ČTVRTLETNÍK ZDRAVÉHO ŽIVOTNÍHO STYLU
JÓGA DNES

KRÁSA VYCHÁZÍ ZE VNITŘ

ZIMA 4/2011

Rozhovor

Nejen o Vánocích
s Janou Bouškovou
Velká zimní příloha

Nechejte
se hýčkat!

Cena: 49 Kč/3 €
Roční předplatné:
190 Kč/10 €

Makrobiotická
vánoční tabule
Poznejte tajemství
enneagramu
Vyzkoušeli jste quigong?
Aštanga jóga

ENERGY
O B C H O D

Mějte svou podložku
vždy po ruce!
Největší nabídka podložek
a pomůcek na jógu a pilates.

www.energyobchod.cz
www.energyobchod.sk

Energy Studio HOME
Hellichova 1, Praha 1 • tel.: 602 327 260
e-mail: recepce1@energystudio.cz
Energy Studio HEAVEN
Uruguayská 11, Praha 2 • tel.: 605 309 082
e-mail: recepce2@energystudio.cz

1. L EK

!

MA

www.energystudio.cz

ZD

AR

CE

4

4 S herečkou Janou Bouškovou
o barvách podzimu, rituálech
a blížících se Vánocích

Vše o józe
Foto: Samphotostock.cz

7 Poznejte jógové ásany
– Bojovník II
8 Powerjóga FIT&SLIM
nohy a hýždě
10 Aštanga jóga
13 Zhineng qigong

Pohled do duše
16 Enneagram

Nechejte se hýčkat!
Foto: Shutterstock.com

21 VELKÁ ZIMNÍ PŘÍLOHA
23 Hýčkejme se nejen zdravými
potravinami
25 Tipy a recepty
27 Dostaňte se DO KONDICE
31 Sankalpa – Uvěřte a vše
se podaří

Feng šuej
23 Koupelna, garáž a užitkové
místnosti
Foto: S. Zahradnická

Zdraví

Foto: I. Marusič

38 Seriál o čaji
39 Houby mocné síly
– Outkovka pestrá
41 Makrobiotika – Zdravá
vánoční tabule

Inspirace
42 Indie očima Ivana Marusiče
44 Pohyb pro zdraví i v zimních
měsících
48 Velká zimní soutěž

Foto: P. Nesvadba

Foto: J. Ludvík

Rozhovor

Editorial

Obsah ZIMA 2011

Unavená, přepracovaná a v rozladu s celým svým mikrosvětem odjíždím do Špindlerova Mlýna. A není to
ledajaký výlet – jde o relaxační pobyt se cvičením jógy.
Přesně podle instrukcí, které naleznete v textu Jakuba Šambergera (str. 21), nechávám za dveřmi našeho bytu celou svou rodinu i s jejím náročným rodinným managementem… A společně s nejlepší přítelkyní dáváme Praze na pár dní vale. Po několika lekcích různých stylů jógy a meditací, dvou dlouhých
procházkách s kamarády, sauně a aromatické masáži se stav mé mysli mění jako mávnutím čarovného
proutku. Svět nabývá opět barevných a pozitivních
kontur. Odpočinek je zkrátka někdy opravdu k nezaplacení a je nutné zůstávat v kontaktu se svým energetickým zdrojem – ať už je to matka země, meditace, dostatečný spánek, či cokoli jiného… Tentokrát
se mi podařilo zcela naplnit vše, co vám, milé čtenářky a milí čtenáři, radíme v tematické příloze tohoto čísla – nechala jsem se hýčkat! A bylo to opravdu omamně osvěžující. Zkuste to i vy! Třeba vám pomohou i naše rady, jak co nejšťastněji prožít náročné období předvánočních příprav, jak jednoduše povzbudit své tělo a duši, nastolit sváteční atmosféru,
obohatit kulinářské dovednosti o zdraví posilující
a tělo hýčkající pokrmy, koření a recepty.
Vánoce jsou také dobou přání, aby mohla být naplněna, musí být správně zformulována, vyřčena
a vyslána vzhůru – a právě v tom tví tajemství sankalpy (str. 31) – umu, tolik potřebného nejen ve vánočním období!
Přeji vám Vánoce plné splněných přání!
Kateřina Ondroušková

PF 2012

přeje redakce JÓGA DNES

www.jogadnes.cz
Sledujte náš web – připravili jsme pro vás řadu novinek!
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Staňte se naším fanouškem na Facebooku!
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ROZ H O V O R
Před časem jste se s mužem přestěhovali za Prahu. Jaký má život na
Slapech výhody? Je z Vás dnes spíše
venkovský člověk než městský?
No, dnes už v podstatě ano. I když
jsme si v mezičase vybudovali i byt
v Praze, který už je dokončený, já jen
nemůžu najít čas, abych tam douklidila. Na Slapech totiž ještě kvetou
chryzantémy a růže. Je tam nádherně, skoro jako by bylo pořád babí léto. Každé dopoledne, kdy nemusím
do Prahy, tam zůstávám a užívám si
ten krásně barevný podzim. Ale první rok jsem měla docela problém tím
venkovským člověkem být. Podzim
bývá přece jen trochu depresivní a vadilo mi ticho, které tam panuje. Od
svých dvou let jsem totiž žila v Praze.
A když na Slapech na podzim všechno
ztichlo a setmělo se, bylo to ze začátku pro mě těžké. Tam, kde bydlíme,
je asi dvacet domků, a v dálce se rýsují jen trochu osvětlené Slapy. Tak se mi
stávalo, že jsem musela odjet na místní
pumpu a šla jsem si tam sama sednout
na kafe jako do kavárny. U nás má totiž i hospoda některé dny zavřeno. Nebo když jsem nehrála a Vašek ano, tak
jsem s ním jezdila do Prahy a chodila se
podívat na představení kolegů.
Jak dlouho tam už bydlíte?
Na jaře to bude pět let. Ale teď plánuju, že začnu využívat pražský byt.
Když se třeba v noci vrátím ze zájezdu a hned ráno točím, pak ztrácí smysl jet na Slapy.

S herečkou Janou Bouškovou o barvách
podzimu, životě za Prahou, romantice na jachtě
i na lyžích, ale hlavně o blížících se Vánocích…
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Na náhody
nevěřím

Jste stoupenkyní dnes tak moderního zdravého životního stylu?
Snažím se. Třeba nejíst potraviny, kde
je hodně E-konzervantů, nebo dorty,
které „vydrží 14 dní čerstvé“. Hodně
jsem omezila kávu. Taky se snažím nepoužívat mikrovlnku, protože v ní se
leccos zničí a jídlo pak nemá tu správnou energii. A už čtyři měsíce chodím
na individuální hodiny jogálates – což
je kombinace jógy a pilates. Zpočátku
jsem myslela, že to nezvládnu. Věděla
jsem, že to nechci vzdát, ale měla jsem
velký úbytek sil. Při svém temperamentu, kdy pořád někam pospíchám, jsem
najednou pospíchat nemohla. Chodila jsem pomalu a někdy jsem si cestou
domů musela i odpočinout. Sednout si
na polévku nebo na čaj. Ale teď už je
to bezvadné. Poznávám pomalu všechny svaly svého těla, i ty, o kterých jsem
vůbec nevěděla.

Máte nějaké divadelní nebo jiné rituály?
Když musím přejít přes kanál, nebo se musím vrátit domů, protože jsem něco zapomněla, tak udělám tfuj, tfuj, tfuj... Nikdy ne-

bylo nějak psychicky hůř, pořád jsem řešila,
co jsem ještě měla udělat a stihnout. Chtěla jsem mít s Vaškem dítě, což se nepovedlo
a spoustu věcí jsem si vyčítala. Byla jsem taková rozháraná, a právě tehdy jsem potkala
kinezioložku, která mi moc pomohla. A pak
mi postupně došlo, že bych tento obor chtěla více poznat a věnovat se mu. Bylo to skvělé období čtyř let studia, během něhož jsem

Věříte spíše na osud, nebo
na náhody?
Nic není náhodou. Zjišťuju to čím dál
tím víc. A stává se mi, že když si něco přeju, tak se to později stane, nebo
potkám ty správné lidi, kteří mi pomohou – funguje to i zpětně. Člověk
pak najde smysl i v tom, co se odehrálo v minulosti. Můj vnuk má nemocnou ručičku. Nikdy jsem si nestěžovala: „Proč zrovna on?“ Tahle otázka
mě vůbec nenapadla! Přijala jsem to,
chci to řešit a pomoct mu. Nebo když
umřel můj první muž Petr Svojtka
k ránu po mých narozeninách, které
jsme spolu slavili, tak jsem pochopila,
že to musím přijmout a až časem porozumím, proč se to stalo.

dávám boty na stůl… Když mi garderobiérky
v divadle musí rychle přišít něco na kostýmu,
tak pořád mluvím, aby mi nezašily paměť.
Na jevišti se nejí, nemá se pískat, abychom
nebyli vypískáni. Před premiérou se všichni
pro štěstí popliveme, pokopeme a řekneme
si: Zlom vaz. A taky potřebuju být chvíli sama. Nemám ráda takové ty poslední připomínky těsně před vstupem na jeviště.

Funguje Vám to i v manželství?
Ani tam nemáte žádná očekávání?
Očekávání mám taková, že si moc
přeju, aby mi Vašek nelhal, aby dodržel slovo, což si myslím, že funguje,
a to je úžasné. A když „potřebuju“, aby

Jste zastánkyní alternativních metod,
kineziologie…
Kineziologii jsem objevila někdy ve čtyřiceti, kdy jsem měla pocit, že ještě něco hledám,
ale nevěděla jsem co přesně. Hledala jsem
další smysl svého života. A právě tehdy mně

Foto: Dan Materna

Tohle je ale zrovna těžký úkol
k pochopení…
Ono to bude třicet let, za takovou dobu to zvládnete… Takže nic není náhodou. Moc se mi líbila myšlenka,
kterou jsem někde četla: Očekávání
ničí vztahy. Je strašně důležité nemalovat si žádné vzdušné zámky a nic
neočekávat. Ani neočekávat, že ten
druhý si myslí to, co já, nebo že to taky pochopil, nebo ho to taky napadalo… Když já od někoho něco chci, tak
mu to řeknu. I když třeba váhám, tak
to nakonec řeknu. A mám zkušenost,
že tento přístup mé okolí sice hodně
překvapuje, ale všem se vlastně dost
uleví, že se to dozvědí. Proč bychom
jinak měli řeč? Abychom se domluvili. I zvířata se domluví. Je zbytečné
týdny a týdny na něco čekat, co se třeba vůbec nesplní, a pak se dozvědět,
že toho druhého to vůbec nenapadlo.

Jako Anna Andrejevna v Revizorovi

Foto: Dan Materna

mi třeba něco koupil, tak si o to řeknu. Ale
vždycky od Vaška na Štědrý den dostanu Diorellu, což je parfém, který jsem nosila ještě
na škole. Ten mi dá vždycky, to nezkazí… 

V Revizorovi
se S. Rašilovem

Foto: Hana Smejkalová

Proč jste si vybrala právě tento styl?
Protože jej cvičí moje kolegyně Petra Špalková a Jana Janěková a vypadají výborně. Jednou jsem se omylem mezi řečí dotkla Petry Špalkové
a zjistila jsem, že má úplně pevné břicho. Ona mi pak prozradila, kde a co
cvičí. No, a tak jsem taky začala. Pochopila jsem i jak důležité je dýchání. Když jsem začala cvičit, tak jsem si
tak zvláštně přidechovala, což už nedělám. Málokdo umí správně dýchat.

V Pláči
s T. Medveckou

potkala spoustu úžasných lidí – doktory, učitelky, terapeuty, díky nim jsem také poznala a přečetla řadu knih a přihlásila se na další semináře. Dodnes se s několika z těch lidí stýkám.
Nač jste díky kineziologii přišla? Co Vám
odkryla?
Pomocí kineziologie se dostanete do věku
příčiny. Zjistila jsem o sobě spoustu věcí, a taky jsem byla odblokovaná na dyslexii. A vyčistila jsem si i řadu problémů svých a své rodiny… Nikdy jsem nechtěla terapeuticky pracovat s lidmi, ale odblokovávala jsem třeba
koně, což je úžasné a snadné, protože jsou to
naprosto čisté duše.
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Jednou jste řekla, že láska nás všechny
zachrání… Jakou lásku jste myslela?
Prostě lásku. Měla jsem na mysli všechnu lásku. Mám pocit, že je jí strašně
málo. Měli bychom se mít vzájemně více rádi, více se tolerovat. Mít rádi děti,
zvířata, přírodu… Na zemi je ráj, jen lidi si z ní dělají očistec! Když jdu sama
přírodou, je mi úžasně. Třeba jen ty
barvy, které v ní můžeme vidět. V přírodě čerpám energii.
Jaké další životní hodnoty ctíte?
Nepodvádět, nelhat… Když se člověk
zklame v tom druhém, hodně to bolí,
a když je to víckrát, tak potom je těžké věřit dál. Když se mi děje něco zlého,
tak se vždycky hrozně těším, až to budu moct vyprávět jako legraci, jako vtipnou historku…
Právě jsem se chtěla zeptat, co Vám
pomůže, když nad Vámi krátkodobě
zvítězí chmury?
Pomáhá mi právě příroda. Taky vždycky poprosím nahoru, abych měla sílu jít
dál a pokračovat v tom, co chci udělat.
A protože jsem Býk, tak se pak vždycky
trošku naštvu, protože se nechci litovat, čímž získám sílu a jdu dál. Nemám
ráda fňukání! Když mi umřel Petr, tak
jsem vůbec nedokázala pochopit, že někdo nadává třeba na počasí.
Jste spíše racionální, nebo emotivní typ?
Emotivní, ale když musím, tak ten racionální základ mám. Už jsme postavili dva domky, na to zase člověk musí být trochu racionální. Jsou věci, které
musíme dělat racionálně všichni – řídit
auto, naučit se divadelní text… Ale rozhoduju se spíše citem. Když cítím, že se
mi třeba něco nelíbí a tělo mi dá signál,
tak ho poslechnu…
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Máte ráda Vánoce a jejich tradice?
Mám! Miluju rozsvícené stromečky, a to
tak, že nám venku dva svítí až do května – smrk vzadu a borovice vepředu. Miluju, když přijedu v noci po představení domů a stromky svítí. Tak mi svítí až do mých
narozenin v květnu, a pak už mě rodina
opravdu prosí, abych to sundala. Nemáme řezaný stromek, dárky kupuju celý rok
a už je schovávám pouze na jedno místo,
protože se mi občas stávalo, že jsem je pak
nemohla najít. Teď mám dva malé vnuky
a vnučku a jsou úplně úžasní. Vánoce s malými dětmi jsou kouzelné. Jsem o vánočních svátcích ráda v klidu. Před Vánocemi
neuklízím, až po nich, a taky nepeču. Ale
zase začnu, až budou kluci větší, aby si trochu užili vykrajování těsta. Mezi naše zvyky patří, že připravujeme bramborový salát
podle paní Medřické bez salámu a dáváme
do něj jablko. A navíc dva druhy – s cibulí
i bez ní. Taky mám vlastní recept na vánočního kapra: bez kůže ho naložím na 24 hodin do mléka s česnekem a se solí. Pak se
úplně rozsýpá a není cítit rybinou. Na Silvestra dodržujeme jeden španělský zvyk
– každý sníme dvanáct kuliček hroznového vína, za každý měsíc jeden, a přejeme si,
kolik přání chceme. Když dříve nebývalo
hroznové víno, jedli jsme hrozinky…
Kateřina Ondroušková

Co pro Vás znamená hraní v divadle?
Divadlo je pro mě psychoterapie, tam si
odpočinu. Někdo mě oblíkne, udělá mi
čaj nebo kafe – to je přece naprosto úžasné. A já pak už jenom hraju. Divadlo je pro
mě taková renesance – i když jsem šťastná,
že točím třeba seriál, protože tam je skvělá parta kolegů, ale divadlo je živý organismus. Tady se vše hledá, zkouší, čtou se knihy – mně se ten proces prostě líbí. Každé
představení je jiné, diváci, my herci…
Které ze svých divadelních rolí máte ráda?
Annu Andrejevnu v Revizorovi, Alenku
v Pláči a Esti v Mikve – jsou to naprosto
rozdílné role, které hraju v Národním divadle a všechny je mám ráda. Ale nechci
pominout ani zájezdovky, i tady mám
krásné role v inscenacích Příbuzné si nevybíráme, Herci jsou unavení nebo třeba Blbec
k večeři – hraje se v Adrii už 14 let. Taky
nesmím zapomenout na Tureckou kavárnu. Ve všech zažíváme skvělé reakce publika. A smích z hlediště je pro mě obrovskou energií.
Vím, že máte ráda jachty, že se ráda
plavíte po moři… Čím si moře vynahrazujete v zimě?
Lyžováním. My rádi lyžujeme na sjezdovkách. Často jezdíme do Pece pod
Sněžkou, kde máme spoustu známých.
Taky už jsme několikrát byli v Dolomitech. Jedny Vánoce jsme tam dokonce
strávili Štědrý den v obytném autě, což
bylo úžasně romantické, protože sjezdovky patřily jen nám, nikdo na nich
nebyl. A pak si ráda dávám polívku nebo grog na svahu… A v létě jezdíme zase každý rok na jachtu. Před třinácti lety jsme si s Vaškem udělali kapitánské
zkoušky a byli jsme všude možně po
Evropě. Je to taky obrovská romantika, protože sedíte na palubě a na jedné
straně svítí měsíc a na druhé straně zachází slunce. Nádhera. A třeba tři dny
nemusíte vidět žádné lidi, ani přístavy.
Váš manžel Vašek prý před lety právě na Štědrý den vstoupil do Vašeho
života…
My jsme byli spolužáci a znali jsme se
dlouho. Mně bylo 17 a Vaškovi 15 a půl,
když jsme se potkali ve škole. A teď tomu
bude 28 let, co jsme spolu. Na Štědrý den
ráno ke mně Vašek přišel, pod paží barevnou televizi, u nohou mu seděl jeho pes,
boxer Bonny, v ruce držel dárek pro mého
syna – žluté Porsche na baterky a na hlavě
měl klobouk.

Foto: Jakub Ludvík

Foto: Lucie Jansch

S Ivou Janžurovou v Mikve

POZNEJTE JÓGOVÉ ÁSANY

Vírabhadrásana II
Pozice bojovníka II

Staňte se...

Foto: Samphotostock.cz

Foto: Marek Kučera

Dynamická ásana,
zaměřená na efektivní
rozvoj síly dolních končetin, stejně jako na
energetickou aktivaci
kořenové a pupeční čakry.
Pozice je vyjádřením
vnitřní síly a koncentrace
na jeden cíl.

POZOR!

Z výchozí pozice střechy vykročte
pravou dolní končetinou mezi dlaně.
Zadní chodidlo je celou plochou na zemi a s přední patou svírá úhel zhruba
45 stupňů. Paty jsou v zákrytu. S nádechem zatlačte do obou chodidel a zvedněte se nahoru pravým bokem ve směru pravého chodidla. Pravá dolní končetina je pokrčená a stehno je v ideálním postavení rovnoběžně s podložkou. Pravé koleno vede přímo vpřed. Přední i zadní stehno je ve vnější rotaci a dochází k rozevření
kyčlí a ramen. Pánev nechte klesnout dolů,
ale nesmíte odlepit zadní chodidlo v malíkové hraně od země. Došlo by opět k poškození vazů a pozice by se tímto zničila. Trup je
kolmo k podložce a paže v upažení (v prodloužení s rameny). Směr pozornosti (drišti)
-jdje pravý prostředníček.

TIP

Mějte zapojené 2 bandhy:
mulla a uddijána.

Cvičitelem
seniorů
(150 hodin výuky)

Účinky
Posiluje dolní
končetiny a hýždě,
rozvíjí rovnováhu,
koncentraci a vůli,
harmonizuje
kořenovou
a srdeční čakru.

Více informací a přihlášky
naleznete na

www.bmsa.cz

Kontraindikace
Problémy s klouby
a dolními
končetinami.
Další pozice naleznete
na www.jogadnes.cz

inzerce

Provedení

Neprohýbejte se
v zádech. Koleno
nevtáčejte dovnitř,
došlo by k poškození
vazů.

Vaše vzdělávací
centrum akreditované
MŠMT
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Powerjóga
FIT&SLIM
Nohy a hýždě
Václav Krejčík

www.energystudio.cz

Tvarování dolních končetin a hýždí je častým
důvodem, proč lidé začínají cvičit. Dát formu
nohám a zpevnit pozadí, aby se v džínách pěkně
vyjímalo, je snem skoro každého. Opakování,
pravidelné střídání pozic powerjógy ve speciální
sestavě posílí a protáhne nohy, zpevní hýždě

3

4

2
1

pozice 3

S nádechem se zvedněte
na špičky a klesejte dolů. Tlačte
stehna a kolena na sebe. S výdechem
(proti odporu) se vraťte zpět.
Opakujte 10krát. V případě
problémů s koleny tuto náročnou
variantu necvičte. Během provádění
všech tří variant udržte vzpřímená
záda.
Všechny tři pozice (1, 2, 3) můžete spojit
do jednoho kola a opakovat několikrát
za sebou.

pozice 1

Umístěte chodidla na
šířku boků a předpažte.
S nádechem udělejte dřep
a s výdechem se vraťte zpět.
Opakujte 10krát.

pozice 2

Proveďte jako v předcházející
variantě a s pánví dole se
zvedněte na špičky. Opakujte
10krát.
8
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pozice 4

Postavte se do širokého stoje
rozkročného s pánví přetočenou vpřed.
Paže umístěte na záda, nebo jako
jednodušší variantu je nechte na bocích.

pozice 5

S výdechem se předkloňte. Dejte
důraz na zpevnění spodního břicha
směrem k páteři. S nádechem se
protáhněte do dálky za temenem
hlavy a zafixujte přední nohu.

pozice 6

S výdechem zvedněte jednu nohu
a zpevněte se. Zůstaňte 10 cyklů
dechu. V rámci této výdrže, při
zpevnění a dobré stabilitě, můžete
provést malý pohyb zvednutou
nohou nahoru a dolů. V tomto
případě je důležité nehmitat!
Všechny tři pozice (4, 5, 6) můžete
spojit do jednoho kola a opakovat
několikrát za sebou.

pozice 7

Pro zvýšení intenzity pohybu
můžete vzpažit a střídat pohyb
paží do vzpažení a připažení
v rytmu dechu. Nehmitejte
a nespěchejte.

pozice 8

Z předcházející pozice položte
nohu dozadu na zem, opět do
širokého stoje rozkročného. Vytočte
kolena i chodidla ven (kónasána).
S nádechem klesejte dolů
a s výdechem se zvedejte. Tento
pohyb opakujte 10krát za sebou.

a dodá tělu ladné křivky. Sérii cvičte několikrát týdně,
ideálně s pozdravem slunci pro rozehřátí těla na začátku.
2–3krát zopakujte sérii Powerjóga FIT&SLIM „nohy
a hýždě“ a zakončit ji můžete sérií „břicho“, jejíž dvě
sekvence jsme přinesli v minulém čísle
JÓGA DNES PODZIM 3/2011.
Příště: Powerjóga FIT&SLIM PAŽE A ZÁDA

Staňte se...

