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Jarní vánek do plachet
Jakub Šamberger
Letní oblečení se za ten půl rok
srazilo, o plavkách nemluvě, ty
budeme muset rovnou koupit
o jednu velikost větší. Tělo je
rozměrnější, těžší, unavenější
a přiznejme si pravdu i línější.
Svěží jarní vánek je to, co potřebujeme. Ne proto, aby odhalil pod lehkým hadříkem naše nově nabyté proporce, ale
abychom se zhluboka nadechli a pustili se do práce sami na
sobě.
Naším prvním krokem bude
lehká tělesná očista. Vybereme
si jeden den v týdnu, kdy se můžeme věnovat jen sobě. Víkend

www.poweryoga.cz
je samozřejmě ideální, ale pokud máme na starosti chod
rodiny a víme, že nemůžeme
své roztomilé děti a milujícího
manžela odeslat na návštěvu
k rodičům, budeme si muset
vzít jeden den volno v práci.
Svůj očistný program začněme již o den dříve. A to brzkou
a lehkou večeří nejlépe kolem
páté hodiny, aby tělo nemuselo přes noc pracovat a mohlo
začít odpočívat. A volný den
může začít.
Nejdůležitější bude teplo,
klid a pohoda. Pít budeme bylinkové čaje a hodně neperli-

vé vody, jíst nebudeme nic. Použijeme heslo z hospod „Hlad
je převlečená žízeň“ a když přijde, dáme si šálek lahodného
čaje a zapijeme ho ještě lahodnější vodou pokojové teploty.
Cvičit budeme jógu, při které
si díky klidnému a hlubokému
dýchání krásně vyčistíme hlavu a jemně protáhneme svoje unavené tělo. Následovat
bude sauna a po sauně by bylo báječné navštívit masáž a to
relaxační, nejlépe aroma masáž, kdy terapeut připraví olejíček s aroma přísadami speciálně na míru. A po tom všem

honem domů do tepla a odpočívat, číst si knížku, na kterou jsme celý rok neměli čas
a zase odpočívat. Spát půjdeme brzy. Aby se nám pěkně
usínalo, můžeme si pustit nějakou relaxační hudbu, zavřít
oči a představit si, že jsme na
bílé písečné pláži, kolem šumí
vítr v palmách a my se máme
prostě báječně.
Druhý den ráno nás bude
čekat překvapení. Vstaneme
odpočatí jako po dlouhé dovolené, vyskočíme z postele připravení na druhý krok našeho
jarního projektu. Tím je najít
si vhodnou pohybovou aktivitu. Míním tím aktivitu, která nás bude bavit a budeme ji
dělat s radostí. Potřebujeme
totiž najít společníka na celý život a ne jen na dva měsíce, abychom zhubli do plavek.
Nemusí se jednat o žádný vrcholový sport. Můžeme chodit
na dlouhé procházky, plavat,
cvičit jógu, zkrátka cokoli nás
pohltí. A měli bychom si přitom pamatovat, že to děláme
pro sebe, pro svůj užitek, svou
fyzickou zdatnost, odolnost
a spokojenost.
A třetí, nejdůležitější, ale
také nejtěžší krok je vydržet.
Z pohybu si vytvořit pravidelný rituál, který nás bude stále
provázet naší životní poutí. A
jednou za čas, když budeme cítit, že naše tělo vysílá varovné
signály o blížící se únavě, můžeme aplikovat očistný den, víkend nebo týden, podle stupně
vyčerpání a znovu si tak dobít
baterky. Budeme stále svěží,
odpočatí, dobře naladění a trávit čas v naší společnosti bude
přímo pohádka.

Jarní rozhovor s módní
návrhářkou Beatou Rajskou

o liniích nejen
módních, ale i tělesných
Kateřina Ondroušková

Co by nám nemělo chybět letos na jaře v šatníku?
Bez jakých linií a barev se neobejdeme?
Kdybych měla jedním slovem charakterizovat změny
v nové sezóně, napsala bych ZKRÁCENÍ. Tak krátké sukýnky a šatičky se v módních domech a značkách neobjevily už
dlouho. Jsou mladistvé a koketní, hodně sexy, ale vyžadují
dokonalé a udržované nohy. Čím víc času budete trávit na
lyžích, ve fitku nebo při olejíčkování končetin, tím odvážnější můžete být při nákupu nového modýlku. Atraktivní je linie
X, tzn. zdůrazněná ramena a pas, který se posunul do skutečné linie pasu. Kromě pastelových barev je nejatraktivnější bílá. Objevuje se dokonce i na trenčkotech (jarní plášť).
pokračování na straně 3
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Po dlouhých a studených měsících se k nám konečně dopracovalo jaro. Ledový vítr nahradil teplý vánek naplněný vůní rozkvétajících květů. Tak, jako celá příroda začíná v jarních
měsících ožívat, začínáme se i my postupně probouzet z našeho zimního „provozu“. Většinou v panice zjišťujeme, že jsme svému tělu v zimních měsících přílišnou péči nevěnovali.

e d i to R i a l

Vážené čtenářky a milí čtenáři!
Přichází dlouho očekávané jaro
a s ním i doba nezvratných změn. Slunce zase zahajuje svou terapii paprs-

ky, vše se budí, pučí a vybarvuje odstíny,
které patří právě jen jaru. I my jsme se
po zimě probudili a přicházíme za Vámi
s dlouho chystanými změnami…
Nadcházející období proměn se dotkne
i novin o životním stylu a józe Get in Balance, které pro Vás již více než dva roky připravujeme. Letos na jaře dostaly nový název: JÓGA DNES. K této změně jsme přistoupili po pečlivém uvážení a jejím hlavním
důvodem byla snaha o moderní, jednoznačný a srozumitelný český název ojedinělého
tištěného periodika s především jógovou te-

matikou. Tím však připravované proměny
nekončí! Naším dalším krokem je připravovaná transformace novin – a to především na přání Vás, našich čtenářů – v celobarevný, 52 stránkový časopis ve formátu
A4. První a zároveň poslední vydání JÓGY
DNES v novinovém provedení držíte právě v rukou, v létě se změní v jógový časopis.
Od 1. března jsou také uvedeny v život nové
internetové stránky - rozcestník jógy v České republice www.jogadnes.cz. Zde Vám
nabídneme pravidelně aktuality ze světa jógy, články, rozhovory, soutěže, seriály, an-

ketu i diskusní fórum. Tak neváhejte a podívejte se ještě DNES!
A co Vás čeká na následujících stránkách? Jaro touží po aktivitě, patří k němu pohyb, detoxikace a celkové odlehčení,
které logicky střídá zimní ukládání zásob.
A tak Vám nabízíme nahlédnutí do tajů dynamické vinyasa ﬂow powerjógy a prana
vashya jógy, posilující pozici vašišthásanu
(prkno na straně). Nově potom seriál o duchovních symbolech, orgánových sestavách a jógové filosofii. Přibyly také knižní
novinky – třeba Vám pomohou, když bu-

dete hledat knihu pro relaxaci uprostřed
detoxikačního týdne.
Přeji Vám pestrobarevné jaro a věřím, že proměny našich novin povedou
k ucelenějšímu a širšímu čtenářskému
zážitku!
Kateřina Ondroušková
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Swami Satyananda Saraswati
(1923 – 2009)

Prim. MUDr. Karel Nešpor, CSc.

www.drnespor.eu

V noci z 5. na 6. prosince 2009 zemřel jeden z největších současných mistrů jógy Swami Satyananda Saraswati. „Satya“ znamená v sanskrtu pravda
a Swami Satyananda byl opravdový a pravdivý.
Dětství
Pocházel z rodiny policejního důstojníka,
vyrůstal v podhůří Himalájí a setkával se mistry, kteří tudy putovali do hor. Dostal také
dobré vzdělání. První duchovní zkušenost
prodělal ve věku šesti let. Rodiče se tehdy báli a požádali o radu jógínku Ánandamai Ma.
Ta rodiče ubezpečila, že je syn zdráv, dotkla se ho a řekla: „Zpívej kirtan, staň se světcem a sannjásinem.“
Dětství mistra nebylo idylické. Otec byl
policejním inspektorem britské koloniální
správy, kdežto matka spolupracovnicí Gándhího a bojovnicí za indickou nezávislost.
O vztazích v rodině svědčí skutečnost, že
když syn odcházel v 19 letech z domova, řekl
mu otec, aby se už nevracel.

Swami Šivananda
Budoucí Swami Satyananda našel brzy duchovního učitele ve Swamim Šivanandovi. Strávil u  něj dvanáct let a vykonával nejrůznější práce počínaje úklidem a konče vedením ášrámu.
Myšlenka Swamiho Šivanandy: „Tvrdě pracuj a budeš očištěn. Nemusíš se snažit dosáhnout
světla, světlo pak v tobě začne zářit samo,“ se na
něm naplnila. Na rozloučenou mu dal Swami Šivananda 108 rupií, které Swami Satyananda nikdy nepoužil, ale choval je jako relikvii.

Pozdější léta

odchod z domova, vstup do mnišského řádu,
stavba na severoindické poměry ohromného a
supermoderního ášrámu, odchod z něj, tvrdá
duchovní praxe v již relativně pokročilém věku, rozsáhlý charitativní projekt v jiné části Indie. Bylo v tom jistě Boží vedení. O Bohu řekl
Swami Satyananda toto: „Nesčetné jsou podoby Boha. Chcete více druhů jídel, různá oblečení i odlišné modely aut a telefonů. A na Bohu
byste žádali, aby měl jednu podobu?“

Odchod
Na smrt byl Swami Satyananda připravený. Jednou řekl, že si po smrti rychle najde nové tělo. Pak zažertoval zhruba takto:
„Udělal jsem hodně dobrého. Proto se narodím v bohaté rodině, budu studovat vysokou
školu a hrát badminton.“
Mistr zemřel tak, jako žil. Před půlnocí si
dal zavolat nejbližší spolupracovnici, řekl jí,
že přišel čas odejít. Pak usedl do lotosového
sedu, opakoval mantru a opustil tělo. Myslím, že nyní místo badmintonu, medituje
s největším ze všech jogínů a to s velikým Šivou. Jsou jako jediný sloup světla a to je síla.
Nevím s jistotou, jakou mantru Swami Satyananda před smrtí opakoval, ale odhaduji, že to byla Mantra velikého vítězství nad
smrtí. Tuto i některé další mantry v provedení tohoto mistra si můžete poslechnout na
www.youtube.com/drnespor.

Po období putování se Swami Satyananda
v roce 1964 usídlil v Mungeru v severoindickém státě Bihar. Sem za ním také začali přijíždět žáci z celého světa. Od nás to byli mimo jiné
Swami Omananda, paní Dr. Milada Bartoňová
a paní Zdena Bronislawská. Swami Satyananda podnikl v pozdějších letech více cest do Austrálie, Evropy, Ameriky i Asie. V roce 1993 měla jím založená „International Yoga Fellowship
Movement” 108 členských organizací ve 22 zemích světa na všech kontinentech.
Ve svém životě se Swami Satyananda opakovaně pouštěl do věcí, které musely ostatním
připadat jako nepochopitelné. K těm patřil

Markéta Sulánská

www.sulanska.com

Je tedy důležité, abychom prošli duchovní stezkou se všemi jejími omezujícími pravidly, jako
je odříkání, nelpění, pěstování pokory a skromnosti, charakterovou očistou. Abychom pracovali s myslí a emocemi a praktikovali hlubokou
meditaci. Teprve poté prožijeme svou vlastní
podstatu, která je netělesná, věčná, mnohadimenzionální a hlavně TVOŘIVÁ.
V momentě, kdy dosáhneme prožitku Jednoty, a tento prožitek se stane naší každodenností, naše duchovní snažení končí. Jsme Vědomím, ve kterém se vše odehrává a Bůh je
v nás stále. Život v těle pobledne před prožitky Boha a lásky vesmíru. Stále více je naše mysl obrácena ke splynutí s veškerenstvem. Tím
vlastně může naše cesta skončit. Nebo naopak.
Tím by právě mělo začít naše velké dobrodružství zvané život.
Pokud dosáhneme duchovní zralosti ve
hmotném těle, je naším dalším úkolem naučit se
pracovat s boží tvůrčí silou. Znamená to uvědomit si, že jsme nejen Vědomím ale i Energií, která vesmír stvořila. S tímto uvědoměním
si pak vytvářet vlastní realitu. Kvantová fyzika potvrzuje, že naše realita je tvořena tím, co
my myslíme, že realitou je. To znamená, že naše mysl vytváří naše zkušenosti. Pokud s myslí
umíme pracovat, je jasné, že vědomě můžeme

tvořit to, co si přejeme, aby naší realitou bylo.
Nazývám to tvoření si svého vesmíru.
Je snazší si vytvořit vesmír nový, než měnit ten, ve kterém žijeme. Pokud si tedy přeji
žít v tomto hmotném těle v blahobytu, je třeba svou mysl nasměrovat tímto směrem. Nejde
o to peníze nebo majetek vlastnit. To nám trvalou radost nepřináší. To, co nás dělá šťastnými,
je schopnost tvořit! Například pokud chceme
nový dům, potřebujeme na něj peníze. To, že
peníze máme, nám umožní dům budovat. Tvořit si v něm kuchyň, ve které nás bude těšit vařit. Naplánovat pracovnu, ve které budou vznikat nové projekty, a ty budou vydělávat peníze
na další projekty. A tak dále. Zhmotňovat naše
přání a žít v takto vytvořeném vesmíru, který
podle svých představ rozpínáme.
Pokud si ovšem myslíme, že to není možné,
pak setrváváme stále v našem starém světě, kde
se zázraky nedějí. Tímto myšlením náš vesmír
potvrzujeme a nikdy se neotevřeme možnostem a vesmírům, které čekají na naše stvoření.   Pokud jsme otevření, a přesto se nám zázraky nedějí a naše tvoření nepřináší výsledky,
je třeba se obrátit opět k duchovním praktikám
a učit se v meditaci nasměrování mysli a následování emoce radosti, která nás k zázraku
TVOŘENÍ bezpečně vede.         

