


      

      Zeitgeist – Duch doby 
 

V uplynulom mesiaci suverénne najsledovanejší materiál serveru neprestáva 
prekvapovať stále nových návštevníkov. Akiste tu predkladané fakty mnohí tušili, 
no prehľadne spracovaná problematika, kedy je „všetko pokope“ pomôže jednotlivé 
udalosti spájať do celkov v širších súvislostiach preklenujúc väčšie časové obdobia. 
A skutočne – človek málokedy hľadá cieľavedomé a riadené smerovanie naprieč 
dejinami v takom rozsahu. A počiatočný údiv strieda zdesenie – „To snáď ani 
nemôže byť pravda!“ 
 

Takmer dvojhodinový unikátny dokument, ktorý odkrýva súvislosti náboženstiev, 11. septembra, 
finančných korporácií a ľudí, disponujúcich určitým skrytým poznaním, nedostupným širokým 
masám verejnosti, minútu za minútou šokuje interpretáciou známych jednotlivých faktov. Žijeme 
naozaj v iluzórnom svete, honosne nazývanom "realita života"? Je pre nás prijateľnejšia 
nevedomosť a súhlasíme takto podvedome s manipuláciou? Do akej miery sme radi klamaní? 

 
Zeitgeist bol vytvorený ako neziskový film. Jeho cieľom je inšpirovať ľudí, aby sa začali pozerať na 
svet a dianie  okolo seba z viac kritického pohľadu, a tiež aby pochopili, že veci často nie sú také, ako 
sa zdajú byť... 

 
Po jeho zhliadnutí by som mu vytkol snáď iba jeden vážny nedostatok. Svojim spôsobom by sa dal 
vyložiť (najmä jeho prvá časť) ako kritika doterajšieho spôsobu prezentovania kresťanskej viery 
v podobe náboženstva. Potiaľ by  to snáď bolo v poriadku. V žiadnom prípade však nemôžeme 
v tom istom negatívnom duchu hovoriť o Kristovom  učení a takisto by sme nemali zabúdať, že 
kresťanská viera, hoc v takej podobe, v akej ju poznáme dnes, vykonala a koná mnohé dobro, bez 
ktorého by bol tento svet výrazne ochudobnený a doslova horší. Rozlišovanie tak ako  vždy i tu hrá 
podstatnú úlohu. A zväčša pomáha to známe: „Komu to prospeje?“ Skúsme sa teda opýtať: „Komu 
môže teraz prospieť diskreditácia kresťanstva?“ 

 
Tak teda dobre, pravda je iná, ale aké východisko film ponúka? Kde sú informácie vedúce k 
„správnemu“ pohľadu na svet okolo nás, vieru, Boha? Borí prežité, no alternatívu neponúka. 
Napokon, mocné a stabilné základy vlastného svetonázoru si bude musieť krvopotne vybudovať 
každý sám... 
 
 
Yezid                                                     Dokument je možné zhliadnuť na http://www.cez-okno.eu/node/140 
       



      Jarná rovnodennosť už 20. marca 
 

Všetci vieme, že prvý jarný deň je 21.3. Keďže však náš kalendár nie je ani zďaleka presný, 
posledné roky vychádza jarná rovnodennosť už na dvadsiateho a iba raz za štyri roky na 
dvadsiateho prvého. Tento rok teda môžeme privítať astronomickú jar už vo štvrtok ráno o 6:44 
hod! 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jarná rovnodennosť v rôznych častiach sveta. Ak viete o podobných fotografiách, alebo ste ich 
dokonca sami nafotili, ozvite sa na redakčný mail   redakcia@cez-okno.eu,    radi ich uverejníme... 
 

   
 
 

 

       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Copyrights: 

• M15813 - foto jarnej rovnodennosti 2007 na Malte (Vernal Equinox Temples Tour 2007: Hal Saflieni, Tarxien, Skorba, Hagar Qim a 
Mnajdra) 

• Christopher J Picking - foto jarnej rovnodennosti 2005 v Stonehenge - Aotearoa 
• J - foto východu slnka v deň jarnej rovnodennosti 2007 v Yucatane - Dzibilchaltun 

• Santha Faiia - Pozorovateľ stojaci na deň jarnej rovnodennosti na južnom okraji prvého výbežku vyvýšenej cesty (tesne pred 
západnou vstupnou bránou) vidí slnko vychádzať priamo nad vrcholom ústrednej veže Angkor Vatu. O tri dni neskôr je vidieť, ako 
slnko vychádza priamo nad vrcholom ústrednej veže, z miesta uprostred vyvýšenej cesty, tesne pred západnou vstupnou bránou ... 

• Pyramidcam.com - Gíza, 20.3.2006 
http://www.cez-okno.eu/node/171 



 

PROROCTVÍ O EVROPĚ z knihoven palmových listů 

Rukopis začíná krátkým vylíčením charakteristických znaků současné epochy, podle hinduistického 
kalendáře nazývané kálí juga, nejhoršího a nejtemnějšího ze čtyř dosavadních světových věků: Lidé uctívají 
pouze bohatství a tělesná vášeň je jediným pojítkem mezi pohlavími. V právních sporech uspěje ten, kdo se 
ubírá křivými cestičkami. Ženy jsou pojímány jenom jako objekty smyslového potěšení. Vládnou násilníci, 
země upadají a dosavadní morální hodnoty se rozkládají. Ženy se zbavují plodů ve svém těle, božské zákony 
jsou ignorovány, nikdo už ničemu nevěří. Pak přijde jiný, lepší věk. 