Poradcem
zdravého
životního
stylu

6

(200 hodin výuky)

7

Více informací a přihlášky
naleznete na
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www.bmsa.cz

Foto: Marek Kučera
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Prameny aštangových sérií

Aštanga vinjása jóga (dále jen aštanga) je tradiční jógová škola pocházející z jižní Indie,
přesněji z města Mysore ve státě Karnataka.
Je typická svou dynamičností, kterou se
odlišuje od ostatních hathajógových škol.

AŠTANGA
VINJÁSA JÓGA
Ladislav Pokorný

vinyasayoga.webnode.cz

„Vina vinyasa yogena āsanadin na karayet.“
„Ó jogíne, nepraktikuj ásany bez vinjásy.“

Aštanga se odvolává na dva zdroje, ze kterých čerpá. Tím prvním je prastarý, podle některých informací až několik tisíc let starý rukopis Yoga
Korunta, ve kterém bylo podrobně popsáno několik stovek ásan, dechové
techniky pránájáma, gesta mudry, směry pohledu drišti, energetické uzávěry bandhy a pro aštangu tolik typické propojení dechu a pohybu zvané vinjása. Popsána zde byla i filosofie jógy. Tento rukopis měl zhotovit
světec a jogín Vamana Rishi. Objeven byl až na začátku 20. století velkým
guru jógy moderní doby Tirumalai Krishnamacharyou v jedné zapadlé
kalkatské knihovně. O tomto textu se T. Krishnamacharya dozvěděl od
svého guru jménem Rama Mohan Brahmachari, u kterého se
jógu učil přes sedm let v Tibetu
– v jeskyni pod posvátnou horou
Kailash. Odkud R. M. Brahmachari tento rukopis a jeho obsah
znal, zůstává záhadou.

2x foto: Samphotostock.cz

(Vamana Rishi, Yoga Korunta)

Po objevení byl rukopis Yoga Korunta ve
velmi špatném stavu, ale T. Krishnamacharyovi se ho podařilo alespoň částečně
rozluštit. To, co bylo Krishnamacharyou
dešifrováno, dnes v aštanze známe jako
první, druhou a třetí sérii různých sekvencí ásan všeobecně známých jako: Primary,
Intermediate a Advanced Series. Původně
se tedy praktikovaly série tři. Dnes aštanga obsahuje sérií šest, protože poslední byla tak náročná, že musela být rozdělena
na A a B, později ještě na další dvě – C a D.
Rukopis Yoga Korunta byl prý nešťastnou
náhodou zničen, takže se o jeho existenci
dodnes vedou spory, zejména mezi odpůrci tohoto jógového stylu. Naštěstí T. Krishnamacharya stačil tajemství Yoga Korunty předat svému přednímu žákovi Sri
Krishna Pattabhi Joisovi, který byl jeho
žákem téměř tři desetiletí.
Sri K. Pattabhi Jois zůstal věrný odkazu svého guru až do své smrti v roce 2009.
Do té doby byl také hlavním představitelem a propagátorem aštanga jógy jak v Indii, tak i mimo ni. Byl to právě Sri K. Pattabhi Jois, kdo ji dále rozvinul a zasloužil
se o její rozšíření do světa.
Tím druhým zdrojem aštanga jógy je
mudrc Pataňdžali a jeho Jógasútry, které sepsal někdy 300 let př. n. l. Podrobně v nich popisuje filosofii a pravidla jógy známých jako aštanga (proto i Joisova
škola používá tento název), což v překladu
znamená osm údů nebo větví. Tato tzv. osmidílná stezka obsahuje tyto body:
1. Jama
(doporučení, jak se správně chovat)
2. Nijama
(doporučení k duchovnímu růstu)
3. Ásana
(tělesné pozice a správné držení těla)
4. Pránájáma
(ovládání dechu)
5. Pratjáhára
(ovládnutí smyslů)
6. Dhárana
(koncentrace)
7. Dhjána
(meditace)
8. Samádhi
(dokonalé poznání)

Zdravé a silné tělo jako základ
Aštanga vinjása jóga tedy technicky vychází z Yoga Korunty a filosoficky se hlásí
k Pataňdžaliho aštanga józe popsané výše. Ať je to jakkoli, aštanga je v současnosti vedle klasické hatha jógy nejrozšířenější
10

V aštanze se uplatňuje tzv. tristhana
(tři objekty pozornosti)
1. Ásana
2. Udždžají
3. Drišti

Staňte se...

Jógová cesta bez konce
Pro aštangu jsou také velmi charakteristické lekce „Mysore“, na kterých každý cvičí sám sérii v rytmu svého dechu a učitel
zde jen opravuje a pomáhá cvičícím v ásanách. Tento typ lekcí je však vhodný až pro
pokročilejší studenty.
I když je aštanga náročnější, není třeba se jí bát. Nikde není psáno, že musíme
vše zvládnout úplně perfektně. Jóga počítá i s nedokonalostmi a limity, které v sobě momentálně máme. Důležitá je především radost. Nikoli fyzický výkon, ani kolik zvládneme sérií. Kdo se žene za výkonem, ten je velmi vzdálen pravé podstatě
jógy. Aštanga je krásnou jógovou cestou,
která nemá konce.
Všeobecně není vhodná pro lidi nemocné nebo po nedávných úrazech pohybového aparátu. Také kardiaci a osoby oslabené věkem by měli praktikovat nějaký méně náročný druh jógy. Dále není nejvhodnější v době těhotenství a pro ženy během
prvních tří dnů menstruace. Nejméně
vhodná je však pro lidi líné!
Pro mě osobně je aštanga jóga srdeční
záležitost a nedám na ni dopustit. Souhlasím s Pattabhi Joisem, který prohlásil, že
jóga je 1 % teorie a 99 % praxe. Praxe dělá
aštangu aštangou. Od té doby, co se jí věnuji, mám ve své jógové praxi jasno. Skrze fyzické cvičení ásan se člověk může dostat až do samé podstaty svého bytí, a přitom zůstat pevně nohama na zemi. Aštanga má všechny nástroje k tomu, aby se to
podařilo. Praktikování a provedení ásan je
jejím důležitým aspektem, ale neméně důležitý je stav, který při nich člověk zažívá.
Stav, který přichází po ásaně. Ten stav, který v člověku přetrvává i po cvičení, a který pak v sobě nosí celý den při jakékoli činnosti. Tohle je pro mě aštanga jóga.

Instruktorem
hathajógy
(150 hodin výuky)
Více informací a přihlášky
naleznete na

www.bmsa.cz

inzerce

jógovou školou. Je však také fyzicky nejnáročnější, což může být pro spoustu lidí odrazující. Aštangu proto není vhodné praktikovat pouze jednou dvakrát týdně jako
některé jiné formy jógy, ale optimálně šestkrát do týdne. Tento typ jógy je poměrně
striktní a vyžaduje od praktikantů velkou
dávku vůle, disciplíny a pokory. I když se
aštanga může zpočátku jevit jako čistě fyzická aktivita, po nahlédnutí pod povrch
zjistíme, že pod slupkou tohoto jejího fyzična je minimálně stejný díl duchovna.
Otec současné aštangy Sri K. Pattabhi Jois
vždy tvrdil, že zdravé a silné tělo je předpokladem k ostatním stupňům Pataňdžaliho
osmidílné stezky.
Velkou výhodou aštangy je, že se studenti na lekcích učí krok za krokem stále stejnou sérii, takže po určitém čase jsou
schopni cvičit úplně samostatně. Teprve
po dostatečném zvládnutí první série se
může student učit sérii druhou atd. Většina praktikujících se pro náročnost aštangy nedostane dál než k druhé sérii. Dále se
dostanou opravdu jen skalní a odhodlaní
jogíni.
V aštanze se dýchá dechovou technikou
udždžají, která mohutně zahřívá organismus, díky čemuž dochází k rychlému vyplavování škodlivin z těla potem. Tato technika
v kombinaci s energetickými zámky zvanými
bandhy také detoxikuje orgány, svaly a čistí
krev. Tělo je po určité době lehké, pružné, silné a zdravé. Aštangové série rovnají a otvírají
nejen naše tělo, ale také odstraňují naše psychické a duševní bloky, neboť vše je vzájemně
propojeno. Intenzivně se čistí i pránické kanály nádí, díky kterým může prána v těle volně proudit a dále růst.
Výdrže v ásanách jsou obvykle pět dechů
a poté se plynule přechází do další ásany.

Během ásan jsou drženy svalové stahy
dna pánevního a podbřišku tzv. bandhy.
Jednotlivé ásany jsou propojeny plynulou
vinjásou. Toto je první objekt pozornosti. S tím souvisí druhý, kterým je dechová technika udždžají popsaná výše. Tato
technika také dává tělu sílu během provádění vinjásy. Třetí objekt pozornosti je
směr pohledu v ásaně – drišti. Existuje
jich devět: špička nosu, nahoru, mezi obočí, dlaň, prsty ruky, palce nohou, pupek,
vlevo, vpravo. Pokud je série zacvičena plynule v rytmu dechu se všemi těmito principy, pak lze tento typ jógy právem nazvat
meditací v pohybu.

Vaše vzdělávací
centrum akreditované
MŠMT
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Relaxace v józe má velký význam. Slovně řízená klidová relaxace dětí je časově kratší než relaxace dospělých. Můžeme
však využít i jiné relaxace, například mezi jednotlivými bloky
sestaviček. Zde mohou být vhodné kontrastní relaxace, které se skládají ze dvou fází – první fáze je dynamická, pohybová, aktivační a druhá fáze je statická, pasivní, uvolňující.
Tyto relaxační techniky jsou krátké a účinné, hlavně u dětí.

Jóga pro děti

Relaxace

Jedeme na kole
Představte si děti, že existuje jízdní kolo, na kterém se za jízdy leží. Říká se mu
lehoped. Na jednom takovém lehopedu
se dneska svezeme.
Lehneme si na záda, pokrčíme nohy v kolenou, zvedneme je na podložku a pomalu začínáme šlapat, jako když jedeme na kole. (obr. 1)
Nejprve jedeme pomalu, pak ale šlapeme stále rychleji a rychleji.
Postupně zrychlujeme šlapání až do maximální rychlosti, ve které ještě udržíme
pravidelný rytmus pohybu.
A teď si představte, že nás pohání
elektřina a někdo ji najednou vypne.
V jediném okamžiku zastavíme pohyb,
jako bychom stiskli vypínač a volně položíme nohy na podložku.
Zkusíme lehoped rozjet i šlapáním
rukou, jako bychom jimi drželi šlapky.
Předpažíme a napodobujeme šlapání rukama nejprve pomalu, pak zrychlujeme
opět do maximální rychlosti pohybu při pravidelném rytmu. (obr. 2)
Opět nám je vypnut přívod energie
a my šlapání zastavíme.
Najednou pohyb zastavíme a položíme
ruce podél trupu na podložku.
Máme speciálně upravené kolo, které můžeme pohánět nohama i rukama
současně. Tak se ho pokusíme rozjet.
12
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Zvedneme ruce i nohy a všemi čtyřmi
končetinami začínáme pomalu napodobovat šlapání na kole. Postupně zrychlujeme
do maximální rychlosti, ve které ještě udržíme pravidelný rytmus pohybu. (obr. 3)
Najednou „stiskneme vypínač“, zastavíme a uvolníme se.
Zastavíme pohyby, položíme končetiny
na podložku a uvolníme je.
Při této relaxaci jde o kontrast zrychlujícího se pohybu a uvolnění.

Chechtavá relaxace

Frkající koník
V libovolné příjemné pozici prohloubíme nádech, lehce tlačíme rty na sebe a zároveň jimi vyfukujeme vzduch
po celou dobu prohloubeného výdechu
tak, že se rozvibrují, jako když si odfrkuje kůň. Pak vnímáme pocity v obličeji. Vibrace obličej uvolňují. Toto frkání
lze přidat k vibraci všech čtyř končetin
během předchozí techniky.

Tato relaxace se shoduje s předchozí
jízdou na kole, v závěru se však navíc
v maximální rychlosti současných pohybů rukama i nohama začneme hlasitě a nakažlivě smát. Po „vypnutí“ a klesnutí končetin necháváme smích přirozeně doznít a jsme uvolnění. Smích následnému uvolnění pomůže.

Osika – vibrační relaxace
Budeme-li pozorovat osiku, uvidíme,
jak se třese i při nejmenším vánku.
Zkusíme tento třesoucí pohyb napodobit svýma rukama.
Ve stoji s rukama mírně od těla nebo
v lehu na zádech v předpažení rozvibrujeme celé horní končetiny co nejrychlejšími
krátkými pohyby. (obr. 4)

Ilustrace: Ivana Malátová

Pavel Hájek

Když i ten nejjemnější vánek ustane,
osika se přestane třást.
Zastavíme vibrování, ve stoji ruce uvolněně visí, v lehu je položíme a uvolníme na
podložce.
Pokusíme se na chvilku napodobit
třesení osiky i pohybem nohou.
V lehu na zádech zvedneme dolní končetiny do volného přednožení a celé je roztřeseme, po chvilce třes „vypneme“ a končetiny
volně položíme.
Zkusíme vytvořit osikový keř, který
roztřeseme úplně celý.
Zvedneme všechny čtyři končetiny a intenzivně je rozvibrujeme co nejrychlejšími pohyby. Pak pohyby zastavíme, položíme končetiny
a uvolníme je. (obr. 5)
Vibrační relaxaci je
možné použít jen jako lokální, tedy pouze její příslušnou část
pro uvolnění rukou
nebo nohou. Jde při ní o kontrast vibračního pohybu a uvolnění.

QIGONG
Zhineng qigong (džinen tchikung) je čínské léčebné cvičení,
kterým si osvojíme schopnost práce s energií a otevíráme
se své vnitřní moudrosti. „Zhi“ znamená moudrost, „neng“
schopnost, „qi“ energie a „gong“ práce.

Staňte se...

Zhineng qigong
Cesta ke zdraví a moudrosti
Helena Pichová

www.lecebnyqigong.cz

Foto: Kateřina Martinicová

Zhineng qigong je v Číně známý zejména pro svou vysokou léčebnou
efektivitu. Jeho zakladatel, čínský
lékař a velmistr qigongu Dr. Pang
Ming, jej sestavil v roce 1980 po le-

tech intenzivního studia mnoha různých forem qigongů a bojových umění, které propojil se znalostí západní
medicíny, vědy a filozofie, a vytvořil
tak jedinečný systém cvičení.

Cvičení pro všechny

Cvičení zhineng qigong jsem
poznala v roce 2008 na seminářích lektorky Dashy Kocourkové (www.zhineng.cz). V roce
2010 jsem cvičení rok studovala a v současné době pokračuji ve studiu v horách Wudang
v Číně, v centru učitele Wei Qi
Fenga. V České republice učíme
společně s dalšími lektorkami,
které také absolvovaly pobyty
se studiem zhineng qigong v Číně a semináře s čínskými učiteli
v ČR. Cvičení zhineng qigong
nám velmi pomohlo a věříme,
že může pomoci i vám. Velmi
rádi se podělíme o své zkušenosti na našich hodinách a seminářích.
Více na www.lecebnyqigong.cz.

Instruktorem
powerjógy
(150 hodin výuky)
Více informací a přihlášky
naleznete na

www.bmsa.cz

Qigong jako léčba nemocí
Čínská civilizace považuje člověka za
jednotu těla, energie a mysli. Společným principem všech cvičení qigong
je, že nemoc pochází ze zablokované
vnitřní energie v těle. Cvičení qigongu, které kombinuje meditaci, dané pohyby a vizualizace, napomáhá
proudění energie v těle a rozpuštění
vnitřních bloků.

inzerce

O autorce

Cvičení qigong jsou jemné, fyzicky
nenáročné, plynulé pohyby s blahodárnými účinky. Cvičí se ve stoje nebo vsedě a se zavřenýma očima. Cvičit
může kdokoliv, ženy i muži bez věkového omezení. Technika cvičení je založena na uvolnění, soustředěnosti,
přirozeném dýchání a vedení
životní energie do těla.
Co mají jóga a qigong společné? Stejně tak jako jóga je
qigong fyzickým cvičením i duchovní naukou. Obě tyto části
se vzájemně prolínají a jsou si rovnocenné.
Fyzické cvičení posiluje jak naše tělo a udržuje je zdravé, tak i čistí a posiluje naši mysl a dává nám pocit sounáležitosti a provázanosti se
vším, co nás obklopuje. Duchovní
nauka nám odhaluje vesmírné zákony života a umožňuje objevovat naše
vrozené schopnosti.

Vaše vzdělávací
centrum akreditované
MŠMT
13

První a druhý stupeň jógy podle Pataňdžaliho systému obsahuje příkazy a zákazy, nebo také
tolerantněji řečeno návody a doporučení – jama a nijama. Jóga
vznikala a dále se rozvíjí ve zcela
odlišných kulturních i přírodních
podmínkách, přesto je mnohým
z nás blízká. Mimo jiné proto, že
se v podstatě nevylučuje se zdravým a nenásilným jádrem všech,
a tedy i evropských, duchovních
učení. Jama a nijama se podobá
desateru a může zklidnit náš život řádem a obohatit jej smyslem. Bylo by jednoduché tvrdit,
že adepta jógy kariéra nezajímá.
Jenže žijeme reálné životy, máme
svá zaměstnání, živíme své rodiny. A naopak jógou se nemusíme
zabývat jen během cvičení v oblíbeném jógovém studiu, může nás inspirovat neustále, a to
i v práci.

Foto: Jiří Mašek

Co cvičení qigongu
přináší?

Michaela Dombrovská
ŠAUČA (čistota)

Foto: Kateřina Martinicová

Na základě jednoduchých,
ale velmi efektivních pohybů se
v Číně díky tomuto cvičení mnoho lidí vyléčilo z různých nemocí. V letech 1994–1999 Dr. Pang
Ming vedl v Qinguandao nedaleko Pekingu léčebné centrum,
které bylo ve své době největší
nemocnicí na světě, kde se lidé
s vysokou úspěšností léčili bez
jakýchkoliv léků.
Cílem cvičení je harmonizovat celé tělo, posílit vnitřní orgány a uklidnit mysl. Klidná mysl
má velmi uvolňující a osvěžující účinek, cítíme jistotu a vnitřní mír. Když dokážeme při cvičení mysl uklidnit, soustředit
a zvládnout, můžeme začít budovat svou vnitřní sílu a vzít svůj
život do vlastních rukou.

Díky cvičení postupně regenerujeme svou vnitřní sílu, rozpouštíme nevědomé vzorce a obnovujeme svou pravost. Získáváme
větší „gong fu“ – důvěru, sílu vůle a moudrost. Cítíme se klidnější, vyrovnanější, náš život se stává lepším a rozvíjíme se.
Moudrostí v zhineng qigongu rozumíme mimo jiné to, že
dokážeme sami sebe nasměrovat, rozeznat pravdu a odstranit zastaralé a falešné části své
osobnosti a života. Dokážeme se
správně a jasně rozhodnout, pročistíme svou mysl od těkavých
myšlenek a navracíme se ke své
podstatě. Dostáváme se do souladu s přírodními zákony, respektujeme je a dokážeme je používat ve svůj prospěch a prospěch veškerého života.
Čím více dokážeme tuto nauku a cvičení uchopit a použít
ke svému dobru a k dobru všech
ostatních, tím více se stáváme
klidnějšími, vitálnějšími a radostnějšími. To vše je ale opravdovou celoživotní prací, každodenním tréninkem a vlastním,
tichým, vnitřním úsilím o rozpoznání a pozvednutí sebe sama.
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Tento princip bývá vykládán jako vnější i vnitřní čistota. Souvisí také s úctou k sobě samému
a vnitřní pravdivostí. Dlouhodobé popírání vlastních zásad nás totiž může dovést až k nechuti ze
sebe samých. Máme-li jasno ve svých zásadách,
držme se jich. Musíme sice jednat i s lidmi, kteří
nám nejsou příjemní, ale rozhodně k nim nemusíme předstírat náklonnost. Stejně tak, pokud
nesouhlasíme s jednáním svého nadřízeného,
pravděpodobně budeme muset vykonat jeho pokyny, ale to neznamená, že bychom s nimi museli vyjadřovat souhlas. Pokud by zaměstnání přinášelo rozpor s osobními postoji dlouhodobě, je
opět na místě se zamyslet, jestli není čas na změnu. Čistota také znamená nezanášet svůj život
resty a i v náročných situacích se umět ovládat.
Vliv na nás mají rovněž lidé, kteří nás obklopují, v práci totiž trávíme hodně času. Negativním
emocím a negativně naladěným lidem bychom se
měli spíše vyhýbat.

SANTÓŠA (spokojenost)
Je to stav klidné mysli a vnitřní harmonie. Při
naplňování tohoto principu bychom se měli především zastavit. Přemýšlet nad tím, kam
jsme došli a jestli kráčíme správným směrem.
Často spěcháme, honíme se a hromadíme, aniž

PRINCIPY JÓGY V PRAXI
sliby. Pokud se něco nepodaří, zamýšlíme se především nad vlastním dílem
a bez zbytečného patosu hledáme řešení. Nevyhýbáme se trestu ani zodpovědnosti. Zkoušky a nezdary k životu patří.
Není každý den jako malovaný a tapas
nás učí přijímat neúspěchy jako přirozenou součást procesu učení.

Foto: Samphotostock.cz

SVÁDHJÁJA (poznání)

Principy jógy v kariéře

Jama a nijama

II. část

Poznání tu představuje jednak studium vedoucí k novým poznatkům, ale
také sebezkoumání. Porozumět si je velice těžké. Mnoho lidí nesnáší samotu nebo nečinnost a překrývá jedno či
obojí zbytečnou aktivitou, protože jsou
to chvíle, které přinášejí zamýšlení se
nad sebou samým. Sebe poznáváme také skrze ostatní. Často právě to, co nás
na jiných dráždí, nám nastavuje zrcadlo a ukazuje vlastnost, kterou nemáme rádi sami u sebe. Na rozdíl od přátel si kolegy a kolegyně v práci zpravidla nemůžeme vybrat, ale můžeme se
pokusit chápat či respektovat ty, kteří
nám něčím vadí – a skrze ně a jejich slabosti lépe chápat svou vlastní nedokonalost.