Ladislav Pokorný

Některé tradice jsou přínosné, jiné nám mohou tak trochu ničit život. A stejné je to
s přáním, ke kterému se dlouhodobě upínáme. Ne nadarmo moudří lidé říkají, abychom si dávali pozor, co si přejeme, protože by se nám to mohlo splnit.

Rozkveťte jarem, rozkveťte životem
Mnozí z nás se možná ještě nestačili vyrovnat
se svým pravidelným selháním v novoročních
předsevzetích, a už se na nás valí další „pohroma“. Jaro. A s ním samozřejmě jarní úklidy
a podobné výmysly, které na nás zlomyslně nalíčili už naši předkové a my je z generace na generaci poslušně přebíráme dál. Některé přinášejí ovoce, jiné děláme jen proto, aby nás sousedé nepomluvili.
Nicméně jarní slunečné počasí, to je jiný šálek kávy než krátké dny, které nám skoupě přiděluje paní zima. Co si budeme povídat, v zimním období je člověk rád, že mele z posledního, natož aby jako letitý ignorant pohybu začal
třeba přesně od Nového roku cvičit nebo zkoušel jinou radikální změnu. To dá fakt málokdo!
A tak si dál vesele žijeme první čtvrtinu roku
se svými kilogramy navíc, případně cigaretkou
v ruce. A asi je to tak správně, byl by to těžký
boj. Ale na jaře, když všechno začne ožívat, to se
to mění, to se to gruntuje a vyhazuje vše nepotřebné. Rozkvétáme na mnoha frontách, ať už
v tom dobrém či horším.

Duchovní stezka
a peníze

Petice za lepší počasí

Fejeton

Marcela Macáková

V každé seriózní duchovní literatuře nalézáme poučení o tom, že duchovnost a materiální blahobyt se spolu neslučují. Hlavní důvod je ten, že téměř
všechny duchovní školy učí, jak se oprostit od hmotného světa proto, abychom pochopili, kým ve své ryzí podstatě jsme.

www.aerobic.cz

Co se týká jarní honby za čistotou, umytá
okna jistě potěší, ale vygruntovaná duše ještě víc. Je to ten správný čas pro vyházení starého harampádí ze sklepů a nepotřebných
„kostlivců“ z hlavy. Jaro je symbolem života. Nové roste, špatné odchází. Ten odvěký
cyklus matky přírody, který nám napomáhá v našem činění. Jako generálové ženeme
myšlenky do těch správných šiků, vnucujeme jim pohyb a expanzi. Vždyť je jaro. Hurá!
Než vyhodíte fotku dávné lásky, nebo se zapíšete už posté na kurs angličtiny, zeptejte se
v klidu, zda to tak skutečně chcete, zda je to
ta změna, po níž toužíte, vysněné přání, které
udělá váš život lepším.
Říká se, že stejně jako na Vánoce platí dobrý
skutek dvojnásob, tak na jaře má každá změna
dvojnásobnou šanci na uskutečnění. Pokud je
vaším přáním radikální změna, jděte do toho,
nicméně pozor, ať to s „jarním úklidem“ nepřeženete a s „rozkvétáním“ jakbysmet. S tou
změnou, kterou provedete, by totiž mělo být
k žití…

Slunce, ta ohnivá koule, která si s námi v našich zeměpisných šířkách hraje velmi často na
schovávanou, je tím, co celou zimu marně hledáme na věčně zamračené obloze. A protože jej
nemůžeme dohledat, jsme stejně zamračení jako obloha nad námi. Někteří z nás mají již začátkem prosince pocit, že by bylo lepší stát se třeba medvědem nebo želvou a probudit se až
někdy v dubnu. Realita je však taková, že musíme prostě zatnout zuby a fungovat nezávisle
na počasí. Co jiného nám také zbývá? Je zajímavé, že jsem nikdy neslyšel lamentovat psy na
ulici, co je to dneska za počasí. Nebo kosa v parku či veverku na stromě. Ani zvířata v zoo si
moc nestěžovala, když jsem tam naposledy zavítal. Je fakt, že jeden slon něco hlasitě vytruboval, ale to spíš bylo tím, že zahlédl bytost v modrých montérkách, jak do pavilonu žiraf veze
kolečko plné sena. To jen my, nejinteligentnější a nejvyspělejší bytosti nejen na naší planetě,
ale možná i v celém vesmíru a snad ještě dál, máme monopol na stěžování si na cokoliv a nejvíc asi právě na počasí.
Když v zimě nenapadne sníh, sepisujeme petice za co nejrychlejší vyřešení problému a žádáme hlavu nejvyššího šéfa, co má resort zimního počasí na starosti. Pak se jednoho lednového
rána probudíme do nádherně zasněženého dne a za několik málo okamžiků, při pohledu z okna
na naše po zámek dveří zaváté auto, už tuto sněhovou nadílku proklínáme a sepisujeme další
petici za předčasné ukončení zimy a okamžitý nástup jara. Člověk je prostě tvor neuspokojitelný a věčně připravený sepisovat nějaké petice. Těšme se na jaro a užijme si ho se vším všudy. To
samé udělejme s létem, podzimem i zimou. Nebojujme s něčím, proti čemu nelze vyhrát. Nesepisujme petice za lepší počasí. Slunce totiž svítí, i když jsou na obloze mraky!

Připravili jsme pro Vás v Energy Studiích:
Powerjóga a čakry
Pro velký zájem přidáváme
další termín akce
s Vaškem Krejčíkem!

Kundaliní
jóga
Workshop
s Martou Babičkovou

14. března 2010
Cena: 299 Kč

20. března - Praha 2
15. května - Praha 1

Energy Studio HOME, Praha 1

Cena: 350 Kč

od 13.00 do 15.00 hodin

Yoga Rhythms
Workshop
s Katarínou
Mikulandovou

28. března a 15. května 2010
Cena: 400 Kč
Energy Studio
Václav Krejčík, Praha 2

více na www.energystudio.cz
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Tomáš Krejčíř
a Beata Rajská.
Módní přehlídka
MARNIVOST 2010,
která se uskutečnila
na podzim
v Černínském paláci.

Seriál - I. díl

Meditací k harmonii
Václav Krejčík

Foto: Lukáš Fronk

Moderní doba je uspěchaná, plná napětí a pocítit
v sobě vnitřní klid a štěstí je velice náročné.
U každého z nás to vyžaduje zastavení se.

osobnost & prožitky štěstí

www.poweryoga.cz

Najít čas, kdy dokážeme objevovat vnitřní prostor, který je
často - díky nárokům moderní civilizace - zahalený a ukrytý, je podmínkou pro meditaci. Budeme-li pravidelně meditovat, uvolníme se, zregenerujeme a získáme novou energii.
Oprostíme se od každodenního stresu a napětí, objevíme svůj
vnitřní klid. Meditace je způsob, jak poznat sám sebe a v napětí se uvolnit.
dokončení ze strany 1

Nepodmiňujme pocit štěstí
Každý z nás si pod slovem štěstí a harmonie představí něco
jiného. Nejrůznější situace, věci, které mu pomáhají k navození pocitu štěstí. Každý den nám přináší mnoho vjemů z okolního světa, které nějakým způsobem zpracováváme a vyhodnocujeme. Jejich množství nezná mezí a tak se nám někdy
stane, že máme hlavu přetíženou množstvím informací, zážitků a povinností, které nám částečně zabraňují „dýchat“ a
cítit se v pohodě. Cítíme se vyčerpáni, unaveni a možná i tak
trochu vnitřně špinaví… Naše představa o štěstí je v západním světě trochu manipulovaná. Dennodenně jsme reklamou poutáni k různým věcem, které nás mají udělat šťastnými. Pořídíme si něco na sebe, dáme si něco dobrého k jídlu,
nebo jdeme do nákupního centra a jen tak bezhlavě koupíme
věc, kterou nepotřebujeme. Každý hledáme svůj způsob, jak
vyčistit hlavu. Výše popsaný v moderním světě převládá. Bohužel, všechny tyto metody mají velice krátký účinek a navíc
v nás tvoří závislosti. A tak stavíme pocit svého štěstí podmínečně. Štěstí bude uskutečnitelné, když… A to je chyba.

Uzavřeme mír
sami se sebou
   Mnozí se meditace bojí a současně
by ji rádi vyzkoušeli (někteří třeba už
pravidelně meditují, ani o tom nevědí). Stav zklidnění, zvnitřnění, ponoření se do svého vnitřního klidu,
do své energie, čas
prožívání vnitřního míru a lásky.
Tak můžeme charakterizovat meditaci. Jednou mi má učitelka řekla: „Hledej mír v sobě a uzavři jej sám se sebou!“ Dlouho
mi trvalo, než jsem pochopil, o jaký stav se jedná. Přečetl jsem
řadu knih a stále nenacházel odpověď. Až pravidelné praktikování mi otevřelo cestu vnitřního míru, který je podmíněný
přijetím sounáležitosti a něčeho vyššího, než je pouze jevový svět.
Meditace je stav klidu, který pro každého může spočívat
v něčem jiném. Někdo může jít lesem a pouze dýchat. Jiný
svou pozornost poutá ke krásné louce, kde zažil pocit pohody
a štěstí, další sedí a nechává odplynout myšlenky. Jak přicházejí, tak i odcházejí. Když dojde ke ztišení mysli (myšlenkové
procesy, vzpomínky, přání), otevírá se vnitřní prostor. Mysl
se soustředí na něco, co přináší příjemné pocity. Správnější
by bylo říci, pocity, které ale nemají přívlastku (příjemný, nepříjemný). Je to stav přítomnosti a přijímání.

Praxe
Posaďte se do zkříženého sedu. Komu tento sed nevyhovuje, nebo je pro něj příliš těžký, posadí se na židli tak, aby nohy
v kolenech svíraly pravý úhel a záda byla vzpřímená. To je základní předpoklad pro správné dýchání a meditaci. U každé
meditace je dech podstatným pomocníkem. K dechu je mysl
poutána a jde za ním. Pravidelné dýchání vede k meditačním
stavům. Pro zklidnění mysli si můžete při nádechu v mysli
opakovat slovo „nádech“ a při výdechu „výdech“. Mějte stabilní pozici a vše, co se děje ve vašem těle a mysli jen pozorujte. Kdybyste nevydrželi dlouho sedět, pohněte se a změňte
pozici, ale vhodnější je zůstat beze změny.
Pravidelně dýchejte a pozorujte. Nevěnujte svoji energii
(pozornost) ničemu, co by vás chtělo odlákat od ponoření se
do sebe (myšlenky, plány, vzpomínky, přání, touhy, nekomfortnost pozice, zvuky….). Stane-li se to, přijměte to a pracujte dál. Nenechte se vyrušovat. Proto je nutné, když začínáte meditovat, abyste odstranili všechny věci, které by vás
v průběhu mohly rušit (telefon, zvonek,…). Můžete také použít svíčku, či nějakou vůni do aromalampy, která vás uvolní a
navodí meditační stav (borovice, jasmín, meduňka).
Zůstaňte tak dlouho, jak zvládnete. Praktikujte pravidelně,
na stejném místě, ideálně ve stejnou dobu.

