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Vážení přátelé, zasíláme Vám první letošní Občasník Agape. V tomto roce plánujeme čtyři čísla, která budou vycházet přibližně po čtvrt roce. V loňském roce jsme registrovali 486 předplatitelů, pro tento rok si předplatné obnovilo zatím asi polovina lidí, navíc nás o zasílání Občasníku požádalo dalších 50 nových čtenářů. Věříme, že tento počet není konečný, neboť určitě se ještě někteří opozdilci ozvou během ledna, ale je pravda, že jsme předpokládali zájem vyšší. Ale i tak je to dostatečný
počet pro jeho další vydávání. Věříme, že budete stejně jako v loňském roce s jeho obsahem spokojeni a že nás budete nadále
zásobovat zajímavými náměty, názory a dotazy.

Ohlédnutí za uplynulým rokem (Jana Brzobohatá)
• Když se zamýšlím nad smyslem naší činnosti v průběhu doby, kdy jsme začali vydávat Občasník a s upřímným srdcem se snažili pomoci lidem hledajícím podporu v různých oblastech, jako např. pomoc při výběru partnera, vytvoření určité databáze či skupin duchovně
smýšlejících lidí, kteří by se chtěli setkávat a vyměňovat svoje názory, či jakákoliv jiná aktivita, kterou jsme v Občasníku doporučili, musím smutně konstatovat, že na vše nabídnuté byla téměř nulová odezva.
Nejvíce jsme byli zklamáni reakcí několika čtenářů na naše doporučení ekologických čistících a pracích prostředků (Občasník
3, 4 /2004), jejichž smysl jsme viděli především v ochraně životního prostředí a v jejich kvalitě. Zarazilo nás, jak si někteří „duchovní“
lidé vůbec mohou myslet, že šlo z naší strany jen o velmi dobře zaplacenou inzerci a ekonomický efekt z prodeje těchto ekologických
prostředků. Zcela zodpovědně mohu říci, že články v našem Občasníku jsme vydávali bez vědomí firmy Missiva a bez naší přímé účasti
na prodeji, neboť toto není naší náplní práce. Sami jen tyto prostředky používáme a máme s nimi ty nejlepší zkušenosti včetně pocitu, že
se nepodílíme na další devastaci naší přírody.
Také mi osobně bylo velmi líto, že se v kruhu našich duchovních přátel nalezlo jen pět čtenářů, kteří projevili zájem o knihu mého kolegy A. Červeného „Indočínou na kole“ (viz Občasník č. 4/2004). Člověk může duchovní pravdy hledat různými způsoby a nejlépe je nalézá, je-li vystaven zkouškám a zátěžím, kdy může spoléhat nejen na sebe, ale především na ochranu a boží vedení. Cesta na kole
Indočínou je zajímavou a poučnou expedicí naprosto neznámou a pro Evropana exotickou krajinou, při které musí prožívat jak krásné
chvíle, tak i těžké situace a zkoušky, které prověřují charakter člověka a jeho duchovní úroveň. Kniha je tedy o i jeho cestě lásky, pokory
a trpělivosti do duchovního rozměru k Bohu. Tím, že je celá kniha napsána tak zajímavě, napínavě i humorně, mě dvojnásobně mrzí, že
se naši čtenáři připravili o velmi kvalitní zážitek, z něhož by se mohli navíc i mnohému naučit.
Do nového roku bych si tedy vřele přála, aby mezi našimi čtenáři a klienty nebyli jen tzv. „duchovní konzumenti“, kteří jen pasivně čekají na různé novinky z duchovní oblasti, ale aby převažovali duchovně „živí“, tedy aktivní lidé, kteří by byli duchovními jiskérkami pro
své okolí a vše důležité ve smyslu boží trojnosti uměli včlenit do svého života.
• V loňském roce jsme však dostali i spoustu krásných dopisů, námětů a poznatků, z nichž bylo opravdu těžké vybrat to, co na
těchto stránkách uveřejníme. Nakonec jsem vybrala dopis, který nám přišel těsně před Vánocemi jako reakce jedné mladé ženy na vyhotovenou „Osobní analýzu jemnohmotných těl“ (OA). Tento dopis nás velice potěšil a zároveň i dojal tím, jak tato žena k OA přistoupila.
I když vím, že je to těžké, byla bych velmi ráda, kdyby i ostatní lidé svoji OA pochopili a přijali podobným způsobem. Pro mě osobně
byl tento dopis nádherným vánočním dárkem, o který se nyní ráda podělím i se čtenáři Občasníku:
„...První dojmy byly hlavně velká vděčnost a radost. V krásné předvánoční době jsem dostala dárek, kterého si moc vážím. Člověk sám
sebe často vidí lepšího než ve skutečnosti je, a teď najednou vidím, co „práce“ mám ještě před sebou. Vidím jasněji ty problémy, které
jsem podvědomě tak trochu tušila, ale navenek je omlouvala vším možným a nemožným... Je toho víc, o čem vím, že není v mém životě
úplně čisté, a snad teď trochu i chápu, proč mám oslabenou právě 2. čakru. Prostě je moc dobré vidět sama sebe z nějakého hlubšího pohledu, nejen ty své pokroucené představy. I když jsem teprve v úrovni fyzického vědomí, mám velkou radost z každé nitky, která vede tam
nahoru. Mám moc velkou radost z těch krásných čistých bytostí, které mě vedou a chrání. Slíbila jsem sama sobě, že udělám co nejvíc
proto, abych jim nezpůsobila zklamání - třeba už jen tím, jak často myslím na sebe a jak málo na ty druhé. Mám přesně ten problém,
o kterém jsem myslím četla v některé Vaší knize, že většinu věcí dělám sama pro sebe a maximálně pro ty nejbližší, že i s tou duchovní
cestou jsem začala vlastně kvůli sobě, a teprve teď mi dochází, že takhle bych vlastně daleko nedošla...., že asi nejdůležitější je láska
a služba druhým. Tak i za tohle pochopení jsem moc vděčná.
Pocit štěstí, radosti a vděčnosti mám z kresby člověka (květinky) u 4. čakry. Je to moc hezký pocit, a myslím, že ještě krásnější je to, že
nevím, o koho se jedná. Připadá mi, že se nyní musím na spoustu lidí ve svém okolí dívat jako na čisté květinky, které mi dávají lásku
a nic za to nechtějí - a to je moc příjemný pocit.
Vím, že jsem jen na úrovni fyzického vědomí, vím, že se mi jeden paprsek odklání do hmotnosti, a že tam mám karmu, ale taky vím, že
s tím chci něco dělat a myslím, že se teď daleko víc snažím, že víc přemýšlím o věcech, nad kterými jsem dříve jen mávla rukou. Takže děkuji „tam nahoře“, že mi bylo Vaším prostřednictvím umožněno tohle poznání a děkuji i Vám všem. Moc...“
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Z ohlasů na minulé číslo Občasníku
Z dopisu: S většinou názorů, které uvádíte ať už ve vašich knihách nebo na stránkách Občasníku, souhlasím, ale hrozně mě mrzí, že
pan Staněk zlehčuje jogíny a avatary, neb neví, co jsou.
Jogín je v tradici východní filozofie osvobozená lidská bytost, sjednocená s Božstvím. Ti usilující dobří lidé (přátelé autora) jsou na
cestě duchovního poznání, tj. Sádhany. Oni jsou sádhakové, žáci na cestě Jógy. Jóga - svatá věda Boží Milosti je stezkou Lásky, Poznání,
Moudrosti. Jóga je sjednocení s nejvyšším Božským JÁ. Mluvíme-li z neznalosti o józe a jogínech, pohybujeme se např. na úrovni organizačního začlenění v ČSTV.
Vyslovení AVATÁR je pro mne posvátné vyjádření AVA - sestoupení a TARA dolů, tzn. Božství, sestoupené do lidského těla. Avatár pochází z Boha a má jeho Moc a Světlo. Všichni avataři pocházejí ze stejného zdroje a Světlo, které přinášejí, je totožné. Všechna Boží vtělení jsou rovnocenná. Jeví se odlišná, protože měla v historii různé úkoly, ale ve skutečnosti jsou JEDNOTA. Avataři jsou trvale v jednotě
s Bohem. Přicházejí z Božství, zatímco GURUOVÉ začínali cestu z nevědomosti a k Božství směřují skrze usilovnou práci. Aby lidé rozpoznali, že Avatar je skutečným Avatarem, potřebují léta skutečného usilování a jít obtížnou cestou duchovní praxe. Ačkoliv Bůh posílá
na svět Avatary, lidé často nechápou, že touto bytostí je Avatar. Možná to skutečně pochopí v jediném zlomku sekundy. Jakmile získají
vlastní zkušenost, pak nebude třeba žádných slov. Avataři přicházejí z Paramatmanu a na to, aby přišli na zem, nepotřebují předchozí lidské inkarnace. Vždy jsou Avatary, nemají dobrou nebo špatnou karmu, nemají žádnou karmu. Jsou nad karmou, ta je pouze lidská záležitost. Avataři stejně jako Bůh nečekají nic od oddaných ani od světa. Pokračují ve své práci bez ohledu, jak svět na ně reaguje. Bože odpusť těm, kteří posuzují a odsuzují ( i když z dobré vůle) poutníky a cesty, kterým dosud neporozuměli! Prosím, předejte dr. Staňkovi.
Odpovídá dr. Staněk: Děkuji za velmi výstižný popis pojmů jogín a avatar, který nepochybně našim čtenářům poslouží. Musím se však
přiznat, že tento popis znám. Řekl bych: o krásné a lákavé popisy kdečeho svatého není nouze v žádném náboženském směru. Já se přiznám, že jsem pouze tvrdá selská palice, která na popisy nedá nic. Zajímají mne jen vlastnoočně viděné konkrétní výsledky podle rady:
„po ovoci poznáte je!“ A tak tedy popíši, co jsem pozoroval já, a co je pouze můj osobní názor, který ani nepředkládám k obecné platnosti:
Jogíny, které jsem viděl, jsou velmi milí a hodní lidé, kteří se k poznávání jógy dostali přes vlastní hlubokou psychickou krizi. Jako
jemní lidé narazili na tvrdosti civilizovaného života, a tento je neuspokojoval. Scholastické církve jim nic nenabídly. Až narazili na gurua, vnitřně vyrovnaného autocentrického člověka, který jim prostřednictvím psychického a tělesného cvičení nabídl obnovení vnitřní rovnováhy. Začali se řídit jeho pokyny a vnitřní rovnováha se skutečně dostavila. Mysl se vyjasnila, cíl života zdál se být nalezen. Stali se
vegetariány, ekology, pacifisty. Z původních konzumistů se stali lidmi se zájmem o duchovní rozměr skutečnosti. Jenže pozoruji několik aspektů, které jim chybí. Za prvé je to neschopnost vytvořit fungující rodinu a děti, které by následovaly rodiče. Za druhé je to neschopnost vytvořit fungující stát a civilizaci. (Viz Indie po 3 tisících lét působení jogínů.) Obojí blokuje extrémní sebestřednost. A my
chceme vybudovat dokonalou civilizaci - království boží na zemi. Za třetí já osobně cítím jako rouhání vůči živému Bohu označování
všech jogínů, kterékolem sebe vidíme, za sjednocené s Božstvím, sjednocené se Stvořitelem vesmíru. Co kdyby jogíni a pisatel čistotu
záře a jasu Stvořitele neznali a považovali za Boha toho, kdo se za něj považuje nebo prohlašuje?
S avatary je to podle mne ještě horší. Božství sestoupené do lidského těla? A nebo lidský duch, schopný vyzařování Boha vnímat, ale
pro posedlost egem jej nedovede odlišit od sebe a považuje jej za svou vlastnost? Kdo začne Boha cítit v sobě, je zaručeně v satanově vlivu,
ve stavu pádu. Jsem naprosto přesvědčen, že ti, co za avatary byli prohlášeni, nikdy by neřekli, že v nich sídlí Božské. Oni jen převibrovali
z Božského moudrost či lásku. Proto byli správněji označováni jako přinašeči božské pravdy nebo moudrosti, kterou lidé dosud neznali.
Oni ji pro svou čistotu a rozvoj převibrovali, jako měsíc sluneční světlo. To zástupy vrtichvostů z nich nadělaly Bohy. Jsem přesvědčen, že
skutečný avatar by se ostře ohradil proti označení za vtěleného Boha. Pouze hypnotičtí experti, kteří lidstvu žádné nové duchovní poznání
nepřinesli, se nechávají označovat jako vtělení. Přečetl jsem výroky Kalkiho, SaiBáby, Meery a dalších a bohužel nic nového jsem v nich
nenalezl, co by již nebylo napsáno! Jinak jsou to pozoruhodní lidé. Jako osobnosti skutečně přinášející nové myšlenky jsem nalezl např.
tyto: Steiner, Krišnamurtí a Abdrushin. A také Einsten. Takže ty považuji za avatary! A pokud se týče rovnosti avatarů, také nemohu sloužit. Od nepaměti jsou v transcendentní dimenzi různé úrovně!!! A z těchto úrovní přicházejí různí duchové k inkarnaci na pomoc lidstvu.
Je pravda, že každý má svůj úkol, ale jejich velikost a závažnost se liší. Nejvyšší z úkolů je naučit lidské duchy vymanit se ze zajetí hmoty
a odejít do dimenze věčnosti. A pokud se týká klanění avatarům, řídím se zásadním zákazem klanění hmotným věcem. Bůh je duch, a hmotu
ovlivňuje s Božským svolením satan. Kdo se pokloní hmotě, pokloní se i satanovi. A dvěma pánům nelze sloužit! Vrtichvosti mezi lidmi
by to dovedli v klanění tak daleko, že by se klaněli malíčku avatara či jeho výkalu, neb je to přece božský výkal! A nebo ne? To ať si odpoví čtenáři. Ale jinak, cvičení jogy - prima věc pro tělo i duši, nikoliv pro ducha. (Josef Staněk)
Z dopisu: ...Příliš nesouhlasím s Vaším hodnocením knihy „Život v našich dlaních“ (Občasník 4/2004). Pan Jan v penzionu Letape