IŠVARAPRANIDHÁNA
(uctívání osobního boha)

Každý z nás, ať už si to připouští, či nikoliv, hledá ve svém bytí nějaký vyšší smybychom příliš přemýšleli nad smysjen se všemi ostatními principy a celsl, vyšší duchovní princip. Potřebu dulem svého počínání. Zastavení by měkové vědomí smyslu posiluje vůlí a odchovního naplnění známe i v evropské
lo přijít především po ukončení nějakéhodláním. Vede nás k dodržování napsychologii a filozofii. Nemusí přitom
ho cyklu, etapy nebo třeba pracovního
šich zásad a rozhodnutí i ve chvílích,
jít nutně o náboženství. O naší ateisticúkolu. Zastavení se po dokončeném díkdy se zdá, že jsou nevýhodné, že byké zemi tvrdí profesor Tomáš Halík, že
le přináší chvíli na zpětnou vazbu a prochom přece mohli na chvíli polevit.
vyznáváme „něcismus“ – věříme v „něžití nových vědomostí a znaco“; nejsme ateisté, poctivě
lostí. Neznamená to ale ustrpřiznáváme, že svou víru nenout. Vnitřní harmonii udrdokážeme pojmenovat. SleNikdo z nás není dokonalý. Dodržovat principy
žujeme také tím, že každý nodujeme smysluplné náhojama a nijama není snadné. Vždy ale můžeme
vý poznatek nebo zkušenost
dy, tzv. synchronicity – které
začít tím, že se zastavíme a zamyslíme, co by
zařazujeme k ostatním, a tak
ale pouze označují správnou
některý konkrétní princip mohl do života našeho nebo
je třeba tuto mozaiku pokažcestu, znamenají, že to čemu
našich blízkých vnést dobrého. Namasté!
dé trochu přeskládat, aby byla
věnujeme svou pozornost, si
stále smysluplná. Můžeme se
nás přitahuje. Proto také ve
tak i lépe rozhodnout, co děsvé práci přestaňme sledovat
lat nebudeme. Někdy spíše poJenže jakýkoliv úkrok stranou zvyšuje
malichernosti a obavy. Potřebujeme volný čas než kurz francouzpravděpodobnost, že bude následovat
kud si budeme vědomi své cesty, a zejméštiny. Nezjistíme to ale v chaosu a spědalší a další, až nakonec sejdeme z cesna smyslu svého počínání, osvětlí naše
chu.
ty. V práci se sebekázeň odráží v dopočínání jako maják. Drobnosti, které by
držování termínů, uvážlivém plnění
se jinak zdály bezvýznamné, se tak staTAPAS (sebekázeň)
úkolů a respektu vůči firemní kultuře.
nou součástí většího plánu. Ústupek, doTento princip nemusí nutně znamenat
Pomáhá zvládat dlouhodobé projekčasné zdržení nebo zdánlivá prohra nás
askezi, jako spíše disciplínu. Je propoty. Znamená také dodržet slovo a plnit
učí a přináší (třeba i kariérní) růst.
15
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Lidé jsou jako stromy – rozmanití a různí, ale tato jejich pestrost má své podobnosti, které je možné popsat. Bříza v naší ulici je v každém listu i větvičce jedinečná, ale je si mnohem podobnější s břízou o ulici vedle než s jakýmkoli smrkem.
Pojďme se tedy blíže podívat na typologii, která se v poslední době stala velmi rozšířenou a oblíbenou.

Enneagram
Efektivní nástroj
osobního rozvoje
Mgr. Michal Petr

www.michalpetr.com

Co je enneagram?
Jde o dynamickou typologii osobnosti, která popisuje devět
odlišných vzorců prožívání, myšlení a jednání. Jde o komplexní model s mnoha rovinami, lze ho však jednoduše použít jako
efektivní nástroj „psychologie všedního dne“. Poskytuje základ
pro pochopení, proč se lidé chovají tak, jak se chovají. Je také
hlubokou sondou do našich způsobů, jak naplňujeme své potřeby a jak reagujeme, když je naplněné nemáme. I první seznámení s ním nabízí možnost většího sebeuvědomění a poskytuje nástroje rozvoje osobnosti.
Slovo enneagram pochází z řeckého ennea (devět) a grammos
(bod, ale také vzorec). Graficky je znázorněn devíticípou hvězdou v kruhu. Vrcholy této hvězdy představují 9 stylů, navyklých
a zautomatizovaných způsobů, jak zacházíme se sebou i s druhými. Nejde přitom o 9 typů lidí, ale spíše o 9 způsobů vyrovnávání se světem. V každém člověku jsou obsaženy všechny tyto způsoby (symbolizováno
kruhem), jeden však používáme více. Jako
bychom byli diamant o 9 stranách, na jedné
z těchto ploch však celý diamant stojí – to je
náš ennea-styl.

O autorovi:

Osobnost jako omezení?
Jádro osobnosti vzniká v prvních letech života. V tomto kontextu je osobnost (enneatyp) souborem strategií, jak dosáhnout naplnění svých potřeb a jak reagovat na zážitek nedostatku a (emočního) zranění. Pokud byla nějaká strategie úspěšná, budeme
ji opakovat, až se stane automatickou a neuvědomovanou. Stáváme se tak polospícími automaty. Chováme se i nadále tak, jak
jsme se naučili v prvních letech života. Nereagujeme již z přítomného okamžiku, ale
z minulých zkušeností. Mnohdy to vypa16
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Mgr. Michal Petr
Psycholog, konzultant a terapeut pro páry
a jednotlivce, lektor rozvoje osobnosti

Profesionální psychologické poradenství a psychoterapie s ohledem na aktuální potřebu a životní situaci klienta. Specializuje se na párové
a individuální poradenství a terapii, psychospirituální tematiku a praktické využití enneagramu. Dlouhodobě se zajímá o dynamiku partnerských vztahů, psychospirituální metody léčení, neverbální komunikaci,
práci s emocemi a tělem. Inspiraci nachází v gestalt terapii, humanistické a transpersonální psychologii, výzkumech vědomí, poznatcích neurověd a moudrosti původních národů.
Odborné vzdělání v oboru psychologie získal na Univerzitě Palackého
v Olomouci a systematický výcvik gestalt terapie s certifikací od European
Association of Gestalt therapy.

bo druzí. Jsou souhrnem nevědomých
domněnek a předpokladů, že druzí fungují podobně jako my. A i když se spolu
snažíme komunikovat, často nerozumíme podstatě sdělení, nechápeme, jak je
možné, že druhý to vidí jinak.
Každý z nás je omezen svým typickým pohledem na sebe, na svět a na druhé. Pro každého z nás je důležité něco jiného. Ve své podstatě nasloucháme selektivně, v souladu se svým navyklým pohledem
(o kterém si myslíme, že je objektivní).
Zaměřujeme-li se např. primárně na
to, zda se druzí cítí dobře (jak typicky
dělají lidé používající styl E9) nebo na
to, zda po nás lidé budou požadovat náš
čas a energii, kterou si bedlivě střežíme
(jak mají ve zvyku lidé typu E5), nebudeme dostatečně vnímaví, abychom skutečně slyšeli, co nám druzí říkají. Budeme vnímat skrze svůj filtr.
Často se s tímto jevem setkávám v párové terapii, kdy se i dlouholetí partneři
stále neslyší a nerozumí si. Přou se o to,
kdo má pravdu (metaforicky řečeno, zda
je svět modrý, nebo červený). Jsme tak
navyklí dívat se na svět ze svého úhlu
pohledu, že zapomínáme, že to není celá
realita (místo 360° vidíme jen 40°).

Foto: Samphotostock.cz

Mapa není skutečnost

dá, jako bychom nechali tříleté dítě,
aby za nás dělalo zásadní životní rozhodnutí.
Když si zlomíme nohu, dáme ji do
sádry. Omezíme pohyb, aby se zranění mohlo léčit. Pokud však sádru nikdy nesundáme, značně omezujeme
možnosti své končetiny a nedovolujeme přirozený růst.

Je svět modrý, nebo červený?
Ennea-typ si lze také představit jako
brýle, které má každý z nás nasazené.
Když máte modré brýle, svět je modrý. Potíže nastávají, když člověk, s kterým se snažíte domluvit, má brýle červené. Vidíte zcela jiný svět. Tyto filtry
zkreslují a mění vše, co říkáme my ne-

V obtížnější krajině se bez mapy či kompasu ztratíme. Snažíme-li se pochopit
něco tak obsáhlého, jako je lidské nitro,
je užitečné mít něco, podle čeho se můžeme orientovat.
Enneagram nám pomáhá poznat náš
typ, abychom lépe rozuměli nejen sobě,
ale i druhým lidem. Nikoho neumisťujeme do škatulky, ale spíše popisujeme škatulku, ve které už jsme. Lidé jsou různí.
Nemá cenu bříze vyčítat, že nemá jehličky. Bříza zůstane břízou, i když si smrk
přeje něco jiného. Když druhého neměním, ale chápu, otevírá se prostor pro
kvalitnější formu vzájemných vztahů.
Poznat svůj ennea-typ je uvědomění si místa, kde se nacházíme. Není to
však konečná (byť se zde spousta lidí
zastaví). Nejde o to si alibisticky říkat,
že jsem takový, protože jsem typ XY, ale
podniknout kroky ke změně. Enneagram kromě horizontální roviny popisu typů osobnosti nabízí i vertikální linii možností rozvoje, nástroje uvolnění
z hluboce zakořeněných návyků, směr
k větší kvalitě života.

Rozdíly mezi lidmi se projevují především odlišným zaměřením pozornosti. Skutečnost, že můžeme pozorovat své myšlenkové a emoční návyky, pomáhá tyto návyky změnit tak, aby byly méně nutkavé a automatické. Můžeme tak rozšířit svoje možnosti a pohled
(jako bychom si sundali koňské klapky
z očí), stát se více vědomými, empatickými a svobodnými. Jak konkrétně, to
však přesahuje možnosti tohoto článku.
Na závěr bych rád dodal, že je velmi
těžké uchopit podstatu systému z knihy. Ennea-typ se projevuje nejen slovy,
ale i hlasem, držením těla, mimikou,
pohyby, tempem řeči aj. Jen v živém
a každodenním procesu sebereflexe
vlastních motivů, prožívání a jednání
je možno nalézt transformativní hodnotu, kterou systém enneagramu disponuje. Psaný popis jednotlivých typů, jakkoliv přesný, nemůže nahradit
vlastní zkušenost, onen zážitek rozdílnosti, a přesto podobnosti.

Zajímá vás, jaký jste ennea-typ?
Absolvujte typizační interview!
Více na www.michalpetr.com

Aplikace enneagramu
Používá se v oblastech a profesích,
jako je psychoterapie, spiritualita, osobnostní rozvoj, ale i obchod
a prodej. Mnohé firmy a instituce využívají enneagram pro rozvoj
komunikačních dovedností, řešení
konfliktů, koučování, rozvoj leadershipu, efektivitu týmu a strategické
plánování. V terapii a poradenství
může enneagram sloužit jako mapa, díky které lze přesně a relativně
rychle najít „jádro pudla“ nebo „zakopaného psa“; a to jak v individuální péči, tak zejména v práci s párem.
Doporučená literatura:
Almaas, A. H. (1998). Facets of unity
– the Enneagram of Holy ideas. Boston: Shambala Publications • Daniels, D., Price, V. (2002). Základní enneagram. Praha: Synergie • Naranjo,
C. (1994). Character and neurosis: an
integrative view. Nevada city: Gateways • Palmer, H. (2000). Velká kniha
o enneagramu. Praha: Synergie • Riso, D. R., Hudson, R. (1999). The wisdom of enneagram. New York: Bantam Books
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Z INDICKÉ MYTOLOGIE
Kdysi dávno soupeřili na hinduistickém nebi bohové a démoni (asurové) o to, kdo z nich se stane nesmrtelným. Stloukali společně Mléčný oceán, aby z něj vytvořili nápoj nesmrtelnosti. Když
byl nápoj téměř hotov, vystoupila z oceánu posvátná kráva Kámadhena, která se od té doby stala božskou, protože dávala bohům i lidem hojnost mléka a tvarohu. Byla také ochranitelkou
i soudkyní pro ty, kteří se na ni obrátili. Dnešní pozice gómukhásana se překládá jako kraví hlava
(go – kráva, mukha – obličej), a tak si povíme o této posvátné krávě dva méně známé příběhy.

Mytologické aspekty ásan XV. díl

Gómukhásana

kraví hlava, kraví obličej
Ivana a Jan Knaislovi

गोमुखासन

www.knaislovi.webnode.cz

Dilípa byl legendárním panovníkem a vojevůdcem
sluneční dynastie Súrja. Neměl však děti. Mudrc Vasištha mu prozradil, že kdysi urazil posvátnou krávu Kámadhenu a ta ho proklela. Dilípa se proto ujal její dcery Nandiní, aby si ji udobřil. Když Nandiní chtěl
jednou sežrat lev, Dilípa se mu sám
nabídl místo ní. Tímto šlechetným
skutkem se nejen zachránil, ale také
se očistil od kletby a později se mu
narodil syn Rághu.
Druhý příběh vypráví o smrti posvátné krávy, kterou zabil princ Trišanka, zapuzený kdysi svým otcem pro
cizoložství. Princ zabil krávu kvůli hladu a její maso dal dětem mudrce Višvamitry, aby je zachránil před smrtí hladem. Mudrc se mu chtěl za jeho skutek odměnit a žádal bohy, aby bylo Trišankovi odpuštěno a aby mohl vstoupit na nebesa. Bůh Indra s tím však nesouhlasil.
Vznikl velký konflikt, který skončil kompromisem. Trišanka se stal nesmrtelným a do nebe se dostal ne jako princ, ale jako nejzářivější souhvězdí jižní oblohy – Jižní kříž.

Provedení pozice
Dnešní pozice připomíná krávu ve své základní variantě jen vzdáleně. Výchozí polohou, která je stejná pro muže i pro ženy, je rovný sed s nataženýma nohama (dandásana). Ohneme levou nohu a položíme ji patou
vedle pravé hýždě. Ohneme pravou nohu a položíme ji patou vedle levé hýždě. Chodidla leží na vnějších hranách, obě hýždě zůstávají na zemi.
Ruce necháme volně ležet dlaněmi na kolenou, a to nad sebou. V pozici volně dýcháme. Při opakovaném provádění ásany začínáme s ohnutím
pravé nohy. Klasický spis o józe Ghéranda samhita uvádí tuto pozici ja18
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ko jednu z 32 hlavních ásan, dokonce jako osmou
v pořadí.
Ásána má několik variant lišících se především
polohou rukou. Ty mohou být také spojené za zády, což je asi nejznámější novodobé provedení.
U něj je podoba s kraví hlavou zřetelnější. Začínáme vzpažením pravé ruky, kterou vytočíme vnitřní stranou paže i dlaně k hlavě. Pak ruku ohneme
a vedeme shora směrem dolů za zády
a ohnutou levou ruku vedeme zapažmo zespodu za zády. Ruce se za zády uchopí a jejich prsty zaklesnou
či propletou. Páteř
je vzpřímená. Můžeme vytočit hlavu a směrovat pohled na horní loket. Totéž provedeme i na druhou
stranu. Variantou
může být předklon
v pozici provedený
s výdechem.

Účinky pozice
Ásana uvolňuje klouby nohou, příp. rukou a při předklonu zpružňuje páteř. Působí na pánevní
dno a stimuluje činnost pohlavních orgánů, které však nesmí být ohnutými koleny stlačeny. Podporuje trávení, povzbuzuje činnost ledvin, doporučuje se jako prevence cukrovky, která vzniká
v dospělosti. Zlepšuje se pocit stability těla. Varianta s propletenýma rukama pomáhá při dýchacích potížích (i astmatu), protože vyvíjí tlak
na podpaždí, zpevňuje a protahuje trup a otevírá hrudník. Působí proti kulatým zádům a vybočení páteře do stran, přínosná je pro oblast ramen. Odstraňuje napětí a při delší výdrži přináší
klid a uvolnění. Koncentrace může být zaměřena
na bod mezi obočím (bhrumadja).

Transcendentní
čakrový systém
Dvanáctá čakra – Stav blaženosti
Třináctá čakra – Zdroj
Markéta Sulánská
S otevřením jemných energií
dvanácté čakry se naše schopnosti měnit hmotné v jemnohmotné zcela zdokonalí. Umíme nejen transmutovat hmotu,
ale vytvářet nové vesmíry, nové jemnohmotné reality, prostupovat volně dimenzemi. Vnímáme energie všech osvícených bytostí, jež prošly pozemskou realitou. Všechny naše touhy jsou
naplněny a my prožíváme stavy
blaženosti nejen z toho, že víme,

že jsme součástí krásné a dokonalé hry vesmíru, ale hlavně proto, že se nacházíme zcela před
branami spojení se Zdrojem.
Víme, že jsme tímto Zdrojem
a současně vším, co jsme stvořili. Prožitek blaženosti je součástí
pocitu neoddělenosti od celku,
a přitom naprosté svobody tvoření.
V těle tuto zkušenost prožíváme rozpínavým pocitem extatické radosti a lásky. Naše nervová
soustava by měla být dostatečně pevná na příjem těchto energií. Proto je ásanová jóga tak důležitá.

www.sulanska.com
Co tedy znamená pro náš
každodenní život v těle otevření
duchovního systému čaker?
• plně si uvědomujeme sebe jako
duševně duchovní bytost přebývající v těle
• vytváříme si vlastní realitu, tvoříme své zážitky a zkušenosti pomocí synchronicit
• léčíme své tělo pomocí mysli
• emoce vnímáme jako energetické
pomocníky k tvoření, jako ukazatele cesty naší jedinečné duše
• žijeme ve stálém napojení s univerzální energií Lásky
• víme, že vše kolem nás je tvořeno naší myslí, je zrcadlem nás
samých
• prostupujeme vědomě dimenzemi, tvoříme si astrální světy
• uvědomujeme si, že jsme součástí celku, nic od nás není odděleno
• jsme Vědomím, které si samo sebe uvědomuje
• činíme zázraky a zázrakem JSME
Naše cesta fyzickou, astrální
i kauzální realitou se završuje. Fyzické tělo měníme na astrální a volně vstupujeme do kauzální reality
idejí. Jediná touha, která v nás zůstává, je touha po spojení a rozplynutí se ve Zdroji, Bohu, Universu…
v čakře třinácté.
Třináctá čakra není energetickým centrem. Je Zdrojem Všeho,
co Jest. Je Jednotou Bytí.
Je věčným neposkvrněným brahman…

Já jsem nejvyšší brahman,
které je ryzím poznáním bez těla,
jehož bytí je nepřerušované a spojité.
Já jsem brahman, které je poznáním
bez poskvrny žádosti,
kterého se nedotýkají omezení konečných
bytostí.
Mou podstatou je poznání, které nikdy
neztrácí svou moc.
Já jsem samo sebou zářící brahman.
Jsem neposkvrněné nejvyšší brahman,
které existuje bez jakýchkoliv činností,
které je neproměnnou a nedělitelnou
Jednotou.
Já jsem nejvyšší brahman, jedinečné,
nacházející se nad dvojností, věčné
a vše pronikající,
vše v sobě obsahující nejvyšší dokonalost.
Já jsem brahman, které je pouze
ryzím vědomím Já Jsem
RIBHUGÍTA (přeložil Jiří Vacek)
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Z INDICKÉ MYTOLOGIE

Božstva v hinduistické tradici IV. díl
Svatí muži, dávní mudrcové ršiové, mívali ve
svém životě partnerky, s kterými často plodili
potomky. Jak je to možné? Vždyť askeze je
podmínkou pro získání duchovní síly
a nadpřirozených schopností. Odpověď není
jednoduchá ani jednoznačná.

Mudrcové
a jejich ženy
Ivana a Jan Knaislovi

www.knaislovi.webnode.cz

V indické mytologii vždy existovala jakási řevnivost mezi bohy a svatými lidmi. Ti svou svatostí často získávali významné schopnosti, které jim umožňovaly nejen postavit
se bohům, ale také je předčít. Proto bohové posílali na zem
krásné nebeské víly apsaras, aby světce svedly a jejich duchov-

ní síly alespoň částečně umenšily. Ne vždy však byly tyto nebeské svůdkyně úspěšné. Na druhé straně svatí muži byli
lidmi a povinností muže v Indii je zplodit syna, aby měl kdo
uctívat bohy. To platí pro každého, takže řada svatých mužů měla nejen pěkné partnerky, ale také potomky.
Mandapala byl hinduistickým světcem, který svůj dlouhý život naplnil zbožností a odříkáním, ale přesto byl po své
smrti uvržen do podsvětní říše put boha Jamy, aby zde trpěl.
Nedovedl si to vysvětlit, a proto pátral po tom, čím se na zemi provinil. Dozvěděl se, že příčinou je to, že neměl syna.
Když si tedy Mandapala odpykal trest, narodil se jako pták,
zplodil čtyři potomky a mohl být nakonec přijat do říše bohů. Mandapala si svými potomky zajistil, že na zemi zanechá ty, kteří budou v uctívání bohů pokračovat.

Bohové posílali na zem krásné nebeské
víly apsaras, aby světce svedly a jejich
duchovní síly alespoň částečně umenšily.
Jiný příběh vypráví o světci Vibhándakovi, který konal na
břehu jezera svůj každodenní obřad k uctívání bohů. Bohové
se však rozhodli ho podrobit zkoušce. Z jezera se vynořila krásná nahá víla Urnaši a světec podlehl jejím svodům a upustil do
jezera své semeno. Z jezera právě tou dobou pila černá gazela
nebeského původu, které se poté narodilo lidské mládě
s gazelím rohem – Ršjašnga. Světec se cítil otcem a svého syna se ujal, ale rozhodl se, že ho uchrání před ženami a vychová z něj svatého muže. Chlapec vyrostl a nikdy se nesetkal s žádnou ženou. Avšak v království, kde oba žili, jednou přestalo pršet. Místní
král si totiž rozhněval bráhmany a ti vyslovili tuto
kletbu. Jediné, co mohlo zemi pomoci, bylo oženit
mladého Ršjašngu. Král vyslal za světcem nejkrásnější dívku. Protože ji chlapec považoval za krásného asketu, rozhodl se s ní odejít do paláce. Jeho
otec Vibhándaka mu nakonec odpustil.

Ilustrace: Petra Řezníčková

Nepodařilo se mu však celý svět
zalidnit, proto vynalezl pohlavní
akt. Se svou ženou Asikní zplodil
šedesát dcer, které se staly
manželkami bohů a matkami
lidí na zemi.
Až téměř legračně působí příběh jednoho z nejvýznamnějších mudrců Dakši (v překladu Šikula). Ten se zrodil z palce pravé Brahmovy ruky
a dostal za úkol být tvůrcem bohů, světců, asurů a gandhavrů (polobohů) i hadích démonů (Nágů). Nepodařilo se mu však celý svět zalidnit, proto
vynalezl pohlavní akt. Se svou ženou Asikní zplodil
šedesát dcer, které se staly manželkami bohů a matkami lidí na zemi.
20
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VELKÁ ZIMNÍ PŘÍLOHA

Jakub Šamberger
www.energystudio.cz

Jaroslava Sedláčková

www.yogaflow.cz

Co je to za motivující období, řekne si většina z vás – čeká nás
minimum sluníčka, samé plískanice, kratší den a více vrstev
oblečení. Jak si i v tomto období pohladit tělo a duši? Že nevíte?
Je tolik možností, jak se nechat v zimě hýčkat. Záleží jen na vás, kolik si najdete
času a prostoru na sebe samotné. To je první nejdůležitější předpoklad ke šťastnému bytí a žití v zimě. Avšak všechno souvisí se vším a je nesmírně důležité zaměřit se na tělo i duši komplexně. Objevit kouzlo ve stravě, pohybu i dostatečném
množství odpočinku.

Prohřejte se
Jelikož v tomto období převládá chlad, je důležité se více zaměřit na jang a tělo prohřívat. A to nejen stravou, která ovlivňuje i psychickou pohodu. Skvělé jsou polévky
na posílení imunity jako např. slepičí, dýňová, miso… Dostatečné množství tekutin – čaje, které prohřívají jako např. úžasný zázvorový čaj. Ten připravíte z litru vody, půl hrsti nakrájeného čerstvého zázvoru, špetky soli a špetky pepře. Vařte 20 minut a poté po ochlazení přidejte lžičku medu a citrónovou šťávu, a můžete ho popíjet
celý den. Do jídla přidávejte koření, které prohřívá – pepř, anýz, fenykl, koriandr, chilli, kardamom, skořici, hřebíček… Věřte, že tím si tělo skutečně vytopíte.

