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Vážení přátelé, tentokrát se Vám dostává do rukou Občasník, rozšířený o čtyři strany. Věříme, že i tentokrát zde najdete
mnoho nového a podnětného a že nadále tak zůstanete našimi příznivci.
Jakým způsobem se bude dále Občasník vyvíjet záleží i na Vás, jak nám pomůžete jej dále rozšířit mezi ostatní lidi a také
oživit svými dotazy, názory, zkušenostmi a postřehy.
Omlouváme se těm, na jejichž dotazy či příspěvky nezbylo v tomto výtisku místo, ale vše ukládáme a pokud to bude jen trochu aktuální i pro ostatní čtenáře, rádi tyto příspěvky otiskneme v některém z příštích čísel.

Dotazy a odpovědi:
Z dopisu: Vážená společnost Agape, obracím se na Vás s prosbou. Ocitnul jsem se totiž ve stavu jakési prázdnoty. Rozpadlo se mi manželství bez jakýchkoliv zjevných okolností, dále se hroutí i moje představy o duchovnosti a pomalu získávám dojem, že žádní zasvěcenci
už prostě neexistují. Jsem tak zklamaný, že ani nevím, na koho se obrátit. Už mě téměř každý zklamal svým zastřeným stupněm nazírání.
Jde o to, že se začíná všechno bořit pod nohami. Věci jako Reiki, kterého jsem učitel, mě taktéž zklamalo a to i proto, že můj učitel, ke
kterému jsem měl důvěru, že je poctivý, mě obral o všechny peníze a dnes zjišťuji, že Reiki, za které jsem zaplatil 350.000 Kč není to, za
co jsem platil. Až po osmi letech jsem zjistil, že to vše byl jeden velký omyl a zaslepenost. Věřil jsem, že mohu vyučovat tak čistou metodu
a dnes zjišťuji, že je to jeden velký podvod. Asi bych se teď potřeboval podívat na sebe, jak se dál vyvíjet, podívat se jaký je účel mé duše
a v čem se dál vyvíjet. Avšak nechci a nepotřebuji to ve formě pouček a zevšeobecnění. Potřebuji něco, co mi opravdu vyjádří stav mého
dalšího směrování, kam se mám ubírat a co dělat v oblasti duchovnosti. Také bych potřeboval najít své předurčení a čemu se mám dál
věnovat...
Odpověď Agape: Vážený pane, Váš případ není ojedinělý, pouze hodně vyhraněný. V zákon o zachování energií ve hmotném věří
všichni, ale v zákon o zachování energií v jemnohmotném skoro nikdo. Energii Reiki k léčení i k získávání informací je totiž nutné nejprve „vyrobit“ a pak je možné ji využít. Tím se však mistři a velmistři Reiki většinou nezdržují. Proto, když vyčerpají svou, začnou brát
u zasvěcovaných. (Jako maharišihiho transcendentální meditace.) Protože zasvěcovaní neví, o co jde (někdy ani mistři) a nepoznají to.
Poznala to ovšem Vaše manželka. Aniž si uvědomila proč, ztratil jste pro ni „charisma“ mužské hadí síly. Upoutal ji první jiný, který ji
měl a reikiálně se nezasvěcoval. Utekla za ním. (Děje se ta masově i u vysátých mužů počítači a podnikáním.) Potom reikiální vysávání
pokračovalo a otrhalo Vás auricky do stavu, ve kterém se nyní nacházíte. Kdyby jste „oškubával“ jiné, takové zhroucení by nenastalo.
Nepřejete si poučky všeobecné, tak jen popis věci: získat energii k léčení duše a těla a informace z jemnohmotné dimenze je možné jen
tehdy, jestliže tam nějaká pozitivní energie k použití je. (Ježíšův poklad na nebesích, Svijašova etalonová energie, bílá prána, Reichova
orgonová energie, léčivý „magneismus“ Messmerův aj. jsou názvy téhož.) Taková energie se vytváří pomocí hadí síly dobrým myšlením,
cítěním, konáním ve prospěch lidí a všeho stvořeného bez nároku na odměnu jako služba Stvořiteli. Vytváří ji věřící a dobří lidé, svatí
a konatelé zázraků ve velké míře. Toho, na co by měli ze zákona spravedlnosti nárok, se oni vzdali ke slávě boží. Konali pravou bohoslužbu! Nic se nemůže ztratit, tedy ani ony skutky víry a obětování. Vytvářejí v informačním poli Zdroj energie milosti, z kterého čerpají
zázračná uzdravení, informace o zjevení a intuicí aj. Na tuto energii je možné se magicky napojit, čerpat ji a dělat „velké zázraky“, cítit
se velmistry a „božími syny“. Dokud se nevyčerpá. Těm, kteří energii nevyráběli, ale čerpali, je vystaven účet buď za života nebo po smrti
těla. Vy jste „nahoře“ milován, takže Vás včas upozornili na „manko“. Položte si otázky:
Kolik informací ze všech oblastí jste z lásky a zadarmo dal jiným? Jak mnoho jste upravoval správnost myšlení ve svém okolí, když to
bylo rizikové nebo nevýhodné, nebo namáhavé? Jak mnoho pohody jste vnesl do duší těch, se kterými jste v životě přišel do styku? Jak
mnoho jste zdarma pomohl činem těm, kteří to potřebovali? Co jste udělal bez nároku na odměnu pro oslavu Stvořitele?
Tak velký byl Váš poklad „nahoře“. Nyní je pryč, Vaši „velmistři“ jej odčerpali a odčerpávají. Protože Vás ale mají „nahoře“ rádi, dovolili Vám zaplatit „školné“ v penězích, nikoliv ve zdraví. I pomoc je snadná a jednoduchá. Podle zásady „napravený hříšník je lepší nehřešícího“ vezměte vše spojené s Vaší „reikiádou“ a hoďte to do ohně. Požádejte Stvořitele, aby Vás od toho oddělil, včetně myšlenek na
ztracené peníze.
A nyní začněte znovu. Bez nároku na odměnu začněte činit altruistické činy pro všechny okolo, jak činí tzv. hlupáci (viděno očima
temmných). Po určité době budete pozorovat změnu vnitřního stavu duše. Vstoupí pokoj prvních křesťanů. Až nashromáždíte dostatek
pozitivní energie v jemnohmotnu, dostaví se charisma. Nakonec se obnoví i všechny schopnosti, které Vám „dali“ velmistři a ještě větší.
Ale to již nebudete prodávat za peníze. To již budete vědět, že dávat je větší radost než brát, protože jde o pravou bohoslužbu. (J. Staněk)
Poznámka: Nechceme, aby si čtenář na základě této odpovědi myslel, že jsme v Agape proti energii Reiki. Naopak, sami ji využíváme,
i když ji takto nenazýváme. Jen si myslíme, že finančně nákladné kurzy Reiki a různá zasvěcování nejsou až tak nutná a často toto dělají
lidé bez náležité „aprobace“. Víme, o čem mluvíme, neboť několikrát jsme dělali „Osobní analýzu jemnohmotných těl“ různým „velmistrům“ a sami jsme byli překvapeni, jak málo „duchovnosti“ v některých z nich bylo.
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Z dopisu: ...V súčasnosti ma trápi tento problém: Približne 5 rokov sa snažíme žiť podľa kníh, čo sa nám myslím aj darí v rámci našich možností a schopností. Podľa kníh sme vychovávali aj dcéru Veroniku. Ja som Vám v lete písala ohľadom jej výchovy. Partner to aj
prijal. Dcéra nepozná televízor, video, počítače, plyšové hračky... Finančná situácia nás však dotlačila do situácie, že musíme nastúpiť
do práce obidvaja. Dcéra, ktorá doteraz vyrastala v prírode na dedine musí ísť do škôlky do mesta. Snažili sme sa vybaviť škôlku, ktorá
by približne zodpovedala tomu, ako bola vychovaná. Je to však problém. Dcéra má 3 roky. V knižke Láska muža a ženy ... som čítala, že
dieťa je zraniteľné do 4 rokov. Trochu nás trápi, či jej týmto krokom neublížime, alebo či by sme predsa len nemali počkať do 4 rokov,
prípadne čo by sme mali urobiť, aby sme dcéru uchránili pred negatívnymi vplyvmi. Mám na mysli napr. OEPZ alebo niečo iné. Nemáme
auto a budeme musieť cestovať autobusom. Prosím Vás touto cestou o vyjadrenie ako vlastne postupovať v prípade ako je ten náš. V našom okolí je veľa malých detí a rodičia týchto detí mali možnosť vidieť, že výchova detí podľa Vašich kníh je vhodná. Na začiatku to bolo
ťažké, pretože nikto tomu neveril. Každý tvrdil, že sa nám to vypomstí. Opak je pravdou. Týchto rodičov však zaujíma ako budeme postupovať ďalej. Aby sme dieťa nehodili „do jamy levovej“. Myslím si, že Váš názor pomôže nielen nám. Vaše čtenářka z Vígľaša.
Odpověď Agape: Vážená paní, děkujeme za dopis i dotaz. Vyzařuje z něj velké úsilí a to se v konečném výsledku určitě kladně projeví.
Charakter dítěte je v 6 letech již prakticky hotov. Pro dceru je nyní naopak dobré, aby se pomalu seznamovala se světem a jeho uchýleností.
Sama pomalu bude poznávat a srovnávat lidi a hodnoty a často se při tom bude i mýlit, ovšem jen dočasně. Život každého člověka je ovšem
předurčen v určitých mezích, i její. Může jej využít optimálně nebo i zmařit. Rodiče mohou jen napomoci. Pro přístup k výchově to znamená, že mají učinit maximum, ale výsledkem se netrápit, neboť vždy jdou děti podle svého předurčení. Maximum je ovšem rozhodující
pro Vaše svědomí a karmu. Vy jste jej udělali podle svého nejlepšího svědomí. Nyní již nastupujete pradůvěra v Boha a jeho ochranu.
Spolehněte se a nastoupí ve Vás klid. Klidně dcerku do školky pošlete. Dejte ji lásku po návratu z ní a ničeho se neobávejte. Její charakter
je již hotov a v konečném výsledku Vám přinese radost. V duchovním úsilí je vhodné vyhnout se křečovité snaze o postup. Jistě víte, že
to, co příliš křečovitě chcete, tj. před úctou k Bohu, Vám unikne mezi prsty. Je třeba se snažit s prosbou o požehnání této snaze. A pevně
věřit v jeho účinnost! To je „pradůvěra“. Mnoho požehnané snahy v duchovním úsilí Vám přeje za Agape Staněk J.
Reakce paní z Vígľaše: Pekne ďakujem za odpoveď na môj posledný list. Kľudne ho použite do Občasníku. Pocítila som však potrebu
dopísať bližšie spôsob, akým sme dcéru do troch rokov vychovávali. Dopracovali sme sa k názoru (na základe prečítania časti Lekárskej
fyziológie týkajúcej sa CNS) a v prvom rade vašich kníh, že je veľmi dôležité, v akom prostredí dieťa vyrastá. Totiž myslíme, že to, čo dieťa cíti, vidí a počuje, ovplyvňuje spôsob, akým si vytvára pamäťové stopy, na základe ktorých si buduje aj názory a postoje... V základnej knihe o čakrách sme sa dočítali, ktorá čakra sa v ktorom roku veku dieťaťa „vyvýja najviac“. V „praxi“ to znamenalo asi toto: - počas tehotenstva sme sa snažili o to, aby nebolo rušené žiadnymi negat. vplyvmi, ktoré sme boli schopný registrovať, k čomu nám výdatne
pomohla vaša literatúra. (obmedz. TV, hypermarketov, a vôbec miest i ľudí, u ktorých bol predpoklad negativity) - výživa potravinami bez
chem. konzerv. látok, z max. možnej miery dopestovaná doma ... V tomto zmysle sme pokračovali i v prvých mesiacoch po narodení, takže
sa striktne zaviedli pravidlá správania sa pri návštevách...( pri stretoch názorov sme im postupne vysvetľovali dôvody, ktoré nás k tomu
viedli), čím sa akosi sami ľudia rozhodli k nám chodiť, alebo nie... My sami sme (asi do 2,5 roka) nechodili na návštevy (ludia, aj známi
neakceptovali /podľa nás dostatočne/ naše názory a postoje). S vekom prišla potreba hračiek... no vyberte si v obchode ! Takže sme ich
vyrábali sami (zas za pomoci iných, ktorým sme mali možnosť ukázať naše dôvody), a to také, aby čo najviac odrážali prirodzenosť (psi
s okuliarmi, mačky v obleku a iné „umelecké“ diela boli a sú vylúčené). Zostali fotografie prírody (stromov, zvietratiek, kopcov...) a drevo.
Náš priateľ, ktorý je stolárom nám vždy rád pomohol. Asi vo veku 1,5 roka sme začali kresliť... všeličo. Avšak tak, aby to odrážalo prirodzenosť (slniečko bez očí, domčeky, zákl. geom.tvary...) Keďže bývame na dedine, máme kedykoľvek možnosť ísť do prírody, čo aj patrične využívame. O. i. máme dva psi a dve mačky, takže dieťa má možnosť vidieť čo je pes, a čo je kresba psa (má to vysvetlené). Napr.
keď v knihe vidí obrázok, neopýta sa: „To je mačička ?“, ale : „Čo je tu nakreslené, mačička ?“ Kresby geom. tvarov jej pomáhajú pomenovať nové predmety, ktoré jej hneď pomenujeme, príp. ukážeme na čo sú určené. Jedného dňa sme stretli na vychádzke dievčatko,
ktoré malo v rukách „macíka“. Dcéra reagovala veľmi spontánne, začala plakať, že aj ona chce mať, a nijako sa nedala utíšiť...v tom
čase sme už uvažovali, že jej kúpime niečo, čo jej umožní rozvinúť citový vzťah (starostlivosť o niekoho, lásku...), a keďže v obchodoch
mali zas samé umelecké diela, oprášili sme starého „macíka“, s ktorým sa kedysi hrala jej mama a bolo. Vysvetlili sme jej, že je to hračka,
a pomáhali sme jej pri vytváraní „vzťahu“ k nej. ( asi 2,5 roka ) Počas návštev (u nás doma) boli deti „pod dozorom“ a formované podľa už spomínaných pravidiel. S odstupom času si niektorí známi uvedomili ich zmysel a snáď ho i prijali...
A záverom spomeniem prvý zážitok z materskej škôlky (z návštevy v nej). Hneď pri vstupe nás privítala veľká nástenná kresba vysmiateho kresleného zajaca, držiaceho košík so zeleninou. Na moje veľké prekvapenie dcéra na maľbu nereagovala - vôbec ju to nezaujalo.
Po vstupe do triedy som čakala plač, možno aj strach z nového, no dcéra ma len zahrnula množstvom otázok, no najzaujímavejšie bolo
však to, že sa deti o chvíľu „roztriedili“... Dcéra si vybrala pár detí, ktoré ju zaujali a druhé si nevšímala a ani oni ju. Hračky ako keby
tam ani neboli. Celý čas nejavila ani náznak strachu, nedôvery a podobne, čo ma veľmi potešilo, a po tejto skúsenosti sme sa zhodli na
tom, že dcéra potrebuje kolektív... ( 3. roky)
Myslím že to je všetko, približne.Tieto všetky skúsenosti sú úžasné, aj kvôli nám samým.To okolo bolo veľmi tažké a náročné,stále sa našiel niekto múdry, stále sa našiel niekto kto vedel ako sa to skončí. Keď k tomu pridáte, že sami sme hľadajúci, (ked sa dcera narodila
veľa sme toho nevedeli) bola to riadna zmes emocii, nedôvery, strachu, neistoty, tlaku okolia a spoločnosti. Bývame na dedine kde je „povinnosťou“ vidieť susedovi pod pokrievku. Nebolo mysliteľné, aby sme my mladší vedeli niečo „lepšie“ atď... Spravili z nás „jehovistov...,
niektorí sa boja iný držia palce. A všetci čakajú ako to dopadne. Môj partner bol vždy presvedčený o správnosti takejto výchovy. Čo povedal za tým si stál za každých podmienok. Toto všetko su naše poznatky a skúsenosti. Dúfam, že niekomu v budúcnosti pomôžu.
Mohlo by sa zdať, že sme tým chceli dcéru držať v izolácii, no sledovali sme tým to, aby získala pravdivé skúsenosti neoplyvnené „múdrosťou“ tohoto sveta (samozrejme podľa našich schopností). Teda aby mala nejaký základ, keď sa s ním začne zoznamovať. Počiatok
tejto výchovy však bol v nás, čo nám pomohla „oživiť“ i vaša literatúra. Preto končím známymi slovami - ĎAKUJEM ŽE STE !
Z dopisu: Vážený pane doktore, píši Vám, protože mi to nedá. Byla jsem tento víkend s Vámi v Deštném. Jde mi o Vaše výhrady k meditaci J. Kořenka, kterou pustil F. Vrba. Já sama mám tyto kazety také a velmi se mi líbí, uklidňují a harmonizují. Už jsem jich několik
rozdala v rodině (ženám) a ohlas byl stejný. Proto mě Váš názor překvapil. Ještě doma jsem o tom přemýšlela. Domnívám se, že tyto kazety jsou uklidňující.... Vaše čtenářka ze Staré Boleslavi
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Odpověď Agape: Vážená paní, .... obecně mi nebylo rozumněno. Já jsem se po přehrání první kazety ptal, jestli posluchači vnímají
vibraci Kořenkovy meditace a jejího obsahu jako shodnou s tím, co říkám a s mými meditacemi k uzdravení. Nikoliv jestli jsou dobré
nebo špatné. Byl jsem šokován z toho, že většina hlasovala pro shodnost a menšina vůbec nerozuměla otázce! Považoval jsem naslouchající, časté účastníky, za velmi pokročilé duchovní jádro. Po mnoha přednáškách nepochopili, že já se snažím opřít léčení o energii 7.
čakry, zatímco p. Kořenek používá energii 6. čakry podle indických mistrů. Šok z toho jsem duchovně nezvládl, byl jsem otráven, což
mnozí vycítili a to rozhodilo zase je. (Vyložili si to tak, že kazety jsou podle mého špatné.) Mně to však následně přineslo velké poznání:
řečí nelze ve vývoji nikoho posunout! Přednášky mají minimální duchovní účinek. Pokusím se tedy opětovně vysvětlit rozdíl principů,
o které se opírám já ve svých výkladech, oproti principům, o něž se opírají indičtí jogíni a pan Kořenek v kazetách:
1. Já Boha cítím ve všem kolem sebe a za vším v dějích mého života. Nikam za Ním nejezdím!!! V lidech necítím nic božského, pouze
ducha. Pan Kořenek a jogíni cítí Boha v Matce Meeře, Kalkim, indických mistrech aj. Jezdí za bohy, klaní se jim a organizují k nim zájezdy. (Doporučuji podívat se do slovníku indického náboženství na termín „Kalki“ a také doporučuji přečíst si brožuru rozhovorů s M.
Meerou.) Od tohoto úhelného kamenu, subjektivního a objektivního Božství, se pak zásadně odlišuje léčba!!!
2. Já se snažím dostat sebe a posluchače do stavu absolutní pokory a obracím se k Živému Bohu, jehož vyzařování proudí celým stvořením každým tělem, totiž k Jeho milosti, aby mne Jeho objektivní vyzařování uzdravilo! Taková uzdravení probíhají stále a masově,
pouze se o nich cudně mlčí. Energie Boha působí na jakoukoliv nemoc včetně rakoviny a jejím účinkům se říká „zázraky“. Přitom uzdravování je zákonitý duchovní jev a překvapivým uzdravením je svědkem každý praktický obvodní lékař. Překvapivá proto, že neprobíhají
podle obvyklých hmotných pravidel. Rouhači těmto jevům říkají efekt z ničeho neboli „placebo“. Kdo za překvapivé uzdravení nepoděkuje, dalšího se nedočká! A pak říká, že žádné zázraky nejsou, pouze náhody.
Tedy mým východiskem je pociťování vlastní nedokonalosti při dokonalosti dějů kolem mne. Základní pohnutkou je vlastní úsilí o odstranění vlastní nedokonalosti a o tolerování nedokonalosti ostatních. O zdraví prosím proto, abych mohl být užitečný jiným, abych měl
více možností k poznávání dokonalosti dějů kolem mne, tedy „božích mlýnů“.
Naproti p. Kořenek (jogíni a většina léčitelů) vychází z přesvědčení, že člověk je dokonalý, pouze si to nechce uvědomit. (Tedy jeho
podstata - božská jiskra v něm.) Pouze si vsugeroval, že je nemocný, škaredý, nešťastný, neúspěšný! Podstata všeho negativního tedy spočívá ve špatném sebevnímání, sebepřijímání ap. Léčba a náprava se provádí opakem: autosugescí a autohypnózou ve stylu jsem krásný,
zdravý, úspěšný atd. Protože v člověku je božská jiskra, stane se to, co si vsugerovává. Tedy prý! A často k žádané změně dojde! Ale
proč? Jogín, hypnotizér a autohypnotizér použije energii svého ducha k opravě chyb v duši, které jsou příčinou jemu nežádoucího stavu.
Chyba tedy nebyla zjištěna v člověku, ale v okolí, které způsobuje nemoc, neklid, neúspěch. K jejich odstranění používá člověk energii
svého ducha, aby mu bylo dobře na zemi! Tedy nikoliv k poznání mechanizmů chodu vůle Stvořitele, tedy k poznání Boha, jehož bude
potřebovat po smrti!
Poznáním mechanizmu chodu stvoření je poznán Bůh. Aby k tomu mohlo dojít, musí člověk nasadit veškerou energii svého ducha na
tento cíl. Vyplýtvá-li ji na neustálou samoléčbu, chybí mu pak při vyúčtování. (Viz chybějící olej pannen pošetilých v evangeliích.)
Nakonec tedy léčitelé v rovině 6. čakry umírají relativně brzy, zcela „zdraví, šťastní, klidní a božští“. Svým žákům to ovšem „vysvětlí“
tak, že na sebe převzali karmy jiných. A oni tomu věří, protože objektivního, nepředstavitelně spravedlivého Boha neznají. (Mají jej přece
v sobě!)
A tak jsme opět na začátku při sporu s Františkovou obvodní lékařkou před několika lety (také jogínka): „Není to jedno, jen když se
člověk uzdraví.“ Jde o celkové směrování života a úsilí. P. Kožíšek říkal levotočivé a pravotočivé. Levotočivé je za úspěchem v hmotném životě a také za zdravím za každou cenu. Pravotočivé je směrování k duchovní dimenzi. V evangeliích se o tom říká: „Získal tento
svět, ale ztratil onen.“ Nebo ztratil tento svět pro onen. Začíná to právě u „tónování“ meditací. Tím neříkám, že dotazované meditace jsou
špatné nebo neúčinné. Jestliže člověku pomáhají, zřejmě spoluvibrují s jeho úrovní, pomáhají mu setřást vlastní negativní autosugesce.
Jejich čas se naplní a pak je třeba jít dál. (J Staněk)

