samotná služba Bohu spočívá v tom, že se svým životem a se svými schopnostmi hospodaříme jako s hřivnou, která není
moje /neb jsem ji den před tím večer odevzdal Bohu a ráno si ji od něho vzal k činnosti pro něho /a proto s ní nemůžeme
hospodařit pro sebe.. Pracujeme pak jako služebníci, kteří jsou na Božím poli, mimo Boží dům (podrobněji viz v Úlohách
- podobenství o postavení služebníka (Zajisté orání a pasení dobytka je světská činnost, ale v duchu, v jakém ji konáme - je
modlitbou, neboť je službou Bohu.
Dosud se však o to s n a ž í m e, aby byla modlitbou, ale nejsme si tím jisti, že jí je. Proto denně musíme též vcházet do
domu hospodáře tj, kromě činnosti navenek denně se věnovat tomu, čemu říkáme modlitba. Ale i tehdy, při modlitbě bychom si měli počínat jinak než jsme si počínali dříve. Podstatnou částí modlitby nejsou slova - nýbrž vztah k Bohu, který
někdy lze vyjádřit slovy, jindy jsou k tomu slova nepříhodná - příliš slabá. V tom případě se k nim nenuťme. Modlitba by
měla být na rozdíl od práce na poli mimo dům Boží - vstupem do domu Božího, kde provádíme zase bohoslužbu, jako
jsme ji před tím konali na poli. Jenže na poli jsme měli nějaké prostředky, které stály mimo nás - symbolicky řečeno: pluh,
pole, dobytek, atd, pomocí nichž jsem sloužili Bohu, kdežto vstupujeme-li do domu, zanecháváme prostředky venku a vstupujeme sami. Máme-li ještě něco k dispozici - tedy svou připravenost, být celí pro Něho.. Přesně tak, jak je naznačeno v podobenství o postavení služebníka … Nepřicházím se potěšit - opatřit si důkazy o Jeho přítomnosti..
Pozn.: vyšší stupeň modlitby je modlitba stoupajících citů - přecházející do vlitého ticha a hraničící až extází. Tato modlitba je vysvětlením symbolů odložit všechny „nástroje“ před vstupem do domu /Hospodinova/. Je ovšem dovoleno to učinit až tehdy, až si nade vše přejeme vejít. Dokud to neumíme, bylo by pouhé civění nejhorší ze všeho, čeho bychom se mohli
dopustit v oblasti modlitby. Také, když končí stav touhy, musíme se znovu chopit nástrojů, které jsme před tím opustili.
V praxi se ustavičně střídá „práce na poli“ se „vstupem do domu“. Je na čase se volit úděl Mariin a ne Martin /už nepobíhat/ myslí /kolem a neshánět. Nesmíme se ale nutit k civění. Dali-li jsme se plně k dispozici Bohu, jsme s Ním - nic víc.
Zpočátku takové mementy mohou trvat jen několik vteřin..
Koloběh vstupu se má opakovat v klidu, jednou tiše, jednou s důrazem, jakoby to bylo tiché klepání, jindy důrazné bušení, vždy podle vnitřních potřeb člověka. V tom musíme sobě vyhovět, aby se nestalo, že by jen část nás stála o vstup
a část zůstala před domem.. Všechny samovolné síly patří Bohu.
Jsem-li např. účetním, budu nadále účtovat, ale dříve jsem určité úkoly plnil např. proto, že jsem za to dostal zaplaceno
a že jsem musel určité úkoly plnit v termínu a správně: kdežto nyní dělám totéž proto, že splněním těchto úkolů sloužím
svému vyššímu cíli, protože touto činností kráčím po mostě do věčnosti. Tuším vaše rozpaky… Neměl bych si přece nalhávat, že už není pravda, že mi úkoly dává pořád můj šéf a že sloužím společnosti, neb konkrétněji podniku, ve kterém jsem
zaměstnán, čili že se nim nezměnilo. Jenže my vstupujeme na cestu víry právě tím, že přestáváme předpokládat, že tu jsme
na světě právě proto, abychom si tu na světě co nejvíce užili, protože vše definitivně končí fyzickou smrtí a začínáme předpokládat, že jsme nikoliv jako jednotlivci, ale jako celé lidstvo dosáhli tohoto stupně vývoje proto, aby se z něho mohlo jít
dále nejen fyzicky, ale i duševně i stavem vědomí. Považujeme-li svůj stav vědomí za stav propůjčený našemu tělu - a to
nikoliv náhodně, je v tom zákonitost vývoje. Pak se nám ovšem změní celý náš život v obraz světla ve kterém žijeme, neb
který si neuvědomujeme. Naše konkrétní postavení rovněž nemůže být náhodné. Jsem tam n e j e n z vůle lidí… Ta tam
má takovou úlohu, jako má vůle na klepot srdce. Naše vůle neovlivňuje přímo klepot srdce: kdybychom se však např. neměli k tomu, abychom jedli a pili, spali a přiměřeně žili, znemožnili bychom funkci srdce. Tady se opět můžeme soustavně
poučovat z Ježíšova života, který byl napřed poddán svým rodičům a svému okolí.
Začneme příkladem Panny Marie: řekla andělovi, že sice neví, kterak se může stát, když muže nepoznává - ale souhlasila.
Tady je jedinečně napovězeno, jak se máme chovat na prvním kroku. Objevení se věčného života v našem pomíjejícím životě /např. v podobě touhy po věčnosti, touhy po čistotě života apod./ nemůžeme sice pochopit, protože zatím ani nepoznáváme příčiny a ty nejsou jen fyzického charakteru /“muže nepoznávám“/ co však máme činit je - podvolit se této vůli
Boží /tak bychom si měli totiž kvalifikovat touhu po věčném životě/ že si přeje z našeho pomíjejícího života vytvořit nepomíjející. Co mohla Panna Maria dále učinit pro to, aby se jí narodil Ježíš, Syn Boží. Nic více, než že žila jako před tím, čistě.