odpovídal na všechny otázky včetně té, jestli jsme Bohové, takto: „Jsme i nejsme Bohové - to je totiž jedna ze základních Božích dichotomií, kdy si na různé otázky můžeme odpovědět ANO i NE. Neboť obojí je pravda. Neboť kdo to skutečně ví? Ani toto Vám ani nikomu
jinému nebude Honzíček rozmlouvat. Nepoužívá kyvadla, karty, astrologické pojmy. Jógu cvičí, neb mu to nejvíce vyhovuje z pohledu péče
o tělo, chrám duše. Vyznává soulad mezi rozumem a citem, neboli harmonii mysli a srdce, těla a duše.
Dobře děláte, když nesouhlasíte. Máte na to právo. Já mám zase právo si myslet, že dichotomie u Boha neexistuje, existuje však u člověka! V bibli říká had Evě : „Pojezte jablko a budete Bohové! Budete rozeznávat dobré a zlé!“ Jak je v kapitolách „Pád člověka, Satanova
říše, Synové světla a synové tmy“ v naší knize „Otevření duchovního oka“ podrobně popsáno, právě v tom spočívá „dichotomie“ člověka.
Buď je všechno existující stvořené dobré, a člověk „chodí s Bohem“ jako Adam v ráji, nebo upadne člověk do ega, odpojí se od Boha,
přisvojí si právo rozhodovat o Božím stvoření, co je dobré a co zlé, neboli začne se cítit Bohem. Člověk ve stavu pádu (do ega), stanouc
se Bohem, ve skutečnosti se od Boha oddělí a již neví, co je pravda. Necítí to. Pravdou se stává jen to, co sám chce. K vyciťování pravdy
nejsou třeba kyvadla, karty, astrologie, ale ani cvičení jógy, která je jinak užitečná pro harmonizaci těla a duše. Nikoliv však ducha! Tato
otázka je klíčová, a každý jak ji odpoví, tak sklidí! (Josef Staněk)
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• Na závěr dopisů, a spíše jen pro pobavení, zde otiskujeme dopis jednoho z mnoha Parzifalů. I když jsem si již několikrát říkal, že
už bylo v Občasníku dost nespokojených grálistů, a že nemá smysl ostatní čtenáře zatěžovat názory a pojmy, kterým často bez prostudování Abdrushinova „Poselství grálu“ málokdo rozumí, toto se nedalo odmítnout. Doufám, že se při čtení následujícího dopisu pobavíte
stejně jako my v Agape.
Ach Josefe, Josefe!
Tolik darů jsi dostal a co s nimi vytváříš? Marně k tobě tvoji pomocníci volají, marně se namáhají. Neslyšíš, nevidíš, nechápeš...
Věz prostou pravdu o sobě: ti, na něž tak „svrchu“ kladeš své „odborné posudky“, které tak „zasvěceně“ káráš, ti, jenž ti dle tvého posudku nesahají po paty, ti všichni hloupí materialisté jsou pravdě blíže než ty! Ne, že by oni byli blízko, ne, jsou neskonale daleko, ale ty
a tobě podobní „hledači“, mystici a „zasvěcenci“, vskutku však farizeové, překrucovači pravé reality, slovy Janovými plémě ještěrčí, jste
na tom daleko hůře. Ti hloupí materialisté si totiž Boha a Jeho Pravdy nevšímají, ignorují ji a tudíž jsou pasivně „mimo“. Jenže ty a tobě
podobní „osvícenci“ denně ve svých výkladech aktivně vrážejí do Pravdy trny své domýšlivosti, ostří svých hloupých či lživých konstrukcí
o dějích tam „nahoře“... Krátce řečeno - denně ve svých myšlenkách, slovech a především činech - zabíjíš pravdu i Pravdu, křižuješ vůli
Boží a pohřbíváš Lásku Boží, tedy nepřímo Boha Otce samotného. Nejsi poctivým prorokem usilujícím o nalezení a pochopení Boží vůle!
I čistí Synové Boží museli být jiným povoláni, aby mohli započít svou misi. Je v tom tajemství a zákonitost, kterou znají jen ti, jenž byli
povoláni, a ti, jenž dostali od Boha právo povolávat. Nikdo jiný, a proto je neznalost této zákonitosti absolutním měřítkem všech falešných proroků, všech těch, kterým se posmíváš jako vyšinutým. Na sebe však nehledíš. I ptám se tě, Josefe, kdo tebe povolal k tomu, abys
kázal druhým? Škoda odpovědi....
Stal se z tebe „velký vykladač“ záměrů Božích, nesmiřitelný odpůrce „těžkých hmoťáků“, „oprávněný kritik“ panelákových brojlerů.
Jsi jako skarabeus, jenž valí svou kuličku pouští, a vskutku; ona kulička je „něčím“ - oproti mrtvému prachu vůkol. Z hlediska čistoty Boží
vůle je to však zapáchající kulička hnoje, ze střípků pravd, polopravd, čtvrtpravd a vyslovených lží uválená. Ze lží především! Je to „tvá
perla“ - ó, jak krásné podobenství - jejímž jádrem je nečistota obalená lesklým hlenem mlže! Tvým hlenem...
Naštěstí lidské slovo je mrtvé, a mnoho lidí svými myšlenkovými obstrukcemi nesvedeš. Ale ten, kdo byl sveden zcela jistě, jsi ty sám.
Jdeš okouzlen svou cestou „tvůrce“, bádalíka, mága a „křesťana“, cestou Rozumu, která ze tvých ješitných přání a představ vystavěna
byla. To proto, že to, co je jádrem božího dítěte, neznáš - důvěru a pokoru před Bohem! Jen o tom druhým kážeš!
Místo abys poctivě hledal nemilosrdnou a krutou pravdu o sobě, usnesl ses, že jsi „hotov“, ba dokonce už tím, že budeš „zvěstovat“,
už to je nalezení a žití pravdy o sobě. Ty bloude, nic jsi nepochopil, neboť jsi nedošel k tomu, co je prvozákladem budoucího vztahu
k Bohu: k pochopení, že jsi jako pozemský člověk hnusnou chamradí, rouhající se tisíce let Bohu přímo do tváře, karikaturou člověka
s hubou plnou úlisných slov o úctě a pokoře. Tady a právě v tomto přiznání se počíná pokora, ty osvíčenče. K tomuto místu nedošel samostatně jediný člověk na současné Zemi, protože prostě mu to jeho z Rozumu krmená ješitnost nikdy nedovolila a už nedovolí. Jen ve
svých (strašlivých) vinách může nalézt člověk svého Boha!!!! Toto si zapiš za uši!
Tvrdé, drsné, nepříjemné, „zlé“, že? A jaký že to drzoun, nesnášenlivec, zlý závistivec se odvažuje tobě, velkému hledači, a řekněme si
rovnou a bez mlžení: už i osvícenci a Božímu oblíbenci, něco vytýkat či dokonce kárat. Ano, to je první, co každému ješitovi vytane na
mysli, je-li „napaden“ v jeho pracně vydumané „pravdě“! Ač z hlediska skutečné pravdy nedůležité, přec i to se dozvíš!
Zatím slyš, ty „veliký učiteli“ národa českého, to podstatné.... a styď se a styď se a styď, až se prostydíš k duchu, kterého dosud neznáš!
Vše, co tě bravurně ovládá, je antimoc nesmírně silného Rozumu, živého démona, jenž nese jméno Satan. Po spoutání Lucifera je on
neomezeným pánem této kloaky světů. Jeho síla je ti zcela neznámá a nad pomyšlení. Je podoben chobotnici s mnoha miliardami chapadel; co chapadlo, to jeden zaháčkovaný člověk. Není nyní na Zemi toho, který by nebyl na toto monstrum napojen. U většiny proudí tímto
chapadlem informace a síla jen jedním směrem; od Satana k oběti. U tebe a tobě podobných aktivátorů však proudí tam i zpět.
Spolupodílíš se aktivně na jeho rozšiřování a posilování. Jeho „mocí“ je tak intelekt celého lidstva.
Nevíš o svém „připojení“, a proto ve svém sebeokouzlení, tedy sebevyzdvižení, tedy ješitnosti, „jasně“ cítíš, že jsi „nad věcí“. Tam, kde
selhali nejvyšší duchové stvoření, a dokonce oba čistí Boží Synové téměř nic nepořídili, tak tam, tedy v pekle samotném, tam, kde dnes již
přestaly žít čisté Boží zákony a změnily se v zákony luciferské, tam kážeš druhým o záchraně??? Není však jediného člověka na Zemi,
který by se uměl bez Boha samotného zachránit!
Víš vůbec, co ti vzkazuji, co ti mám vzkázat? Je to rozsudek smrti téměř nade všemi na Zemi! A půjdu ještě dále, až do konce samého,
neboť není již co skrývat! Stejně tomu nikdo z vás neuvěří, na to jste všichni příliš chytří! Chytří malomocní!
Proto musel, mohl a nakonec chtěl přijít Ten, na kterého „jakoby“ čekáš, vpravdě však jsi jej již odsoudil a ukřižoval! A nakonec jsi jej
ještě uložil do hrobu. Víš co? Sundej si ze dveří svou doktorskou vizitku a nainstaluj novou: „poradce Boha ve věcech lidských“. Anebo
ještě lépe, odhoď falešnou skromnost a vezmi to rovnou za Něj! V činu jsi to beztak již učinil tím, že jsi třetímu Božímu Synu určil, jak
bude působit! Kdybych mohl, a mělo to smysl, řezal bych tě za tu troufalost, až by ti to konečně došlo, jaký jsi sprostý lokaj svého sprostého
pána! Smysl to však nemá, a plody tvého rouhačství tě stejně neminou.
Věz, že ten, jehož jsi viděl jako desetiletého chlapce, „silného ducha ve vyvoleném národě“, snad dokonce Parsifala, není Parsifalem,
ač část z Něho v něm jest. On jest zde a během krátké doby 3 let dozrál ve zralého muže. Ano, viděl jsi obraz, ale nepochopil jej. Je to
zralý muž v nejlepších letech, jen v době jeho vyvolení byla jeho duše a duch dětskými. Ne však Boží jiskra v něm! Již dozrál cele pod jejím tlakem, a jeho dozrání je pro lidstvo katastrofou...., neboť se od lidstva odvrátil. Ten, jenž měl být lidstvu NADĚJÍ, dnes již skončil
svou záchrannou misi, protože vyvolený národ český, tedy i ty, se mu vysmál. Tím lidstvo. Nebude tisícileté říše, nebude ničeho dalšího,
vše skončilo. Proto přijde to, co předpověděla Sybilla: pod stanovou plachtu se pozůstalí vejdou.
Měl´s Jeho duševní kresbu dokonce v rukou a označil jej jako člověka s rozvinutou „náboženskou čakrou“. To proto, že ještě nezačal
působit, a proto jsi ničeho nemohl „vědoucně“ vidět v kronice akašické...!
I zde je část tvého selhání. Jsi jako knihovník, jenž z textu knih usuzuje na realitu světa. Stal ses jen knihovníkem „knihovny akašické“.
Veškeré Božské Dění přichází a stává se však čitelným zápisem do jemné hmoty až tehdy, až se stalo skutkem u Boha, poté ve praduchovnu, poté v duchovnu a až poté ve hmotě. Ty a tobě podobní čtou v akaši, protonaci - či jak si to vy „mudrci“ vznosně pojmenováváte minulost, a proto nechápete, co se děje právě teď! Proto nikdy nic nepochopíte, protože přítomnost prostě pročkáte, až to bude jasně zapsáno... víš vůbec, o čem mluvím? Jsi i tímto zastáncem „rozumové duchovnosti“, či-li zdivočelý materialista, jak s oblibou označuješ jiné
kolem sebe....
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Ale dosti, stejně je pozdě. Nyní jdeš jako každý na této Zemi vstříc svému osudu, své děsivé karmě, a to bez pomoci nového Božího vyslance! Bez pomoci! Ach, kdybys jen náznakem tušil, co to znamená! To, co tak barvitě popisuješ svým čtenářům o zmaru a zániku, TO
JE a BUDE TVÉ....
Píši takto emotivně jen a jen proto, že jsi měl být, jako můj bratr a soudruh, součástí pozemského „kulatého stolu“, od kterého měla
proudit na lidstvo naděje. Měla, ale nebude. Není těch, kteří by se byli uschopnili u něho usednout. Naděje pohasla...
A na závěr ti zodpovím i onu otázku, která tě trápí již od začátku mé zprávy. Kdo jsem, že si dovoluji tobě, velkému obroditeli a „dobrému člověku“, takto drsně a zpupně spílat?!
Byl jsem králem Rybářem, selhavším Amfortasem, dnes však nesu jméno zcela jiné, svým významem otcovské; Josef. A píši ti proto, protože musím, protože ze sebe znám lidskou bídu, lidské selhání a lidské zoufalství. Svou bídu a své zoufalství! Proto ti píši; ze smutku
a zoufalství ze ztráty těch, pro které jsem kdysi selhal, protože je miloval víc než Boha...
Já vás, lidi, sebe, tebe znám, Josefe... a proto pláči a zoufale volám! Bez naděje, marně... až do konce.
Parzivalové pište! Jsme tu pro Vás. Každému, kdo se cítí být Parzivalem, Synem nebo Dcerou člověka, inkarnovaným Ježíšem Kristem
či Pannou Marií, otiskneme jejich názor na dvou listech, protože jinde by to neotiskli. Zastáváme stejný názor jako staří čínští filosofové,
že každý člověk by se měl považovat za zachránce světa. Tím vlastně vyjevuje dobrou vůli vůči stvoření. Čtenáři nechť si sami udělají
úsudek o tom, jestli mohu „předepisovat“ Parzivalovi jeho vlastnosti nebo ne. Pochopitelně to rozzuřilo již čtvrtého Syna člověka, který
mi píše. Ke cti Parzivalu Dvorskému však musím dodat, že svého času neskrýval nejen svou adresu, aby tam ochodu do tisícileté říše
chtiví věřící odnášeli dary, ale i jasně sdělil svoje parzivalovské předpoklady: 15 cm dlouhý penis, ucho podobné Abdrushinovu a jistotu,
že za vše špatné kolem mohou převrácenci, nikdy on sám. Škoda, že své parzivalovské předpoklady pisatel tají. Aby si čtenář mohl vytvořit asociaci vedení dotyčného, připomenu mu z Evangelia nabídku Petrovu Ježíšovi, aby utekli do anonymity, neboť je jdou zatknout:
„Odstup satane!“. Anonymita je totiž tma. A vládcem tmy je duch temnot!
Dopis mne tedy podnítil k drzému předepsání další podmínky pro Parzivala: nesmí se skrývat v anonymitě!!! Rytíř bez bázně a hany
a je zalezlý v díře, odkud občas nenápadně vyleze a vyštěkne? Nechť posoudí čtenáři! To já, ctitel rozumu jako božského daru, jsem pod
své názory všude podepsán. (Josef Staněk)

