Jan Jelínek - knihkupectví Hledající

Prodejna: Za Pohořelcem 12, 169 00 Praha 6,
otevřeno: pondělí až pátek 10 - 18 hod., ve středu do 20 hod.
tel.: 220 873 250, mobil/SMS: 776 453 310, vedoucí: 777 564 458,
www.hledajici.cz, e-mail: info@hledajici.cz .

Nejbližší číslo Zpravodaje zašleme na požádání jednorázově zdarma.
Chcete-li Zpravodaj dostávat pravidelně, kontaktujte nás prosím.
Lyžařské vleky jsou sice ještě v plném provozu, jaro se však již nezadržitelně
blíží. A s ním, alespoň jak doufáme, i nová chuť do života, a nového poznávání
a hledání. Považujete-li pak za neodmyslitelnou součást těchto činností i knihy,
potom jste na tom správném místě.
A abychom vám poznávání usnadnili, přichystali jsme na březen již podruhé
v naší historii slevovou akci na celý sortiment. Sleva 11 % bude poskytnuta na
všechny objednávky přes internetový obchod uskutečněné v průběhu března – ať již
k zaslání poštou či k osobnímu vyzvednutí. Sleva se netýká knih antikvárních a ani
není možné zlevněné knihy kupovat s možností vrácení. Při platbě se předpokládá
platba v hotovosti. Při osobním vyzvednutí prosím přineste s sebou e-mailové
potvrzení rezervace.
Těšíme se tedy na Vaši jarní návštěvu a objednávky.
S úctou
Jan Jelínek

Knihovna, kde si můžete vypůjčené knihy ponechat?
ANO: Knihkupectví Hledající
a jeho Bezplatná půjčovna esoterických knih
(více na http://bepek.hledajici.cz)

Trvale vykupujeme knihy do antikvariátu
Po celou provozní dobu.
Do dvaceti kusů na počkání za hotové.
Všechny tituly, které jsme kdy měli v nabídce.
Nemusíte se domlouvat předem - prostě stačí přijít.
Od loňského roku máme i online výkupní kalkulačku v internetovém
obchodu,1 která dokáže počítat i zvýhodnění při výkupu vzácných knih.
Další podrobnosti vám rádi sdělíme v prodejně nebo telefonicky.

1 http://knihy.hledajici.cz/kalkulacka.php
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nebo odkazem z horní lišty

Meditace nad knihami
Logos 1, 2/2012 – sborník pro esoterní chápání života a kultury
Trigon 2013
Vzhůru! Vstupujeme do roku 2013 otevírajíce stránky Logosu, jenž nese vročení 2012. Nakročeni k budoucímu neseme v sobě minulé. Pobídnutí Vzhůru! přitom
nesměřuje jen k prostému pohybu vpřed, zaznívá v něm vertikalita – vzestup, vztyčení, (v)zdvih, vzpruha, vzepětí i vzdor, vzchopení se a vzmach. S nadějí vzhlížíme
vzhůru, vyhlížíme znamení shůry. Znamení zaznamená, pozná, kdo je vzhůru a bdí.
Bdělost předpokládá bedlivou dbalost o vlastní vědomí. „Dokud se zcela neprobudím, připoután k trůnu bytí, jsem svědek klamaný soudem, jsem soudce klamaný
svědectvími, jsem advokát plýtvající hlasem i porota retující právo a spravedlnost.
Jedině absolutní bdělost přivádí k Jedinému, neznajícímu plurál,ÿ píše D. Ž. Bor
ve své poslední, nedávno vydané knize Tajemný svět pravěku. Bdělost, toť vše!,
zaznívá ozvěnou. . .
Toto číslo sborníku Logos tvoří několik výjimečných příspěvků – rozhovor
s prof. Milanem Nakonečným, články na faustovské téma, blok věnovaný výtvarníku a měditepci Vojetěchu Jirásko, jehož práce zdobí obálku letošního Logosu,
a další. Přinášejí svědectví o odhodlání „tvořit celou svou bytostíÿ, bdít. Jak se
píše v jednom z publikovaných materiálů, „to bdění musí být absolutní, čisté jako
život, silné, jako o život. Potom je šance. . . Jedině tak.ÿ
-zz-

Ida Rystonová: Byliny na jídlo a čarování
Vodnář 2012
Staré recepty mají své kouzlo, stejně jako staré domy - dýchnou na nás atmosféru starých časů. Rádi se k nim vracíme, rádi si je prohlížíme, rádi se jimi
inspirujeme a rádi nostalgicky vzpomínáme na jejich zašlou slávu, na kouzelnou atmosféru starosvětských kuchyní našich prababiček, na jejich nápadité využití všech
darů přírody, na umění vytvořit z mála hodně. Tenkrát nebyly supermarkety, kde
se dá v každé roční době koupit ovoce a zelenina z celého světa, ale přesto se žilo
zdravěji. Tenkrát bylo všechno „Bioÿ. Byliny rostly v čistých lesích, v polích i na
zahrádkách, na stráních kvetly plané ovocné stromy a na podzim dozrávaly bobule
planých keřů, tak bohaté na vitaminy. Ne, že by dnes nedozrávaly, koho ale dnes
napadne si je nasbírat? Koho napadne natrhat si v čistém prostředí divoké ovoce,
když obchody jsou plné šlechtěných druhů, i když s chemií? Koho napadne natrhat
si k jídlu čerstvý plevel místo koupených zvadlých vitaminů? Dnes ani lidé nevědí,
který je jedlý a který ne a kolik hodnotných vitaminů a minerálů v sobě ukrývá.
Proto vznikla tato knížka. Proto, abyste věděli, že plevel a pláňata mohou být
zdravější než drahá cizí zelenina plná chemie, abyste je znali a věděli kde je najít
a jak je použít - třeba jen ze zvědavosti nebo k potěše a podivení hostů. Protože
kamkoli se podíváte, všude najdete spoustu zdravé potravy, která nic nestojí. . .
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Byron Brown: Duše beze studu
Maitrea 2013
Tato kniha vás seznamuje s celoživotním procesem, ve kterém se učíte nehodnotit se. Vlivem tohoto procesu i toho, co jej přesahuje, můžete zakusit sami sebe
jako živoucí duši. Konkrétně vás tato kniha provede procesem, který je postaven
na vašich živých zkušenostech a při němž odhalíte vliv posuzování na váš niterný
život. Informace v této knize nemají formu teoretického pojednání, ale nabízejí
živý proces a praktického průvodce osvobozením se od útoků na sebe sama. V celé knize se budete setkávat s osobními příklady jednotlivců i příklady, které jsou
čerpány z práce se studenty.
Práce se soudcem a objevování pravdy je cestou osvobození. Když si uvědomíte, že jste ve vězení střeženém soudcem, potom doceníte i silnou touhu duše po
svobodě. Každá vnější forma poddanství v lidské historii odráží uvěznění duše na
duševní úrovni, jež má původ v nevědomosti a v neprozkoumaných domněnkách.
Jste otroky svých vlastních myšlenek vztahujících se k tomu, kým jste a jací máte
být. . .