O budoucnosti Německa a Evropy rukopis říká: Zavládne všeobecná deziluze. Lidé si zvolí nové vůdce, ti však nebudou o 
nic lepší, než jejich předchůdci. Většinu z toho, co před svým zvolením naslibují, nebudou moci nebo ani chtít splnit. 
Propast mezi bohatou menšinou a chudou většinou se bude dále prohlubovat, a to pořád rychlejším tempem. Stále více 
lidí bude bez práce, protože je nikdo nebude potřebovat. Jejich práci budou vykonávat stroje. To se nebude týkat jen 
Německa, postihne to i ostatní evropské země, vlastně to bude do jisté míry celosvětový problém. Prostí lidé budou 
zatíženi stále větším břemenem daní a nejrůznějších dávek a odvodů. Majitelé velkých továren a obchodů budou mít 
naopak nepřetržitě rostoucí zisky, budou si dělat, co se jim zlíbí, a žít si jako v pohádce. Na prosté lidi budou pohlížet 
jako na otroky a nové továrny budou zřizovat jen tam, kde bude možné vyplácet hladové mzdy a kde dostanou od 
místních vládců bohaté dary. 
Řadoví občané si toho budou moci dovolit stále méně a budou se muset spokojit s tím, co jim nabídnou instituce 
zaměřené na masovou zábavu. Budou poslouchat hudbu, dívat se na televizi a hrát počítačové hry. (Zde použité pojmy 
jsou interpretací opisných formulací starotamilského textu). Masová zábava bude zaměřená na uspokojování nejnižších 
pudů. Lidem bude předkládána jakási náhradní realita, aby zapomněli, jak bezútěšný je pro ně ve skutečnosti svět, v 
němž žijí. To učiní jejich každodenní život, naplněný existenčními starostmi, snesitelnější. Společnost se rozdělí na ty, 
kdo budou moci uspokojovat všechna svá přání, a na ty, pro něž zůstanou jejich touhy pouhým neuskutečnitelným snem. 
Laciná zábava bude odvádět pozornost prostých lidí od toho, co je pro ně skutečně důležité, a udržovat je v zakletí 
materialismu; iluze máji bude slavit triumf. 
V důsledku stále se zhoršující situace se bude dál zvyšovat i nejistota lidí. Většina z nich si začne uvědomovat, že systém, 
v němž žijí, přestává správně fungovat. Tím bude odstartováno období velkých změn. Epocha nazývaná kálí juga dospěje 
ke svému konci a bude pak vystřídána lepším věkem, satya jugou (zlatý nebo také duchovní svět). Avšak konec kálí jugy 
bude spojen s velkými nepokoji a odporem některých kruhů proti novým tendencím. U mnoha lidí povede ke ztrátě 
perspektivy a k projevům násilí. Tito lidé budou totiž zcela orientováni na materiální hodnoty a budou se ohlížet dozadu 
místo pohledu vpřed; bude se jim stýskat po lepších časech minulosti a budoucnost se jim bude jevit jako zcela 
beznadějná. 
Zazní také volání po silném vládci, který by vymýtil všechny zlořády a viníky patřičně potrestal. A řada despotických 
vládců se v Německu i v jiných evropských zemích skutečně dostane k moci, protože národy si to budou přát. K tomu 
dojde v letech 2019 až 2046 podle západního kalendáře. Lidé si však brzy uvědomí, že toto řešení neodpovídá době. 
Začnou postupně chápat, že skutečné změny dosáhnou jen tehdy, pokud sami převezmou odpovědnost za vlastní život, 
životy svých nejbližších i lidí ve svém okolí. K tomuto poznání ovšem povede dlouhá cesta, ale ještě delší bude cesta od 
tohoto poznatku k jeho uplatnění v praxi. 
Pozitivní společenské změny se v Německu a v Evropě nezačnou prosazovat před rokem 2048 podle západního 
kalendáře; doté doby bude pokračovat rozpad hodnot a společenských struktur. Zpočátku se lidé budou snažit pomoci si 
každý sám na vlastní pěst nebo dokonce na úkor jiných. Teprve až se situace stane naprosto zoufalou, uvědomí si, že 
mohou přežít jen v případě, že budou spolupracovat. Od státních orgánů se jim nedostane žádné pomoci. Vzájemná 
pomoc a solidarita mezi rodinami budou charakteristickými znaky posledního období zanikajícího věku. 

KONEC TURBOKAPITALISMU 

Německo je součástí politického a hospodářského systému, k němuž v současnosti patří většina evropských národů. Toto 
společenství bylo původně založeno šesti státy s cílem zlepšit životní podmínky obyvatel liberalizací obchodu a rozvojem 
průmyslové výroby. V průběhu doby k němu přistupovaly další státy. Je zavedena společná měna. Avšak čím větší se tato 
unie stává, tím obtížnější je řídit ji a dosahovat cílů, které si jednotlivé národy přejí. Společenství se stává samoúčelným a 
slouží především zájmům mocenských skupin. V roce 2004 podle západního kalendáře dojde k dalšímu velkému 
rozšíření tohoto společenství o řadu států z východní Evropy. Tyto státy žily až do roku 1989 podle západního kalendáře 
ve zcela jiném systému a velká část jejich obyvatel je chudá. Noví členové doufají, že jim členství v unii přinese větší 
prosperitu. To však zůstane jen toužebným přáním. Mocné síly ovládající unii využijí situaci jen k tomu, aby se 
bezohledně obohatily. Budou všem slibovat rovnost, neřeknou však, že pro většinu lidí to bude znamenat rovnost v 
chudobě. 
Plány vládnoucích kruhů však nakonec nedojdou naplnění, protože nadešel čas změn a železnému věku (kálí juga) zvoní 
umíráček. Zatímco se mezi vládci jednotlivých evropských zemí povede spor o to, zda se mají po boku Ameriky zúčastnit 
válečných operací proti orientálním zemím, začnou mezi řadovými občany propukat první nepokoje. Když se v roce 2005 
podle západního kalendáře evropští vládci pokusí prosadit jednotný základní zákon pro celé společenství, ztroskotají. Ve 
dvou zemích lidé tento společný zákon většinou hlasů odmítnou. (V referendech uspořádaných v Holandsku a ve Francii 
lidé skutečně odmítli tzv. Evropskou ústavu). Tím bude vyvolána dlouhotrvající krize, v jejímž důsledku se dosavadní 
systém rozpadne...                       Zdroj: Matrix-2001.cz                                   celý článok nájdete na http://www.cez-okno.eu/node/56  



 

Borisek - dítě z hvězd 

Borisek - chlapec z Marsu? K první velké katastrofě dojde v roce 2009. Členové expedice do anomální zóny 
na severu Volgogradské oblasti, známé jako „Medvědí tlapa“, mi vyprávěli o neobvyklém chlapci... 