Dotazy našich čtenářů, na které odpovídá dr. Staněk
Otázka: Poslední dobou mívám občas sny, které předpovídají za několik dní následující události dramatičtějšího charakteru, např.
zranění či autohavárie. Zajímalo by mne, zda mne mají tyto sny na tyto události pouze připravit, nebo jestli se těmto událostem dá díky
předpovědi nějak předejít, případně smysl takového snu je v něčem jiném.
Otevírání třetího oka je všeobecným jevem současné doby obratu. (V bibli: „mladí budou míti sny“.) Protože budoucnost není pevně
určena, je varovný sen vlastně dar, který umožňuje hrozící událost zmírnit nebo zcela odstranit. Je to dar, který Vás kvalifikuje k pomoci
národu při průchodu dobou. V takovém případě je vhodné k neutralizaci hrozby modlit se za její zmírnění včetně oběti či půstu. Uvedu
příklad svého známého. Měl sen, že bude mít škaredou bouračku. Ráno se pomodlil a celý den jezdil s trabantem velmi opatrně. Večer
při návratu z práce se na něj vyřítilo na křižovatce auto, ale protože jel velmi opatrně, jen mu drclo do blatníku. Kdyby on sám jel rychleji, byla by to pěkná havárie. Večer poděkoval za varování.
Otázka: Chcela by som Vám napísať, čo sa mi stalo asi pred dvoma rokmi a opýtať sa na Váš názor. V podstate ide o sen, v ktorom
som videla na oblohe postavu Ježíša, z ktorého vyžarovala zlatá žiara a celá obloha bola bledomodro zlatá. Neskôr som sa dostala do
inej dimenzie, kde mne aj iným ľuďom nejaka žena niečo rozprávala, to si nepamätám. Viem ale, že sa tam pohybovali malé čierne postavy, tak som sa jej opýtala, čo to je. Ona mi odpovedala, že su to duše tých, ktorí ani netušili, že niečo takéto existuje. Postavy boli sice
čierne, ale nemám pocit, ze boli negatívne. Potom nám povedala, že sa musime vrátiť na zem, že je čas, tie postavicky vytvorili akýsi koridor, cez ktorý sme sa vracali späť. Pišem Vám o tom až teraz, lebo som pred pár dňami našla papier, na ktorý som si ten sen napísala.
Potom som si chcela vypočuť nejaké cd, tak mi padli do oka Vaše prednášky z Opočna z minulého roka, tak som si akoby „náhodou“ vybrala práve tu, v ktorej pan Staněk hovorí o tejto zlatej žiare. Tak sa Vás chcem opýtať, čo si o tom myslíte, lebo ja by som sa nepovažovala za takú čistú a dobrú, ako pan Staněk hovorí, že takí ľudia môzu vidieť toto vyžarovanie pri vymiestnení alebo pri klinickej smrti.
A ešte som sa chcela opýtať na Váš názor na „deja vu“, alebo ak mi viete poradiť, kde si o tom môžem prečítať, lebo ešte som sa s tým
nestretla.
Čistota Vaší duše je taková, že jakmile vyjde z možná znečistěného těla, vnímá nejvyšší duchovní dimenzi s Ježíšem. Jste tedy ta, kterou vede zlatá nitka ze srdce. Při rozhovoru s Paní, který si nepamatujete, Vám bylo do podvědomí uloženo poznání, které Vás povede
životem, budete-li se řídit vyciťováním. Moudrosti tohoto světa už Vás nemohou svést. Ti šedí lidé, kteří nebyli zlí, byli prázdní zemřelí,
jejichž příbuzní jsou kolem Vás. Doprovázeli Vás koridorem na zem, aby jste probudila ke zrození v Duchu vše prázdné kolem sebe. Je
to vlastně Váš úkol zde, byla jste Paní pověřena vyzařovat bleděmodrou zlatou vibraci, aby rozkmitala okolní. Se svou dokonalostí či nedokonalostí si nedělejte starosti. Vyzařujte srdcem!
Otázka: Vo Vašich knihách som narazila na informáciu o karmickom zaťažení Slovenska (resp. slovenského národa) v rokoch 1939
a 1968 a plne súhlasím s tým, že šťastie (alebo výhody) sa nedajú stavať (získavať) na nešťastí iného, čo sa iste stalo v spomínaných rokoch. Previnili sme sa hlavne voči Vám ako bratskému národu, čo je asi o to závažnejšie. Ako Slovenka si stále myslím, že sme si s Čechmi
v istom slova zmysle najbližší, i keď napríklad narozdiel od Česka sa u nás hlási ževraj až 80% populácie k veriacim kresťanom (nanešťastie vo svojom okolí pozorujem skôr formálne vyznávanie viery ako jej skutočné žitie a hľadanie Pravdy...) Zdá sa mi, že na duchovnej úrovni je náš obraz hodne odlišný a asi sme na tom horšie... Mohli by ste v Občasníku podrobnejšie popísať Váš pohľad na Slovensko
a Slovákov, prípadne kde vidíte jeho možnosti na splatenie karmických dlhov a duchovný vývoj ?
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Společné Slovenska a Česka je hluboké a začíná v Sámově a Velkomoravské říši, kde toto kmenové společenství dostalo prvotní duchovní impuls. Poté se v důsledku porážky vládců Velké Moravy od Maďarů dostala dohodou Boleslava II. a Štěpána I. o rozdělení vlády
rozmezím Bílých Karpat pod nadvládu Maďarů. Obě části původně stejného národa (kmenového svazu) se pak vyvíjely odlišně. Češi měli
tu výhodu, že si podrželi vlastní duchovní centrum a korunu. To jim umožnilo vytvořit vlastní, přece jen v Evropě viditelný kulturní a duchovní okruh. Slováci byli pod vlivem kulturního a duchovního centra maďarského, které je jinorodé, ale také dobré. Proto po staletí slovenští vzdělanci hledali inspiraci v českém kulturním okruhu, aby mohli rozvinout prvky původní slovenské duchovnosti v maďarském
tlaku. (Viz obrozenci a Štúrovci.) V posledních 100 létech se však v Evropě začal vyvíjet proces integrace kultur do větších celků, neboť
moderním vývojem nebylo možno zajistit pro vzdělanostní elity národů překlady veškeré vzdělanosti. Tak se stalo, že malé národy se dostaly do situace, že budou-li chtít poznat celý vzdělanostní okruh, budou jej muset číst v cizím jazyce. (Stát se Lužickými Srby, Basky
nebo Welšany.) V Evropě se vytváří situace, že přežít jako samostatné duchovní a kulturní okruhy mohou jen národy se 40 miliony a víc.
Podmínkou přežití menších, řekněme dvacetimil. národů je jejich mimořádně silný duchovní zdroj. Ten Češi mají v Praze a jiných místech. Tím existuje určitá šance pro Čechy. To ovšem věděl jasnovidectvím a astrologií se zabývající M. R. Štefánik a spolu s T .G.
Masarykem vypracovali plán na záchranu tehdy již zanikajícího slovenského národa. Postavili jej na společném kořenu velkomoravském
a vyhlásili jednotný československý národ se dvěma větvemi. Prosadili vznik první Československé republiky a obnovili vzdělanostní
elitu slovenského národa. Jenže tehdy se projevil rozdíl. Slováci postavili duchovnost na zevnosti katolicizmu, Češi se pokoušeli o hlubší
duchovnost, a zevnost, povrchnost a teatrálnost odmítli. Zevní katolicizmus potírá gnózi, jasnovidnost atd. Tím své stoupence oslepuje.
Tak se stalo, že slovenští katoličtí intelektuálové před válkou (a slovenští nacionalisté po roce 89) neprohlédli propast zániku malých národů, která se pro ně otevírá globalizací a v Evropě „evropalizací“. Odtrhli slovenský národ od Čechů, zničili vzájemný posilovací účinek společenství. Zničili dílo Štefánika a obrozenců. Po několika desetiletích se stane zjevným, že tvůrci samostatného státu byli největšími protislovenskými aktivisty ve službách ducha temnot. V homogenizované Evropě visí i nad Čechy Damoklův meč zániku. Jediné,
co je může zachránit, je obrat ke svým duchovním zdrojům, který jim dá snad dost energie k přežití jako duchovní okruh. To, co může
paralyzovat útok temných na česko-slovenskou vazbu, je maximální kulturní, duchovní, hospodářské soužití. To posiluje obě strany,
Slováky více, neb jsou v slabším postavení. Pokud by se podařilo i přes státní hranice propojit oba okruhy, porážka, kterou „zaměstnanci
ducha temnot“ uštědřili oběma národům oddělením, by byla minimalizována. Působení satana mezi Čechy a Slováky poznáte okamžitě:
štve proti druhým.
Pokud se týče rozdílu duchovnosti, máte plnou pravdu. Češi nejsou méně duchovní, ale silně je popuzuje rozdíl mezi slovy a činy,
zevnost bez obsahu, prázdná gesta, vstup do nebe prostřednictvím rituálů apod., což je bohužel dosti typické pro katolické pojetí křesťanství. Proto už od dob Husových, bohužel neúspěšně, hledají čistší pojetí křesťanství. Mnohokrát byli zklamáni, a tak panuje všeobecná
kocovina a skepse. Navíc v kulturní, školské a vědecké rovině vládnou v Česku materialisté a ateisté tvrdou rukou, což znamená ostrakizaci věřících v rozsahu, který nemá ve světě obdoby. Zde je ateistická diktatura dodnes! Ale protože duch je nepotlačitelný, nejvíce se
zpevní a zkvalitní pod největším tlakem. V Česku dojde v dohledné době k duchovnímu zvratu a krachu ateistů. (O výše napsaném podrobněji v připravované knize autora „Falsifikace a falsifikátoři českých dějin.“)
P.S. Nadějí Slovenska je část mladých lidí, se kterými se setkávám, kteří se mi jeví jako mimořádně jemní, duchovní, čistí, přirození.
Někdy se mi zdá, že jsou lepší než obdobní u nás.
Otázka: ...Zajímalo by mě, jaký vliv na duševní a další vývoj má rozvod a umělé přerušení těhotenství?
„Havárie“ v oblasti lásky mají vždy velmi silný dopad. Často zničí celý následný život i dětem v rodině. Na rozvodu jsou vinni vždy
oba dva. Podle mého názoru je vhodný tehdy, když soužití poškozuje více než rozchod. Jsou-li děti, přistupuje však ještě další prvek, stupeň poškození nezletilých dětí. Podle mého názoru je pak nutné volit spíše utrpení a poškození rodičů (obětování se) než dětí. Jde-li roztržka tak daleko, že jsou poškozovány děti, je i v tomto případě lepší menší zlo. Když už k rozvodu dojde, má být důstojný a učiněný tak,
aby oba rodiče u dětí neutrpěli. Štvaní dětí proti druhému rodiči je těžká karma. Vytvoření druhého harmonického manželství je lékem na
úraz rozvodu. Podmínkou je láska manžela k nevlastním. Znám případ, kdy druhé manželství se tak povedlo, že dvě děti z prvního manželství mají radši, a bez štvaní, nevlastního otce. Děti vyciťují skutečnou lásku, a láska hojí. Velmi často však i druhé manželství, zejména
neduchovní povahy, po nějaké době začne kulhat a přetrvává jen proto, že již do dalšího rozvodu se nechce.
Pokud se týká interrupce, o tom je v naší knize „Láska muže a ženy“ dost. Zatíží matku, otce a další. Pro duchovní vývoj je nejhorší
sebekvílení matky. Sebeobviňování blokuje další vývoj, proto je křest a zpověď v církvi účinná. Odstraňuje nic neřešící výčitky a uvolňuje nitro.
Pro obě traumata platí však obecné: „napravený hříšník je lepší nehřešícího“ a dále „kdo je bez viny, ať hodí kamenem“. Každý z nás
má „na druhé straně“ zápis, a je rozhodující, aby kladné zápisy převažovaly! A dále: chyba se „hojí“ opakem, nenávist láskou. To znamená, karmu rozvodu vyhojit kvalitou a sebeobětováním v druhém manželství včetně péče o děti. Potrat ve svědomí vyhojit dalším dítětem a maximálním obětováním k jeho prospěchu. Když to nelze, tak obětováním pro cizí děti, které to potřebují. Kdo u Boha opravdově
usiluje o prominutí čehokoliv, dosáhne toho vždy. Svědomí a vedení mu napoví.
Otázka: V recenzi knihy J.Bentova „Tajemství a síla kyvadla“ pan Staněk píše, že kyvadlo ze dvou důvodů může ukazovat zavádějící
údaje. Zajímalo by mě, jak se od tohoto zmíněného nebezpečí odlišuje automatická kresba. (Já osobně se snažím před kresbou požádat
Boha o očištění přicházejících informací od všech zkreslujících vlivů.)
Nijak!!! Automatická kresba je rovněž ovlivněna deformací podvědomí kreslícího a kvalitou vedení a pohnutek. Abychom v Agape minimalizovali chyby, kreslí na sobě nezávislí lidé a kresbu se často snažíme kombinovat i s jinými metodami. Pouze při shodě nebo po několikanásobném opakování, kdy výsledek je shodný, „jde kresba ven“. I tak je možná chyba. Oproti kyvadlu má schopnost automatické
kresby zpravidla pokročilejší jedinec, což je také jistá „dispozice k menší chybě“. (Ale pozor!, toto nemusí být pravidlem. Často se může
i duchovně nevyzrálý jedinec automatickou kresbou napojit do nejnižších astrálních úrovní!). Prosba k Bohu o očištění je sice lepší než
nic, ale Bůh není sluha na požádání. Koná podle perspektiv, které nedohlédáme. Jen pocit jistoty, že zasáhne v prospěch našeho pohodlného věštění, nás odděluje nedostatkem pokory od takového zásahu. Časem se o tom sám přesvědčíte.
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Otázka: Použil jsem Váš návod na obnovení přijímání chleba a vody. Člověk si k něčemu takovému nemůže najít dost času, musí se
připravovat celý den. Při jedné z pozdních večerních modliteb jsem již chtěl vstát a odejít do druhé místnosti natočit si vodu. Vtom se mne
něco zeptalo: Proč chceš přijímat Ducha sv. ve sklenici? Proč jeho tvar podřizuješ hmotě? Poklekl jsem a se zavřenýma očima modlitbou
a díkůvzdáním a oslavováním Pána jsem si do úst vložil Jeho chléb a napil se z poháru Jeho ducha. Ne, necítil jsem chléb a vodu, které
ve skutečné formě mají, jak píšete, opravdu jinou chuť. Cítil jsem až výsledek - přitiskl jsem si v duchu k srdci záznam Akašické kroniky
Pána Ježíše a byl šťastný. Slova jsou slaboučká. Od té doby si neustále uvědomuji Boží přítomnost u mne - fyzicky. Zprvu jednoduchý záznam Pána Ježíše, uzdravujícího na poušti - pár vlnek, spirálek - pro mne již delší dobu představuje nevyslovitelný zdroj všeho.
Přijímání je duchovní děj, hmotné skutečně u něj není třeba. Třeba je však dispozice k vysokému stupni abstrakce. Ne každý ji má,
proto existuje rituál přijímání chleba a vína.
Otázka: Čo si myslíte o štátnom znaku Slovenskej republiky - čo vyjadruje a prečo ho slovenský národ prijal? Ako vidíte stav slov.
národa z duchovného pohľadu a jeho vyhliadky do budúcnosti?
Slovenský státní znak je ukazatelem duchovního vedení národa. Hory, tj. hmota (tělo), jsou modré, tj. chování Slováků má být čestné,
v rámci zákonů. Vzduch, tj. duše, jest červený, tzn. city mají být vášnivé, vřelé, živé. Bílý kříž je znak duchovního vedení. Je jak křížem
patriarchů, ve slov. případě Konstantina a Metoděje, tak povýšeným křížem archandělským. Znamená to, že v případě, že se Slováci budou řídit duchovním impulsem byzantských věrozvěstů, který je jemnější a duchovnější než západoevropské katolictví, dostane se jim na
základě oněch výše jmenovaných vlastností trvalé archandělské duchovní pomoci. Kdyby upadli do materializmu, zahynou jako národ.
Pokud se týká druhé části otázky, neznám situaci podrobně. Setkal jsem se však s velmi jemnými a vzdělanými mladými lidmi, toužícími po hlubší duchovnosti. V nich je naděje Slovenska. Jeho situace bude velmi rychle obtížná v důsledku rozplývání identity malých
národů v moři EU. Maďaři již to tuší, totiž hranici přežití asi 20 mil., a dělají silné kroky k integraci se zahraničními Maďary. Spolu
s nimi se 15 mil. Maďarů může opřít o velmi silný základ, magickou korunu Svatoštěpánskou, aby se udrželi a ještě „nasáli“ do svého
kulturního a duchovního okruhu v Rumunsku, Vojvodině, Slovensku, Ukrajině. Duchovní přitažlivostí přitáhnou obyvatelstvo jihu
Slovenska, aniž jim v tom kdokoliv zabrání. Pak teprve i slovenský národ pozná, jaký duch vedl ty, kdo rozbili Československo, a koho
ztratili ve Štefánikovi. (Více v připravované knize „Falsifikace a falsifikátoři českých dějin“.)
Otázka: Pozdravuji Vás ze šedivého a deštivého Vancouveru. …Ale proč vlastně píši. Chtěla jsem Vám ještě jednou poděkovat za vaše
knížky. Z knížky „Láska muže a ženy“ jsem si nechala ofotit a zvětšit obrázek z poslední strany, a když se na něj dívám, ty její oči jsou
