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Vážení pøátelé, s prvními letními dny Vám pøinášíme nové èíslo Obèasníku. Jak jsme již v minulém èísle avízovali, byly spuštìny naše nové webové stránky, které pomalu a jistì pøebírají roli, kterou do této doby zastával
Obèasník.
Vlastnì vidíme to sami – ti, kteøí kdysi bohatì pøispívali do Obèasníku, se dnes živì zapojili do všech rubrik,
které webové stránky skýtají (diskuzní fórum, dotazy dr. Staòkovi, názory na èlánky aj.) a Obèasník odsunuli do
pozadí. Abych byl upøímný, velmi tìžko se mi už shánìl materiál pro toto èíslo.
Bohužel více než polovina odbìratelù Obèasníku ještì dnes internet doma nemá a Obèasník jim tiskne nìkdo
z jejich pøíbuzenstva. Proto jsou nìkteré pøíspìvky pøevzaty z internetových stránek, aby i tito lidé nebyli ochuzeni. Škoda, že se sem nedá toho zkopírovat více, ale web je koncipován tak, že to není možné.
Znovu tedy apeluji na ty, kteøí poèítaè nebo internet nemají, že jejich poøízení je dnes cenovì tak nenároèné, že
si je mùže dovolit snad už každý. Pokud budete s námi chtít zùstat v tìsném kontaktu, bude to jediná cesta.
Aè je mi to tedy líto, s koneènou platností musím oznámit, že toto èíslo je pøedposlední a na konci roku Obèasník jako takový konèí. Navíc práce s aktualizací webu je již tak èasovì nároèná, že již nelze dìlat obì práce souèasnì. Navíc nám zkolabovala technika - poèítaè, na kterém jsem vytváøel Obèasníky, ukonèil znenadání svoji
svoji èinnost, èímž jsem byl nucený jej vytváøet na poèítaèi novém. Jenže na nìm není program kompatibilní
s programem vytváøející pdf. soubory (v reálné podobì neumí pøevádìt písmeno „t s háèkem“). Místo nìj je
v textu teèka, za což se omlouvám.
Dìkuji za pochopení, A. Èervený

Ohlasy na minulá èísla
• Chtìla bych se vrátit k dotazu paní Marcely z Obèasníku è. 1/2009, zda jídlo nìjak mùže souviset s hyperaktivitou
dìtí.
Na rozdíl od pana Staòka se domnívám, že mùže. Za urèitých „pøedpokladù“ a za stavu dnešní klasické medicíny. Stává
se, že lékaøi èasto ignorují dìtské potravinové alergie, dítì je pøi potížích léèeno antibiotiky, rùznými kortikoidovými pøípravky, (napøíklad alergická vyrážka je diagnostikována jako spála a léèena jako spála), zánìty vedlejších dutin jsou léèeny
antibiotiky a klasickým zpùsobem, který nebudu popisovat, plus další a další problémy plus zvyšující se hyperaktivita
(možná jen u nìkterých dìtí), která je léèena sedativy, nìkdy je dítì posláno k dìtskému psychiatrovi, kde se èasto nic nezjistí, ale pøedepíší se další sedativa….
Obyèejná maminka se na to už nemùže koukat a tak, když se jí podaøí vypátrat, že existuje i jiná - alternativní medicína,
tehdy MUDr. Jonáš, dají se vìci rychle do pohybu. Jsou diagnostikovány alergeny v potravì, jsou podávány homeopatické
kapièky, je doporuèena dieta (tj. vyøadit alergizující potraviny úplnì ze stravy). Do roka je dítì v pohodì, v noci spí (tìch
prokašlaných nocí a noèních mùr!), nemá vyrážky, nezvrací, nemá prùjmy, nemá rýmy a hlavnì zánìty vedlejších dutin,
NENÍ HYPERAKTIVNÍ, je oèividnì š•astné a spokojené. Tedy pøestalo být hyperaktivní.
Další vysoce hyperaktivní (- alergie na lepek) - léèeno sedativy a doporuèenými (psychiatrem) tresty rodièù.
Další hyperaktivní dítì (vnuk) - alergie na kravské mléko, citrusy, kakao, burské oøíšky - pøi 3 týdenním porušením diety
hyperaktivita taková, že hoch vypadal v každém okamžiku jako by se chtìlo hroznì èùrat. Pøi dalším porušením diety (kakao, tatranky) stavy, kdy upadal do pùl hodinového pláèe a drbal si celé tìlíèko a nevìdìl, kam vlítnout, aby ho to nesvìdilo (vyrážka žádná viditelná nebyla).
Nevím, jestli všechny hyperaktivní dìti jsou též alergické na nìjakou potravinu.
Též je tøeba mít na mysli, že i pøed každou alergií by se našla nìjaká ta duchovní pøíèina.
Toto jsou pouze mé zkušenosti a pozorování. (Možná ještì jedna zkušenost - poèítat s tím, že u klasických lékaøù tvrdì
narazíte s takovýmito názory). Mìjte se, zdravím J. V.
Doporuèuji pøeèíst napø.: J. Jonáš - Tajenky 1. a 2. díl, Køížovka života
Vladimír Vogeltanz - Co s doktorem 1. a 2. díl

OBÈASNÍK AGAPE BRNO, tøetí èíslo 2009

2

• Proè jíst živé potraviny? - Obè. 2.09, str. 11
Tento èlánek vyvolal živou diskuzi s mnoha pøíspìvky, z nichž vybíráme nìkolik.
Vážení pøátelé, napíšu vám svou osobní zkušenost se zásadotvornou živou stravou.
Kdysi pøed lety jsem se zaèala kvùli zdravotním problémùm zajímat o to jak žít zdravìji. Vyzkoušela jsem rùzné smìry
výživy, obèas byla nìjaká úleva, ale poøád to jaksi nebylo ono. Hlavnì mi vìtšina smìrù pøipadala zbyteènì složitá - jako
napøíklad makrobiotika, výživa podle krevních skupin...
Vždycky jsem mìla touhu žít co nejvíce v sounáležitosti s pøírodou a tak mì pozorování pøírody, jednoduchost jejích zákonitostí a Život sám pøivedl k vitariánství - k živé pøírodní stravì, jak nám ji dává pøíroda, neznièené tepelnou úpravou,
konzervováním chemickými konzervanty, pasterizací...
Obèas si sice doma sušíme nìjaké placky, sušenky èi chleby /napø. chléb esejských/, ale vše do 42°C, aby se neznièily
enzymy - život v potravì.
Záøící zdraví je výsledek odvahy a káznì - napsal dr. Walker v jedné ze svých knih. Závislost na vaøené stravì je mocná
a je tøeba mít z poèátku disciplínu, vizi a touhu po záøícím zdraví, aby èlovìk pøekonal chutì, o kterých si myslí, že to jsou
signály tìla. Je to zatím jen rozežranost a rozmlsanost, protože chu•ové buòky jsou degenerované. Až se èlovìk živou stravou detoxikuje a vyèistí si tìlo, vìtšinou potom teprve je schopen rozumìt tomu, co si tìlo právì žádá.
A tak díky živé stravì se naše tìla stala štíhlá a vitální, postupnì mizí problémy, které se bìžnì pøièítají vìku a civilizaci.
PH moèi po letech naprosté kyselosti je ve správných hodnotách, jazyk rùžový, tìlo pøirozenì voní...
Je logické, že pøi návratu k mrtvé, pøekyselující stravì by se vše zase vrátilo do starých kolejí. Ale to u nás nehrozí.
O živé stravì byly pøeloženy desítky knih. Zpoèátku èlovìk nemá pøedstavu o tom co jíst. Ale až jsme zjistili, jaké úžasné
dobroty se dají vytváøet bez vaøení a peèení, jíme tak doma témìø všichni. Dopsala jsem pro pøátele kuchaøku o živé sluneèní stravì a chystám se ji nabídnout nìjakému nakladatelství. Pøestože je pøirozená živá strava u nás ménì známá, vìøím,
že právì nastává její rozkvìt.
Chceme-li zažít energii a vitalitu, musíme èistou energii pøijímat. A ta je - mj. podstatou živé stravy. Živá lidská buòka
potøebuje živou stravu - to je i moje zkušenost.
Je asi dùležité si pár informací nastudovat, protože detoxikaèní proces, který živá strava nastartuje nemusí být u zvláš•
zaneseného tìla pøíjemný. A také by mìl mít èlovìk pocit, že právì toto je cesta, kterou se chce vydat. V první øadì musí
opustit po generace hluboce zakoøenìné stravovací zvyky a zlozvyky, o kterých si myslel, že jsou pro nìho dobré. Zjistí, že
ve skuteènosti to jsou vìci nelogické a nepøirozené. Zaène získávat jiný pohled na život a na svoje zdraví a vysoké vibrace
živé stravy mu v tom pomáhají.
Knih o živé stravì bylo napsáno mnoho. Pisatelé se s námi èasto dìlí o celoživotní zkušenosti. Také spousta lékaøù založila svoje kliniky, kde léèí živou stravou. Napøíklad dr. Howell, který se celý život zabýval enzymy øíká, že pokud jíme
potravu bez enzymù - to je veškerá vaøená strava, nutíme svoje tìlo, aby vyprodukovalo obrovské množství enzymù na trávení a tìlo tak spotøebovává enzymy, které jsou urèené pro chod celého tìla. Pokud ale jíme stravu, která je plná enzymù,
tak ta se tráví prakticky sama a enzymy mohou být v tìle využity na dùležité vìci.
O tom, že vaøením znièíme život v potravì jsou naprosto jasné dùkazy. Uvaøíme-li napøíklad èoèku, semena nevyklíèí, ale
shnijí - jsou mrtvá. Ta stejná èoèka, ale syrová, bìhem pár dnù vyklíèí a daruje nám neuvìøitelné množství enzymù, vitamínù a životní energie.
Zatímco mrtvá strava leží dlouho v žaludku, zahnívá ve støevech, trávicí a vyluèovací systémy pracují naplno a ještì pøesèasy, bere to èlovìku energii - je unavený a ospalý. A ta stolice jak páchne! Zato po živém obìdì je èlovìk „živý“, plný vitality a ten závìr si dovedete domyslet.
Už Sokrates øíkal „Zbytek svìta žije, aby jedl, zatímco já jím, abych žil.“
Lidé opravdu zapomínají proè jedí - aby tìlu dodali živiny. A samo slovo živiny pøece zní jako živé jídlo, život sám. Tak
proè nezaèít tím, že zaøadíme do svého jídelníèku víc živého jídla než mrtvého. Odborníci na živou stravu øíkají, že aby se
tìlo detoxikovalo a uzdravilo, je potøeba aby živého jídla bylo alespoò 75%. Já si myslím, že živé lidské buòky se radují
z každé zmìny ve prospìch života. Tìlo má neuvìøitelnou samoléèící schopnost. Živou stravou mu v tom prostì jenom nebráníme.
Ovoce, zelenina, oøíšky, plané rostliny, byliny - to jsou všechno v podstatì léky našeho Stvoøitele. A ty nepotøebují opravit.. Mùžeme použít šetrné zpùsoby, pøi kterých nezmìníme jejich podstatu - krájení, strouhání, sušení pøi nízké teplotì
/tøeba na slunci/
V jedné knize jsem se doèetla, že tento zpùsob léèení je pøíliš jednoduchý - což je pro mnohé podezøelé, vyžaduje kázeò
a trvá pøíliš dlouho - na to jsme neukáznìní a pøíliš netrpìliví, lidé chtìjí okamžitý výsledek, aniž by zaplatili skuteènou
cenu. A èlovìk by si mìl zdraví zasloužit vìdomým zdravým životem.
Živé ovoce nám tìlo èistí a detoxikuje, živá zelenina buduje tìlesné buòky. Èlovìk se nemusí pøíliš zamýšlet, aby mu bylo
jasné, že tìlu víc prospìje èerstvé jablko /nejlépe pìstované bez chemie/, než jablko zavaøené se spoustou rafinovaného
cukru.
Také je dùležitá kvalita potravin. Postupnì si èlovìk zaène všímat, zda etikety na potravinách neobsahují celé sloupce konzervantù. Obcházela nás hrùza, když jsme si uvìdomili jaká zvìrstva pácháme jako lidstvo proto, aby potraviny vydržely co
nejdéle. Jak dlouho potom mùže vydržet nebohé tìlo - tu otázku jsme si pro jistotu nepokládali.
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Èlovìk také postupnì pøichází na vìci, které ho døív nenapadly. Napøíklad kùže je náš nejvìtší vyluèovací orgán. Proè si
ji natírat krémem plným chemických konzervantù, když daleko lépe poslouží nìkterý za studena lisovaný olej z kuchynì kokosový, olivový, z cedrových oøíškù...
A tak to jde krok za krokem. Èlovìk kroutí hlavou sám nad sebou, že se neustále umýval zvenèí, èistil si kdeco a vnitøek
si trestuhodnì zaneøádil.
V souèasné spoleènosti o zdraví èlovìka nemá nikdo valný zájem. Výroba lékù, potravinových doplòkù a drahých lékaøských pøístrojù je pøece obrovský byznys.
Dobrá však je ta skuteènost, že se sami mùžeme rozhodnout jaký životní styl chceme a jak živíme svoje tìlo. Musíme jen
pøestat hledat výmluvy a zaèít hledat øešení.
Živì se stravovat je finanènì srovnatelné s bìžnì rozšíøeným stravováním. Zrovna dnes mi dorazil balík z Lifefoodu a tak
uvedu alespoò 2 položky Bio sluneènicová semínka balení 2 kg za 158,- Kè, Bio rozinky balení 2 kg - 179,- Kè. A má-li
èlovìk zahradu, to je požehnání. Pøes léto je to témìø vyøešené. Dokupujeme si rùzná semena a oøechy, èokoládu z nepražených kakaových bobù, kakaové máslo lisované za studena, rùzné sirupy lisované za studena na výrobu živých èokolád
a dalších dobrot., které si vytváøíme sami, protože nás to baví. Spousta dobrot se dá koupit už hotová.
Životospráva je samozøejmì jen èástí celku. Ve høe je toho víc. Ale tuhle èást mùžeme dost dobøe ovlivnit.
Odkazy na skvìlé knihy, které nás donutily se zamyslet nad tím co je pro nás pøirozené a co je zcestné, aèkoliv je to považováno za všeobecné mínìní:
Dr. Norman W. Walker: Záøící zdraví
Èerstvé ovocné a zeleninové š•ávy
Omládnìte
Tlusté støevo bez zácpy
Zdraví a salát
Dr. Robert S. Morse: Zázraèná detoxikace
Helmut Wandmaker: Nejzdravìjší výživa
Co vám lékaøi neøeknou
Tajemství všech nemocí
L. a S. Kenton: Živá strava
Ryzí energie
Biogenní dieta
Nekoneèná energie
Ann Wigmore: Klíèení rostlin
Paul Bragg: Šokující pravda o vodì
Harvey Diamond: Fit pro život znamená zdravý a štíhlý
Christian Echter: Energie pro všechny buòky
Dr. Robert Young: PH zázrak
Kurt Tepperwein: Pryè s kyselostí
Mudr. Paavo Airola: Džusový pùst
Christian Opitz: Výživa pro èlovìka a Zemi
Mudr. Kristine Nolfi: Léèení syrovou stravou
Dr. Edward Howell: Enzymová výživa
Pro mì osobnì je to celé úžasná zkušenost a cítím hluboký vdìk za tuto cestu. Vìra T.
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• Reaguji také na Váš dotaz na zkušenost s odkyselením organismu, které „nìjaký èas“ vydrží. Poukazuji na knihu Uzdravující síla vody - derivaèní koupel s návodem na provádìní,
o které jsem slyšela na semináøi manželù Patakyových na konci záøí loòského roku. Nemohla
jsem se nièím zbavit kyselosti organismu, koupel zabrala.
Zároveò se upravila èinnost všech orgánù, mám dost energie a organismus - pøedevším
støevní èást se vyèistila. Lze upravit i váhu, tìlo se zbaví letitého balastu. V souèasné dobì
dìlám koupel 1 - 2 x týdnì. Komu jsem koupel doporuèila a provádí ji správnì, má velmi podobné výsledky - jen je nutné zpoèátku vydržet tìch dopruèených 40 dnù 10 minut dennì. Pøi
vìtších zdravotních problémech lze i víckrát dennì a delší dobu. Zdraví Vás Vìra S.