Byla si však vědoma toho, že už nedýchá jen pro sebe, nýbrž pro nový život, který v sobě nosila. Věřte, že jde o snadnou
věc, jen upřímně přivolit, aby se z nás zrodil věčný život - nepřít si nic více než toto v n i t ř n í z n o v u z r o z e n í. Kdo
potom pozná, že už nejste účetním ve službách podniku, když budete však dělat lépe než pře tím, protože jste ve službách
věčného života.. Ježíš ukazoval svým životem, že ani v něm, ani v životě jeho učedníků nebylo nic náhodného a tu bude
začátek všech zázraků, které na cestě víry začneme zažívat, že poznáme, že nic není v našem životě náhodné, že v něm nebylo nic náhodného ani před tím, jenže jsme to nepoznávali. Tady se však setkáváme s nebezpečným úskalím, které budeme
muset umě obeplout v bezpečné vzdálenosti. Budeme mít tendenci zaměňovat nenáhodnost s předurčením.. Poraďte se zase
o tom s životem Ježíšovým. Ježíš se zjevil po svém z mrtvých vstání dvěma učedníkům, jdoucím do Emauz a ti ho nepoznali. Vykládal jim cestou, že se vše muselo stát, tak jak se stalo podle předpovědí proroků o Synu Božím. Není náhodné,
kdy až se dostává učedníkům do vědomí ona syntetická zpráva o životě a utrpení jejich Mistra. Tuto zajímavou okolnost
však ponecháme stranou, abychom se svým výkladem nevymkli z vazby. Ježíšovo vyprávění na cestě do Emauz by nasvědčovalo tomu, že i podle Ježíšova mínění vše bylo předurčeno. Ježíš však toto předurčení přednesené ústy proroků, neustále kontroloval s událostmi jak probíhaly a buď mu dával průchod, nebo je pozastavoval. Když ho chtěli kamenovat atd.
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Když ho zatýkali - nenechal se uchránit před zatčením, ačkoliv ta možnost byla, atd. V Ježíšově životě šlo o proud regulací
onoho tzv. předurčení a tento proud se dá bez obtíží vysledovat, abychom i my dokázali v budoucnosti regulovat události
svého života. Konkrétně by se mohlo stát, že např. jako účetní by začal dělat svou práci dokonaleji. Postupně by tedy navalovali další práci, až by pod ní padl a přitom by si myslel, že jsem byl přece jednou ve službách věčnosti a proto jsem musel od lidí všechno přijímat, jako kdyby to pocházelo z vyšší a ne z jejich vůle. - To je právě ono úskalí.. Rozum je také dar,
kterého musím plně využívat na vývojovém stupni - člověka. Neužívám-li jej, dopouštím se tak velké chyby, že na ni mohu
předčasně zahynout, nebo se vyřadit z dalšího postupu /např. zdravotně - nervově./ Starší proroci znali podmínky, obecně
platné podmínky dalšího rozvoje lidské osobnosti, neboť sami těmito fázemi prošli. Mohli proto „věštit“ za jakých podmínek se bude rozvíjet život toho, kdo svým životem bude ukazovat tuto cestu rozvoje. Nemohli se splést, protože ty podmínky jsou zákonité. Zde však končí předurčení. Nenastoupí-li někdo cestu naznačenou Ježíšem, nezažije nic takového, co
by zákonitě zažíval, kdyby po této cestě šel.. A takových, jdoucích jen k hrobu - bude vždy většina.. Každý pak, kdo jde už
Ježíšovou cestou, může libovolně dlouho procházet každým stupněm vývoje a to z různých důvodů, vždy však vlastním přičiněním. Kde je tedy předurčenost? Ta je dána východiskem nejen počátečním, ale dalšími východisky na dalších stupních.
Je pochopitelné, že zvolím-li za východisko Ježíšovu cestu, setkám se na ni se situací, vyplývající z „terénu“, jímž budu procházet. Kdybych vyšel odjinud, procházel bych jiným terénem, tj. volil bych jiné prostředky a jejich užití by neslo jiné následky. Řídit se kýmkoliv, tj. jako brát na sebe jho. Ježíš však právem mohl mluvit o svém jhu, které nám nabízel, jako
o jhu sladkém, protože jeho cesta, kterou ukazoval, byla zabezpečena mnohými připomínkami pro každý rok, ale i pro fakt,
že na této cestě je zajištěno poměrně dlouho a do vysokého stupně vývoje - osobní vedení /osobní zasvěcování/, které vedle
mnohých nevýhod má jednu velkou přednost, že je lidské, nám velmi lidské.
Profesor Ing. Karel Makoň (1912-1993)
známý jako profesor na obchodní akademii, byl jedinečný vykladač křesťanské mystiky a plodný překladatel a komentátor cizí duchovní literatury. Tento významný český mystik je vynikajícím učitelem porozumění a tolerance, skrze kterou přenáší lásku a poznání do každodenního života.
Je těžko uvěřitelnou ironií, že Karel Makoň, jako vysokoškolák deportovaný 17.11.1939 do německého koncentračního tábora, ve své nejhroznější krizi, kdy měl být esesákem ubit k smrti, obdržel velkou duchovní milostí „vlité poznání křesťanské mystiky”. Přitom do té doby neměl větší zájem o křesťanství, to bylo zastíněno jeho zaujetím pro východní filozofické
a náboženské směry, které vystudoval na Filozofické fakultě v Praze. Tato zcela výjimečná událost mu nepřímo určila duchovní smysl dalšího života, kdy toto poznání šířil jednak samizdatovými spisy, jednak osobními přednáškami v úzkém kruhu
duchovních přátel.
Samizdatové dílo Karla Makoně po léta pečlivě opisovali jeho čtenáři a posluchači, a když se objevily první osobní počítače, spisy byly ještě jednou přepsány do digitálního textového formátu. Ten se stal po roce 1989 základem prvních knižních
vydání spisů Karla Makoně, připravovaných k publikaci jeho oddaným přítelem a duchovním žákem Stanislavem Kalibánem.
Protože knižního vydání se dočkal dosud jen zlomek Makoňova díla, a většina z těchto vydání je již rozebrána, bylo kompletní zachované dílo Karla Makoně převedeno do formátu Adobe Acrobat a je poskytnuto volně ke stažení na webových
stránkách www.makon.cz

Nabídka nové knihy
Na konci listopadu tohoto roku vychází poslední – 5. díl Pavlových rozprav.
Věříme, že celé dílo Bedřicha Kočího obohatilo celou řadu našich čtenářů a že tyto
knihy zaujmou čestné místo v knihovnách každého duchovně laděného člověka.
Jsme nesmírně rádi a zároveň poctěni tím, že jsme byli osudem přivedeni k tomu,
abychom to byli zrovna my, kteří mohli toto jedinečné dílo znovu připomenout naší veřejnosti. Cena: 140 Kč
Obsah V. dílu:
• Klid
• Jak získáme klid
• Vracíme se zpět ve svém vývoji?
• Co prožívá astrální tělo za spánku
• Prchající vteřiny
• Čím je naše já v celém vesmíru
• Blahoslavení chudí duchem
• Pomáhejme, aby si každý mohl pomoci sám
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• Duchovní vůdce nebo anděl strážný
• Ztracený ráj
• Vůle Boží a vůle naše
• Kdo viděl Boha?
• Jak se přoblížíme k Bohu
• Podvědomí
• Poznání
• Koncentrace
• Co je vlastně křesťanství a v čem záleží celé náboženství?