Jeho svatost Dalajlama: Soucitnost – Učebnice vytváření vnitřního míru a šťastnějšího světa
Euromedia 2012
Je lepší být od samého začátku spokojen se svou materiální situací, která je
už ze samé podstaty omezená. V soucitnosti a altruismu však neexistují žádné
hranice, a proto bychom neměli být spokojeni se stupněm, jehož jsme dosáhli.
Bohužel často máme pocity přesně opačné: spirituálně jsme spokojení i s malým
množstvím praxe a pokroku, ale materiálních věcí si žádáme stále více. Přitom
by to mělo být obráceně. Je chybou myslet si, že když máte víc peněz, je vhodné
utratit jich víc za jídlo, oblečení a ozdoby jen pro sebe. Místo toho byste měli
věnovat víc peněz na zdravotní péči a vzdělání pro chudé. Toto není žádný násilím
vnucovaný socialismus, jde o dobrovolnou soucitnost.
To nejdůležitější je spokojenost. Jestliže jste spokojeni, pokud jde o materiální věci, jste skutečně bohatí. Bez spokojenosti nedosáhnete štěstí, ani kdybyste
byli miliardáři. Pořád budete pociťovat hlad po více a více majetku, a tak nebudete bohatí, ale chudí. Jestliže hledáte spokojenost ve vnějších věcech, nikdy jí
nedosáhnete. Vaše touha se nikdy nenaplní.

17843 PL069 HY012

i takto úsporně může vypadat vaše SMS-objednávka na dvě knihy2
2 pětimístné zákaznické číslo najdete např. nad adresou na Zpravodaji nebo na každé faktuře;
objednací kódy knih jsou uvedeny ve Zpravodaji i na internetu; posílejte na tel. 776 453 310
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Lenka Karhanová Hromadová: Původ negativních
sil a možnosti homeopatie
Oftis 2012
Homeopatií nelze spasit zlo:
Je třeba zde zdůraznit skutečnost, že se homeopatická úprava nedělá proto,
aby se ze tmy stalo světlo nebo aby se zlo proměnilo v dobro. Zlo totiž ve své
přirozené síle nutí člověka k vnitřnímu vývoji většinou správným směrem, a to
formou nátlaku a strachu. Tím pádem je homeopatická úprava na místě tam, kde
tma téměř ovládla světlo, a tam, kde je dobro a přirozený život zastíněn abnormálně zvýšeným množstvím negativní energie. U člověka se tento stav projevuje
například celodenní depresí, únavou a celkovou nechutí žít. Na fyzické úrovni je to
chronická nemoc, alkoholismus, apod. Homeopatika uvádí člověka do rovnováhy,
která byla soustavně narušována několik let nejen v současném životě zkoumané
osoby, ale i u jeho předků a v jeho minulých životech.
Vzhledem k tomu, že je z hlediska vývojových stádií duševního života člověka
důležitá jednota protikladů - dobra i zla, světla i tmy, musím znovu upozornit na
to, že „peklo nelze spasitÿ. Což vysvětluji hned v první kapitole o původu zla.
Určité formě tzv. čistého zla není dovoleno vrátit se zpět do vyššího světa, nýbrž
došlo z rozhodnutí z nejvyšší instance, že se zlo musí opakovaně rodit na zem
po všechny věky věků. Tento ortel se podle mě nedá změnit žádnou metodou ani
rituálem. Osobně si však během práce s klientem neodvažuji určovat skutečnost,
komu je možno pomoci a komu nikoliv. Každému je totiž třeba dát možnost. V této
práci není možné vydávat žádné ortely.
Nechtít být nikomu na obtíž může být také jen nedostatek odvahy.
Oliver Wapitti: Severní soulad

Bill McKibben: Zeemě - Jak přežít na naší nové nehostinné planetě
Paseka 2013
Především už teď by mělo být jasné, že pro fosilní paliva platí, podobně jako
pro potraviny a snad i víc, že tahle záležitost je „příliš velká na to, aby padlaÿ.
Spálením každého litru benzínu, každého krychlového metru plynu a každé tuny
uhlí, které jsme získali, jsme dokázali narušit stabilitu klimatu, jež lidskou civilizaci
provázela. Dokázali jsme také vybudovat veškeré hospodářství na víře, že zásoby
jsou věčné; tato konstrukce se nám právě začíná hroutit. Hroucení zatím probíhalo
zhruba následovně: za benzín platíme čtyři dolary za galon, čímž jsme se octli
v počáteční fázi hospodářského poklesu. Rusko dočasně zastavilo dodávky plynu
Ukrajině - a zároveň části západní Evropy. Když na jihovýchodě Spojených států
začínaly řádit hurikány Gustav a Ike, reﬂektoval to redaktor jedněch novin titulkem
„Řidiči se táhnou za cisternami s benzínem jako holky za rockovými kapelamiÿ. . .
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Doreen Virtue: Chci změnit svůj život, ale nemám
na to čas
Synergie 2012
Zdá se vám, že máte v životě nedostatek času? Běháte celý den jak o závod, a
přece toho stihnete tak málo? Řešením není 26hodinový den, ale realistická organizace času a strategie priorit, které vám umožní mít svůj časový harmonogram
pod kontrolou.
Organizování času je vlastně organizování života. Znamená to udělat si čas na
všechny priority včetně relaxace, rodinné zábavy, duchovního růstu, sportu, dalšího
vzdělávání a vydělávání peněz. Uf! Zdá se vám myšlenka, že byste tohle všechno
měli dělat, lákavá? Možná budete muset některé části svého rozvrhu zredukovat.
Ale nebojte se, nebudou vám vůbec scházet. Jenom ze svého balonu vyhodíte
aktivity, které kradou energii a marní čas, abyste byli lehčí a mohli se vznášet
výš. . .