Z dopisu: Vážený pane Staňku, přečetla jsem několikrát Vaši knihu „Láska muže a ženy z pohledu duševních a duchovních sil“. Nemohu
souhlasit s kapitolou „Sexuální život v období těhotenství“. Nejsem přestrašená, rozumářská, ale mám logické uvažování a dokážu si představit, co se děje s miminkem. Nesouhlasím s tvrzením, že miminko nemůže být ohroženo mužským orgánem. O této skutečnosti napsal
p. Foučková dvě báječné knihy „Jsem“ a „Já jsem“. Láska v těhotenství ano, ale sex pouze aby neohrozil dítě a nevytvořil zdravotní problémy. Bylo by velmi zajímavé natočit miminko v bříšku a sex a posoudit, jestli je dítě ohroženo či nikoliv. Můj názor je, že ano.
... Můj názor je ten, že soulož není nutná k tomu, aby miminko bylo v pohodě a na duchovní výši... Muž by měl být pozorný, naučit se
vnímat pocity miminka a matky, umět předávat nádhernou pozitivní energii, čisté myšlenka, čisté vibrace. Muž by měl ženě dávat najevo
lásku nikoliv sexem, ale něžnostmi... Vaše čtenářka z Prahy
Názor Agape: Vážená paní, děkuji za námitku, týkající se sexuálního života v těhotenství. Samozřejmě, že jsem četl knihy
p. Foučkové, které citujete. Kapitola o sexuálním životě v těhotenství je v naší knize právě kvůli knihám p. Foučkové. Ona v nich kategoricky tvrdí: „Soulož v těhotenství poškozuje dítě“ (dokládá tvrzení pozorováním při regresu v hlubinné terapii) a „Březí samice zvířete
nepřipustí samce“.
Naproti tomu já říkám: Obě teze jsou polopravdami. První polopravdou je to, že sexualitě člověka je přikládána pouze rozmnožovací
funkce. (Tak jako u některých sekt je povolen sex jen za účelem otěhotnění.) Dále v knize říkám, že pocit matky v těhotenství je významným faktorem, ovlivňujícím nastavení duše dítěte. Bez sexuálního vyrovnání to není možné. Není znám zcela šťastný člověk bez
žité sexuální lásky. Všeobecně je známa skutečnost, že sexuální potřeby a nároky jsou u každého člověka diametrálně rozdílné! Vy a p.
Foučková mluvíte o citovém neuspokojení v těhotenství, způsobu „správného“ manželského života, totiž tom, který zřejmě vyhovuje
Vám. To je generalizace, která může způsobit znervóznění stovek maminek, které vedly nebo vedou sexuální život v těhotenství.
Abychom se dobrali přesného obrazu věcí, je nutné nejprve složitý problém roztřídit na rovinu hmotnou, duševní a duchovní a tyto jednotlivě pojednat:
Rovina hmotná - tuto rovinu zkoumá věda a medicína. Vědecký přístup dovede používat i statistické metody. Není mi znám jediný výsledek vědeckého zkoumání, jehož závěrem by byl průkaz, že nedrastická soulož v těhotenství ohrožuje plod na zdraví či těhotenství
samo. (To by byly mnohé ženy nadšené! Nepřetržitým sexem k antikoncepci!) Jestliže takový vědecký výsledek máte, byl bych Vám za
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něj vděčný. Pokud vím, přiměřený sex není gynekology zakazován ani u rizikových těhotenství. Naopak je mi známo, že právě v těhotenství se sexualita zbavuje nervozity, křečovitosti, spojené se strachem z otěhotnění. Zjemňuje z něžňuje. Také netvrdím, že miminko nemůže být ohroženo mužským orgánem! Ale normální lidé přece drastický sex neprovozují vůbec a v těhotenství tuplem!
Rovina duševní: Duše matky je spojena vyzařováním s duší dítěte. Dobré i špatné pocity matky se přenáší na duši dítěte. Jestliže rodiče žijí krásný sexuální vztah, tato radost ze sexuálního styku se zapisuje do duše dítěte a vytváří tak nejlepší základnu pro možnost jeho
plnohodnotného erotického života v dospělosti. Jestliže matka pocítí, že sexuální styk ohrožuje plod, pak se tento pocit přenese na duši
dítěte. Pak se tento pocit stává „pravdou“. Matka má v takovém případě skutečně povinnost dalšímu pohlavnímu styku zabránit. Tento
pocit vzniká jen u části matek, které jsou ustrašené, rozumářské a které nežijí sexualitu na vyšších úrovních. (To jsou ty případy, které zachytila p. Foučková.) Žena, která je naplněna pradůvěrou ke Stvořiteli, která prožívá sexualitu jako nekonečnou čistou radost, přenáší tyto
pocity i do duše dítěte a pokládá tak zdravý základ pro jeho zdravou sexualitu. I zde platí: „Jakou měrou měříte, takovou je vám měřeno!
a „Čistému vše čisté.“ Čistí i v době těhotenství žijí čistou radost z bytí, lásky k bližnímu, radosti z přicházejícího nového života. Moje
životní zkušenosti ukazují: krásná láska včetně lásky v těhotenství - krásné děti, a naopak: problematický a havarijní vztah, třeba i bez
sexu v těhotenství - problematické děti!
Rovina duchovní: Kolektivní a individuální vědomí lidstva je zaneřáděno satanskou polopravdou, že sexualita je cosi nízkého, nečistého, hříšného, nehygienického ap. Všichni „zamindrákovanci“ se předstihují v „čistotě“, tj. v asexualitě. Jejím prostřednictvím chtějí
do nebe. Do duchovní dimenze se skutečně vchází prostřednictvím čistoty duše, ale to má jen okrajově něco společného s pohlavností.
Právě proto, že cesta k obnovení ráje na zemi vede přes očištěnou sexualitu a dokonalé partnerství i v době těhotenství, orchestr temnot
tuto stránku zamlžuje. Ze sexuality dělá buď tabu (Scylla) nebo banalitu (Charybda).... (J. Staněk)

Z dopisu: ... Jak lze vysvětlit, že někteří lidé dokážou napsat automatickou kresbou myšlenky člověka, napsat o něm pár slov, namalovat jak vypadá, mít dar namalovat např. byt kamarádky, nábytek jak vypadá, vycítit geopatogenní zóny, vycítit, co je špatné a co nikoliv.
Mít sny, které plní, vycítit, co se stane, napsat dopis a vycítit, co dojde za odpověď. Jak je možné, že lidé mají dary, které jsou vyjímečné?
Názor Agape: Tyto možnosti jsou založeny na stejném principu jako jev, že v genetickém kódu vlasu je obsažena celá informace o člověku, z něhož pochází, ale rovněž obtisk informačního pole rodičů z obou stran a „hrubé koryto“ jeho osudu. Druhou analogií těchto možností je fyziky pozorovaný jev, kdy „atomy a prostor v celém vesmíru o sobě vědí“, tzv. komplementarita částic a prostoru. Prostě celý
náš vesmír se chová jako jeden organismus. Staří hermetici označovali tento jev zákonem „jak nohoře, tak dole“. (Zákony mikrokosmu
jsou identické se zákony makrokosmu.) Příčinou těchto jevů je skutečnost, že vše hmotné je vlastně produktem Boha - Podstaty světa.
Každý atom kmitá podle jeho vůle a existuje jen proto, že On chce. Tím také ovšem On ví, kdo jsme a jaké „reakce atomů“ na naše myšlenky a činy se na nás řítí. Jestliže se nehmotný lidský duch „naladí“ na tyto vibrace, může se dozvědět lecos.
Problém spočívá v tom, že jakmile je lidský duch v některých aspektech umrtvený, neoživený, či dokonce poškozený, deformovaný,
automaticky poškodí a deformuje i informaci z božího vyzařování. pro svoji nefunkčnost v rozsáhlých oblastech bytí také rozsáhlé oblasti života není schopen vůbec zachytit, registrovat a reprodukovat. To je zdroj všech chyb jasnovidců a omylů proroků. V jejich nedokonalosti. A velmi nedokonalí jsme my všichni. Máme fatální nedostatek intuice, prvního stupně jasnozření. Když je situace kritická, pomáhají nám bytosti z druhé strany podle zásady: „Natvrdlému v krizi napověz!“ Pokud ovšem o to stojí. A toto „napovídání“ se jeví jako
jasnoslyšnost, zjevení, automatická kresba aj.