Nechejte se hýčkat!

HÝČKEJME SE
nejen v zimě

Dnešek věnuji jen
a jen sobě. Celý den
strávím odpočinkem a relaxací. Nebudu uklízet,
pracovat, ani řešit žádné
problémy. Budu jen se
svým já. Aby se tak
opravdu stalo a já se mohl
věnovat jen odpočinku,
musím se na ten den
trochu připravit. Především si zajistit příjemné prostředí, ve kterém jej
hodlám strávit.
Všechny členy domácnosti odešlu
pryč. Nechci přeci, aby mi uprostřed uvolňující myšlenky skočil
na záda pes nebo moje drahá polovička v kuchyni upustila hrnek
na zem a přivodila mi tak infarkt.
Takže všichni z domu pryč!
Projdu si celý byt a zkontroluji, že mám vše uklizené, čisté
a funkční. Takže až si zítra sednu do pohodlného sedu a rozsvítím lampu, nebude mít prasklou žárovku. Nechám opravit rozbitou rychlovarnou konvici, protože si budu chtít uvařit lahodný čaj. A ještě mě hrozně rozčiluje kapající kohoutek v koupelně.
Na ten musím hned někoho zavolat. Nedovedu si představit, že by
mi v můj velký den každou vteřinu kapala voda do umyvadla. Ten
zvuk by mě doháněl k šílenství.
Vydrhnu aromalampu a připravím si levandulový olejíček, ten je
pro zklidnění ideální a zkontroluji,
že mám dostatek čajových svíček.
Připravím si knížku, kterou mám
v plánu celý den číst, na kterou se
už dlouho těším, rozevřu ji a neodlepím se od ní, dokud ji celou
nepřelouskám.
Nakoupím si všechny potraviny, které pro svůj odpočinkový
den potřebuji. Zaměřím se na ty,

Velká zimní příloha

Foto: Shutterstock.com

Můj odpočinkový
den
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které nezatíží můj organismus. Nacpat se steakem
a potom usnout jako poleno umí každý. Já se nasytím lehkou stravou, ideálně kombinací rýže a dušené zeleniny.
Objednám se na masáž. Ještě nevím, jestli to
bude aroma, nebo masáž lávovými kameny, při
které se prohřejí a uvolní všechny svaly. A před ní
si zajdu na jógu.
Vše mám naplánované. Můj velký den se přiblížil. Dělí mě od něj jedna jediná noc. Půjdu spát brzy,
abych byl svěží. Nebudu pít žádný alkohol, nechci se
přeci probudit po poledni s kocovinou a zbytek dne
strávit běháním na záchod. Ulehám v půl jedenácté
a pomalu usínám.
Ráno otevírám jedno oko a mrknu na hodiny. Je
půl osmé. Paráda. Čeká mě dlouhý den. Pomalu si
sedám na posteli, protáhnu se a rozhlédnu kolem sebe. Takový klid tady normálně nebývá. Otevřu si okno, vyvětrám a zapálím aromalampu s levandulovým olejem, jehož příjemná vůně se okamžitě začne
šířit po celém bytě. Osprchuji se vlažnou vodou a postavím si vodu na ranní kávu. Umíchám si svoji oblíbenou rýžovou kaši, do které nakrájím čerstvé ovoce. Po snídani se obléknu a vyrazím na lekci jógy. Není nic příjemnějšího, než začít den protažením. Závěrečnou šavásanu si vychutnávám plnými doušky.
Po cvičení mě čeká masáž. Příjemná hudba vybízí ke
vstupu do vyhřáté místnosti. Lehám si a začíná olejové pohlazení. Masérka vtírá voňavý olej do mé pokožky, potom horkými kameny masíruje a prohřívá
celé tělo. Uprostřed masáže se musím probrat a otočit, to je snad nejprotivnější okamžik celého dne. Pak
ještě odpočívám v relaxační místnosti a usrkávám lahodný čaj.
Venku mrholí a fouká vítr, ale mně je to úplně jedno. Otevírám dveře a vítá mě útulný, voňavý prostor, který už dnes nehodlám opustit. Usedám do
svého oblíbeného křesla a začtu se do připravené
knihy. Odpoledne uteče jako voda. Večeři mám připravenou za pár minut. Vychutnávám si zeleninu
s rýží a těším se, až si znovu sednu do křesla, abych
dočetl knihu. To se mi splní přesně v devět hodin večer. Zavírám knihu a pohodlně se usazuji na svůj oblíbený meditační polštář. Zkřížím si nohy, protáhnu
páteř a zavřu oči. Nechám si celý den proběhnout
hlavou. Celý ten příjemný den, který mě doslova nabil novou energií. V duchu si vyslovím přání. Přání
být zdravý, šťastný, obklopen příjemnými lidmi. Pomalu otevírám oči. Je půl desáté večer a já se přesouvám do voňavého povlečení své postele. Usínám
v podstatě v tom okamžiku, ve kterém jsem ulehl.
Ráno mě budí zvonek. Otevírám dveře a vrhá
se na mě náš zabahněný pes a radostně mi olizuje tváře. Klid z našeho bytu zmizel ve vteřině, ale
uvnitř mi vydrží ještě dlouho. Přinejmenším do
dalšího odpočinkového dne.
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Výživa jógou
A že ani ve skrytu duše nevíte, jakým pohybem se nechat hýčkat? Jednoznačně jógou! Důležité je v tomto období volit ásany
dynamičtější v kompenzaci s dostatečnou relaxací. Zazpívejte
si mantru pro potěchu, ať nahlas, nebo ve své mysli. Odlepte ze
země co největší množství končetin a snažte se balancovat každou molekulou svého těla za přítomnosti dechu. Balanční ásany vám dají potřebnou lehkost, ale zároveň obrovskou sílu. Ať
si vyberete dynamickou, nebo terapeutickou jógu, praktikujte ji
s lehkostí, radostí a silou – jako když se táhne med. Vyživujte si
pravidelnou jógou nejen svaly, mysl, ale hlavně srdce.

Relaxace při masážích
Odpočinek je důležitý, protože teprve odpočatý člověk může
kvalitně tvořit. Teoreticky to známe všichni, ale prakticky v této oblasti kulháme až hrůza. Taková kvalitní masáž nejrůznějšího druhu dokáže zázraky. Vyzkoušejte si indonéskou relaxační,
indickou masáž hlavy, reflexní masáž plosek nohou, čokoládovou, ájurvédskou nebo thajskou. Ideální pro zimu je však masáž
lávovými kameny, ze které si vezmete energii v podobě blaženého
tepla a dojde k většímu svalovému uvolnění než při klasické masáži. Já jsem si v těchto měsících objevila masáž shiatsu. Jedná se
o masážní techniku 5000 let starou pocházející z Japonska. Terapeut používá znalosti spojené jak s anatomií, tak s klasickou
čínskou medicínou. Snaží se o uvolnění přirozeného toku energie pomocí tlaku prstů, dlaní, loktů, chodidel a kolen. Nedochází k cílené bolesti, pouze se váš vnitřní korzet krásně zapouzdří.

Moxování – blaho nejen pro ženy
A co tak trochu něco jiného pro hýčkání? Znáte moxovací tyčinky? Moxování, neboli léčba požehováním, má ve východní medicíně osvědčenou a tisíciletou tradici. Jedná se o sušenou nať pelyňku
tvaru doutníku, kterou zapálíme a nahříváme s ní oslabená nebo

Foto: Shutterstock.com

...Můj odpočinkový den

studená místa. Po zahřátí pokožky dochází k blaženému a hojivému procesu, regeneraci a podpoře imunity. Obrovské blaho, především pro ženy. Myslím, že si zaslouží pomyslný potlesk.
Najděte si radost, omezte starost a vnímejte potřeby svého těla.
Jak říká ájurvéda, naučte se poslouchat šepot svého těla, než na vás
začne křičet. Hýčkejte se a milujte se, jako se milují děti. Zakřičte
jako děti, když něco chcete, a věřte, že vám to bude sesláno. Ale pozor, nezapomeňte za to také krásně poděkovat. Ať je vaše zima obdobím, kterým proletíte s lehkostí jako sněhová vločka!

Předvánoční čas je obdobím, kdy bychom se
měli umět zastavit a nasávat vánoční mystickou atmosféru. Často však tuto dobu trávíme
v supermarketech nakupováním dárků a hromaděním neuvěřitelných zásob potravin. Některé nákupní košíky vypadají, jako by jejich
majitelé celý rok nejedli a teď si chtěli dopřát.
Zastavme se a věnujme pozornost tomu, co si
dopřáváme. Hýčkání si všichni zasloužíme a začít s ním bychom měli už při výběru potravin.

My Češi máme ve světě nálepku nenáročného zákazníka. Je na nás ji odlepit.
Staňme se náročnými a naučme se vnímat souvislosti mezi výběrem potravin
a svým zdravím. Právě výběrem to začíná. Kvalita na úkor kvantity. Začněme
číst etikety potravin. Co konkrétní potravina obsahuje za další přídatné látky? Jsou skutečně nezbytné? Proč obsahuje jahodový jogurt tak nízký podíl
jahod a proč rajčatový kečup potkal při
svém zpracování tak málo rajčat? Proč
mražené ryby obsahují tak ohromné množství vody? Kolik masa opravdu najdeme v šunce, kterou tak často
kupujeme? Jak je možné, že pečivo tak
dlouho vydrží? Možná budeme překvapeni! Třeba právě během letošních
svátků můžeme něco změnit. Začněme
proměnou – buďme nároční!

Pobuďme sami se sebou
Naše psychika má nad námi neuvěřitelnou moc. Své duši bychom měli věnovat trochu času a více si ji hýčkat. Právě vánoční a zimní doba je jako stvořená pro bytí se svou duší. Být
sami se sebou, vymanit se z chaosu
a jen být nám někdy činí problém. Na-

www.lifeinstitut.cz

vodit příjemnou atmosféru při léčbě duše pomůžou svíčky, vonné oleje,
uklizený prostor, který nás obklopuje,
horká vana s příměsí solí a olejů. Velkým pomocníkem jsou bylinky, mají
neuvěřitelnou sílu a jsou nám po ruce, když potřebujeme malou vzpruhu
a pomocnou ruku v našem revitalizačním procesu. Zapalte si v bytě svíčky, do aromalampy přidejte pár kapek
éterického oleje z pomeranče a oleje
ylang ylang. Tato směs má antidepresivní účinky a příjemně vás zbaví napětí. K tomu si uvařte domácí svařené víno s příměsí skořice a hřebíčku,
zabalte se do tlusté deky, vezměte příjemnou knížku nebo jen tak poslouchejte hudbu… Zkrátka věnujte se tomu, co vám dělá dobře. Dopřejte si tuto jednoduchou terapii co nejčastěji.
Čas kolem vás jako by se zastavil…

Bachova květová terapie
Jak je obecně známo, celá řada nemocí pramení ze stavu mysli. I to, jak se
stavíme k daným problémům či běžným situacím v každodenním životě, může ovlivňovat naše zdraví. Na
stav mysli můžeme pozitivně působit

pomocí neuvěřitelné energie z rostlin. Energii rostlin využívá i Bachova květová terapie. Ta získala jméno
po svém zakladateli, uznávaném
londýnském lékaři, bakteriologovi
a homeopatovi Dr. Edwardu Bachovi. Během své lékařské praxe si doktor Bach uvědomoval, že na průběh
uzdravování a celkové zdraví mají vliv i postoje a osobnost člověka.

2x foto: Shutterstock.com

Jana Altnerová
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Velká zimní příloha

Nechejte se hýčkat!

Hýčkejme tělo
i duši (nejen)
zdravými
potravinami

TIP
Společnost Les Fleurs de
Bach vyvinula i celou řadu
antistresové kosmetiky a parfémů. Tyto parfémy trochu
čarují s naší energií. Dokážou
přeměnit vnitřní sílu v pozitivní
energii, pomáhají harmonizovat duši. Krásně voní a jsou unisex.
Výhodou je, že na každém člověku voní jinak,
takže vždy budete originální, a ještě
k tomu v pohodě.

s hlubokou úctou k přírodě, nemají žádné kontraindikace a žádné
vedlejší účinky. Dr. Bachovi se podařilo objevit unikátní terapii, která je dostupná každému. Kdo z nás
se někdy nedostane do disharmonie a na život nepohlíží negativně? Pokud je po ruce ta pravá esence, může opět získat nad životem
nadhled.
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K Vánocům patří vůně a koření
Skořice a hřebíček tvoří atmosféru zimy. Silice skořice spolu
se silicí pomeranče a hřebíčku úžasně provoní byt v období
Vánoc. Nakapejte pár kapek do své aromalampy.
Skořice
Získává se z kůry skořicovníku. Skořicovník je stále zelený strom, který dosahuje výšky asi 6–9 metrů. Kůra skořicovníku je silná a aromatická, po usušení se
svinuje do typických roliček, které se hojně používají v kuchyni. Přidává se hlavně
do sladkých pokrmů, ale indická kuchyně
nám přináší i rozmanité recepty na úpravu masa a luštěnin pomocí skořice. Má
antiseptické, antispazmatické a afrodiziakální účinky. Silně prokrvuje, její silice může způsobit i podráždění pokožky. K zimě
neodmyslitelně patří svařené víno, a právě
tomu dává skořice úžasnou chuť. Je to typické zahřívací koření.

Hřebíček
Je stejně jako skořice zahřívacím vánočním kořením. Hřebíčkovec kořenný je tropický stále zelený strom, který dosahuje výšky až 20 metrů. Jeho kmen pokrývá
šedá kůra. Koření je získáváno z usušených květních poupat. Silice hřebíčku má
antibakteriální a analgetické účinky. Hřebíčkový olej pomáhá při bolestech
zubů a dásní. Hřebíčky jsou trpké a povzbuzují chuť k jídlu, mají stimulující a regenerační účinek na organismus. Koření se přidává do kompotů, marinád, vánočních sušenek, likérů a svařeného vína. Používá se
do směsí koření například garamasaly, které jsou výborné v masových pokrmech.

Zima v kuchyni
V zimě rádi pobýváme ve svých útulných příbytcích, více nám
chutná, přirozeně inklinujeme k tučnějším jídlům. Bohužel náš
přirozený instinkt při výběru tuků je potlačen. V našich jídelníčcích kralují tuky převážně živočišné, a často navíc ve skryté formě.
Potkáme je v paštikách, uzeninách, trvanlivém pečivu a sušenkách.
Zato tuky za studena lisované, které obsahují cenné nenasycené mastné kyseliny a zdraví prospívají, opomíjíme. Tuk je zdrojem chuti, proto
do jídelníčku patří, je jen důležitá správná volba. Kupte si kvalitní oleje domů a naučte se je přidávat do salátů. Začněte třeba s dýňovým a konopným
olejem. Síla, kterou v sobě ukrývají, účinně posílí vaše zdraví, potěšíte nejen
srdce, ale celý imunitní systém. Výhodou výměny nezdravých tuků za zdravé je, že na konci zimy nebudete obtěžkáni nadbytečnými tukovými polštáři.

Nač v zimě nezapomenout:
zahřívací koření (zázvor, chilli, hřebíček, skořice, cibule a česnek), mořské řasy, ryby, luštěniny – především červené fazole, které posilují ledviny, obiloviny
– především pohanka, která nás v zimě zahřeje.

2x foto: Shutterstock.com

Potvrdil tak dávné pravdy východních filozofií, že zdraví je výsledkem vnitřní harmonie. Naopak
jakákoliv disharmonie duševního stavu může přivodit nemoc. Na
základě svého zkoumání rozdělil
dr. Bach sedm negativních stavů
mysli, které stojí za vznikem nemocí. Jsou to strach, nejistota, nedostatečný zájem o přítomnost, osamělost, přecitlivělost na vlivy a myšlenky okolí, sklíčenost, ztráta odvahy a přehnaná starostlivost
o druhé. Dr. Bach zjistil, že v přírodě existují léky, které odpovídají našim negativním vlastnostem.
Byl vnímavý k životní síle rostlin,
která může uzdravovat. Díky své
zesilující intuici se mu podařilo
vytvořit ucelený systém 38 esencí
z květů rostlin. Po použití jednotlivých esencí dojde k návratu duševní síly a člověk tak získá kontrolu nad nepříjemnými stavy mysli. Ať už to je úzkost, strach, nízké sebevědomí a mnoho dalších.
Esence jsou vyrobeny

TIP

VÁNOČNÍ KAPR

Kapr je naše tradiční sladkovodní vánoční ryba. Bez ní si
štědrovečerní večeři nedokážeme skoro představit. Kapr se
poprvé objevil na našem vánočním stole už v 17. století, ve
větší míře pak koncem 19. století. Má velmi aromatické maso hrubší struktury, bohaté na kvalitní lehce stravitelné bílkoviny. Škoda, že si na něj vzpomeneme jen na Štědrý večer
– jako na smažený řízek. Zkuste si ho udělat i během roku,
v odlehčených variantách – třeba dušeného nebo vařeného
v páře. Výborná je rybí polévka či kapr na zelenině s různým
kořením. Nebojte se s kaprem experimentovat.

Rostlinné oleje – zdroj zdravých tuků
Dýňový olej
Je to panenský olej lisovaný za studena z dýňových semen. Olej má velký obsah zinku, množství vitamínů
řady B, C a E. Obsahuje celou řadu aminokyselin a nenasycených esenciálních mastných kyselin. Má velkou
škálu pozitivních účinků na lidský organismus. Posiluje imunitní systém, zpomaluje stárnutí, zlepšuje léčbu prostaty, snižuje hladinu cholesterolu a upravuje
krevní tlak. Má originální intenzivní chuť, která vyšperkuje zeleninové saláty k dokonalosti. Nebojte se
ho zařadit do svých pokrmů.

Nechejte se hýčkat!

Seznamte se s rostlinnými oleji, měly by
mít zasloužené místo ve vaší kuchyni!

Má jemnou vůni a výraznou oříškovou chuť. Lisuje se
za studena ze semen konopí. Obsahuje vzácné polynenasycené mastné kyseliny, enzymy, fytosteroly, vitamíny, proteiny i minerály. Konopný olej má protizánětlivé účinky, podporuje imunitní systém, má protirakovinný účinek, podporuje srdeční činnost, příznivě působí proti zácpě.

Foto: Samphotostock.cz

Konopný olej

Velká zimní příloha
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Houbový kuba

(D. Lužná, D. Vránová – Makrobiotický léčebný talíř)
Potřebujete: uvařené kroupy (1 hrnek
v suchém stavu), 1 hrnek uvařeného zeleného hrachu (nezapomeňte namočit,
slít a vařit s řasou Kombu 1 hodinu),
1 hrnek najemno nakrájených uvařených houbiček Shiitake (jen kloboučků), 2 cibule, majoránku, česnek (dle
chuti), kmín, sójovou omáčku Tamari,
sezamový olej, 2 bobkové listy
Postup: Do mísy dejte kroupy
a uvařený hrách. Cibuli nakrájejte na kostičky. Na sezamovém oleji osmahněte nakrájené houbičky
spolu se špetkou majoránky, nakrájeným česnekem, kmínem, přidejte nakrájenou cibuli a opět osmahněte. Poté vsypte do mísy s kroupami a hrachem, přidejte lžíci Tamari a vše promíchejte. Hotovou směs
dejte do zapékací misky vymazané olejem, nahoru položte bobkoinzerce
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vý list. Zakryté pečte 15 minut v předehřáté troubě. Podávejte například se
salátem z červené řepy.

Zapečená plněná jablka
Potřebujete: 3 větší sladká jablka, 8 sušených švestek, lžíci hrozinek, lžíci strouhaného kokosu, lžíci vlašských ořechů,
asi 2 dcl jablečného moštu, špetku skořice, asi 4 hřebíčky, 2 lžíce přírodního
cukru
Postup: Nejprve si připravte směs
na náplň. Do jablečného moštu
vložte švestky, hrozinky a nechte
alespoň 2 hodiny namočit (můžete přidat i trochu rumu). Poté švestky nakrájejte na menší kousky, spolu s ořechy, hrozinkami a přidejte
do směsi koření. Jablka rozkrojte na
půlky, oloupejte slupky a vydlabejte
jádřinec. Jablka položte do zapékací misky a naplňte připravenou směsí. Jablka trochu pocukrujte přírodním cukrem, posypejte strouhaným
kokosem a dejte do předehřáté trouby. Pečte asi 20 minut při 160 °C.

Foto: Shutterstock.com

Recepty

Mrkvový salát
s piniovými oříšky
Potřebujete: svazek mrkve, 50 g piniových
oříšků, 5 polévkových lžic dýňového oleje,
špetku pepře a soli
Postup: Mrkev nastrouhejte najemno,
přidejte piniové oříšky, jemně dochuťte a přidejte dýňový olej, vše promíchejte a podávejte.

Kapr pečený na jablečném lůžku
2 porce

dokondic
e

Potřebujete: 2 podkovy kapra, 2 sladší jablíčka,
stvol skořice, 3 chilli papričky, kari koření, sůl,
3 červené kapie, 1 větší cibuli, 4 hřebíčky, 2 polévkové lžíce olivového oleje

zdrav

Nechejte se hýčkat!

Foto: Shutterstock.com

Postup: Jablko nastrouhejte, kapii nakrájejte asi na 2 cm proužky a cibuli najemno. Vše
promíchejte v pekáči, přidejte stvol skořice,
hřebíčky, nakrájené chilli papričky a posypte kari kořením a jemně osolte. Na připravené
lůžko položte osoleného a okořeněného kapra (kari kořením). Zakápněte olejem. Pečte
v předehřáté troubě na 200 °C asi 30 minut,
během pečení zalijte šálkem vody. Podávejte
s rýží basmati nebo vařeným bramborem.

í & kr
ása

Dostaňte se i v zimě

Švestkovo-mandlové kuličky

DO KONDICE

(H. Zemanová – Bio Abecedář)
Cca 30 kuliček o průměru 3,5–4 cm
Potřebujete: 100 g oloupaných mandlí, 250 ml
ovesné (nebo mandlové či sójové smetany),
150 ml vody, 1 vanilkový bio pudink, 100 g
krájených bio švestek, 200 g lineckých sušenek, například Dětské špaldové – ovesné sušenky s mandlemi, 70 g bio margarínu, 80–100 g
rýžového nebo pšeničného bio sirupu (tj. asi
5 lžic), ½ lžičky pravé vanilky, 150 g plátků
mandlí na obalení

Jak jsme rádi, když si lehneme na masérské lůžko
a ruce maséra rozehrají svou symfonii a rozproudí tělo svým dotekem. Jak příjemné je zajít do sauny nebo
na terapii, kde terapeut udělá vše proto, abychom se
cítili dobře.
Václav Krejčík

www.dokondice.cz

Velká zimní příloha

Nechat o sebe pečovat je výborným způsobem relaxace. Člověk se uvolní, vypne hlavu a nabije se novou energií, kterou následně může využít pro vše, co dělá. Tak jako nechat o sebe pečovat, je potřeba však vyvinout úsilí a zapracovat na vlastní péči. Je to trochu těžší, ale odměna,
která vás čeká, se ničemu jinému nevyrovná. Vytvořit si z péče o sebe
sama rituál může pomoci upevnit, a často i zlepšit zdraví, které bývá
poznamenané nezdravým životním stylem. Člověk je tvor pohodlný
a i doba je taková, že se spoléháme na cizí pomoc. Víra v sebe sama byla
odsunuta do pozadí. Kdo nám pomůže, když budeme potřebovat pomoc? Lék? Přátelé? Medicína? Stát? Snad nevěříme tomu, že to tak bude?
Je nutné začít sám u sebe!