A. a B. Peasovi: Řeč těla lásky
Portál 2013
Zkřížené paže: Již v raném věku se naučíme vyhledat bezpečnou bariéru, pokud
se chceme před něčím chránit. V dětství se schováváme za nějaký pevný předmět,
například za stůl, křeslo, kus nábytku nebo pod matčinu sukni, kdykoli se nám zdá,
že jsme v ohrožení. S přibývajícím věkem se skrýváme důmyslněji. V dospělosti
položíme jednu nebo obě paže na hrudník v podvědomé snaze postavit bariéru
mezi sebe a to, co vnímáme jako hrozbu nebo nežádoucí jev. U žen je bariéra ze
zkřížených paží méně nápadná než u mužů, protože žena může uchopit například
kabelku nebo peněženku.
Kabelka použitá jako ochranný val naznačuje, že žena nemá zájem - muž by
se měl stáhnout a zachovat si důstojnost. . .

Pavlína Brzáková: Hlas a dech čínské zpěvačky
Feng-yun Song
Eminent 2013
Už víme, že při zpěvu aktivizujeme dýchací proces a v té souvislosti i cirkulaci
energie. Čchi se rozproudí, podpoří krevní oběh, tělo se rozpohybuje a začne se
otevírat. Při tom se z vědomí vynořují nejrůznější pocity a emoce. Rozpohybování
se ubírá jangovým směrem, což znamená, že vyrábíme pocit radosti a štěstí. Cítíme
se dobře.
Kurz hlasové autoterapie probíhá v cyklech. První část nazývám „Objevení
hlasuÿ. Sedíme v kruhu, každý účastník řekne něco o sobě a „představí seÿ zpěvem.
Tak získám o seminaristovi první informace. . . Začínáme laděním, velmi jemným
procesem, a postupujeme ve třech rovinách. Ladíme fyzické tělo - zaujímáme postoj
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a soustředíme se na správný dýchací proces. Zaměřujeme se také na emoce, jež jsou
projevem tohoto procesu. Vnímáme reakce těla na podněty zvenčí i zevnitř. Tady
začíná autoterapie. . .
„Pravdaÿ je pošetilost, za kterou jsme ochotni se bít a strádat.
Oliver Wapitti: Severní soulad

Paulo Coelho: Rukopis nalezený v Akkonu
Argo 2013
„Nejhorší není klesnout, nejhorší je zůstat na zemi. Poražený je jen ten, kdo
se vzdá. Všichni ostatní jsou vítězové.ÿ
V předvečer útoku křižáků na Jeruzalém svolává místní řecký učenec zvaný
Kopt obyvatele města. Nehodlá jim dávat rady jak se bránit proti nepříteli, nechce
vychvalovat jen jedno náboženství ani položit základy náboženství novému. Podělí
se s nimi o to nejlepší, co v životě vyslechl a čemu ho naučila vlastní zkušenost.
Přítomní se ptají, kdo je jejich skutečným nepřítelem, a kladou Koptovi otázky
týkající se smyslu boje, krizí a změn, strachu, krásy i milostného vzplanutí a chtějí
také vědět, jak najdou svou vlastní cestu.
Ještě po tisíci letech si odpovědi řeckého ﬁlozofa uchovávají svou platnost.
Jejich význam je dnes možná větší než kdykoliv předtím.
PŘEDPLAŤTE si Zpravodaj a inzerujte zdarma!
bezplatně otiskneme Vaše krátké oznámení na téma
„vzkazuji ostatním hledajícímÿ
(předplatné na celý rok ve výši 48 Kč se připočítává k nejbližší zásilce knih)

Anketní otázka
Poslední dva měsíce visela na internetu anketa, kterou jsme si dělali průzkum, jak
dalece jsou rozšířeny elektronické čtečky knih. Výsledek určitě není zcela reprezentativní, přesto nás překvapilo, jak málo jsou čtečky mezi odpovídajícími rozšířeny.
Plných 84 % čtečku nemá a neuvažuje o jejím pořízení, dalších 5 % pak čtečku sice
nemá, ale její pořízení plánuje. Naproti tomu pouze 11 % odpovídajících čtečku
má, a z toho 9 % ji hodně využívá. Odpověď „čtečku vlastním a všem doporučujiÿ
pak nezvolil nikdo.
2 v rozsahu do tří až pěti řádek textu ve Zpravodaji; zdarma otiskneme jedno oznámení ročně;
možná je i propagace živnosti; předplacena musíte mít ještě alespoň tři čísla Zpravodaje nebo si
předplatné prodloužit
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Předpokládáme, že výsledky jsou částečně poplatné oblasti literatury, ve které
se pohybujeme a možná i věkové skladbě našich čtenářů, ve které jsou velmi nízké
věkové kategorie málo zastoupeny. Vše se také samozřejmě vyvíjí v čase.
Zatím pro nás tedy i anketa potvrdila to, čím se řídíme. „Ševče, drž se svého
kopytaÿ - v našem případě tedy knih papírových.
V dnešní otázce bychom se vás zeptali, jaký zájem ve vás vyvolávají naše méně
běžné služby. Zkuste se krátce zamyslet a označit v následující anketě variantu
nejvíce odpovídající:
Jakou službu knihkupectví Hledající považujete za nejzajímavější?
1.
2.
3.
4.
5.
6.

prodej knih s možností vrácení do 3 let
bezplatná půjčovna esoterických knih
konvička čaje zdarma při nákupu nad 500 Kč
výkup knih do antikvariátu za předem zaručené ceny
systém doporučování knih spojený s výhodnějším výkupem
rozhovory s autory toho správného ladění

Odpovídat můžete jako obvykle na webu či libovolným jiným vhodným způsobem.
Za odpovědi mnohokrát děkujeme.