Vybráno z novin:
O mučednících českých zamyšlení patero - Miroslav Macek, LN 20.1.2004:
Máme tady v Česku (ale obávám se, že to v různé míře platí i jinde) zvláštní zvyk vybírat si národní hrdiny z lidí, jejichž nepominutelnou zásluhou nebyl plnohodný, činorodý život, plný tvrdé práce a výsledků, které by nás zřetelně posunovaly výš a dál a které by nás inspirovaly k podobným výkonům, ale zbytečná smrt, která z nich udělala pochybné mučedníky, ze kterých pak pochybní politikové vytvořili nepochybné symboly, a to navíc ještě něčeho zcela jiného. Počítejte namátkově se mnou:
Václav, řečený svatý, od roku 924 český kníže, který uznal lenní závislost českých knížat na německé říši a vehementně šířil křesťanství.
Takový tehdejší euronadšenec, chtělo by se dodat. Pokud by nezemřel zavrařděn, moc bychom o něm asi neslyšeli, a pokud ano, příznivě
by to jistě neznělo. Jenže mrtvý nabyl ohromnou cenu: dal se z něj udělat symbol. Kupodivu nikoliv nedůsledného a nepříliš úspěšného
politika, ale neohroženého bojovníka a zachránce národa ozbrojenou mocí v dobách nejhorších.
Jan Hus, církevní reformátor, jeden z mnoha, kterým vadil rostoucí rozpor mezi zásadami a skutky církve. Chtěl proto po církvi, aby
„slezla dolů z koně a šla mezi lid“, řečeno dnešními slovy S. Grosse. Nebýt toho, že byl upálen a stal se symbolem, stihl by ho s vysokou
pravděpodobností osud stovek a stovek dalších neúspěšných reformátorů - zapomnění. Stal se však symbolem. Jan z Pomuka, vikář a politik, který ve sporech Václava IV. s pražským arcibiskupem stál na straně církevní, a byl proto králem zatčen, umučen a vhozen do Vltavy.
Na 250 let se nad ním zavřela voda, jenže pak zázračně povstal coby Jan Nepomucký z mrtvých: při rekatolizaci se stal symbolem, a to
nikoliv politických čistek, ale - zásluhou náhodně zachovalého jazyka - pravdomluvnosti a horlivosti.
Těžké, přetěžké to měl nový stát po roce 1918, neboť z vůdců zápasu o samostatnost, sice rakouská justice leckoho odsoudila k smrti,
avšak nakonec nepopravila. A tak musel být mrtvý hrdina vyroben. Plukovník Švec, velitel 1. české družiny legií, který spáchal v roce 1918
sebevraždu, se stal symbolem „novorepublikového“ člověka, ochotného obětovat pro řád a pořádek i život -a tak byl patřičně mediálně
nafouklý důvod sebevraždy, ze které se měl stát symbol, nasnadě: protest proti demoralizaci vojáků v legiích. A legenda opět žila, umně
(až nechutně) přiživována, vlastním životem, zcela odlišným od reality.
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Jan Palach, dle pamětí spolužáků fanatický levičák, se pak nutně musel stát symbolem boje proti symbolu jiných levičáků - ruské branné
moci. Jeho sebevražda ohněm ho k tomu přímo předurčovala. Co na tom, že nezkrátila okupaci země ani o vteřinu a ničemu následnému
nezabránila. Dodávala přece naději, říká se dnes, byť z té doby nepamatuji nikoho, kdo by tehdy něco takového pociťoval, jen lítost nad
zcela zbytečně zmařeným životem.
Škoda, přeškoda, že při přípravě výroby mučedníků a symbolů nebereme pranic v potaz slova apokryfu K. Čapka o Romeovi a Julii, vyřčená páterem Ippolitem ke vzdělanému Angličanovi, domáhajícímu se na místě potvrzení shakespearovské legendy: „Já nevím, co na tom
vidíte krásného, když si dva mladí lidé vezmou život. Bylo by jich škoda, mladý pane. Já vám řeknu, krásnější je, že se Julie vdala a měla
osm dětí, a jakých dětí, panečku: jako obrázky.“ A neuděláme konečně věčný symbol z kvalitně a plnohodnotně prožitého života.
Názor Agape: Inteligenční pády exhibujícího „menzisty“
O kom se nemluví v tisku, jakoby neexistoval. LN potřebují kvůli sledovanosti polemiky, dr. Macek potřebuje být „viděn“. Tak se přerušuje jednotvárnost politických taškařic, kdy jednou za týden vystupuje se svým komentářem „na fiktivní kopec LN“. „Goliáš“, vykřikující své „pragmatické pravdy“ do údolí čtenářů. Občas má pravdu, občas je jeho pravda deformována nadbytečným egem, někdy, jako
i v tomto zamyšleních o českých mučednících i zabučí! Protože je mu mučednictví velmi cizí, ztrácí při tomto provokování za každou
cenu i svou „menzovní“ zdatnost. Za pokřikování na národní hrdiny mu u nás nic nehrozí, což je pro něj dobře. V arabských zemích by
si vykřikl totiž jen jednou a už by se mučedníkem stal sám.A nyní jaké že to inteligenční pády učinil známý „menzista“:
Pád první: V článku o českých mučednících si čeští „nemenzisté“ podle Mackova názoru vybírají za své vzory (svaté) lidi netvořivé,
umíněné, nepřizpůsobivé, kteří díky těmto svým vlastnostem padnou mezi žernovy nábožensko-mocenských mlýnů a jsou jimi „semleti“.
Inteligenčním propadem hodnotitele při této námitce je, že on sám propadá témuž fenoménu - nekonstruktivitě, neboť žádný lepší konkrétní vzor neuvádí. Mohl bych mu pomoci: Jeho kritériím vyhovují zejména činorodí, tvrdě pracující spoluobčané, dokonce s velkými
výsledky, kteří svou poslední zaměstnaneckou výplatu ve spolupráci s „Pepy z Honkongu“ proměnili na současné mnohamiliardové majetky. Dokonce ani jejich svaly a mozek při tom nezbytněly. Dokonce se i mučedníky cítí, v případě když policejní vyšetřovatelé drze
omezují jejich podnikatelské úsilí.
Pád druhý: Kníže Václav, dle Mackova hodnocení řečený svatý, euronadšenec, nepříliš úspěšný politik, který se nechá zavraždit. (Podle
Miloše Zemana a komunistů také kolaborant.) Lapsus hodnocení vězí v tom, že události té doby jsou tak zahaleny mlhou, tak různorodě
zkreslené, zejména zapsané k obrazu tehdejších „držitelů moci“, že z nich absolutně nelze usuzovat, z jakých důvodů kníže Václav udělal dohodu se saským králem, s kým skutečně bojoval (tlak Maďarů), čeho byl vlastně vládce (zbytku Velké Moravy) a kdo a proč jej nechal někdo zavraždit (zřízení staroslověnského biskupství i v Praze). A tak dr. Macek, ač má vlastní zkušenost, že se dodnes nezjistilo,
kdo vlastně dal studenty na Národní třídě zbít, kdo provedl převrat, kdo pozval bratrské armády, kdo vyhodil z okna J. Masaryka atd.,
„perfektně ví“, v jakých podmínkách a okolnostech se pohyboval a rozhodoval kníže Václav. Tomuto druhu inteligenčního prolapsu se
říká geniální vyhodnocování situace ze zcela nereálných podkladů. To my, „tmáři, kteří spolu mluvíme“, se při hodnocení osob řídíme jiným pravidlem: Hodnotícími osobami jsou vážení a kvalitní lidé, kteří hodnoceného přímo znají a přímo poznali výsledky jejich úsilí. Já
osobně věřím třeba na prověřenou geniální intuici na lidi u Karla IV., na rozdíl od rovněž prověřené intuice na lidi u pana Macka.
Pád třetí: Jan Hus, „který nebýt toho, že byl upálen, a tím se stal symbolem, stihl by ho osud zapomnění“. Jak je možné, že „menzistovi“ uniká, že „stát se svatým či vzorem“ právě znamená se stát symbolem. Tedy symbolem charakterové vlastnosti kladné. Považuje
snad dr. Macek za národní vadu symbol úsilí o to, aby se nerozcházela slova s činy? Pro Čechy bych řekl, že je to velmi aktuální hrdina!
Kéž by vlastnost tohoto symbolu do našich veřejných činitelů vešla!
Pád čtvrtý: Jan z Nepomuka, který stál na straně církevního práva ve sporu a náladami Václava IV, (císaře sesazeného pro naprostou
neschopnost vládnutí) a který jediný z tehdejších Václavem IV zatčených se nedal na mučidlech „přemluvit“. Byl tedy po mučení jako
dalšího života neschopný utopen ve Vltavě. Po 250 letech jej jezuité, aby zvedli české sebevědomí a aby upevnili duchovní prestiž Čechů v katolické Evropě, vyzdvihli z mrtvých a učinili symbolem. Nikoliv politických čistek, jak správně dr. Macek podotýká, ale umění
mlčet ve správný čas! Také hájení zákona proti zvůli držitelů moci! Že by takový národní symbol dr. Macka popuzoval? Podle našeho názoru je to velmi aktuální svatý! U Havlíčkova epigramu bychom v současnosti změnili jen jedno slovo: Svatý Jane z Nepomuku, drž nad
námi svoji ruku. By nám Bůh dal co tobě, by nám zákon nehnil v hrobě!!! Přál bych velmi dr. Mackovi, aby ke svému IQ přibral kousek
vibrace Jana Nepomuckého - umění mlčeti.
Pád pátý: Dr. Macek dospěl k názoru, že prvorepublikovým symbolem je plukovník legií Švec. (Snad mezi „menzisty“.) To jméno však
dle mého názoru zná tak jeden z tisíce. „Normální“ by bylo „opřít“ se do Masaryka, jak to učinil bývalý šéf dr. Macka. To by ale body
nepřineslo! Ale takhle „plácnout do vody“? To by spíš do řady zapadal jiný symbol konce první republiky - kandidát na svatého, farář
z Lidic, páter Štemberka, který místo aby „činorodě tvořil a tvrdě pracoval“ v protektorátu, odmítl amnestii a možnost odchodu z Lidic
a dal se v intencích výše jmenovaných mučedníků „hloupě zastřelit“. Tušíme v něm symbol dr. Mackovi zřejmě nemilý. Co takhle si do
něj „bouchnout“ v příštím komentáři?
Pád šestý: Jan Palach, „fanatický levičák, se nutně musel stát symbolem boje proti jiným levičákům. Jeho sebevražda ho k tomu nutně
přímo předurčovala. Co na tom, že nezkrátila okupaci země ani o vteřinu!“ Opět prolapsus inteligence velikého kalibru! To „odboj pravičáka“ dr. Macka okupaci zkrátil? Já neznám žádného, kdo by si myslel, že J. Palach svým činem chtěl okupaci zkrátit. Ale v atmosféře,
kdy všude nastupovali „pragmatici“ starostalinského smýšlení, dal světu vědět, že v Česku jsou i „nepragmatici“. Mě samotného přivedl
k rozhodnutí nedělat dobrovolně nic, co by se jevilo jako souhlas s okupací. Byl jsem za to vyhozen z Vysoké školy veterinární a nikdy
jsem toho nelitoval. Kdyby symbol „nesmyslného levičáka Palacha“ šířeji zapůsobil i na masu „pragmatiků doby“, okupaci by sice nezkrátil, ale místo „husákizmu“ bychom žili „kadárizmus“. A ten umožňoval v „táboře míru“ podstatně jinou kvalitu přežívání. Proto jsem
já a my "tmáři“, Janu Palachovi vděční. Měl ještě více statečnosti a nasazení za ideál než my.
Ostatně soudím, že dr. Macek je sympatický muž tím, že přímo říká, co si myslí, když ho to ovšem nic nestojí. To nelze říci o zástupu
jiných. Ať si ale dá pozor, aby se nakonec také nestal symbolem žvanění, jen aby se provokovalo. Kdoví, třeba jej při psaní statě o mučednících bolel zub. Poté, co jej zub bolet přestane, změní možná „úhel pohledu“ a omluví se českým mučedníkům, protože oni nejsou
sebevrahy z nepragmatičnosti. (J. Staněk)
A co na to dr. Macek?: Vážený pane doktore, díky za článek, mohl být mnohem a mnohem hutnější, pokud byste nepolemizoval s názory, které jsem nevyřknul. Srdečně zdraví Mirek Macek
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Rozhovor s osobností:
Ač se to může někomu zdát neuvěřitelné, i v politice se můžeme setkat s velmi duchovně zaměřenými lidmi.
S paní Táňou Fischerovou jsem se setkal na konci února tohoto roku, kdy nad šálkem kávy vznikl tento rozhovor. Paní Fischerová je krásná, křehká, žena, ze které přímo sálá vnitřní síla a optimismus. Jsem opravdu
velmi rád, že duchovně smýšlející lidé mají v parlamentu takového zástupce.
Táňa Fischerová (1947) - herečka, poslankyně parlamentu ČR. S Martou Kubišovou a Janem Kačerem
moderuje televizní Adventní koncerty. Působí v Lyře Pragensis, kde stále účinkuje ve čtyřech představeních.
V červnu 2002 na kandidátce US-DEU zvolena jako nezávislá poslankyně do Parlamentu ČR. Vedle umělecké činnosti se podílí na práci v nadacích a občanských sdruženích - členka správní rady Nadace Vize 97,
čestná předsedkyně občanského sdružení Remedium (pro duševní zdraví), prezidentka ITI (české středisko
mezinárodního divadelního institutu), členka rady patronů přátel Hnutí Duha, členka Společnosti pro trvale
udržitelný život, členka kruhu přátel občanského sdružení Máme otevřeno, (pro integraci mentálně postižených), členka Amnesty International, atd.
• Paní poslankyně, mohla byste našim čtenářům přiblížit, jak jste se dostala k „duchovnu“?
Já jsem dlouho bloudila a hledala a nemohla se nějak zachytit. Moji rodiče mi víru nepředali, protože žádnou neměli. Přes studium nejrůznější literatury jsem se dostala k Rudolfu Steinerovi a tam jsem teprve našla cestu, kterou jsem hledala. Stejně tak jsem ale nesmírně