Z naší práce
Kdy skonèí hospodáøská krize?
Odpovìï je tak snadná. Až budou odstranìny skuteèné pøíèiny, které periodické hospodáøské krize a deprese vyvolávají!
Nikdy tomu pøi mizení jakýchkoliv jevù ve stvoøení nebylo jinak! Na tuto odpovìï ihned navazují konkretizující otázky,
a sice kde skuteèné pøíèiny krizí hledat a jak jejich odstranìní spoleèensky dosáhnout?
O pøíèinách cyklických krizí bylo sice v posledních sto létech napsáno mnoho, ale ty skuteèné, tkvící v poruše duchovního života materialistické spoleènosti, objeveny nebyly. Proto západní civilizace dosud nedovedla vzniku krizí a recesí ani
zabránit, ani je neumí neutralizovat jinak než válkou nebo tištìním penìz s následnou inflací. Pøíèiny krizí a pøedcházení jejich vzniku nenašla proto, že materialistický zpùsob myšlení mocenské a ekonomické elity Západu je ke skuteèným pøíèinám dovést nemùže. Mají svùj nejhlubší koøen v poruchách èinnosti lidského ducha, tj. ve vychytralosti, chtivosti a zištnosti
lidí. Spoleèností navíc povýšené na normalitu. Jinak, zjednodušenì øeèeno, v obcházení „Nepokradeš!“ z Desatera s pomocí
lidmi vytvoøených ekonomických zákonù. Prakticky je toto kradení v mezích státních zákonù naplòováno jednak žitím
z úrokù majetku (kapitálu), jednak hospodáøskými hrami na burze nebo pøi vykazování „èísel“. (Manažeøi.) Celá praxe kapitalizmu je prvoøadì opøena o zajištìní zisku z majetku, nikoliv o tvorbu hodnot. Proto také pouze materialisticky myslící
„experti“ dospìli nyní k tak smìšnému závìru, že pøíèinou souèasné krize je nesplácení hypoték chudáky v domcích v USA.
Pokusím se podívat na vìc jako laik, ale se zapojením duchovních aspektù do myšlení. K odhalení povrchnosti oficiálního „vysvìtlení“ mi staèí vzít si na pomoc obyèejnou matematiku! Krize bank a finanèních organizací prý byla vyvolána
tím, že èást chudých lidí v USA si pùjèila na nemovitost ke svému bydlení a pak ji nemohla splácet. Poèítejme tedy. Dejme
tomu celý milion obèanù si pùjèil na levné domky po 200 tis. dolarù. Celkový úvìr na nì tak mohl èinit z hlediska rozpoètu USA „smìšnou“ èástku 200 miliard dolarù. Smìšnou proto, že to pøedstavuje roèní výdaj na válku na Støedním východì.
(Pøi nesplácení ale domky zùstaly ve vlastnictví bank!) Doèítáme se ale v novinách, že jen na záchranu krachujících bank
a koncernù byly v USA již vynaloženy 2 biliony a v Evropì 1 bilion dolarù. To je desetkrát tolik, než je cena nesplácených
hypoték. Každý obyvatel zemìkoule vèetnì umírajících hladem tedy na následky „vysoce profesionální“ èinnosti manažerù
bank, podle platù sobì stanovených geniálních, zaplatil zatím øádovì 500 dolarù! Z øádového rozdílu èísel by se mìlo stát
každému zøejmé, že skuteèná pøíèina vzniku krize zùstává nepopsána. Navíc dosud vydaná èástka na záchranu bank a koncernù má být pouhou desetinou skuteèné ztráty. Pokusím se ji tedy v roli nekvalifikovaného samorosta „z mlhy neprùhlednosti“ vytáhnout já. Pùjdu na to ovšem zcela jinak, než to èiní domnìle kvalifikovaní „ekonomiètí experti“.
Jak bylo možno pozorovat, procesy vedoucí ke vzniku další cyklické hospodáøské krize se znaènì zrychlily po pádu komunizmu. Bylo tomu tak proto, že bohatí západní civilizace se pøestali bát komunistù. Na celém Západì zesílil pro celou civilizaci zhoubný trend, kdy stoupaly výnosy z majetku a klesaly výnosy a benefity z práce!!! Pøitom jen z práce vznikají
hodnoty, které vytváøí materiální bohatství spoleènosti neboli „tvrdost“ mìn. Pøed konzumním èlovìkem s již narušeným
svìdomím byl pomocí médií stavìn ideál: dostat se jakkoliv k majetku a tím moci zaèít parazitovat na práci ostatních „nešikovných“ jako rentiér. (Viz americké filmy a seriály.) Idolem spoleènosti bez víry ve vyšší a koneènou spravedlnost se
stali naftoví šejci a boháèi typu Paris Hilton. V médiích byla lidem trvale pøedkládána za normální nemravnost žití z majetku místo z práce. Etickým akceptováním parazitace èásti lidí se ještì více zesílilo pøedchozí vytrácení vnímání ostatních
hodnot duchovního rozmìru èlovìka u rozhodující masy lidí. K majitelùm kapitálu se kromì pøeplácených manažerù pøidala v parazitaci celá vrstva obskurních dalších „logistických firem“ a majitelù práv na vynalezené.
Dlouho pøed vypuknutím krize se více než skuteèná tvoøivost a práce v nepøehledné džungli zákonù, pøedpisù a „práv“
vyplácelo „dìlat peníze“ manipulováním a intrikováním s informacemi. Každý si mohl povšimnout, jak prvovýrobcùm
i v dobì zdánlivého blahobytu zbývalo za jejich úsilí a náklady minimum, jen tak „z úst do úst“. Zato „organizátorùm distribuce“, právním a daòovým poradcùm, playbojùm a imidžmenùm, multilevelùm a žvanilùm „kvetla pšenice“ ve formì
„onaèejších“ pøíjmù. Vidìl dosud nìkdo, že by se pøíjmy nic neprodukujících top modelek, modistek, prostitutek, hercù, fotbalistù daly srovnat s pøíjmy top vìdcù, vynálezcù, uèitelù, lékaøù, zemìdìlcù èi dìlníkù? A pøitom právì a jen tito vytváøí
hodnoty, z kterých blahobyt a tím síla penìz vzniká. Také svìtové životní prostøedí v rámci „intrik o dolar“ dostalo zabrat.
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Aby „organizátor prodeje“ vydìlal dolarový pakatel, hnal se plný kamion klidnì z jednoho konce Evropy na druhý. V civilizaci se jako normální nastolila atmosféra, kdy si držitelé majetku a akcií v bezohledné honbì za zvýšením zisku najímají
bezzábranové „top manažery“, jimž peníze jsou jedinou mìrou v myšlení. Nickou se tak stala pohoda v práci. Ideálem naopak køeèovitá nálada s vyšším ziskem. Ti, kteøí psychicky a zdravotnì odpadnou nahradí noví, zatím ještì svìží!
Manažeøi zùstali sice v hierarchii západní spoleènosti nižší spoleèenskou kastou než vlastníci, ale protože myšlením a chováním pøijali zisk z produkce jako jediné mìøítko, stali se spoluviníky na vzniku cyklických spoleèenských krizí. Abstrakcí
je možné manažery vidìt jako „knìze“ novì se konstituujícího ateistického náboženství penìz. Funkci hlavního rozhodujícího kriteria v myšlení elit západní civilizace o èemkoliv pøevzaly peníze, což je jakýsi abstrakt ekonomického myšlení èlovìka. Pro ateistu, neuznávajícího vyšší nadèasové hodnoty, tím mají všechnu moc, ale nemají žádnou odpovìdnost! Ani
k životu samému ne, ani k jeho zdroji! Kvùli penìzùm proto udìlají tito provozovatelé ateistického náboženství cokoliv,
podvody, vraždy, války. (Jak vidno jako návod dennì v TV.) V chrámech penìz (banky, burzy) si toto nové náboženství již
vytvoøilo své rituály, které vydává za zákony. Ve skuteènosti jsou to jen zástìrky nového ateistického náboženství pro bezskrupulózní machinace v politice, pro finanèní hry na burzách, hazard a zpravodajské intriky.
Držitelé majetku si zavázali najaté manažery finanèní spoluúèastí. Tím ale, aniž chtìli, vstupuje do chodu vìcí duchovní
aspekt z povahy manažerù. Ateistický manažer, tedy èlovìk bez odpovìdnosti k vyššímu principu, z podstaty svého svìtonázoru rozhoduje a jedná zásadnì krátkozrace a sobecky. Základní pohnutkou (duchovním impulsem) jeho myšlení a konání je maximalizovat okamžitý osobní prospìch. Nevìøíc v jakoukoliv jinou spravedlnost, než kterou se domnívá míti nalezenu v majetku a penìzích, indukuje se v mysli manažera typ myšlení, že „papír snese všechno“, „je více pravd“, „každý
má svou pravdu“, „hlavní je teï a tady využít pøíležitosti“, „po nás potopa“ atd. Stejné ateistické duchovní pochody se staly
typickými pro „rozvinutou výstavbu“ komunizmu! Proto se tehdy plány se plnily a pøekraèovaly, ale v reálu stále nebyly
služby a zboží. Chybìlo vše, od øemeslníkù pøes byty po toaletní papír. Prémie ale byly nepøetržitì vypláceny všem. O jejich zdùvodnìní a formální naplòování pøedpisù se „starali“ tehdejší socialistiètí manažeøi. Tytéž procesy „natírání“ výsledkù probíhají nyní pro zmìnu v rozvinuté výstavbì tržního, tentokrát konzumerizmu. Podíly na zisku jsou pøece vypláceny, dokonce i u krachujících firem. Manipulací a tunelováním je do poslední chvíle vykazován manažery a auditory rùst
a zisk v penìzích. Jejich „podloženost hodnotou“ se ale nezkoumá, tak se nenápadnì mìní v bublinu. Na rozdíl od socialistických „úspìchù“ se pouze používá terminologie nová, moderní, tržní.
Nenápadným pádem skuteèné hodnoty penìz se stalo, že po celých dvacet let všichni nominálnì rostli, mìli se fajn, pùjèovali si, ale najednou nikdo nemá peníze. Chybí ty, které lidé pøed tím vydali za blbiny. Všichni úèastníci západní civilizace byli zapojeni do typického „americkém“ spìchu a vyhazování penìz za prázdné vìci pseudovýrobcù, které ale byly
„in“. Jako duchovní bytosti se lidé ani na okamžik nezastavili a nepøemýšleli, proè vlastnì žijí a spìchají, jestli jim ta další
reklamou vnucená spotøeba slouží k prohloubení kvality života. Obraznì je možné metodiku takového „rùstu“ pøedvést obyèejnému èlovìku na vykazování rùstu spotøeby národního dùchodu pøi pití vody. Ve vykazované finanèní statistice se projevilo užití „národního dùchodu“ takto: Jestliže se obèan místo kohoutkové pitné vody za haléø napil vody balené v plastu
za deset korun, zvýšil svou vykazovanou spotøebu „národního dùchodu“ rázem deset tisíckrát. Faktický rozdíl pro život jeho
tìla byl však jen v tom, že napitím z kohoutku dostal do tìla s vodou chlor, napitím z plastu dostal do tìla s vodou thioglykolid acid z obalu. Obé škodlivé. A opotøebil více životní prostøedí.
Za spoleèenské situace, vytvoøené knìžími penìz, za psychózy nezbytného hospodáøského rùstu jako kriteria správného
vládnutí, se nutnì musil dostavit stav, kdy bublinu pseudovytvoøeného nebylo možno dále nafukovat. Vždy, když „skupina
více informovaných“ tento stav nalezne, udìlá vèas pro sebe opatøení. Aby její majetky nepadly, stáhne se z burz a své finance tezauruje. Tím se náhle nastolí akutní a lavinovitý nedostatek penìz, onen známý krach na burze. A ostatní procesy,
žvanírny a rituály si již každý mohl pøeèíst v novinách, vydávaných pro „informovanost“ manipulovaných. Z neviditelna se
vynoøil pøízrak všeobecné krize, ve které se hroutí všechny fikce. Jenže tím se hroutí i civilizace, která má peníze jako boha.
Vždy• i peníze jsou fikcí! Z hloubi nevìdomí poškozených mas se pro vládnoucí „úspìcháøe“ vynoøuje Macchiaveliho
hrozba „ lid nekorigovaný duchovními zákony, tedy v podobì probuzené krvelaèné a nepøíèetné šelmy. Aby nedošlo k plné
aktivaci spoleèenské katastrofy s potoky krve, k nepokojùm, obèanské válce, pøistupují státní mašinérie rychle k tištìní penìz (dluhy), aby zastavili pád všeho. (Keynesova metoda.) Následným znehodnocením obìživa se skládají obyèejní lidé na
dvacet let vyplácené mzdy a odmìny tìch úžasných „top manažerù“, jejichž výkazy nebyly reálnì podloženy výkony. Po
vyrovnání hlavního pádu krize vládami proto hodnota kupní síly penìz inflací padá na polovinu èi tøetinu pùvodní hodnoty.
Preventivní zábrana již samotného vzniku tohoto zhoubného vývoje by byla snadná. Používal ji již Tomáš Ba•a. Manažérùm vyplácel relativnì nízké mzdy „na ruku“. Jejich smluvní podíly na zisku jim nebyly vypláceny, ale pøevádìny do
„kauce“. Tou manažer ruèil za kvalitu svého pøedchozího i následného rozhodování. Kauci dostal vyplacenu až po provìøení skuteèné ziskovosti pøedchozího konání a s velkým èasovým odstupem. Tak se Ba•a zabezpeèoval proti manipulaci výsledkù rentability svými podøízenými a tím proti fiktivním hospodáøským výsledkùm. Toto známé a jednoduché zabezpeèení proti zvrhávání vývoje výkaznictví není souèasná spoleènost schopna zavést. Ideová jednota poslancù a manažerù tomu
zabrání.
Pokud se týká výnosu z majetku, je podstata vìci z vyššího principu ve stejné kategorii, jako úroky a lichva. Žádný boháè, žijící z majetkového výnosu, nevejde do království božího by øekl dnes Ježíš. Z principu boží spravedlnosti je povinen
se každý živit tvùrèím úsilím, nikoliv rentiérstvím neboli parazitací. V potu tváøe chléb svùj dobývati budeš, praví se ve Starém zákonì. Hoden je dìlník mzdy za svùj tvoøivý výkon! Myšleno samozøejmì celé. (Øíká v evangeliu Ježíš.) Žádný, kdo
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vychytralostí v životì ve hmotnosti spotøebuje více, než tvoøivostí vytvoøí, neboli parazituje, nepøejde hranici z hmotnosti
do vìènosti, øíká také Abdrushin. (Neboli zùstane-li mu tu dluh, kdyby byl duchovnì sebelepší, musí se k naplnìní spravedlnosti znovu narodit jako tísnìný chudák.) Bohatství je tedy z duchovního hlediska vlastnì starost navíc. Bohatý má tedy
nejen pracovat, ale navíc se svým majetkem zacházet tak, aby byl k prospìchu všem, aby s ním uèinil mnoho dobrého. Jinak „neprojde uchem jehly do království“, jak se píše v evangeliu. K tomu fakticky ateistická spoleènost nemùže bohaté pohnout. K tomu by je pohnulo jen jejich produchovnìní. Proto jsou periodické krize v neduchovní spoleènosti nevyhnutelné,
což jako jednu z mála pravd napsal už Marx.
Tržnì ateistický zpùsob pojímání svìta jako rvaèky o peníze èiní vìc spoleèenské atmosféry neøešitelnou. Svìt dospìl do
situace, kdy obnovení pøedchozího rùstu není možné. Takový rùst narazí na svìtové surovinové a klimatické limity. V USA
a Evropì pøipadá na 100 obyvatel 50 aut, v Èínì a Indii ani ne dvì. Vybavte obyvatele ostatního svìta auty tak, jak je bìžné
v západní civilizaci a nastane „pomalý“ konec svìta. Øeknìte tìm dosud nevybaveným, že na to nemají nárok, a je rychlý
konec svìta. (Válka.) K chronické krizi hospodáøské a následné stagnaci se navíc kromì vzrùstající nezamìstnanosti pøipojí
kvantitativní a kvalitativní (rezidua) krize potravinová. Na ní naváže krize zdravotní (civilizaèní nemoci) a psychická (úchylové a teroristi). Tyto nastupující procesy nejsou nièím jiným, než manifestací onìch, dle ateistù neexistujících, božích
mlýnù. Ty netrestají, jen drtivým tlakem smìrují lidstvo k jinému uspoøádání hodnot života. Tedy pracují k prospìchu lidstva. Žádná spiknutí ani lidské komploty temných duchù nemohou koneèné kladné vyznìní souèasné krize zmìnit. Lidská
civilizace dospìla do vývojového stadia, ve kterém se posunou rozvíjení osobnosti èlovìka a nacházení jeho štìstí pøed konzum a majetek. Na poøadu dne je rozvoj duchovnosti všech lidí a tím pøesmìrování stylu jejich života od stupòování materiální spotøeby k harmonizaci mezilidských vztahù, k povýšení kvality vztahu muže a ženy, k obnovení duchovního základu
rodin, k zlepšení vztahù se zvíøaty a k pøírodì, k produchovnìní vnímání svìta v myšlení lidí. Plnou zamìstnanost obnoví
až novì vzniklá prùmyslová odvìtví, jako prùmysl komplexního a bezzbytkového zpracování odpadù, prùmysl údržby prostøedí mìst a krajiny, „prùmysl“ prevence nemocí atd. Žernovy božích mlýnù budou mlít zdraví tìch, kteøí v hypnóze materializmu nechtìjí duchovní podstatu všech vìcí a problémù vidìt. Bez pádu nadvlády materializmu a ateizmu nový lepší
svìt nebude. Teprve až budou buï logikou bìhu událostí pøesvìdèeni, nebo zdravotnì „semleti“ jeho nositelé, skonèí krize
a svìt se v obnovené harmonii opìtovnì rozzáøí v plné své kráse. Josef Stanìk