SvezuTě.cz

– podpora autostopu a spolujízdy

S radostí Vám oznamujeme, že koncem ledna bylo ministerstvem vnitra zaregistrováno naše občanské sdružení „SvezuTě, o.s.ÿ a bylo mu přiděleno IČ 01356135.
Kromě již vydaných čokolád, které činnost sdružení připomínají a které můžete
přiobjednat k nákupu3 dále pracujeme na modelu činnosti sdružení.
Jedním z cílů, který se ostatně již realizuje, je, aby se začalo o větší možnosti
spolujízdy hovořit. Jako řidiče mně mrzí, že i když bych často rád stopaře vzal,
je jich velmi málo. Jedním důvodem určitě je, že je problematické, kde vlastně
nastoupit (hlavně na výpadovkách z velkých měst, kde je provoz opravdu silný
a vhodných míst málo). Druhým důvodem je, že se s tímto ekologicky šetrným
způsobem dopravy v podstatě ve větším měřítku nepočítá.
Prozatím tedy odkazujeme alespoň například na Jízdomat (www.jizdomat.cz),
kde již začíná být docela slušná nabídka spolujízd mezi většími městy. Naším snem
by pak bylo zprovoznit on-line aplikaci pro již běžně rozšířené chytré telefony
s GPS, která by párovala zájemce v okamžiku požadavku na svezení (či nabídnutí
svezení). Při dostatečné penetraci by se tento systém dal využít i uvnitř měst a
koexistovat společně s MHD a taxislužbou. To je však již takový sen do budoucna,
i když některé kroky již děláme.
Chcete-li se přidat, najdete informace na stránkách www.svezute.cz nebo na
Facebooku. Zatím budeme rádi za lajky, brzy bude i ustavující schůze a bankovní
účet. Pro případné zájemce se pak otevírá možnost stát se členem sdružení nebo
jakkoli jinak se zapojit. Třeba programátoři jsou velmi vítáni :-).
Děkujeme za Vaši přízeň.
3 jedná

se o běžné 100g čokolády Milka za 20 Kč se samolepkou SvezuTě
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Festival Evolution - 19. - 21. 4. 2013
- představí trendy, novinky a inspirace pro moderní životní styl
Festival Evolution zastřešující pět souběžně probíhajících veletrhů - Biostyl,
Zdraví, Ecoworld, Esoterika a Inspirace - se bude konat na Výstavišti v Praze
Holešovicích od 19. do 21. dubna 2013.
Největší tuzemský kontraktační a prodejní veletrh nabídne již po osmé novinky i zavedené produkty, které v tomto oboru fungují, ať jsou to biopotraviny či
potraviny z ekologického zemědělství, ekologicky šetrné produkty, ale třeba i bylinné preparáty, potravinové doplňky a speciální výživa; hojně zastoupena bude
kosmetika, drogistické zboží či textilní výroba. Návštěvníci i vystavovatelé se mohou těšit na několik novinek. Původní veletrh zdravé výživy a zdravého životního
stylu bude rozdělen na dvě části - Biostyl pro certiﬁkované BIO produkty a veletrh Zdraví pro přírodní produkty, kvalitní regionální potraviny, zdravou výživu a
zdravý životní styl. Letošní Ecoworld bude opět zaměřen na ekologické výrobky a
služby, velký prostor bude jako vždy věnován neziskovým a zájmovým sdružením.
Esoterika návštěvníky nechá nahlédnout do oblastí, které našemu životu dávají
hlubší rozměr - alternativní medicína, relaxační a léčivé techniky, různé metody
pro dosažení tělesné i duchovní harmonie, nové i tradiční směry terapie a poradenství. Osobní rozvoj, vzdělávací projekty a metody, ale také třeba aktivní odpočinek
nebo získávání nových zážitků budou náplní veletrhu Inspirace.
Zájem o tyto oblasti ze strany veřejnosti roste - zdravý životní styl je v současnosti stále více skloňovaným pojmem, touha po zdraví je přirozenou lidskou
vlastností a stále více lidí stojí o informace o tom, co je pro jejich kvalitní život
prospěšné. Zároveň roste počet lidí, kteří jsou ochotni měnit své návyky a pro své
zdraví jsou ochotni něco udělat. Ruku v ruce se zdravím tělesným jde i zdraví
duševní, či duchovní, na které se zaměří veletrhy Esoterika a Inspirace. Veletrhy
představí mnoho (staro)nových technik a směrů, které se v této oblasti nabízejí,
prezentovat se zde budou například relaxační a léčebná centra, meditační techniky,
alternativní léčení, kurzy, poradny, nebo zájmová či profesní sdružení.
Návštěvníci budou moci nejen nakupovat, ale také ochutnávat a vše vyzkoušet,
atraktivní jsou předváděcí akce, autogramiády, ochutnávky či konzultace, lákadlem
bývá poradenská zóna, která je zaměřena na praktické ukázky z oblasti alternativní
medicíny, zdravého života i z oblasti esoterické.
Kromě široké nabídky produktů a služeb přinese Festival bohatý doprovodný
program, návštěvníci se mohou těšit na přednášky, workshopy, výstavy, ﬁlmová a
divadelní představení, ukázky zdravého vaření a cvičení, ochutnávky, odpočinkové
zóny s kavárnami a čajovnami. Rodiny, které na veletrh vyrazí s dětmi, mohou
využít dětské koutky s interaktivními programy. V letošním roce budou doprovodné akce zaměřeny na nové přístupy k elementárním tématům života, velký prostor
bude věnován dětem a přirozenému mateřství, výchově a vzdělávání. Jeden z programových bloků zacílí na zdraví - tělesné i duševní, další na kvalitu prostředí, ve
kterém žijeme.
Přijďte načerpat jarní inspiraci a nové nápady na unikátní přehlídku jedinečných přednášek a programů a využít atraktivní nabídku zboží a služeb!
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Partnerem veletrhů je Incheba Praha, generálním partnerem veletrhu BIOSTYL je již tradičně společnost SPAR Česká republika, která představí novinky
prémiové řady bio výrobků - NATUR*PUR.
P.S. K tomuto oznámení se přidáváme i jménem našeho knihkupectví, protože
budeme na výstavě tak, jako již tradičně, vystavovat. Již potřetí se můžete těšit
na širokou nabídku antikvárních knih s veletržní slevou 50 % a také komplet Totemová zvířata za zvýhodněnou cenu 330 Kč (běžně 420 Kč). Rádi Vás
u stánku uvítáme.
www.festivalevolution.cz
Festival Evolution / veletrhy Biostyl, Zdraví, Ecoworld, Esoterika,
Inspirace / 19. - 21. dubna 2013 / Výstaviště Praha - Holešovice