„Představ si, když jsme tam v noci všichni seděli kolem táboráku přišel jakýsi malý chlapec (ve věku asi 7 let) a úplně 
neočekávaně si získal pozornost všech. Chtěl by prý jim povyprávět všechno o životě na Marsu, o jeho obyvatelích a jejich letům 
k Zemi,“ sdělil mi jeden ze svědků. 
 
Nastalo ticho. Bylo to neuvěřitelné! Malý chlapec s obrovskýma živýma očima vypravoval grandiózní příběh o marsovské 
civilizaci, o jejích megalitických městech, kosmických lodích a létání k různým planetám, o nádherné zemi Lemuria, o životě, o 
němž věděl podrobnosti od doby, kdy tam přistál z Marsu… měl tam přátele… 
 
Polena praskala, noční mlha zahalila krajinu a nesmírné temné nebe s nesčetnými jasně zářícími hvězdami jakoby skrývalo 
jakési tajemství. Vyprávěl jim ten příběh asi jeden a půl hodiny. Jeden z přítomných byl dost chytrý, aby celé vyprávění nahrál. 
 
Všechny udivily dvě význačné okolnosti. Především - ten chlapec měl výjimečné hluboké znalosti. Jeho intelekt byl očividně 
vzdálen typickému intelektu sedmiletého chlapce. Žádný profesor není schopen vyprávět celou historii Lemurie a Lemuřanů v 
takových podrobnostech. Ve školních učebnicích o této zemi nenaleznete ani zmínku. Moderní věda dosud neprokázala 
existenci dalších civilizací. 
 
Za druhé - všechny ohromila rétorika tohoto chlapce. Měla daleko k té, obvykle užívané dětmi jeho věku. Jeho znalosti 
specifické terminologie, detailů a faktů o minulosti Marsu a Země všechny úplně fascinovaly. 
 
„Především je zajímavé, proč vlastně začal tuto konverzaci,“ řekl účastník tehdejší rozmluvy. „Možná, že se ho jednoduše dotkla 
celková atmosféra našeho tábora, plného dobře informovaných, vnímavých lidí,“ mínil. 
 
„A nemohl si to všechno vymyslet?“ 
 
„Pochybuji,“ namítl přítel. „Spíš mi to připadalo, jakoby ten chlapec sděloval vlastní vzpomínky z minulého života. Vymyslet si 
takové příběhy je prakticky nemožné; člověk by to musel opravdu detailně znát.“ 
 
Dnes, po schůzce s Borisovými rodiči a když jsem chlapce poznal lépe, vidím věci jinak a začínám pečlivě třídit všechny 
informace, získané tenkrát u táboráku. 
 
Boris se úředně se narodil v předměstské nemocnici v městě Volžskij, ale podle papírů je jeho rodištěm město Zirnovsk ve 
Volgogradské oblasti. Den narození je 11. ledna 1996 (možná to bude užitečné pro astrology). 
 
Jeho rodiče se zdají být báječní lidé. Borisova matka Naděžda je dermatoložka na státní klinice. Promovala na Volgogradském 
lékařském institutu v roce 1991. Otec je důstojník ve výslužbě. Oba by byli šťastní, kdyby někdo mohl vysvětlit mystérium okolo 
jejich dítěte. Zatím ho prostě pozorují a sledují jeho růst. 
 

„Když se Borisek narodil, všimla jsem si, že dokázal zvednout 
hlavičku už v 15 dnech,“ vzpomíná Naděžda. Své první slovo 
„baba“ vyslovil ve 4 měsících a pak už velmi brzy začal 
mluvit. V 7 měsících už vytvořil první větu: „Já chci hřebík.“ 
Tuto přesnou frázi vyslovil poté, když si povšiml hřebíku 
vězícího ve zdi. Jeho intelektuální schopnosti vždy 
pozoruhodně předstihovaly fyzické. 
 
„Jak se tyto schopnosti projevovaly?“ 
 
„Když byl Borisovi rok, začala jsem mu ukazovat písmenka 
(podle Nikitinova systému) a asi v 1,5 roce už uměl číst velké 
novinové titulky. Rychle se seznámil i s barvami a jejich 
odstíny. Malovat začal ve dvou letech.“ 
 
Krátce po dosažení 2 let ho rodiče začali dávat do školky. 
Učitelky velmi překvapil svými talenty a neobvyklým 
způsobem myšlení. Má výjimečnou paměť a neuvěřitelnou 
schopnost vstřebat každou novou informaci. Rodiče si ale 
brzy povšimli, že jejich dítě získává informace jakýmsi 
vlastním, unikátním způsobem, jakoby přicházely „odjinud“. 

 
„Nikdo ho to nikdy neučil,“ připomíná Naďa. „Ale jednou si sedl do lotosové pozice a začal povídat. Vyprávěl o Marsu, o 
planetárních systémech a dávných civilizacích - nemohli jsme uvěřit vlastním uším. Odkud to to dítě může všechno znát? 
Vesmír, nekonečné příběhy o ostatních světech a nesmírném nebi, to pro něj bylo od druhého roku věku jako denní mantry." 
 
celý článok nájdete na http://www.cez-okno.eu/node/158                                                                                      Zdroj: Tajomstvá.org 
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KAPITOLA III. 
 

PRÁCE HIERARCHIE 
 

Ačkoliv každá informace o Okultní planetární hierarchii má pro člověka hluboký smysl, její skutečný význam nebude nikdy 
správně pochopen, dokud si lidé neuvědomí tří věci s ní spojené. 
 