Otázky a odpovìdi
• Otázka: Dobrý den, ráda bych se pana Staòka zeptala na jeho stanovisko. Vím, že to, na co se budu ptát bezprostøednì
s duchovní tématikou nemusí souviset. Ale každý zaèíná s nìèím jiným a nìkde jinde, tak to zkusím.
Minulou sobotu jsem se byla podívat na brnìnském Astrovíkendu. Mìl tam pøednášku pán související s energetickým systémem èlovìka, tachyoenergií apod. Podstata øeèeného mnì nìjak unikla, ale zvedla mne tam ze židle jedna vìta - volnì:
V materiálním svìtì probíhá boj o energie, o energie se bojuje i ve sféøe duchovní. Nedovedla jsem nereagovat a øekla jsem,
že v materiálním svìtì se o energii jistì bojuje, ale že si myslím, že v duchovní sféøe tomu tak není. Naèež mne pøednášející
uzemnil tím, že mi øekl: „To byste se divila, jaké boje probíhají v duchovní sféøe o energii!“ To byla veškerá jeho argumentace. A jeho tón nepøipouštìl jakoukoli diskusi. Docela mne to rozladilo.
Pøednášejícímu se nedalo pranic vytknout z hlediska jeho vzhledu, i když byl ve sportovním, byl, až dokonale (až to budilo mou pozornost), upraven. Ale já jsem pøi této pøednášce nemìla dobrý pocit. Kolem mne jsem cítila jemnou energii
a vnímala jsem to jako ochranu. Po pøednášce mi vedle sedící paní, aniž bych se na cokoli ptala, sdìlila: „Mnì se zdá, jako
by on spíše potøeboval nás než my jeho.“
Nejsem zaujatá, opravdu ne. Popisuji jenom svùj zážitek. Když jsem pak mluvila s jinou paní, té se pøednáška líbila.
Bojuje se tedy v duchovním svìtì o energii? Nevìøím tomu. Odporuje to celému mému, velmi omezenému, poznání
a chápání duchovního svìta.
Moc dìkuji za odpovìï. A pøeji hodnì inspirace. S pozdravem Eva N.
Odpovìï: V duchovní dimenzi se nebojuje o energie, ale zde na zemi èerní užírají energie lidem, protože duchovní energii podsvìtí nemùže pøímo pøijímat z vyzaøování Boha, nemají èistotu k tomu nutnou. J. Stanìk