„Vzácná knihaÿ nemusí být
vzácná pro každého
Možná jste se již setkali s naší zmínkou o „vzácných kniháchÿ. Co to vlastně
je? V našem pojetí jde o knihy (samozřejmě z našeho oboru), o které je větší
zájem a jsou delší dobu rozebrané. O výkup těchto knih do antikvariátu máme
pak samozřejmě velký zájem. Naštěstí takovéto knihy nejsou vzácné pro každého
a je možné, že některé z nich leží ve vašich knihovničkách bez povšimnutí. A to je
právě případ, kdy bychom Vás rádi oslovili.
Nechceme jít cestou, kdy se vzácnost hodnotí cenou. Vymysleli jsme proto jiný
model. Za každou nabídnutou vzácnou knihu nabízíme vykoupení dalších deseti
„obyčejnýchÿ knih za výhodnějších podmínek (tedy za 20 % poslední známé prodejní ceny místo jinak zaručených 10-ti procent)4 . Vzácné knihy se vykupují běžně
za 30 % a v březnu dokonce za 50 %, abychom to, že o ně máme opravdu zájem,
připomněli5 .
Vyzkoušejte si ostatně vše sami ve „výkupní kalkulačceÿ v našem internetovém obchodu. Můžete zkusit přidat některou ze vzácných knih nanečisto (jejich
seznam najdete na www.hledajici.cz/vzacne.htm) a pozorovat, jak se změní
výkupní ceny i u knih ostatních. Pokud pak doma nějakou přebytečnou vzácnou
knihu opravdu objevíte, budeme rádi dvojnásob. V měsíci březnu můžete výkupy
obsahující vzácnou knihu zasílat dokonce i poštou, a to bez předchozí domluvy.
Donesete-li pak knihy osobně, provedeme menší výkupy (do 20-ti knih) na počkání
za hotové, ostatně tak jako obvykle.
Pusťte tedy jarní vítr do Vašich poliček a přijďte. Těšíme se na Vás.
4 toto

se netýká knih doporučovaných, které vykupujeme za 30 % ceny tak jak tak
si prosím, že za určitých okolností dokonce vzácné knihy prodáváme za stejnou
cenu, jako je nakupujeme - to když vydrží v poličkách až do výprodeje; to se však naštěstí stává
poměrně málo často
5 všimněte
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Členství v Kruhu Hledající
Kromě výhod, které jako majitel průkazky člena Kruhu Hledající dostanete a jejichž seznam je zrekapitulován níže, nám složením záloh6 v neposlední řadě pomáháte v provozování naší již přes dva roky fungující bezplatné půjčovny esoterických
knih (http://bepek.hledajici.cz). Za tyto prostředky můžeme totiž vykupovat
další knihy do antikvariátu a stále tak rozšiřovat půjčovní fond.
V současné době se všichni členové Kruhu mohou těšit na tyto výhody:
• sleva 50 % na antikvariát i v měsících květnu a listopadu (běžně únor, srpen)
• prodloužená bezplatná výpůjční doba na 28 dnů (běžně 14 dnů)
• přednostní přístup k seznamu vzácných knih (týden po vykoupení pouze pro
členy)
•
•
•
•
•
•

sleva
sleva
sleva
sleva
sleva
sleva

50
25
20
10
15
20

%
%
%
%
%
%

na rezonanční lehátko v centru Dajána
na homeopatické poradenství u Hannah Machové
na výklad Osho Zen tarotu u Jolany Magdaleny Tuháčkové
v prodejnách zdravé výživy Alterna Medica
a více na kurzy konané v centru Nesměň
na bachovy esence a další v prodejně Johanka

Bližší informace najdete na http://kruh.hledajici.cz .