• O květné neděli
• A vstoupil do pekel
• Jak uskutečňoval Pán Ježíš Své hovory s Otcem Nebeským

9
Poznámka: Knihu budeme automaticky rozesílat všem
těm, kterým jsme již poštou zaslali 1. - 4. díl.
Pokud si myslíte, že patříte do této skupiny a kniha Vám
nepřijde do poloviny prosince tohoto roku, ozvěte se a knihu
Vám zašleme obratem.
Dále prosíme ty, kteří z této skupiny přijedou na setkání
28.11. do Brna (viz dále) a knihu si zakoupí osobně, aby zde
nahlásili svoje jméno. V opačném případě byste měli knihu
2x, neboť bychom ji z neznalosti o pár dní později posílali.
Stejně tak uvítáme skutečnost, že si brněnští přijdou zakoupit knihu do Agape osobně - ušetří nám tak spoustu
práce s balením a zasíláním knihy.
Děkujeme za pochopení.

• Před nedávnem vyšla nová kniha – Přemůžeme autizmus? – dr. Strunecké,
která se zatím jako jediná u nás věnuje do hloubky problému autizmu. Je to zcela
vyčerpávající publikace, která dlouho na našem trhu chyběla a která byla dlouho
očekávaná.
Tato kniha nabízí rodičům směrodatný a vyčerpávající přehled o všem, co je v
současné době známo o biomedicínských, psychologických a transpersonálních
aspektech autizmu. Velmi dobře a srozumitelně napsaný text vychází z dlouholetých
zkušeností autorky z její pedagogické a vědecko-výzkumné práce i rozsáhlé publikační aktivity. Ačkoliv byla kniha původně určena rodičům dětí s autizmem, měla
by představovat povinnou četbu pro všechny profesionální zdravotníky i vychovatele, kteří pečují o děti s poruchami autistického spektra a řeší jejich problémy. Výběr obrazů Zdeňka Hajného umocňuje působení textu a podtrhuje jedinečný a komplexní způsob zpracování. Kniha má mimořádně zdařilé grafické provedení a je přizpůsobena ke každodennímu používání tak, aby se stala průvodcem pro všechny
obětavé bytosti, které se snaží pomáhat dětem s autizmem.
Knihu si můžete objednat na www.almi.cz nebo přímo v Agape Brno.
280 stran, 14 barevných obrazů, tvrdé desky, na křídovém papíře, cena 495 Kč
Napsala prof. RNDr. Anna Strunecká, DrSc. s příspěvky MUDr. Blanky Urbánkové, Lindy Cecavové-Neubauerové a MUDr. Anděly Šárkové.
Ilustrace obrazy PhDr. Ing. Zdeňka Hajného
Vydal: Miloš Palatka – ALMI, 2009

• Kniha „Malá duše a cesta duhy“ - Věra Bártová
V nabídce nových knih Vám nabízíme také knihu jedné z našich příznivkyň, se kterou
spolupracujeme již několik let. Kniha je velmi citlivě napsaná a určitě stojí za to si ji přečíst. S blížícím koncem roku může být kniha jedním z vánočních dárků, kterým nezklamete.
Kniha je volným pokračováním příběhu Donalda Walsche „Malá duše a slunce“. Je to
životní příběh člověka z pohledu lidské duše. Nabízí možnost způsobu hlubšího pochopení prožitých situací a chtěla by ukázat lidem, že všechno, co se nám děje má svůj
smysl, řád a přináší nám veliké pochopení. Toto pochopení se však velmi dlouho bráníme
přijmout a raději trpíme. Změnou osobního pohledu na věci bolestné a těžké můžeme dospět k radikálnímu odpuštění nejen druhým, ale hlavně sobě. Malá duše se přišla narodit
na svět proto, aby poznala jaké to je, být odpouštějící. Během svého života začíná chápat, že to není vůbec jednoduché, neboť abychom mohli odpouštět, musíme být zraněni.
Svému úkolu chce ale dostát stůj co stůj, protože ví, že je to její poslání, které si sama
zvolila. Ví, že když ho splní, pomůže těm, kteří se odpustit bojí tím, že jim ukáže, jak
tento krok změní člověku život. Najde cestu duhy. Je to cesta plná bolestných emocí, kde
jediným majákem je otevřené srdce a víra. Za každý odvážný krok na této cestě čeká na
Malou duši jiskřička pochopení, která se jednoho dne rozhoří ve velké jasné Světlo.
Celý příběh je podbarven velmi intimními básněmi a ilustrován kresbami akademického malíře Jiřího Štorma.
Váz., 96 str., ISBN 978-80-904390-0-9, cena 250 Kč
Knihu si můžete objednat na adrese verkakonecna@seznam.cz
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Dále nabízíme
• MP3 nahrávka z posledního setkání s J. Staňkem v Orlických horách ze začátku října tohoto roku. 12 hod přednášek, cena 350 Kč.
Zároveň se omlouváme, že jsme nestihli o tomto setkání informovat dříve. Bylo by to stejně však zbytečné, neboť zájem
účastníků již v létě převyšoval kapacitní možnosti. Jelikož nejsme organizátory této akce, ale jen se ni ní podílíme, toto nejsme nijak schopni ovlivnit. Děkujeme za pochopení. A. Červený
Obsah: Beseda o transformaci společnosti a všechny aspekty současné světové situace a krize.

Tvorba našich čtenářů
K otázce prvotního /dědičného/ hříchu uvádím svůj pohled - uvažuji takto:
- Bůh stvořil člověka takového, jaký jest.
- Vše, co Bůh, je ve své podstatě božské, protože je to Jeho dílo.
- Bůh stvořil člověka k obrazu svému, tj. dal mu ducha.
- Láska není nic jiného, než duchovní energie, která člověka vede k poznávání tohoto Jeho božského původu.
- Duch ve hmotnosti je chráněn fyzickým tělem, je proto povinností člověka o tuto schránu dobře pečovat.
- Energie lásky se v těle projevuje erotickou touhou.
- Dobře pečovat o své tělo znamená v přiměřené míře uspokojovat i jeho potřebu kontaktu s druhým pohlavím.
- Z těchto hledisek láska na tělesné úrovni není hříchem, ale naopak službou Bohu.
- Sex se stává hříchem tehdy, stane-li se pouze tělesným požitkem, protože v tomto případě je tělo odděleno od ducha.
- Jsou-li muž a žena trvale spojeni v úrovni ducha (svatba v nebi), je jejich tělesné spojení přirozenou součástí lásky umožňující plné působení ducha ve hmotě.
- Vyvrcholením této duchovní lásky je vědomí prožívání božské jednoty. Tento pocit blaženosti vzniká vyrovnáváním polarity v důsledku intenzivní vzájemné výměny energií. Pokud při tomto dávání se jeden druhému dojde samovolně k orgasmu, je třeba i tento účinek lásky darovat, jinak se celý akt nejvyšší modlitby znehodnotí.