opravdu úžasné. Taky si s Vámi povídají? A její tvář také?
To, co vidíme, se skládá ze dvou součástí. První je hmotně existující, tedy objektivní realita - obrázek. Druhé je způsob, jakým existující vnímáme. Ten je odvislý od stavu naší duše, na její schopnosti se napojovat do duchovní dimenze. Jestliže je tedy někdo vnitřně duchovně propojen s Kristem nebo Nebeskou Matkou, přes každé jejich znázornění s nimi může komunikovat. Kdo má pootevřené duchovní
oko, neví-li si rady, a není-li dostatečně vyspělý, může pohledem na tvář Kristovu či Nebeské Matky dostat odpověď ve formě „tváření
se“ dotyčných. Souhlasí-li dotyční s názorem, na který dotazující se myslí, začnou se usmívat. Nesouhlasí-li, začnou se mračit. Nechtějíli odpovědět, nebo myšlené je jen částečně správné, mají neutrální výraz. Vždyť jen scholastici učí, že Ježíš je s námi do konce světa, ale
neví jak. Ale oni jsou s námi skutečně spojeni vyzařováním stále. Vám se pootevřelo duchovní oko, zrodila jste se z Ducha a nyní Vás
osobně povede. Prozření je smysl našich knížek.
Otázka: Prosím Vás o Váš názor na obrovskú lesnú kalamitu v Tatrách (aj v Nízkych Tatrách). Pohľad na zničený les je naozaj smutný
a táto udalosť rozpútala na Slovensku veľkú vlnu rôznych reakcií a prebudila v ľuďoch tie najlepšie, ale aj najhoršie vlastnosti. Pár dní
na to sme tu mali aj zemetrasenie. Ja si myslím, že príroda vie, čo a prečo robí, len my, ľudia, to nevieme alebo nechceme vedieť.
Katastrofy všeho druhu a kalibru tu byly vždy, i když tu člověk ještě na zemi nebyl. Jsou to překážky, které jsou člověku dávány do
cesty, a mají mu být pobídkou k poučení. Člověk je má předvídat, prohlédnout jejich příčiny, naučit se komunikaci s přírodními silami,
připravit se na ně. Tím dopad působení přírodních sil zmírní nebo zcela odstraní. Odpověď na příčinu této konkrétní katastrofy dávají odborníci. Ti říkají, že kdyby na místě zničeného lesa byla původní kultura smíšeného bukového lesa, byly by škody daleko menší. Člověk
v honbě za možností těžby žádaného a rychle rostoucího dřeva ji kdysi zaměnil za smrkovou monokulturu, a tím vystavil les katastrofám
tohoto rozsahu. Celému národu je tím dáváno silami přírody najevo, že se Slováci mají přidržovat přirozenosti, přírodních řešení, protože
tyto v sobě nesou pojistky před katastrofami. Síly Stvořitelovy dávají člověku najevo, že na této planetě není pánem. V Česku zase lidem
omyla povodeň v Praze hlavu před pár roky proto, že pražští bolševici, když poroučeli větru a dešti, rozorali meze a narovnali vodní toky,
poškodili sorpční schopnost půdy na polích. Tím snížili schopnost krajiny zachycovat vodu při občasných nadměrných srážkách a nyní
se musí bát při každém dlouhodobějším dešti.
Otázka: Dobrý den, zajímal by mě váš názor na jednu věc. Vy (Agape) do toho zřejmě vidíte líp než já. O co jde: existují citliví lidé,
kteří mají schopnost spojit se s bytostmi z vyšších realit, od kterých potom přijímají různé informace atd. Četl jsem knihy od Megreho
o Anastasii. Ona tvrdí, že lidi jsou záměrně udržováni v umělém světě bez spojení s přírodou, a tak bez přístupu k pravdivým informacím
o světě a podstatě existence člověka na Zemi. Dál tvrdí, že takzvané nebe, kam člověk má přijít po správném životě tady, je výmysl, který
má udržovat vědomí lidí v tom, že opravdový život není tady na Zemi (Anastasia říká opak), ale kdesi u Boha mimo zem, v ráji, v našem
skutečném domově atd., čímž je dál odtrhává od opravdového záměru Boha. Tím je štěstí člověka tady, společné tvoření a užívání všeho,
co Bůh pro člověka vymyslel, když tvořil náš svět. Anastasia přesně popisuje co je jinak než má být, kdo za tím stojí a jak to spravit.
Osvětluje tu pravou podstatu všeho a dává lidem informace, které tu nikdy dřív nebyly.
No, teď jsem četl knihu Ruce světla od Barbary Ann Brennan, která je velmi vzdělaná, je vědec, fyzik, zkušený léčitel a praktik, perfektně vnímá celou auru a píše o ní informace, o kterých jsem doteď ani nezaslechl. Takže v tomhle případě, tomuhle člověku budu věřit,
co říká, jelikož to má sama ověřené. Ale ona vnímá i bytosti z astrální úrovně. Ten hlavní „duchovní průvodce“, jak jim říká, se jmenuje
prý Heyoan a pochází z Keni. (?) Používá je k léčení (pomáhají a dobře tomu rozumí) a k získávání informaci, jak jinak. No, a oni opět
jako kdekdo tvrdí, že člověk se inkarnoval sem na zem, aby se učil a učil a rodil a zdokonaloval a potom se zas vrátil zpět do skutečného
domova, kamsi k Bohu...
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V podstatě to samé v jiné knize, do které jsem jen dlouze nahlédl: Emanuelova kniha, kde bytost v astrálu Emanuel opět hovoří k lidem
o lásce a o lásce a o Bohu a o inkarnování a návratu Domů. Na první pohled jsou všechny jejich řeči rozumné a povznášející, ale samozřejmě jaksi jsou tu dvě teorie, které se vzájemně vylučují! Proč třeba tihle z astrálu nikdy neřeknou ani za mák co říká Anastasia? Není
to pravda? Kdo jsou oni? Asi jste poznali, že u mne vede Anastasia.
Četl jsem vaši recenzičku o první knize o Anastasii. Samozřejmě mě to potěšilo, i když opatrně, jelikož netuším, co je zač automatická
kresba a podstata toho. Prostě a jednoduše by mě zajímal váš názor na tuhle věc. Možná mi (nebo nám všem) stále něco uniká, a tak jsme
úplně mimo. Jak to tak vidím, naučím se astrálně cestovat a poklábosím s Anastasií osobně, jinak si asi nikdy nebudu jistý se zprostředkovanými informacemi. Pokud ovšem astrální cestování existuje a stejně tak ta ženská a dokonce jestli i já existuji - nějak si ničím poslední dobou nejsem jistý...
Jestliže má kdokoliv přijít ke správné odpovědi, musí si nejprve odpovědět klíčovou otázku, na které stojí a padá správnost všeho následného: věříte v dokonale spravedlivého Boha? Jestliže ne, pak je jakákoliv diskuze zbytečná, a dotyčný nechť se obrátí s otázkami třeba
na klub skeptiků. Jestliže ano, pak musíte být i Vy osobně plně vybaven od takového Boha k odpovědím na všechny otázky a nemusíte
„informace“ shánět po kdejakých knihách či Občasnících. Tedy Vy konkrétně máte všechny odpovědi přímo od Boha k dispozici. A jak?
Co Vás napadne, čemu věříte, proveďte a sledujte výsledky! Píšete, že věříte Anastázii, ve štěstí a užití všeho na zemi, neboť nebe neexistuje. Předpokládám, že již máte hektar půdy, obděláváte jej ručně, živíte se plody vlastní práce a stačí vám na den nějaká ta obilka.
Nepochybně jste si nenáhodou našel manželku, měl s ní jeden sex a dítě. Nepotřebujete se oblékat proti zimě, když jíte tu jednu dvě bobule za den, a o dítě se Vám stará medvědice. Nepotřebujete „přemisťovadla“, neb pomocí astrálního cestování jste kdekoliv coby dup.
Ostatní, když viděli Vaši jednoduchou cestu ke štěstí, rychle Vás následují. Předpokládám, že jste s Anastázií mluvil osobně a nebyl o ní
jen informován zprostředkovatelem, a tím je Vám jasné, že to není astrální bytost. Leda že by Vám nějací zlí, ovládaní velkým žrecem,
v koupi a ručním obdělávání půdy a v cestě ke štěstí bez spotřeby dosud bránili? To byste se ovšem musel s ostatními spojit v hnutí za
tyto cíle a zlé žrece zničit podle Anastáziina návodu.
Jsem dost starý na to, aby mě někdo mohl přesvědčit o něčem, aniž bych viděl! Již jsem jednou zažil, jak přišli sedmilháři a tvrdili, že
byli v zemi, kde zítra již znamená včera. Tehdy také přišlo od východu jednoduché řešení k odstranění zábran ke štěstí na zemi, neboť
nebe neexistuje. Zespolečenštění výrobních prostředků a ta pravá svoboda a všichni budou všechno mít. Komunizmus - ráj na zemi. Měl
tutéž vadu: nikdo jej nikdy neviděl, jen o něm byly dávány „vědecké“ informace. Kdo se zeptal víc, zmizel. Neptejte se Megreho na praktické výsledky „informací“. Jeďte se na ně podívat a neptejte se těch, kteří o nich nic nevědí! (Agape.) Žijeme v době, kdy se lehkověrným velmi dobře prodávají „informace“ snadno a rychle, výhodně a takřka zadarmo! Mně jako blbému sedláku můj Bůh řekl na základě
sklizně toho, co jsem viděl, že všechno jednoduše, snadno a rychle je podfuk rádobyrychlezbohatlíků.
Představte si ty proměny cen kousků sibiřského cedru, mimochodem skutečně vyzařujícího! (Vyzařují však i jiná dřeva, u nás nejvíce
dub a lípa, proto byly posvátnými stromy.) Podle knihy měl Megre kousky cedrů dávat zadarmo, ale než přišly do Česka, stály již nejprve 25, pak 45, pak 150, pak zaručeně zvonící 550 Kč. Cena úměrně rostla s počtem čtenářů informací o jejich zázračném účinku.
A nebo že by mizely v Česku a Rusku choroby v důsledku zvonících cedrů? A co kluby Anastázistů, jakou tam cítíte pohodu nového přicházejícího věku? Jacíže lidé jsou tam přitahováni? Odpověď je na Vás, dává Vám ji osobně Bůh. Podle ní se zachovejte, a ne podle rad
kohokoliv, včetně mne.
A nyní ke klíčovému dilematu. Je život jen zde na zemi a nebe neexistuje či naopak? Vy jste někde viděl, že by na zemi (v hmotné
dimenzi) byl život takový, že by trny nepíchaly, zima nemrazila, lidé a zvířata neonemocněli, nehladověli, dravci netrhali svou kořist již
od světa hmyzu? Vy jste nečetl o archeologických nálezech kostí předků v prehistorických dobách, zničených hroznými chorobami? To
pouze Anastáziini předkové byli zdraví a čilí do 150 let. Ostatní prehistorici umřeli ve třiceti na revma a TBC. Tedy shrnuji: co svět světem stojí, je život člověka velkou řadou strastí, jejichž původ spočívá v nedokonalosti hmotného těla. (Exaktněji to řekl Buddha.) Ale také
radostí, což si správně máme cenit, jak říká Anastázie. Člověk se může zbavit strastí jen tak, že odstraní příčinu neboli odloží hmotné tělo.
Za jedné podmínky Stvořitelovy: jestliže nemá vady na duši!!! Pak i když se zbaví těla, vad na duši se nezbaví!!!Ty jej zavedou do takových astrálních (záhrobních) oblastí pro duše, kde jsou stejně zatížení. Z nich se mohou dostat jen oproštěním se od těchto vad. To je pro
vady zásadní možné opět jen přes život v hmotném těle, kde pravým poznáním a konáním je možné duši uzdravit. Čisté duše, které se již
nepotřebují uzdravovat, tedy vtělovat, žijí ve Světle (nebi) a na zem přicházejí jen z vůle pomoci jiným. Tak to od nepaměti říkají všichni
pro mne věrohodní, a tak to cítím i já. Ale vřele Vám přeji ověřit si i tvrzení Anastáziino!
A nyní můj názor na knihy o Anastázii. Jsou inspirativní tím, že nastolují zamlčovaný rozměr vývoje lidstva! S chutí je čtu, protože
přinášejí druhou polovinu, dá se říci negativ, ke slabomyslným televizním seriálům a telenovelám. Nastavují zrcadlo v mnoha ohledech
se nepřirozeně vyvíjejícímu lidstvu. Nastolují zajímavé otázky proto, aby na ně nalezené odpovědi posunuly vývoj poznání, neboli „přinesly světlo“ (Luci-fer). Byly však napsány pro úroveň myšlení ruského davu, ale já jsem povahou „český sedlák“, který je v celých dějinách alergický na rozdíl řečí a činů, (viz připravovaná kniha „Falsifikace a falsifikátoři českých dějin“) a ten by Anastázii položil velmi
„škaredé“ otázky: Když propaguje rodinu, proč v ní nežije? Kde je působení lásky duše muže na Anastázii a Anastáziina láska k duši
muže, když jej nepotřebuje? (Leda někde v dáli.) Kde je role muže ve výchově u dítěte? Jakou rodinnou farmu obdělává Megre?, apod.
Feministky jsou z ní nadšené, ale ty jejich konce... (Viz fejeton J. Klímy v rubrice „Přečetli jsme za vás“ na str. 14.)
Závěrem nechám také promluvit české slovní druidy. Anastasie znamená v prvním pohledu znovunarozená, ve skrytém smyslu (přesmyčka) satan-Asie, tzn. skrytá polopravda, nedořečená pravda. Autor knih se jmenuje Megre, tj. přesmyčka Meger, manžel Megery.
Megera je řecká bohyně - fúrie, která je pověřena bohy mstít se lidem za zavražděné! A na Sibiři bylo za bolševiků s vědomím většiny
národů Ruska zavražděno 30 milionů lidí a carská rodina. Jen otrlí si mohou myslet, že krev těchto zavražděných nevolá k Bohu. Protože
Bůh netrestá, má na to satana, není třeba Čechům „vlítnout“ zas na nějakou polopravdu z mlh Sibiře, která je zavede do lasa Megery. Ale
pozor, Luciferovy polopravdy jsou inspirovány géniem, tedy obsahují geniální jádro ve formě polopravdy! Moje rada tedy zní: nabrušte
si svoje vlastní třetí oko a oddělte zrno od plev! Nebo se jeďte přesvědčit o schopnostech Anastázie a jejího dítěte! A pak nám budete vyprávět a my budeme poslouchat s otevřenými ústy.
Stejně jako všechny mé ostatní odpovědi na vaše dotazy, i tato je pouze mým osobním názorem, který nepředkládám ani k obecné platnosti, ani k věření, ale jen k zamyšlení.
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Dotazy našich čtenářů, na které odpovídá dr. Brzobohatá
Otázka: ...Už několikrát jsem se setkal, a to v různých pramenech, s tím, že asi od roku 2007 začnou na naší planetě obrovské změny,
které budou trvat až do r. 2012. Tyto změny by měly být přírodní, tj. katastrofické, s tím, že Země bude po této době vypadat úplně jinak
než dosud a že přežije jen tzv. duchovní část lidstva. Co si o tom myslíte vy?
Podobných proroctví bylo za posledních 2000 let tolik, že by se ani nedala spočítat. My se podobnými prognózami v Agape nezabýváme, navíc jsme si vědomi, že i správně vypočítané či určené proroctví se dá „zvrátit“ např. i tím, že lidstvo „prohlédne“ ap. Žádné proroctví však nezpochybňujeme, ale ani nepotvrzujeme.
Na druhé straně jsme si však v posledních 2 - 3 letech nemohli nevšimnout, že se výrazně urychluje duchovní vývoj jedinců, kteří o něj
usilují. Při kreslení „Osobních analýz jemnohmotných těl“ (OA) pozorujeme, že k určitému duchovnímu vývoji dříve potřeboval člověk
celý svůj život nebo i několik jeho inkarnací, nyní se doba pro stejný vývoj neuvěřitelně zkracuje. Určitě k tomu také přispívá velký rozsah běžně dostupných duchovních a esoterických informací, ale toto by samo o sobě nestačilo, neboť člověk se k vyšším úrovním propracovává pouze na základě trojnosti boží - láskou a pozitivitou, aktivitou ve svém konání a moudrostí, která jej uvádí do harmonie s božím řádem.
Toto urychlování nám signalizuje jakousi možnost, kterou člověk zde na Zemi dostává, aby maximálně pozvednul v co nejkratší době
svůj duchovní vývoj. Je to tedy i určitý tlak a pomoc lidem z duchovních rovin, aby byli připraveni na jakékoliv události, které by mohly
nastat dle záměrů božích.
I většina našich klientů, kteří si dělali v posledních dvou letech opakovanou OA, musela zaznamenat, jak rychle se jejich duchovní úroveň zvedá oproti rokům předcházejícím. Je to opravdu velmi zajímavé, ale rozhodně tímto nechceme potvrzovat různé katastrofické prognózy, neboť záměry boží pro podobné kroky v urychlení duchovního vývoje usilujících lidí mohou být jakékoliv.
Otázka: ...Do rukou se mi dostal leták o diamantové vodě. Dalo by se automatickou kresbou ověřit, jestli je tato voda opravdu tak vynikající, jak se v něm píše? Nejde přitom o komerční záležitost, neboť diamantová voda se dává na určitých odběrných místech zdarma.
Diamantová voda posiluje 1. - 3. čakru, tedy posiluje hlavně vitalitu fyzického těla člověka, ale nemá duchovní základ, takže přes ni
mohou působit negativní astrální energie. Aby se tyto energie odstřihly, je dobré vodu přežehnat křížem.