vděčná Agape, které mi pak pomohlo v praxi možnost vidět, jak na tom skutečně jsem s duchovním vývojem, pro který jsme na světě,
stejně jako mi pomáhají knihy, které vydáváte.
• Co pro Vás znamená víra v Boha? Přikláníte se k nějakému náboženskému směru nebo je Vám určité učení blízké?
Víra v Boha je základ, bez kterého není možné žít. Jak už jsem řekla výše, anthroposofie Rudolfa Steinera mi pomohla najít vlastní cestu. Jeho mnohorozměrnost a duchovní věda jsou pro mne podstatou, ze které vycházím. Ale kdo se přiblíží k božské pravdě, mluví většinou podobně. Důležité pro mě bylo, že jsem potkala Vaše Agape. Člověk potřebuje cítit, že v hledání není sám a že jiní jsou daleko před
ním. Vede to k pokoře.
• Je známo, že se angažujete v několika nadacích a občanských sdruženích. Naplňuje Vás duchovně tato práce nebo i zde musíte bojovat
proti materialismu a lidské bezohlednosti?
V těchto sdruženích potkávám zapálené a obětavé lidi, kteří věnují této práci všechny síly. Budí to ve mně naději, že ne všichni jsou zasaženi materialismem a egoismem. Neslušné organizace, které nepochybně také existují, mě mezi sebe nezvou.
• Lidé se často bojí posílat různým nadacím a charitám peníze s tím, že je v prvé řadě využijí k blahobytnému životu ti, co je spravují
a teprve to málo, co zbude, pak putuje ke „správným rukám“. Už jste se s tímto přístupem také setkala?
Ano. Většinou však nedávají ti, kteří hledají důvody, proč nic nedat. Raději se někdy spálím, než bych nedala nic. Ale je dobré ty, kterým peníze věnuji kontrolovat, co s nimi potom dělají. To vede k vzájemné důvěře. I dávat se musíme učit. Člověk, který dá peníze a pak
vidí, že si ředitel nadace jezdí v mercedesu už nikdy této nadaci nemá dát ani korunu, ale podívat se na jinou organizaci a vyžádat si třeba
výroční zprávu nebo jinak ji sledovat. Já například dávám Člověku v tísni, protože vidím, co všechno už mají za sebou a komu všemu
pomohli. I Adventní koncerty ČT televize veřejně ukazují, jak bylo s penězi naloženo. Dá-li někdo místnímu sdružení, může přece jasně
vidět, co se s penězi děje. To je ta kontrola. Také si myslím, že správní rady a jejich předsedové by své funkce měli dělat zadarmo a ve
svém volném čase. Něco jiného je ale výkonný aparát. To je práce na celý úvazek a nedovedu si představit, jak by někdo mohl dělat ředitele po svém normálním zaměstnání. Např. v nadaci Vize 98 pracuje celá správní i dozorčí rada zadarmo. V občanském sdružení
Remedium, kde jsem léta pracovala, také. Kde to takto nechodí, jsou různé správní a dozorčí rady velkých agentur a podniků. Bohužel.
Ale takový je dnešní svět.
• Mezi veřejností převládá obecně názor, že slušní lidé se do politiky nehrnou. Jak jste se k této práci dostala Vy?
Já jsem šla do parlamentu opravdu z idealismu. Když mi byla nabídnuta kandidatura, cítila jsem že ji mám přijmout, byť se mi nechtělo.
Byla jsem herečkou ve svobodném povolání, dělala jsem věci, které jsem měla ráda a nic mi nescházelo. Jenže jsem to brala jako jakési
oslovení osudu, protože už dříve jsem se věnovala práci v různých občanských sdruženích, angažovala jsem se také za televizní krize roku
2000/2001 a začala jsem víc vidět do manipulace, o kterou šlo. Věděla jsem, že to nebude lehký život a že svým způsobem vstupuji do
nejtěžšího období svého života.
• S jakým cílem jste do politiky vstupovala?
Při svém vstupu do politiky jsem si dala tři vnitřní úkoly. Pokusit se prosadit, co je za daných okolností možné, pracovat na sobě právě
v tomto prostředí a vnést do parlamentu jiný způsob jednání i komunikace. Konkrétně jsem přišla s touhou prosadit zákon o sociální pomoci, kde by peníze šly k občanovi, který si sám vybere službu, kterou potřebuje a nikoli institucím, jak je tomu dnes. Dále jsou mými
obory kultura, media a zajímám se o životní prostředí a lidská práva. A chci posilovat odpovědnost i právo občanů na rozhodování.
• A co se Vám již podařilo prosadit?
Něco málo v oblasti lidských práv a medií. Ale každý úspěch je významný. Myslím, že už mě moji noví kolegové berou na vědomí a to
je důležité.
• Baví Vás práce v parlamentu, nebo jste si představovala něco jiného?
Baví mě. Je to tvůrčí práce jako každá jiná. Připravuji si řeči do sněmovny, vyjednávám, hledám taktiku, mám radost z každého malého úspěchu, protože vím, co chci a proč tam jsem. Pravda je ale také, že někdy jsem unavená a nešťastná.
• V čem Vám pomáhá při práci v parlamentu Váš duchovní přístup?
Duchovní pohled mi opravdu pomáhá. Když si například čtu v knihách Agape o tom, že v čekárnách nebo restauracích bývají negativní astrální struktury, říkám si, že parlament se tomu vyrovná a možná je i překoná. Zajímalo by mě, jak byste atmosféru tam viděli Vy.
Občas tam nastávají jakési výboje negací. Sváťa Karásek říká, že má zašpiněnou auru a musí se doma ojet svíčkou. Mobilizuji v sobě
často všechny síly, abych se uchránila. Mnoho věcí se tam bere osobně a často zažívám každý den a téměř s každým nějaký zápas. Myslím
ale, že mi to pomáhá k větší vnitřní kázni a kontrole sebe sama, protože jakmile bych se dostala na úroveň těch temných, byla bych ztracená. Stále si uvědomuji, že jedině čistota a víra chrání od zlého. Také se učím snášet statečně prohry, protože většinou prohrávám. Snažím
se ale s každým mluvit (pravda je, že s některými to nejde a oni se mi také vyhýbají) a mluvit k té lepší stránce svých kolegů. Vždycky,
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když se dokážu dostat jakoby nad sebe, je mi lépe a pomáhá to. Několikrát mi pomohla modlitba. Prohraná věc se zázračně zvrátila.
• Myslíte si tedy, že Vás práce v politice nesrazí duchovně dolů, ale naopak pozvedne?
Cítím to jako svoji karmu. Mám pocit, že jsem tam měla jít. Že jsem to nějak věděla už před životem. Není to lehké, ale právě v tomto
prostředí bych měla obstát. Protože to však beru jako poslání, nejsem závislá na tom, zda budu znovu zvolená a dává mi to větší svobodu.
Snad mě to duchovně nesrazí, protože o všech úskalích vím a dávám pozor především na své činy.
• Jak se srovnáváte s tím, že často musíte zvednout ruku pro něco, s čím třeba ani vnitřně nesouhlasíte?
Musím mít srovnaný žebříček priorit. Co je opravdu důležité, co méně, kde se dá něco pustit a kde se něco udělat musí. Pro nějaké
méně podstatné trucování bych pak prohrála všechno. Také je třeba vědět, kdy se ustoupit nesmí, protože to by byla skutečná ztráta. Je to
ale hodně těžké, zvlášť tehdy, kdy stojím proti vlastním ministrům a celé koalici. Pak je to napětí mimořádné a je třeba vydržet a všechno
unést. Proto stále sbírám argumenty a sama v sobě musím mít jasno.
• Nemáte pocit, že se v parlamentu často projednávají téměř „nepodstatné“ novely a návrhy zákonů a na ty, které by člověk opravdu potřeboval, není pro handrkování o zbytečnostech čas? Nebo je to jen zkreslený pohled člověka, který stojí mimo?
Já často tvrdím, že právo už nás omotává tak, že nás zadusí. Půjde-li to takto dál, za chvíli budeme mít zákon o záchodové míse, kde
se bude řešit, zda máte usednout zleva či zprava, a kdy a za jakých okolností můžete opustit pracoviště a odejít na toaletu. Ale to už řekl
Lao C , že tam kde není mravnost, musí být zákon. Protože se nalezené hodnoty čím dál tím více opouštějí, nahrazuje je změť zákonů,
ve kterých se už nikdo nevyzná a které nikdo nedodržuje. To je začátek chaosu.
• Jsou v parlamentu podobně duchovně smýšlející lidé jako Vy?
Myslím, že duchovní lidé v tom smyslu, jaký chápete v Agape ve sněmovně nejsou. Se mnou sedí v lavici Sváťa Karásek, duchovní se
smyslem pro humor a je také z undergroundu a navíc má uměleckou duši. Jsem ráda, že jsme tam spolu, ale je také třeba říci, že Sváťa v
sobě má i některé prvky nesnášenlivosti a mám dojem, že by mi v některých věcech nerozuměl.
• Když už jsme mluvili o duchovních lidech, nedá mi to se nezeptat na ty „temné“. Je jich v naší politice hodně?
Myslím, že od nepaměti politika takové lidi přitahovala a přitahuje. Demokratický režim ale dává lidem šanci to korigovat. Jenže občané zatím nedospěli k tomu, že skutečně mohou ovlivnit více než se domnívají. Vyžaduje to ale aktivitu a chce to dávat více času i práce
věcem veřejným. Lidé s černou nitkou, abych užila vaší terminologie, tam jsou, někteří se mi vyhýbají a často mi ani neodpoví na pozdrav. Jednou jsem stála u výtahu a jeden z nich šel rychlým krokem proti mně. Neviděl mě. V okamžiku, kdy se ke mně přiblížil na pár
kroků, prudce zabrzdil a uskočil o půl kroku zpět. Já si potom vzpomněla, jak v jedné z vašich knížek píšete o případu, kdy na sebe narazí lidé s odlišnou aurou a takto zareagují. Ale většina poslanců je spíše duchovně tzv. „prázdných“. Stranickost je často zbavuje odpovědnosti. Jdou potom tou cestou, která jim přinese výhody a kousek moci. Je to malý úpis čertu, jak je popsáno i u Goetha. Ale kdo si na
to dnes dává pozor?
• Myslíte si také, že kdyby bylo ve vládě duchovně smýšlejících lidí více, že by náš stát šel ve všech směrech nahoru nebo naopak se tito
„idealisté“ pro podobnou práci nehodí?
Ano myslím. Ostatně Vy to také píšete ve svých knihách. Myslím si, že bez ideálů se nedá žít a v politice to platí dvakrát.
• A co bývalý prezident Václav Havel? Tento přece byl a je velmi duchovně laděný a přesto se mu proti „smečce hrubozrných materialistů“ nepodařilo prosadit téměř nic.
Václav Havel byl osamělý. Pocit, že člověk má jednat jenom ve svůj prospěch a nikoli ve prospěch celku zvítězil v každé oblasti našeho života. V umění, ekonomice i politice. Všude platí jen soutěž a vypjatý individualismus a materialismus, který lidi rozděluje a staví
jednoho proti druhému. V této atmosféře Václav Havel neměl šanci. Přesto se zapsal do historie a dal naší zemi naději, že to může vypadat jinak. Mluvil jinými slovy, než bylo a je v politice zvykem a není náhodou, že to ocenili venku za našimi hranicemi a ne doma. Někdy
je dočasná prohra v toku času výhrou a naopak.
• Budete chtít kandidovat v dalším volebním období, nebo toho budete mít tak akorát dost?
Nechám to na osudu. Tak jako jsem neplánovala vstup do politiky a přesto jsem se v ní ocitla, tak neplánuji dál. Myslím, že čas mi
ukáže, co mám dělat. Dovedu si představit, že splním svůj mandát a vrátím se k životu, ve kterém mi bylo dobře. A stejně tak vím, že pokud bude třeba, abych ještě zůstala, zůstanu. Já věřím, že boží cesty nám ukazují, kde máme být. Beru to opravdu jako službu.
• Jak stíháte práci v parlamentu, herectví, charitu a rodinu současně?
Těžko. Jestli jsem něco skutečně ztratila, pak je to čas. Stíhám to, jak se dá. Zatím jsem to vždycky ještě zvládla. Hlavně nechci ošidit
syna, který mě stále potřebuje. A já jeho.
• Přestože jste mediálně známá, nikdy se o Vás nepíše v bulvárních plátcích či časopisech. Chráníte si své soukromí nebo jste pro ně svým
myšlením a životem „nezajímavá“?
Zase musím citovat Vaše knihy. Zákon o přitahování stejnorodého. Bulvár se zajímá o ty, kteří se zajímají o bulvár. Vzájemně se potřebují a přitahují. Já s nimi problém nemám. Oni nějak respektují lidi, kteří jsou mimo jejich sféru. Dobrým příkladem byla příhoda s
Líbou Šafránkovou. Bulvární Super se o ni otřel a zakrátko skončil. Lidi ho přestávali kupovat.
• Máte nějaký nesplněný sen?
V hmotné úrovni žádný. Přeji si jen, abych zvládla všechny své úkoly, proměnila sama sebe a pomáhala druhým.
• Co byste chtěla našim čtenářům vzkázat?
Vaši čtenáři jsou často mnohem duchovně vyspělejší, než já. Jak bych jim mohla něco vzkazovat? Snad jenom, aby se duchovní lidé
dokázali propojit. Zdá se mi to nesmírně důležité pro vývoj naší země i naší planety.
Děkuji za rozhovor a přiji mnoho úspěchů jak v pracovním, tak osobním životě. (A. Červený)