Jaký typ oděvů navrhujete nejraději a proč?
Navrhuji ráda všechno. Rozdíl je ve způsobu. U klienta je to především o respektování jeho osoby, u autorské přehlídky je
to moje výpověď, moje filozofie a taky asi
největší výzva.
Prozradíte nám, čemu se budete věnovat v jarních měsících?
Kromě přípravy kolekce pro rok 2011
a přehlídkám na klíč, mám naplánované
lyže v Itálii. A pokud mně to ještě čas dovolí, chtěla bych na chvíli odjet na Floridu.
Kolik přehlídek do roka pořádáte?
Pokud myslíme autorské, tak jsou to čtyři až pět do roka v Praze i v zahraničí. K tomu patří přehlídky objednané na klíč klientem a těch máme taky nemálo. Poslední

přehlídka byla na československém galavečeru
v Obecním domě v Praze 20. února.
Jak si udržujete svou
dívčí postavu? Máte
čas věnovat se nějakému sportu?
Měla jsem dar od Boha, ale přiznávám, že
dnes už genům musím
pomáhat. Jednak jsem
začala víc dbát na zdravou výživu a každý den
po probuzení udělám
sestavu cviků: sedy lehy, posilování s gumou
a podobně. Žádný zázrak, ale určitě ne k zahození. V zimě malinko

lyžuji a už půl roku chodím pravidelně jednou týdně na hodinu golfu.
Měla jste možnost někdy vyzkoušet
jógu?
Ne, ale určitě jsem se o ni zajímala a je
to přesně o tom, jak to bylo s cvičením, nebo golfem. Řekla jsem si „začnu“, a začala
jsem, takže jednou si tohle řeknu i o józe.
Jste  milovnicí  bioproduktů a  zdravé
výživy nebo dáváte přednost tradiční české (slovenské) kuchyni?
Nevyhledávám cíleně bioprodukty, ale vzhledem k tomu, že s rodinou často cestujeme, naučili jsme
se hodně jíst ryby, mořské plody,
zeleninu a těstoviny. Ty dokážeme
upravovat (přesněji můj manžel)
i v domácí kuchyni. To ale neznamená, že nám z kuchyně vymizel králík
nebo knedlo vepřo zelo. Akorát já
vím, že si maso můžu dát k obědu,
ale večer je lepší jenom ryba nebo
zelenina. Myslím si, že organismus
(hlavně ženě) dá ráno jasně vědět,
že s tím masem nebo s glutamany
měl v noci co dělat, a pak vám nepomůžou ani ledové obklady. Takže raději lehké jídlo a ráno nemusíte
vycházet s brýlemi.
Jak vypadá Váš ideálně strávený den?
Mám pocit, že ideálně strávený
den je ten, který si užiju. A je úplně jedno, jestli ho strávím v práci,
cestováním, na lyžích nebo nicneděláním u bazénu nebo v sofa.

Je to zvláštní. Za tu dobu, co si ke mně lidé chodí povídat, jsem potkal
jen pár jedinců, kteří nehledali. Hledáme řešení, hledáme příčiny bolestí, které nás sužují (ať už fyzické, duševní či duchovní), hledáme toho
pravého či pravou, hledáme otázky na odpovědi, které se nám honí hlavou, hledáme myšlenky, které v moři vědomí bezděčně plavou.

Tat Tvam Asi – To jsi Ty

Honza Vojtko

Když si o hledání odpovědí se svými klienty v rámci vztahových konzultací povídám, líbí se mi moment, kdy dojdeme k
tomu, že hledání je vlastně pohyb. Proto,
abyste něco našli, se potřebujete dostat
odněkud někam. Musíte se sehnout a podívat se pod postel, jestli je tam ta ztracená ponožka. Musíte začít cvičit, abyste
zhubli. Nebo se naopak musíte pohnout
ve vlastním myšlení.
Všichni jsme naučení se fyzicky hýbat.
Sehnout se a podívat se pod postel nám
nedělá větší problém. Ovšem „hýbat se“
ve vlastní hlavě a dívat se za své těžkopádné a zautomatizované pohyby myšlenek, nedej bože podívat se do svého podvědomí, to je jiná káva. Hořká. Bez mléka. Bez cukru. Někdy i bez hrnku. A tak
v pomyslných dlaních horká a černá jak
uhel pálí a těžko se pije.
Během své koučské praxe jsem několikrát potkal podobný model chování u svých klientů. Mám klientku, která
ke mně chodí už dejme tomu rok. Dialog, který spolu vedeme, je ale většinou
pořád stejný. Vychrlí na mě spoustu těžkostí, které se jí dějí. Od toho, že nemůže
zhubnout, po to, že už tisící první chlap
ji poslal do háje a ona neví proč. Za tu
dobu jsme probrali škálu možných pří-

čin, zkusili mnoho cest, jak dojít alespoň
k nějaké nápravě, k malému posunu. Na
našem posledním sezení došlo k vážnému rozhovoru o tom, co dál. Nalili jsme
si čistého vína a přiznali si, že se nikam
nehýbe. Nechce. Nemůže. Bojí se. Zjistili jsme, že by ráda našla vypínač, který
jí někdo ukáže, ona jím otočí a všechny
starosti zmizí a bude se mít dobře. Bezstarostně. Šťastně. A hlavně spokojeně.
Neexistuje žádný knoflík. Neexistuje nikdo, kdo by vám dal jednu jedinou univerzální radu, která vše vyřeší. Existuje ale
dlouhá cesta, jak vyčistit to, co v sobě za léta
našeho života máme nastřádáno. Od svých
rodičů. Od prvních lásek. Od kolegů v práci.
Od přátel. A taky od toho, co nám bylo dáno přírodou. Jsou to pohádky tisíce a jedné
noci a my je všechny musíme přečíst a poučit se z toho, co nám říkají. Smířit se s tím,
co máme a co nezměníme. A najít odvahu
změnit, co změnit můžeme. Hodně se mi líbí, co sděluje Buddha ústy současného Dalajlámy o řešení našich problémů: Děje se
ti něco, co můžeš změnit? Změň to. Děje se
ti něco, co změnit nemůžeš? Smiř se s tím.
Tak jaký problém? Zkuste se podívat na své
těžkosti tímto pohledem.
Při čtení knihy o mýtech, kterou napsal Joseph Campbell, jsem narazil na
úžasnou pasáž, kde cituje z díla Gottfrieda von Strassburga, který sepsal příběh
o tragické lásce Tristana a Isoldy. Dovolte mi citovat: „Pokusil jsem se utěšit šlechetné duše těch, kdož jsou mi drazí, a
vzdát hold světu, jemuž patří mé srdce.
Nemyslím však obyčejný svět těch, kdo
nesnesou strast či žádost a chtějí se jen
koupat v blaženosti. O takovém světě a
způsobu života můj příběh nevypráví, sic

jsou tomu mému na hony vzdáleny. Mám
na mysli svět, v jehož srdci najdete hořký
smích i radostný smutek, rozkoš i bolest čekání, krásný život i žalostnou smrt, krásnou
smrt i žalostný život. V takovém světě chtěl
bych žít a být s ním zatracen či spasen.“
Takový je svět. Takové je naše hledání,
náš pohyb po tváři tohoto světa. Hledáme
a učíme se, jak přežít utrpení, jak mu čelit,
jak nalézt způsoby mu co nejlépe předcházet. A když přijde, jak se naučit s ním žít. Žít
ve smíru. Díky tomu se učíme ocenit to dobré, krásné, blažené, šťastné … Protože to vše
jsme my. „Tat tvam asi“ znamená v sanskrtu – „to jsi ty“. Ty sám jsi tou podstatou všeho bytí, všeho vědomí, vší blaženosti.
My sami jsme svým lékem. Někdy sice potřebujeme průvodce na cestě hledání. Někdy dokonce i skutečné léky, když je
usmiřování s utrpením těžší a větší než člověk. Jindy stačí víno a pokec s kamarádkami nebo pivo s kamarády. Ale vše, co se
děje, se děje v nás. V nás zraje rozhodnutí.
V nás samých nalézáme odvahu. V nás samých se rodí slova, kterými si říkáme světu
o to, co chceme.
Po delší době jsem potkal klienta, který
ke mně chodil na sezení. Zastavili jsme se
a mezi řečí jsem zaslechl větu, která ve mně
vyvolala úsměv. Dotyčný si v legraci „stěžoval“, že mu lidé v okolí poslední dobou říkají, že se změnil. Že s ním něco je. Že je tak
nějak šťastnější. Nezažil žádný extra silný
transcendentální zážitek. Nevrátil se z ášramu (i když se tam chystá). Nepoznal univerzální pravdu. Jen se prý změnil. Rozkvetl, jak to nazvala jeho přítelkyně. To se mi
líbí. Rozkveťme! Ukažme světu, jakou barvu mají naše květy. Jaký tvar. Jak voní. Kde
rostou. Co potřebují.

štěstí je mozaika z nepatrných malých radostí

Vinyasa flow
powerjóga
Václav Krejčík

www.poweryoga.cz

Vinyasa flow powerjóga je dynamické cvičení založené na spojení plynulého a jemného dechu s pozicemi a vytvoření jednoty těla, mysli a duše. Sanskrtské
slovo vinyasa v překladu znamená vi – variace a nyasa – s něčím (společně s pravidly jógy). Během dynamického cvičení, s cílem zpomalit dech a šetřit práci
srdce, člověk zůstává na 5 nádechů a výdechů v pozici
a dynamicky, avšak plynule, rozvíjí vždy pozici předcházející. Jednotlivé sestavy jsou prokládány krátkými vinyasami (např. sestavou súrja namaskár), které
rozproudí energii a zahřejí organismus. Pak opět dochází k zastavení v pozicích a jejich rozvíjení. Celý systém se neustále pohybuje vpřed a praktikuje se i v pozicích na zemi. Při cvičení vzniká teplo, které napomáhá spalování v těle i mysli. Jednoduchá pravidla, která
se uplatňují při tomto cvičení, vycházejí z Jógasútry.
Stabilita - ásany jsou nehybným ztvárněním klidu těla i mysli.
Komfort - směřování pozornosti mysli na dech
vytváří životní sílu.
Jemnost a plynulost - ve vinyasa stylu se praktikuje dech udždžají, je mírně slyšitelný, ale i přesto jemný a plynulý, provádí se bez zbytečného úsilí
a násilí, stejně jako celá jóga.
Cvičení vinyasa flow powerjógy vychází ze základů hathajógy a je ovlivněno stylem ashtanga vinyasa jógy. Vinyasa jóga je kvalita, kterou lze rozvíjet jak v hathajóze, tak v ashtangajóze i powerjóze.
Hlavním cílem je pročistit tělo (zbavit je nečistot,
toxinu, usazenin a přebytečného tuku), protáhnout
a posílit, aby zůstávalo funkční a neodvádělo pozornost cvičících tímto směrem. Cvičením tělo zpevní
a získá ztracenou pružnost. Nejenom tělo je čištěno.
Mysl je zvukem dechu udždžají poutána. Říká se, že
kam jde dech, tam jde i mysl. U vinyasa stylu jógy
to platí nejvíce, protože zvuk, který z hrdla cvičícího
vyvstává, spoutává mysl a prohlubuje koncentraci
v dané pozici.
V současné době se negativní vlivy života mohou
projevit na správném držení těla a na způsobu dýchání. Takto získané vzorce chování, skryté tendence a zadržované emoce působí v těle i mysli množství problémů, které většinou brání volnému proudění energie. Vznikají tak blokace, které se na fyzické úrovni projevují třeba jako ztuhlost, či ochablost
svalů. Neřeší-li člověk tyto v začátku „malicherné“
problémy, postupně se mohou projevit v dlouhodobém horizontu v celém organismu. Pohybový aparát,
vnitřní orgány, srdeční činnost, psychické problémy
a mnoho dalších mohou být důsledkem nesprávného životního stylu. Jóga je způsobem, jak tyto problémy eliminovat. Pro moderní svět je pohlazením,
které buď dynamickým, nebo klidným přístupem pozitivně působí na uvolnění, protažení a posílení celé bytosti (tělo, mysl i duše). Jak cvičení, tak jógové
techniky vedou člověka cestou odhalování sebe sama, zvnitřnění se a uvědomování si vyššího (univerzálního) rozměru svého „Já“. K tomu dopomáhá osm
základních stupňů, které se zabývají tělem, ale i niternějšími oblastmi v každém z nás.
Vinyasa styl je efektivní pro zvýšení fyzické i psychické kondice. Uspokojí všechny, kteří již cvičí
a kterým se jóga líbí natolik, že se stala jejich životním stylem. Ač se jedná o silové cvičení na první pohled náročných pozic a jejich variací, lehkost nebo
„tanec“, které se ve vinyase projevují, způsobuje řízení toku energie a dech. Koncentrace a disciplína jsou
důležitými podmínkami pro správné cvičení vinyasa
jógy s jakýmkoliv přívlastkem. Stačí nenásilně a plynule dýchat, zapojovat tělesné zámky (bandhy) - džalandhára, uddijána, mulla - řídit se pravidly nenásilí
a nesoutěžení a vinyasa flow powerjóga poskytne závan nové energie, kterou člověk začne stále více vyhledávat. Plynulé dýchání splyne s pohybem a „tanec“ v pozicích nastává!
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Pro mnohé symbol ÓM jednoduše představuje trochu zvláštní číslovku 30. Lidé, kteří se nezabývají symbolikou jógy nebo buddhismu, často chápou vyobrazení této mantry jako něco podivného. Ve skutečnosti je
známý symbol ÓM mantrou absolutna, či
sjednocení. ÓM je prvotní zvuk, vibrace, ze
které povstal celý vesmír. Symbolizuje minulost, současnost i budoucnost (zrození,
život i smrt). Při zpěvu této mantry dochází
k procítění blízkosti a propojení individuality zpívajícího (recitujícího) s celistvostí vesmíru. Vše je celistvost, kterou nelze oddělit.
Tato mantra spojuje nás (individualitu)
s kosmickou úrovní (bráhman). Pobízí nás
k uvědomění si své omezenosti, která se projevuje v neomezené existenci vesmírné energie. Při recitaci této mantry vyslovujeme tři
hlásky A, U, M. Jsou znělé a každá část se
v celku ÓM projevuje v celém těle a rozechvívá individuální vědomí. Tato mantra vyjadřuje vše, co existuje ve světě jevů:

Duchovní symboly I. díl

ÓM

Václav Krejčík
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jednotlivé hlásky popsat jako A- Brahma,
U- Višnu a M- Šiva.   
Při pohledu na grafické ztvárnění této
posvátné mantry lze vnímat 4 obloučky,
které charakterizují čtyři stavy vědomí:
Dolní symbolizuje bdění. Každý člověk v tomto stavu vědomí tráví značnou
část svého života, kdy činní, provádí, myslí
a uvědomuje si, hodnotí. Člověk je v tomto
stavu bdělý.

A fyzické tělo, hmotný vesmír, vědomá
mysl a bdění
U mysl, kosmická mysl, podvědomí
a snění
M vědomí, nejvyšší vědomí, nevědomí
a hluboký spánek.

Prostředky využívané
vinyasa flow powerjógou:
Dech udždžají
Ásany
Pozdrav slunci A, B
Skoky
Pravidla: stabilita, komfort, jemnost
a plynulost dechu
Pataňdžaliho osmi stupňový systém jógy

dUŠE NAPOMÁHÁ TĚLU... JE TO JEDINÝ PTÁK, K TERÝ KLEC PODPÍRÁ

Praxe
Pokud si chcete ověřit, jak se jednotlivé hlásky i celá slabika projevují v těle a jak
tento zvuk vibruje, vyslovujte zvuk z pupku
jako A, v oblasti srdce jako U a nechte doznívat zvuk M v bodě mezi obočím. Při nádechu si představte, že z dolní části páteře
vede vzduch či bílý (zlatý) proud až k temeni hlavy a při výdechu vzduch či proud klesá
ke spodní části páteře. Zpívejte a prožívejte.
Uvědomte si sílu a všemohoucnost při hlasitém zpěvu, stejně jako jemnost, blaženost a
mír při zpěvu tichém a klidném. Mantra ÓM
má léčivé a zklidňující účinky.
Použitá literatura:
Knaislovi, I.a J.: Unijóga, Praha: Beta, 2007.
Krejčík, V.: Jóga v rytmu života, Praha:
Euromedia, 2009.
Tomášovi, M. a E.: Praxe jógové filosofie,
Praha: Avatar, 1996.

ÓM překračuje západní psychologii a její
rozčlenění tří stavů vědomí, objevuje navíc
čtvrtý stav turíja (transcendentní stav). Zabloudíme-li do mytologie (stav trimúrti), lze

„Co je to zase za novinku, tahle jóga? To chce
zase někdo vydělat a vymyslel si svůj název,
aby byl originál, co? Navíc název dost hloupej, jak se to asi vyslovuje?“ povzdechne si
Zuzana při pohledu na nový rozvrh jógového studia, kam dvakrát týdně chodí dávat
si nohu za hlavu, případně se na ni rovnou
stavět...
„Evo, víš, co to je tahle prana vašja jóga?
Bylas‘ na tom někdy?“ Zuzana se otočí s tázavým pohledem na svoji kamarádku, která se akorát převléká před hodinou jógy, na
kterou spolu pravidelně chodí.
„Jo, zašla jsem se tam ze zvědavosti minulý týden podívat... Upřímně, mě to moc nenadchlo. Bylo to docela svižný cvičení, dost
jsem se zapotila a to já zrovna moc nemusím, vždyť víš,“ odpoví Eva, sundávajíc si
prsteny a řetízek z krku, aby při cvičení nepřekážely.
„Je to podobný jako aštanga vinjása jóga, na který jsme spolu byly, ale to se ti tenkrát docela líbilo, ne? Skoro pořád se hýbeš, pozice držíš jenom pět dechů a mezi nimi plynule přecházíš v rytmu dechu – to je
právě ta vinjása. A tak je to od začátku do
konce. Celý týden mě pak bolely snad úplně všechny svaly, doteď to ještě cítím,“ dodá Eva s povzdechem a pomalu se souká
do cvičebního úboru, neprovádějíc žádné
rychlé pohyby.
„A ten instruktor, co je zač, dobrý?“ vyzvídá Zuzana.
„Mně teda moc nesedl, takovej divnej
typ, musela bys‘ to zažít, “ odpoví Eva obracejíc oči v sloup. „Pořád říkal, ať hlavně dýcháme, že to je alfa a omega celýho jógovýho cvičení, pozice že prý jsou až
druhořadé. Ještě teď to jeho ‚hlavně dýchat, dýchat …‘ slyším v uších,“ odvětí Eva
a lehce zavrtí hlavou.
„To zní docela zajímavě,“ odpoví Zuzana a
hned přidá: „Nevíš, má nějaké hodiny i pro

Horní menší oblouček symbolizuje hluboký spánek, ve kterém si mysl přestává
uvědomovat sebe samotnou.
Oblouček mezi dolním a horním symbolizuje snění. Jedná se o mentální spojení, kdy
nepracují smysly směrem ven. Nejsme spojeni s okolním světem.
Bod nad nejvyšším obloučkem znázorňuje stav turíja. Jedná se o absolutní vědomí
jednoty a procítění prvotní vibrace. Je oddělený půlkruhem, který symbolizuje máju (iluze, kterou vnímáme v jevovém světě odděleně
od prapodstaty).

2x foto: archiv autora
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Odposlechnuto v dámské šatně

…aneb Co lze čekat
od prana vashya jógy
Petr Smil

pokročilé? Přeci jenom už cvičím rok a půl,
tak bych se asi radši zašla podívat tam.“
„To jsem se ho na konci cvičení taky zeptala, ale říkal, že pokročilý v józe je prý ten,
který umí alespoň levitovat a materializovat předměty a to že on není, takže vlastně
cvičí jenom se začátečníky.“ Eva si přitom
zaťuká na čelo, Zuzana se pousměje.
„Ale kdo už byl fyzicky unavenej, tak dělal
trochu jiný pozice a nemusel dělat všechny
vinjásy, takže to šlo udýchat,“ odpoví Eva.
V zápětí ale zavrtí důrazně hlavou a pokračuje: „A pak taky říkal, že jóga prý začíná až v okamžiku, kdy cvičíme samostatně a
můžeme se soustředit na vlastní dech. Do té

doby se prý učíme jenom formu, nebo jak
to říkal a jógu necvičíme, ale jenom napodobujeme. Že prý se začnou ‚věci dít‘ až potom, co si ujasníme záměr a vložíme svoji
vůli. Nevím sice, o jakých věcech mluvil, ale
tím mě teda naštval úplně,“ mávne Eva rukou, jakoby chtěla naznačit, že už se o tom
nechce dál bavit.
„To bych docela ráda zkusila,“ pomyslí si
v duchu Zuzana a její myšlenky ještě chvíli
ubíhají podobným směrem: „Na tom cvičení
mi něco chybí, už mě nebaví pilovat pořád
dokola jednotlivé pozice. Docela ráda bych
si někdy zacvičila doma, nakonec i čas bych
tím ušetřila, ale nevím moc jak začít.“

Prana vashya jóga je autentickým systémem jógového výcviku, svým pojetím je
blízká jiným jihoindickým školám, zejména ashtanga vinyasa józe. Prana vashya
jógu vyučuje Vinay Kumar v jihoindickém městě Mysore, mecce dynamické jógy.
Pokud jde o cvičení pozic (ásan), jedná se o styl dynamický, velký důraz je kladen na hluboké dýchání a koordinaci dechu s pohybem, čímž dochází k postupnému zklidňování mysli a introverzi – zaměření pozornosti dovnitř. Dech slouží jako kotva, která nás drží v přítomném okamžiku. Celá série cviků je navržena tak,
aby byly rovnoměrně ovlivňovány všechny svalové skupiny s velkým důrazem na
flexibilitu páteře, která je fyzickou i energetickou osou těla.
Cílem cvičení samozřejmě není pouze fyzické „přetvoření“ těla (protažení, posílení, pročistění), ale i zprůchodnění energetického systému a příprava na další
specifické jógové techniky. Praxe ásan je v józe prostředkem, nikoliv cílem.
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Nalaďte se na jaro

Exploze energie - tak by se dalo charakterizovat jaro. Příliv nové síly, probuzení se a znovuzískaná chuť něco dělat. Vstát, nadechnout se a být. Po dlouhém období temných večerů, krátkých dnů a neustálého šera nás opět vítá krásné jarní období. Vyčistit a pročistit organismus
- jak tělo, tak hlavu, vymýtit zlozvyky, resty a začít s čistým stolem, to je jaro. Tak neváhejte
a pojďte do toho!

Jana Altnerová
www.zmenazivotnihostylu.cz

Přizpůsobte stravu a detoxikujte
Snažte se vyhýbat těžkým tučným
potravinám, bílé mouce, cukru, masu,
uzeninám. Jídelníček by měl být v tomto období odlehčený a nabitý energií.
Ta se skrývá především v jarní zelenině a naklíčených výhoncích. Užijte si
výhonky řeřichy, vojtěšky. Přidejte čerstvé lístky pampelišky, kopřivy a květy
sedmikrásky. Nasekejte je do salátů nebo jen tak na chleba s máslem.
Vzhledem k tomu, že je potřeba odlehčit žlučníku a játrům, které vládnou
orgánovým hodinám na jaře, musíme se na ně trochu více zaměřit. V tuto dobu bohužel odlehčení v jídle nestačí, je potřeba nasadit mírný detoxikační režim a zapojit jednak doplňky a také
podpůrné detoxikační terapie.
Ajurvédská masáž pomáhá otevřít
tělní kanály, aby energie mohla plynule
proudit a tělo dostalo novou životní sílu. Organismus se uvolní a olejová masáž krásně podpoří očistu těla.
Lymfatická masáž se díky speciálním hmatům účinně podílí na celkové
detoxikaci. Ideální je si najít šikovného
terapeuta a masáž několikrát během jara aplikovat.
Colonhydroterapie napomáhá čištění střev. Tahle v podstatě příjemná
střevní lázeň zbavuje tělo plísní a dalších nečistot, které se ukládají na stěně střeva. Pokud ovšem nemáte zájem
upravit životní styl, nemá tato terapie
do budoucna velkou hodnotu. Často

orgánová sestava – jaro

pomáhá porovnat stav před terapií a po
ní, lépe pak vydržíte pracovat na své vůli udržet si změny v životním stylu.
Kartáčování podporuje oběh a detoxikaci. Ideální je masírovat tělo kartáčem z přírodních štětin před sprchováním a pravidelně.
Můžete využít i doplňky jako je například yuka, je vhodná pro osoby, které mají rády jemné pročisťovací techniky. Během této kúry je vhodné aplikovat již zmiňované podpůrné terapie
a především hodně pít. I další produkt
psylium neboli jitrocel indický je
nutné spojit s velkým příjmem tekutin.
Na řadu se dostanou i bylinky: Ostropestřec mariánský chrání játra
a napravuje jejich poškození způsobené toxiny, například z alkoholu, potravin a jiných toxických látek. Regeneruje
jaterní buňky a zrychluje proces jaterní
detoxikace. Dá se užívat ve formě čajů
nebo v tabletkách. Další vhodnou bylinkou je pampeliška, je to vlastně plevel,
ovšem velice užitečný. Používá se především na detoxikaci jater, ale také na
podporu žlučníku. Dají se využít čerstvé
lístky, například do salátů nebo jako čaj.
I kopřiva má své velké místo v jarním
jídelníčku, pomáhá čistit krev, obsahuje velké množství chlorofylu, hodně minerálů. Bylinky celkově se během detoxikace osvědčily, mimo již zmiňovaných, přidejte březové listy nebo třeba přesličku rolní. V rámci doplnění
detoxikačního procesu poslouchejte
přirozené biorytmy těla a snažte se hodně spát. I regenerace během spánku má
pro tělo velký význam.