Z uvedeného vyplývá, že prvotním hříchem člověka není poznání těla, jak se ještě leckde traduje (obecně tedy poznání
dobra a zla), ale ztráta duchovního vědomí, nebo-li odpadnutí od Boha. Tento stav, tj. dědičný hřích, znemožňuje vidět, že
život v duálním světě je jen fikcí, kdežto skutečný život, což je život věčný, je ve spojení s Bohem. Tzv. vyhání z ráje nebylo „trestem na doživotí“, ale dle Božího záměru výchovným prostředkem k tomu, aby člověk pochopil, kde je jeho skutečné místo ve stvoření. Život v těle je školou poznání duchovní podstaty světa a tím i svého sebeuvědomění. K tomuto „návratu ztraceného syna“ však musí dojít ještě v této hmotné dimenzi vnitřním životem každého z nás.
Ve světě je dobro představováno láskou a zlo, symbolizované satanem, je vše to, co lásku postrádá. Před dvěma tisíci lety
lidstvo promarnilo svou osudovou příležitost, když nepřijalo Ježíšovo učení lásky. Dnes už světu vládne jenom satan a zdá
se, že své dílo zkázy dokoná. V zájmu objektivity je však třeba dodat, že on jako strážce prahu věčnosti plní jen svou povinnost a koná jen tak, jak mu sami lidé dovolí.
Alois Kavan
anavak@email.cz

• Chemtrails
Dobrý den, na stránkách fóra www.agapebrno.cz se na několika místech vyskytlo téma chemtrails. I když vím p. Staněk
s tímto fenoménem nesouhlasí, chtěl jsem napsat svoje pozorování a zjištění a zároveň to trochu zasadit do kontextu, který
je pro mě důležitý. Při psaní jsem si ale uvědomil, že to jsou do jisté míry opravdu negativní věci, že tyto informace by
mohly ledaskoho vystrašit a posunout k negativitě. Pokud byste ale uznali za vhodné, můžete je zveřejnit, třeba i jenom část.
„Chemtrails”: letadla za přísného utajení už několik let rozprašují do atmosféry chemické látky, jako například barium
a aluminiový prášek, které mají zabraňovat globálnímu oteplení, avšak v konečném důsledku mohou mít netušené zdravotní
následky pro celé lidstvo.
V internetu se už nějakou dobu objevuje pojem „chemtrails“, což znamená tolik, co chemické látky rozptýlené v domnělých kondenzačních pruzích za letadly. Nejsou to však obvyklé kondenzační pruhy a také se od nich jednoznačně liší. Na rozdíl od nich se rychle nerozplynou, ale zůstávají dlouho viditelné a mnohdy jakoby padaly dolů v kaskádách, jejichž spodní
okraje se jeví jednoznačně hustší. Navíc to často vypadá, jako když jsou cíleně postřikovány určité oblasti, jelikož se mřížkovité vzorce objevují i za takových povětrnostních podmínek, kdy pro ně není žádné meteorologické vysvětlení.
CHEMTRAILY se vyznačují následující charakteristikou: Po výstupu z letadla se rozpadávají velice pomalu a to může být až
osm hodin. Tvoří nápadné stopy, které se pomalu začínají rozprostírat horizontálně, mají vějířovitý charakter a někdy vytvoří
i spady do stran podobající se záclonám. Vytvoří mlhu a postupně podle intenzity chemtrailování, zatáhnou celé modré nebe.
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Chemtrails jsem považoval za úplnou hloupost, ale stále jsem narážel na různé články k tomuto tématu a potvrzující tvrzení i od lidí, kterých si vážím. Tak jsem se tomu začal věnovat systematicky. Asi půl roku jsem chodil s hlavou otočenou
vzhůru. A je fakt, že jsem zaregistroval to, co se popisuje v textech o chemtr. Letadla zpravidla letící velmi vysoko (uvádí
se 10 -12 km, to by asi sedělo), čáry, které nemizí, ale pozvolna se „rozlézají“, některé dny velmi masivní „letecký provoz“
(v ty dny pokaždé, když jsem vzhlédl k obloze, jsem napočítal třeba i 10 - 12 letadel současně, ve velmi vysoké výšce, sotva
vyditelné „drobty“, samozřejmě s „čárou“ za sebou). Dokonce jsem viděl, letadlo, které najednou onu čáru přestalo za sebou mít a nevypadalo to, že by z důvodů vypnutí motorů, muselo nouzově přistát, letělo dál ve stejné výšce (došla práškovací směs?). Souhlasí i to, že pokud ráno byla ideálně modrá, čistá obloha, byla po tomto celodenním masivním „leteckém
provozu“ obloha jakoby s bílým povlakem, tento povlak jsem viděl vznikat postupně, jak se ony čáry rozlézaly po obloze.
Chemtrails jsem začal brát jako fakt. Zapadá mi to do celkové skládanky, kterou si dělám o dnešním světě a jeho fungování.
Nic pozitivního pro zdraví člověka to není. Stejně tak to, že je obyvatelstvo vystavováno stále většímu vlivu elektromagnetických polí (mobily, retranslační věže, vysílače na panelácích, ve městech, wi-fi, ale i úsporné žárovky, radary, všechna
komunikace na bázi mikrovln, systém HAARP atd.). Vnímám, že lidé jsou stále více atakováni nejrůznějšími negativními
vlivy ve fyzické sféře, které nepůsobí jenom na tělo, ale například elektromagnetické pole, jak jsem přesvědčen, působí na
jemné vazby mezi tělem fyzickým a jemnějšími těly (tělem éterickým a astrálním). Jsem více méně přesvědčen, že ačkoliv
jsou vlastně tyto vlivy podružným efektem dnešních technologií, jsou často vědomě nebo nevědomě schválně vytvářeny pro
to, aby se lidé více odpojili od duchovní dimenze, aby byli snadněji „ovladatelní“, aby se rozvolnil vztah mezi duší a tělem
a člověk jednal více mechanicky, pudově, bez citu, bez-duše... Toto jsou odvážná tvrzení, ale tak to cítím a sedí mi o to i po
logické stránce. Lidstvo se nachází v určitém důležitém bodě a mocní lidé v pozadí, kteří dle mě tahají za nitky, vědí, že lidstvo stojí na určitém stupni rozvoje a že pokud lidstvo pokročí dál, nebude možné, aby si moc dále udrželi. Myslím, že mocným jde často spíš o „mechanické“ ovládání, ale čekal bych, že ti kdo takové věci organizují, jsou pod vlivem „temných
sil“, a ty sledují možnost poškodit vztah těla a duše člověka a pokud možno zastavit vývoj, obrátit ho do hmoty... Myslím,
že nikdo z nás, nemá ani částečnou představu, jak sofistikované prostředky jsou k tomu využívány... (Samozřejmě jako další
a klíčové vlivy jsou všechny ty, které popisujete ve svých knihách, duchovní a astrální vlivy, působení médií,
školství, výchovy, nedostatky náboženství, převládající ideje ve společnosti...).