Recenze knih:
• Z dopisu: Zasílám Vám knížku, která měla v Sušici velký úspěch s prosbou o posouzení: Marcela Vanek: „Nová cesta poznání,
může se to stát i vám“, nakl. M. Hyťha, Sušice, 2003
Recenze Agape: Autor, do října 2001, čistě materialisticky zaměřený člověk, se zcela „náhodně“ pomocí meditací dostal ke spojení
s bytostmi („chlapci“, jak je sám nazývá), které si jej sami zvolili, resp. byl k tomuto předurčen, aby předával „duchovní“ myšlenky
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a odpovědi široké veřejnosti. Kniha je popisem kontaktů s „chlapci“, kteří mu většinou odpovídají na konkrétní
otázky (často velmi osobní, vztahující se k jeho rodině a okruhu známých) a různé obecné informace.
Celý obsah knihy je v zásadě „pravdivý“. Objevuje se nám Milarepa, známý tibetský guru, který se rozhodl dosáhnout během jediné inkarnace stavu, aby se již nemusel vtělit. (Viz jeho životopis od E. Tomáše.) A tak na pokyn
svého učitele kopal díry a opět je zasypával, zdržel se jídla kromě kopřivové polévky, zdržel se sexu, lidského bydlení. Za toto veliké úsilí se měl již nevtělit, kromě toho, že získal úžasné mentální schopnosti. A ajta!!! Najednou se
vtěluje u nás, práci bez výsledku za něj konají jiní (podnikatel), pije, holduje sexu a pohodlí. Copak? Že by Bůh jeho
předchozí cestu do věčnosti nepřijal? A tedy mu vše zameškané vrací? Že by Bůh konání, popsané v knize, Milarepa
nepotřeboval, tudíž nepřijal? Že by cesta východních mystiků do věčnosti nebyla ta pravá?
Ale vždyť vše, Vanekem v knize popsané, je „pravda“! Jde o to, jestli však celá!!! Chybí tam totiž způsob překračování hranice mezi
křišťálovou a zlatou sférou. Podle „biblické nomenklatury“ je křišťálová sféra „šesté nebe“, tudíž dočasné. Zlatá sféra je „sedmé nebe“,
věčná říše Krista. V křišťálovém nebi jsou skutečně bílí duchové, ovlivňující vývoj lidí a lidstva. (Také nižší andělé strážní.) V naší knize
„Svatý grál a energie života“ je to svět, napájený vyzařováním grálu, popsané jako bílofialová energie, pohánějící hmotné stvoření a přímo
tedy i „chlapce“, kteří napovídají Vanekovi. Oni však nemohou překročit hranici do věčnosti (zlaté zóny), nejsou-li vedeni „zlatou nitkou
srdce“ (terminologie používaná v našich knihách). Je to vedení principem Krista, v zážitcích kolemsmrtných, nazývaným „světelnou bytostí“. Jen tento princip je schopen provést člověka labyrintem záhrobí po smrti, aby se znovu nemusel vtělit. Jen ten mu umožňuje překonat satana, který „jako řvoucí lev“ střeží hranici věčnosti z vůle boží, aby ji nepřekročil nehodný duch.
To v knize není, to mu nejsou schopni „chlapci“ sdělit, protože to neznají. Tomu může rozumět jen ten, kdo „zlatou nitku“ má, tzn. ten,
kdo pochopil princip Krista. (Méně než procento lidí.) To však neznamená, že kniha není zajímavá. Je to jedna z několika, která signalizuje rozprodění „války duchů“ v astrálu kolem země. Její službou lidstvu je to, že uvádí do života „konzumní brojlery“ a zdánlivé ateisty. Proto ten úspěch v ateistické baště Sušice. Celkově lze knihu hodnotit jako vynikající počin, který umožňuje iniciovat duchovní vývoj těm, kteří jej začínají. Pro křesťana, který Ježíše skutečně pochopil, je dodatečnou zajímavou informací. Marxisty-leninovce a nositele vědeckého světového názoru bude rozzuřovat. (J. Staněk)
Poznámka: Pro spojení s nehmotnými sférami platí přibližně obecné pravidlo: Člověk s nízkou úrovní svého duchovního vědomí se
nemůže propojovat do vyšších duchovních sfér a ani tedy nemůže být kontaktován duchovními bytostmi. Mnoho citlivých lidí se propojuje jen do astrálních sfér a slepě věří informacím, získané od astrálních bytostí, které se jako duchovní pouze „tváří“.
Jak lze rozpoznat astrální (většinou lživé) bytosti od duchovních? Tyto bytosti (na rozdíl od bytostí duchovních!) svým kontaktérům
našeptávají jejich výjimečnost („jsi vyvolený; mesiáš; jeden z několika na světě; jen ty můžeš zachránit planetu Zemi; jsi inkarnací nějakého duchovního velikána“ ap.) a dále jej přesvědčují o tom, že se za žádnou cenu nesmí nechat od nikoho zviklat a přesvědčit, že
by to, o čem jejichž prostřednictvím hovoří, nebyla pravda. Tyto bytosti velmi často předpovídají různé konkrétní informace a události,
které se však nikdy nestanou. Poté toto omlouvají tím, že nenastal „vhodný čas“ nebo „že lidé nebyli ještě připraveni“ ap. Nejlepším
příkladem je p. Jana Kyslíková, která před nedávnem napsala knihu „Hovory s Bohem“ a která opravdu uvěřila (a stejně tak jako pár lidí
z jejího okolí), že hovoří s Bohem. Všechny předpovědi a sliby jejího „kámoše Boha“ se nikdy nesplnily. Samotného by mě zajímalo, jak
tyto omyly nyní vysvětluje těm, kteří ji uvěřili. V Agape jsme však již dělali „Osobní analýzu jemnohmotných těl“ člověka, podle jehož
úrovně duchovního vývoje lze usuzovat, že jeho propojení je na vysoké úrovni a čisté, a získané informace jsou tedy více méně nezkreslené. Níže tedy předkládáme úryvek z „tvorby“ paní, která přichází často do styku s duchovní bytostí, ale svoji činnost tají, protože
i vlastní rodina ji vyhrožuje psychiatrickou léčebnou! (A. Červený):
... Planeta Země je živý organismus tak, jako jsi živá ty, ba je daleko živější než vy, kteří po jejím povrchu se pohybujete. Má svůj vnitřní
řád, který vy nerespektujete, ale téměř každým zásahem jej narušujete a zraňujete. Vaše zásahy jsou v pořádku jenom pokud se týká zemědělské činnosti starších dob. Země vám ráda poskytne obživu ve formě plodin, které si vypěstujete rukama za pomocí nářadí, které neničí její svrchní struktury - půdu - pokožku. Země má velmi citlivá a pulzující místa, tak jako vy máte citlivá místa jednotlivých orgánů.
Tyto její reflexní plošky se projevují tak, že v těchto místech je vyšší výdej její zemské, pro nás důležité životadárné energie. Zpravidla se
na těchto místech snoubí energie Země a Vesmíru. Blízko tebe je takové místo na Hostýně. To je energeticky nejsilnější místo ve tvém okolí.
Tam Země vědomě propouští na povrch svoji energii, aby pomáhala lidem, kteří přijdou prosit. Zde je tato síla znásobena prospěšnou
energií Vesmíru. Proto ten, kdo přichází pro útěchu s čistým srdcem, odchází utišen a kdo přichází s čistou prosbou, bývá vyslyšen. Všude,
kde vyvěrají prameny s léčivou vodou, to jsou místa, kde Země nabízí pomocnou dlaň se svojí léčivou energií. Planeta Země dýchá, má
projevy života, při nichž se tvoří zemské teplo. Kdybyste chtěli vaší planetě pomáhat, našli byste způsoby, jak její orgánové teplo odvádět,
třeba k vlastní spotřebě. Pokud byste to dokázali, nemusela by se tohoto přetlaku zbavovat tak, že se otevře sopka, která touto silou a teplem ničí vše, co jí stojí v cestě. Přemýšlejte tímto směrem a nesmějte se fantastům, kteří přijdou s nápady, které se zdají nesmyslné. Vaši
obyvatelé plýtvají síly na to, aby učinili objev, který zničí mnoho vašich bytostí i s částí Země, místo toho, aby svoje síly věnovali výzkumu
jak využít vše to, co vám dává připravené, jenom správně myslet. Abyste to uměli, museli byste změnit vaše myšlení, váš přístup ke všemu
kolem vás. Vaše negativistické zaměření vám brání přijmout nové principy, nové myšlenky a tím nové přístupy k řešení všeho, co vytváří
váš život... (Marta Marie Bábíčková)
M. Bábíčková nám zaslala i velmi zajímavé myšlenky vztahující se k Anastázii, které otiskneme v jednom z čísel Občasníku, které se
bude Anastázií zabývat obšírněji.
• V minulém čísle Občasníku jsme „sepsuli“ knihu z nakladatelství Eko-konzult Bratislava. Nedávno se nám dostala do rukou kniha právě z tohoto nakladatelství a byla tak vynikající, že ji zde uvádíme, aby čtenář nezískal pocit, že jmenované nakladatelství vydává pouze braky: Silvia Wallimannová: „Poznání světla - život po životě“,
nakl. Eko-konzult, Bratislava, 2003
Stejně jako v předchozí knize, i zde se autorka dostává k informacím na základě meditací, při kterých se spojuje
s duchovními bytostmi. Tyto jí předávají informace o astrálním a duchovním světě a jemnohmotných tělech člověka.
Při četbě jednotlivých kapitol čtenář cítí, jak úžasně vyspělou duchovní bytostí sama autorka je. Díky své úrovni
duchovního vědomí se dostává při meditacích do sfér, které jsou jinak většině lidem zapovězeny a proto i vše, co je
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v knize uvedeno, má nesmírnou hodnotu. Osobně mám pocit, že jsem např. ještě nikdy nečetl lepší pojednání o smrti, přípravě na smrt
a vlastním průběhu umírání. Je zde mimo jiné uveden i konkrétní návod ke správné meditaci. Kniha je „pohlazením po duši“ a vřele ji
všem čtenářům doporučujeme. (A. Červený)
• Prosím o posouzení knihy Jozef Lengyel, Viera Štěpánková: Kniha lásky, I. část - výběr, Banská Bystrica, 2001
Již název je zavádějící. Podle obsahu by se měla jmenovat „Kniha sebelásky“. Kniha je prostoupena k extrému vystupňovanému kmitání ega, které se tak realizuje ve vibraci: „Pojez jablko, budeš Bůh.“ Ego člověka je podle autorů Stvořitelem všeho, co člověk vnímá.
Příklad úvodního „zamyšlení“: „Člověk nepodléhá žádným zákonům, je absolutně svobodný, když se rozhodne, může dělat cokoli bez jakýchkoliv následků. Žádný boží trest neexistuje, ale existuje láska.“ Např. vyhodit nad sebe kámen s láskou a on mu určitě nespadne na
hlavu, leda by zpětný dopad kamene na hlavu byl projevem jeho lásky k vyhazujícímu.
Další citát: „Zákony nám brání projevit lásku bez jakýchkoliv zábran.“ Vypuštěno je slovíčko někdy, které signalizuje, že si skutečně
některé zákony stvoření špatně vykládáme, protože jim nerozumíme. Ke znalosti zákonů stvoření se jako lidstvo pouze přibližujeme.
Úvaha prozrazuje rovněž o autorovi, že po lásce k ženě silně touží, ale nežije ji.
Poslední citát: „Pro naši podstatu čas neexistuje, je pouze chvíle, která trvá věčnost. Žijeme pouze chvíli. Další není. Nikdy se nedočkáme zítřka. To se ještě nikomu nepodařilo.“ Kdo je navázán na věčnost (Boha), pro toho existuje jen věčnost, která se skládá z nekonečné řady přítomností. (Má život věčný.) Kdo je od věčnosti odpojen, ztotožní vnímané se svým vědomím a existence se mu začne jevit jako stálá přítomnost. V životě v těle se promítne tento princip jako : Nejsou rodiče, nejsou potomci, jsem jen já a po mně potopa.
Důsledkem tohoto principu jsou vykořenění, osamělí lidí v davu, který směřuje k sebezničení.
„Jsme všemohoucí, můžeme vytvořit cokoliv a prezentovat se kdekoliv. Nemoc je projevem omezeného vědomí, jinak bychom nemohli
být nemocní, protože dokážeme s hmotou dělat co chceme.“ Autorova pravda bude platit do okamžiku, kdy jej vezme „hexenšus“. Ten
promění velkého znalce v pytlík neštěstí.
Kniha je velmi užitečná pro toho, kdo se chce procvičovat na polopravdách, které člověku sugeruje autor polopravdy Lucifer. V každém odstavci je totiž pravda, jejíž zamlčenou druhou polovinu zakrývá sebevědomí autora. Mám nutkání vzít knihu na setkání pokročilejších ke cvičení v odhalování luciferových hypnóz. (J. Staněk)