Postup: Nejdříve si připravte mandle (nerozdrťte je úplně), velmi nahrubo nasekejte a dejte opražit do trouby asi na 130 °C na
5–10 minut, aby měly zlatavou barvu. Mezitím uvařte hustší pudink ze smetany, vody
a pudinku (250 ml smetany dejte vařit, mezitím ve 150 ml vody rozmíchejte pudink,
a pak ho za stálého míchání vlijte do vařící smetany, za občasného míchání ho nechte zchladnout). Sušenky nakrájejte na malé kousky. Do vychladlého pudinku zašlehejte sirup a bio margarín. Přidejte nakrájené švestky, opražené kousky mandlí a vanilku. Nakonec opatrně zapracujte nalámané
sušenky. Hmotu nechte nasáknout alespoň
3 hodiny v lednici. Poté tvarujte malé kuličky a obalte je v mandlových lupínkách. Před
podáváním je nechte přes noc v ledničce.

Foto: Samphotostock.cz

Strava
Když se přejíme, vezmeme si prášek, ale princip, proč nám nebylo dobře, neřešíme. Možná víme, že jsme jedli špatně, ale opět zasáhne pohodlnost, která nám zabrání v konzumaci správného jídla. Jestliže nás
tento pocit navštěvuje občas, není to problém. „Zhřešit“ je příjemné,
ale hřešit každý den a pravidelně nelze. Pak se začnou objevovat kila
navíc, bolest kloubů, podrážděnost a nespokojenost se sebou samými,
a to nás přivádí do začarovaného kruhu nejenom fyzických problémů,
ale i psychických.

Pohyb
Od pradávna byl pohyb základní součástí života. V současné době je
sedavý způsob života pravidelným stereotypem a přirozenost pohybu
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postupně vymizela. Víme, že se máme pohybovat, ale odhodlat se k tomu už je náročné. I vědecké studie
dokazují, že až do 60 let člověk nemusí ztratit kondici. S postupujícím
věkem se musí jen snažit více. Má-li
být tělo zdravé a funkční, pohyb je
nutný. Způsob přemýšlení o tom, co
děláme ve smyslu, že pečujeme o své
zdraví a energii, je dobrým předpokladem pro tělo v kondici. (Vyjdeme
dobře schody, nezadýcháme se, když
dobíháme tramvaj, dobře se předkloníme při zavazování tkaniček,
nebolí nás záda z nicnedělání, nebo
„nafouklých“ střev).

sl k dechu, postupně se hlava vyprázdní
a opět bude místo pro radost.
Když víme, že vhodně zvolená strava, alespoň mírný pohyb a relaxace
nám pomohou na každodenní cestě
životem, proč to tedy neděláme? Nejsme příliš pohodlní? Nelžeme sami
sobě a nekupujeme si „odpustky“ tím,
že se například na začátku roku zapí-

šeme do různých kurzů a po úvodním nadšení rychle přestaneme pracovat? Není to jen znamením, že
v hloubi duše nám o naše zdraví
nejde? Až si budete dávat novoroční, nebo jakékoliv předsevzetí, pamatujte na své vnitřní rozhodnutí
a trochu na sobě zapracujte, aby slova nebyla jen pouhým klamem!

Často slýchám od svých klientů, že
nedokážou vypnout hlavu. Že se ráno probouzejí unavení a vyčerpaní, že nemohou zastavit své myšlenky. Psychická únava se ještě více zvyšuje, když tělu chybí pohyb a chřadne. Emoční silné prožitky, setrvávání ve stresu a životní nepohoda mohou být četnými příčinami nedobrého zdravotního stavu. Přitom, aby
se člověk uvolnil a rozproudil svou
energii, stačí tak málo. Být si vědom
svého dechu, připoutat k němu svou
pozornost a být s ním častěji jako kamarád, kterého máte rádi a o kterého pečujete. Když upoutáte svou my-

Foto: Shutterstock.com

Relaxace

Chcete-li pomoci zhubnout, zbavit se stresu, naučit se zdravě jíst a pohybovat, připravili jsme ve spolupráci s VZP, synlab czech, H.E.A.T. programem
a společností Nutrend program nazvaný DO KONDICE. Autoři článků a poradci zdravého životního stylu, Václav Krejčík a Jana Altnerová, kteří pravidelně přispívají do časopisu JÓGA DNES, vás provedou celým 12týdenním
programem, buď v Energy Studiích, nebo po e-mailu. Pojištěnci VZP mají na
program slevu 20 %.
Přihlaste se na www.dokondice.cz.

inzerce

Program dokondice
zdraví & krása

Václav Krejčík a Jana Altnerová
poradci zdravého životního stylu

12 týdnů ke zdraví a spokojenosti
DO KONDICE je program zaměřený na přirozenou změnu, ke které musí dojít, chcete-li hubnout, formovat tělo, zbavit se stresu, podpořit imunitu, nabít se energií, nebo celkově změnit svůj životní styl.
Provedeme vás tím, co je třeba podniknout ke splnění vašeho cíle.
Upravíme jídelníček, nastavíme způsoby cvičení a pravidelného
pohybu, doporučíme vhodné relaxační a antistresové rituály
a vyřešíme civilizační neduhy.
Vaše rozhodnutí něco změnit a udělat pro sebe je to nejdůležitější, a tak využijte svého přesvědčení (možná už i zdravotních
důsledků nesprávného životního stylu) a přihlaste se

DO KONDICE.
mediální
partner
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PROGRAM DO KONDICE PO INTERNETU
Program obsahuje:
• Průvodce DO KONDICE
• Cvičební DVD Powerjóga od A do Z
• 3 konzultace strava, individuální jídelníček + doporučení na
podporu zdraví a energie
• 3x konzultace pohyb a rituály
• Program následné péče
• Poplatek: 3699 Kč
Přihlášky: dokondice@dokondice.cz • www.dokondice.cz

partneři

do kurzu

PROGRAM DO KONDICE V ENERGY STUDIÍCH PRAHA
Program obsahuje:
• 12týdenní členství do dvou Energy Studií Praha
• 3x konzultace strava, individuální jídelníček + doporučení na podporu
zdraví a energie
• 3x konzultace pohyb a rituály
• Program následné péče
• Poplatek: 3899 Kč
Začátky kurzů: 12. 1., 23. 2., 29. 3. 2012 (dále kurz probíhá individuálně)

Zbavte
se stresu

Upravte
stravu

Pečujte
o zdraví

Hýčkáním duše ke zdravějšímu tělu
Nechte se hýčkat nám většinou asociuje péči o naši tělesnou schránku a vše, co s ní souvisí. Prostřednictvím těla však můžeme porozumět své osobnosti, a tím lépe pečovat o svou duši a lépe s ní komunikovat. „Chceš-li zhojit tělo, musíš předně hojit duši,“
pravil Platón. A právě touto vazbou se zabývá psychosomatika.

Nechejte se hýčkat!

Slovo složené ze dvou řeckých slov psýché (duše), sóma (tělo) označuje souhru tělesných
a duševních procesů. Všechny psychosomatické reakce jsou naprosto zdravou podobou
prožívání. Každý pocit vyvolá nějakou tělesnou reakci a každá tělesná reakce rozpoutá
nějaké pocity. Moderní psychosomatika se
zrodila z práce Sigmunda Freuda a jeho žáků,
která jasně ukázala, že většina tělesných poruch souvisí s naší duší.

Mgr. Martina Barchánková

Když tělo nevybíjí energii

(Christian Morgenstern)
Pěkným příkladem pro hlubší pochopení
je propojení srdce a duše. Srdce je středem
našeho těla nejen tělesně, ale také emocio-

Foto: Samphotostock.cz

„Tělo je překladatel duše
do viditelna.“

Velká zimní příloha

Na oblast psychosomatiky se můžeme dívat ze čtyř hledisek. Soustředění se na příčiny nemocí, na zpracovávání nemocí, na
chorobné chování a na průvodní a následná psychická onemocnění. Z výše uvedeného vyplývá, že tělesný a duševní stav spolu
úzce souvisejí. Zná to každý, kdo byl někdy
nespokojen nebo zoufalý kvůli problémům
v intimním vztahu nebo v zaměstnání. Poruchy celkového tělesného schématu jsou
takové tělesné potíže, převážně psychicky
nebo psychosociálně podmíněné, při nichž
nevznikají chronické poruchy vegetativního nervového systému, chorobné změny
tkání ani poruchy orgánů. Jsou to tělesné
symptomy u lidí vlastně zdravých. U 80 % lidí se v průběhu týdne objeví nějaký tělesný
symptom, aniž si proto připadají nemocní.
Nejběžnější potíže tohoto druhu jsou bolesti hlavy, druhé nejčastější jsou obtíže se žaludkem. Dříve se těmto poruchám říkalo
„neurotické“. Funkční poruchy jsou poškození tělesných funkcí, která nemají organické příčiny a často se na nich podílejí příčiny
psychické. Takovéto funkční poruchy bývají projevem toho, že tělo má k dispozici dostatek energie, která se však nemůže uplatnit ani jinak vybít, z čehož vznikají poruchy
regulace a nepříjemné tělesné pocity. Jsou to
například bušení srdce, potíže s dýcháním,
nadměrné pocení nebo žaludeční a střevní
potíže.
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nálně. Vnímáme je jako sídlo těch
nejmocnějších emocí – lásky, soucitu nebo (právě!) srdečnosti. Po celá
tisíciletí bylo považováno za hnací
ústrojí života. Ve starověké Evropě
a v jiných kulturách je dodnes pokládáno rovněž za sídlo duše, příp.
vědomí. Právě srdce je psychosomatický orgán par excellence.
Emocionální význam srdce vyjadřují nesčetné slovní obraty, rčení a úsloví. Zde jsou některé z nich:
můžeme být srdeční, můžeme mít
měkké nebo tvrdé srdce, nebo být
dokonce zcela bez srdce, může nám
být lehko u srdce, zejména když
nám ze srdce spadne kámen, můžeme mít sami srdce jako kámen, srdce se nám může sevřít, něco nám
může svírat srdce, i když jsme srdnatí, zato srdce v kalhotách má jen
věru nesrdnatý chlapík; jsou tací,
kteří mají zlaté srdce, většinou mají
srdce široké a ze srdce rádi vám něco darují nebo půjčí; když máte něco na srdci, můžete jim vylít srdce;
leccos si bereme příliš k srdci a kdejaká srdceryvná podívaná způsobí, že nám srdce bije jako na poplach nebo máme srdce až v krku
nebo nám to může srdce utrhnout;
můžeme mít srdce na pravém místě, a přece právě tehdy nosíme (máme) srdce na dlani; srdce lze darovat, a dá se rovněž zlomit; se zlomeným srdcem je těžko u srdce, ba jako by se chystalo rozskočit bolestí

a puknout žalem – vždyť jsme předtím
říkali: dokud mi srdce v těle bije, půjdu
za hlasem svého srdce.

Co se děje se srdcem, když
prožíváme silné emoce?
Jakákoli tělesná nebo duševní zátěž
podstatně zvyšuje srdeční aktivitu. Ve
stresu, vzrušení, zlosti, zuřivosti a úzkosti se zrychluje srdeční frekvence
a krevní oběh. Mnozí lidé se domnívají, že je nutné se třeba šetřit, což má
ale za následek, že se srdce rozbuší při

Srdce je středem našeho těla
nejen tělesně, ale také
emocionálně. Vnímáme je
jako sídlo těch nejmocnějších
emocí – lásky, soucitu nebo
(právě!) srdečnosti.
sebemenší námaze, protože nedostatek sil se musí nahradit větším počtem
úderů. Velmi důležitý pro udržování
výkonnosti srdce a jeho dobré kondice je pohyb a aerobní trénink. Problémů se srdcem a jeho činností je mnoho, například poruchy srdečního rytmu, angina pectoris, srdeční infarkt…
Existují jasné psychosomatické koncepty, kdy prokazatelně stres a některé pocity jako vztek nebo úzkost vyvolávají změny srdečního rytmu. Srdce
a jeho činnost je pouze jeden z příkladů fungování psychosomatiky. Tak-

to bychom se mohli postupně zabývat
každým orgánem v těle.
Při zevrubném seznámení se s psychosomatikou nelze opomenout „bolest“.
Akutní bolest je vždy varovný signál, který nesmíme ignorovat. Ukazuje, že s naším tělem není něco v pořádku, ať už přechodně, nebo delší dobu. Kdybychom nedokázali cítit bolest, byli bychom v trvalém ohrožení života. Když jsou podrážděny určité nervové dráhy, smyslově zakoušíme bolest, která může být projevem
organické poruchy, duševní choroby nebo narušených sociálních vztahů.
Hýčkání těla a duše vyžaduje životní styl, který zahrnuje uspořádání aktivit (cvičení a odpočinek), stravovacího režimu a prostředí. Vše závisí na
osobní odpovědnosti ke zdraví i nemoci, schopnosti zvládat stres a silné emoce. V současné době existuje mnoho
cest k přijetí a znovunalezení sebe sama
a záleží jen na každém z nás, kterou si
zvolíme a zda jsme ochotni si připustit
právě vlastní zodpovědnost za své tělesné i duševní zdraví. Práce na sobě bývá
často bolestná, ale je vždy poučná a dává nám naději, že dojdeme k novému
uznání a budeme schopni být otevřenější, budovat upřímnější vztahy s lidmi, na nichž nám nejvíce záleží. Náš život bude více naplněn láskou.
Použitá literatura:
MORSCHITZKI, H., SATOR, S.
Když duše mluví řečí těla.
Stručný přehled psychosomatiky.
SMITH, E. W. L. Tělo v psychoterapii.

inzerce

23.–25. 3. 2012

JARNÍ VÍKEND S POWERJÓGOU A MEDITACÍ
Odpočinek, cvičení powerjógy a hathajógy, meditace a čas strávený v klidném prostředí blízko u Prahy,
to je víkend, ve kterém uvolníte svou mysl, protáhnete a posílíte své tělo a načerpáte energii pro každý den.
Lektoři: Václav Krejčík, Jakub Šamberger a Katka Bílková
Místo konání: Legner Hotel Zvánovice, Ondřejov – lázeňský hotel uprostřed lesů 25 km od Prahy
Cena: 3499 Kč • 10 % SLEVA pro majitele členství v Energy Studiích – cena: 3150 Kč
Přihlášky: akce@energystudio.cz
Cena obsahuje:
• ubytování 3 dny/2 noci ve dvoulůžkovém pokoji
• 2x bohatá snídaně
• sál pro pohybové aktivity (viz cvičební program)
• klimatoterapeutický program Nordic Walking (2 hod.) nebo
malá procedura (20 min. masáž zad nebo šíje) v Lesních lázních
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10 hodin cvičení a meditace
Program na:

www.energystudio.cz

Zasej myšlenku a sklidíš čin. Zasej čin
a sklidíš zvyk. Zasej zvyk a sklidíš charakter.
Zasej charakter a sklidíš osud.
(indický filosof Svámi Šivananda)

Sankalpa
Václav Krejčík

Nechejte se hýčkat!

Uvěřte a vše
se podaří!
www.energystudio.cz
Foto: Shutterstock.com

Svět okolo nás je proměnný a jeho
základním projevem je změna.
je stejnou hodnotu fyzicky neuchopitelným složkám našeho života, jako jsou energie a myšlenky. Přitom uchopí-li člověk posledně jmenované správně „do rukou“, věnuje-li jim svou pozornost, tvoří realitu okolního světa.
Svět okolo nás je proměnný a jeho základním projevem je změna. Je to opět energie, která je snad jedinou
jistotou existence. Neustále se vše proměňuje a spolehnout se na stabilitu je téměř nemožné. Naše mysl podléhá každodenní změně. Pocity, emoce a myšlenkové procesy vznikají, zanikají a neustále se proměňují v závislosti na vnějších podnětech. Nebylo by tedy dobré věnovat
se mysli více, aby nezaznamenávala tolik výkyvů? Pěstovat a tvarovat ji podle svých cílů a záměrů?

Je-li přání, záměr, nebo cíl prospěšný
pro vás, bude mít pozitivní dopad
i na vaše okolí.
V józe existuje technika nazývaná sankalpa, která pracuje s vědomou myslí, směřováním pozornosti a proměňováním myšlenek do reality. Jako byste se naprogramovali na pozitivní řeč, a jejím pravidelným opakováním
vaše podvědomí uvěřilo, že tento program nyní prožíváte. Ano, sankalpa je pozitivní afirmace, kterou vytváříte
dění okolo i uvnitř sebe.
Pravidlem sankalpy je jasná formulace cíle, přání, nebo záměru. Je nutné ji vyslovit v pozitivním významu vůči sobě tak, aby její součástí nebyl zápor (ne, nechci, ne-

budu, nesmím), manipulace s prospěchem nebo podmínkou (budu zdravý, když...) a aby vše, kromě přání,
probíhalo v přítomném čase. Jedná se o přesnou formulaci cíle, který jako by v současné chvíli byl již splněn,
a ten, kdo ho vyslovuje, ho právě prožíval. Sílu sankalpy
umocňuje opakování a pravidelnost, stejně jako prožití
emocí souvisejících s již uskutečněným cílem.
Sankalpu je vhodné vkládat po relaxaci, když je tělo uvolněné a mysl klidná. Mysl je v tuto chvíli schopna
přijímat a vytvářet v podvědomí program, který se postupně stane realitou života.

1. Jasně formulujte přání, cíl, záměr.
2. Vyjádřete ho pozitivně a v přítomném čase.
3. Zapojte emoce a představy, které podpoří
plnění cíle.

Velká zimní příloha

Žijeme v pragmatickém světě, ve kterém rozhoduje
a směr určuje majetek, hmota a materiální statky. Vše
okolo nás má nějaký hmotný projev a málokdo přisuzu-

4. Opakujte pravidelně každý večer před spaním
a sankalpu neměňte, dokud se nestane
realitou.
5. Opakujte sankalpu po relaxaci.
Vesmír nám pomáhá prožívat realitu života. Myšlenku, kterou vyšlete, energie vesmíru vezme a ztvární. Vyplatí se ovládat svou mysl a korigovat ji směrem, který zušlechťuje naše životy, více než uvíznout ve spárech
negativismu. Díky mysli si tvoříme každý všední den.
Tak pracujte na sobě a ochočte ji ve svůj prospěch. Je-li
přání, záměr, nebo cíl prospěšný pro vás, bude mít pozitivní dopad i na vaše okolí.

Myšlenku, kterou vyšlete, energie
vesmíru vezme a ztvární.
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Poraďte se s hvězdami

Horoskop pro zimní měsíce
Zdena Hrdinová
z.hrdinova@volny.cz
Beran (21. 3. – 19. 4.)
Konec tohoto roku a začátek
příštího bude ve velkém pracovním nasazení a dobře zvládnutá práce přispívá ke zpříjemnění vašich všedních dní. I tak vám
zbude čas na sportovní aktivity.
V tomto čase je třeba hýčkat si
vztahy přátelské, a hlavně partnerské a rodinné.
Býk (20. 4. – 20. 5.)
Zimní období je pro vás pořád ve
víru kolotoče, stále se něco děje, na což nejste úplně připraveni. Až konec zimních měsíců se
bude zklidňovat a opět získáte
pocit stability. Tato doba je vám
příznivě nakloněna pro dokončení vašich plánů a cílů.
Blíženci (21. 5. – 20. 6.)
Trošku se vám zamotá situace
v partnerských vztazích, stůjte
pevně nohama na zemi, budete
blízko iluzím a chimérám. Marsovská energie je v přetlaku do
vašeho znamení, bylo by lépe věnovat se pracovním záležitostem
a využít tuto energii ve svůj prospěch.
Rak (22. 6. - 23. 7.)
Máte potřebu za každou cenu
diskutovat a přesvědčovat ostatní o své pravdě. V tomto období
je třeba dělat kompromisy a občas i ustoupit. Velice to prospěje vašim plánům a diplomaticky
se dostanete tam, kam jste potřebovali, aniž by si toho okolí všimlo.
Lev (24. 7. – 23. 8.)
Zimní čas je pro vás plný energie,
a to převážně pracovní. Je třeba si dořešit sourozenecké a vůbec rodinné vztahy. Být na sebe
více přísní, co se týče stravování
a sportovních aktivit. Jinak pohodový čas.
Panna (24. 8. – 22. 9.)
Stále jste velice vitální, práce
vám jde od ruky a opět se projevují vaše organizační schopnosti, a to převážně ve vztahu k rodině. Vážíte si každého, kdo je
pro vás jistotou a oporou (možná si více uvědomujete hodnoty druhých lidí). Zimní čas je pro
vás velkou pohodou.
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Váha (23. 9. – 22. 10.)
Máte plnou hlavu různých myšlenek a z toho jasně plyne psychická únava.
Co dříve řešit? Dopadne to, nebo to nedopadne? Zima je pro vás obdobím,
kdy byste měli načerpat sílu a energii pro další dořešení různých životních
situací. Je dobře, že se vše tohle děje, později budete mít jasno a bude lépe.
Štír (23. 10. – 21. 11.)
Soukromý život přispívá k plné realizaci vašich citů. Můžete vstoupit do zákonného manželského svazku, stejně jako se od něj osvobodit. Můžete se
snažit i o to, aby z každého vztahu či známosti pro vás vyplynul určitý prospěch. Vztahy jsou na přetřesu – buďte tolerantní.
Střelec (22. 11. – 21. 12.)
Využijte tohoto zimního času ke své tvořivosti. Zřejmě se pustíte do zkrášlování bytu a vůbec můžete očekávat úspěch ve všech oblastech. Stále jsou
zde možnosti změny profese, nevylučuje se povýšení a ocenění. V tomto
směru se vám daří, a to je pro vás velice důležité.
Kozoroh (22. 12. – 19. 1.)
Je třeba se trochu (nebo hodně) odvázat! Není nutné vše tak citlivě prožívat, a už vůbec ne dramatizovat. Stále je vám nakloněna jupiterovská energie, která vám pomáhá vyřešit spoustu nedořešených situací. Hory jsou pro
vás správným místem, načerpejte energii.
Vodnář (20. 1. – 18. 2.)
Máte potřebu se zaměřit na intelektuální práci. Jste schopni se pustit do
dlouhodobého projektu, jehož uskutečnění vyžaduje trpělivost a přesnost.
Podpora ze strany vašich blízkých je více než jasná. Snažte se být více osobní, více opravdoví.
Ryby (19. 2. – 20. 3.)
Jste v čase, kdy se jen vznášíte. Pokud vaše plány nejsou jen iluzí, je vše na
svém místě a v pořádku. Umění, tvořivost a láska je vám velkou podporou
ze strany Venuše. Vzdělávání a cestování – zkrátka a dobře si užíváte všeho,
co vám přichází do cesty.