Rozhovor s Helenou Zelenkovou
(terapeutkou a autorkou knihy „Láska k Moudrostiÿ)
JJ: Vaše kniha „Láska k Moudrostiÿ je naprosto úžasná. I její název myslím
dokonale vystihuje poselství, jež je v ní ukryto. Prozraďte nám prosím, jaké události jejímu vydání předcházely. Zrála ve Vás dlouho? Promítly se do ní i příběhy
lidí, kterým jste pomáhala?
HZ: Kniha dostala název dle lahvičky z Aurasomy, kterou jsem si vybrala jako
cestu své duše asi před 20-ti lety. Uvědomila jsem si skrze ni své poselství pro lidi,
že je mám od chytrosti převést do moudrosti. Ovšem jen tu hrstku, která se dá.
Přišla jsem na svět dobrovolně, karmou nezatížena, pro pomoc lidem. Valnou
část života jsem některým lidem byla pro smích, protože jsem vždy myslela srdcem
a cítila hlavou. Můj první syn má Downův syndrom a stal se jediným mým učitelem
- tady na Zemi. Říká, že se mi musel narodit, že bych to bez něj tady nezvládla.
Mojí snahou je probudit lidi z tisíciletého spánku, aby také oni mohli pracovat
na velkém Díle a stali se tak pomocníkem Boha na Zemi. Laskavých, milujících a
soucítících je velmi málo. Malé procento lidí se dosud vyvázalo z temnoty, která
zatím vládne tomuto světu.
6 členem se stanete po složení vratné zálohy 1000 Kč; omrzí-li vás členství, můžete si zálohu
po vrácení průkazky vzít zpět nebo za ni nakoupit knihy
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Kniha sama je souborem mých přednášek, které byly posledních 8 let každý
týden. Jsou v nich zpracovány do největší hloubky životní příběhy lidí, které mne
inspirovaly, stejně jako můj osobní příběh.
JJ: Jedním z témat, kterým se v knize zabýváte, je etika. Zkusme malý příklad: Prodavač se splete ve svůj neprospěch. Upozorním ho na to. Když se splete
podruhé, již nic neříkám a pomyslím si „tak to už je jeho problémÿ. Myslíte, že je
takováto úvaha přiměřená?
HZ: K otázce jak se zachovat, když se prodavač opět splete ve svůj neprospěch:
Situace se nedá paušalizovat, neboť když dva dělají totéž, není to totéž. Vždy je
vůdčí pocit. Ten člověku poradí, jak se správně zachovat. Člověk by měl vždy
poděkovat veškerenstvu, protože dar je odtamtud, ne od toho prodavače. Pokud
může dotyčný ze situace vystoupit a nedrží ho ona sama jako v kleštích, pak je
v pořádku, že si peníze nechal. Pokud začne zvažovat rozumem, čili egem, pak je
lepší peníze vrátit, neboť dotyčnému nepatří.
Sama jsem měla možnost zažít asi před 15-ti lety rok života, kdy jsem byla
se svým synem odkázána na jeho invalidní důchod. Můj důchod invalidní mi byl
odebrán pro 2 chybějící body. Po komatu jsem se dostala do těžkého únavového
syndromu, takže jsem pracovat opravdu nemohla, i když bych bývala moc chtěla,
neboť má práce byla pro mne mé hobby. Rok jsem se soudila, než mi invalidní
důchod vrátili, což pro mne byla velice cenná zkušenost. Na sociálce Prahy 10 moc
dobře znali mou situaci, ale nemohli mi ničím přispět, protože se mnou věděli, že
soud musím vyhrát.
Uvádím jen pro dokreslení situace. Špatně se nám s Péťou určitě nežilo. Jsme
velice skromní oproti ostatním lidem a já si hlavně nikdy na svůj úděl nestěžuji,
protože na všem si umím najít pozitivní. Nesčíslněkrát se stalo, že zafoukal vítr a
jakoby náhodou přivál papírové peníze, někdy i papír byl dost velký. Pak někteří
přátelé mne často zvali na jídlo s tím, že „nemohou nechat vymřít ohrožený druhÿ.
Pokud člověk ani v této situaci nezahořkne na život a žije ho stále s radostí, bývá
na konci každé takové zkoušky velká odměna.
Jo a na té sociálce za mne zaplatili pokutu za jízdu na černo, protože věděli,
že na jízdenku opravdu nemám.
JJ: Nyní však zkusme těžší téma: Milosrdná lež. Z Vašich poznámek jsem
vyrozuměl, že Váš názor je „rozhodně neÿ. Asi bychom však měli brát ohled třeba na malé děti a nestresovat je například vážnou nemocí maminky se špatnou
prognózou? Nebo i tady by bylo vhodnější sice citlivě, ale rozhodně říci pravdu?
HZ: Co se týká milosrdné lži, já sama říkám lidem pravdu až tam, kam jsou
schopni ji přijmout. Je to velice důležité, protože řeknete-li lidem více, vaše
pravda se pro lidi stává lží a formou nenávisti se obrací proti vám.
Jsem bývalá kantorka a s dětmi mám ty nejúžasnější zkušenosti. Ony samy,
dík své citlivosti, se mnou otevíraly témata Života a smrti; zjistila jsem, že v tom
mají více jasno, než dospělí.
Mé závěrečné učitelování bylo na vesnici u Prahy. Když jsme viděli kráčet
pohřeb, šestiletá holčička se mne zeptala, zda vím, co s tím člověkem bude dál.
Řekla jsem, že ne. Ona: „To je jednoduché, půjde si na chvíli odpočinout a za čas
se sem bude muset vrátit, protože tady nemá splněnoÿ. Jeden chlapec se přidal:
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„Víte, proč je v současné době Země přelidněna? Protože málo lidí dosáhne takové
úrovně bytí, aby se sem nemuseli vracet.ÿ
Naskýtá se otázka, kdo že má vlastně koho vychovávat. Těm moudřejším rodičům jsem radila, aby se nechali vychovat od svých dětí.
Konkrétně návrat k otázce, zda milosrdně lhát dětem v případě smrtelné nemoci v rodině? Ne. Neboť ony mají situaci lépe zmapovanou než dospělí a hlavně
nemají strach ze smrti. Je třeba, aby obě strany měly v tomto jasno, i s umírajícími jednám na rovinu, i když jsem leckdy jediná. Příbuzní i lékaři slibují uzdravení
i z umírání, protože se bojí vlastní smrti. Děti moc dobře cítí přicházející konec.
Přimlouvala bych se za to, aby umírající mohli odejít doma uprostřed své rodiny, děti byly u toho a přijalo se to tak, že smrt je součástí života. Jakmile dítěti
jednou zalžete, ztrácíte jeho důvěru. Ono zná Pravdu lépe než vy a jenom vás
zkouší. Pečovala jsem do úplného konce před několika lety o svou matku, která doma zemřela na rakovinu, takže vím, že je to možné. Splnit umírajícímu takto jeho
poslední přání je asi to nejkrásnější, co se člověku za života vůbec může podařit.
JJ: Píšete, že často máme snahu se například prací nebo jinými činnostmi
zaměstnat tak, že nám nezbývá čas na vnitřní práci. Máte nějaký recept, jak si
pomoci a lépe uslyšet volání duše? Pomohlo by tomu třeba svěcení neděle nebo
nějaké jiné vnitřní poctivě dodržované pravidlo?
HZ: Jak uslyšet volání své duše? Naučit se myslet srdcem a cítit hlavou. Mít
odvahu jít proti proudu, leckdy i proti proudu vlastní rodiny. Člověk musí mít
jasno v tom, co vlastně tady chce se sebou dokázat. Pokud mu jde o lidské
štěstí, pak ať nadále naslouchá přáním svého ega. Duši stačí denně věnovat půl
hodiny, když to nemůže být déle. Nejlépe ve stejnou dobu a na stejném místě.
Po čase bude člověk spjatý se svou duší i při každé práci, což pozná podle toho,
že ji vykonává s radostí. Radost, nebo lépe bezpodmínečná radost je nepsanou
povinností člověka. Je to stav bytí, který přichází ruku v ruce s Láskou a moudrostí.
JJ: Připadá Vám vhodná životní aﬁrmace: „Žiji plný a pravdivý život v souladu
se záměrem duše.ÿ?
HZ: Aﬁrmace „Žiji plný a pravdivý život v souladu se záměrem své dušeÿ je
velmi vhodná. Člověk skrze ni sílí a dodává si odvahu, aby to tak skutečně bylo. Je
to stejná podstata, jako když Bohu děkujete za osvícení, i když v něm ještě nejste.
Všechny věci se musí nejprve vytvořit ve vesmíru, aby pak mohly dopadnout do
hmoty.
JJ: Mantra. Myslíte, že pomáhá? Jakou však zvolit? Nebo existuje nějaká její
západní obdoba, která by nám byla bližší a podobným způsobem „umravňovalaÿ
mysl?
HZ: Všeobecně mantry doporučit nemohu. Celodenní odříkávání mantry by
mohlo nedostatečně zakotvenému člověku do hmoty způsobit nenapravitelné škody.
Nejkrásnější mantrou pro člověka z České kotliny je píseň „Lásko, Bože, Lásko. . . ÿ.
JJ: Komu připadá, že svět, politika či zločin jsou špinavé záležitosti, kde by
měl myslíte začít s nápravou?
HZ: Náprava společnosti musí začít u jednotlivců. Lidé mají takovou vládu,