Václav Krejčík
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Zkuste jít do přírody. Má takový
dar energie, jako v žádném ročním
období. Právě teď dostáváte šanci
zbavit se mnoha problémů, potíží, ale i nemocí. Objímejte stromy,
choďte alespoň chviličku bosi v rose po louce. Pozorujte, jak se vracejí
ptáci a jejich hlas vyplňuje ticho po
zimě. Otevřete oči a dýchejte!
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pak pokračuje trupem dolů do nohy
a končí naspodu čtvrtého prstu. Když
opouští podbřišek, vede dolů po vnější
straně dolních končetin a prstů. Tento meridián se klikatí celým tělem. Ve
chvílích stresu a napětí sevře celé tělo
a způsobí bolesti hlavy a šíje.

mezi palcem a druhým prstem. Jako
variantu se můžete i předklonit mezi
nohy. (obr. 3)
l

Motýlek (obr. 4)

l

Žába
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Pozice vhodné pro posílení:
l

Spinální cvičení a rotace
(např. obr. 1 - ardha matsjendrásana)

l

Janu širšásana

l

Sed roznožný a úklon
s protažením paže (obr. 2)

l

Pozice země (holuba)

BŘEZEN
V březnu je třeba posilovat
žlučník. Z jater do něj přichází žluč a zde se skladuje. Tato šťáva neutralizuje žaludek, protože
je, oproti jeho kyselosti, zásaditá.
Když je žaludek překyselený, trávící enzymy špatně pracují a nedochází ke vstřebávání vitaminů rozpustných v tucích A, D, E a K.
Meridián žlučníku má klesající tok energie jang. Vede od hlavy
k chodidlu. Začíná ve vnějším koutku oka, jde přes spánek k rameni,

Jóga a její očistné techniky
Velmi účinné jsou očistné prvky z jógy, ať už to jsou jógové sestavy podporující očistu nebo speciální techniky, jakou je třeba čištění nosu - džala
néti. Nosní sprcha pomáhá například
při rýmách, horní cesty dýchací pak lépe odolávají infekcím. Čistící techniky
je vhodnější se naučit pod dohledem
učitele. Sledujte také svůj jazyk a naučte se používat kartáček na jeho očistu, kterým můžete stáhnout tvořící se
povlaky. Tyto dvě drobné techniky lze
zařadit mezi pravidelné životní rituály a provádět je každé ráno stejně jako
běžné čištění zubů.

V dubnu je třeba posilovat játra. Jsou hlavním detoxikačním
orgánem těla. Spolu s ledvinami se podílí na správné imunitě organismu. Emoční rozrušení negativně ovlivňuje jejich funkci.
Meridián jater stoupá vzhůru
(energie jin) po vnitřní straně dolních končetin a přes oblast pohlavních orgánů vstupuje do trupu. Dále
pokračuje směrem k bradavkám. Samotný meridián zde končí, ale jeho
energie prostupuje k průdušnicím,
hrdlu a k hlavě.

Pozice vhodné pro posílení:
Sed roznožný a předklon k noze
s úchopem za palec u nohy. Můžete
zmáčknout i bod v meziprstní blance

l

KVĚTEN
V květnu je podle čínské medicíny třeba zaměřit pozornost na srdce. Bez srdce nebudeme žít a tak by
bylo vhodné věnovat mu péči, která
bude jeho činnost zvelebovat a šetřit. Vhodným cvičením je jóga, která je k celému organismu mírumilovná. Srdce zajišťuje oběh krve svými stahy a prokrvuje organismus.
Nasává krev do předsíní a vytlačuje z pravé komory neokysličenou
krev do plicní tepny a z levé komory
okysličenou krev do aorty.
Meridián srdce má klesající
energii (jin). Vede z hrudníku do
rukou. Začíná v podpažní jamce
a končí zespodu na malíku a prsteníku.
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Hlídejte svůj diář!
Nenechte si kalendář přeplnit termíny, nad kterými ztrácíte kontrolu!
Snadno se může stát, že přetáhnete limity, které vám dává tělo. Nejenže začnete ubližovat sobě, ale nereálně nastavené cíle obtěžují vaše životní partnery, okolí, přátele i kolegy. Navíc se
s takovým typem únavy těžko bojuje, nedá se neustále potlačovat. Proto
by každou detoxikaci měla následovat
úprava životního tempa a přehodnocení životních hodnot a potřeb.
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Foto: Marek Kučera

DUBEN
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Pozice vhodné pro posílení:
Motýlek (obr. 4)
l Sed se zkříženýma nohama
(obr. 5)
l

Jarní tip - PŮst
Foto: Stanislav Kratochvíl

Zase je tu jaro, kterému vládne zelená barva a přináší s sebou novou energii. Příroda začíná pučet, klíčit. Pokud
se nacházíte v té správné jarní kondici,
měli byste právě v teď sršet novými nápady, přijímat nové impulsy. Je to stejné jako v jarní přírodě, i ta je v tento čas
velice kreativní a nešetří novými barvami a světlem, na které se po dlouhé
mrazivé zimě vyloženě těšíme. Pokud
si chcete jaro pořádně užít, je potřeba
si po zimě vyladit celkovou kondici.
Jarní únava je opravdu nepříjemná
hlavně proto, že když se rozvine, nedovolí nám si jaro maximálně užít. Zimní měsíce jsou pro tělesnou i duševní stránku více zatěžující, dopřáváte
si více tučných jídel, alkoholu a většinou díky nedostatku světla se potýkáte se změnami nálad. Někdy jsou na vině i přechozené chřipky, velké pracovní
zatížení a vy se necítíte ve formě. Když
tělo trochu stávkuje a dává vám signály třeba obyčejným zahleněním, nadýmáním, zácpou, únavou nebo výraznějším pocením, pak bude dobře, když tyto
drobné projevy volání o pomoc nebudete brát na lehkou váhu. Tělo je totiž
ve své podstatě dokonalý mechanismus
s nastavenou světelnou kontrolkou.
Žádná žárovka, byť spořící, nevydrží
svítit věčně. Tak ji nenechte zhasnout a
trochu se o své tělo postarejte.

jÓGa & jaro

Jaro je ideální pro mírnou očistu. Pokud máte chuť
si trochu odlehčit, vyzkoušejte třeba půst. Ten byl
odpradávna součástí léčebných procedur. Neměl by
však znamenat hladovění. Při půstu se doporučuje vynechat některé potraviny. Ideální je například konzumovat pouze jeden druh potraviny. Často to bývá rýže
nebo brambory, jindy zase ovoce nebo zelenina, anebo třeba zeleninové polévky či šťávy. Půst je vhodné
kombinovat s pitím bylinných čajů a teplé vody. Sami
si můžete naordinovat půst jeden den v měsíci, nejlépe na úplněk nebo novoluní. Jednodenní půsty nemají z hlediska pročištění velký význam, ale uleví vaše-

mu zažívaní a budete se cítit mnohem lehčeji. Samozřejmě, jak před půstem, tak po něm, je vhodné dát
si pozor na to, co jíte. Dlouhodobější půsty provádějte pouze po konzultaci s odborníkem, rozhodně vždy
respektujte své zdraví, pracovní nasazení, momentální psychický a fyzický stav. Dlouhodobější půsty se
doporučují propojit s pročištěním střev, stačí domácí klystýr nebo například jógová očista, můžete využít
i colonhydroterapii. Půsty je ideální doplnit masáží,
procházkou na zdravém vzduchu a meditací. Nezapomeňte na dostatečný spánek. Během půstu odpočívejte, třeba s pěknou knížkou.
-jal-

jaRo PředstaVUje mlÁdí a naznačUje Plody, KteRé mŮžeme očeKÁVat
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Pozice měsíce

Můj guru Šri Juktešvar měl v oblibě jednu píseň, ze které jsem přeložil dva řádky:

Pozor!
Stáhněte ramena k uším, nezvedejte
je a neprověste se v nich. Uvědomte si
lopatky a táhněte je dolů směrem k pánvi, abyste stabilizovali celý trup. Mějte
maximálně zpevněné svěrače a spodní břicho v oblasti pod pupíkem, stejně
jako stehna. Nezvedejte bok nahoru, ale snažte se zůstat stabilní
a rovní jako prkno.

Vašišthásana
Pozice prkna na straně
Základní provedení

Foto: Marek Kučera

Výchozí pozicí je vzpor na čtyřech končetinách (vysoké prkno). Zpevněte celé tělo a mějte pocit, že ho protahujete ve směru za temenem hlavy a za chodidly. S nádechem se přetočte jednou stranou těla
dolů a s výdechem zaujměte stabilitu v pozici prkna na straně. Vydržte 5 nádechů
a výdechů, potom změňte stranu.

Tip
Jako vizualizaci zvolte prkno a jeho sílu.
Staňte se prknem!

Varianty
Jako lehčí variantu položte jedno koleno na zem tak, aby
stehno příslušné dolní končetiny bylo kolmo k zemi. V případě potíží můžete zvolit variantu s oporou na předloktích.

Účinek
Dynamická pozice vzporu je náročnou silovou ásanou, která komplexně posiluje celé tělo. Souměrně rozvíjí sílu paží, břicha a dolních končetin. Efektivně pracuje
s centrem těla (břicho a pánevní
dno)
-gib-

Přichází období jara, kdy
bychom věrni přírodě měli
mít chuť pustit se do práce
na zahrádce, dát život novým rostlinám, které nás
v létě a na podzim obdarují svými plody nebo vůní.
A tak, ať už je ten záhon pomyslný a týká se třeba vztahů či pěstování ducha a těla anebo skutečný, přeji
vám hodně motivace, radosti a prožité pohody při jeho vytváření.
Zůstaňte sami sebou, protože
ty nejchutnější plody nám nenesou
zahrady okometricky krásné a chemií prosáknuté, kde je rajče jedno jako druhé… Opravdu chutnají a prospěšná jsou ta zcela jiného původu.
Pro řadu žen je důležité uvědomit
si, že svět potřebuje nejen asketická
stvoření, o jejichž štěstí lze pochybovat, ale i bytosti, které třeba nemají dokonalé míry, ale vychovávají
kreativně své děti, dokážou pohodově působit na své okolí, je s nimi legrace a umí si ji udělat i ze sebe, mají
chuť do života a velmi často disponují úžasnou intuicí a citem. To vše jsou
totiž projevy otevřené šesté čakry.
Posláním šesté čakry je zůstat sám
sebou, svobodný, s uměním víry v sebe, nepolevit v úsilí a nenechat se
zviklat pochybnostmi okolí.
Adžňa je čakrou vědomosti, poznání, výstupu z propasti pochybností a hledání. Kdo život dokáže pevně
uchopit do svých rukou, měl by mít
kořeny, schopnost meditace, setrvání. Dnešní doba nás hrne stále někam
dál a k zastavení, uzrávání osobnosti a růstu dochází často po okamžicích velmi silných, které s člověkem
otřesou, a on si teprve po nich začne
uvědomovat a vnímat různé situace,
vracet se a mnohdy leccos pochopí.
Kdo to dokáže, anebo projde nelehkou zkouškou, přestává druhé škatulkovat, vidí svět z mnoha úhlů, sleduje souvislosti a pomalu chápe, co mu
značí tělo, co znamenají některé myš-

energie a čakry

Vii. díl

Šestá čakra ADŽŇA
třetí oko
Mgr. Olga Tajovská
lenky a sny. Duchovně vyspělý člověk řídí svůj život sám.
Mnozí lidé dokázali zůstat dítětem
i v dospělosti a neztratili představivost,
která se věkem utlumí tím, že pomocí
slov nahradíme obrazy. Čím je pro pátou čakru řeč, tím je pro šestou čakru vizualizace. Známe ze svého okolí mnoho lidí, kteří nepraktikují jógu, a přesto
dokážou tuto schopnost báječně využívat
například vyhledáváním krásných chvil
v přírodě a jejich zpětným vybavováním
v běžném životě. Je to forma meditace.
Šestá čakra je poklad uprostřed kořenu nosu, její název lze přeložit jako „vědět, vnímat, znát“. Je to místo propojení nádí kanálů idy, pingaly a sušumny
a zároveň je zde umístěn poslední, tzv.
Šivův uzel. Pokud dosáhneme určité
úrovně vědomí, pochopíme skryté síly
za těmito uzly. Začínají se nám otevírat
dveře, od nichž nám nemůže dát klíč nikdo jiný, najít jej musíme sami. Pravé
poznání je prožitá zkušenost.
Základním symbolem šesté čakry
je kruh znázorňující nikoli prázdnotu,
ale čisté poznání, čistou existenci. Dva
okvětní lístky po stranách značí dualitu,
jejímž vyjádřením jsou třeba dvě hemisféry mozku, jin a jang, dva póly energie.
Cílem je dosažení polarizace, jednoty.
Praxe čakry je velmi zajímavá a poměrně složitá. Zahrnuje řadu dechových
technik, znalost pojmů jako např. bod
bindu, udžájí, mudry, džaladhárabandha, brahmárí apod. Využívá technik práce
s oběma hemisférami, které jsou známé
v psychologii, oblíbené jsou právě vizualizační techniky v sedu zkříženém (siddhásana) apod. Zabývat se šestou čakrou je
nezbytné při praxi čaker níže položených
a k jejich aktivaci dochází při cvičení ásan.
A tak je velmi vhodné před začátkem jó-

gových hodin věnovat krátký čas pomyslnému zastavení, dechovým technikám a malé meditaci. To může aktivovat hypofýzu, což je nejpravděpodobněji (teorií je více) žláza s vnitřní
sekrecí náležící právě šesté čakře.
Popis praxe není jednoduchý a nevejde se do pár vět, vyžaduje hlubší studium a cesta, kterou si zvolíme k poznání, je opravdu na každém
z nás.