Kapitolou samou pro sebe je věc, která nese název orgonit. Tento termín je velmi skloňován v souvislosti s chemtrails i v
souvislosti mikrovlných zářičů a jejich negativních prostředků. Přišel s ním jeden člověk se jménem Don Croft, žijící v
Americe, jako prostředek „léčby“ prostředí, jako pomoc přírodě i lidem, jako odpověď na chemtrails a em. pole. Tento člověk vycházel z výzkumů Wilhelma Reicha. Orgonit má fungovat tak, že „čistí a léčí“ poškozenou vitální sílu, která jím má
procházet. Je složen ze směsi „organické“ látky (nejčastěji epoxidové nebo polyesterové pryskyřice - látce na bázi sloučenin uhlíku, lze i vosk, parafín, cukr,...) a anorganické (kovových pilin, hoblin, někdy i prášku) a minerálu (nejčastěji krystal nebo úlomek křišťálu). Orgonit má pracovat tak, že orgon je přitahovaný dovnitř a následně „prokmitává“ a chaoticky
se odráží od kovových částeček, které ho mají odpuzovat. Tím má docházet ke zrychlování a očišťování orgonu. Jeho dosah podle Crofta i jiných citlivců, má být podle velikosti orgonitu a jeho stavby od několika set metrů i po několik kilometrů. Don Croft tvrdí, že mikrovlné instalace, věže, radary, přístroje, vytvářejí tzv. DOR. Je to výraz převzatý od Reicha,
označuje stav „mrtvý, nemocný“ stav orgonu. Kvalita orgonu (éteru, vitální síly) v prostředí má mít vliv na řadu procesů v
přírodě, nebo spíše asi na vše, především na stav organismů a také například na počasí. Čím větší koncentrace DORu v prostředí, tím větší a horší případné katastrofy, nerovnováhy v prostředí, sucha...
Croft velmi často operuje s termínem Nový světový řád (New world order - NWO), mluví o určitých věcech, které provádějí mocní v pozadí proto, aby se mohli chopit absolutní moci zcela. Určitou roli v tom podle něj hraje i ono masivní pokrytí retranslačními věžemi a radary, případně systémem HAARP. V okruhu příznivců Crofta se běžně tvrdí, že ono masivní
pokrytí mikrovlnými věžemi v Americe a nejen tam, je také z toho důvodu, že určitým modulováním mikrovlného záření
je možno v lidech vyvolávat různé stavy. Třeba i paniku, strach, nenávist plus to, že samotné působení DORu je takového
charakteru, že takové stavy má vyvolávat sám o sobě. Croft inicioval v podstatě celosvětové hnutí, snad desítek tisíc lidí,
kteří vyrábějí orgonit a distribuují ho na místa k vysílačům, radarům atd. Musí to být snad mnoho desítek, ne li stovek tun,
co bylo vyrobeno. Dokonce se dává i do moří a oceánů. Za to mají být sledováni tajnými službami a podle Crofta i mnozí
byli usmrceni...
Na internetu je řada odkazů na programy, které jsou financované americkou vládou a které skutečně oficiálně probíhají.
Tady je jeden z jeho článků: http://www.blisty.cz/art/46370.html A řekl bych, že to je jenom špička ledovce, z technologií,
které jsou známy a využívány...
V žádném případě bych Vás nechtěl nějak zbytečně zahlcovat touto problematikou. Jsem samozřejmě přesvědčen, že klíčovou roli hraje duchovní rovina a duchovní postoje. Obraz, který jsem zde chtěl popsat, se mi podařilo popsat jenom částečně. Je možné, že to není text není zcela srozumitelný a mé myšlenky vyjadřuje jenom částečně... Ale mám pocit, že bychom měli být seznámeni, jaké formy „škodění“ používá temná strana. Především mi šlo o celkové působení elektromagnetických polí ve vztahu k víceúrovňovosti člověka a o věci jež se týkají termínu chemtrails. Pravděpodobně je dost možné,
že část respiračních problémů a nejen jich, může mít svůj podíl právě v něm... Karel J.
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• Ludmila Třetinová - básně z cyklu „Dobro rodí dobro“
Srdce

Večerní rozjímání

Báseň o životě

Srdce to lidské, tolik lásky skrývá. Když se večer klopí víčka,
Na konci města stojí osamělý strom.
Často však žal a bolest v sobě mívá.
Poutníci kolem chodí a ani si nevšimnou, že už je holý.
modlím se a rozjímám.
Můj Pane, dej nám Tvoji víru.
Holý a bez listí, jen větve kloní. Zima na něj dýchá Prožitý den uzavírám,
Ať najdeme i v sobě sílu.
ta studená paní.
Pánu Bohu odevzdám.
Sílu radosti a štěstí, co svoboda věští.
Na jaře slunce až vysvitne, míza se do stromu vrátí.
Andělíček u mě stráží,
Proč mám dnes smutek v srdci svém? celou noc mě doprovází.
Rozvine pupeny a život do stromu znovu zas proudí.
Vždyť od Boha jsem svoboden.
Ptáčkové na něm naleznou domovy, vyvedou mláďata
V poklidu pak usnu,
Odpověď:
a zpěvu bude v okolí.
ponořím se do snů.
„To mysl těkavá vše zaprostřívá,
V létě náš stromeček plody se obalí a plé slunce
Moje tělo odpočívá,
ale tvé srdce stále zpívá.
krajinu zahalí.
duše někde putuje.
Jen musíš se odrazit a temný s
Přijde sem člověk, úrodu sklidí, stromeček osiří
Mysl sní a zpracovává
mutek prorazit.
a listy shodí.
celodenní eseje.
Podívej, kolik krásy kolem.
Znovu je podzim a po něm zima, tak se to dokola
Projdi se lesem nebo polem.
stále střídá.
Vše raduje se a zpívá,
Člověk je jako strom. Na jaře mladý, v létě je v rozcelá země se rozechvívá.
puku, v zimě je starý.
To Já jsem v nich i v tobě.
Nežil vždy nadarmo, lecos i ztratil, opět se narovnal
Má to strom, řeka i malé robě.
a znovu vzchopil.
Každý den začni zpěvem,
Byly i radostné a plodné chvíle, životem
Pak celý den ti bude nebem.“
procházel na velké míle.
Dal-li Bůh, také tu potomci zbyli.