jakou zasluhují. V současné době je to k pláči, neboť náš státník zrcadlí mravy
celé společnosti. To, co bylo dříve považováno za hříchy, jsou dnes pro lidi mety,
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které chtějí dosáhnout. V tom je celá společnost na scestí a zdaleka ne všichni se
budou moci zúčastnit duchovního vývoje, který už teď probíhá na planetě Zemi.
JJ: Jistá sevřenost a obavy ze situace, která nás čeká, nás mohou odvádět od
svobodného prožívání. Jak se zbavit tohoto pocitu, kdy mne třeba v blízké době
čeká návštěva zubaře? Není to známka neschopnosti žít tady a teď?
HZ: Schopnost žít trvale tady a teď má člověk až po osvícení. Do té doby
má právo tu a tam ze stavu vyššího vědomí vypadnout. Měl by si toho však být
vědom a zároveň znát pravdivou příčinu. Třeba za návštěvou zubaře je vždy strach
z bolesti, protože vás ještě nikdo nenaučil, že skrze přijetí bolesti lze dosáhnout
osvícení.
Pak je také dobré se podívat, proč vůbec potřebuji zubního lékaře, zda mé
problémy se zuby nejsou následkem toho, že neumím pracovat s vnitřní agresivitou, že neumím prosadit svůj zájem, že dobra svého opouštím snadno pro dobro
druhých, atd.
JJ: Myslíte, že jedním z řešení může být cvičení bdělé pozornosti a snaha
o neposuzování? Jak však začít?
HZ: Neposuzování sebe sama a ostatních (což je totéž) je skoro první podmínkou osobního vývoje. Jakmile člověk posuzuje, přestal v dotyčném, nebo v sobě
vidět Boha, čímž se od něho vzdaluje. Nemůže ani tak dospět do stavu bezpodmínečné neboli Kristovské lásky, což je jeho svatá povinnost.
JJ: Věříte, že se nakažlivá nemoc člověku, kterému nemá „co sdělitÿ, vždy
vyhne, i když se třeba v inﬁkovaném prostředí pohybuje? Vzpomínám třeba na
příběh Matky Terezy, která pokud vím přes neustálý styk s malomocnými nikdy
sama neonemocněla. My však tak výjimečné bytosti zřejmě nejsme . . .
HZ: Na otázku „věříte, že. . . ÿ, odpovídám „vím, že. . . ÿ, neboť pouze věřit
nestačí. Musí to být vaše vědění, které k vám přistoupí skrze osobní zkušenost či
prožitek k té nemoci. Každý potřebuje jinou nemoc k tomu, aby se mohla
uzdravit jeho duše. S infekcí je to stejné. Ve správně fungující, tudíž zklidněné
mysli, se vůbec nemá nemoc kde zachytit. Pak také nesmí být strach, neboť strach
z čehokoli způsobí, že si to budete muset odžít.
Co se týká výjimečnosti, všichni jste totéž jako Ježíš, Matka Tereza a ostatní
této úrovně. Nechcete si však uvědomit, že jste bohy, protože s tím přichází obrovská zodpovědnost do vašich životů. I z tohoto důvodu většina lidí pouze přežívá,
protože jim vyhovuje být součástí lidského stáda, než začít žít své životy úplně
jinak. Ne podle řečí, ale podle činů poznáte je. . .
Výjimečný je dnes každý, kdo si svou výjimečnost ustojí uprostřed řvoucího
stáda.
JJ: Sama jste o reinkarnaci přesvědčena. Zlobíte se na ty, kteří v ni nevěří?
Připadá Vám možné, že by dokonce případně mohli mít pravdu?
HZ: K otázce reinkarnace. Kdo by o tom měl vědět více než ten, kdo prožil na
své kůži týden koma a 6 klinických smrtí. To už zase není jen víra, ale vědění, že
to tak opravdu je. Nemyslím si však, že by bylo nutné znát svou minulost, někdy
je to přímo zavádějící a lidé tím omlouvají svou neschopnost. Brání jim to pak žít
v přítomnosti, protože jejich ego si pro to vždy nějaké vysvětlení najde. Nezlobím
se dnes vůbec na nikoho, ani na ty, kteří mne sprovodili ze světa jen proto, že jsem
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jim přerostla přes hlavu a měli ze mne strach. Mám ty lidi ve své velké blízkosti a
naopak jim věnuji daleko víc lásky než ostatním, protože oni ji potřebují ze všeho
nejvíc. Pokud by však lidé nebyli tam co já, vraceli by stejné stejným, takže by se
nakonec mohli všichni vyvraždit. Proto je nutné procházet závojem zapomnění při
zrození, aby lidé nebrali spravedlnost do svých rukou. Dokud já však chci někoho
učit odpouštět, musím mu být v tom samém příkladem. Reinkarnace velice úzce
souvisí se zákonem karmy. Pokud člověk obojí do svého života nepřijme jako realitu
tohoto světa, pak nemůže životu na Zemi vůbec porozumět.
JJ: Pokud jsem správně pochopil, napsala jste v jedné kapitole úvahu v tomto
smyslu: „Vždy, když vy muži spíte s jinou, my ženy to bezpečně poznáme. Je pro
vás nedůstojné, když zapíráte. Mnohem vhodnější by bylo říci, že to nezvládáte a
my to přijmeme s pochopením.ÿ Jako muž bych takovéto řešení (aniž bych situaci
obhajoval) považoval spíše za selhání muže, který přehodil problém na ženu a
donutil ji jej řešit za něj. A ještě s tím rizikem, že se vztah rozpadne.
HZ: Teď tedy něco k otázce „nevěryÿ stran muže v partnerství. Muž (i žena)
by měl samozřejmě vědět, že v takové situaci je vždy nevěrný sám sobě. Na této
sféře se v rámci zrcadlení nejlépe vyvíjí lidé v páru, neboť si krásně zrcadlí své
učební lekce. Nebudeme jim říkat chyby, protože to chyby nejsou. Pokud muž se
mimo partnerství zamiluje, což je lidské, měl by to oznámit své ženě a nechat na
ní, co ona sama s tím udělá. Pokud už ona spěje do moudrosti, ví, že její muž
onemocněl a potřebuje její lásku a péči, aby se zase mohl uzdravit. To vše musí
proběhnout bez jediné výčitky. Naopak ona se musí naučit milovat a přijímat
sokyni bez toho, že by muž dostal nůž na krk se slovy „buď já nebo onaÿ. Většinou
po určitou dobu v životě muže musí být obě, aby on sám měl možnost výběru.
Mám tu zkušenost, že milenka odpadne dříve než manželka.
Vedu lidi k otevřenému dialogu, kdy každý musí být zodpovědný za každou
myšlenku, slovo, nebo čin. Sama jsem po dobu trvání manželství měla přítele,
manžel o něm věděl, seznámila jsem je a měl možnost se rozhodnout. Vrchol lidství
je v tom, že lidé spolu mohou mluvit úplně o všem, bez toho, že by jeden druhého
posuzoval, natož odsuzoval. Přes tento způsob komunikace může teprve vzniknout
mír ve světě. Pokud touto zkouškou vztah projde, pak ho to jenom utuží a lidem
už jde o více, než jen toho druhého vlastnit. Pokud se rozpadne, nebyl to žádný
vztah a není čeho litovat. Když je vztah funkční, je postaven na sdílení. Čehokoli
a kdykoli.
JJ: Na závěr bych se Vás zeptal, zda si myslíte, že se Vaše kniha nakonec
dostane každému, komu by mohla pomoci. Že žádná setkání nejsou náhodná.
HZ: Není na světě zatím mnoho lidí, kteří by mou knihu přijali s takovým
nadšením jako vy. Musí už být člověk opravdu Hledající. To pro mne značí být pro
svou Cestu připraven, podstoupit nějakou oběť. Pro současného člověka je nejvyšší
obětí nabídnout své ego, čili lidské já, které ve skutečnosti stejně neexistuje a přesto
dokázalo lidi spoutat do nesvobody.
Na křtu knihy jsem prosila, aby byla mým pomocníkem při otevírání lidských
srdcí a mým pokračovatelem v započaté práci. Upozornila jsem na fakt, že mým
a jejím úkolem je předat poselství, ne lidi přesvědčovat o mé Pravdě. Já Jsem Pravda, Láska, Radost, Moudrost. Nehodlám však o tom přesvědčovat nikoho, kdo
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si na to sám nepřijde, neboť by to nemělo smysl. Mým celoživotním úkolem je čeřit
hladinu lidské mysli všude tam, kde se vyskytnu. Knihu prosím, aby mi pomáhala
převést lidi od chytrosti do moudrosti. Zároveň ji prosím o pomoc v tom, aby lidé
pochopili, že lidská inteligence se měří hloubkou lidského cítění a ne tím, co lidé
nashromáždili ve svých hlavách formou informací.
P.S. Obdobného textu jako je má kniha mám asi 1 200 stran a mohu psát stále
dál, dokud mi to mé tělo dovolí. Text však nepovažuji za svůj, neboť jsem trvale
napojena na vyšší inteligenci, která mi ho diktuje. Jsem pouze prostředníkem. . .
Přednáškami a knihou přetvářím tento svět. Nenechám se na své cestě ovlivnit
tím, kolik lidí je schopno uvěřit v pravdivost mých slov.
JJ: Děkuji Vám za rozhovor.