adžňa – čakra čela,
také nazývána třetí oko,
oko moudrosti
Umístění: uprostřed čela
Žláza: hypofýza
Základní princip: poznání bytí
Symbol: Lotos s 96 okvětními
lístky
Psychický stav: sebeovládání
Barva: indigová modř
Živel: žádný
Základní zvuk: óm

BŮH/BOHYNě:
Šakti Hákiní

„At‘ je pranajama tvou vírou.
Pranajama tě dovede ke spasení.“
Slova Paramhansa Jóganandy o KRIJA JÓZE

krija jóga
Ifet Hodžič

Pranajama znamená ovládání energie v těle a její vedení vzhůru páteří směrem k mozku a do třetího oka. To je dráha uvědomování si sama sebe. Nejedná
se přitom o dogma nebo víru, je to pouze
způsob, jakým nás Bůh stvořil.
Proces uvědomění vstupuje do těla
přes mozek a páteř. Po splynutí spermie
s vajíčkem vzniká nové fyzické tělo. Jeho
vznik začíná v místě, které se nachází ve
spodní části mozku a nazývá se medulla
oblongata. Z ní se pak životní síla posunuje směrem do mozku, dolů podél páteře až do nervového systému, odtud pak
do svalů a dále. Takto postupně dochází
ke vzniku nové bytosti.
Proto cesta zpět z těla je přesně opačná. Komplikace s ní spojená spočívá však
v tom, že životní síla má už po narození tendenci směřovat směrem ven, přes
smysly do okolí, které vnímáme prostřednictvím smyslů. Proto máme pocit,
že pravou skutečnost vnímáme pouze
prostřednictvím svého těla.
Nikdy nemůžeme prožít nic, co se děje okolo nás jinak, než prostřednictvím
smyslů, které vysílají podněty do mozku. Můžeme se pokusit usnadnit si pochopení tohoto světa studiem nebo se
soustředit na smyslové požitky. Nicméně
pokud životní energie zůstane uvězněna
v našem těle, nikdy nemůžeme dospět k
poznání čehokoliv jinak, než právě prostřednictvím smyslů.
Existuje však jedno řešení: Pokud životní energie splyne s kosmickou energií, pak splyne i vědomí s nekonečnem.
Cesta, jak toho dosáhnout, je odvedením životní energie od smyslů a její opětné namíření podél páteře do mozku a odtud do třetího oka.
Ego má svoje centrum v medulle oblongatě, což je negativní pól sebeuvědomění. Pozitivní pól se pak nachází ve třetím oku. Koncentrací na třetí oko, sídlo
duchovní vize, se vědomí promítá za ego
až do nekonečna.
Páteř je hlavní cestou k dosažení splynutí s nekonečnem. Vaše vlastní tělo je
božským chrámem, proto si musíte uvědomit Boha v sobě samých. Ať už se ve
svém vnějším životě vydáte na jakoukoliv pouť a budete při tom vykonávat jakékoliv rituály, ta jediná pravá pouť se musí
odehrát ve vás samotných. Jediný pravdivý posvátný rituál musí být obětování vaší
životní energie na váš vnitřní božský oltář.
Proto Ježíš pravil: „Zbořte tento chrám,
a ve třech dnech jej postavím.“ A Bible dodává: „On však mluvil o chrámu svého těla.“ (Jan, 2:19,21) Toto je cesta krija jógy.
Ještě přidávám malou pasáž od Svámi Krijanandy z knihy „The Path“: Jógananda na nás často naléhal s prosbou být vytrvalými při cvičení krija jógy. „Cvičte krija jógu ve dne v noci. Je
to nejlepší cesta ke spasení. Někteří lidé
se řídí podle knih a vnější disciplíny, ale
bude jim to trvat dlouhé inkarnace, než
dosáhnou Boha tímto způsobem. Krija je nejlepší způsob, jak se zbavit pokušení. Jakmile jednou pocítíte vnitřní radost, které se vám dostane, žádné
zlo nebude mít šanci vás ovlivnit. Bude
to, jako byste přirovnávali zkažený sýr
k nektaru.“

CO JE KRIJA JÓGA?

Čakra ádžna
Z knihy Kundalini Yoga for the West

z KRajnosti běd se Rodí změna, změna oteVíRÁ CestU VPřed

Krija jóga je jednou z nejstarších škol
jógy. Lahiri Mahasaja ji dostal od svého gurua Babadžího, který ji zase sdělil dalším, protože už byla dlouho zapomenuta. Babadží jí dal nové jméno krija
jóga, která je také součástí rádža jógy.

www.anandajoga.cz

Ve své knížce „Životopis jogína“ Jógananda vysvětluje krija jógu jako jednoduchou psychofyzickou metodu, kterou
se lidská krev očišťuje od oxidu uhličitého a obohacuje se kyslíkem. Molekuly přebývajícího kyslíku se přetvářejí
v životní proud, který obnovuje a regeneruje mozek i energetická centra páteře. Krijajogín nedovoluje hromadění
venózní krve, a tím může omezit ničení tkáně nebo tkáň úplně ochránit od
zkázy. Podobně přetvářejí pokročilejší
krijajogíni své buňky v čistou energii,
a proto Kristus, Kabír a jiní Mistři krija jógy mohli dematerializovat svá těla. O krija józe mluví i Kršna v Bhagavadgítě a předává ji Ardžunovi.

Cesta činů
Sanskrtský kořen KR znamená činit,
působit, reagovat, akci. Zkrátka krija jóga je cesta činů, akce. I začátečník jógy
brzy ve svém nitru uslyší zvuk AUM nebo
ÓM. A to ho silně inspiruje a ukazuje mu,
že se skutečně napojuje na božské vibrace. Tajemství kosmického vědomí je úzce
vázáno s kontrolou dechu. Stará technika krija jógy přetváří dech do ducha a až
adept duchovně dost pokročí, poznává
dech jako čin ducha.
Rychlé a nerovnoměrné dýchání je
příčinou negativních emočních stavů:
strachu, zloby, vášně atd. Technikou krija jógy se nedovoluje životní síle, aby se
zneužívala. Využívá se k tomu, aby se
znovu spojila se subtilními energiemi
v sušumně - hlavní energetické dráze
jdoucí prostředkem páteře.
Spánek působí osvěživě, protože člověk si dočasně není vědom svého těla
a dechu. Když nevědomý člověk spí, spojuje své životní síly s léčivým proudem
v oblasti velkého mozku i se šesti čakrami, energetickými centry páteře. Tak ani
neví, že se ponořuje do rezervoáru kosmické energie, která udržuje veškerý život. Pokročilý jogín to však dělá vědomě.

Splynutí s nekonečnem
Krijajogín používá vlastní techniku,
aby všechny buňky svého těla nasytil
věčným světlem. Tak se dostává na stupeň vědomí, kdy poznává, že je dech nepotřebný - ve stavu samádhi. Duše stvořená k obrazu Božímu se stává vědoma
sebe sama až ve stavu sandhi, ve stavu
SAT – ČIT – ANANDA.
Duše je pomocí dechu vázána k tělu.
Odhalení tajemství života a smrti, které je pouze smyslem lidské existence na
zemi, je úzce spojeno s dechem. Stav bez
dechu je nesmrtelnost. A věda o stavu
bez dechu je krija jóga.
Krija jógu mohou učit jenom učitelé
krija jógy. Hodně se v ní používá pranajama, zpěv, koncentrace a meditace. Krija
meditační techniky jsou vysoce pokročilé
a umožňují bezpečný duchovní pokrok.
Zasvěcení do krija techniky vyžaduje
určitou duchovní pokročilost adepta a je
i hlubokým požehnáním, které se dostává od Mistra.
Zkoumání svého nitra, neboli ponoření
se do sebe je nevědecký způsob, jak od sebe oddělit mysl a smysly, které jsou propojeny životní energií. Rozjímavá mysl,
která se pokouší o návrat k Bohu, je neustále strhována tokem života zpět směrem
ke smyslům. Krija, způsob kontroly mysli
přímo prostřednictvím životní energie, je
nejjednodušší, nejefektivnější a nejvědečtější cesta jak dosáhnout splynutí s nekonečnem. Ve srovnání s pomalou, nejistou,
úzkou teologickou cestou vedoucí k Bohu,
je krija nesrovnatelně rychlejší.
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Bleskový rozhovor
O životním stylu s herečkou
a zpěvačkou Kateřinou Winterovou
zím já sama. Někdy to může
být vyčerpávající a jindy zase
naopak.
Jak nejraději trávíte svůj
volný čas?
Momentálně mám pocit,
že vůbec žádný volný čas nemám. A když už zůstanu sama, tak mi to stačí, a je to pro
mě velká odměna. Nejvíc relaxuju spánkem a taky třeba
svou oblíbenou „meditací“,
kterou je zašívání dírek na
oblečení.
Jste maminkou dvou malých synů, dají se skloubit
obě Vaše umělecké profese s mateřstvím?
Tím, že jsem špatná produkční, tak mi to jde dost těžko. I když si práce schválně
moc neberu, tak někdy to vyjde lépe a jindy zase hůř.
Do jaké míry mateřství
změnilo Váš život?
Díky mateřství jsem zjistila,
co je mým smyslem života. A
taky mi změnilo život zásadně, protože dětem se podřizuje vše. Sice se snažím žít jako
předtím, ale je to hodně ovlivněné dětmi.
Je pro Vás vystoupení na
divadelním jevišti či pódiu
v hudebním klubu zdrojem
energie?
Jak kdy. Zaleží na okamžité
situaci, jak se vystoupení potká s publikem, jaká atmosféra funguje mezi hledištěm a
jevištěm. Taky na tom, v jaké
energetické náladě se nachá-

Může vůbec herečka a navíc matka malých dětí
praktikovat dnes tolik moderní zdravý životní styl?
Podle mě do tohoto stylu
patří strava, pohyb, pozitivní naladění, a o to se snažím.
Stejně jako nejíst éčka, konzervy a další nezdravé pokrmy. A když to nejím já, tak to
nejedí ani moje děti. Ale samozřejmě taky hřeším – třeba
svými večerními čokoládami,
naučila jsem se i pít kávu, kterou jsem nikdy nepila… Taky
utrácím spoustu peněz v bioobchodech.
Máte čas věnovat se pravidelně nějakému sportu?
Snažila jsem se, měla jsem
dokonce i trenérku a s velkým
sebezapřením jsem chodila do
posilovny, protože to není moje gusto…. Vydržela jsem to půl
roku, ale pak jsem to vzdala,
protože to bylo příliš organizačně náročné…
-ok-

Štědrost je snadno opomíjena, dokud ji nepocítíme v její ryzosti na
vlastní kůži. Šestatřicetileté Cami
Walkerové, autorce knihy 29 Gifts
(29 dárků), trpící roztroušenou sklerózou, změnila velkorysost každodenní život. Dva roky poté, co Walkerová zjistila svou diagnózu, trávila
dny v bolestech, depresích a nespavosti. Přes svou skepsi a podvědomý
tlak zabývat se vlastní rekonvalescencí se jednou nad ránem rozhodla, že dá na radu své duševní poradkyně a každý den po dobu 29 dnů
někoho obdaruje.