Vztahy se znamením Blížence
Milostné vztahy Blíženců mají tendenci spočívat na
touze po vášni a mohou mít mimořádně krátké, i když
uspokojující trvání. Merkurovská povaha tohoto znamení zvyšuje chuť Blíženců po někom, kdo pro ně
představuje výzvu nebo je může mást. Milují luštění
hádanek, a často se stává, že jejich partner, který je naprosto nepochopitelný, je pro ně zároveň jediný možný.
Typickým rysem Blíženců je dělat více věcí najednou,
z čehož plyne, že mohou mít i více romantických partnerů naZdena Hrdinová
jednou a také mít
přátelé rozdělené na
dvě skupiny. Jednu, která naplňuje jejich emocionální
potřebu, a druhou, která slouží čistě fyzickému účelu.
Merkurovská stránka Blíženců občas dychtí po stálém pohybu a často je pro ně těžké jen se tak válet a relaxovat. Přátelé se znamením Blíženců jsou perfektními společníky při návštěvě divadelního představení nebo přednášky. Ještě lepší jsou prohlídky spojené s historií, uměním a řemeslnými výrobky, jednoduše jakákoliv aktivita, při níž chcete diskutovat o svých dojmech.
Blíženci jsou vhodnými partnery pro znamení
Vodnáře, Váhy, Berana, Lva, a vůbec se nevylučuje
vztah s Rybou a Pannou.

Vztahy se znamením Raka
Toto znamení má vysoce rozvinutý smysl pro sebeobranu, ale pokud je přistihnete v době, kdy jsou
zranitelní, a ukážete, že vám lze důvěřovat, pak budou absolutně a nepochybně vaši. Jestliže se scházíte
s Raky, můžete jim vyrazit dech svým kulinářským
uměním, a pokud se vám ho nedostává, ocení váš
úžas a vděčnost nad jídlem, které připravili oni sami.
Jste-li jejich milostným partnerem, můžete zvýšit jejich pocit bezpečí tím, že budete
spolehliví. Raci stáz.hrdinova@volny.cz
le procházejí procesem vyhodnocování a chápání sebe sama, takže ohleduplný partner
jim k tomu poskytne prostor.
Rodina je pro Raky velkou prioritou, procházejí také obdobími, kdy rádi a pravidelně vyrážejí do
města. Tyto chvíle však nevyhnutelně střídají další, kdy se halí do své ochranné vrstvy. A nikdo nemá tvrdší obal, než je krunýř členovců. V domě Raků vždy najdete měkké polštáře a křesla, v nichž se
lze pohodlně natáhnout. Zkrátka Raci milují pohodlí a pohodu.
Často se setkávají se znamením Ryb, Štíra, Býka
a Panny, velice si rozumí i s Kozorohy.

Foto: Samphotostock.cz

Partnerské horoskopy

Někdy býváme přehlcení z množství vjemů a dojmů, a míváme potřebu
zalézt do svého soukromí, daleko od všeho toho ruchu. Spočinout ve
svých myšlenkách, prokousávat se svými pocity, stáhnout se do bezpečí, relaxovat a snít. Pokud tyto pocity znáte, znáte i princip Raka v sobě,
bez ohledu na to, jaké je vaše sluneční znamení.

Astrologické úvahy o znameních zvěrokruhu
a našich primárních potřebách
Liliana Fibigerová

www.astrodilna.cz

Tam v nejhlubším bodě našeho vlastního
nitra má tento princip domov a ukotvení.
Vědomí člověka na úrovní Raka má svoje zdroje v jeho citové hloubce. Předchozí princip – Blížence – představuje sdílení myšlenek, Rak potřebu sdílení citového.
Tento princip je zároveň základním pilířem každé lidské bytostí. Teprve když
akceptujeme své citové potřeby, a to bez
ohledu na to zda jsou, či nejsou uspokojené, můžeme plně rozvinout svou osobnost a předvést světu, co v sobě máme.
Další stupeň vědomí patří k principu
Lva. Souvisí s ním naše potřeba tvořivého sebevyjádření a uznání. Uznání a podporu potřebujeme dostat v průběhu své-

ho vývoje z vnějšku, důležitější je však,
zda oceňujeme sami sebe, zda vidíme
svou lidskou podstatu, vznešenost a jedinečnost. Kdo to umí, osvobozuje sebe
i ostatní, jelikož není vázaný na reakce lidí, nestaví je do žádné role a neočekává
od nich to, co si může poskytnout sám.
Vytváří tak prostor pro vyjádření jejich
individuality a společnou hru.
Uvědomujeme-li si, kdo jsme (Beran)
a čím disponujeme (Býk), jsme-li v kontaktu
se svým okolím (Blíženec), máme-li vnitřní
citovou stabilitu (Rak) a víme-li, čím můžeme obohatit svět (Lev), nic nebrání tomu
vykročit dál na své cestě k vědomí Panny.
Vyladění se na primární potřeby principu
Panny znamená dát se do služby, být užiteční
se svými dovednostmi. Služba je zde ve smys-

lu sebeodevzdání se něčemu vyššímu, Universu, Bohu, atd. Není to obětování se ani
konání ve jménu tohoto principu. Můžeme
přitom zůstat rozumní a dělat něco ryze
pozemského, konkrétního, prospěšného,
plnit své povinnosti za pomocí plánování, analyzování, budování řádu a dodržení pravidel. Ať už sloužíme realizaci nějaké
vznešené ideje, nebo vykonáváme své každodenní rituály, procházíme přitom očistným procesem. Pokud to děláme dobrovolně, vědomě, ba rádi, sklízíme za svou práci
bohatou úrodu. Pokud to nechápeme a život nás do této zkušenosti nutí, pociťujeme
příkoří a vrací nás to zpět k celému procesu uvědomění si sebe sama a svých základních potřeb od Berana až po Panny.
Šestým stupněm Panny končí proces
niterního vývoje našeho samostatného
Já. Od následujícího principu Váhy vstupují do našeho života ostatní lidé a celý
zbytek světa. Podle vlastního stupně vývoje vědomí budeme buď tento princip
vnímat harmonicky, nebo budeme dostávat ponaučení, která nám nabízejí další příležitosti k přehodnocení. Primární
potřebou vědomí typu Váhy je spojení do
harmonického celku.
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SERIÁL O FENG ŠUEJ
„Osud si můžeš změnit v každé chvíli.“

Prostor v nás
a okolo nás

Ing. Marie Šárka Fišerová

XV. díl

mariesarka@post.cz

Koupelna, garáž
a užitkové místnosti
Koupelna

Koupelna má vliv na bohatství rodiny a oběh vody ve fyzickém těle. Je
také místem určeným k odstraňování odpadů, proto v sobě nese asociaci s něčím nečistým a špinavým. To se týká samozřejmě i toalety,
která je buď samostatná, anebo součástí koupelny. Při práci s koupelnou je hlavním cílem zabránit, aby energie, která v domě cirkuluje, odtekla (nebo se odplavila) pryč, a oslabila tak vaši životní energii.
Dalším záměrem je nedovolit samotné ki koupelny (pachy, znečištěné
plochy atd.), aby proudila domem. Hlavní energetický problém, kte-

Hledání místa pro koupelnu
Umístění koupelny dle již známého oktagonu (životní oblasti
1–9), které mohou přinášet zvlášť negativní feng šuej výsledky:
• Koupelna v centru bytu/domu – představuje vůbec nejhorší umístění koupelny. Centrum je nejdůležitějším místem interiéru domu. Koupelnou v centru může odtékat vaše zdraví, a to
bude mít negativní vliv na všechny oblasti vašeho života. Pokud
koupelna leží v centru, použijte léčebný zákrok „čtyři zdi se zrcadly“, což znamená zaplnit zrcadly všechny čtyři vnitřní stěny
koupelny. Toto řešení účinně transformuje negativní působení
koupelny. Můžete také pověsit zvnějšku po celé délce dveří zrcadlo a dbát na zavřené dveře do koupelny, což je nejzákladnější ze
všech zákroků. Velké zrcadlo na dveřích pracuje dvěma způsoby:
na energetické úrovni odráží ki domu, aby nevyčerpávala koupelnu, a na psychologické úrovni nechá koupelnu „zmizet“, protože zrcadlí jinou část domu.
• Koupelna u předního vchodu nebo jako první místnost,
kterou vidíte – může také významně odčerpávat ki, která dveřmi vchodu přitéká, a oslabovat tak energii celého domu. I toto
uspořádání může vytvářet významné problémy ve všech oblastech života. I v tomto případě doporučuji pověsit zvnějšku po
celé délce dveří zrcadlo, které bude pracovat stejným způsobem,
jak již bylo uvedeno.
• Koupelna v oblasti bohatství oktagonu – vzhledem k přirozenému sklonu lidí získávat a shromažďovat peníze představuje
oblast bohatství (část domu nalevo vzadu) životně důležitý sektor skutečně pro každého. Koupelna v oblasti bohatství může
odčerpávat vaše peněžní fondy a snižovat vaši šanci zbohatnout
i do budoucna. Podobně je třeba dávat pozor na koupelnu situovanou v oblasti slávy nebo manželství.
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rý koupelny provází, se týká odpadů. Jejich zaslepení
nebo uzavření pomáhá zabránit ztrátám ki (Nechávat víko od WC dole!). Vedle léčby s víkem navíc doporučuji nechávat zašpuntované odpady u vany, sprchy, umyvadla a dřezu, když nejsou používány. Osobně mi také skvěle pomáhá umístit do odpadů křišťál, který má schopnost negativní energii absorbovat.
Oby tyto zákroky pomáhají udržet energii v domě.

Jak využít kreativitu v koupelně
• Instalujte nad odpady malá kruhová zrcadla,
abyste přidali doplňkovou energii zdvihu. Zrcadla dodávají energii zdvihu jako protipól dolů působícímu tahu odpadu a uchovávají životodárnou
ki domácnosti. Nejdůležitější poloha pro tato zrcadla je nad záchodovou mísou, ale stejně užitečná jsou i nad odpadem dřezu a vany nebo sprchy.
Připevněte kulatá zrcadla o průměru 9 cm na strop
nad každý odpad v místnosti a vizualizujte, jak ki
stoupá vzhůru.
• Přidejte rostliny pro oživení. Mnohé koupelny
bývají poněkud pochmurné a bez života, ale jejich
energii můžete snadno změnit zdravými zelenými
rostlinami. Pokud vám vaše koupelna nebo zahradnický um živé rostliny nedovolují, můžete je nahradit umělými rostlinami, které fungují stejně dobře.
• Zkrášlete si místo. Číňané říkají, že čistá a krásná
koupelna pomáhá domácnost udržet zdravou a šťastnou. Můžete použít umělecké předměty, barevné svíčky a pozitivní vůně a sledovat, jak se vaše zdraví a postoje progresivně mění k lepšímu.

Garáž

Připojená garáž je ve skutečnosti část domu. V závislosti na jejím stavu a ki může působit na kteroukoli životní oblast oktagonu. Trvalý vliv přijíždějí-

Záchrana ložnice nad garáží

cích a odjíždějících vozidel (hluk, výfukové plyny a chaotická energie) mohou
poškozovat ki kterékoliv životní oblasti. Prozkoumejte oktagon své podlažní plochy, abyste zjistili, kde vaše garáž
leží. Tak například podle jejího energetického stavu může garáž v oblasti manželství vnášet do vztahu únavu.
Pokud do domu obvykle garáží vcházíte, pak podle principu silného vlivu prvních podnětů stav garáže silně působí na
vaši osobní ki. Pokud jsou těmi vizuálními podněty nepořádek, temno a špína, můžete se bez zřejmého důvodu cítit
frustrovaní a rozladění. Na tuto situaci
je nejlepší stará dobrá léčba vypocením,
a proto si dejte práci a uveďte garáž do co
nejlepšího stavu. Celý dům a celá rodina
se budou cítit mnohem lépe.
Ideální situací je, když garáž není připojená, což je lepší pro energii domu obecně.
Pokud totiž není připojená, není její stav
tak důležitý pro dům. Přesto by neměla
být neuklizená nebo přecpaná k prasknutí všemi nepostradatelnými věcmi. Samo-

Takové umístění odděluje ložnici od
životodárné uzemňující energie země a nechává vás spát nad energeticky
chladným, prázdným prostorem. Dalším negativním prvkem je samotné vozidlo. Chaotická, hlučná energie vozu
má sklon rušit klid ložnice, a navíc si výfukové plyny nevyhnutelně nacházejí
cestu vzhůru do ložnice a mohou negativně působit na dýchací systém i na celkový zdravotní stav obyvatel. Řešením
pro takový prvek v architektonickém
návrhu je využít symbolické energie
stromů na pomoc uzemnění a stabilizaci energie místností. Nakreslete pod ložnicí a uvnitř garáže veliký strom s hnědými kořeny, které jako by zarůstaly do
podlahy garáže, a mohutný, silný kmen,
rostoucí vzhůru po garážové zdi. Větve
stromu by měly nést spoustu zdravých,
zelených lístků a bujně se rozrůstat po
stropě garáže, aby mohly přinést bohatost květů a plodů. Můžete provést vari-

aci na tuto léčbu tím, že vymalujete ložnici stejnými barvami, jako má strom.
Na stěny ložnice použijte zdravé odstíny
zelené a položte koberec nebo podlahu
v hnědé nebo v zemních tónech. Také na
stropě by měla být spousta květů a plodů v různých přátelských barvách.

Užitkové místnosti

Mezi užitkové místnosti patří místnosti pro úklid, zadní nebo boční vchody, dílny a prádelny. Základní pravidlo
feng šuej pro všechny tyto místnosti je
stejné: Udržujte je v čistotě, pořádku,
beze všeho harampádí a smetí.
Sklepy působí na celý dům, protože jsou prostředím základu, které podporuje patra nad sebou. Když jsou vaše
sklepní prostory zvlhčené, ponuré, temné, zaneřáděné nebo zatarasené, proč se
nechopit lopaty a nevyčistit je? Když to
uděláte, možná se tím vyřeší dlouhodobé obtíže a problémy a vyjasní životní situace, o jejichž existenci jste nikdy před
tím neměli ani potuchy!
Příště se dozvíte o jednotlivých prvcích
a dalších důležitých oblastech v domě.

Koupelna v přírodě

2x foto: Archiv autorky

statné garáže působí spíše na energii vašeho pozemku než na váš dům.

inzerce

Life institut
JANA ALTNEROVÁ

KO M P L E X N Í P Ř Í S T U P K VA Š E M U Z D R AV Í
DETOXIKACE, HUBNUTÍ, MASÁŽE, JÍDELNÍČKY NA MÍRU, PÉČE O TĚLO

www.lifeinstitut.cz
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Partner vaší komunikace
Korektury:

gramatické, stylistické i typografické korektury textu v českém i cizím jazyce

Překlady:

obousměrné překlady – běžné i méně časté jazyky

Přepisy textů:

transkripce z tištěného, audio i video formátu, kontroly již přepsaných textů

Copywriting:

psaní textů na zakázku – mediální texty, tiskové zprávy, brožury, odborné články apod.

Analýzy, aktualizace textů:

analýzy, aktualizace a úpravy všech stávajících textů

Kompletní zpracování textů... www.redpen.cz ...vše, co vaše texty potřebují.

Prague Spirit Festival

3.–5. 2. 2012

Vstupenky: tickets@praguespiritfestival.com

www.praguespiritfestival.com

Hlavní hosté festivalu:
Lady Ruth (USA), Dylan Bernstein (Hong Kong), David Vendetti (USA), Todd Skoglund (USA)
Patronka festivalu: Bára Hrzánová
Program: Lekce různých typů jógy, tanec, meditace, taichi, ájurvédská
přednáška dr. Martiny Ziskové, fotografická vernisáž, jógové lekce a dílny pro děti
Autogramiáda autorů: Lady Ruth, M. Zisková, V. Steiner
Koncerty: didgerista Ondřej Smeykal, indický sitarista Bhuwan Chandra,
americká zpěvačka kirtan Irene Solea

HLEDÁTE
VHODNÝ
VÁNOČNÍ
DÁREK?
S tímto kupónem můžete využít
zvýhodněné vstupné 800 Kč
až do začátku akce!
36

zima 2011

www.jogadnes.cz

Festival probíhá v Novoměstské
radnici a ve studiích:
YOGAME, ENERGY STUDIO HEAVEN,
OM YOGA STUDIO, LOTUS, PURE,
AKASHA, JOGAYOGA a dalších

PRAGUE SPIRIT FESTIVAL

3.–5. 2. 2012
cena poukazu 800 Kč

DESIGN
Většina z nás se na masáž
vydává z důvodů čistě
fyzických, kdy je naším
cílem především uvolnit
svalové napětí. Takovou
masáž můžeme najít na
mnoha místech a provádí
ji řada terapeutů. Pokud
hledáme něco víc než
jen rutinně odvedenou
masáž, začínáme pátrat
po prostoru, který nás
zaujme interiérem, klidem,
kombinací vůní, který nás
pohladí po duši a čas tam
strávený si budeme dlouho
držet v paměti jako vzácný
okamžik. Jako moment
naprostého uvolnění
a odpočinku. Jako místo,
kam se budeme rádi vracet.

Jedno takové místo leží ukryté v srdci staré Prahy v Haštalské ulici v hotelu Maximilian. Stačí projít moderním lobby, které – jako celý hotel
– navrhla světoznámá architektka Eva Jiřičná,
a vstoupit do úplně jiného světa. Úchvatný zážitek nás čeká již při vstupu. Exotická vůně se mísí s plameny svíček a akustický doprovod zajišťuje vodopádová stěna na konci chodby. Zenová

3x foto: Archiv hotelu

Den jak sen
v Planet Zen
podlaha je vytvořena z indonéských lávových čtverců vytesaných z vyhaslé
sopky Kerimaci na Sumatře, odkud pocházejí i bambusy použité v dalších
místnostech. Recepci vévodí buddha jako symbol klidu a samozřejmě personál, který zákazníkům splní vše, po čem zatouží.
Vybrat si z nabídky není jednoduché, protože všechny terapie lákají
k okamžitému odhození svršků a ulehnutí na lůžko. Jenže jaké lůžko si vybrat? Futon, lehátko, napařovací lůžko, nebo snad vanu s kokosovým mlékem a čerstvými květy? Je to volba nezáviděníhodná, ale velice příjemná. Ať
už si vybereme jakoukoli proceduru, čeká nás výsostná péče, jejíž dokonalost zajistí asijští terapeuté a přírodní kosmetika Panpuri. Všechny produkty této kosmetiky je zároveň možné zakoupit přímo na místě, a připomínat
si tak omamné zážitky i ve svém domově. Celou návštěvu nelze zakončit jinak než pohodlným posezením v hedvábných polštářích a popíjením šálku
lahodného čaje.
Při zavírání dveří se vyplatí ještě jednou zhluboka nadechnout, nasát klid
a vůni tohoto místa a vykročit zpět do rušných ulic velkoměsta s klidnou
myslí a uvolněným tělem.
-jd37

SERIÁL O ČAJI

Putování s čajem

Dvorní dámy

3. díl

Příprava čaje
za dynastie Tchang

Zlatý věk čaje
Lenka Vlasáková

Při sběru čaje byly stanoveny
striktní požadavky pro ty,
kteří sbírali čaj, např. ženám
bylo zakázáno jíst cibuli, česnek
a silně kořeněná jídla.
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Z D R AV Í

Houby mocné síly III. díl

Foto: Samphotostock.cz

Coriolus versicolor – poklad mezi rostlinami čínské medicíny. „Tráva Říše nebes“. Tradičně se používá jako podpůrný potravinový doplněk v souvislostech s příznaky vyplývajícími z oslabené imunity, chronického únavového
syndromu, fibromyalgie či virové zátěže.

Coriolus versicolor

(outkovka pestrá, yunzhi, turkey tail)
Markéta Sulánská

www.sulanska.com

Čajový světec

Další významnou léčivou vlastností outkovky je antivirální
působení u EB viru (Epstein-Barrová), jenž je jedním z původců únavového syndromu, Hodgkinovy nemoci a některých
karcinomů. Stavy únavy se staly natolik součástí moderního
uspěchaného života, že se jejich příčina často ani nezkoumá.
Viry pak mohou, současně s nahromaděním hlenu v těle, vytvářet nádorová onemocnění, způsobovat nepřiměřené stavy
únavy a chronická onemocnění.
Outkovka se skvěle osvědčila i při léčbě hepatitidy B, Staphylococcu aureu a herpetických virů.
Pro lidi se zvýšenou fyzickou a psychickou námahou se Coriolus versicolor doporučuje jako doplněk stravy pro posílení
imunity (Ch. Hawker – ironman). Houba je vhodná po operacích a při podpoře hojení.
Vzhledem k imunomodulačním účinkům se indikuje rovněž
na autoimunitní onemocnění, jako je revmatoidní artritida, autoimunitní zánět štítné žlázy nebo roztroušená skleróza.

Tradiční čínská medicína

chuť – sladká, povaha – mírně teplá
Doplňuje slezinu, přeměňuje hleny a vlhkost, vyživuje jin jater
a ledvin, vyživuje ducha a doplňuje energii.
Coriolus versicolor lze koupit v bio kvalitě v tabletách nebo
prášku (biomasa). Nejlepší výsledky jsou prokázány
při dlouhodobém užívání.

Foto: Archiv autorky

Tato dřevokazná houba roste i u nás na dřevě listnatých
stromů, pařezech, poražených kmenech. Plodí pouze na jaře. Je známo, že všechny houby ohrožuje nebezpečí kontaminace těžkými kovy, pesticidy nebo jinými houbami. Proto je třeba dbát na kvalitu kultivačního a výrobního postupu a prostředí, kde jsou houby pěstovány. Navíc je důležité,
aby v houbové biomase byly obsaženy nejen mladé plodnice (primordia), ale také podhoubí (mycelium), neboť mnoho prospěšných látek se více vyskytuje v podhoubí. Sušení by
mělo probíhat za nízkých teplot a poté se houby jemně drtí (bio kvalita – britská společnost Mycology Research Laboratories MLR).
OUTKOVKA PESTRÁ patří mezi stěžejní houby používané v souvislosti s nádorovými onemocněními. Stala se „novým spojencem při HPV“ (HPV – lidský pappilomavir). HPV úzce souvisí s celou škálou rakovin, včetně cervikální, vaginální
a vulvální. Z uvedených je zvláště významná rakovina děložního čípku. I u rakoviny krku a hlavy nyní roste podíl nemocných,
u nichž nádor vyvolal vir HPV. Dále se používá k velmi důležité
obnově imunitního systému pacientů s nádory a při zmírnění
vedlejších účinků chemoterapie a ozařování. Rovněž chrání onkologické pacienty před nebezpečím virového onemocnění během chemoterapie, kdy je velmi oslaben imunitní systém. V Japonsku je extrakt z této houby prodáván jako léčivo Krestin, jež
se používá v kombinaci s chemoterapeutiky jako nespecifický
imunomodulátor u pacientů s rakovinou.
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Vaše vzdělávací centrum akreditované MŠMT
Te r m í n o v á l i s t i n a B o d y M i n d S p i r i t A c a d e m y

datum

místo

název

lektor

11.–12. 2. 2012

Praha

Jóga pro děti

Pavel Hájek

10. 3. 2012

Praha

Technika pozic powerjógy

Václav Krejčík

10. 3. 2012

Praha

Relaxační techniky, pránájáma a meditace Václav Krejčík

26.–29. 4. 2012

Praha

Master Instruktor powerjógy

tým lektorů BMSA

3. 5. 2012
+ navazující výuka

Praha

Cvičitel seniorů

tým lektorů BMSA

3. 5. 2012
+ navazující výuka

Praha

Poradce zdravého životního stylu

tým lektorů BMSA

3. 5. 2012
+ navazující výuka

Praha/Luhačovice Instruktor powerjógy (intenzivní kurz)

19. 5. 2012

Praha

Didaktika a metodika lekcí powerjógy

Václav Krejčík

19. 5. 2012

Praha

Asistence v jógových pozicích

Václav Krejčík

27. 9. 2012
+ navazující výuka

Praha

Instruktor powerjógy

tým lektorů BMSA

27. 9. 2012
+ navazující výuka

Praha

Instruktor hathajógy

tým lektorů BMSA

Náš
TIP

A
NOVINK

2012

tým lektorů BMSA

Více informací a celou
nabídku vzdělávacích
programů, seminářů
a workshopů na rok
2012 naleznete na
www.bmsa.cz.

