DIVADLO ÚSTÍ

Dnesod19.00hodin
VÁNOČNÍKONCERTMarty
Kubišové
hudebnímdoprovodskupina
PetraMaláska

TIP DENÍKU

SPORT PUB ZIMÁK

AHOJ NA SVĚTĚ
V ústecké Masarykově nemocnici porodily:
Pondělí 17. prosince:
17.05 hodin, Jana Popelková,
holčičku
20.15 hodin, Lucie Hrabánková, holčičku
Úterý 18. prosince:
9.48 hodin, Jitka Novotná,
chlapečka

Pátekod20.00hodin
KRUCIPÜSK
Koncertznámé partičkyvčele
sTomášemHájíčkemvklubu
HorizontnaSeverníTerase.

Sobotaod20.00hodin
CHARITATIVNÍKONCERT pro
dětskýdomovStřekov
NoDiscipline, TopSpot,
Šťástka,CoffeeCoolers

POSLEDNÍ ROZLOUČENÍ
Ve Starém krematoriu se rozloučíme:
Čtvrtek 20. prosince:
v 12.00 hodin, s Josefem Duškem, 1940, Ústí n. L.
Pátek 21. prosince:
ve 13.00 hodin, se Zdeňkou Přibylovou, 1939, Ústí n. L.
ve 14.00 hodin, s Pavlem Vodrážkou, 1954, Krásné Březno
V Novém krematoriu se rozloučíme:
Pátek 21. prosince:
ve 13.00 hodin, s Jozefem Fojtíkem, 1927, Povrly
ve 14.00 hodin, s Václavem Staňkovským, 1921, Všebořice

Rodičům srdečně blahopřejeme!

Upřímnou soustrast.

Rozhovor s Milošem Matulou o jeho nové knize 2013: Hvězdná brána k Novému věku, ve které se věnuje i mayskému kalendáři

Nechci strašit koncem světa, chci dát naději!
Salvadoru.
Jak ses dostal ty, odborník na
ok 2012 je rokem, kdy starověký Egypt a autor knihy
podle mayské tradice Achnaton a Nefertiti, faraoni
skončí v pátek 21. pro- Slunce, k Mayům?
since kalendář, který jim přiKdyž jsem byl před čtyřmi
nesli bohové. Co čeká svět? lety poprvé ve Střední AmePřijde nějaká katastrofa? Či rice, kde jsem projel Guatepřinesou bohové nový kalen- malu, Honduras a El Salvadář? Podle ezoterního učení dor, seznámil jsem se tam s
před-dynastických Egypťanů místními Mayi. A ti mi říkakončí věk temnoty, označo- li: „Ty se vrátíš a napíšeš o
vaný jako Amon. Každopád- nás knihu“. Mně se to zdálo
ně toto datum značí velkou jako opravdu legrační téma,
transformaci ve vědomí, du- kterému jsem nevěnoval pochovním srdci a též přináší zornost. Měl jsem za to, že
nové,
vyšší
jsou ti indiáni
oktávy enerasi trochu
gií, které by „V pátek 21. prosince zkouření tou
měly znamejejich ayuase Slunce spojí
nat úsvit Nohascou, peyots
křížovým
bodem
vého
věku.
lem či houbičgalaktické sluneční kami. NicméMayové říkají,
že bychom se
ně oni se pořád
dráhy a rovníkem,
měli radovat, i
smáli a opakovytvoří nebeskou
když ...
vali to samé, že
bránu v temné trhlině přijedu a naMiloši, nedávno
jsi vydal a popíši o nich
Mléčné dráhy, což
křtil Hvězdy
knihu… A
pro
Zemi
vypadá
jako
ezoterického
skutečně se to
otevření dveří
nebe II. (Kniha
nakonec stalo!
plná zdraví) a
Letos jsem oddo nebes …“
nyní vychází
jel v únoru na
tvoje zbrusu
dva měsíce do
nová knížka 2013: Hvězdná
El Salvadoru, kde jsem tuto
brána k Novému věku. Jak to
knihu skutečně napsal.
stíháš?
Je tvoje kniha jednou z dalších,
Knížku Hvězdy ezoterickékteré straší lidi o konci roku
ho nebe II. mi pokřtili 18. zá2012?
ří. I když nezasvěcenému se
Kdepak! Naopak a to byl
to může zdát neuvěřitelné
hlavní důvod, proč jsem tu
tempo, všechno je jinak.
knihu napsal: abych dal liMám mnoho rozpracovaných
dem naději. Sami Mayové
knih a témat, a když nastane
prohlašují, že až do nedávna
ten pravý okamžik – knihu
o tomto tématu – tedy kalenpoté dopíši a vydám. Svoji
dáři a jeho konci – neproposlední knihu, o které je nymluvili, a to celých 500 let!
ní řeč, tedy 2013: Hvězdná
Začali o něm hovořit v podbrána k Novému věku, jsem z statě až po uvedení apoka80 % napsal během mého
lyptického filmu 2012, který
dvouměsíčního pobytu v El
byl promítán v kinech někdy
ŠIMON LAMZA