• Otázka: Dobrý den,máme na Vás jeden dotaz, týkající se soudu lidí. V knížce „Vodnáøské evangelium“ se píše:
Vzduch bude naplnìn dechem smrti a po bojích bude následovat mor. A znamení, která pøedtím nikdo nevidìl, se ukážou
na nebi i na zemi jakož i na slunci, mìsíci a hvìzdách. Moøe bude rachotit a z nebes bude slyšet zvuky, které si èlovìk neumí vysvìtlit. Zmatek a zdìšení bude panovat v každém národì. Srdce nejsilnìjšího muže se bude chvìt v obavì, že by mohlo
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následovat nìco ještì strašlivìjšího. Zatímco na zemi i na moøi budou øádit konflikty, bude princ pokoje stát nad nebeskými
oblaky a bude opìt zvìstovat:
Pokoj, pokoj na zemi všem lidem dobré vùle! Každý odhodí zbranì a národy se nauèí žit bez války. Vodnáø pak bude kráèet dále po nebeské klenbì. Na východì bude stát znamení Syna èlovìka. Moudøí zvednou své hlavy, budou vìdìt, že se blíží
spasení. Ještì než pøijdou tyto dny, povstanou v celém svìtì falešní Kristové.
Prokážou se znamením a budou umìt èinit velké zázraky. Mnozí, kteøí nebudou moudøí, se nechají zmýlit; a mnozí moudøí
budou zle oklamáni. Varuji Vás, až lidé budou øíkat: V pustinì je Kristus, nenásledujte je. A budou-li øíkat: Kristus na svém
místì, nevìøte tomu. Protože až pøijde, pak celý svìt bude vìdìt, že pøišel. Tak jako ranní svìtlo vychází na východì a záøí
smìrem na západ, takový bude pøíchod nové èasové epochy a návrat Syna èlovìka. Zlí této zemì budou naøíkat, až Syn èlovìka v celé své moci sestoupí na nebeských oblacích. Buïte bdìlí, ó, buïte bdìlí, protože neznáte den ani hodinu, kdy se
syn èlovìka objeví………………………
………a na jiném místì této knihy se zase píše: Lidstvo dnes stojí na pøechodu od rybího k vodnáøskému vìku. Ježíš mluví
o zaèátku vodnáøského vìku tìmito slovy: „Vodnáø pak bude kráèet dále po nebeské klenbì. Na východì bude stát znamení
Syna èlovìka. Moudøí zvednou své hlavy, budou vìdìt, že se blíží spasení této zemì - podotýkám, že p. Levi se narodil v roce
1844.
……….v jiné èásti této knihy se píše: Náš sluneèní systém potøebuje nìco více než 2 100 let na to, aby pokaždé probìhl
jedním ze znamení zvìrokruhu. Kritiètí badatelé pøedpokládají, že Slunce vstoupilo do znamení býka v dobách biblického
Adama a do znamení skopce v èasech Abraháma. Když øíše øímská dosáhla svého vrcholu, vstoupilo Slunce do znamení ryb
a Ježíš z Nazareta žil na zaèátku vìku ryb.
Dnes jsme shodou okolností mluvili po telefonu s jedním léèitelem, který má prý dar vidìt minulost a zvìstovat budoucnost. Když jsem se ho ptal, co si myslím o tom, že by podle jedné knihy mìl být ve vìku vodnáøe, tedy do roku 2100, koneèný
soud, øekl mi že ano, ale v roce 2012. Pøíští rok prý už budou vidìna znamení.
Rád bych se Vás zeptal, jaký je Váš názor na vše výše uvedené. Když o tom s nìkým mluvím, tak každý si myslí, že je to
poøádný blud??? Dìkuji za odpovìï.
Odpovìï: Nauèil jsem se od života nevyluèovat nic. Na druhé stranì jsem notorický optimista, tak si myslím, že konec
svìta ještì nebude. Ale nìjaký zásah, který by zastavil zmagoøené lidstvo na špatné cestì bych oèekával. Takový otcovský
výprask a odstranìní tìch nejhorších, aby mohla být cesta vývoje správnìji nasmìrována. Sám ale nemám žádný vjem, aè
jsem se všemi možnými zpùsoby dotazoval. Oni vìdí, že bych to hned rozkecal a èerní by se mohli pøipravit. Pozdravuje
J. Stanìk

• Otázka: Vážený pane doktore, obracím se na Vás s prosbou o nahlédnutí do novì vydané knížky „Blahoslavení jako
metoda transformace“, která je též na stránce: http//blahoslaveni.profitux.cz.
Protože pracuji s rostlinami venku, jsem stavìna pøed skuteènost, že vše dobré i špatné se vrací. Proto vidím v metodì
sjednocování protikladù umenšování výkyvù z extrému do extrému, atím postupné nastolování harmonie.
Pøesto nepozoruji u lidí, kteøí se touto metodou zabývají postup vpøed, ale spíš naopak. Víc zatím nechci uvádìt. Nevím
o nikom, s kým bych se mohla o tomto poradit, a tak jsem si dovolila oslovit Vás.
Dìkuji za èas strávený nad tímto dopise, Jitka S.
Odpovìï: Vážená paní, nahlédl jsem na uvedenou stránku internetu a místní výklady blahoslavenství. Došel jsem k názoru, že místní úèastníci i diskutující jsou typem jogínù, kteøí nepochopili základní princip køes•anství a vykládají jej jako
špatnì pochopenou jógu nebo žvanivé nezávazné krasoøeènìní o svìtì. Seètìlí, zdatní diskutéøi, ale pro egocentrizmus k nièemu nedojdou, protože jim není a nebude pomáháno z neviditelné strany. Jejich úsilí proto, že špatnì položili základní kámen, špatnì uchopili postavení èlovìka a Boha, nebude k nièemu. J. Stanìk
Reakce na odpovìï: Vážený pane doktore, velice Vám dìkuji za odpovìï. Váš dopis jsem otevøela teprve nedávno. Bohužel musím konstatovat že situlace kolem „blahoslavených“ se výraznì zhoršila. Pøibyla marihuana a ega zúèastnìných
nabývají nebývalých rozmìrù. Nedalo mi to, a pøed vánoci jsem jim øekla svùj názor. A tak se stalo, že mì odsoudili a poštvali proti mì mého manžela, který tomu úplnì propadl. Zachraòuje svìt a zároveò nièí sebe a své nejbližší. Tvrdí, že je
unavený proto, že mu vysávám energii a tak podobnì. Nevydrží v rodinì ani v práci a hodlá vše øešit radikálnì odchodem.
Ve spoleènosti však pùsobí dojmem zcela normálního èlovìka.
Zjistila jsem, že hnutí je typem sekty postavené na duševnì nemocném èlovìku z Moravské Tøebové, dvou magicky pracujících mužù s nízkým vzdìláním z rozvrácených rodin, které kolem sebe soustøeïují skupinky lidí ( Podìbrady, Beroun)
èasto vzdìlaných, vèetnì uèitelek ze základních škol. Zdá se mi, že toto je již vážný problém...
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• Otázka: Vážený pane Staòku! Dnes se mi pøi nakupování v supermarketu pøihodila sice malá, ale zajímavá událost.
Rozhodla jsem se koupit svým psùm dvì nerezové misky. U pokladny jsem vyložila všechno vybrané zboží na pás; misky ležely na sobì a vypadaly jako jediná. Pokladní vzala misky do ruky, pøejela jimi nad èteèkou a já zøetelnì uslyšela pípnutí.
V tom okamžiku mi projelo hlavou, že bych mìla pokladní upozornit, že misky jsou dvì, hned mì ale hlas rozumu nabádal,
abych byla zticha, že pokladní nenamarkované zboží stejnì nebude platit ze svého a takový gigant jako Kaufland ztrátu 50
Kè vùbec nepocít. Neøekla jsem tedy nic. Další zboží byla sušená smetana do kávy.Pokladní ji vzala do ruky a v tom okamžiku se smetana zaèala sypat na pás. Pokladní øekla, že jsem si vzala protržený sáèek, smetanu vložila do mikroténového
sáèku a odložila stranou. Potom zaèala kontrolovat, které zboží má už namarkováno a øekla, že jí tam nìco chybí: Plechová
miska! Pøipadala jsem si jako pøistižená zlodìjka. Podala jsem pokladní misky z vozíku a po pravdì øekla, že jsou dvì. Pokladní se ušklíbla: „Dokonce dvì?!“ Rozdìlila misky a obì namarkovala. Venku jsem kontrolovala kontrolní blok, protože
jsem byla pøesvìdèená, že teï mám misky namarkované tøi. Ale misky byly namarkovány správnì a zbytek nákupu také. Jak
je tedy možné, že jsem poprvé slyšela pípnutí èteèky? Další záhadou zùstává protržený sáèek se smetanou. Proè se nesypala
už, když jsem nákup vykládala na pás? Je možné, že by sáèek roztrhla sama pokladní úmyslnì a testovala si tím poctivost
zákazníkù? Ale proè by to dìlala? Myslím si, že uštvaná pokladní v pøeddùchodovém vìku nemá na takovéhle hrátky èas ani
sílu. Ostatnì by tím nic nedokázala, spoèítat misky byla pøece její práce, ona udìlala chybu. Co si o tom myslíte, pane
Staòku? Jiøina B.
Odpovìï: Zatajení postøehnutí nenamarkování misek je zlodìjna a karmické zatížení. Cena nerozhoduje. Neviditelné vedení Vás ale chrání, proto pokladní nedokonalým køeèovitým uchopením sáèku smetany ji mimovolnì protrhla. Urèitì ne
úmyslnì. Tak se na to pøišlo a k Vašemu zatížení nedošlo. Buïte ráda, „nahoøe“ Vás mají rádi a vemte odteïka na vìdomí,
že Vám žádný podfuk ve hmotnosti neprojde. Lumpùm projde, Vám ne! Postavte se tak k životu. Nìco o tom vím, zažil
jsem to na vlastní kùži. Mnì neprošlo nikdy nic a dnes za to dìkuji, mám èisté svìdomí. Jste vyvolená „nahoru“, dokonce
i kdyby jste se zpìèovala. J. Stanìk