Působení možných negativní energií
na vyšší čakry člověka

Silueta člověka, na nějž diamantová
voda působí
Výrazné pozitivní působení na první
tři čakry člověka

Otázka: Nedávno byl na Nově pořad o paní (jméno záměrně neuvádíme - pozn. redakce) a také o její kolegyni, které dodávají informace lidem z nebes. Můj známý se u ní objednal, resp. napřed poslal údaje o sobě a své rodině a pak si jel pro výsledky osobně do Prahy.
Přivezl spoustu materiálů, ze kterých je doslova blázen. Požádal mě, abych mu pomohl v těchto materiálech se vyznat, ale abych řekl
pravdu, vůbec se mi to nepozdává. Posílám kopie a prosím alespoň o krátké zhodnocení.
Spiritualisté - a sem lze tuto paní definitivně zařadit - se napojují pouze k duším do nižší, klamavé a vysávající astrální úrovně, a lidé
by se jí měli vyvarovat. Tato paní se postupně stává loutkou nejnižších astrálních bytostí a její rozum postupně chátrá. Často to vyústí
v paranoiu, a zbytek života pak zřejmě stráví v ústavech pro choromyslné (v případě, že toho nenechá).
Čím kdo zachází, tím také schází, a proto je lepší se této paní vyhnout. Její automatické písmo svědčí o tom, jaké bláboly nižší astrální
svět vysílá a jaké nesmysly vnucuje slabým a nezralým lidským duchům, aby je mátl a také pak posedl a svedl z duchovní cesty k Bohu.
Zřejmě jsem Vám neřekla nic nového a asi jsem Vám jen potvrdila to, co jste sám cítil. Pro čtenáře Občasníku vyberu pár „nejzajímavějších“ pojmů, které diktují zmiňované paní „nebesa“ (konkrétní údaje na žádost dotyčného neuvádíme):
• Onen svět - nebe: Každá planeta s lidmi má svou dušskou planetu nebeskou, umístěnou pod Měsícem. Naše se jmenuje ARO, výstavbou je podobná zeměkouli - přírodou i výstavbou domů. Duch si vybere dům, a tam dostane komůrku s postýlkou, křesílkem... Manželské
páry mají dvojitou postýlku s nebesy. Každý duch musí 4 hodiny denně spát, vyměřeno časem od půlnoci.
• Peklo - podzemí: je realita zeměkoule - duchové jsou vězeňsky umístěni v dolech, jeskyních atd. Duch tady umírá, vypouští energii
cca od 20 - 50 let a neočištěná duše vlétává do plodu dalšího člověka, aby tím poznamenala jeho život „nařízenou karmou pro očistu
duše“.
• Peklo - pro vysoké duše: vězeňské kobky, kde duch odpočívá po čtyřhodinové dost těžké práci ve vesmíru. Toto peklo vede „Bůh
Ďábel“, duchy používá k zastavení - odvrácení letících komet a meteoritů, které by mohly zasáhnout planetu s lidstvem.
Co k tomu více dodat?
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Názory a podněty našich čtenářů
Z dopisu: „Proč nedat dětem do ruky takovou knížku, která by se stala průvodkyní jejich životem? Byla by to obrovská práce, to ano,
ale také velký počin, který by ocenily až příští generace. Ta knížka by zde měla být připravena pro čas, který přijde.
Vidím to jako nový vyučovací předmět s názvem „Nauka o životě“. Vidím to jako alternativu ke stávajícím hodinám náboženství.
Přikládám ukázky, zamýšlené pro 2. stupně škol, nejsou autorským návrhem, pouze podnětem. Skutečná pracovní verze učebnice by
měla vznikat po dohodě a za účasti více hlav.
Navrhuji proto prostřednictvím Občasníku vyzvat k aktivní účasti na tomto projektu všechny příznivce Agape. Přispěvatelé radou, zkušeností a návrhy textů by mohli být zveřejňováni. Postupně by tak vzrůstal adresář stejně smýšlejících lidí, který by umožňoval i jejich
vzájemný přímý kontakt. Z tohoto společenství vyspělejších duchů by pak vycházeli i budoucí vyučující novému předmětu.“ (Alois Kavan,
Blansko)
Pan Kavan k dopisu přiložil „Úvod do nauky o životě“. I když je toto zpracováno velmi dobře a hlavně jednoduše, tj. srozumitelně
s ohledem na to, že by to měly studovat děti, neumožňuje nám rozsah Občasníku jej zveřejnit celý. Takže alespoň z obsahu:
• I. Co je to člověk?
• II. Kdo je Bůh
• III. Vzájemný vztah člověka a Boha je živý
• IV. Podstata lásky
• V. Vývoj člověka
Osobně jsem velmi rád, že od někoho podobný podnět vůbec přišel. Aniž bych však chtěl snižovat aktivitu čtenářů Občasníku nebo je
jakkoliv podceňovat, ze zkušenosti bych se odvážil tvrdit, že na výzvu nezareaguje téměř nikdo. To by však vůbec nevadilo, neboť na podobné učebnici by mohlo pracovat jen několik málo lidí (i my jsme již o tomto dříve uvažovali). Hlavní problém však vidím jinde.
V dnešní době se do osnov učiva pro jakýkoliv typ školy nedostane nic, co by neprošlo schválením od nejvyšších úřadů. Podívejme se na
to, kdo např. spravuje ministerstvo školství, a hned nám musí být jasné, že pro dnešní dobu a nejbližší budoucnost jsou výsledky podobných aktivit spíše jen utopií.
Ale i přesto bychom uvítali, kdyby někdo na tento podnět zareagoval, popř. umožníme spojení na p. Kavana. (Antonín Červený)