Za prvé: celá Hierarchie duchovních bytostí je syntézou sil a energií, které jsou vedeny a využívány vědomě pro další evoluční 
vývoj planety. Ujasníme to později. Za druhé: tyto síly se v našem planetárním schématu projevují skrze Velké osobnosti, které 
tvoří Hierarchii a všechny jsou ve spojení s větší Hierarchií, které říkáme Sluneční. Naše Hierarchie je malým odleskem většího 
syntetického celku Sebeuvědomělých Bytostí, které působí skrze Slunce a sedm posvátných planet. Ovládají je a projevují se 
skrze ně, stejně jako skrze jiné větší a menší planety, ze kterých se skládá Sluneční soustava. Za třetí: Tato naše Hierarchie 
působí ve čtyřech klíčových liniích: 
 
A. Rozvoj sebeuvědomění ve všech bytostech 
 
Hierarchie směřuje k vytvoření vhodných podmínek pro rozvoj sebeuvědomění všech bytostí. U člověka - díky počáteční práci na 
spojení tří vyšších aspektů ducha se čtyřmi nižšími. Dále jde lidstvu příkladem ve službě, obětavosti a obětování. V neposlední 
řadě také díky světelným paprskům (v okultním významu), které z Ní neustále vyzařují. Mohli bychom Hierarchii označit jako 
souhrn sil pátého království v přírodě na naší planetě. Vejít do tohoto království je možné skrze plné rozvinutí a ovládnutí pátého 
principu mysle a jeho přeměny na moudrost. Znamená to doslova používání inteligence ve všech stavech a stádiích vývoje skrze 
plné a uvědomělé použití schopnosti rozlišující lásky. 
 
B. Rozvoj vědomí ve třech nižších královstvích 
 
Pět království přírody, které se nacházejí na oblouku evoluce, můžeme – jak známo – označit a setřídit následovně: království 
minerálů, království rostlin, království zvířat, království člověka a království ducha. Každé z těchto království ztělesňuje určitý 
specifický druh vědomí. Úkolem Hierarchie je rozvinutí jednotlivých druhů skrze: přizpůsobení Karmy, působení sil a poskytnutí 
vhodných podmínek. Určitý pojem o této činnosti můžeme získat krátkým přehledem různých aspektů vědomí rozvinutém v 
každém z těchto království. 
 
V království minerálů je úkolem Hierarchie rozvoj aktivity schopné rozlišování a výběru. Vlastností každé látky je určitý druh 
aktivity. V momentě, kdy tato činnost směřuje k budování tvarů, i těch nejprimitivnějších, je zde také schopnost rozlišování. 
Vědci to všude objevují a tak přibližují odhalení Božské moudrosti. 
 
V království rostlin se k této schopnosti rozlišovat připojuje umění reagovat na podněty a objevuje se základní stav druhého 
Božského aspektu, stejně jako v království minerálů můžeme vysledovat zrcadlení třetího aspektu aktivity. 
 
V království zvířat jsou tyto základní aktivity a pocity umocněny a objevují se příznaky (lze-li to tak nepřesně vyjádřit) prvního 
aspektu, čili zárodky vůle a záměru. Můžeme to nazvat dědičným instinktem, ale ten se projevuje v skutečnosti jako záměr v 
přírodě. 
 
Moudré je prohlášení H. P. Blavatské, že člověk je makrokosmem pro tři nižší království, jelikož v něm se spojují tři linie vývoje a 
doznávají plného užití. V lidském království je člověk bezpochyby aktivní inteligencí a nádherným projevem. Má v sobě začínající 
lásku a moudrost, přestože tyto parametry jsou až konečným cílem jeho úsilí. Má počáteční, dynamickou a iniciační vůli, která se 
plněji rozvine, až vstoupí do pátého království. 
 
V pátém království by se kolektivní vědomí mělo rozvinout a projevit v plném rozkvětu schopnost lásky a moudrosti. Člověk 
pouze opakuje na vyšší spirále dílo tří nižších království. V lidském království ukazuje třetí aspekt aktivní inteligence. V pátém 
království, které je vstupem do prvního zasvěcení a které zahrnuje všechny periody času, v kterých člověk přijímá prvních pět 
zasvěcení a v kterých pracuje jako Mistr, jsa součástí Hierarchie, láska-moudrost anebo druhý aspekt, přichází dovršení. První 
aspekt vůle se projevuje při šestém a sedmém zasvěcení, čili bude aspektem zářícím vpřed z bytosti „Mistra soucitu“ a „Pana 
lásky“, adept se stává něčím ještě větším. Vstupuje do ještě vyššího vědomí než kolektivní. Stává se Boho-vědomím. Spojuje se s 
velikou vůlí a údělem Logu. 
 
Stará se o různé božské atributy a péče o sémě sebeuvědomění u všech bytostí – to je úkol pro ty, kteří dosáhli, kteří vstoupili do 
pátého království a učinili své velké rozhodnutí, v nepředstavitelném sebezapření, které jich vede zůstat uvnitř planetárního 
schématu, aby mohly na fyzické úrovni spolupracovat s plány Planetárního Logu. 
 