Ryzí láska jako realita
Skrze nesobeckou činnost se stáváme
více vnímavými nejen k sobě samým, ale
i k okolí, které dopady našich činů nepochybně pociťuje. Walkerová tvrdí, že jakmile začneme své činy více vnímat, překvapí nás, kolikrát denně vlastně dáváme bez vyhlídek odměny a kolikrát sami
obdržíme od jiných dary — včetně těch

Seva – nesobecká služba
„A tak odstartovala moje 29 denní výzva tím, že jsem ráno zavolala a povzbudila kamarádku, která také trpí roztroušenou sklerózou,“ vzpomíná Walkerová.
Po dvou týdnech mohla Walkerová chodit bez hole, a celkově se cítila šťastnější, vrátila se do práce, její kreativita rozkvetla a vztahy s rodinou a přáteli se prohloubily. Na konci výzvy - v dubnu 2008
- založila on-linovou komunitu 29gifts.
org, a vyzvala ostatní (od té doby již přes
10.000 lidí z 38 zemí), aby okusili štědrost, alespoň na 29 dní.
Ne nadarmo je nesobecká služba jako
štědrost, kterou šíří Walkerová, považována za mocný nástroj na duševní cestě
v několika náboženstvích, včetně křesťanství a židovství. Ve východních tradicích
tvoří seva (služba) jádro bhakti a karma
jógy. Podle socioložky Meredith Gouldové je seva vynikající systém pro uvědomění si vlastní resistence, sobectví, hrdosti,
arogance atd.
„Východní duchovní komunity nazývají jakoukoliv dobrovolnou činnost seva
a potom využijí toho, co vzejde, jako příležitost rozvinout uvědomění mezi stoupenci, společně i individuálně,“ vysvětluje Gouldová. „To, že tyto pocity a jejich
doprovodné chování vyplavou na povrch,
nám umožňuje se duševně posunout
vpřed. Věty typu - Cože chceš, abych udělal/a? To je pod mou úroveň! Mám jiné,
lepší schopnosti. Ať to udělá někdo jiný...
- nám nabízejí příležitost ptát se na dobro věci, Boží vůli, atd.“

Martina Čermáková

nenápadných v podobě vlídných slov.
Walkerová se snaží obdarovávat s čirou
láskou a ze srdce, ne z povinnosti, což, jak
říká, budí zášť. „Jen tím, že změníte vnímání každodenních rituálů, jako je vaření
večeře pro děti nebo docházení do práce,
vytvoříte z nich dary nabité láskou a radostí, které vás během dne naplní,“ vysvětluje.
Velkorysost nám otevírá a probouzí
srdce, a my si začneme uvědomovat svou
propojenost s ostatními. Gouldová tvrdí,
že několikrát zažila chvíle, kdy se cítila
být součástí většího celku, podobně jako
„kapka vody v rozlehlém oceánu“, a ryzí
láska (agape) se pro ni stala realitou, do
které může kdykoliv vstoupit.

Obousměrný systém
Naše společnost však podle Walkerové
zapomněla na zodpovědnost dávat, která
dřímá v našich srdcích, přestože je štědrost přirozenou reakcí bdělého srdce.
Mnoho z nás určitě zná pocit, že nemáme

„Do roka a do dne“ v tarotu neplatí
nat, ale díky kterým jsme dokázali optimalizovat negativa své povahy. Je to
boj. A vědomí se často diví, co to nevědomí provádí…
Je milé, že Markéta Vostrá nepohlíží
na své řemeslo jako na samospasitelnou
a dogmatickou záležitost. Moderní doba
totiž přináší odpovědi na mnohé otázky,
které by zřejmě kdysi směřovaly k ní, ale
proč s nimi dnes ztrácet čas, když jsou
jiné cesty? Za všechno mluví historka se
čtenářským dotazem, v kterém se mla-

Foto: archiv M. Vostré

Na první schůzku se známou pražskou kartářkou jsem tehdy doběhla
na poslední chvíli, rozevlátá a v  křiklavě oranžovém kabátě. „Byla jsem
zvědavá, zda budete vypadat tak, jak
jsem si vás představovala a ono jo,“
usmívala se na uvítanou paní Vostrá, a i když se mohlo jednat pouze
o psychologický tah, já jsem jí to jako „střelený Střelec“ tak nějak věřila. A za tu dobu, co se občas vídáme,
mohu odpřísáhnout, že mě asi zná líp
než já sebe samu.
Napadlo vás také, zda si kartářka
před schůzkou vyložila karty, jestli má rozhovor se mnou zrealizovat?
Tak přesně na to jsem se jí hned zeptala. „A víte, že jo,“ smála se mojí úvodní otázce, která ji asi nepřekvapila. Uf, prošla jsem, mihlo se mi
tehdy hlavou. A navíc mě potěšilo, že
svůj výklad karet nebere jen jako byznys, ale sama se jím řídí, věří mu.
„Spousta lidí hledá kořeny, od kterých se odvíjí přítomnost, ale i budoucnost. Jedním z možných nahléd-

nutí jsou astrologické aspekty,“ uvádí
povídání o své současné práci autorka
dvou knih (Vostrá škola života a Vostrá
dračí stezka). Astrologický aspekt se týká tematiky lunárních uzlů, neboli Dračí hlavy a Dračího ocasu. Dračí ocas v
daném znamení představuje symbolický vstup do pozemské roviny v okamžiku narození a vyjadřuje kvality i negativa vědomí. Dračí hlava je pak symbolem
vrcholu uvědomění a změn, které jsme
museli (většinou nedobrovolně) vyko-

co dát, nebo nechceme. K uvolnění pout
sobectví a rozpuštění pocitu vlastní nouze doporučuje Gouldová stanovit si záměr
konat nesobecky, odevzdat se tomu, co přijde, přidat modlitby nebo meditace a možná i psychoterapii nebo léky - to poslední
jen polovážně, dodává.
V její knize Deliberate Acts of Kindness
připomíná, že služba nemusí být grandióz-

Dary ze srdce

Když jsem před pár lety měla sehnat pro rozhovor v jistém médiu zajímavou osobnost, dostala jsem
tip na kartářku Markétu Vostrou. Ačkoliv jsem na výklad karet pohlížela dosti s nedůvěrou a nebyla
jsem si ani jistá vstřícnou odezvou u šéfredaktora, nadšení mojí kamarádky bylo tak nakažlivé, že
jsem se rozhodla to risknout. Nelituji. Ta žena je skutečně báječná. A to nejen po profesní stránce.

Marcela Macáková
www.aerobic.cz
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dá dívka ptala, zda není těhotná. „Copak neví, že existují těhotenské testy?“
podivila se zcela prakticky kartářka, která dává přednost výrobkům bio a doma
si chová slimáka, kterého zachránila ze
zakoupené zeleniny. „Je tvor boží, nedokážu ho zabít nebo vyhodit na mráz,“ říká. „Tak si tam tak pěkně leze…“.
Lidé chodí ke kartářce, když se ocitnou v mezní životní situaci, když neví
kudy kam. Návštěva dobré kartářky pomůže odpovědět na otázky: kdo jsem,
kam kráčím, čeho zde mám dosáhnout,
co si o sobě a druhých uvědomit a jaký
je smysl mého bytí. Nečekejte však, že
se dovíte přesně, co vás čeká a už vůbec
nepočítejte s nějakou předpovědí na celý život! Na ten nejjednodušší výklad se
berou tři karty: minulost – přítomnost
– budoucnost. Na budoucnost nenahlíží tarot fatalisticky. Karta naznačuje, jak
by věci byly, kdyby nedošlo ke změně.
Nedá se s přesností říct, jak to dopadne, protože do děje vstupuje vlastní vůle. Tarot hledá cesty, odhalí potíže v povaze. Neříká do roka a do dne, ale proč
se člověk dostal tam, kde je. Snesou ho
i citlivější povahy.  
A nač si dát pozor, pokud se chystáte
ke kartářce? Mělo by se jednat o osobní schůzku, protože důležitý je „kontakt
energií“, možnost leccos doplnit, aby
nebyly pochybnosti na základě možné
chybné interpretace. „Pokud někdo slibuje výklad po telefonu, případně písemnou formou na dálku, nezní to příliš
důvěryhodně,“ soudí Markéta Vostrá,
která své výklady realizuje v malé „věštírně“ za Národním divadlem. Vyhnout

Volná novinářka a instruktorka jógy

ní, oficiální ani komplikovaná. Stačí podpořit přátele nebo sousedy v nouzi, pustit
starší osobu před sebe ve frontě, neznečišťovat okolí nebo třeba darovat 300 Kč
na charitu. Nejde o to, co dáváme, ale jak
a s  jakým záměrem. Nejde ani tak o nadutý záměr nesobectví, ale spíš o úmysl učit se
novému a rozrůstat se, chtít si vypěstovat
skromnost a pokoru. Gouldová také podtrhuje potřebu dobíjení baterií a nepřeceňování času, energie a peněz, které jsme
schopni věnovat. Nemálo účastníků výzvy
29 Gifts také proto střídají 29 dnů dávání
s 29 dni obdarovávání sebe samých.
To nejkrásnější na sevě je však to, že
jde o dvousměrný systém dávání a přijímání současně - když dáváme, současně přijímáme vnitřní inspiraci, otevření
a naplnění. I když ze začátku musíme vědomě o sevu usilovat, časem se stane organickou součástí našeho dne a rozdíly
mezi dárcem, příjemcem a darem se rozplynou.

bychom se také měli pochybným
osobám, které nám v rámci výkladu budou hodinu vyprávět o minulých životech. „Je třeba odvíjet věci
od přítomnosti,“ tvrdí Markéta. „Zajímá nás TADY a TEĎ“. Dobrá kartářka musí navíc odhadnout, co ten
člověk unese, nemá ho stresovat.
Co říci na závěr? Kdo by si chtěl
pomocí karet hledat odpovědi na
otázky sám, může. I Markéta Vostrá začínala před lety výkladem pouze sobě a pak kamarádkám… Nejdřív
si najděte své karty, musí vás oslovit,
zaujmout třeba grafikou, prostě aby
na vás mluvily. Zkrátka taková láska
na první pohled. „Nevybírejte rozumem,“ radí paní Markéta, která používá karty, jež byly k vidění ve filmu
Žít a nechat zemřít s Jamesem Bondem, kde s nimi „hledala svůj osud“
krásná bond girl Jane Seymorová.
Studijních materiálů o tarotu existuje spousta, je snadné základy nastudovat a použít psychologický význam
karty, kterou si nalistujeme v kterékoliv knize. „Problém je ovšem v tom, že
málokdo je schopen udělat si sám intuitivní výklad, protože prostě sami
sobě lžeme. Platí, že příliš složité odložíme a příliš jednoduché nevyužijeme,“ dělí se o své zkušenosti vyhledávaná kartářka. A to už vůbec nemluvíme o fintě, kterou ve zmíněném filmu použil James Bond. Aby získal
úchvatnou Jane, podstrčil jí balíček,
ve kterém byla 78krát pouze karta
„Milenci“. Jak snadné vytáhnout „tu
pravou“ a podlehnout osudu…

největší bolestí člověka je, že má příliš mnoho přání
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Osm stupňů jógy dle Pataňdžaliho

O jógových pozicích (ásanách) platí, že jsou pevné, vyvážené a zaujímáme je na delší dobu bez
úsilí. Když přemýšlíme, co kolem nás považujeme obecně za pevné či stabilní, může nás napadnout velký kámen nebo strom. Podobné představy měli i Indové. Stromů si váží, uctívají je, zdobí
a věří, že přání přitom vyřčená se jim splní. Strom pro ně představuje nejen ochranu, ale i symbol
domova. A tak sedí-li pod takovým stromem, cítí se šťastni.

Mytologické aspekty ásan
Vrkšásana – pozice stromu

PhDr. Ivana Knaislová a Ing. Jan Knaisl

Posvátných stromů je v Indii mnoho.
Ten nejznámější je poblíž řeky Gangy
v obci Bódhgajá v Biháru. Tam se u chrámu Mahábódhi (doslova Velké procitnutí) nachází posvátný strom, který vyrostl
z původního stromu bódhi, pod kterým
dosáhl Buddha probuzení. Bódhi je odvozeno ze slovního kořene budhi (probudit se, porozumět) a v buddhismu
označuje zážitek probuzení nebo osvícení. Slovo probuzení je vhodnější, protože implikuje představu člověka probuzeného ze snu, ke kterému je často koloběh
neustálého znovuzrozování přirovnáván.
Posvátné stromy mají i hinduisté.
V jedné velmi známé pověsti o stloukání Mléčného moře bohy a démony,
kdy vznikal svět, se z moře mezi prvními vynořil posvátný strom paridžáta
s krásnými voňavými bílými květy, jenž
naplnil všechno vůní a silou, kterou vše
na zemi tolik potřebovalo. O stromu života mluví i 15. kapitola Bhagavadgíty,
kde se připomíná, že posvátné knihy
zvané védy tvoří listy kosmického stromu, v Kathópanišadě se zase přirovnává tento svět k věčnému stromu s kořeny nahoře a větvemi dole, protože pochází od Boha.