• Dotaz: Dobrý den, pane Staòku, zajímá mì Váš názor na problematiku sebevraždy mladého èlovìka a otázka nalezení
východiska ze situace, která se mladému èlovìku zdá jinak neøešitelná.
Již døíve se v okolí stala jedna taková tragédie, kdy tragicky zahynul mladík a jeho dívka ho milovala tak, že svùj život
ukonèila, aby mohla odejít za ním.
Vím, že sebevražda je zahození toho nejvìtšího daru, který jsme od Boha dostali - možnost života v tìle a jedineèná možnost vlastního vývoje. Myslím si ale, že èlovìk, který svou situaci øeší takovým zpùsobem, potøebuje místo odsouzení hlavnì
hodnì lásky a pomoci, aè už zùstane tady anebo pøejde na druhou stranu života. Protože jak strašlivé muselo být její zoufalství, bolest a ztráta smyslu vlastního života... Zvláštì mladí lidé bez dostateèných životních zkušeností a vlastního prožití
mnoha dobrého i tìžkého, co život pøináší, mohou mít ve velmi tìžkých chvílích sklon øešit situaci tak radikálnì.
Odpovìï: Èasto se vyskytuje taková veliká vázanost milencù, že když jeden umøe, druhý nechce žit. Smrt druhého je však
zkouška víry v absolutní spravedlnost. Buï vìøí, pak je odmìnìn Podstatou svìta a s druhou polovinou se setká „na druhé
stranì“ a prochází pak spoleènì záhrobím. Nebo je moudøejší než Bùh a spáchá sebevraždu. Pak odejde z tohoto svìta ve
zcela jiné vibraci, proto se nemùže s milou na druhé stranì setkat. Padá do studeného pekla opuštìní Bohem, do prázdnoty.
Je to dùsledek toho, že dal èemukoliv pøednost pøed Bohem, jak se o tom píše v bibli ve formì o „žárlivém Hospodinovi“.
Èlovìk má dávat stále pøednost správnosti, tj. Pravdì, pøed okamžitým vlastním prospìchem, vìøí-li skuteènì v koneènou
absolutní spravedlnost. J. Stanìk

• Dotaz: Vážený pane Stanìk, než pøistoupím ke svému dotazu, bych chtìl Vám Všem podìkovat za Vaši velmi pøínosnou
publikaèní èinnost a velmi rozumnému názoru na souèasnou problematiku. Mùj dotaz navazuje na Váš èlánek o problematice „Kdy skonèí hospodáøská krize“ (viz èlánek J. Staòka v tomto Obèasníku).
Výše uvedený èlánek jsem doèetl s velmi nepøíjemným pocitem i pøesto, že s obsahem se ztotožòuji. Mùj problém nastal
konkrétnì s jedním odstavcem a to: Pokud se týká výnosu z majetku, je podstata vìci z vyššího principu ve stejné kategorii,
jako úroky a lichva. Žádný boháè, žijící z majetkového výnosu, nevejde do království božího by øekl dnes Ježíš. Z principu
boží spravedlnosti je povinen se každý živit tvùrèím úsilím, nikoliv rentiérstvím neboli parazitací. V potu tváøe chléb svùj
dobývati budeš, praví se ve Starém zákonì. Hoden je dìlník mzdy za svùj tvoøivý výkon! Myšleno samozøejmì celé. (Øíká
v evangeliu Ježíš.) Žádný, kdo vychytralostí v životì ve hmotnosti spotøebuje více, než tvoøivostí vytvoøí, neboli parazituje,
nepøejde hranici z hmotnosti do vìènosti, øíká také Abdrushin. (Neboli zùstane-li mu tu dluh, kdyby byl duchovnì sebelepší,
musí se k naplnìní spravedlnosti znovu narodit jako tísnìný chudák.)
V následujících øádcích, s Vaším dovolením, Vás seznámím s konkrétním pøípadem vztahujícím se k výše uvedené problematice. Jako podnikatel jsem postavil firmu a to pouze s prostøedkù získaných vlastním úsilím a velmi vysokých úvìrù.
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V jejímž prùbìhu byla veškerá energie smìrována na splnìní finanèních závazkù vùèi vìøitelùm, což obnášelo práci po dobu
5 let 365 dnù v roce bez jediného dne volna. V dobì, kdy firma zaèala vydìlávat fin. prostøedky, které by zajistily velmi nadstandardní životní úroveò, jsme se s manželkou rozhodli, takto dál nepokraèovat. Prioritou pro nás byla pøedevším rodina
a péèe o dìti. Z výše uvedeného rozhodnutí, jsme celou firmu pronajali a to za takových finanèních podmínek, aby nájemce
nájemné neúmìrnì nezatìžovalo a byl spokojený. Do dnešního dne v trvání 11 let. Pronájmem jsme vytvoøili takové podmínky, že manželka mohla zùstat s dìtmi 7 let na mateøské dovolené a další tøi roky pracovala na zkrácenou pracovní dobu.
Já si našel takové zamìstnání, které mì nijak neomezuje, nestresuje a mohu se plnì vìnovat rodinì. Pøi výbìru zamìstnání
nehrála prioritu finanèní stránka, ale slušné pracovní prostøedí a spolupracovníci, což všechno dohromady pøispívá k velmi
klidnému nestresujícímu rodinnému prostøedí. Dle mého názoru, jsme se rozhodli správnì, upøednostnili jsme dùležitìjší životní priority pøed materiálními hodnotami. S výše uvedeného si myslím, nerad bych se mýlil, že s takto získaných výnosù
z majetku nejsem lichváø a vychytralý parazit se zatíženou karmou. Celkové finanèní prostøedky pouze zajiš•ují slušné standardní životní podmínky. Omlouvám se, pokud reaguji vztahovaènì, nerad bych byl zaøazen do stejné, Vámi jmenované skupiny. Pokud ano, s následky se budu muset vyrovnat a trest pøijmout. I pøesto bych se rozhodnul znovu stejnì, i pøesto bych
znovu upøednostnil odpovìdnost. Prosím, chtìl bych Vás poprosit o Váš názor a pohled na uvedenou problematiku. Dìkuji
Petr H.
Odpovìï: Domnívám se, že Vy jste intenzivnì pracoval budováním firmy, kterou jste pak pronajal, abyste opìt pracoval
nestresovanì a mohl se vìnovat rodinì. Myslím, že jste udìlal dobøe, rozhodnì v této fázi života, tj. s dìtmi. Jako parazity
vnímám lidi, kteøí nìco zdìdí, vyhrají bez práce, døou nájemníky nájemným podle cen v EU, spotøebitele cenami bez konkurence (ÈEZ) a pod. a pak jen žijí z úrokù tak, že se nákladnì flákají po rekreaèních zaøízeních. V konkrétních pøípadech
nemùže posuzovat vìci žádný druhý èlovìk, nevidící detaily a okolnosti, jen svìdomí dotyèného. Proto duchovní atmosféra
spoleènosti bude skrze svìdomí duchovnì vést i míru ocenìní se každého. Pozdravuje a mnoho úspìchù pøeje J. Stanìk

Výklady snù
• Sen: Rád bych popsal sen, ze kterého jsem mìl ráno i strach... Zdálo se mi, že jsem na pohovce a najednou vidím, jak
venku se setmìlo a nad domy se vznáší velká èerná koule, ze které vyšlehl blesk, ale bez hømìní. V tu chvíli se zaèaly objevovat létající talíøe, hodnì talíøù. Byl jsem tak šílenì udiven, že jsem honem utíkal pro fo•ák a zaèal pak UFO fotit. Tìch
UFO bylo opravdu moc. Za krátkou dobu se zaèali objevovat z tìch talíøù bizarní tvorové; nìkteøí se dostali i na zábradlí
našeho balkónu. Ale já jsem stále nepoci•oval nic zvláštního... V tu chvíli zaèalo být nìjak moc svìtla... Vidìl jsem, jak se
najednou zábradlí našeho balkónu zaèíná tavit, tedy hoøet... Pocítil jsem obrovský strach a zaèal utíkat, rychle utíkat do koupelny... Kolem dokola jsem vidìl, jak zdi našeho bytu zaèínají hoøet... V koupelnì jsem si rychle lehl na zem, dal jsem si
ruce na hlavu a zavøel oèi. Mìl jsem opravdu šílený strach. A najednou jsem otevøel oèi a všechno bylo zase v pùvodním
poøádku. Jako by se nic nestalo... Pøipadal jsem si jako zmanipulovaný... Tak to je vše, pak jsem se probudil.
Výklad: Domnívám se, že je to pøedpovìï nìjakých vibraèních dìjù, nìco jako zásah neviditelných sil záøením. To by
mìlo spálit zlo a rozložit duše, jím prostoupené. Vám se nic nestalo znamená, že se nemáte bát, že projdete. Pozdravuje
J. Stanìk