C. Předávání vůle Planetárního Loga 
 
Členové pátého království předávají lidem a dévům, čili andělům, vůli Planetárního Loga, a skrze něj vůli Slunečního Loga. 
Každé planetární schéma, tedy i to naše, je jedním ze center v Logoickém těle, je výrazem určité formy, energie nebo síly. Každé 
středisko vyjadřuje sobě vlastní typ síly demonstrován trojím způsobem, vytvářejícím obecně tři aspekty v projevu... 
Zdroj: Alice Bailey & Djwhal Khul "Initiation, Human and Solar”                        © Preklad: Alina Motyková, Lydie Chytrová, Ludmila Kaletová, Yezid 

celý  článok  na    ...    www.cez-okno.eu/node/150     exkluzívne.cez.okno 



 

 KNIHA URANTIE – Predslov 
 
V MYSLIACH smrteľníkov Urantie, v pomenovaniach z vášho sveta existuje veľký zmätok, týkajúci sa 
významu takých termínov ako Boh, božskosť a božstvo. Ľudské bytosti sú stále väčšmi zmätené a neisté 
vzťahmi božských osobností určenými týmito početnými pomenovaniami. Kvôli tomuto pojmovému 
nedostatku spojenému s toľkým zmätkom predstavivosti som bol nasmerovaný sformulovať toto úvodné 
vyjadrenie do vysvetlenia významov, ktoré by mali byť spojené s určitými slovnými symbolmi, ako oni 
môžu byť ďalej použité v týchto písomnostiach, ktoré Orvontonské zbory odhaliteľov pravdy boli oprávnené 
preložiť Urantiu do anglického jazyka. 
 
Je neobyčajne ťažké prezentovať rozšírený koncept a pokročilú pravdu v našom úsilí rozšíriť vesmírne vedomie a zvýšiť 
duchovné vnímanie, keďže sme obmedzený použitím ohraničeného jazyka danej sféry. Ale naše zmocnenie nás 
napomína vydať maximálne úsilie na sprostredkovanie významu použitím slovných symbolov anglického jazyka. Boli 
sme inštruovaný uviesť nové termíny, aby význam anglickej terminológie použitej na sprostredkovanie nových konceptov 
nebol čiastočne, ani nijak inak zdeformovaný. 
 
V nádeji uľahčenia pochopenia a predídenia zmätku každého smrteľníka, ktorý smie čítať tieto písomnosti, považujeme 
za rozumné prezentovať v tejto úvodnej výpovedi náčrt významov spojených s početnými anglickými slovami, ktoré budú 
použité na pomenovanie Božstva a určitých pridružených konceptov vecí, významov a hodnôt univerzálnej reality. 
 
Ale za účelom vyjadrenia tohto Predslovu definícií a obmedzení terminológie je nutné predísť použitiu týchto termínov v 
nasledujúcich prezentáciách. Tento Predslov nie je preto konečnou výpoveďou samou o sebe, je to len konečný 
sprievodca navrhnutý pre pomoc tým, ktorí budú čítať sprievodné písomnosti, jednať s Božstvom a vesmírom vesmírov, 
ktoré boli formulované Orvontonskou komisiou, a za týmto účelom poslané do Urantie. 
 
Váš svet, Urantia, je jednou z mnohých obývaných planét, ktoré obsahuje miestny vesmír Nebadon. Vesmír, tvoriaci 
spolu s podobnými stvoreniami supervesmír Orvonton, ktorého hlavné mesto Uversa, zdraví naša komisia. Orvonton je 
jedným zo siedmych evolučných supervesmírov času a priestoru, ktorý obieha stvorenie božskej dokonalosti – centrálny 
vesmír Havona - bez začiatku a bez konca. V srdci tohto večného a centrálneho vesmíru je nehybný Rajský ostrov, 
zemepisný stred nekonečna a domov večného Boha. 
 
Sedem vyvíjajúcich sa supervesmírov v asociácii s centrálnym a božským vesmírom, na ktorý sa zvyčajne odvolávame ako 
na hlavný vesmír; tieto sú teraz usporiadané a obývané stvorením. Všetky sú časťami majstra vesmíru, ktorý tiež objíma 
neobývaný, ale mobilizujúci sa vesmír vonkajšieho priestoru. 
 

 
                    

                       Preklad: © CEZ OKNO (Petra Zulu, Yezid, PH). Všetky práva vyhradené; exkluzívne.cez.okno 
                                       Autor: Divine Counselor; Zdroj: © Urantia Foundation. All Rights Reserved  

                                      Pokračovanie nájdete na http://www.cez-okno.eu/node/206  
 
 



 

                            Fujarová škola 

Hovorí sa, že fujara má "dušu". Kto ju chce spoznať, musí milovať... Večer, keď je krajina 
ponorená do pokoja, pod rúškom tmy je čas na lásku. Zavrime oči a počúvajme hlas prírody, matky - 
Poľany. Zmĺkli vtáci a v tichu noci už počuť len čarovnú pieseň horského potoka. A vtedy berieme do rúk 
fujaru a skúšame sa s ňou rozprávať. Cez clivé, mumlavé tóny sa jej zdôverujeme so žiaľmi aj radosťami a 
ona nám vtedy vie porozumieť. Dajte fujare lásku a ona Vám ju opätuje. A tak žiadny večer nie je osamelý... 

Kto sme? 

• skupina priateľov, ktorí sa snažia chrániť čistotu fujary a 
šírenie jej dobrého mena vo svete 
 
• nebránime sa novotám, pokiaľ sa nepriečia kvalite, 
dobrému vkusu a s citom rozvíjajú to pôvodné 
 
Do "Fujarového cechu" môžu patriť: 
 
• všetci, ktorí nám budú pri tejto činnosti pomáhať 
 
• členmi sa stávajú zakúpením trička s logom spoločenstva 

 

Ako to začalo... Celý svet a teda aj Fujara sa 
vyvíja a už dávno neplatí, že je to intímny hudobný 
nástroj pastierov oviec. 
 
Začiatkom 21. storočia a hlavne po zapísaní fujary do 
zoznamu hudobných nástrojov v organizácii UNESCO 
sa už dá hovoriť o "fujarovej renesancii" a chýr o našom 
"kráľovskom" ľudovom hudobnom nástroji sa rýchlo 
šíri do celého sveta. 