Přednášky:
místo konání
Vážení přátelé, tak jako každý rok, i letos si vás dovolujeme pozvat na přednáškou spojenou s prezentací naši nově vydávané knihy „Láska muže a ženy z pohledu duševních a
duchovních sil“. Stejnojmenná přednáška se bude konat 24. 4. 2004 (sobota) v sále
Břetislava Bakaly v Kulturním středisku Bílý dům, Žerotínovo nám. 6, Brno v době od
13.00 do 15.30 hod. Přednášející J. Staněk a J. Brzobohatá.
Podle výše uvedeného názvu jde o rozšířené vydání knihy, kterou sice většina z vás již
bude mít, ale oproti minulému vydání je kniha o rozšířena o několik zajímavých kapitol (celých 40 stran textu navíc), které Vás zcela jistě obohatí a rozšíří vaše poznání. Kniha i přednáška nejsou určeny jen mladým lidem, ale celé populaci bez ohledu na věk.
Stejně jako vždy, i tentokrát bereme přednášku jako výjimečnou možnost pro setkání duchovně se rozvíjejících lidí, což se projevuje mimořádně pozitivní atmosférou, kterou většina z vás dokáže ocenit. Kromě vlastní prezentace knihy zde hlavně uslyšíte spoustu zajímavých postřehů a úvah, které na dané téma vyplynuly z naší práce za posledních pár let.
Letos poprvé nepřistupujeme k předplácení vstupenek, takže každý, kdo přijede, vstupenku obdrží až na místě. Pokud si ji bude chtít někdo koupit předem, tak pouze osobně
v Agape během úředních hodin (každý lichý týden, Po, Út odpoledne, Čtv dopoledne).
Cena 80 Kč. Pro ty z vás, kteří mají předplacený Občasník za 500, resp. 300 Kč, je cena vstupenky 50 Kč. Podobně jako každý rok bude
část výtěžku z přednášky (po odečtení nejnutnějších režijních nákladů) věnován na charitativní účely.
Všechny vstupenky budou očíslovány a po skončení přednášky obdrží deset majitelů vstupenek naši novou knihu i s věnováním autorů. Přednáška se bude nahrávat - tentokrát již ve vysoké kvalitě - takže ti, kteří nebudou mít v uvedenou dobu čas a budou mít zájem si
vyslechnout vše, o čem se na přednášce mluvilo, si mohou objednat nahrávku přednášky na 2 CD ( 200 Kč).
Ti, kteří se rozhodnou na přednášku přijet, nepište nám o zaslání knihy - předpokládáme, že si ji zakoupíte osobně na přednášce.
Ušetříte nám spoustu času, který bychom zbytečně věnovali balením a rozesíláním knih. Jinak si knihu můžete přirozeně objednat na naší
adrese. Zasílat ji budeme až koncem dubna, neboť teprve tehdy bude hotová.
Na vaši účast se těší kolektiv Agape Brno - Jana Brzobohatá, Josef Staněk a Antonín Červený.