• Sen: Dobrý den, chtìla bych Vás poprosit o výklad snù. Nebyly to pravé sny, ale vždy tìsnì pøed usnutím, když jsem už
na nic nemyslela, mnì probleskl pøed oèima neèekanì obraz. Jelikož šlo vždy o støepy, chtìla bych vìdìt jaký mají skuteèný
význam. Jedenkrát jsem vidìla, jak z kuchyòské linky sami vypadly všechny talíøe a rozbily se. Podruhé jsem vidìla jak
praská sklo v oknì na záchodì. Postupnì se v nìm rychle vytváøely trhliny, jedna za druhou. Ve tøetím obraze jsem vidìla
støep skla u svého zápìstí. Tyto obrazy jsem vidìla po sobì bìhem nìkolika dní. V poslední dobì se s manželem chystáme
k velkým zmìnám v pracovní oblasti, o kterých nevíme s jistotou jak dopadnou a mohou ovlivnit u nás øadu vìcí. Zároveò
se chystáme koupit solární panely na výrobu elektrického proudu. Jedná se o fotovoltaické èlánky, jejichž základem jsou
pláty naøezané z monokrystalu køemíku. Tyto panely chce manžel dát na støechu našeho domku ve vìtším množství. S ekologickou výrobou el. proudu samozøejmì souhlasím, mám ale trochu obavy, zda panely nemohou nìjak ovlivnit pøirozené
prostøedí - energie v našem domì, nebo vytvoøit nìjaké negativní pole. Moc bych Vás prosila o Vaši brzkou odpovìï, jelikož o koupi panelù se musíme rozhodnout brzo, nabídka pøišla neèekanì.
Mnohokrát Vám dìkuji za Vaši pøípadnou odpovìï a èas, který našim dotazùm vìnujete. S pozdravem a pøáním všeho
dobrého Eva G.
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Výklad: Nepochybnì se jedná o varování pøed narušením pøirozeného elmag. pole solárními panely. Støep u Vaší ruky je
znamení ohrožení Vašeho zdraví. S prac. oblastí to asi nesouvisí. Èasopis Phoenix je v prodeji jen v nìkterých prodejnách
èasopisù a je druhý den po vyjití pryè. Doporuèuji pøedplatné, kdy to vyjde levnìji. V Každém èísle je pøedplatní lísteèek
i telefon do redakce. Zdarma dostanete jedno èíslo èasopisu v Agape na Hluboké 5. Pozdravuje J. Stanìk

• Dobrý den. Dovolila bych tedy využít této skvìlé možnosti a ráda bych se Vás, pane Staòku, zeptala na výklad mého
dnešního snu. Šla jsem tmou se svojí 2 letou dcerkou a najednou jsme byly u mého rodného domku, kde už pøes 20 let nebydlíme. Chtìla jsem dovnitø a nìjakým nejasným zpùsobem jsem se (jak už to ve snu bývá) ocitla v jednom z pokojíkù,
který byl volný, prostì nikdo v nìm nebyl. Tak jsme se tam s dcerou uložily ke spánku. Aèkoliv to uvnitø samozøejmì vypadalo úplnì jinak, než když jsme tam bydleli kdysi my (s tím jsem musela poèítat), cítila jsem tam bezpeèí a „teplo domova“ (tuším, že venku pršelo) a s dcerkou jsme pøenocovaly. Ráno se však zaèali budit souèasní obyvatelé. Když mì tam
našli, chtìli mì ohlásit na policii. Sice jsem vìdìla, že se „tohle nedìlá“, ale pøece když jsem se tam nevloupala násilím,
abych napø. rozbila okno èi vypáèila dveøe, nic jsem nezcizila a ani nehodlala, navíc venku pršelo a já hledala úkryt a hlavnì
jsem se v tom domì narodila a prožila dìtství, tak pøeci mám nárok tam beztrestnì pøespat. To všechno byly argumenty,
které jsem myslela, že musí všichni pochopit, a když jsem nikomu neublížila a jsem tedy „neškodná“, nechají mì jít. Snad
jsem i doufala, že mi øeknou, že klidnì kdykoliv mohu pøijít. Nicménì pochopení jsem u tìch lidí nenašla (což je mimo sen
logické), prostì cizí lidé. Nevím, jak to dál pokraèovalo nebo jak to skonèilo. Zùstal jen pocit strachu, co bude dál, pokud
si mì „vezme do parády“ policie, ale hlavnì smutek, že už k tomu domu nepatøím. A dále by mì zajímalo, jakým zpùsobem
zkoušíte svoji duchovní úroveò na té stupnici -10 až +10, o které se zmiòujete ve své poslední knize. Používáte kyvadlo
nebo jinou metodu? Dìkuji velice, jednak pøedem za odpovìï a hlavnì za tuto úžasnou možnost dotazovat se. Dagmar Š.
Výklad: Vaše podvìdomí touží po atmosféøe, kterou jste zažívala v dìtství. (Možná i na druhé stranì života, v èistém záhrobí.) To je ten rodný domek. Chcete se tam dostat i zpùsoby, které ostatní lidé vnímají jako „porušení pravidel“, nikoliv
ale nezákonným. (Vniknutí do pokojíka.) Proto v okolí narážíte a je ve vás stále nostalgie po pominulé atmosféøe rodiny
a spoleènosti. Nevím, myslím si, že je to tím, že v ní chybí žití Krista, aè je tam jinak duchovní èistota. Ona taková vøelost,
takové teplo, které cítím i v jinak nepøíliš rozumných katolických rodinách. Pokud se týèe stupnice, je hypotetická a desítkou je Ježíš. Je to skuteènì zkoušené kyvadlem, ale bacha, nemùže to zkoušet každý. Jediná neèistá myšlenka a zaène jej
øídit temný duch! Viz Abdrushin o kyvadle Pozdravuje J. Stanìk.

• Sen: Vážený pán Stanìk, chcel by som Vás poprosit o výklas snu, ktorý sa mi nedávno sníval a dost ma nalakal.
V sne som zistil, že moja kamarátka, ktorú mám ve¾mi rád je nieko¾ko dní nezvestná. Dostal som sa na nejaké miesto kde
mi na akomsi páse chodili rôzne informácie - akoby výpisi zo školy, žiacké knižky a odtia¾ som sa dozvedel náznaky, že je
nezvestná (teda, až tu som to pomali zis•oval) nik nevedel èo je s òou. Mal som pocit, že sa zaplietla s nejakými ¾uïmi
alebo s nejakým èlovekom a vo sne som sa o òu ve¾mi bál. Modlil som sa vrúcne (tak akoby som to robil aj v reálnom živote) aby Boh urobil zázrak, aby ju vyslobodil. Alebo, aby sa aspoò našlo jej telo, vedel som, že by svoje problémy nikdy
neriešila útekom, teda, že na vine nieje ona oh¾adne jej nezvestnosti. Mal som pocit akoby sa malo nájst v rieke. Ve¾mi ve¾ký strach som mal o òu a cítil som ako ju mám rád a ako mi na tom èloveku záleží, presne tak ako v reálnom živote. Potom som sa zobudil - v èase keï som sa vo sne modlil. S pozdravom Martin H.
Výklad: Myslím si, že Vaše kamarádka je v nìjakém nebezpeèí, snad i utopení. Situace ale je osudovì zvratitelná, proto
je Vám naznaèována snem. Tím, že jste se ve probudil pøi modlení ve snu, tzn. pøi jisté zapamatovatelnosti, znamená i cestu ke zmìnì. Za prvé ji varovat, za druhé se modlit za zesílení její ochrany, aby až situace udeøí, vyznìla svým výsledkem
netragicky. J. Stanìk

Pøeèetli jsme za vás
Je rakovina dnes skuteènì neléèitelná?
Ten, jehož životní poslání je pomáhat ostatním v léèení tìla fyzického i duchovního, by mìl objevovat stále nové informace na poli lidského zdraví. Proto se snažím neustále nalézat nové možnosti, jak pomoci nemocným a trpícím. V této souvislosti mì velmi zaujala, až šokovala informace z knihy pana Karla Funka „Prùvodce zdravím“, kde v závìru knihy jsou
uvedeny výòatky ze žaloby, kterou podal u mezinárodního soudního dvora v Haagu Dr. Mathias Rath (opravdu nezamìòovat s populistickým demagogem z ÈSSD!) a ostatní proti farmaceutické korporaci. Je zde opravdu mnoho neuvìøitelných
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informací, z nichž ta, která je u kapitoly rakovina, je alarmující. Píše se zde, že je vìdecky již nìkolik let dokázáno, že lidské tìlo neumí vytváøet aminokyselinu L-Lysin. Tato aminokyselina umí blokovat trávicí enzymy kollagenázu a metalloproteinázu, což jsou enzymy, které jsou spoluzodpovìdné za rozšiøování rakoviny v tìle.
Terapie, která úèinnì pùsobí proti všem druhùm rakoviny
Pokud se pacientovi podává aminokyselina Lysin spolu s jedním, ve studii neuvedeným prvkem, léèba zabírá na všechny
dosud objevené typy rakoviny. Vyluèovací metodou jsem zjistila, že neuvedené prvky jsou dva, a sice selen a zinek. Tuto
informaci mnì potvrdili léèitelé - psychotronici, kteøí též pracují s kyvadlem.
Smutné a pro nás nepochopitelné je to, že jak pan Dr. Rath v žalobì uvádí, vìda neplánuje v nejbližší dobì tuto zcela zásadní informaci pøedat lidem. Pochopitelné se to stane ve chvíli, kdy si uvìdomíme, proè tomu tak je! Pøi pravidelném doplòování aminokyseliny Lysinu by totiž pravdìpodobnì došlo k úplnému vymýcení této obávané nemoci. A to pøece nelze,
protože mocní našeho svìta by se pøipravili o bohatství, které jim pravidelnì pøitéká z obchodu s chemoterapií, radioterapií
a dalšímu jedy.
Podle mých vìdomostí a zkušeností je u zdravého èlovìka vhodná následující terapie: 3 mìsíce užívat 500 mg L-Lysinu
dennì a pak 6 mìsícù pauza. U nemocného s opary, EBV, CMW, kožními potížemi, nádory apod. je vhodné tuto terapii provádìt 6 mìsícù a 3 mìsíce pauza. Pak opakovat. K L-Lysinu je vhodné pøidat selen, zinek a také vitamín C.
Phoenix è.3/09, èlánek Marie Hrubé
Další doporuèení:
L-Lysin spoleènì se zinkem je možné najít v produktu VirAgo a k nìmu je tøeba pøidat ProSelenium. Doporuèujeme preventivnì užívat 3 mìsíce 3x1 tbl. VirAga + 3x1 tbl. Selenu. Pro nemocné, trpící potížemi, uvedenými v èlánku, bychom doporuèili rozhodnì vyšší dávkování a pøedevším pøídavek dalších doplòkù, podporujícím výraznì imunitní systém (Culevit,
ImunnAid, Noni, Acidophilus with psyllium, atd.). Ideální je konzultace osobní, aby dotyèný pochopil i duchovní pøíèiny
pro „potøebu“ této nemoci...