Dál budou kráčeti na dlouhou míli.
• Aby ženy byly ženami
Celý dnešní svět se potácí v bolesti z toho, že ženy opustily své vznešené poslání být nositelkami duševní čistoty
a ctností. Žena, tak velmi ušlechtilá bytost, která má ve své schopnosti předávat tolik světlého požehnání, jak to muži nikdy
nemůže být možné. Obdarovaná něžnou citovostí, smí se mnohem intenzivněji spojovat s proudy světlých sil z duchovních
výšin a předávat je v přirozenosti svého života úrovním, v nichž žije. A protože tyto světlé síly působí na své okolí vždy
harmonicky, životadárně, posilujíce a pomáhajíce, přinášejí jejich soustředěné paprsky ozdravění, harmonii a povzbuzení,
kamkoliv jen dopadnou. Je nesporným zákonem, že zušlechtění a čistota ženství národa přinese také zcela jistě povznesení
a blaho národu. Žena je v tomto směru silnější než muž, neboť on v sobě nenese takto zjemnělou schopnost. Avšak každá
žena ji má. Jaká zodpovědnost však na ni také padá, pokud zneužívá tohoto svého duševního daru pro nízké cíle! Jaká zodpovědnost ji také musí zatížit, pokud nechce naslouchat skrze svůj cit!
Nemyslí-li žena na sebe, utiší-li se ve svém nitru a hledá-li odpověď v citu na svou niternou otázku, co činit, čím nejvíce
může za sebe přispěti, aby byla nastolena harmonie a směr jejího pohledu a úsilí ozářilo vznešené světlo, potom určitě bude
nalézat. Potom i ve svém viditelném úsilí jistě nastoupí tuto cestu, neboť ji bude poznávat jako jedině správnou a nejsprávnější. A nemusí se bát, že její snaha, jež se dnes často může jevit jako snaha jít téměř sama proti davu, zůstane marným úsilím a stálým odříkáním bez výsledků. Naplní ji radost, netušené štěstí a hřejivý, horoucí pocit u srdce z toho, že smí být užitečná. Pocítí také lehký, povznášející pocit, jaký by jí žádný jiný prožitek nepřinesl. A neustane již více ve svém tichém hledání láskyplných, čistých cest. Ba bude je nalézat stále jasnější, zářivější a požehnanější. A tak nalezne vůbec smysl svého
vlastního bytí, jenž ji bude vysoko povznášet a činit opravdu šťastnou. A proto klidně vzdá se všeho, co ji v jejím bytí ještě
tíží a co její pozornost odvádí od Světla.
Stane se jasným, světlým plamenem, jenž trvale touží ozařovat své okolí a dodávat mu jasných barev, aby druzí mohli jím
snáze procházet a rovněž nalézat cestu.
Dnešní svět je však tolik ochuzen o toto požehnání pravých ctností. Ženy je opustily a raději se chtějí nepochopitelně vyrovnat mužům v jejich působení. Opustily své něžné mravy, mnohdy raději dokazují, že zvládnou mužské obory činností
stejně jako muži. Vzdají se i mateřské povinnosti a dají přednost kariéře, ponechajíce muže doma, aby se on staral o jejich
děti, nevědouce a ani nepřemýšlejíce nad tím, jaké škody z toho mohou vzejít i pro jejich dítě samotné, jež takto nemůže
přijímat jejich harmonické záchvěvy pro svůj zdravý vývoj. Jaký nepochopitelný pád ženy!
Již jen odívání žen svědčí o jejich nitrech a duševních cílech! Není o tom třeba více psát ani hovořit, neboť každý, kdo je
poctivý, to jasně cítí!
Chce-li se tedy žena z tohoto dnešního zmatku v poznání vydat na cestu ctnosti, nemá jednat zbrkle a bezmyšlenkovitě,
přestože jí bude zřejmé, kolik se této cestě za svůj život viditelně odchýlila. Ale v tichém hledání světlých, pravých cest
a následným viditelným úsilím o jejich naplňování půjde jistě za svým vytyčeným ušlechtilým cílem, nenechá se zdržovat
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a nebude ani podporovat u jiných jejich bludné cesty. Stane se pramenem, jenž vyvěrá z hluboké duševní čistoty, lásky
a pravdy, a jenž vše jimi laskavě omývá.
Blaze ženám, které ještě naleznou ve ctnosti a čisté ušlechtilosti své štěstí, a blaze národu, který chrání ve svém středu takové ženy. Jeho další neodvratnou cestou bude cesta vzestupu, cesta ušlechtilé nádhery v umění i životě. Bude to cesta harmonie a míru, štěstí a radosti všech lidí. H. B.
Pozn. Agape: Článků od této autorky máme více, budeme je postupně otiskovat na našich webových stránkách v rubrice
„Tvorba“.

Zkušenosti dr. Staňka
• Další zkušenosti s koloidními prvky
Koloidní stříbro. Už se zase patřičně předražené prodává v lékárnách s označením, jen k zevnímu použití. Je to proto, že úspěšnost vnitřního použití, zejména proti borrelióze, a zejména s poučením, že koloidní stříbro je netoxické, tedy nepředávkovatelné, vedla k tomu, že polopříčetní internetoví borci to pili na veliko. Zejména, když pozorovali z počátku pozitivní
účinek. Jenže vtípek je v tom, že koloid jednak oxiduje pod vlivem světla v lahvičce na oxid stříbrný, jednak pod vlivem
žaludeční kyseliny solné se částečně mění na chlorid stříbrný. A to jsou již látky tělo kontaminující, vyvolávají tzv. argyrizmus, otravu stříbrem. Vše je tedy otázka dávky, délky podávání a způsobu použití. Já používám koloidní stříbro (dále KS)
asi 4 roky a od té doby, co mám Oberon, sleduji pečlivě účinky, tj. i otravování. Mohl jsem pozorovat na sobě, že doporučených 400 ppm (mikrogramů, pozor miliontin g) po dobu 1 až 3 týdnů (chřipka a nachlazení) je velmi užitečných a neškodných. (Dávka se vypočítá tak, že na lahvi je vždy koncentrace, např. na koupeném KS 12 až 15 ppm. Tzn. v mililitru
je 12 až 15 mikrogramů KS. Ještě zaručeně neškodná dávka (400) je tedy asi 3O ml, neboli tři kávové lžíce denně pro dospělého. Startovací dávka první den může být klidně dvojnásobná. Silnějšího koloidu ovšem úměrně koncentraci méně.)