MIMOCHODNÍK č. 2/2013
Těšíme se na vaše krátké příspěvky do následujícího Mimochodníku (pro období 1. 6. - 31. 7. 2013). Uvítáme zejména upozornění na pořádání různých akcí
duchovního zaměření či jiná sdělení na téma „vzkazuji ostatním hledajícímÿ.
Seminář Dr. Alexe Loyda v Praze - 12. - 13. července 2013. Autor knihy
Léčebný kód a metody Léčebné kódy. Detailní informace, registrace a vstupenky
na seminář: www.lecebnekody.cz
Dajána - Praha 4 - Nusle, Jaurisova 4 (krátký výběr z programu):
• 19. 3. 2013 Shaking – pravidelná bioenergetická meditace třesením (19-21)
• 21. 3. 2013 Mohendžodáro – tantrické cvičení pro ženy (18:30-20)
• 22. 3. 2013 Léčivé tóny – večerní relaxace se zvukem a vibracemi – Dan a Jana
Čadovi (18-20)
• 25. 3. 2013 Konstelace a koučink – prožitkový konstelační večer – Milada
Chalupová (19-22)
Samozřejmě se můžete objednat též na terapii na rezonančním lehátku - pro
členy Kruhu Hledající za polovinu.
Další podrobnosti na www.dajanapraha.cz, dancada@email.cz, tel. 608 820 930.
Seminář probuzení duchovního srdce – 18. - 21. 4. 2013, Praha. Učení Drunvala Melchizedeka. Seminář vede certiﬁkovaný učitel Drunvalovy School of Remembering Laszlo Zoltan Nagy. Základním posláním semináře je naučit se, jak posunout vědomí z mysli do srdce. Silně prožitkový, meditační seminář. Program a
registrace na: www.kaysro.cz, KaY, s.r.o., tel. 607 887 710, snimage@seznam.cz
Zpravodaj Hledající 2/2013, březen - duben. Vychází 6x ročně. Vyšlo v Praze dne
1. 3. 2013. Náklad 4400 ks. Vydal a v LaTEXu vysázel: Jan Jelínek, knihkupectví
Hledající, IČO 12263770, tel. 220 873 250, 776 453 310. Obrázek na titulní straně:
Petra Jelínková. Evidováno MK ČR E 11083.
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