MASTER INSTRUKTOR POWERJÓGY

Jako každý i instruktor powerjógy se postupně dostává do
stereotypních kolejí, jak ve vlastní praxi, projevu, tak i v přístupu ke klientům. Aby se vám otevřely nové obzory a cesty,
jak pracovat s klienty, sami se sebou, jak se rozvíjet a zlepšovat techniku pozic, posunout powerjógu „dál”, nebo jak
efektivně motivovat klienty ke cvičení a zdravému životnímu stylu, připravili jsme pro vás specializovaný seminář
MASTER INSTRUKTOR POWERJÓGY.
Dostanete-li se na cestu powerjógy, odhalíte nejprve tajemství svého těla. Tělo se stává pružnějším, silnějším a vy
nabýváte pocitu „silného” postoje, se kterým přirozeně při-

chází i zdravé sebevědomí. Otevře se srdeční čakra, harmonizuje se celý energetický systém a dojde ke zlepšení základních vitálních funkcí. Na úrovni mentální se postupně začnou objevovat vnitřní otázky, na které hledáte odpověď. Pravidelnou praxí
se zlepšuje stav fyzického těla a tréninkem mysli se začnete zbavovat vnějších a vnitřních pout, která omezují vnímání svobody
a celistvosti.
Přijďte se inspirovat a rozvíjet základní znalosti
a dovednosti!
(Seminář je vhodný pro instruktory s alespoň roční praxí ve vedení lekcí powerjógy.)

inzerce

Doplněk stravy

Mykologický výzkum renomovaného britského výrobce pro Vaše zdraví!
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ZDRAVÉ STRAVOVÁNÍ

Makrobiotika
pro každého
Pokud se vydáme cestou makrobiotiky, po prvních šesti týdnech
ztratíme na váze mezi 8–10 kilogramy usazeného tuku. Každý, kdo makrobioticky žije, touto
zkušeností prošel. Je to však pouze
vedlejší produkt zdravého makrojídelníčku, neboť cílem makrobiotiky je harmonie mysli a těla.
Stejně tak i vánoční tabule a sladkoví (makrobiotické cukroví slazené slady) jsou v souladu s jejími zásadami. Sladkoví se peče z celozrnné mouky a rýžového nebo kukuřičného sirupu. Krémy do sladkoví
se dělají z hladké kukuřičné mouky
a jáhel. Přílohový salát je ze sojanézy a místo brambor se používá dýně
hokkaidó. Je možné obalit rybu nebo udělat veganské smažené rýžovo-tofu karbanátky.

Zdravá vánoční tabule
Markéta Sulánská

www.sulanska.com

nými vločkami. Přidáme nori vločky a obalujeme v kukuřičné strouhance. Smažíme ve
zastudena lisovaném slunečnicovém oleji na smažení a pečení.

Linecké sladkoví

Recepty
Vánoční salát pro 2 osoby
Potřebujeme: půlku větší dýně hokkaidó,
2 mrkve, 1 tuřín, kousek celeru, 3 kyselé
okurky (bio), sójový salám (lze vynechat), sojanézu nebo tofunézu, rostlinnou smetanu,
umeocet (výborný slano-kyselý ocet, červené
barvy, získávaný z umebošek)
Uvařenou zeleninu a okurky nakrájíme na kostičky a pokapeme umeoctem.
Necháme hodinu proležet. Přidáme na
kostičky nakrájený sójový salám, jednu
tofu nebo sojanézu a rostlinnou smetanu dle potřeby. Promícháme.

Potřebujeme: ½ kg celozrnné
špaldové nebo pšeničné mouky,
250 g bio rostlinného tuku Provamel, 100 g
pšeničného nebo kukuřičného sirupu, lžičku
citrónové kůry bio, půl lžičky mleté vanilky
bio, lžičku umeocta a marmeládu bez přidaného cukru s výraznou chutí
Smícháme mouku, citrónovou kůru
a vanilku. Provamel se sirupem a umeoctem utřeme v míse. Vypracujeme hebké těsto, které necháme přes noc v lednici. Rozválíme na tenké placky. Vykrajujeme různé tvary speciálními formičkami. Pečeme dorůžova na 150 °C.
Ještě teplé obalíme v sušeném sójovém
mléce nebo sušeném kukuřičném sladu. Na závěr slepíme marmeládou.

Smažená zelenina nebo ryba
Osolíme a obalujeme v celozrnné pšeničné mouce, sójové smetaně Provamel
a kukuřičné strouhance.

2x foto: Simona Zahradnická

Makrobiotická kuchyně nepočítá kalorie. Díky vyváženosti poměrů bílkovin a tuků
je každý makrobiotický talíř
přísunem správného množství všech výživových látek,
které se rozkládají postupně v těle tak, aby nevznikaly žádné přebytky. Cukry se
navíc nahrazují obilnými
a rýžovými slady a sirupy,
které jsou pro tělo mnohem méně zátěžové než cukr nebo med.

Vánoční karbanátky
Potřebujeme: vařenou celozrnnou rýži, celé tofu s mořskou řasou, ovesné vločky jemné,
nori vločky a sůl
Uvařenou rýži rozmixujeme, přidáme
rozmačkané tofu a mix zpevníme oves-

inzerce

Veg makrobio shop
Čerstvé pečivo  Makrobiotické svačiny  Makrobiotické zákusky  Nobilis Tilia
Bezlepková dieta  Bio potraviny  Košer pečivo  Bio pečivo  Veganské speciality
Eco drogerie  Sladkosti bez cukru  Japonské ingredience  Čínská medicína
Londýnská 43, Praha 2
tel.: 604 26 27 49
e-mail: cesmina.bio@seznam.cz

www.cesminabio.cz
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REPORTÁŽE Z CEST
Nepál jsem poprvé
navštívil v roce 1991.
Indii daleko později,
poprvé v roce 1994,
protože jsem se jí
vyhýbal. Už jen pobyt
v tranzitu mi stačil
k tomu, abych věděl,
že tam nemusím. Hned
pryč do Kathmandu,
kde jsem se cítil vždy
dobře. Jenže jak se
naše obchodní aktivity
rozvíjely, začalo mi
docházet, že tomu
neuteču, že do Indie
chtě nechtě budu
muset zavítat. Moc
jsem to zase neřešil,
ale vzpomínám, že mé
představy byly spíše
negativní.

INDIE očima Ivana Marusiče
spolumajitele sítě prodejen SANU BABU
Ivan Marusič

www.sanubabu.cz

Po jedné z návštěv v Nepálu, aklimatizován a s nepálskými zkušenostmi jsem
se rozhodl, že se na chvilku stavím. Přílet do New Delhi byl večer, z okénka letadla jsem viděl ohromný rudý kotouč
zapadajícího slunce. Úplná romantika.
Ještě jsem netušil. Pasovka, bágly… Otevřely se dveře klimatizované haly. V ten
moment to přišlo – obrovský náraz všeho indického v pěti vteřinách. Neuvěřitelně pekelné vedro, okamžitě ze mne
tekl pot úplně všude, neskutečný mumraj, šílené spousty lidí, troubící taxíky,
takový zvláštní vše prostupující pach…
Hned se dostavil intenzivní pocit, že
bych se chtěl vrátit zpět do té haly a raději zase odletět. To ale nešlo, jednak
technicky a jednak jsem přece chlap,
tak je potřeba trochu trpět. Splavený
jsem sedl do taxíku a nechal se zavézt
přímo do centra. Než jsme tam dojeli,
už jsem ani neřešil, jak moc jsem zpocený, že je všude desetkrát stokrát více lidí
než na letišti, že je to všude nějak ucpaný, našlapaný, hlučící…
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V indickém víru
Prostě mě to celé pohltilo jako obrovská povodeň a já se jen snažil udržovat
na hladině.
První hotel byl levný a bez oken.
Ráno jsem si říkal, kdy už se rozední
a vyjde slunce a já vyrazím. Jenže už
bylo dávno 9 ráno. Nejvyšší čas vyrazit do víru města. Opět jsem netušil.
Otevřel jsem dveře a dostal jsem druhý náraz celé Indie. Pronikavé slunce,
45 stupňů ve stínu a neuvěřitelný bengál všude kolem. A k tomu ten zvláštní pach. Vůbec jsem na to nebyl připraven, jen jsem tam stál a říkal si, že
jsem se asi zbláznil. Prostě jsem to vůbec nebyl schopen pojmout. Tentokrát jsem se tomu prostě poddal, že
to nějak dopadne, že nemá smysl nic
řešit. Takhle podobně asi zažilo první
vstup na půdu tohoto megastátu, jakým Indie je, hodně cestovatelů. Nyní, kdy už jsem byl v Indii tolikrát, je
to již úplně jiný prožitek, ale ty první
momenty jsou nezapomenutelné.

Indie není jednoduchá země pro cizince, a to ani pro ty, kteří tam jedou
naprosto natěšeni, s představami, které jsou zatím jen iluzemi. V mnoha případech následuje velký náraz a představy berou za své. Mně osobně v Indii
pomohlo, když jsem si po několika letech uvědomil, že vše, co mi tam vadí,
je ve mně, je to prostě jen v mé hlavě.
Když „to“, co pořád něco řeší, posuzu-

4x foto: Archiv autora

je, hodnotí a hlídá, jednoduše vypnu.
Najednou zjistíte, že vám ty miliony
lidí vůbec nevadí, že neustálé troubení klaksonů aut neslyšíte, že všudypřítomný pach necítíte a 45 stupňů nevnímáte, že je to vlastně v pořádku.
V ten moment si to můžete začít užívat a začnete Indii vnímat v celé její velikosti a opravdovosti.

Všudypřítomné kasty
V Indii se setkáte s mnoha věcmi, které jsou pro nás těžko akceptovatelné.
Na většinu jsem si zvykl, pochopil,
ale pořád jsou některé, které nemohu
vstřebat.
Kastovní systém, to je pro nás Evropany asi velké sousto. Bohužel to je naprosto nepochopený systém, který byl
v době koloniální Indie chybně interpretován a nyní se projevuje nadřazeností jednotlivých kast podle původu.
Původně to byl systém, který vyhodnocoval společnost na základě různosti
založené na duchovním vývoji. Přestože byl oficiálně zakázán v padesátých letech minulého století, a tudíž
neexistuje, je pořád všudypřítomný. Je
hrozné se narodit do nějaké z nižších
kast a vědět, že to je osud a že z ní na
99 % „nevylezete“. Kastovní systém má
v současné podobě samozřejmě mno-

ho dalších praktických problémů, které Indy provázejí celým životem.

Dohodnuté sňatky
Další z těžko uchopitelných věci je fenomén zvaný „arrange marriage“, tedy
dohodnutý sňatek. Indie pořád funguje na principu, kdy se pro syna či dceru
začne záhy shánět životní partner. Výběr běží v širokém příbuzenstvu a známých. Budoucí manželé většinou nemají moc šancí do toho mluvit. Budoucí ženich má přece jen možnost
několikrát odmítnout, ale i on nakonec musí respektovat tlak rodiny. Indie v posledních deseti letech zažívá
obrovský boom a jedním z důsledků
je i jistý posun ve velkých městech ke
svobodnému výběru, ale pořád se jedná o výjimečný úkaz, kdy se oba dva
berou z lásky. Kdykoli jsem na toto téma v Čechách hovořil s kamarády, nechápali, nesouhlasili a odsuzovali… Po
těch letech jsem ale dospěl k pocitu,
že to svým způsobem není zase taková tragédie. Proč? No jednak je to pro
celou indickou společnost „normální“,
jednak jsem poznal stovky docela pohodových manželství a do té souvislosti jsem si dal naše evropská manželství, kdy je skoro každé druhé rozvedené. Takže co je vlastně „správně“?

Kdysi jsem se potkal v hotelu s mladou recepční, která mi při nějaké další
návštěvě řekla, že už tam nebude pracovat, že jí otec hledá ženicha. Chvíli
jsme si o tom povídali a ona mě na závěr odzbrojila, když řekla, že ji tatínek
miluje a že by jí určitě nevybral špatného manžela, se kterým by nebyla šťastná. Vůbec s tím neměla problém.

Postavení indických žen
Postavení žen taky nesplňuje naše
zvyklosti a představy. I zde dochází
v posledních letech k obrovským změnám, ale i nadále si všude uvědomujete, že postavení žen pořád není zdaleka „rovnoprávné“, že v Indii žena hlavně vychovává děti, vaří a stará se o domácnost, muž pracuje a živí rodinu.
I tady se těžko posuzuje, co je „správně“. Z našeho pohledu je to nemyslitelné, ale v Indii je to prostě „normální“.
Nedávno jsem spočítal, že jsem byl
v Nepálu 100krát a v Indii 80krát. To
je dohromady asi 2000 dní, tedy skoro 6 let života. Po takové době se to
nedá „dělat“, musí vás to bavit. SANU BABU je pro mě taková esence atmosféry z Nepálu, Tibetu a Indie, kterou mám rád a rád se o ni podělím
s ostatními.
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FYZIOTERAPIE
S příchodem zimy
a prvních sněhových
vloček se už jistě
těšíte na dovolenou. Chystáte se vyrazit lyžovat do Alp?
Nebo za jinými zimními sporty? Dokážete strávit hodiny
nad kávou hovorem
o nadcházejících zážitcích? Výborně, hlava
je připravená k aktivnímu odpočinku, ale
co tělo? Jak připravit
pohybový aparát na
náročný týden plný
nezvyklého pohybu,
abychom jej ve
zdraví přežili, a navíc
si jej i užili?

Pohyb pro zdraví
i v zimních měsících
Mgr. Eliška Novotná
Jak tělo připravit na nárazovou pohybovou aktivitu, abyste místo vysněné dovolené nemuseli ležet v posteli
s vyhřezlou ploténkou či s pochroumaným kolenem? Namítáte, že trávíte dovolenou každý rok stejně a nic se
vám dosud nestalo? Velmi vám to přeji. Přesto, proč nepodpořit nervosvalový systém těla, abyste takto mohli
trávit i mnoho dalších zim?

Regenerace je důležitá
Dovolenou si bereme proto, aby si
naše tělo i mysl odpočinuly od starostí všedních dní. Prostředí hor, lesy i příroda sama o sobě naladí organismus do příjemnějšího rozpoložení. Stres mizí, vychutnáváme si vzácné okamžiky pohody. Po prvním dni
intenzivně stráveném na upravených
tratích cítíte všechny svaly stehen, lýtek i zad. Marně vzpomínáte na cviky
z lekcí jógy, které by vás dostaly zpět
do pohody? Nebo se naložíte do vířivky se sklenkou vína a doufáte, že zítra
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Jak a kdy bychom měli s prevencí začít? Každá adaptace, přizpůsobení se
na dlouhodobé a opakované podněty tělu nějakou dobu trvá. Pokud začnete pravidelně cvičit, běhat, hýbat
se, je třeba vydržet v průměru 4 týdny,
než si tělo vypracuje změny ve svalech,
ve funkci srdečně-cévního aparátu
i v dalších tkáních. Tyto změny se pak
projeví jako zlepšení vytrvalosti, zlepšení funkce svalů, psychická odolnost
i obranyschopnost organismu. Záleží
na stavu před zahájením pravidelných
fyzických lekcí.

starostí o své bližní, pečení vánočního
cukroví, dárky, vánoční večírky. Pokud
vám tento shon nedovolí začít či obnovit péči o sebe sama, odložte raději lyžařskou dovolenou na pozdější zimní
měsíce a od ledna se věnujte sami sobě.
Začít můžete masážemi, pedikúrou,
úpravou stravy, něčím, co je pro vás jen
a jen příjemné a začne ladit váš organismus na další změny. Hodí se zařadit i cvičení prožitková, ať už je to jóga, tai-chi, tanec, cvičení podle Feldenkraise, či bioenergetická cvičení. Začněte zlehka, aby bylo cvičení radost,
zábava a potěšení. Připravíte tak postupně na očekávanou zátěž tělo i mysl, tedy celý nervosvalový aparát. Nadcházející sport, nárazově o dovolené,
může být pro tělo větší stres, než může
pohybový aparát unést, a pak už je jen
krůček k úrazu z přetížení.
Proto cvičení zařaďte pravidelně. Jednou týdně je pro vznik adaptací ve svalech, cévách i nervech málo. Ideální je
pravidelný pohyb 2–3krát týdně. Těm,
kteří takto cvičí a sportují celoročně,
gratuluji, nemusí nic měnit. Ostatní neváhejte a udělejte si čas na svůj pohyb.

Začněme včas

Jaký druh fyzické práce vybrat?

Už tedy víme, že začít je třeba včas.
Před Vánocemi máme plnou hlavu

Pokud budete týden běžkovat, vyberte více aktivity dynamické. Pokud bu-

bude líp? Způsoby regenerace mohou
být různé. Mějte na paměti, že nejlepší je vždy prevence ve formě cvičení,
fyzické práce, ale i relaxace. Regenerace těla může být s každým přibývajícím rokem o něco pomalejší.

Jak na prevenci

Foto: Samphotostock.cz

FEJETON
dete sjezdovat, vyberte aktivity s prvky silové, statické zátěže. Co doporučit konkrétně? Mezi dynamické aktivity řadíme chůzi, běh, plavání, cyklistiku, jízdu na bruslích. Střídejte je tak,
aby se nestaly rutinou, aby vás bavily.
Jako kompenzaci doplňte lekcemi jógy,
powerjógy, nebo i rehabilitačním cvičením, které zlepší soustředění se na pohyb, nejen na výkon, protáhnou a posílí
svaly trupu rovnoměrně tak, aby vás záda nesla v prostoru stabilně. Pro vhodné
cvičení před dovolenou na sjezdovkách
nemusíme chodit daleko. Ve stylech jógy najdeme takové, kde se déle a více drží v jednotlivých pozicích. To jsou statické prvky, které svaly patřičně zocelí. Hodí se ale i posilovací cvičení ve fitness
centrech. Nezapomínejte, že vždy je třeba myslet i na svaly trupu, nejen dolních
končetin. Svaly břicha a zad, dno pánevní a bránice se zapojují neustále, aby nás
držely vzpřímeně v prostoru. Čím lépe
tyto svaly spolu kooperují a spolupracují s dalšími svaly, tím lépe a snadněji se
nám cvičí a pohybuje. A v neposlední řadě, tím méně problémů s páteří máme.

Načerpejte energii
ze zimních sportů
Pokud už problémy se zády a páteří máte, neznamená to, že se vás zimní sporty
nemusí týkat. Naopak. Můžete si je vychutnat o to více, o kolik více se věnujete přípravě na ně. Poraďte se s instruktorem, trenérem či fyzioterapeutem o nejvhodnějším sportu. Pravidelně cvičte
i relaxujte. Dodržujte střídání mezi aktivitou a odpočinkem, nehleďte na to, co
zvládají ostatní. Vyvarujte se sportům
s prudkými dopady, ať si ještě více neničíte klouby. Naslouchejte tělu a respektujte je. Odměnou vám budou příjemné
zážitky z dovolené.
V rámci regenerace můžete využívat
sauny, páry, vířivky, masáže, vědomé relaxace. Pro dovolenou vybírejte sport,
který vás baví a neděláte jej jen proto,
že ho dělají ostatní. Dopřejte si klid, nenechte se ničím ani nikým honit. Je to
vaše dovolená.
Nezapomeňte dýchat a užívat si plnými doušky zimní radovánky. Není důležité, kolikrát sjezdovku sjedete či kolik
urazíte kilometrů. Důležité je, že si odpočinete, budete spokojeni a plni energie, kterou můžete v dalších dnech plně
využít.

Vzpomínkové album
mých vůní
Marcela Macáková

Kdybychom chtěli mimozemské civilizaci co nejemotivněji popsat Vánoce, napadne nás jistě zapálit a sfouknout pár svíček nebo jim dát přičichnout k jehličí, purpuře, případně k františkům. Nos, jak známo, patří mezi nejsilnější pamatováky… Nicméně musí být nač si pamatovat, nač v souvislosti s vůní zavzpomínat, musí mít co vyvolat tu nostalgii, vzpomínky, které nám i po letech
díky čichu najednou připadají, jako by to bylo včera. A mimozemšťané by je
samozřejmě neměli. Aspoň ne stejné jako my… Předpokládám. Takže buďme
rádi, že jsme lidé, že máme za sebou více či méně vydařené několikery Vánoce
a dá-li Bůh, osud, prostě cokoliv, tak nás jich ještě pár čeká.
V rámci narozeninového (a tudíž jako Střelec i předvánočního) úklidu jsem
si pročichala svoji sbírku vůní. Jestlipak mi ještě slouží paměť?
Pytlíček s levandulí mi připomíná, že můžeme už roky jezdit k našim jižním
přátelům a nepotřebujeme žádná víza. Je pro mě připomínkou svobody, nádherných dálek, vlahých večerů a dobrého jídla středomořské kuchyně…
Už od přelomového roku 2000 schovávám poslední zbytky toaletní vody
Chanson Magique – limitované edice k miléniu. Vím, že se to nemá, vím, že
každý parfumér by mě za to zkritizoval, ale nic mi tak nepřipomene události
konce minulého tisíciletí a s ním více či méně spojené moje osobní prožitky,
jako právě pár těchto prchavých kapiček… Ačkoliv nás strašili koncem světa,
žili jsme dál. A povětšinou jsme si žili dobře.
Luxusní parfém od Stelly McCartney (ano, je to dcera slavného Brouka)
mi pak připomene vánoční nakupování v Norimberku a německou zaujatost
fotbalem před MS, které se následný rok mělo konat právě tam. Jejich pečlivost plánování a následné dokonalé přípravy mě malinko zahanbují, protože
já většinou zůstávám jen u těch plánů…
Bioparfém s myrtou, nikoliv s myrhou, kterou nesli tři králové Ježíškovi, mi
navodí atmosféru letních kaváren. Ach ano, koupila jsem si ho jedno úžasné
léto, které skončilo možná příliš rychle. Ne nadarmo se říká, že myrta pomáhá hojit staré šrámy na duši a usnadňuje nám odpuštění… Tak čichám a čichám… Ale příště možná zkusím raději místo parfému myrtový věneček, ten
co měla Afrodite na hlavě, když jí Paris věnoval pověstné zlaté jablko. Bude
mít asi větší účinky ve věcech lásky.