Cestování
Na našich nových internetových stránkách vychází na pokraèování povídání o mém cykloputování po Etiopii
z ledna tohoto roku. Píši to tam však dost podrobnì a na pokraèování. Zde uvádím na èetné žádosti našich ètenáøù
(nemající internet) jen jednu èást. Pokud to nìkoho zaujme a nemá na internet pøístup, požádejte o vytištìní zbývajících èástí stejnì jako to dìláte s Obèasníkem.
Po kratším stoupání o 100 výškových metrù nás zase èekal poøádný sešup dolù. Znovu jsme se sázeli, kdo uhodne nadmoøskou výšku, do které ze 3100 m n.m. klesneme, ale znovu jsme se ani jeden netrefili.
Scenérie krajiny, kterou jsme sjíždìli v ostrých serpentinách dolù, byla úchvatná. Snad v každé zatáèce jsme stáli a koukali
nebo fotili. Vùbec nám nevadil prašný a kamenitý povrch cesty, protože díky èastým zastávkám bychom to ani stejnì rychleji nejeli. Po 18 km serpentin jsme sjeli do vesnice, kde jsme oèekávali konec klesání, ale kopec pokraèoval k našemu pøekvapení dál. Vesnice byla totiž jen v jeho polovinì a sešup trval dohromady celých 40 km až do výšky 1450 m n.m.
Na konci – pøirozenì po pøejetí nìjaké øeky – nás èekalo mìsteèko, které na nás dýchlo jakousi zvláštní a neopakovatelnou atmosférou. Sice zde byla teplota kolem 40°C, ale to nám nijak nevadilo a mìsteèko jsme si projeli 2x tam a zpátky,
u èehož jsme hodnì fotili a natáèeli na video. Na ulicích bylo lidí jako máku, avšak nikdo z nich nebyl vùèi nám vlezlý.
Obìma se nám zde velmi líbilo.
Kopec nahoru byl jen do výšky 1950 m n.m., ale hned následoval sjezd dolù. Takto to pokraèovalo nìkolikrát po sobì.
Panoramata sice úžasná, ale jízda po hodnì špatné kamenité cestì a pouze nahoru a dolù byla dost fyzicky nároèná. V jednom z kopcù se Zdenìk chytl náklaïáku, což já jsem na tomto terénu považoval skoro za sebevraždu, nicménì o chvíli mi
zmizel v dáli a já zùstal ve vedru a stoupání sám. O pár zatáèek dál stáli jako na potvoru v liduprázdné krajinì u cesty ètyøi
kluci ve vìku od 8 do 18 let. Hned jak jsem je z dálky uvidìl, už jsem tušil, že budou problémy. Tito kluci na mì hned ostøe vyjeli, abych jim dal peníze, tužku, triko nebo boty. Nìkolik set metrù poklusávali vedle mì a jejich žádosti nabývaly na
zuøivosti. Ten nejmenší mi dokonce zaèal za jízdy rozepínat zadní brašny. Tak jsem zastavil, abych jim vysvìtlil, že nic nemám a že jim nic nedám, naèež ten nejstarší si zlovìstnì sundal z ramene dlouhou døevorubeckou sekeru. Zatím mi s ní sice
nehrozil, ale to už jsem dostal poøádný strach. Naštìstí pro mì z opaèného smìru pøijíždìl turistický džíp, v nìmž sedìli dva
èernoši a jeden americký dùchodce. Sami zastavili a zeptali se mì, jestli nìco nepotøebuji. Tak jsem jim vysvìtlil, že z tìch
klukù mám už docela strach, naèež jeden z èernochù (prùvodce a strážce v jedné osobì) vylezl ven a klukùm pìknì vynadal. Kluci sice vydìšeni utekli, ale o kousek dál se zastavili a koukali, co bude dál. Amerièan si mì zatím fotil jako nìjakou
raritu, namaèkal s objektivem namíøeným na mì snad 20 fotek.
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Já jsem ale èernochovi øíkal, že to je skoro na nic, protože jakmile odjedou, už je budu mít zase v patách. Øekl mi, že se
nemusím nièeho bát a že tam chvíli poèkají. Fakt – ještì asi po 10 minutách jsem je vidìl pod sebou, jak poctivì èekají na
dobu, kdy mì kluci už nebudou moci dohonit.
Nahoøe na kopci na mì èekal Zdenìk a mé historce skoro nevìøil. Urèitì si myslel, že pøeháním a ani se mu nedivím. On
tyto problémy za celou cestu nemìl, zatímco na mì se vìšely témìø každý den. Èasto jsem o tom hodnì pøemýšlel a jediné
vysvìtlení, které mì napadlo je toto: Zdenìk ta dìcka mìl opravdu a upøímnì rád a ona z nìj podvìdomì cítila pozitivní
energii, kterou k nim vysílal. Já jsem naopak z nich mìl strach a postupem èasu jsem je mìl míò a míò rád. Sice jsem se
snažil na sobì „pracovat“, ale vìtšinou z toho byl jen køeèovitý úsmìv, kterým jsem ty malé agresory neošálil. Zatímco na
Zdeòka se kluci usmívali a tøepali si s ním rukou, popø. se mu ochotnì stavìli na focení, na mì zaèínali nepøátelsky vøeštìt
už z dálky. O kameních ani nemluvì – Zdeòka prý nezasáhl za celý výlet jediný kámen, já je po nìkolika dnech pøestal poèítat. (Na druhou stranu je nutno ale pøiznat, že ani jeden zásah kamenem nebyl v podstatì nijak bolestivý.) Když jsem jel
zároveò se Zdeòkem, bylo to bez problémù – za prvé jsme byli dva a nikdo si netroufl, za druhé ta Zdeòkova pozitivita pøebila moji negativitu a ti èernoušci tak nepoznali, že je nemusím. Není divu, že mi Zdenìk nevìøil. Kdyby tyto øádky psal on,
bylo by to o tìch nejpøátelštìjších a nejusmìvavìjších dìtech pod sluncem.
Dnešní den jsme pøijeli do cílového mìsteèka Ady Arkay už v 16.30 hod, ale po poradì s místními jsme nepokraèovali
dál, protože další osada mìla být až po 27 km jízdy po hodnì kopcovitém terénu.
Ubytovali jsme se v totálnì odpudivé a špinavé cimøe, kde místo sprchy byl na úzkém a smradlavém dvorku barel s vodou. Øekl bych, že 99,9 % Èechù by sem odmítlo vstoupit, natož se zde ubytovat.
Venku se nás pak ujali dva 13–letí kluci (vypadali však o hodnì mladší), kteøí nás povodili po mìsteèku a dìlali nám spoleènost. Byli docela milí. U veèeøe jsme jim každému za to koupili kolu. Tvrdili, že umí anglicky, ale v naprosté vìtšinì neporozumìli tomu, co jsme se jich ptali.
V noci jsem se pak vùbec nevyspal, protože jsem záhy zjistil, že nám po posteli bìhá ve velkém nìjaký hmyz, který tam
veèer ještì nebyl. Lezlo mì to po hlavì a krku a u toho se rozhodnì nedalo usnout. Naštìstí to neštípalo a Zdenìk se ani nevzbudil.
Bìhem dalšího dopoledne jsme neustále pendlovali mezi výškou 1400 až 2000 m n.m., kde výhledy do okolí byly naprosto fenomenální. Po pravé stranì bylo na obzoru rozeklané pohoøí národního parku Simien, po levé stranì oblé kopce,
øídce porostlé stromy. Cesta nevedla bohužel po høebenu, ale nìkolikrát pøekroèila další a další horský masív. Povrch cesty
se oproti minulým dnùm hodnì pohoršil – v serpentinách byla hluboká prachová mouèka, která v sobì èasto skrývala volné
kameny, po kterých pøední kolo ujíždìlo a èlovìk mìl vždy co dìlat, aby nespadl. Když kolem projel autobus nebo náklaïák, tak to byl konec – nìkolik desítek vteøin bylo kolem nás naprosto nedýchatelno. Není divu, že jsme už oba zaèali
z kombinace suchého vzduchu a prachu kašlat jako dva tuberáci. Nejhorší byla rána a veèery, pøes den se to jaksi z nepochopitelného dùvodu zastavilo.
Po 46 km jízdy v kopcích jsme dojeli do mìsteèka Adis Arkai (1700 m n.m.), kde jsme si dali jen kolu s tím, že se najíme
ve vesnici o 10 km dál. Už když jsme vyjíždìli z mìsteèka, zaèal jsem tušit, že je zle. Na všechny strany smìrem dopøedu
byla jen hluboká strž dolù. Když jsme pøijeli „na hranu“, úplnì mì zamrazilo. Naèervenalá silnice, vinoucí se v ostrých zatáèkách jako had, byla vidìt až nìkam hluboko dolù, a naproti v dálce se ty samé serpentiny kroutily nahoru. Tak z toho se
až tajil dech.
10 km jízdy dolù až do nadm. výšky 1140 m n.m. bylo velmi nároèné, protože špatný povrch dovoloval jen velmi pomalou jízdu. Byla to technicko-akrobatická jízda v prachové mouèce s kameny, až mì do rukou chytaly køeèe z brzdìní.
Pøejeli jsme øeku Tekeze a ve stejnojmenné vesnici o 10 domcích nemìli na jídlo nic a na pití jen teplou kolu a pivo. Zdenìk sice riskl pùl litru jejich kvasu (tala), já jsem se neodvážil. V øece se koupali nazí kluci, kteøí na mì volali, abych je natoèil na video. Když jsem se zastavil, abych to udìlal, dostal jsem odraženým kamenem od mostní konstrukce do hlavy. Naštìstí to ale vùbec nebolelo.
Na následující stoupání jsem mìl jen 1,5 litru vody, z èehož jsem byl silnì nervózní, ale nedalo se nic dìlat, protože balenou vodu zde nemìli.
Povrch cesty se ještì pøihoršil - úsekù s hlubokou mouèkou a ukrytými kameny pøibylo a teplota se vyšplhala až na
47 °C. Stoupání bylo opravdu nároèné. Jestli to bylo tím povrchem a nedostatkem pitné vody, vysokou teplotou nebo probdìlou nocí, nevím, ale i zpìtnì to považuji za nejnároènìjší úsek, který jsem nejen v Etiopii, ale i na svìtì kdy jel. (O to se
ale na to pak lépe vzpomíná.) Když se teï se Zdeòkem potkáme a øekneme „Tekeze River“, tak se zasmìjeme pøi vzpomínce, jak jsem tam celé odpoledne trpìli. On asi míò než já, protože na rozdíl ode mì už pøejel nìkolikrát na kole Himaláje, ale i tak vìøím, že i pro nìj to nebyl žádný med.
V místì, kde jsme si mysleli, že naše trápení už skonèí, byl jen mezikopec a stoupání pokraèovalo dál. To už jsem byl bez
jediné kapky vody. Alespoò teplota vzduchu klesala a zaèal pofukovat chladnìjší vítr.
O pár km dál jízdy do kopce jsme koneènì natrefili na vesnièku s hospodou. Tou dobou jsem už nebyl ani schopen polknout, nebo• jsem byl totálnì vyschlý a bez slin, a když už se mi to podaøilo, tak s velikou bolestí. V hospodì jsem dal na
ex 3 ledová piva (z nichž se mi veèerní kašel ještì silnì zhoršil), abych se alespoò trochu zavodnil. Hlavnì zde ale mìli balenou vodu, jíž jsem se hned dozásobil. Pøed hospodou jsem marnì vysvìtloval dìckám, že jim nic nedám (Zdenìk sedìl
vevnitø), výsledkem bylo jedno obnažené pøirození a pozdìji pøi odjezdu pár neškodnì hozených kamení.
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Dle informací místních nás mìlo nyní èekat 18 km „easy way“ (snadné cesty), což byla sice teoreticky pravda, ale prakticky to bylo stále mírnì do kopce a hlavnì pøímo proti silnému vìtru. Do mìsta Enda Baguna jsme dorazili zcela vyèerpaní
v 18.10 hod. Na zaèátku mìsta probíhala jakási slavnost s úèastí mnoha set lidí, ale jakmile nás všichni zahlédli, ihned bìželi za námi. Chvílemi za námi bìželo snad i více než sto lidí. Tak takový doprovod jsme tady ještì nezažili.
Na první pokus jsme se ubytovali na místní podmínky v naprosto luxusním hotelu (20 birr = 32 Kè), kde byly dokonce
i dvì fungující sprchy. Dlouho jsme však museli èekat než se uvolní, protože každý èernoch pøed námi se tam ráchal prùmìrnì 45 minut na rozdíl od našich 5 minut. Alespoò jsme tak mìli èas do sebe dolít v podobì piva chybìjící tekutiny, a to
pøímo na vysnìném zápraží se židlièkami.
Trochu jsme si zalaškovali s místní 22-letou servírkou, která aè neumìla anglicky, dobøe porozumìla našemu „very nice
girl“ a pak se tak stydìla, že to bylo až úsmìvné. Byla ale moc prima.
Od místního uèitele jsme se pøi veèeøi dozvìdìli, že Eritrejci utíkají do Etiopie, aby nemuseli nastoupit do armády a bojovat na etiopsko-eritrejské hranici. (Dnes jsme totiž jeli kolem jednoho takového uteèeneckého tábora.) V Eritrei je prý
v dnešní dobì fašistická vláda.
Tento uèitel vydìlává 100 US dolarù mìsíènì a bláhovì si myslel, že mu pomùžeme dostat se do Evropy èi Ameriky.
O imigraci a práci v zahranièí mìl naprosto zkreslené pøedstavy.
Když jsem pak usínal a pøemítal o dnešním dni, uvìdomil jsem si, že pøi fyzicky nejnároènìjším etiopském dni jsem snìdl
pouze ráno míchaná vajíèka a banán, veèer pak injaru s ne moc chutnou šlichtou. Kdybych to pøepoèítal na vydané a pøijaté
kalorie, asi bych se hodnì divil.
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Nabídka nové knihy
Zcela originální kniha je sestavená z pøednášek dr. Staòka od r. 2003 do konce r. 2008.
Do 16 tématických kapitol bylo zaøazeno to nejzajímavìjší, co bylo v pøednáškách øeèeno. Ètenáøùm se tedy dostává do rukou relativní unikát obsahující vlastní zkušenosti,
poznatky a zážitky z autorova života, navíc podané odlehèeným tónem a zvláštním humorem, který v jiných knihách dr. Staòka není.
Zajímavé na knize také je, že kromì spontánního slovního projevu a myšlenkových
pochodù dr. Staòka je v nich èásteènì zachycena i uvolnìná, neformální a upøímná
atmosféra, která je pro tyto pøednášky pøíznaèná.
Ètenáø tedy nemùže oèekávat stylisticky uhlazené a do detailu propracované odborné
statì, ale spíše na papír zachycené úvahy na nadèasová a aktuální témata dané doby.
Pronášené nezávislé úvahy si tak z velké èásti ponechávají specifiènou jadrnost, nesmlouvavou kritiènost a humor, které jsou právì pro ústní projev dr. Staòka tak typické.
Nikdo, komu se kniha dostane do rukou, nebude litovat, protože každý si zde najde to
„své“. Myslíme si, že i zatvrzelí ateisté budou mít po pøeètení knihy o èem pøemýšlet a
hlavnì – nebudou rozèíleni, protože tato kniha není provokující, ale nesmírnì podnìtná.
Brož A5, 208 str., ISBN 978-80-904019-6-9, cena v Agape 140 Kè
A jaké jsou na knihu první reakce?
• V sobotu jsem si na pøednášce Agape v Brnì koupila novou knihu od pana Staòka - Spontánní úvahy..., knížka je opravdu
skvìlá, ète se jedním dechem a jde z ní taková pìkná atmosféra. Jedinou chybu, kterou to ale pro mì teï má je to, že místo
peèlivé pøípravy na zkoušky bych si teï nejradìji poøád èetla. Takže jsem si povolila jednu kapitolu na den, ale nevím, jestli
to vydržím Opravdu smekám pøed autorem a všemi pomocníky a hlavnì pøed panem Èerveným, že pøípravu knížky nevzdal,
i když s ní bylo tolik trampot.
• Mám tu knihu taky a právì jsem ji doèetla, je to skuteènì unikátní knížka, která mi pøinesla spoustu odpovìdí na mé nevyøèené otázky, velmi za ni dìkuji všem, kteøí se na jejím vydání podíleli a samozøejmì hlavnì autorovi panu Staòkovi za
úžasný a osobitý smysl pro humor a lehkost, s jakými pøedává své cenné poznatky a zkušenosti.
• U pana Staòka mám problém s tím, že se s každým jeho novým èlánkem pøestanu ovládat a cokoliv jiného jde stranou,
dokud nemám pøeèteno. Pak chodím a v duchu rozebírám pøeètené v souvislostech se svými zkušenostmi, a tak se mi èasto
stává, že strkám mouku do lednièky a tak podobnì /ale mé 14ti leté dceøi se nedávno stalo, že šla ven se psem a sice byla
venku, zatímco pes kòuèíc stál v pøedsíni s vodítkem na krku - to bude ale asi z jiného dùvodu/. Hodnì z nové knížky už
znám díky èlánkùm z Phoenixu, nejkrásnìjší je tam ta spontánost pøímo z pøednášek.
Zaujala mì ale vzpomínka pana Staòka na jeho milovanou ženu, kterou vidìl ve snu „kukátkem“, jak to nazval. Mám taky
nìkolik takových zážitkù, ovšem ne ve snu, ale v takzv. hladinì alfa, tìsnì pøed usnutím - kukátkem jsem se dívala na krásné
krajiny a hlavnì si pamatuji moøe, po kterém plula loïka, a všechno mìlo tak nádherné syté barvy a šel z toho takový božský klid. Díky Vám, pane Staòku, jsem pochopila, proè jsem vždycky usnula pøi filmech o „Hary Trotlovi“ - které kdysi
uchvacovaly moji dceru. Když už jsem vydržela vidìt film celý /v kinì/, vadilo mi, že všechny symboly použité ve filmu
jsou nìjak obrácenì pøekrouceny.
Hodnì mì pobavila kapitola „Pøíznaky vzestupu vyšších vibrací“ a jen mì mrzí, že jsem u toho nebyla osobnì. Snad se
mi podaøí co nejdøíve se na nìjakou pøíští pøednášku dostat. Dìkuju moc!
• Jelikož má témìø všechny nahrané pøednášky J. Staòka, chvíli jsem váhal, jestli si novou knihu poøizovat nebo ne. Nakonec cena je docela pøíznivá, tak jsem šel do toho.
Jestli jsem si myslel, že budu èíst jen to, co již znám z poslechu, hodnì jsem se spletl. Kniha je tak neuvìøitelnì krásnì
a citlivì poskládaná, že jsem nevycházel z pøekvapení. Vše bylo pro mì „nové“ a jsem moc rád, že ji mám. „Spontánní
úvahy“ jsou navíc velmi ètivé, takže jsem se v podstatì od knihy nemohl odtrhnout. Doporuèuji úplnì všem!
Škoda, že tato kniha nemùže vyjít i v zahranièí. To by se všichni divili, jaké u nás vycházejí skvosty. Namísto nám posílají èasto takové „škváry“, že je z toho èlovìku nìkdy až nanic.