Další akce s dr. Staňkem:
• Víkendové setkání s dr. Staňkem: 13. - 16. 5. 2004 bude probíhat „Diskuzní setkání s dr. Staňkem nad duchovními otázkami dneška“.
Místo konání: Hotel Panorama, Deštné, Orlické hory. Objednávky na tel č. 494668377, 608577791, František Vrba.
• Sattva Opočno 2004, 1. - 7. 8. 2004: Cesta člověka ke štěstí - smysl a náplň života: Zdraví duše předchází zdraví těla. Mezilidské
vztahy a vztahy mezi pohlavími. Člověk a náboženství. Medicína a léčitelství. Výživa a zdraví. Léčebná a omlazující meditace.
Jednoduchá cvičení jako doplněk programu. Lektoři: Josef Staněk, Marie Machková, František Vrba.
Cena 3180 Kč. Objednávky na tel č. 494668377, 608577791, František Vrba.
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Píší nám naši čtenáři:
• Přírodní centrum zdraví v parku obce Dolní Studénky
Vážení poutníci, dovolte mi, abych Vám nabídl záměr přírodního léčebného duchovního centra, vytvářený ve spolupráci s léčitelkou
ze Šumperka Svatavou Vítkovou, k takovému posouzení, potěší nás jakékoliv Vaše připomínky či pomoc. Vše předkládám s vědomím,
že zveřejněním myšlenky zesiluji zhmotňující energii. S vědomím, že nejrůznějšími formami jdeme ke společnému cíli a čím více energeticky propojených spolupracujících ostrůvků vytvoříme, tím bude více Lásky. S vědomím, že nejde o to seznamovat druhé s nejrůznějšími izolovanými technikami (nic proti nim, často tvoří první pramínky), ale o vědomou práci na sobě.
Záměr je založen na celostním přístupu k člověku (prolínání a vzájemné ovlivňování energií tvořících hmotné tělo, mysl a duši). Nebráníli nám žádné bloky (např. strachu a úzkosti, emočního prožívání) plynulému toku těchto energií, žijeme v harmonii s potřebami duše, jsme
zdrávi (ideální stav). Nemoc vnímáme jako zprávu těla o nesouladu zejména v úrovni osobnosti (mysli), tj. nežijeme v harmonii souladu
rozvoje potřeb těla-mysli-duše : ať již zanedbáváme jednotlivě tělo, mysl nebo duši nebo kombinovaně či vše najednou. Neklademe si za
cíl upřednostňovat žádnou z těchto složek, protože si myslíme, že naším úkolem je žít naplno ve fyzické realitě. To ale neznamená, že nevnímáme různé úkoly duše u různých jedinců (ne všichni jsme stejně daleko na duchovní cestě) či tělesná karmická poškození.
Rozhodli jsme se proto vytvořit přírodní centrum zdraví v parku obce Dolní Studénky a na tyto otázky předávat odpovědi praxí, s tím,
že nebudeme odmítat spolupráci s lékaři v rámci celostní medicíny - právě naopak, hledáme jejich podporu a pokud mezi Vámi poutníky
jsou lékaři, ozvěte se nám prosím. Záměr vytvořit přírodní centrum zdraví v této obci poblíž Šumperka získal souhlas zastupitelstva a jedinečnou možnost vybudovat středisko na pozemcích této obce. V této chvíli tvoříme ve spolupráci s o.s.Hnutí GO! projekt, se kterým
bychom chtěli oslovit nejen ty, kteří budou rozhodovat o finančních prostředcích z EU, ale i firemní dárce - pokud mezi Vámi poutníky
jsou ti, kteří máte tyto možnosti, ozvěte se nám, prosím.
Pro Vaši představu - v přírodním centru zdraví počítáme ve vzájemné synergii např. s denní harmonizací organismu objednaných účastníků (pomocí principů tradiční přírodní čínské medicíny a celostního přístupu), s individuálním a skupinovým rozborem a sdílením životních příběhů, s tvořivostními dílnami, s víkendovými a prázdninovými preventivní programy a akcemi (kurzy, semináře, pobyty) a se
vzdělávacími aktivitami (osobnostní rozvoj) ve spolupráci i s Vámi poutníky na duchovní cestě. Pracujete-li obdobně, ozvěte se nám prosím. Vše v atmosféře dřevěného srubu na úpatí Jeseníku, v atmosféře pohody, klidu, zastavení… a v hledání přímé cesty k Bohu, k energiím, které nás obklopují, k životu, k harmonii. A to vše nabízíme hledajícím poutníkům bez rozdílu věku, náboženství, pohlaví, národnosti… velmi nás oslovuje zejména práce s postiženými dětmi.
Přejeme Vám soulad se sebou samými a hodně Lásky. Rosťa Krauter a Svatava Vítková. Kontakt: Krauter@centrum.cz
• O Moravských květech - Moravské květy vznikly za pomoci bytostí přírody, které přesně určily, které byliny mají být vybrány na
určité duševní stavy, vyskytující se v životě lidí. Jsou rozlišeny na stavy od panického strachu, přes obavy, sebepodceňování, až k otevření se duchovnímu vnímání. Moravské květy jsou lidem ku pomoci v jejich všedním prožívání různých životních situací. Podporují rozvoj každé lidské bytosti, která se rozhodne svým chtěním pro duchovní poznávání. Pomáhají také těm, kteří již mají teoretické duchovní
poznání a stále otálejí s jejich ověřováním v životě. Moravské květy posilují, napomáhají k provedení změn v životě a podporují odvahu
v člověku k jejich uskutečnění. Jsou na níže uvedené duševní stavy.
1. Měsíček - pesimismus
2. Čekanka - netrpělivost
3. Meduňka - rozrušení
4. Šalvěj - faleš
5. Lomikámen - tvrdost
6. Rozmarýna - vezradnost
7. Přeslička - malomyslnost
8. Mateřídouška - konzervativnost
9. Řepík - přímost
10. Třezalka - očista
11. Jmelí - neoblomnost
12. Řebříček - ženství
13. Vrbovka - mužství
14. Prvosenka - otevřenost
15. Svízel syřišťový - zoufalství
16. Truskavec - lenost
17. Pelyněk - zatrpklost
18. Slez přehlížený - malancholie

19. Černý bez - sebepodceňování
20. Černý rybíz - životaschopnost
21. Sedmikráska - domov
22. Pomněnka - osamělost
23. Světlík - světlo
24. Šípek - energie
25. Kokoška - materialismus
26. Puškvorec - ideál
27. Kaštan - rovnováha
28. Rozrazil - změna
29. Jedle - víra
30. Pampeliška - poživačnost
31. Srdečník - alobismus
32. Jalovec - panika
33. Arnika - přecitlivělost
34. Lnice květel - harmonizace
35. Lichořeřišnice - bdělost
36. Vřes - mnohomluvnost

37. První pomoc je speciální sestava květů
(kokoška, vřes, jedle, světlík, rozrazil,
srečník, kaštan, truskavec a prvosenka),
která je určena k uklidnění nerovnovážného stavu mysli, kdy se projevuje strach
nebo obavy z nemoci, ztráty či dokonce
ohrožení na životě.