Fujaroví nadšenci, aj profesionálni hudobníci neváhajú kvôli 
nej vycestovať aj priamo do jej rodiska, aby získali čo najviac 
informácií, či samotný hudobný nástroj. A tu je prvý 
problém: Absolútny nedostatok informácií na našom trhu. 
Žiadne knihy, noty ani filmy a útechou môže byť len 
niekoľko hudobných nosičov, ale to nestačí. 
Druhý a nemenej závažný problém je získanie kvalitnej 
fujary po výtvarnej, ale hlavne po hudobnej stránke. A práve 
kvalitné hudobné nástroje hľadajú milióny muzikantov - 
dychárov z celého sveta...   celý článok na     http://www.cez-okno.eu/node/190  

~ Hrochotský 
mlyn: 3.-6. apríla 
2008 

 
~ Kontakt:              
0949 566 950 
 

 
Čerpané z: Duša fujary.sk  



 

Stihneme to? 
 

To, že sa blížime k určitému civilizačnému zlomu, kedy doterajší spôsob života človeka i celej ľudskej 
spoločnosti dospeje k zásadným zmenám, nie je pre väčšinu pozornejších ľudí už žiadnym tajomstvom. 
 

Otázkou však zostáva, kedy a ako tento zlom nastane. Na tieto otázky nám nepriamo odpovedá i veľké množstvo súčasných 
odborných článkov o prírode a vesmíre, ktoré ukazujú, že doba zásadných zmien pre ľudstvo je naozaj blízko. Zlom v 
doterajšom spôsobe žitia sa približuje!  
 
Je však zvláštne, že mnohí stále ešte očakávajú onú zmenu, ktorá sa má v závere všetkých vecí naplno rozvinúť nad týmto 
ľudstvom, v podobe všetko ničiacej biblickej skazy. Čaká sa teda oná povestná Apokalypsa, ktorá učiní ostré zakončenie jednej 
éry ľudstva a za dramatických okolností otvorí éru novú. Takýto je všeobecný pohľad na príchod zmien. Domnievam sa však, 
že je to pohľad skreslený, dá sa povedať príliš lacný.Mnohým čitateľom biblie muselo už byť predsa viackrát jasné, že tak ako 
veľká časť dejov a udalostí (Stvorenie sveta, stvorenie človeka, vyhnanie z Raja atď.) je popisovaná ako prenesený obraz z 
úrovní nad hmotou, že tiež i všetko ďalšie, teda i zmienené Zjavenie Jánove a Izaiášove proroctvo sú podobného druhu. Že sú z 
najväčšej časti popisovaním dejov prebiehajúcich v jemnejšom stupni nad našim svetom. 
 
S týmto poznaním je tak zrozumiteľné tiež i to, že onú Apokalypsu prežívame z najväčšej časti už dnes, a to práve na 
psychicko-myšlienkovej a citovej rovine, v stave nášho vnútra bez toho, aby sme to pri svojom dennom vedomí poznávali. 
Vlastne už dlhšiu dobu prežívame onen ohlásený Boží súd nad ľudstvom a zdá sa, že si to vôbec neuvedomujeme. Alebo si to 
nepripúšťame. Inak by sme predsa museli v mnohých situáciách jednať s druhými ľuďmi a mysleť na druhých ľudí úplne inak 
– čistejšie a poctivejšie.  
 
Stojíme teda vo veľkom kolobehu Božieho súdu. Nachádzame sa už naplno v tomto súde so všetkými dôsledkami popísanými 
v proroctvách!  
 
V jemnom svete nad hmotou prebieha oná biblická Apokalypsa v plnej sile, tak ako bola popísaná pred tisícročiami. Len občas 
z tejto nadhmotnej Apokalypsy prenikne niečo do „našej“ viditeľnej hmotnosti (vojny, vraždy, podvody, ale tiež i činy dobra a 
pomoci). Už dlho sme teda všetci súdení pred príchodom onej zasľúbenej doby nového ľudstva. 
 
A čo teda táto hmotnosť, v ktorej sa práve nachádzame? Som presvedčený, že vrchol súdu v hmotnom svete nadíde úplne 
nečakane, prozaicky, a to tak, že nakoniec naše, dnes ešte celkom vnútorné, skryté myslenie a chcenie prenikne navonok a 
stane sa zjavným. Ako sa to prejaví? 
 
Len uvažujme: Dnešná civilizácia balancuje už dlho na nebezpečne hlinených nohách v mnohých bezpečnostných, 
ekologických a energetických záležitostiach. Stačí teda len, aby kvapka okolností toho či onoho dospela k roznietke a priniesla 
tak ľudstvu prekvapivý vývoj, vedúci k boju o prežitie. 
 
Tak nebudú musieť nadísť k hmotného prejavu toľko očakávané, mnohými vykladané apokalyptické fantázie a hrôzy (tieto 
výklady skôr nesú znaky ľubovôle a nie Božskej Spravodlivosti), ktoré sú v inej forme už v plnej činnosti v jemnejšom svete 
myšlienok a citov (filmy, knihy). Ľudstvo si v tom v tejto hrubej hmote nakoniec vystačí úplne samo so sebou. Hrubohmotný 
vrchol súdu tak nadíde celkom prosto, nenápadne, podobne ako keď sa pomaly ohrieva voda v hrnci. Žiadne zmeny nenadídu 
zo dňa na deň, tak ako je to väčšinou s mrazením v chrbte očakávané. 
 
Obávam sa, že však to je na onom súde Božom to najstrašnejšie, čo nás mohlo stretnúť. Áno, ten najvážnejší súd, rozhodujúci 
o našom duchovnom bytí a nebytí, je tak už tu! On už prebieha! Dnes a denne nás obklopuje a zosilujúc sa, súdi nás za všetko 
naše chcenie a jednanie. Výsledok sa potom zhrnie do jednej krátkej časti niekoľkých rokov, kedy vzplanie niektorá z 
rozbušiek (nedostatok ropy, energie, potravín, vody) a kedy sa potom v krátkej dobe núdze a nedostatku ukáže, akí my ľudia 
naozaj sme. To všetko bude potom ešte umocnené prírodnými a vesmírnymi udalosťami, ktoré sa tiež rok čo rok stále viac 
prejavujú (globálne oteplovanie, zmeny v slnečnej sústave). Áno, takýto bude očakávaný hrubohmotný súd Jediného, Svätého 
Boha! 
 