Recenze knih
• Jak pomoci tělu, aby se vyléčilo samo - MUDr. Karel Erben, vydalo nakl. Formát v r. 2004
Již 8 let je v ČR aktuální informovat veřejnost, že je zbytečné umírat na infarkty, trápit se rakovinou,
depresemi, Alzheimerovou chorobou a dalšími civilizačními chorobami. Stačí se zajímat o jednu jedinou
složku v lidském organismu - o homocystein. Přestože osvěta je obrovská, většina lékařů toto slovo slyší
poprvé v životě a téměř mu nepřikládá žádnou váhu.
Homocystein je látka toxického charakteru, která je v buňkách lidského organismu přítomna neustále,
neboť na druhé straně plní nezbytnou úlohu, podmiňující existenci života. Pro lidské zdraví je však nebezpečné jeho zvýšení. Toto se pak přímo podílí na vzniku všech výše zmiňovaných civilizačních chorob. Podle vědeckých výzkumů např. drtivá většina lidí, kteří prodělali infarkt, mají zvýšenou hladinu homocysteinu. Přitom prevence je velmi jednoduchá - zjištění hladiny homocysteinu je možné laboratorním
vyšetřením krve; a její snížení se dá relativně lehce docílit správnou životosprávou, a to hlavně přísunem
vitamínů skupiny B, zvláště kyseliny listové, vit. B6 a vit. B12.
I když je kniha napsána dosti odborným jazykem a měli by se o ni zajímat především lékaři, doporučujeme ji i všem ostatním čtenářům, kterým není lhostejná otázka jejich zdraví a hlavně prevence. Knihu
jsem osobně přečetl jedním dechem a jsem velmi rád, že se mi do rukou dostala. Sice se zde pohlíží na
lidský organismus jen z jedné strany, tj. ze strany hmotného těla, a o jiných možných a souvisejících příčinách se nezmíní ani slůvkem,
ale zapadá do mozaiky znalostí o lidském těle, a proto jsou všechny informace v knize obsažené velmi aktuální a přínosné.
Trochu bych autorovi zazlíval jeho nadšení pro objev homocysteinu, neboť z knihy (možná nechtěně) vyznívá, že za všechno může
zvýšený homocystein (a nic jiného), ale na druhé straně nejsem oprávněný toto posuzovat z odborného hlediska, protože nemám pro to
odpovídající vzdělání. V prvním přívalu nadšení jsem však poslal všechny své známé, kteří měli určité zdravotní problémy, na kontrolu
homocysteinu, a všem bez výjimky vyšlo, že jejich hladina homocysteinu je v normě. Ale znovu zdůrazňuji, touto skutečností nelze význam homocysteinu v lidském organismu nijak znevažovat, naopak bych byl velmi rád, kdyby se tyto informace začaly učit již na lékařských fakultách. (Antonín Červený)
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Rozhovor
Asi před dvěma měsíci nás navštívil v Agape muž středních let, právník, ředitel české pobočky zahraniční firmy, podle postavení a příjmu tedy relativně úspěšný člověk. Jeho problémem bylo gamblerství. I když se z počátku tvářil velice sebejistě, s tím, že prý má vše zatím „pod kontrolou“ a že jen jde na popud svého známého si s námi zkonzultovat, jaký je náš názor na gamblerství a jeho léčbu, bylo vidět, že už si se sebou neví rady a že jeho postoj je jen jakási póza, které už ani sám nevěří. Po více než měsíci „léčby“ souhlasil s tím, že
zveřejníme informace o jeho vášni k hracím automatům, jeho „léčbě“ v Agape, včetně jeho současného pohledu na předchozí roky hraní
a přetvařování se, a tak vznikl tento rozhovor. (Antonín Červený)
• Pane doktore, jak jste se vlastně k hracím automatům dostal?
Když přišel po revoluci první boom „zakázaných radovánek“, ze zvědavosti jsem navštívil kasíno, tj. zařízení, které bylo do té doby českému člověku nedostupné. Při hře jsem zjistil, že je to poměrně zajímavé prostředí, a tato zábava se postupně stala i mým koníčkem, byť
vlastně dost drahým. Možná finanční náročnost tohoto koníčku a postupem času i výrazně vyšší dostupnost hracích automatů, které se začaly objevovat téměř v každé hospodě, způsobily to, že jsem začal preferovat tuto „zábavu“.
• A co vás na tom lákalo víc - vlastní hra nebo možná výhra?
V začátku každé hry člověk přistupuje k automatu vždy s tím, že výsledkem bude výhra, nikoliv prohra. V souvislosti s touto vidinou
i možnost příjemně stráveného času.
• Když jste se však postupem času dostával čím dál více do mínusu, a tedy do čím dál vyšších dluhů, musel jste přece vidět, že tudy cesta
nevede.
Principielně ano, nicméně stále jsem si říkal, že jednou se smůla protrhne a konečně vyhraji vyšší částku. Samozřejmě i vlastní hra mě
bavila a jaksi naplňovala.
• Ale určitě jste sem tam vyšší částku vyhrál. Proč jste v tomto okamžiku neskončil?
Tak vysokou, abych se dostal alespoň na nulu, tj. abych nebyl v celkovém mínusu, to tedy ne. Navíc se mi i několikrát podařilo dosaženou výhru otočit, takže domů jsem šel opět s prázdnou.
• Jaké byly vždy vaše pocity, když jste z herny odcházel? Byl to pocit naštvání sám na sebe, nebo co jste v těchto chvílích zažíval?
Nejčastěji naštvání sám na sebe s konstatováním, že jsem vůl.
• Ale toto vás od další návštěvy neodradilo, že?
Nikdy ne na dlouho.
• Kolik let jste vlastně hrál?
Určitě to je už přes deset let.
• Můžete říct, kolik jste vlastně prohrál peněz nebo kolik v současné době dlužíte?
Řekl bych, že prohry činí mnoho set tisíc korun, z nichž určitá část ve formě dluhů přetrvává dodnes.
• Pane doktore, vím, že jste velmi inteligentní člověk. To vás nikdy nenapadlo, že hrou na hracích automatech se finančně nikdy nespravíte, naopak že se budete topit stále hlouběji?
Inteligence je pojem relativní. Na druhé straně si myslím, že kdyby se k hraní přistoupilo tzv. profesionálně, mohlo by jít o povolání jako
každé jiné, s tím, že by se člověk nedostal do dluhů, naopak by se tímto mohl slušně živit. Bohužel přiznávám, že se mi tímto profesionálem nikdy nepodařilo stát.
• To přece nemůžete myslet vážně!
Ale ano, proč ne? Hrací automaty jsou založeny na principu nalákat a vzít. V praxi to znamená, že pokud nemáte zrovna vyloženou smůlu,
že automat není v tu chvíli, kdy na něm hrajete, tzv. „vysypaný“, máte velkou pravděpodobnost, že z počátku hry vám několika set korunovou výhru dá. Takže když dáte např. do automatu 500 Kč a otočíte je, je poměrně reálná šance tisícikoruny v banku. Odejít tedy denně
s 500 Kč výhry znamená za měsíc 15000 Kč čistého zisku. Problém však je v tom si říci, kdy nastává ten zlom, kdy z hodného strýčka
automatu se stává automat výherní, jehož smyslem je získat zpět nejen nabídnutou výhru, ale i původně vložené peníze a samozřejmě pokud možno i další. Osobně však neznám nikoho, kdo má takovou silnou vůli a je takový profesionál, aby to opravdu dokázal.
• Neláká vás to tedy tímto způsobem v budoucnosti zkusit?
V současnosti určitě ne, ptáte se však na budoucnost, a tuto dnes neznám.
• Uvědomujete si, že by to byl zase krok zpět a že byste se dostal opět do starých kolejí?
……..Ano.
• Jak jste se dostal k nám do Agape?
Vzhledem k tomu, že situace zašla již tak daleko, že mi hraní začalo výrazně komplikovat život, a zároveň jsem si uvědomoval, že bych
potřeboval i pomoc odjinud, neboť sám jsem na to nestačil, přemýšlel jsem, na koho se obrátit, kdo s tím má nějaké zkušenosti. Protože
nejsem jediný, kdo má podobný problém, a přede mnou i po mně bude celá řada stejných hráčů, zjišťoval jsem si, jaké zkušenosti mají
lékařská pracoviště, zabývající se těmito problémy. Zjistil jsem, že jejich výsledky léčby jsou téměř nulové. Hledal jsem tedy dál a prostřednictvím manželky svého kamaráda jsem se dozvěděl o společnosti Agape.
• K tomuto kroku vás dohnala nejen finanční situace, ale i problémy v osobním životě, ne?
Jistě, vše souvisí se vším. Pochopitelně finanční problémy se tedy výraznou měrou podílí i na osobním životě. Rozešli jsme se s manželkou, nejbližší rodina je na mě velmi rozzlobená a vůbec celý můj osobní život se značně zkomplikoval.
• Co vám Agape nabídlo?
Vysvětlili mi, že problém každého jedince, ať už jde o problém zdravotní nebo psychický, nelze posuzovat pouze z pohledu jeho fyzického těla, ale z pohledu komplexu celého člověka, tedy z pohledu těla, duše a ducha, a takto k problému přistupovat a léčit jej.
• Jak jste tuto teorii přijal? Předpokládám, že byla pro vás úplně nová?
Je pravda, že se nepovažuji zrovna za duchovního člověka, na druhé straně však nejsem ani stoprocentní ateista. V průběhu svého života
jsem se s podobnými názory a myšlenkami setkal, a i já sám jsem se již nejednou zamyslel nad tím, že by mezi nebem a zemí mohlo být
něco víc a že vše má i nějaký vyšší smysl než je naše pouhé žití a přežití. Proto mě jejich informace napoprvé úplně nepoložily a přijal
jsem je jako podnět k zamyšlení.
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• Co bylo dál?
Po přečtení knihy „Člověk jako víceúrovňová bytost“ jsme se dohodli na zpracování mé „Osobní analýzy jemnohmotných těl“, abych viděl, jaké je mé napojení do neviditelných úrovní a dimenzí tohoto světa.
• Jak to dopadlo?
Řeknu vám, to byla hrůza. Já snad nebyl napojený vůbec nikam. Když mi vysvětlili, co ty černé chuchvalce a čmrkanice znamenají, tak
mě skoro překvapilo, že jsem vůbec do Agape došel!
• To byla opravdu taková hrůza?
Aniž bych si to sám v tu chvíli připustil, měl jsem blok mezi 6. a 7. čakrou, tedy napojení do duchovních úrovní a k Bohu nulové, tzn.
podle jejich slov jsem byl „hříčkou“ nejnižšího astrálního světa, a tedy bez ochrany a dodávání energie vyšší.
• Neodradilo vás to zpočátku? Vždyť jste sám říkal, že nejste ateista, ale „Osobní analýza“ Vás v podstatě jako ateistu, resp. jako úplně
odpojeného od Boha, zakreslila?
Ne, spíše mě zaujala netradiční myšlenka a postup. Navíc mně p. dr. Brzobohatá nakreslila další kresbu, znázorňující dopad konkrétních
negativních astrálních energií na mou osobu, což bylo velmi názorné.
• Co tato kresba ukázala?
Mimo spousty negativních energií kolem mě ukázala navíc jednu připojenou negativní energetickou strukturu, která ze mě odčerpává
energii, resp. ji potřebuje ke své existenci. Podle vysvětlení by to klidně mohla být i duše již zemřelého gamblera, který bloudí po smrti
v nejnižších astrálních rovinách.
• To zní ale jako science - fiction?
To máte pravdu. Ale když si uvědomím zpětně, kolikrát jsem šel hrát, aniž bych vlastně sám chtěl, jako by mě tam táhl někdo úplně jiný,
mohlo by na tom něco být. V tomto smyslu jsem slyšel se vyjádřit i několik jiných, duchovně vyspělých lidí, kteří říkali, že problém gamblerství je vždy o přisednutí zbloudilé, většinou „negativní“ duše. Tyto duše či struktury, nebo když použiju terminologii spisovatele J.
Londona - démoni (viz jeho kniha „Démon alkohol“), se mohou na člověku přiživovat jen v případě, že tento nemá silné napojení k Bohu,
tedy do duchovních rovin. Pokud použiju termín z Vaší knihy, „křišťálové světlo“ z duchovních rovin by je zničilo, resp. by jim nedovolilo na člověku parazitovat, neboť temné a světlé, se prý navzájem nesnášejí.
• Co se pak dělo dál?
Poté jsem obdržel ochrannou kresbu, která mě má chránit před těmito strukturami do té doby, než si vytvořím vlastní napojení a ochranu.
• A funguje to?
Abych řekl pravdu, prvním a hlavním popudem pro to, abych nešel znovu hrát, byla Vaše slova ve smyslu: „Kdybych já měl na sobě něco
takového, pak bych měl z toho opravdu veliký strach“.
• Takže věříte účinkům této ochranné kresby nebo ne?
Osobně si účinky kresby představuji tak, jako by někdo vytvořil kolem mne neprostupný obal, přes který ta struktura ke mně nemůže,
takže nutkání zasednout k automatům by mělo být v podstatě minimální, což vlastně v současné době i je. Nevím však, jak rozdílné by
byly moje pocity bez této kresby.
• To se dá ověřit jediným možným způsobem. Prostě kresbu roztrhejte a zahoďte a pak sám uvidíte, jestli se budete cítit úplně stejně jako
dřív, tzn. jestli vás to bude lákat do herny nebo ne.
….No, raději ne.
• Co jiného ještě pro úplné zbavení se své závislosti děláte?
V Agape mi bylo doporučeno, abych se ještě každý večer modlil. Modlit se za to, aby se přisedlá struktura ode mne odpoutala, abych nalezl správnou cestu k Bohu, aby mi moje rodina odpustila atd. Abych řekl pravdu, toto je pro mne „nejtěžší“ část terapie, protože nikdy
v životě jsem se nemodlil a jaksi nejsem schopen nalézt správná slova. Modlitba typu „Tak už mě do prčic neštvi a odtáhni ode mne“ prý
není modlitbou a její účinek je nulový, nebo spíše opačný.
• Jak vidíte své šance ohledně úplného zbavení se závislosti?
Veliké.
• Myslíte, že byste na to stačil úplně sám? Bez jakékoliv jiné pomoci?
Člověk by na podobné dotazy vždy nejraději řekl ano, ale po předcházejících zkušenostech si tím nejsem vůbec jistý.
• Při našich konzultacích sice říkáte, že jste byl hloupý, slepý a hluchý a že to vše byla z vaší strany chyba, ale nezapomenete vždy dodat
nějaké to „ale“. Jednou to je, že se stejně dá profesionálně takto živit, podruhé, že na tom přece není nic špatného vzít si dvě stovky a jen
tak ze sportu nebo ze zábavy si jít k automatům zahrát. Uvědomujete si, že k úplnému odstranění závislosti dojde teprve tehdy, až zde nebude žádné „ale“?
Když to takhle hezky říkáte, tak vím, že máte pravdu.
• Děkuji za rozhovor, věříme, že vaše slova pomohou i jiným, stejně postiženým, najít správnou cestu, jak se dostat z nějaké závislosti ven.
Jsme rádi, že tento rozhovor vznikl, neboť víme, že ve spoustě rodin je podobný problém. Nemusí to být zrovna výherní automaty, většinou jde o alkohol nebo drogy. Do výčtu podobných závislostí však patří i např. závislost na nakupování nepotřebných věcí, nezdravá
posedlost sexem a jiné zvrácené sexuální úchylky. Rozhovor není z naší strany „reklamou“ či „inzercí“ našich služeb, spíše bychom si
přáli, aby „léčení“ každého závislého člověka probíhalo v rámci jeho rodiny nebo nejbližšího okolí podobným způsobem. Jako ochranná
kresba může klidně zapůsobit i svatý obrázek. Přestože víme, že spousta lidí, a to hlavně ti materialističtěji založení, tomuto odmítne uvěřit, jsme si vědomi, že duchovní způsob léčby jakékoliv závislosti je jediným možným, a že výsledky jiných typů léčby nebo odvykacích kůr jsou mizivé nebo jen dočasné.
Pozn.: Do výčtu závislostí, které máme na mysli, zřejmě nebude patřit závislost na nikotinu, tedy kouření.
Na závěr si dovolíme ocitovat část dopisu, který nám shodou okolností přišel právě v době, kdy jsme psali tento článek. Píše nám paní,
která měla problémy s alkoholem.
... „Velmi Vám děkuji za pomoc, kterou jste mi poskytli. Od srpna, kdy jsem u vás absolvovala konzultaci, se mi daří dobře a je mi dovoleno odolávat alkoholu. Vím, že zatím uplynula příliš krátká doba, ale modlím se, aby mi Bůh dal sílu vytrvat i nadále. Díky Vaší pomoci jsem poznala, jak se dá žít bez alkoholu, a je to velmi příjemné“...
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Výsledky naší práce
Místo, kde se rodí děti, není pro jejich další vývoj rozhodující. (Jana Brzobohatá, Antonín Červený)
Mnohým z vás se dostala do rukou kniha p. Vl. Marka „Nová doba porodní“ nebo řada jeho článků na internetových stránkách
www.osud.cz. Kniha i jeho články jako celek přinášejí spoustu zajímavých podnětů, ale řadu nastávajících maminek zbytečně vystraší informací, že pokud se děti nerodí v domácím prostředí, ale v nemocnicích, které domácí prostředí nenapodobují, má tato skutečnost velmi
negativní vliv na další vývoj dítěte. Zaplaví je pocitem strachu, že z dětí narozených v běžných porodnicích a ovlivněných tímto „negativním prostředím“, mohou vyrůst budoucí gauneři nebo jinak psychicky nebo citově postižení jedinci. Vl. Marek naštěstí hovoří jen
o zvyšování pravděpodobnosti výskytu poškození a ne o zákonitosti, jako by si nechával zadní vrátka pro případy, že „zafungují“ nějaké
vyšší síly a jeho závěry se nesplní. I když má částečně pravdu ohledně cizích energií a vibrací v prostředí porodnice, tyto rozhodně nedosahuje vibrací, které může těhotná žena nachytat v různých hospodách, hernách, ale i v supermarketech a hlavně při neharmonických
a rozložených partnerských vztazích. K této oblasti jsme již dělali řadu kreseb a výzkumů, které nám tyto skutečnosti potvrzují a mnohé
jsme již uvedli v našich knihách. (Více např. v naší knize „Láska muže a ženy z pohledu duševních a duchovních sil“.)
Nedávno nám psal náš externí spolupracovník p. M. Štěpán z Hradce Králové, který byl s Vl. Markem v kontaktu, o své diskuzi s ním
na téma porodů. Snažil se mu vysvětlit i na příkladech z vlastní rodiny, že jeho teorie o negativitě dopadů na dítě při porodech v nemocnicích nemá tak vážný význam, jaký jí přikládá. Vl. Marek si však za svojí teoriií stojí. Odpověď na otázku „správných“ porodů hledá
jen v systémových chybách našeho okolí, tj. v negativních vlivech v průběhu těhotenství (léky, prenatální vyšetření, ultrazvuk, hormonální léčba), v „nepřátelském“ prostředí porodnic a porodních sálů, v necitlivém, rutinním a pohodlném přístupu lékařů - porodníků, neadekvátních chirurgických postupech a medikamentech, až nakonec ve špatně nastavené legislativní normě dané státem. Nadále tak
vlastně staví rodičku do pozice, že pokud nebudou tyto vnější faktory odstraněny, nedokáže žena sama v tomto prostředí obstát a dobře
porodit nepoškozené dítě.
Jelikož z prací Vl. Marka vlastně nepřímo vyplývá, že ženy, které odrodí v „zastaralé“ porodnici, nemají právo porodit zdravé a krásné
děti, dáváme našim čtenářům nahlédnout k našim výzkumům z této oblasti, které jsme prováděli na základě automatické kresby. Tato
kresba je schopna sledovat a zachytit děje, které člověk vlastním rozumem není schopen vyhodnotit, a vnáší tak duchovní, nezaujatý pohled na skutečné toky a energie, které při porodu probíhají. Ukázky kreseb i s popisy si může pak každý čtenář vyhodnotit sám.
1. Porod dítěte v porodnici u pozitivně laděné matky, ale bez vědomého duchovního napojení.
Z kresby je patrné, že dítě je chráněno jak energií matky (1), tak i napojením ke svému anděli strážnému (2). Je odstíněno od jakýchkoliv vibrací z prostředí. Jelikož má matka v době porodu oslabenou 5. čakru (vlastním přičiněním) (3), může do této čakry pronikat určitý vliv rušivé energie z nějakého zdroje, nalézajícího se na porodním sále (někdo z personálu, vliv nemocničního prostředí aj.). Částečně rozvibrovaná 6. čakra matky (zřejmě strach) (4) vyvolává určitou malou ztrátu vlastní energie (5). V tomto prostředí se však nalézají i pozitivní energie (starost a pečlivost personálu, laskavost působící na 4. čakru a energie bezpečí a jistoty prostředí působící na 6.
čakru, tj. duševní rovnováhu) (5), které vyvažují negativní energie, o kterých jsme hovořili. Narozené dítě je v naprosté pohodě a ochraně.
Žádné obavy o negativním působení na dítě u naprosté většiny matek, které nemají vyhraněný duchovní směr, se nám tedy nepotvrzuje.