I jeden případ kožní borreliozy, neustupující po antibiotiku lékařky, okamžitě začal do druhého dne blednout po startovací
dávce 800 ppm KS první den a 400 ppm další dny. Po 3 dnech byla skvrna pryč. Pak ještě 14 dní bylo nutno udržovat bezpečnostní dávku. (Obrátila se na mne zneklidněná paní, které antibiotikum vůbec nezabíralo.) Přitom na KS na rozdíl od antibiotik nevzniká i zárodků rezistence! Po delším používání KS se však začínají objevovat vedlejší příznaky, jako točení
hlavy, stoupnutí krevního tlaku. Také Oberon označí skrytý nástup intoxikace, zejména na nervové tkáni a na játrech jako
pokles čísla "toxické hepatitídy", ale není to zdaleka tak silné, jako u mnoha schválených léků.
V hledání, jak využít skutečně dobrého účinku KS proti bakteriím a prvokům, a nezamořit se rezidui, jsem ale našel
cestičku. Je to použití KS v době, kdy v prázdném žaludku v noci není ona kys. solná, tzn. kolem 2-4 hodiny ráno. V tu
dobu podaná relativně malá dávka, 1 kávová lžička 40 ppm silného KS (asi 100mikrogr) do deci vody, proteče žaludkem,
aniž je postižena účinkem kyseliny solné. Koloid se rychle vstřebá a rozšíří po těle. Má opačný elektrostatický náboj než
patogenní bakterie, tak je k nim přitažen a neutralizuje je. Po třech týdnech podávání, experimentu na sobě, jsem neježe nezaznamenal toxicitu, ale ještě se na Oberonu zlepšovaly parametry kvality tkání, zejména na močových cestách a bílých krvinkách. Zajímavé také bylo, že se mi číselně oddalovaly Oberonem vykazované tendence (číselně) ke karcinomům na
mých predilekčních místech. Takže úskalí vnitřního používání KS je zřejmě v tom, že čím je plnější žaludek a rozjetější trávení, tím větší neutralizace účinku KS v žaludku a tím větší vznik znečistění vnitřního prostředí organizmu sloučeninami
stříbra. Závěrem, KS je na doprovodné příznaky viróz zaručeně lepší, než lékaři předpisovaná antibiotika a méně vnitřní
prostředí zamořující. Použije-li se správně, neboli přiměřeně.
Koloidní zlato se ukázalo časem na řadu deklarovaných neduhů, údajně léčených, jako málo účinné. Zdaleka nevykázalo výsledky, které uvádí literatura. V rodině se projevil kladný účinek jen na bolesti kloubů revmatického původu, a na
depresi. Pozoroval jsem však jiný, nepopisovaný účinek. Omezuje bodání včel! Když jsem začal zkoušet koloidní zlato,
a následně šel pracovat do včel, včely byly jako beránci. Vůbec si mých rukou nevšímaly. Zavolal jsem to kamarádovi včelařovi, a ten pozoroval totéž! Rovněž jsem si všiml, že od začátku používání KZ jsem nechytl klíště! U mne je to kolem
umístěných včelstev v divočině silně proklíštěné. Do května jsem vloni chytl stovku nezakouslých klíšťat na kalhotách,
a padesátku zakouslých v kůži. Borreliózu jsem měl už pětkrát. Prý je pět serotypů. Od té doby vloni však žádné. Letos za
celý rok jen jedno zakouslé a dvě nezakouslé, a to jich je. Vypadá to, jakoby koloidní zlato měnilo auru nebo pach potu.
Včela totiž cítí alkohol přes změněný pach potu ještě druhý den po vypití. Včely jsou na alkohol ještě přísnější čerti, než
policajti. Dělá to na mne dojem, jako by kol. zlato měnilo pach potu opačně než alkohol. Možné by to bylo, protože se popisuje jeho účinek na šišinku a hypofýzu. Chce to ještě pozorování a u více osob a budu vděčný za osobní pozorování jiných. Také to budu dále měřit. Možná, že přeci jen na tom něco bude, na té zvyšované dlouhověkosti při požívání kol. zlata.
Je to jen otázka dávky a formy. Je možné ale i druhé vysvětlení. Prodělal jsem detoxikaci od parazitů, a tak na mne klíšťata
jako na zdravého nejdou. Jsou to vlastně přírodní predátoři, odstraňující nemocné kusy. A nebo že bych byl po transformaci
aury, která zásadně mění chování všech přírodních sil k dotyčnému??? Po ní pak boží vykonavatelé probíhající očisty zeměkoule nenapadají. Dějí se věci, nestačím žasnout!
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Mimořádně úspěšný jako potravinový doplněk se však ukázal být také koloidní zinek! Odstranil v dávce 1 kávové lžičky
roztoku, půl hodiny indukovaného zinkovými elektrodami do destilky, u členů širší rodiny všechny potíže s letitou kolitídou. U mne zlepšil podle Oberonu krevní obraz, prostatu, mozek, cévy a kůži. Kladný výsledek se ovšem objeví jen u těch,
kterým to Oberon nalezl jako pozitivně působící, neboli zinek postrádající. Asi třetina populace. Souvisí to možná s obecným nedostatkem minerálu zinku v potravě u takových a s jeho nevstřebatelností z prodávaných potravinových doplňků. Na
rozdíl od plné vstřebatelnosti prostřednictvím koloidu. Pro někoho ale byl podle Oberonu nanic. Pozor, dá se ale také předávkovat. Z nadšení jsem začal dávat dvě polévkové lžíce denně, a po několika dnech se pozitivum ztratilo a objevily se záporné důsledky. Tedy opatrně, maximálně kávovou lžičku (3-5 ml) denně.
Zkušenosti s MMS: Převažují při správném podávání velmi dobré, ale celá sada pozorování není ukončena. Sdělím následně na webových stránkách Agape. J. Staněk

Cestování
• Himaláje na kole
V polovině srpna tohoto roku jsem odjel do Indie ještě se
dvěma kamarády splnit si svůj několikaletý cyklistický sen –
vyjet si na kole na nejvyšší místo na světě, kam vede „sjízdná“
cesta. Je to horský průsmyk Kardung La (5653 m n.m.) v indickém Laddaku. Přirozeně když už je člověk tam, chtělo by si
to celou oblast projet, aby toho člověk viděl co nejvíce. My
jsme začali v městečku Manali, které leží v podhůří Himalájí
v nadm. výšce 1800 m n.m. a skončili o 1300 kmdál, ve městě
Srinagar (1600 m n.m.).
Hned první den jsme se dostali po 52 km nepřetržité jízdy do
kopce do výšky nad 4000 m n.m., kde jsme zůstali celých 7
dní. Projeli jsme zde 4 průsmyky nad 5000 m n.m., což byl fyzicky „naprosto masakr“ (jak se vyjádřil jeden z členů výpravy, mimochodem bývalý vrcholový cyklista). Díky téměř
žádné výškové aklimatizaci jsme trpěli celý týden častými bolestmi hlavy a extrémní vyčerpaností po dojezdu každé etapy.