R

KmotremknihyMilošeMatuly(vlevo)2013:HvězdnábránakNovémuvěkubylherecVašekJiráček. Foto: MM
před dvěma lety. Já se tímto
tématem na svých seminářích a workshopech zabývám
již od roku 1998 a uvádím na
pravou míru skutečné poselství starověkých Mayů a jejich kalendáře.
O čem tedy tvoje kniha je?
Kniha 2013: Hvězdná brána
k Novému věku se zabývá
nejen učením a tradicemi
starověkých Mayů i jejich
kalendářem, ale rovněž časovým zrychlením, starověkými civilizacemi a transformací vědomí v období let 1997
– 2026.
Kromě poutavého textu vedeš v
knize rozhovory s takovými veličinami, jako jsou Carl Johan
Calleman či aztécký šaman Xo-

lotl. Jak je to možné?
Bylo mi potěšením a ctí,
když mi Carl Johan Calleman
– vědec a největší odborník
na mayský kalendář poskytl
vloni exkluzivní rozhovor. S
Xolotlem jsem strávil téměř
celé léto, když tady u nás pořádali aztécké kempy.
Kromě světa starodávných Mayů se zabýváš v první části knihy i kataklyzmatem před 12
000 lety a starověkými globálními civilizacemi. Proč?
Jsem přesvědčen, že je to pro
pochopení Mayů a jejich starověkého světa podstatné.
Existují totiž velké paralely
mezi starověkými civilizacemi: mezi Egyptem, mayskou
říší, Atlantidou, ale i dalšími
civilizacemi, které v knize
nazývám globální mořské civilizace, které nám po sobě
zanechaly stopy po celém
světě.
Píšeš zde i o Egyptě, že?
Egypt je podstatnou kapitolou naší společné minulosti, z které jsme vzešli, že se
zkrátka obejít nedá. Mayský
kalendář má kromě jiného i
souvislosti se staroegyptským sothickým kalendářem.
Egyptský učitel a držitel
orální tradice Abd´el Hakim
Awyan například vždy tvrdil,
že Mayové a Egypťané byli
spolu kolem roku 1200 př. Kr.
propojeni. Bylo to kolem doby, kdy se v Mezoamerice objevila raná stádia kalendáře.

Soutěž o knihu

Ptali jsme se vás na otázku:
Jak se jmenuje Mayský posvátný
kalendář? Správná odpověď zní:
Tzolkin.
Dobře odpověděli a měli štěstí
při losu tři výherci knihy 2013:
Hvězdná brána k Novému věku.
Marie Kukučková, Jiří Huk a
Jana Malá. Knihu jim posíláme.
Info: kniha má 350 stran, 160
fotografií, cena: 349,- Kč.
www.milosmatula.cz

O Mayích se spekuluje, že by
mohli být mimozemšťané?
Mayové budovali rozsáhlá
města s chrámovými pyramidami. Archeologické nálezy dokonce dokazují, že stavěli i hřiště pro míčové hry –
pelotu. Mayové se dělili na
společenské vrstvy podobné
kastám. Po roce 900 však za-

čaly vyspělé kmeny z rozsáhlých měst mizet. Nikdo zatím
nedokázal říci, co to způsobilo. Toto období je opředeno
dalšími spekulacemi. Třeba o
tom, že staří Mayové byli mimozemšťané.
Jaké je tedy hlavní sdělení Mayů a jejich kalendáře?
Mayové objevili, že se ve
vesmíru pravidelně střídají
časové cykly. Na základě
těchto poznatků byly schopni
předpovědět o několik staletí
dříve astronomické události
velkého významu, jež budou
mít dopad na celé lidstvo.
Někteří badatelé však tvrdí, že
mayský kalendář již skončil. Je
tomu tak?
Carl Johan Calleman píše i
přednáší o tom, že rok 2012
vyvolává představu o významných společenskoekonomických změnách a že
spousta lidí se nechává svést
k fantazijním představám o
nějaké fyzikální či astronomické události, jež by se
údajně měla v blízké budoucnosti odehrát. Avšak mayský
kalendář není založen na nějakých konkrétních událostech, k nimž má údajně dojít!
Jeho obsahem je boží plán
rozvoje vědomí.
Tvoje kniha se zabývá I transformací vědomí v letech 1997 –
2026, jak tomu máme rozumět?
V mayském kalendáři je
rok 1997 prvním rokem posledního období závěrečné
třinácté fáze, poslední fáze
velkého koloběhu. Toto poslední období je nazýváno
„Období očišťování Země“.
Tato fáze skončí kolem roku
2026. Poté lidstvo vstoupí do
nové civilizace, která je s tou
stávající nesrovnatelná. V
den zimního slunovratu 21.
prosince 2012 se Slunce spojí
s křížovým bodem galaktické
sluneční dráhy a rovníkem,
vytvoří „nebeskou bránu“ v
„temné trhlině“ Mléčné
dráhy, což pro Zemi vypadá
jako otevření dveří do nebes.
Řekl bys na závěr nějaké sdělení
pro čtenáře na konec roku 2012?
Největší moudrost spočívá
v jednoduchosti: láska, respekt, tolerance, sdílení,
vděk, odpuštění. Není to ani
komplikované, ani uměle vytvořené. Opravdové poznání
nic nestojí. Je zakódováno ve
vaší DNA. Všechno, co potřebujete, je uvnitř vás. Velcí
mistři to tvrdili již od začátku. Najděte své srdce a najdete svou cestu.