Dále nabízíme
MP3 nahrávka z posledního setkání s J. Staòkem v Orlických horách z kvìtna tohoto
roku. 12 hod pøednášek, cena 350 Kè.
Z obsahu: Nárùst civilizaèních krizí. Co je podstata køes•anství. Matoušovo evangelium.
Janovo evangelium. Otázky a témata z publika.
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Tvorba našich ètenáøù
Nadìje
Jiøina Brouèková

Nadìje je dívka bledá,
slibuje a stejnì nedá,
jenom se nadìjnì tváøí,
øíkají rozumáøi.
Nadìje je rybka v síti,
vyklouzne, i když se chytí.
Rybáøi se vracejí
s prázdnou a marnou nadìjí.
Nadìje je podobná koni,
co na kolotoèi jiného honí.
Naskoè a toè se dokola,
Když tì Nadìje zavolá.
Mùžeš jít za ní jenom pìšky
tam, kde se protnou rovnobìžky,
tam, kde se stýkají koleje,
tam je sídlo Nadìje.
Stojí tam palác z køiš•álu,
vejdeš tam, pøijdeš do sálu,
kde na trùnì ze zlata
panuje kráska bohatá.

Vybráno z nových webových stránek
Každý týden na našich stránkách vybírá pro Vás dr. Brzobohatá kvìtinu pro posílení energií z pøírody a dvì hudby - jednu
pro povzbuzení, druhou pro uklidnìní. Jak to vypadá, ukážeme na pøíkladu kvìtiny pro 26. týden.
Pozn.: Hudba je také vybírána automatickou kresbou a lze ji rovnou pøehrát. Její kresby ukazují, které èakry a jak èlovìka obecnì posilují a do jakých úrovní jej pøi poslechu dokážou napojit.

Denivka oranžová celkovì vyrovnává, auru zesiluje 7x, nejvíce pùsobí na 3. - 5. èakru.
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Chystané akce a pøednášky
19. 7. - 25. 7. 2009 Týdenní pobyt s dr. Staòkem v Opoènì
Program: Souèasná krize je pøedevším krizí èlovìka. Ježíšova podobenství v terminologii dnešní doby. Smysl života
a souèasná svìtová krize. Zdravotní krizové projevy souèasnosti a jejich øešení. Skrytý význam èeských a svìtových dìjin.
Vyprávìní A. Èerveného o èinnosti Agape i jeho poslední cestì po Etiopii z letošního roku. Jednoduché cvièení jako doplnìk programu.
Odbornì vedou: MVDr. Josef Stanìk, Ing. Antonín Èervený, František Vrba.
Cena: Dospìlí 3500 Kè, dìti 12-18 let 2750 Kè
Místo konání: Opoèno, ubytování je v areálu støední zemìdìlsko-technické školy, na každém pokoji je koupelna i WC.

Objednávky adresujte na:
F r a n t i š e k Vr b a – S AT T VA
Dobrušská 539, 517 73 Opoèno
informace na tel.: 494 668 377 nebo 608 577 791
pondìlí až sobota 8 - 20 hod.
www.duchovnisetkani.cz

Energetická kresba pro posílení vitality pro toto letní období
Energii lze èerpat pøikládáním rukou na obrázek nebo nošením zmenšené kopie kresby u sebe a s prosbou k pøírodním silám a Matce
Zemi o pøedávání potøebné energie.
J. Brzobohatá