Odměnou nám však byla krajina, jejíž scenérie braly dech a nádherné počasí, které nám kromě prvního dne vydrželo až do
konce celého pobytu. Kolikrát jsme nevěřícně hleděli na teploměr, který i ve vysokých výškách ukazoval teplotu hodně nad
20 °C. Studený vítr však tuto teplotu pocitově srážel trochu dolů. Od večera do rána však bylo chladno, teploty se pohybovaly těsně nad nulou.
Vysoké Himaláje jsou vlastně „kamennou pouští“, kde nic neroste a téměř nikdo nebydlí, jen ve výškách pod 4000 m jsou
podél řek zelené oázy porostu. Tato kamenná poušť má však tisíce a jedna rozdílných podob a barev. Za každou zatáčkou
jsme se těšili, co nového uvidíme a nikdy jsme nebyli zklamaní.
Spávali jsme v jurtách domorodců (většinou tibetských uprchlíků), ve vlastním stanu, vyjímečně v kamenné ubytovně,
stravovali podle možnosti. Zřejmě vysokou nadm. výškou jsme však často jsme za celý den téměř nic nesnědli a sami se divili, že ani nemáme hlad (např. ráno 2 vajíčka a večer kalíšek nudlové polévky, během dne dvě energetické tyčinky). Voda
nebo pepsikola se dala k našemu překvapení sehnat bez problémů, takže jsme ani jednou “nechemizovali” místní zdroje.
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Uprostřed celého našeho půlokruhu leží město Leh (3600 m n.m.), které je sice turisticky velmi navštěvované, ale snad
i díky tomu má neopakovatelnou atmosféru. Zůstali jsme zde 3 dny, neboť právě odtud se vyjíždí na váše zmiňovaný průsmyk Kardung La. Tento průsmyk nás trochu zklamal - všude odpadky, plno náklaďáků a vojáků a nepříjemně tu čpí barely
s naftou. Oproti ostatním horským průsmykům je to esteticky nesrovnatelné a má sem cenu si zajet snad jen kvůli svému
světovému výškovému prvenství. Tak jsme si místní pobyt alespoň zpestřili tím, že jsme si zaplatili na jeden den sjíždění
řeky Zanskar na raftu, což byl nejen odpočinek od neustálého šlapání do kopců, ale i mimořádný zážitek. A. Červený

Doporučujeme
Sdružení Regenerační centrum Harmonie
kontakt: Praha 10, Pod Strání 7,
("M" SKALKA) tel. 274 771 678, 777 590 662
email: info@rcharmonie.cz
web: www.rcharmonie.cz
19. CELOSTÁTNÍ SEMINÁŘ - podzimní
BYSTŘICE POD HOSTÝNEM 14. - 17. 11. 2009
Setkání hledajících v rámci vzdělávání, načerpání fyzických i duševních sil a uvědomění si sebe sama v plánu STVOŘENÍ.
CO VÁS ČEKÁ:
- vynikající lektoři
- společenský večer
- výlet na silné energetické místo PARDUS - cca 8 km - Nordic Walkink (hůlky budou zapůjčeny)
- pobyt v solné jeskyni - jako náhradní program v případě špatného počasí
- meditační večery
- ranní cvičení - Věra Soukupová - zdravá páteř, Mária Zítková - harmonizace toku energie, František Vrba - Sluneční jóga
PŘEDNÁŠKOVÝ BLOK
Ing. Antonín Červený - Na kole po etiopských horách
Viera Černušková - Projevy transformace na fyzickém těle a celém systému člověka,
Meditace - Boží dech v nás s básní na Máriu
Lenka Siwková - Araretama - cesta empatie s esencemi z pralesa - rozvoj osobní vnitřní síly
Mgr. Miloš Matula - Mystický faraon Achnaton - předkristovské energie světla a lásky
Mária Zítková - Diamant v nás - andělské terapie a léčení světlem
Zdeněk Mikula - Pomoc bylin imunitnímu systému
Hana Váchová - Pohybový aparát - příčiny poruch
Vyprávění Miloše Zábranského, jednoho z nejzajímavějších postav české kinematografie, zhlédnutí filmu ZÓNA
František Vrba - Magická a léčivá místa východních Čech
Jaroslava Jiroušová - Zjištění toxické mapy organismu - návrat k dobré funkci imunitního systému
DOPRAVA : vlak, bus nebo vlastní - Bystřice pod Hostýnem - čtvrť lázně- směr Hostýn - použít místní bus nebo volat na
Sola Gratia - domluvit se s nimi
UBYTOVÁNÍ: Sola Gratia ve 2 - 3 lůžkových pokojích
STRAVA : možnost výběru : klasická, bezmasá nebo bezlepková
ZAČÁTEK SEMINÁŘE: sobota 14.11.2009 začínáme obědem ve 13 hod.
KONEC SEMINÁŘE: v úterý 17.11. 2009 cca v 15 hod.
CENA: v ceně je zahrnuto ubytování a plná penze, lektorné a provozní náklady
člen Sdružení RC Harmonie………… 2.650,- Kč
nečlen ………………………………... 2.800,- Kč
BONUS : při platbě do 30.10. 2009 - DVD Viery Černuškové - Posolstvo lásky
PLATBA : na účet č. 51-3729800217/0100, při platbách uvádějte do zprávy pro příjemce své jméno a místo pobytu
nebo hotově přímo v RC Harmonie Praha
Těšíme se na společné tvoření, za RC Harmonie

Marie Zítková a kol.
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Chystané akce a přednášky
• Setkání příznivců Agape Brno a čtenářů časopisu Phoenix
V sobotu 28.11.2009 proběhne v Brně setkání čtenářů časopisu Phoenix
a příznivců Agape Brno spojené s besedou na aktuální témata s Mgr. Hanou
Čechovou - šéfredaktorkou Phoenixu a zástupci Agape - MVDr. Josefem Staňkem, PadDr. Janou Brzobohatou a ing. Antonínem Červeným.
V prodeji budou všechny aktuální knihy Agape Brno včetně nového 5. dílu
Pavlových rozprav (B. Kočí) a výrobků, které nabízí na svých stránkách
Phoenix, a to za vánoční ceny!
Místo konání: Kulturní středisko Bílý dům, sál B. Bakaly, Žerotínovo nám. 6,
Brno.
Čas konání: od 13 hod.
Symbolické vstupné 80 Kč je určeno pouze na náklady spojené s pronájmem
prostor.

Energetická kresba pro posílení vitality pro toto podzimní období
Energii lze čerpat přikládáním rukou na obrázek nebo nošením zmenšené kopie kresby u sebe a s prosbou k přírodním silám a Matce
Zemi o předávání potřebné energie.
J. Brzobohatá