Takýto bude Boží súd nad Zemou a nad ľuďmi na tejto Zemi! Je isté, že to príde! Nie je dôvod dávnym zasľúbeniam neveriť. 
Naviac, keď vo svetoch, ktoré nevidíme, ale čiastočne ich môžeme vnímať, sú tieto udalosti už v pohybe (depresie, strach, 
stres, ale tiež i radosť a vnútorné nádeje), a stále sa zosiľujú. Stačí nám k tomuto poznaniu a pochopeniu sa len na okamžik 
zastaviť a v tichosti načúvať v sebe. 
 
Ak v týchto súvislostiach nahliadneme na ľudstvo nielen ako na celok, ale na prvom mieste nahliadneme na seba samého, 
vyvstane nám rýchlo celkom nová, pritom najvážnejšia otázka zo všetkých otázok. Táto znie: sme už takí, aby sme v našom 
každodennom spôsobe života dokázali obstáť v spravodlivom a nanajvýš neúplatnom Súde, ktorý oddeľuje bezohladne čisté od 
nečistého, poctivé od nepoctivého, mravné od nemravného? Obstojíme so svojím súčasných chcením a myslením tak, aby sme 
v blízkej budúcnosti neprepadli v skúške pravého ľudstva, v skúške z prejavovania láskyplnej pomoci blížnemu? 
 
Otázka teda neznie tak, ako je dosiaľ všeobecne dávaná – kedy a ako to príde. 
Správne má znieť táto otázka takto: Stihneme to? Dokážeme sa zmeniť teraz, ešte v túto hodinu? 
 
Zdroj: Zdruzenie-ludskost.sk 
 
http://www.cez-okno.eu/node/163  

 
 



 

Tutanchamonove proroctvá 1 
 
Toto je pravdivý príbeh o kráľovi-dieťati, zrodenom z nepoškvrneného počatia na brehoch Nílu pred viac 
ako 3000 rokmi. Učil svoj ľud Slnečnej vede, uctieval slnko ako boha plodnosti a konal zázraky. Hovorí sa, 
že keď zomrel, odišiel ku hviezdam. Nazývali ho opereným hadom. Najprv vám ale musím rozprávať o 
kráľovi-dieťati v Mexiku. I on bol zrodený z nepoškvrneného počatia pred viac ako 1250 rokmi v mexickej 
džungli. Učil svoj ľud Slnečnej vede, uctieval slnko ako boha plodnosti a konal zázraky. Hovorí sa, že keď 
zomrel, odišiel ku hviezdam. Nazývali ho opereným hadom. 
 

Palenque, klenot v džungli 

Oficiálny sprievodca uvádza, že synovec španielskeho kňaza Padre Antonia de Solis zo Santo Dominga bol prvý, kto 
znovu objavil biele vápencové stavby v Palenque (vyslovuj „palenki“) okolo roku 1746. Iní namietajú, že to bol 
prieskumník Ramón Ordonez y Aguilar, ktorý šiel v stopách zvesti o meste kamenných domov a prišiel na toto miesto zo 
San Cristobel de las Casas v roku 1773, čo podnietilo neskoršiu výpravu vedenú kapitánom José Antoniom del Rio v roku 
1784. 
 
Del Rio bol nasledovaný ďalšími hľadačmi pokladov. V roku 1839 bola expedícia vedená dvomi Angličanmi, Patrikom 
Walkerom a Johnom Caddym. Američan John Lloyd Stevens a Angličan Frederik Catherwood ich nasledovali v roku 
1840, miesto preskúmali a urobili fotografie a nákresy a roku 1851 dorazila výprava francúzskej vlády, ktorú viedol 
Désiré Charnay. 
 
Až v roku 1952 však mexický archeológ Alberto Ruz objavil skrytú hrobku vládca Pacala, kráľa-kňaza a vodcu Mayov z 
doby okolo roku 750 po Kristovi, ktorá bola skrytá vo vnútri Chrámu nápisov. 

Rozlúštenie pokladu Mayov 

Ruz si povšimol štyroch párov okrúhlych otvorov v jednej z podlažných 
dlaždíc chrámu na vrcholku pyramídy. Keď vyškriabal maltovú výplň, 
podarilo sa mu vyzdvihnúť dlaždicu z podlahy a odhaliť vápencový schod 
pokrytý sutinou. Potom, čo odmietol zásyp, objavil sa ďalší a ďalší. 
 
Po 26 schodoch dospel k podeste, ktorá odbočovala vpravo k ďalšej 
skupine zasypaných schodov. O dvadsaťdva schodov ďalej, tri roky po 
započatí prác, sa stretol s masívnou vápencovou stenou a kamennou 
schránkou obsahujúcou jedenásť nefritových korálok, tri ulity zafarbené 
na červeno, tri hlinené taniere a jednu perlu v lastúre naplnenej rumelkou, 
práškovou formou tekutej ortute. 
 
Keď archeológovia strhli stenu, ocitli sa v malej štvorcovej komore. Ich 
poblikávajúce baterky v tme rozoznali kosti jednej ženy a päť mužských 
kostier. 
 
Vľavo sa nachádzala trojuholníková kamenná doska blokujúca vstup do 
hrobky. Ruz odsunul kameň. Hrobka bola prvýkrát po 1250 rokoch 
otvorená. Stretol sa s ozdobne opracovaným velikým kusom vápenca, 
ktorý meral 3,65 metra (12 stôp) na dĺžku, 2,13 metra (7 stôp) na šírku a 
takmer 30 cm (1 stopu) na výšku a vážil asi 5 ton. Dva rohy dosky 
prekvapivo chýbali. 
 
Dňa 15. júna Ruz zostúpil po posledných štyroch schodoch do hrobky a 
vstúpil do komory. Na podlahe spočívali dve kamenné hlavy, z ktorých 
jedna mala „vysoký“ účes, zobrazujúci človeka v hrobke. 