Připravují se pro „celého člověka“ a působí homeopaticky. Terapeut, který je uschopněn je připravit, si vypíše čísla jednotlivých bylin
a pak připraví užívací bralenku, do které kapky namíchá. Podle čísel může terapeut vysvětlit danému člověku, v čem dělá chyby, co by
mohl změnit a napravit. Záleží pak na každém, zda tyto rady přijme. Ke každé užívací bralence je nabízena brožurka, kde jsou popsány
podrobně jednotlivé duševní stavy, odpovídající každé bylině.
Moravské květy jsou prostředkem, který má být nápomocen změnám v lidském myšlení i jednání. Tak je to chtěno pro novou dobu,
která přijde. Každý člověk, který požádá o jejich přípravu, si musí uvědomit, že kapky, které bude užívat, jsou jen pomocným prostředkem. Práci na sobě samém musí zvládnout každý sám.
Bližší informace najdete na www.MoravskeKvety.cz nebo vám poskytne: Petr Soldán - Libušinka 392, Kostelec na Hané 79841,
Tel: 582 374 089 a Jaroslava Hruziková - Jungmannova 451, Frýdek-Místek 73801, Tel: 558 431 681
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Doporučujeme:
Chcete se s námi podílet na projektu, který chrání přírodu a pomáhá upevňovat lidské zdraví?
Česká firma MISSIVA, spol. s r.o. prostřednictvím Clubu 21. století naplňuje národní program „Ekologicky šetrný výrobek“ www.ekoznacka.cz Projekt srdce říká každému člověku: „Máš velkou cenu.“ Projekt srdce předává myšlenku, jak změnit přístup k přírodě, jak změnit přístup sami k sobě, jak změnit přístup k ostatním lidem, jak změnit přístup k světu. Jak se naučit správně reagovat v situacích, které nám život v každém okamžiku přináší. Dávat přednost efektivnímu preventivnímu ovlivňování příčin před neúčinným
působením na důsledky.
Za sto let nebude důležité, jak velký jsme měli dům, kolik peněz jsme měli na kontě, ale co jsme udělali pro svoje děti a příští
generace. Máme ve svých rukou směr dalšího vývoje Země. Máme možnost rozhodnout, co bude dál. Jaká bude příroda, jaké bude zdraví
dalších generací. Co vyléváme do odpadu, do řek? A co zpátky zase pijeme! Co vypouštíme do vzduchu? A co zpátky zase dýcháme!
V našem konání je zodpovědnost k našim dětem. Jaké budou? Naše děti si zaslouží, abychom prožívali 21. století s maximální snahou
o harmonický život celého světa. Když každý uděláme tak málo, všichni dohromady uděláme tak mnoho! Naši planetu jsme nezdědili
po svých předcích, ale půjčili jsme si ji od svých dětí.
Toto vše nese myšlenka Projektu srdce a Clubu 21. stol. Naučme se přemýšlet o budoucnosti, citlivě vážit svá rozhodnutí. Žít tady a
teď. Na nás záleží, zda se do řek a rybníků vrátí čistota a život, zda se budeme moci zase napít z každé studánky. Cílem je svým osobním
příkladem naučit každého člověka zodpovědnosti sama k sobě, spoluvytvářet a obnovovat rovnováhu v přírodě, podílet se na vztazích ke
všemu živému, přírodě, jeden k druhému. Člověk má obrovskou moc a vliv na ostatní. Jaké máme myšlenky? Jaká říkáme slova? Co děláme každý den? Co dáme, to se nám několikanásobně vrátí. Každá maličkost, každý okamžik tvoří velké dílo budoucnosti.

Tento projekt zahrnuje veškeré ekologicky šetrné a zdraví neohrožující prací a čistící prostředky
a mnoho jiných zajímavých výrobků denního použití. Prohlédněte si stránky www.missiva.cz a připojte se k nám! Kontakt: agape.brno@tiscali.cz

Cesta k harmonii v březnu až červnu 2004:

Organizátoři:
Věrka a Josef Skřivánkovi
Více na: www.webspirit.cz
E-mail: skrivanekjosef@volny.cz

• čtyřstupňový kurz seberealizace a dobrých vztahů
• pěkné dny s Duchovní oázou
• kurs „Pomoz sobě (a pak druhým)“ aj.

Audio nahrávky z přednášek:
V minulém čísle Občasníku jsme vám nabídli audio záznam z přednášky Sattva Opočno 2003 a to buď ve formě obyčejných CD (celkem 13 ks CD) nebo ve formátu MP3.
Vzhledem k tomu, že si několik lidí objednalo nahrávku v MP3 a pak nám ji vraceli, že jim „nehraje“, v kostce shrnu, co tento formát
znamená:
Na „obyčejné“ hudební CD se vejde jen 80 min. hlasového záznamu. S rozvojem techniky se objevila v nedávné době možnost hlasový projev zdigitalizovat, čímž se otevírají obrovské možnosti pro uložení velkého množství hlasových nahrávek na jedno jediné CD.
Tak lze i 13-hodinový záznam ze Sattvy Opočno nahrát na jedno CD (původně jsme celou přednášku nahrávali na 2 CD, ale po čase jsme
zjistili, že se vleze i na jedno CD) a to bez ztráty kvality. Má to však jeden háček: formát MP3 nelze přehrávat na běžných přehrávačích
CD, ale na přehrávačích k tomu uzpůsobených. Toto jsou v dnešní době tzv. domácí kina, novější typy hi-fi věží, přenosné discmany (pozor - musí na nich být napsáno, že „umějí přečíst“ i MP3!) a přirozeně také počítače. Ten, kdo má na svém počítači vypalovací zařízení,
může si sám z formátu MP3 vypálit běžná, hudební CD. Dnes se již tzv. discmany, které přehrávají hudební CD i formáty MP3 dají pořídit „v akci“ některých větších obchodů s elektronikou pod 2000 Kč. Pokud byste měli zájem i do budoucna si pořizovat naše přednášky,
určitě by stálo za to se zamyslet, jestli by takováto investice nepřišla levněji, než kupovat velká množství „hudebních“ CD.
Od této doby vám nabízíme CD nahraná a zpracovaná odborníkem, takže vzhled jednotlivých CD (resp. MP3) je již velmi pěkný. CD
jsou s barevným potiskem a mohu říci, že kromě nesmírně širokého rozsahu zajímavých informací, které obsahují, i vypadají nádherně.
• Přednášky „Sattva Opočno 2003, J. Staněk“ (12 hod 21 min) - podrobný rozpis přednášek najdete v minulém čísle
Občasníku - 1 CD, cena 400 Kč, pouze ve formátu MP3. (Obr. vlevo dole.)
• Přednášky „Panorama 10/2003, J. Staněk“ (9 hod 52 min) - lze objednat jako
1 CD ve formátu MP3 (350 Kč) nebo každou přednášku zvlášť na hudebních CD. V tomto případě je
to dohromady 10 CD za cenu 1000 Kč (resp. jednotlivé přednášky po 2 CD za 200 Kč, kromě 1. a 6.
přednášky, které jsou na 1 CD za 100 Kč). (Obr. vpravo dole.)

OBČASNÍK AGAPE BRNO, druhé číslo

12

Rozpis jednotlivých přednášek Panorama 10/2003:
1. Samostatná duchovní bytost - Záporné faktory moderní doby, účelové manipulace s fakty, konzumní způsob života. Jaká je skutečná Pravda? Snaha o samostatné uvažování a hodnocení. Cesta k Pravdě přes její vyciťování. Rozvoj třetího oka - studium jazyků. Víra,
největší dar života. Co je lepší než zdraví? Mechanismy duchovního růstu. Stvořitel se stará o to, aby k němu došel každý. Negativní působení médií. 2 hudební CD, 1h 38min
2. Základní duchovní pojmy - Co je to štěstí? Všichni přejí štěstí, ale nikdo neví, co to je. Co je pravda? Samostatné uvažování. Pravda
je nevyslovitelná slovy. Správné poznání spočívá v pevném bodu. Co je láska? Poznávání podstaty světa, kosmický princip Krista.
Rozlišení podstaty od povrchních projevů. Co je naděje? Kdo jsme, co je naše tělo? Obavy ze smrti. Boží soud. 1hudební CD, 1h 19min
3. Svatá krev a svatý grál - Převratná doba a duchovní krize. Nové poznatky z doby počátků křesťanství. Byl Ježíš ženatý? Merovejská
šlechta. Objevy z Kumránské jeskyně. Rozpory v evangeliích. Vyzařování pravých zdrojů. Každý si z Pravdy vezme jen to, kolik pobere
podle svého stupně vývoje. Hledání postoje vůči novým faktům. Vím, že nic nevím! Proč člověk ztratil srst? Pohledy do budoucnosti. Jak
to bude s vodou? Otázky a diskuse. Bonus: Samoléčebná meditace k poctě našich předků. 2 hudební CD, 2h 38min
4. Historie českého státu - Vysvětlení orfických mysterií. Nebezpeční možného vývoje a nástin krizového vývoje civilizace. Dějiny
českého státu od Sáma po Přemyslovce. Vyvraždění Slavníkovců. Konstantin a Metoděj, úloha slovanské liturgie. Genetiské znaky
Přemyslovců. Církevní scholastika. Co je mystika? Přemíra informací v současné době. Sionský řád. Komentáře k současné situaci.
2 hudební CD, 1h 52min
5. Otázky a témata z publika - Láska muže a ženy, tantra lásky. Jaká je láska v souladu s řádem? Myšlenky mění přístup k věci.
Důležitost čichu při lásce. Ženská prsa vyzařují, příčiny rakoviny prsou. Povídání o léčitelství. Ideální manželství je největší dar ve stvoření. Děti ze zkumavky. Protistátní vtipy za totáče. Lekce znalostí z antiky. Poválečné restituce, odškodnění, česko-německé vztahy.
Bonus: Samoléčebná meditace 4 živlů přírody. 2 hudební CD, 2h 24min
6. Léčebné meditace, výběr 2003 - Omlazující meditace, cítím se na tolik, kolik si přeji. Samoléčebná meditace k poctě našich předků.
Samoléčba na vlastní individuální potíže. Samoléčebná meditace 4 živlů přírody. Meditace proti chřipce. 1 hudební CD, 1h 03min

• Přednáška „Historie a zatajované skutečnosti, J. Staněk“, Týniště nad Orlicí,
28. 2. 2004
Obsah - Studiem dějin k porozumění současnosti. Tajenky z Kosmovy kroniky. O původu lidstva. Příčiny pádu
komunismu, úplatkářství v Čechách. Sámova říše. Kdo byl Přemysl oráč? Svatý Václav a Přemyslovci, magická moc svatováclavské koruny. Jak pracuje soudruh Náhoda. Anastásie a její poselství. Přijde globální ochlazení? Právo a spravedlnost. Debata o roajalismu. Pouze 2 hudební CD, 2h 34min, 200 Kč.
• V neposlední řadě také nabízíme záznam z výše inzerované přednášky „Láska muže a ženy z pohledu duševních a duchovních sil,
J. Staněk, J. Brzobohatá“, která se uskuteční 24. 4. 2004 v Brně. Pouze 2 hudební CD, asi 2 h 30 min, 200 Kč.

Energetická kresba pro posílení vitality a harmonizaci prvních tří čaker s napojením k přírodním silám pro jarní 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)