Automatická kresba porodu dítěte v porodnici u pozitivně
laděné matky, ale bez vědomého duchovního napojení
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Silueta
postavy matky

Symbol odpoutání jemnohmotných těl
dítěte od matky
5
2. Porod dítěte v porodnici u matky, která se v průběhu těhotenství i porodu vkládá do lásky a ochrany Matky boží.
Kresba je již na první pohled od předchozí zásadně rozdílná. Zachycuje přímou ochranu Matky boží v podobě trojnosti (1), odstínění
od veškerých negativních energií (2), posílení energií fyzického a jemnohmotného těla (viz několikánásobně rozvinuté nebo zesílené
čakry). Matka při porodu dostává zvláštní energii do 4. čakry (3), duchovní energii skrze svého anděla strážného do 6. čakry (4) a sama
zesíleně vyzařuje pozitivní energii při porodu dítěte. Matka prosbou o napojení a ochranu dokáže v tomto případě přímo propojit dítě silnými paprsky s energií duchovního principu Matky boží (5) a vibracemi zemské energie (6), čímž v něm propojuje zemskou energii s duchovní. Dítě samé je při porodu pod ochranou dvou andělů (7).
Tato matka navíc v průběhu těhotenství vytvořila podmínky pro inkarnaci již duchovně vyspělejší lidské bytosti, což nám potvrdila
i kresba „Osobní analýzy jemnohmotných těl“ dítěte (neuvádíme).
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3. Porod „vyprošeného“ dítěte v porodnici u duchovně laděné matky.
Tato žena nemohla řadu let otěhotnět, i když se o to všemi možnými cestami usilovala. Kresba porodu dítěte je od předchozí rozdílná
symbolem srdce (1), který charakterizuje propojení dítěte do lásky Ježíše. Nám tento symbol ukazuje, že dítě bylo vyprošené a narodilo
se z milosti boží. Je tedy napojeno na lásku a vyzařování Ježíše Krista. Porod rovněž proběhl v porodnici a kresba opět nezachytila jediný negativní dopad na dítě nebo matku. Oba dva jsou při porodu pod ochranou několika andělských bytostí (2), matka navíc pod ochranou Matky boží (3). Její 2. čakra nese znamení kříže (4), což jen potvrzuje naplnění energie 2. čakry z nejvyšších rovin. Dítě je opět propojeno silnými paprsky do duchovních rovin (5) a s vibracemi zemské energie (6).
V „Osobní analýze“ narozeného dítěte (nepřikládáme) je pak vyznačen silný svazek kardinálních paprsků k Bohu a již částečně otevřené duševní vědomí. Tento fakt je naprosto fantastický, neboť u tak malého dítěte jsme jej ještě nikdy nezaznamenali. Matka svým duchovním otevřením a vložením se do rukou božích vytvořila velmi silné napojení dítěte do duchovních sfér již v okamžiku početí.
2
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dítěte v porodnici u duchovně laděné matky
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Závěr: Otázka místa porodu není vůbec rozhodující pro budoucí vývoj dítěte. Matka může porodit dítě i v kriminále, a přesto její dítě
bude mít ochranu z božího principu. Tato ochrana se mnohonásobně zvýší duchovním přístupem a napojením matky do duchovních rovin jak během těhotenství, tak přímo u vlastního porodu.
Tento fakt je daný a měli bychom jej pokorně respektovat. Jakékoliv polemiky o negativních dopadech prostředí porodnic na vývoj dítěte považujeme tedy za naprosto bezpředmětné.
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Fejeton
Ankety, statistiky, prognózy a průzkumy veřejného mínění
Každý z nás je v dnešní době neustále zahlcován informacemi z různých veřejných průzkumů či „vědeckých“ prognóz. Je-li to zejména
v televizních zprávách nebo denním tisku, běžný člověk nad veškerými čísly a údaji nijak zvláště nepřemýšlí a veškeré studie považuje
za „bernou minci“.
Naprosto málo lidí však napadne se nad prací podobných agentur hlouběji zamyslet. Ono vlastnit dnes takovou agenturu, která má
smlouvu se sdělovacími prostředky o pravidelném dodávání informací, musí být úžasný džob. Nač zaměstnávat desítky lidí, kteří by chodili po ulicích a zjišťovali od kolemjdoucích nějaké údaje. Nač dělat opravdový vědecký výzkum, když každý, průměrně inteligentní člověk, je schopen jakákoliv čísla, data a „výsledky vědeckých výzkumů“ vytvořit rovnou z hlavy? Stačí si přece jen sednout k počítači
a během pár minut nacvakat pár čísel. Nač se žinýrovat, stačí, když je práce dobře zaplacená. Co na tom, že se později ukáže fakt, že se
údaje se skutečností rozcházejí? Na to již nikdo nehledí. Vždyť to je jen průzkum.
Před posledními olympijskými hrami jsem si vystřihnul z novin článek, kdy americká poradenská společnost PriceWaterhouseCoopers
zveřejnila svoji vědeckou studii, kolik která země získá medailí. Do rozsáhlého výzkumu byl zahrnut nejen počet obyvatel, ale i ekonomika, politika, růst národního důchodu dané země apod. Výzkum a skutečnost (číslo v závorce) se však po olympiádě totálně rozcházely:
např. USA mělo podle této studie získat 70 medailí (99), Rusko 64 (81), Čína 50 (61), Řecko 29 (15),…, Česko 10 (8).
Jako dítě jsem si založil novinový článek, kde přední vědci světa předpovídali, jak bude vypadat svět v roce 2000. Podle tohoto se už
teď mělo pár let létat na Mars, Měsíc měl být obydlený, auta jezdit na vodu, každá domácnost měla mít vlastní minihelikoptéru, rakovina se měla léčit tak snadno jako obyčejná chřipka ap. Vůbec nikoho tehdy nenapadlo, že život jako takový se v podstatě za 30 let téměř nezmění.
Párkrát jsem si také schoval údaje, které nám vnucovaly různé agentury před volbami. Ani jednou se pak skutečné výsledky neshodly.
Jednou jsem si dokonce udělal podobný průzkum sám. Tehdy mělo volit podle nějaké agentury (hlavně aby měla cizojazyčný název, to
přidá na důležitosti!) ČSSD 20,6 % občanů, ODS 15,3 %, komunisty 14,7 %, atd. (Desetinná čárka je také velmi důležitá, přidá na věrohodnosti!) Z mého průzkumu však vyšlo najevo, že 60% dotázaných vůbec nepůjde k volbám, 15% by volilo jak ODS, tak ČSSD, zbytek nebyl ještě rozhodnutý, a jen jeden člověk, tedy 1%, by volil komunisty. Shodou okolností to byl tehdy člověk, který byl paradoxně
celý svůj život komunisty perzekuován a kterému minulý režim zkazil od základů celý jeho život.
Co na tom?, řekne si obyčejný člověk. Vždyť o nic nejde. Ale ano! Všechny tyto agentury jsou velmi dobře placeny, a to často ze státních prostředků, tedy i z našich daní. Ale hlavně, a co je na tom nejdůležitější, často tím ovlivňují naše podvědomí a vlastně i tak vytvářejí naši náladu. A o to právě všem sdělovacím prostředků jde! (Antonín Červený)