Strop krypty bol podopieraný piatimi kamennými nosníkmi a steny zdobilo deväť Pánov noci ako v procesii. 
S páčidlami a tyčami nadvihli opracovanú dosku a odhalili sarkofág pod ňou. Jeho základni chýbal jeden roh a bola na 
mieste upevnená štyrmi kamennými zátkami. Keď zdvihli veko sarkofágu, ležali pred nimi kosti vládcu Pacala, ktorý 
zomrel roku 750 po Kristovi, v dobe vrcholu Mayskej civilizácie. 

Jeho rozpadajúca sa tvár bola pokrytá úlomkami nefritovej mozaikovej masky. V každej dlani držal nefritový korálok a 
jeden bol aj v jeho ústach. Mal štyri nefritové prstene na ľavej ruke a ďalšie štyri na pravej a na krku mu spočíval 
trojradový nefritový náhrdelník...                                                              celý článok na http://www.cez-okno.eu/node/164  



 

Marie z Magdaly a ženy v životě Ježíše 
 

V apokryfnom Filipovom evanjeliu sa uvádza, že Ježiša na jeho "pozemskej púti" vždy sprevádzali tri 
Márie: jeho matka, jeho sestra a jeho snúbenica. Jedná sa o reálne postavy, a to o Máriu, Ježišovu matku, 
jeho sestru Máriu Salomé mladšiu a Máriu z Magdaly, jeho "partnerku v rituále svadobnej komnaty" a 
významnou novozákonnú učiteľku Prednej Ázie. 
 
Z obsahu knihy: Láska ako mystérium poznania Boha; Tri Márie v biblii, apokryfoch a v koráne; Zrod kultu čiernych 
madon a Márie z Magdaly v Európe... 
__________________________________________________________________________________         

O jejím dalším životě vypravují již jen legendy. Odešla hlásat 
křesťanství do mnoha zemí a měst. Navštívila také Řím, kde se 
slovy „Kristus vstal z mrtvých“ podala císaři Tiberiovi červené 
vajíčko. Údajně v čase pronásledování křesťanů byla spolu se 
svým bratrem Lazarem a sestrou Martou zahnána na loď bez 
vesel, na volné moře. Na ní doplula do Francie a tam také hlásala 
evangelium. Podle jiné verze žila kajícnice v pustinách u Baume, 
několik kilometrů východně od Aix-en-Provence. Zde prý kolem 
poloviny 1. století Marie Magdalena zemřela. Díky pověstem 
vznikla ve Francii dvě poutní místa: Vézelay a Saint-Maximin-la-
Sainte-Baume. Podle řeckého podání přišla Magdaléna do Efezu 
(v dnešním Turecku), kde pomáhala sv. apoštolu Janovi, a tam 
také zemřela. 

Je velmi pravděpodobné, že v postavě Marie Magdaleny legendy 
a tradice spojily osudy několika osob. Od doby Řehoře Velikého 
byla tato Marie spojována ještě s dalšími dvěma ženami: sestrou 
Lazarovou a ženou-hříšnicí (což bylo běžné označení pro 
prostitutku), která Ježíšovi umývala nohy u stolu ve farizeově 
domě a u níž není v evangeliu uvedeno jméno. V západní tradici 
byly tyto tři ženy považovány za tutéž osobu, zatímco na Východě 
je rozlišovali. Přidržíme-li se striktně toho, co říká Písmo, pak 
není jasný a přesvědčivý důvod pro to, aby Marie z Magdaly byla 
identifikována se sestrou Lazarovou a s omilostněnou hříšnicí, a 
tedy považována za bývalou prostitutku. 

Další rozpory ohledně Marie Magdalské vznikly při nálezu 
apokryfních (nekanonizovaných) svitků po 2. světové válce v 
Horním Egyptě. Jsou čtyři a pocházejí z doby, kdy byla napsána i 
oficiální evangelia tvořící Nový zákon (konec 2. století). Jsou to 
Rozhovor se Spasitelem, Tomášovo , Filipovo a Mariino 
evangelium. Ve všech těchto apokryfech se uvádí, že Marie byla 

nejoblíbenější Ježíšovou učednicí. Kristus často dával ostatním za příklad její vzdělanost a rychlost správného úsudku. 
Židé zvyklí na poslušnost žen, které nelze považovat za sobě rovné a už vůbec nelze naslouchat jejich názorům, to dost 
nelibě nesli. Nejvíce ji odsuzoval Petr, který se ji prý pokoušel z Ježíšova okruhu vypudit. Ježíš se jí však ostře zastal a 
prohlásil, že neexistuje důvod, proč by žena nemohla chápat jeho učení stejně jako muž a proč by je nemohla předávat 
jiným.   Zdroj: http://cs.wikipedia.org/wiki/Marie_Magdalena  

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––-- 
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Egypťané nazývali svojí řeč jazykem bohů. Ukazuje se, že to nebylo ani tak přehnané, jak se 
dosud soudilo, protože zahrnuje mnoho unikátních rysů, který přesahuje jakékoli jiné jazyky. 
Egypťané si toho byli nepochybně vědomí. Můžeme tak soudit podle toho, že nejstarší podobu 
egyptštiny nikdy neopustili a v závislosti na vývoji jazyka a potřebách běžné komunikace a 
administrativy vyvíjeli paralelní jazykové fáze, které se mohly od původní předlohy lišit i 
písmem. Ta z hieroglyfů vždy vycházela. Nejpozoruhodnější zjištěním je, že fonetické hieroglyfy 
jsou definovány jako mantry. Ty jsme dosud pokládali za umělé modlitby. Ve skutečnosti však 
jde o základní biologicky a psychologicky smysluplné zvuky. Jakkoli se takové zjištění může 
zdát překvapivé, při bližším pohledu je zcela zákonité, protože je tím přirozeně osvětlen počátek 
vzniku jazyka. 
Bližšie info na http://www.cez-okno.eu/node/311  