„Život se neměří na počet nádechů,
ale na chvíle, které nám vezmou dech…“
Úplně zvláštní kapitolou v mém albu vůní je pak toaletní voda Eclat D´arpege.
Byl to dárek a nikdy jsem se od ní nemohla úplně odloučit, protože mi prostě padla jako ulitá. Být známá osobnost, ješitně si myslím, že ji někdo vyvinul
přímo pro mě… Zcela symbolicky jsem se snažila odpoutat, testovala ty nejlepší v okolí, ale stejně jsem se k ní vracela tak, jako se vracíme k lidem, které máme prostě rádi.
Blíží se doba Vánoc a opravdu vás nechci nabádat k nákupu výše zmíněných toaletních vod (není to placená reklama a některé z nich už stejně – bohužel – nikde nekoupíte). Dnešní zamyšlení mělo připomenout, že všichni
prožíváme jedinečné okamžiky, kterých si možná v běhu všedních dní dost
nevážíme. Povinnosti, stereotyp a stres je překryjí a ony nám pak nemohou
dávat tu energii, kterou by mohly. Zkuste se o Vánocích zastavit, zhluboka
nadechnout, pozorovat svůj dech, a to kouzlo okamžiku spojené s vůní pak
nechat působit.
Můj oblíbený citát praví, že život se neměří na počet nádechů, ale na chvíle,
které nám vezmou dech… Přeji vám takových co nejvíce. A ať jsou voňavé!
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I N S P I R AC E
Horst Benesch

Proklepej se ke zdraví
Poklepová akupresura EFT

Zcela ojedinělá poklepová akupresura EFT je účinná technika práce s energií, která poklepáváním určitých bodů na meridiánech lidského těla vede během krátké doby k překvapivým výsledkům.
Bolesti hlavy, vysoký krevní tlak, stres, hoře z lásky, úzkost, starosti – pokud vás něco tíží nebo způsobuje nemoc, nechte svou energii proudit a proklepejte se ke zdraví! Seznámíte se také
s praktickými podněty pro využití EFT v partnerství, povolání i sportu.

Thierry Hertoghe – Margherita Enricová

HORMONY ŠTĚSTÍ
Ke kterému hormonálnímu typu patříte? Udělejte si test a najděte ztracenou rovnováhu, abyste
mohli zdraví a spokojení prožít svůj život. Nová metoda a hormonální dieta pomohou účinně posílit tělo i ducha a získat energii, předcházet a mírnit příznaky stárnutí, zajistit uspokojivý sexuální
život, zdárně přečkat období těhotenství bez nevolností a dalších problémů, vrátit se na správnou
tělesnou hmotnost. Pravidla hormonální diety zní: Pět dní hormonální stravy omladí o pět let.

Wolfgang Hahl

Ochranné kameny

Účinná obrana proti negativním energiím. Praktický rádce pro všechny oblasti života…
Kameny zajímají lidstvo už od pradávna. Dlouhá tisíciletí lidé používají krystaly nejen pro ozdobu, ale i k léčení a ochraně. Zájem o práci s drahými kameny poslední dobou ještě roste. A praxe
ukazuje, že v nich opravdu máme mocné pomocníky netušené síly. Prospět nám mohou snad ve
všech oblastech života – třeba jako ochrana před agresí, napadením a násilím, prevence před hrozící mrtvicí či infarktem, ochrana před škodlivým zářením z mobilů a monitorů nebo před magickým útokem. Na všechno existuje kouzelný kámen.

ZIMA S JÓGOU
V TEPLÝCH KRAJÍCH
na www.yogapoint.cz

JÓGA A INDICKÁ FILOSOFIE NA PLÁŽI
GAYATHRI V INDII
Naučte se ve dvou týdnech číst a psát sanskrtem
Kurz vede Swami Tattvarupananda Saraswati.
9.–23. 12. 2011
CESTA DO INDIE
Spojte uklidňující šumění mořských vln, dálky
nekončícího oceánu a rudý svit zapadajícího
slunce s jógovým životním stylem. Vede Ajay
L. Bobade. 5.–26. 1. 2012
SRI LANKA YOGA RETREAT
Ponořte se 2x denně do jógové praxe na jižním
pobřeží tohoto úžasného ostrova s Lenkou
Nezvalovou a Lucií Königovou. 3.–10. 3. 2012
Na portálu
www.yogapoint.cz/workshopy-pobyty/
najdete aktuální nabídku dalších zimních akcí.
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TIPY NA AKCE
v Energy Studiu HEAVEN
6. 1. 2012 Novoroční meditace hojnosti
Naučit se formulovat svá přání, vyslovit je, uvěřit jim a prožít je – to je
meditace hojnosti. Zveme vás na nový meditační program, v němž se
společně vydáme na cestu mentální očisty a vnitřního rozkvětu. Nechte
se inspirovat a přijďte s Monikou Vaňkovou a Vaškem Krejčíkem strávit
páteční večer plný energie a radosti. Cena: 299 Kč
20. 1. – 17. 2. 2012 Zimní jógová minisérie s Danou Beierovou
Program se skládá ze tří 90min. lekcí: 20. 1., 3. 2. a 17. 2. 2012 vždy
v pátek v 19:30–21:00. Lekce jsou zaměřené na jógová témata:
20. 1. PŘEDKLONY – najděte svůj vnitřní klid, 3. 2. ROTACE
– uvolněte svou páteř a 17. 2. ZÁKLONY – otevřete své srdce.
Cena za celý kurz: 650 Kč  Přihlášky předem!
24. 2. 2012 Úvod do meditace (pro začátečníky)
Naučte se relaxovat a společně s námi okuste kouzlo jednoduché
meditace pro uvolnění! Cena: 299 Kč
Všechny akce se konají v Energy Studiu HEAVEN – Uruguayská 11,
Praha 2. Přihlášky předem na recepci ES nebo e-mailem:
katka.bilkova@poweryoga.cz

INSPIRACE

Kaleidoskop tipů na
(nejen) vánoční dárky

Sel
de Guérande

Jógové karty I
autorka Hanka Luhanová,
ilustrace K. Mesdag, L. Vendlová
Po úspěšné knize Lali cvičí jógu, díky
níž se děti zábavnou formou naučily
první cviky jógy, přichází populární instruktorka dětské jógy Hanka Luhanová s praktickými jógovými kartami jako pomůckou pro cvičení jógy s dětmi.
Přední strana karet zábavně a vtipně představuje cvik, který je na zadní
straně podrobně popsán a rozkreslen
do fází. Karty jsou jak skvělou pomůckou pro děti i rodiče zabývající se jógou, tak nepostradatelným pomocníkem pro učitele a cvičitele jógy pro děti.
Lze z nich sestavit celou lekci jógy pro
děti, absolvovat zábavné rozcvičky nebo hrát různé hry s prvky jógy.
www.jogasdetmi.cz

Zubní
pasta
s neemem
Neemová zubní pasta má všechny přednosti přirozeného působení neemové
kůry a mízy, které se v ájurvédě tradičně
využívají pro kompletní hygienu. Pravidelné čištění zubů pastou Ayucare napomáhá odstranění zubního kamene
a udržuje zuby čisté a zdravé. Neem působí přirozeně protibakteriálně a příznivě i na zdraví dásní. Zanechává v ústech
příjemný svěží pocit.
www.dnmcompany.cz

Miluji tě jako sůl… Ručně sbíraná sůl
ze solných zahrad Atlantského oceánu
v Bretani. Kulinářská delikatesa. Skvělá
i do koupelí a na tělový peeling.
www.cesminabio.cz

Originální ručně malovaná kožená kabelka s doplňky. Jejich výroba má v Indii dlouholetou tradici. Novou kolekci koženého
zboží s řadou kombinací barev a vzorů najdete v obchůdcích SANU BABU.
www.sanubabu.cz

CAPRO TEAM SHOW VII.
V sobotu 21. ledna 2012 se uskuteční již
sedmý ročník CAPRO TEAM SHOW,
v jehož rámci se představí bezmála
30 lektorů ve čtyřech sálech pražské
sportovní haly Univerzity Karlovy v Praze 10.
CAPRO TEAM SHOW je tradičně
největší open akcí pro stávající i budoucí klienty cestovní kanceláře CK CAPRO,
která se specializuje na zájezdy se cvičením a relaxací doma i v zahraničí.
www.capro.cz

AMI DOG
a AMI CAT

Vegetariánské krmivo pro vaše mazlíčky
– kompletní a vyvážená výživa pro psy
a kočky pouze z rostlinných a minerálních surovin. Hypoalergenní.
www.cesminabio.cz

Využijte dlouhých zimních večerů a začněte se hýčkat. Dopřejte si šálek teplé čokolády z těch nejlepších kakaových bobů.

Goldhelm Schokolade Manufaktur
– čokoláda ručně míchaná. Ochutnejte
čokoládu, která je „jen“ dobrá čokoláda… Čokoládu, u které objevíte chutě
dosud nepoznané.
Goldhelm Schokolade Manufaktur
– čokoláda vařená s láskou.
www.goldhelm-schokolade.cz

Hammam Secret
Vonné tyčinky
Rituals
Provoní váš domov a udrží ho svěží po
dobu tří měsíců.
www.energyobchod.cz
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VELKÁ ZIMNÍ SOUTĚŽ!
Soutěžní otázka:

1

Jak se v sanskrtu nazývá pozice BOJOVNÍKA?
Vítězové obdrží tyto jedinečné ceny:
1. cena horkovzdušná trouba Whirlpool MAX 39
2. cena podložka na cvičení jógy Bodhi z Energy obchodu
3. cena 2 parfémy Bachovy esence
4. cena balíček čokolády Goldhelm Schokolade Manufaktur
5. cena DVD Powerjóga Edice 2011 z Energy obchodu
6. cena masáž dle výběru z Life Institutu (aroma/lávové kameny)

2
3
4

„Mějte své tělo a mysl pod kontrolou,
odvděčí se Vám!
Budete se cítit plni energie, radosti
a uvolnění.“

Soutěžit je možné jen do 20. 1. 2012!
Vylosování soutěže proběhne 30. 1. 2012,
výherce kontaktujeme a uvedeme na svých
webových stránkách i v příštím čísle!

Václav Krejčík

Odpověď zasílejte e-mailem: ctenari@jogadnes.cz, do předmětu uveďte SOUTĚŽ
nebo poštou: JÓGA DNES, Hellichova 1, 118 00 Praha 1, na obálku opět uveďte SOUTĚŽ

Powerjóga

Václav Krejčík

Edice 2011

Nový DVD SET Powerjóga Edice 2011 je vhodný pro všechny, kteří
chtějí dopřát svému tělu účinný trénink pomocí pozic powerjógy. Zdravý
životní styl a powerjóga jdou ruku v ruce společnou cestou. Cvičení
powerjógy restartuje obranyschopnost celého organismu, podporuje
správné trávení i vylučování, redukuje stres i napětí a otevírá cestu za
poznáváním sebe sama.

Druhé bonusové DVD Vás inspiruje k efektivnímu formování
těla a především břicha, hýždí a dolních končetin v programu Powerjóga a relaxace.
Speciální audio část „Zastavte se!“ je věnována jógové relaxaci,
která Vás zbaví stresu a napětí.
Vyrobila a copyright:
Power Yoga Akademie s.r.o. • 2011
www.energystudio.cz
scénář • Václav Krejčík
cvičí • Václav Krejčík • Kateřina Bílková
foto cover • Mirek Šneberger
grafický návrh cover • Eva Slámová

Správná odpověď na minulou soutěžní otázku:
NA OBRÁZKU BYL SYMBOL ÓM.

VÁCLAV KREJČÍK

POWERJÓGA Edice 2011

2 DVD SET Powerjóga Edice 2011 obsahuje:
První DVD Vinyasa FLOW powerjóga rozvine sílu a pružnost v cyklech pozdravu slunci, naučí Vás správně dýchat a uvolnit se. Jedná se o výborný trénink s cílem zlepšit fyzickou kondici a odpočinout si. Navíc při pravidelném cvičení docílíte hubnoucího efektu.

5

2 DVD SET

Programy
Vinyasa FLOW
powerjóga
Powerjóga
FIT&SLIM

Audio relaxace
Zastavte se!
Pránájáma

www.energyobchod.cz
Čas:120 minut
ED

ICE

TM

IFIKÁT

TM

DÁRKOVÝ CERT

Výherci podzimního čísla 3/2011,
kteří vyhrávají dárky z obchodu SANU BABU:

JMÉNO A PŘÍJMENÍ

VYBRANÁ SLUŽBA
PLATNOST

DATUM
PODPIS

.CZ
WWW.LIFEINZ, STITUT
TEL.: 731 461 483
JANA@LIFEINSTITUT.C

Pavel Kotyza, Vlašim • Daniela Fugliková, Zlín • Sylva Zajícová, Libáň

6

Nebojme se
stárnout!

Posilněte se na podzim!

Lehkost bytí
s kundaliní jógou

Čaj – Taoistický elixír života

Více na straně 43

Cena: 49 Kč/3 €
Roční předplatné:
190 Kč/10 €

Ájurvéda

Sex, spánek a dech

Meditace

Vyhrajte

zájezd k moři za

20 000 Kč!
Více na straně 59

Cena: 49 Kč/3 €
Roční předplatné:
190 Kč/10 € + DÁREK

Mandaly – kresleme si...
Proč david Prachař
nehledá klid?
Feng šuej
co prozradí naše kuchyň?

nové cd
MedITaCe
ZaČÁTeČnPRO
ÍKY

Gravidjóga Makrobiotika ájurvéda

rebalancing Rádžajóga Makrobiotika

Předplaťte si 4 čísla
JÓGA DNES
pouze za 190 Kč/10 €

čtvrtletník zdravého životního stylu
Jóga dnes

ČTVRTLETNÍK ZDRAVÉHO ŽIVOTNÍHO STYLU

osobnost

Anna
Polívková

Jóga
pro těhotné
Ájurvéda

Tantrická
jóga
pro ženy
KUPON NA

SLEVU
NOVÉHO
DVD

rozhovor
robert Vano

Rozhovor

Petr
Zuska
Feng
shuej

Makrobiotika Ájurvéda Karmajóga

Orgánová sestava
pro léto
tipy na letní
vaření
Feng shuej
očistné
ranní rituály

Na bezplatné infolince pro ČR: +420 800 300 302
Na bezplatné infolince pro SK: +421 267 201 931-33
Na českých stránkách: www.periodik.cz
Na slovenských stránkách: www.press.sk
Zasláním e-mailu na adresu ČR: postabo.prstc@cpost.cz
Zasláním e-mailu na adresu SK: predplatne@press.sk

www.jogadnes.cz
zima 2011

Léto 2/2010

Časopis si můžete objednat:

TIP
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Krása vychází zevnitř

džňánajóga

Cvičí David
Koller jógu?

PO
ZO
Právě vycháR!
zí

Osobnost

Velká podzimní příloha

Detoxikace
od A do Z

Vyhrajte nad
stresem!

V těhotenství
relaxujte!

PODZIM 3/2010

Martha Issová

JÓGA DNES

čtvrtletník zdravého životního stylu

Ljuby Krbové?

KRÁSA VYCHÁZÍ ZE VNITŘ

Velká zimní příloha

HUBneMe
ZdRaVĚ!

Vyzkoušeli jste už
AcroYogu?

cena: 49 kč/3 € l předplatné 4 čísel: 190 kč, 10 € + dárek

na nový DVD set

Co je oblíbená zbraň

Velká
jarní
příloha

Jóga po porodu
Kupón na

slevu 50 %

Poznejte rodinné
konstelace

Chantal
Poullain

ZIMA 4/2010

cena: 49 kč l předplatné 4 čísel: 190 kč + dárek

Velká letní příloha

Imunita

Otevřené srdce

krása vychází ze vnitř

Jóga dnes

Jubilantka
Iva Janžurová

Jaro 1/2011

Cena: 49 Kč / 2,5 €  předplatné 4 čísel: 190 Kč / 10 € + DÁREK

Velká
podzimní příloha

Rozhovor

krása vychází ze vnitř

cena: 49 kč, 2,5 € l předplatné 4 čísel: 190 kč, 10 € + dárek

JÓGA DNES

Naplněný život
Simony Stašové

čtvrtletník zdravého životního stylu

Rozhovor

LÉTO 2/2011

KRÁSA VYCHÁZÍ ZE VNITŘ

Jóga dnes

PODZIM 3/2011

ČTVRTLETNÍK ZDRAVÉHO ŽIVOTNÍHO STYLU

KRÁSA VYCHÁZÍ ZE VNITŘ

cena: 49 Kč, 2,5 €  předplatné 4 čísel: 190 Kč, 10 € + DÁREK

JÓGA DNES

ČTVRTLETNÍK ZDRAVÉHO ŽIVOTNÍHO STYLU

PŘEDPLATNÉ ČASOPISU

www.jogadnes.cz

KŘÍŽOVKA
Tajenku posílejte nejpozději do 20. 1. 2012 na: ctenari@jogadnes.cz nebo poštou:
JÓGA DNES, Hellichova 1, 118 00 Praha 1, na obálku uveďte KŘÍŽOVKA.
Na tři výherce čekají
Jógové karty I Hanky Luhanové s ilustracemi Kateřiny Mesdag a Libuše Vendlové.
Karty jsou skvělou pomůckou při cvičení jógy s dětmi pro děti i dospělé.
Správné znění tajenky z minulého čísla JÓGA DNES 3/2011:
Podívej se dvakrát na muže dvou tváří.
Knihu Hanky Luhanové LALI CVIČÍ JÓGU vyhrávají:
Pavla Vojíková, Hořovice • Anna Biolková, Frýdlant n. O. • Ivana Seifertova, Praha 5

KŘÍŽOVKA
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POSLEDNÍ SLOVO

Meditace
na vnitřní dítě
www.sulanska.com
Foto: Samphotostock.cz

Markéta Sulánská

Zavřeme oči, stáhneme pozornost do svého
nitra. Zcela zklidníme mysl. Dech je pomalý a plynulý.

TIRÁŽ

V myšlenkách se vracíme zpátky časem. Vracíme se do
svého dětství. Vzpomeneme si na vůně, které nás s dětstvím spojují, vzpomeneme si na místo, kde jsme bydleli. Nasáváme znovu atmosféru prostředí, ve kterém
jsme vyrůstali. Vidíme obraz sebe sama, když jsme byli dítětem. Vidíme toho malého chlapce nebo holčičku, kterými jsme byli. Uvědomíme si, jak se naše vnitřní dítě cítí. Je šťastné? Smutné? Hněvá se? Navážeme
s ním kontakt. V duchu s ním promlouváme. Ptáme se.
Zjišťujeme, po čem touží a co ho těší. Jsme trpěliví. My
jediní přesně víme, co naše dítě potřebuje. Vyslechneme všechna jeho zklamání a nedůvěru k životu. Snažíme se mu vysvětlit, proč se některé věci staly. Necháme
své vnitřní dítě, aby se zlobilo a divoce smálo. Všechno
je dovoleno! Žádná omezení! Necháme své vnitřní dítě být tím, kým je. Otevřeme bránu svobody a bezstarostnosti. Nepodmiňujeme jeho/její chování svým očekáváním.
Radost. Obejmeme toho malého chlapce nebo malou holčičku. Cítíme nevýslovný pocit lásky a slzy se
nám derou do očí. Láska. V tu chvíli víme, že i když nás
celý svět opustí, my nikdy nebudeme sami. Otevře se
nám srdeční čakra a cítíme v sobě lásku, která je naše.
Sebeláska. Máme se rádi proto, že JSME.
Setkání s naším vnitřním dítětem je setkání s naší
duší. Pouze když ona je radostná a vyléčená ze svého
bolu, je možné prožívat harmonický a láskyplný život.
Meditaci (aktivní imaginaci) je vhodné provádět
před spaním pravidelně po dobu jednoho měsíce. Se
svým vnitřním dítětem se vracet do situací, které byly obtížné a bolestné. Hněvat se a odpouštět. Psát si deník svých prožitků. Cesta začíná i končí vždy ve vlastním nitru.

Lásko
Ladislav Pokorný

vinyasayoga.webnode.cz

Krásná lásko, ty jež hory přenášíš
co stalo se s tebou, copak nic neslyšíš?
Srdce světa po tobě volá a moc touží
to srdce bolavé je, protože se souží
Někde smích, dostatek a štěstí je snad
jinde válka, neštěstí a velký hlad
Kde jsi, lásko, kde jsi, že to nevidíš?
Tak ukaž se už a odstraň tu hroznou mříž
Mříž, co stojí mezi námi všemi
mezi srdci, dušemi i těly
Stojíme jak blázni jeden proti druhému
bojujeme v hloupém boji bílý proti černému
Děti pláčou a my máme klapky na uších
slzy jako hrachy kutálí se jim po tvářích
Tak kde jsi, lásko z f ilmů a povídek
čekáš snad na nějakou z lepších nabídek?
Ty blázne, člověče nešťastný
jsem tu celou dobu i kámen u cesty to ví
Otevři své srdce a já do něj ihned vstoupím
pozvi mě dál a už nikdy nevystoupím
Až přijmeš mě do svého života
zmizí snadno strasti tohoto světa
Jsem láska a mohu obejmout celý vesmír
tak pusť mě k sobě a ucítíš klid a mír
Ty ale neslyšíš mé zoufalé volání
snad jednou roztaješ a já vstoupím bez váhání
Do té doby budu za tebou chodit jak stín
ty jsi já a já jsem ty, smiř se s tím...
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Energydoporučuje
obchoddomácí hýčkání!
ECO
podložka
Prana
Cena:

1899 Kč

Příjemná podložka
vyrobená z ekologicky
šetrného materiálu je
ideální pro cvičení jógy.

Metropolitan
bag
Cena:

1690 Kč

Kabelka na podložku,
kterou vám budou
všichni závidět.

Pukka
Zázvorový
čaj

Cena:

109 Kč

Nechte se zahřát lahodným čajem ze tří druhů
zázvoru.

Rituals Honey
Harmony
koupelový
relaxační olej
Cena:

699 Kč

Horká koupel je ideální
pro uvolnění těla
i mysli.

Balíček
relaxace
a meditace
Cena:

399 Kč

S tímto setem získáte
kompletního domácího rádce pro správné
cvičení, relaxaci a meditaci.

2 DVD
Powerjóga
Edice 2011

Cena:

349 Kč

Dvě DVD s návody na domácí cvičení a hubnutí.
S těmito DVD vám půjde
cvičení samo od sebe.

www.energyobchod.cz

Kniha
Jóga v rytmu
života
Cena:

349 Kč

Není nic lepšího, než si
ve volném čase přečíst
zajímavou knihu.

Sigg ECO
lahev Taj
Mahal 1 L
Cena:

689 Kč

Ekologická lahev na
vodu či jiné nápoje.
Naše tělo je z velké části z vody, proto bychom
ji měli hojně doplňovat.

Rituals
levandulová
vonná svíčka
s příměsí
eukalyptu

Cena:

399 Kč

Plamen této svíce bude
hořet celých 60 hodin,
a k tomu provoní
a zahřeje celý
váš domov.

nových multifunkčních trub Whirlpool MAX
Nová trouba Whirlpool Max je unikátní mikrovlnná trouba s kulatým designem jako charakteristickým rozlišovacím
znakem. Lze ji umístit kamkoliv, krásně zapadne i do rohů. Díky nápaditému designu mikrovlnná trouba MAX nabízí
otočný talíř o průměru 28 cm, ale v kuchyni zabere jen minimum místa. Dodává se v bílé, černé a stříbrné barvě a můžete
si vybrat ovládání tlačítky nebo elegantní dotykový ovládací panel. Ve výbavě nechybí chytré funkce: zapékání Crisp,
díky kterému pohodlně upečete koláč či kuře (např. celé kuře upečete za 20 minut). Nejen pro milovníky zdravé stravy
je určena nejmodernější funkce vaření v páře Steam. A nechybí ani Jet Defrost, rychlé a rovnoměrné rozmrazování díky
3D systému distribuce mikrovln.