Přečetli jsme za vás
Fejeton J. Klímy v LN ze dne 11. 12. 2004, aneb volné navázání na odpověď dr. Staňka ze str. 7
Pamatuji si to, jako by se ta scéna odehrála včera. I když uplynulo už více než deset let. Jsem na stáži v USA a jedu s americkou kolegyní navštívit její přítelkyni Susan; tehdy první nefalšovanou americkou feministku, již jsem měl možnost uvidět na vlastní oči.
Susan skvěle absolvovala skvělou universitu, našla si skvělé místo u firmy Kodak i skvělého manžela Larryho. Mohli stvořit i skvělou
americkou rodinku jak z filmu, kdyby je nezasáhla první velká mediální kampaň „Back to earth“ (Zpět k zemi, půdě). Nadchli se stejně
jako tisíce dalších, opustili město i skvěle placená místa, pronajali si farmu, dva tisíce ovcí a začali sedlačit. Pak přišla druhá kampaň:
„Adoptujte dítě z třetího světa!“ A na farmu přibyl roztomilý černý chlapeček z Afriky. Jenže se vytvořil feminismus a s ním základní
otázka pro stamiliony žen: „Nebyl celý váš dosavadní život s partnerem vlastně totální omyl? Přemýšlejte o své ženské identitě!“ A Susan,
jak už měla ve zvyku, znovu zapřemýšlela. Nechala farmu, ovce i chlapečka Larrymu a odešla žít s feministkami lesbickým způsobem
života. Když jsme ji jeli s kolegyní navštívit, nacházela se právě v jakémsi odlehlém srubu uprostřed vermontských lesů, kam se uchýlila
asi před půlrokem pod vlivem kampaně: „Utečte od civilizace!“
Srub byl opravdu osamělý, ztracený v lesích, jen satelit na střeše, internet a topení na knoflík tu rurální idylu poněkud rušily. Ani Susan
nevypadala úplně jako dravá, militantní feministka. Spíš zamlklá, skleslá žena, které vlak s mládím už odjel a na ten další stáří ještě ani
nenaložili. „Utekla jsem od lesbiček, byl to taky omyl,“ svěřila se kamarádce, když jsem se šel projít. „A feministky zase odvrhly mě,
protože lesbičky tam mají hlavní slovo. Zpátky k Larrymu to nejde, už jsme se odcizili, s řadou známých jsem se rozhádala, když jsem
byla radikální - tak jsem si půjčila tenhle srub, občas něco po internetu napíšu do novin a přemýšlím, co vlastně jsem a kam patřím.“
Občas se mi to vrací. Ta ani nešťastná, ani šťastná stárnoucí žena, spíš bezradná než oklamaná, marně hledající, kde se stala chyba,
když všechno přece brala smrtelně vážně a s plnou vervou to realizovala. Vrací se mi to i teď, když i u nás ženy zakládají stranu a s plnou vervou bojují za svůj program. To přece znám, říkám si. Začátky - i konce...

Zkušenosti a postřehy našich čtenářů
Jak zvířata umějí léčit aneb měli bychom si zvířat více vážit
Na přednášce Agape v Brně hovořila p. Brzobohatá mimo jiné o jedné paní ze Slovenska, která psala o psíkovi. Já se domnívám, že
i moje kočička pro mne udělala něco podobného jako psík pro svoji paničku.
Vše začalo takto. Kočičku jsem dostala v roce 1997 od jednoho mého diplomanta jako dárek. V únoru 1997 mi umřel perský kocourek. Dost jsem plakala, protože kocourek byl mladý, měl 2,5 roku. Student, když viděl můj smutek, mi řekl, že mi koťátko daruje, protože jejich kočička bude mít koťátka, ale je třeba počkat do konce června, až je máma odkojí. Souhlasila jsem, protože mne čekala
operace cysty na vaječníku, a nevěděla jsem ani termín operace ani jak dlouho bude rekonvalescence trvat. Operace byla stanovena na
březen. Do nemocnice na Obilní trh jsem si kromě osobních věcí a několika knížek na čtení vzala také jednu z Vašich knih s léčivými
kresbami.
Nemocnice na mne působila velmi nehostinným dojmem a chtěla jsem vypadnout co nejrychleji pryč. Modlila jsem se, aby operace úspěšně proběhla a aby Bůh vedl ruce lékařky. O půlnoci jsem se probudila na pokoji, kde mi mladá sestřička kontrolovala tlak. Popřála
jsem jí dobrý den a ona mi s úsměvem odpověděla, že právě se přehoupl den, abych ještě spala. Děkovala jsem Bohu, že vše dobře
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popadlo. Necítila jsem žádnou bolest a čekala jsem na východ slunce. Poránu následovalo první vstávání z postele a první povinná procházka. Pak jsem zalovila v tašce a vytáhla jsem Vaši knížku. Nalistovala jsem kresbu Ježíše a přiložila jsem si ji na ránu. Okamžitě jsem
pocítila teplo. Přes den jsem knihu odkládala jen když jsem musela povinně vylézt z postele, po celou noc kniha s kresbou zůstávala přiložená na ráně. Čas jsem trávila meditací, modlitbou a četbou. Po celou dobu jsem necítila žádné bolesti a rána se zacelovala neuvěřitelně
rychle. Po nemocniční chodbě jsem chodila normálně bez nahrbení, jak chodívaly ostatní spolupacientky. Mnohokrát se mne ptaly, jestli
teprve čekám na operaci. Nevěřícně se na mne dívaly, když jsem jim řekla, že už mám po operaci. Všechny doslova po hrstech braly různé
léky proti bolesti a léky na spaní. Já jsem nic takového nepotřebovala. Během týdne jsem nemocnici opustila a během tří týdnů jsem nastoupila do práce. Také doma jsem si kresbu na ránu přikládala, ale později jako by její účinek slábl. Patrně jsem již energii z kresby nepotřebovala tolik jako těsně po operaci. Dodneška cítím energii kresby, ale už nikdy nebyla tak silná jako v době nemoci.
Čas plynul, a do domu přišla kočička. Dostala jméno Fany neboli Fanynka. Byla to radost pozorovat, jak ten malý tvoreček roste, jak
si nadšeně hraje, jak se přátelí s papouškem a jak si společně hrají. Kočička dospívala a já jsem musela vyřešit, co s jejím přirozeným instinktem - kočičí říjí. Kočičku jsem nechala vykastrovat. Po čase se stala zvláštní věc. Vykastrovaná kočička začala mrouskat. Ptala jsem
se veterináře, a ten mi řekl, že to může být jen nějaký přechodný stav. Přechodný stav 2,5 roku po kastraci ??? Dobře, veterinář je specialista, tak jsem se s tím spokojila. Mrouskání se však v nepravidelných intervalech opakovalo, poté se začalo stupňovat. Zašla jsem opět
k veterináři, a ten uznal, že se někde stala „chyba“ a že bude nutná reoperace. Musím poznamenat, že při kastraci jsem na vlastní oči viděla vyjmuté vaječníky, děloha byla kočičce ponechána.
Problémy se stupňovaly, tak jsem domluvila reoperaci. Kočičku znovu operovali a …. vytáhli cystu a s ní 200 ml tekutiny!!! To byl
šok i pro veterináře. Pečlivě jsem se o kočičku starala, aby se po operaci brzy zotavila. Pak mi to začínalo docházet. Vždyť si mi kočička
lehala na břicho a po chvilce ležení seskakovala. V duchu jsem si tyto situace promítala znovu a znovu. Pak jsem to pochopila. Kočička
věděla o cystě v mém organismu, proto se mi snažila pomoct, proto ji tak trápila cysta, tedy moje cysta. Lékařka na gynekologii nic nenašla, nález byl negativní.
O tom, že zvířata umějí léčit, jsem se přesvědčila několikrát. Letos jsem si na blátě podvrkla kotník. Vznikl mi krvavý výron, byla sobota, a já jsem si říkala, že se do pondělí uvidí. Na kotník jsem dávala studené obklady a kočička okamžitě přišla léčit. Od bolavé nohy
se nehnula ani na chvilku, ani kostivalová mast s vůní eukalyptu kočičku neodradily. Za několik dní bylo vše v pořádku.
Myslím, že každý z nás by si měl zvířátek velice vážit a s láskou o ně pečovat, protože nikdy neví, kdy bude jejich pomoc potřebovat.
(Renata M., Brno)

Doporučujeme
Regenerační centrum Harmonie

Motto : „Nemoc tady není od toho, aby nás trápila, ale aby nám ukázala, že něco děláme špatně“
Nejpodstatnějším cílem Sdružení Regenerační centrum Harmonie je zpřístupnit veškeré metody a procedury v jednom komplexu a informovat o možnostech vlastního přístupu a odpovědnosti za zdraví.
Sdružení má být nápomocno všem, kteří dospěli k touze po smysluplném a plnohodnotném životě.
Tvoří program s pracovním názvem „Návrat ke zdraví a předcházení onemocnění“, který nabízí rozvoj
osobnosti z celostního pohledu a aktivní péči o zdraví každého z nás formou nabídky terapií a přírodních
produktů zohledňující nejnovější poznání v celostní péči o zdraví.
RC Harmonie
Pod strání 7, 100 00 Praha 10 - Strašnice
tel/fax: 274 771 678, mobil: 777 590 662
email: info@rcharmonie.cz
web: www.rcharmonie.cz

Lektoři: manželé Věrka Skřivánková
a Ing. Josef Skřivánek, CSc.

Cesta k harmonii
kurz seberealizace a dobrých vztahů
Kurz je zaměřený (nejen) na:
• uvědomění si vlastního já,
• poznání svých potřeb,
• umění seberealizace,
• nalezení svého poslání v tomto životě,
• umění dobrých vztahů.

I. stupeň 29. a 30. 1. 2005 v Domečku
na Kosmonautů 4 v Brně - Bohunicích
Aktuální informace, články aj. na:
www.webspirit.cz.
Kontakt: skrivanekjosef@volny.cz,
541 226 915 (záznamník),
nebo 775 222 073.
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Energetická kresba pro posílení vitality
a obranyschopnosti pro zimní období

Energii lze čerpat přikládáním rukou na obrázek
nebo nošením kopie kresby u sebe s prosbou
k přírodním silám, vesmírným zdrojům a Matce
zemi o předávání potřebné energie.
(J. Brzobohatá)

Přednášky na MP3 a CD
Vzhledem k tomu, že přednášky, které nabízíme, považuji za velmi přínosné a svým obsahem takřka unikátní, znovu je doporučuji, ať
už pro ty, co ještě nerozhodli, nebo jsou čtenáři Občasníku až od tohoto roku. Více na našich webových stránkách www.agapebrno.cz
• Sattva Opočno 7/2003, J. Staněk, MP3, 12 h 21 min., 400 Kč
Obsah: Hledání Pravdy , Principy původního křesťanství, Problémy křesťanství a soudobé civilizace, Historie a zatajované skutečnosti, Vztahy mezi
mužem a ženou, Otázky a témata z publika.

• Panorama 10/2003, J. Staněk, MP3, 9h 52 min., 350 Kč
Obsah: Samostatná duchovní bytost, Základní duchovní pojmy, Svatá krev a svatý grál, Historie českého státu, Otázky a témata z publika.

• „Historie a zatajované skutečnosti“, J. Staněk, Týniště nad Orlicí, 28. 2. 2004, pouze hudební CD (2 ks), 2h 34 min, 200 Kč.
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.

• „Láska muže a ženy z pohledu duševních a duchovních sil“, J. Staněk, J. Brzobohatá, Brno 24.4.2004, pouze hudební CD
(2 ks), 2 h 30 min, 200 Kč.
Obsah: přednáška k příležitosti vydání rozšířeného vydání stejnojmenné knihy. Unikátní myšlenky z oblasti vztahů mezi mužem a ženou doplňují
a rozšiřují nejen knihu samotnou, ale i celkový pohled na vzájemné vztahy.
• Léčebné meditace, výběr 2003, J. Staněk, pouze hudební CD (1 ks), 1h 03 min, 200 Kč
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.

• Panorama 5/2004, J. Staněk, MP3, 9 h, 350 Kč
Obsah: Karma osobní, karma rodiny, karma národa, Cesta k duchovnímu státu, Léčitelství, vlastní cesta k léčitelství, Otázky a témata z publika.
• Sattva Opočno 8/2004, J. Staněk, MP3, 12 h 40 min + 80 min bonus, 400 Kč
Obsah: • Zdraví duše předchází zdraví těla, Člověk a smrt, Tradice a odkazy křesťanství, Mezilidské a společenské vztahy, Duchovní úloha českého
národa, Otázky a témata z publika, • Bonus: Povídání A. Červeného o jeho cyklistickém putování po Indočíně

• Panorama 10/2004, J. Staněk, MP3, 350 Kč
Obsah: Obraz státu rozvinuté výstavby konzumismu, Cesta k duchovní společnosti, Ateistické civilizace a státy, Desatero správného pohybu lidí ve
hmotnosti, Otázky a témata z publika.

Předplatné Občasníku
• Předplatné Občasníku Agape na rok 2005..........................................................................130 Kč
Současně Vám znovu nabízíme možnost zvýhodněných služeb, které získáte prostřednictvím níže uvedených předplatných. I když
si naprostá většina z Vás toto „navýšení“ oproti běžnému předplatnému prostřednictvím slev v průběhu roku vybere, nám to opět pomůže
tím, že se nám peníze sejdou naráz a lze tak jimi v rámci nakladatelství Agape disponovat.
• Předplatné Občasníku Agape rok 2005 .............................................................................330 Kč
a slevy na všechny knihy a přednášky Agape 30%
• Předplatné Občasníku Agape na rok 2005 .........................................................................530 Kč
a slevy na všechny knihy a přednášky Agape 30% + slevy na analýzy
(„Osobní analýza jemnohmotných těl“, „Osobní energetické zářiče“, kresba
partnerských vztahů) a kresby negativních zón 25%

Způsob platby:
Předplatné na rok 2005 lze zaplatit poštovní složenkou typu „C“ s tím, že do zprávy pro adresáte napíšete „Občasník 2005“ nebo převodem na účet č. 1354883319/0800 (název účtu: Antonín Červený).
I v případě bankovního převodu lze vložit zprávu pro adresáta o zaplacení předplatného, čímž nám ušetříte mnoho práce se složitým
vyhledáváním a zařazováním platby.
Ti z Vás, kteří si Občasník předplatí poprvé (Vaši adresu ještě nemáme v naší kartotéce) a budou chtít zaplatit bankovním převodem,
je nutné nám zaslat přesnou adresu, kam bychom Občasník měli zasílat.
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