Strom a jeho symbolika
Symbolika stromu se objevuje ve více jógových technikách, např. pevnost
stromu a jeho vrůstání kořeny do země najdeme v technice kaja sthajrjam
(znehybnění), ale ne každý ví, že strom
je také symbolem jedné čakry v našem
těle. Spíše bychom měli upřesnit, že se
jedná jen o malou „čakřičku“, která se
nazývá ánanda kanda. Její pojmenování je utvořeno slovy ánanda, což znamená blaženost, a kanda, tj. oddenek či
cibulka, hlíza. Nachází se kousek pod
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čakrou anahátou a nazývá se kořenem blaženosti. V tomto místě lidé
pociťují osobního boha (íšta dévata)
neboli podobu boha, která se jim líbí
a přitahuje je. V centru této ánanda
kandy stojí nebeský strom kalpataru,
který roste v překrásné zahradě, v níž
je uprostřed jezero s lotosem. Kdo
usedne pod tento strom a pomyslí na
nějaké přání, dočká se jeho splnění.
Není-li však člověk připravený a dostatečně vědomý a bdělý, vytane mu
na mysli bez jeho chtění první myšlenka, která ho může odtud srazit dolů. Jakmile totiž není mysl pod neustálou kontrolou, nechá projevit myšlenky, které jako blesk prolétnou hlavou. Při probuzené čakře strom přání
splní vše, co se objeví na plátně mysli,
ať je to chtěné či nechtěné.
Tato ánanda kanda se může stát
místem soustředění v ásaně, jejíž sanskrtský název vrkšásana překládáme
jako strom. Dnes si společně připomeneme její provedení.

Provedení pozice
VR(I)KŠÁSANA, někdy také eka
pada pranamásana čili pozice
stromu, se provádí ze stoje a Ghéranda samhita ji uvádí jako jednu z 32
hlavních ásan. Jedná se o rovnovážnou (balanční) pozici, takže ji zařazujeme ke konci cvičení, neboť vyžaduje hlubší soustředění a stabilitu mysli. Důležité je zůstat ve stoji ve výchozí
poloze chvilku v klidu a zaměřit svou
pozornost na nějaký výrazný bod nedaleko před sebou. Přenesením váhy
na jedno chodidlo (např. levé) ještě
více upevníme stabilitu těla. Můžeme na zatížené noze zpočátku jemně
pokrčit oblast podkolení a roztáhnout
její prsty. Potom zdvihneme nezatíženou nohu (např. pravou), ohneme ji

Zažili jste někdy z ničeho nic něco velmi povznášejícího? Pocit ticha, radosti, blaha a třeba jen na chvilku? Tak o to jde. Člověk by
nejraději zvolal: „Okamžiku, postůj.“ Přál by
si, aby to co nejdéle zůstalo, ale bohužel dokud
nepozná, jak to provést a kde by měl své trvalé štěstí hledat, nedaří se mu to. Proto bývá život lidí prázdný a šedivý. Snažíme se sice život všelijak zaplnit a naplnit, ale zážitky vnitřního štěstí a blaha bývají nahodilé a vždycky
jen dočasné. Proč tomu tak je?   A proč jsme
tedy zde?
Otázky po smyslu existence napadnou jednou každého z nás. Jóga pomáhá člověku vnést
do života více světla, aby každý mohl plně pochopit podstatu vlastního života, své místo
v tomto světě, a tak i více porozumět ostatním
živým bytostem. Každý, kdo chtěl někdy v životě lépe poznat a pochopit sebe a následně
druhé, zjistil, že se lišíme svým temperamentem, racionálností, způsobem reakcí na podněty, vnitřním životem. Jestliže se lišíme my
sami, musí se pochopitelně lišit i způsoby našeho poznávání. Čtyři základní směry jógy korespondují se základními projevy každé lidské
bytosti. KARMAJÓGA označovaná za cestu
činnosti je zaměřena především na oblast lidské vůle a konání. BHAKTIJÓGA, cesta lásky,
do oblasti citů a emocí, RÁDŽAJÓGA jako introspekce jde cestou ovládnutím těla a mysli
a DŽŇÁNAJÓGA, cesta poznání, pracuje s in-

Markéta Sulánská

Foto: K. Knaislová

Posvátné stromy v indických
mýtech

SAMÁDHI – Osvícení (osmý stupeň)

Pozice
vrkšásany

a umístíme chodidlem na vnitřní stranu
stehna levé nohy. Přes upažení vzpažíme a natažené ruce spojíme nad hlavou
dlaněmi k sobě a ruce mírně pokrčíme
lokty do stran. Ásanu opakujeme s pokrčením levé nohy.
Pozice má více variant, které se od sebe liší polohami nohou a rukou. Některá literatura (i výše uvedená Ghéranda
samhita) polohu rukou nepovažuje za
podstatnou, neboť důležitá je rovnováha
a stabilita mysli. Nicméně pravou pokrčenou nohu můžeme např. otočit chodidlem vzhůru a položit na levé stehno co
nejblíže ke kyčli (poloviční lotos).  Ruce
můžeme nechat spojené dlaněmi k sobě
v natažení (někdy aňdžalí mudra), pokrčit a položit na temeno hlavy, umístit
před hruď (namaskára či pranáma mudra) apod. Těžší varianty se provádějí buď
ve stoji na špičkách, nebo se zavřenýma
očima.
Pohled směřuje vpřed nebo je možné soustředit se na špičku nosu (nasikagra dr(i)šti neboli agočari mudra)
nebo do prostoru mezi obočím (bhrúmadja dr(i)šti neboli šambhavi mudra).
Zdravotní účinky ve fyzickém těle představují především pomoc pro
správné držení těla, ásana prohlubuje
soustředění, přináší klid a rozvíjí smysl
pro rovnováhu.

telektem a jeho zvídavostí. Všechny cesty vedou
ke stejnému cíli, k pravdě, k absolutnímu vědomí. Je na nás, abychom zvolili cestu, která nejvíce souzní s naším založením.

Bakhtijóga – uctívání Boha
Pojďme se v první části našeho čtyřdílného zamyšlení zastavit krátce u cesty nejstarší, u bhaktijógy.

Bhaktijóga
PhDr. Ivana Knaislová a Ing. Jan Knaisl
První stopy o ní najdeme již v nejstarších indických spisech, ve védách a upanišadách. Slovo bhakti souvisí s významem sloužit či podílet
se a touto službou je míněna služba Bohu, tedy
oddanost Bohu a jeho uctívání. Cestou bhaktijógy jdou lidé, u kterých v životě převažuje citovost, empatie a láska. Bhaktijóga je cestou lásky k Bohu, cestou, která je naprosto přirozená a nevyžaduje žádné speciální předpoklady.
Říká se o ní, že je snadná, krátká a přístupná
každému. Každý z nás má předpoklady k lásce,
k touze milovat a být milován. Jenže ne každý
je prost pochybování. Jak milovat někoho, koho jsme neviděli a neznáme? Na cestu bhakti se

Lépe je jedenkrát vidět, než stokrát slyšet

Poslední osmý stupeň Pataňdžaliho jógy je
cílem každého jogína. I přes známou pravdu,
že cesta je cílem, představuje osvícení pro jogína či jogínku motivaci a touhu jít po této
cestě dál.
Samádhi nepřichází v okamžiku, kdy
zvládneme stupeň předchozí, kterým je meditace, ale objevuje se v našem duchovním
životě průběžně. Jeho trvání je však závislé
na množství praxe, kterou provádíme. Charakterová očista, práce s myslí a emocemi,
meditace a pěstování odevzdanosti jsou nezbytnou součástí cesty. Prožitek blaženosti
ze spojení s Bohem uvnitř nás může být krátkodobě prožíván poměrně často.
Jogín či jogínka však touží po trvalém
splynutí s Bohem, s Vědomím, se Zdrojem
všeho. Prožitky z uvědomění, že Bůh je v nás
stále, mohou být zpočátku euforické a velmi povznášející. Většinou jsou součástí klidové meditace. Na fyzické rovině se prožitek
osvícení projevuje láskou, odehrává se v Duchovním srdci, tedy v hrudníku. Je zřejmé, že síla tohoto prožitku se dá jen
těžko srovnat s jakýmikoli jinými smyslovými prožitky. Což ovšem neznamená, že naše tělesná schránka je jen podřadný kabátek.      
Další úrovní samádhi je plné uvědomění, že vše Jedno jest. Tento prožitek je slovy velmi obtížně popsatelný. Pokud jej však jednou zažijeme, náš
pohled na svět se od základů změní. Jednota neboli brahman (hindu) je základním kamenem celého vesmíru. Vše je tvořeno jednou jedinou Energií.
A my jsme touto Energií a Zdrojem zároveň.
Samádhi, osvícení, realizace… To jsou synonyma pro vrchol pyramidy
každého náboženství. To je pochopení člověka jako duchovní bytosti, která je věčná a je součástí jednoho vesmírného celku. V samádhi splyneme
s božskou Jednotou.

Já jsem, vědomí Já jsem, je ono brahman,
které je pravdou, věčnou blažeností,
které není zapleteno do řetězu zrodů.
Já jsem věčně bez tvaru,
nevtělený a samotnou jedinou skutečností,
která závisí pouze na sobě.
Nejsem ani jedno ani dvojí,
ale jsem vrcholem nedělitelné dokonalosti
Samo Brahman.
Ribhugítá (přeložil J. Vacek)
Tím se uzavírá osmi stupňová Pataňdžaliho stezka k osvícení. Je to návod k poznání, že smysl našeho života má mnohem větší rozměr, než se nám
na první pohled zdá. Ukazuje nám cestu, jak se stát tím, čím ve skutečnosti
jsme. Tedy duchovní, vědomou bytostí, která zná svůj potenciál a dokáže ho
plně využít.
Je velmi pravděpodobné, že jsme se sami z božího zdroje stvořili, abychom tak uviděli obraz vlastní duchovní krásy.    

tedy vydávají ti, kteří podobné pochybnosti nemají.
Jaká je láska k Bohu? Především je jiná, odlišuje se od té „světské“. A podléhá proměně, tak
jak se mění poznání milujícího bhakty. Člověk
zpočátku miluje Boha mimo sebe, s bázní a úctou
k němu vzhlíží. Až později, jak začne narůstat jeho
oddanost a zvnitřnění, pociťuje vděčnost a zvláštní pouto mezi sebou a Bohem. Čím větší bude jeho

Čtyři cesty jógy

www.sulanska.com

I. díl
knaisl.webz.cz

pokora a oddanost, tím snadněji se bude odpoutávat od lpění na vítězstvích běžného života, tím méně mu budou vadit prohry. Nebude nic, co by nechtěl podstoupit pro Něj.  Láska pomáhá každému
překonat omezenost jeho ega a vede ho ke skutečnému Poznání.  Boží láska je vnitřní emocí, nemá
původ v nějakém objektu a její zvláštností je, že
se každým okamžikem zvětšuje. Zatímco intelekt
je jen suchým, bezcitným pomocníkem, je soucit
a láska tím, co člověka přibližuje k Jednotě.

Kdo je bhakta?
Jaká je cesta bhakty? Bhakta čili člověk jdoucí touto cestou jógy, považuje uctívání Boha za

nejjistější způsob, jak ho dosáhnout. Nejprve hledá projevy Boha ve svém okolí, vše, co
je a co se děje, je pro něj projevem Boží vůle. Bhakta své uctívání neprojevuje například
odříkáním se světa nebo askezí, nýbrž věří, že
nejlepší způsob jak uctívat Boha je projev nejvyšší oddanosti. Podle toho, v jaké části cesty
se uctívači Boha nacházejí, lze bhakty rozdělit
do několika skupin: na ty, kteří hledají u Boha
pomoc, na ty, kteří u něj hledají radost, na ty,
kteří ho chtějí poznat, a na ty, kteří s ním chtějí splynout.
Dva stupně lásky, tedy nižší stupeň aparabhakti (s přáním či očekáváním něčeho) a nejvyšší parabhakti (láska bez přání, čistá a absolutní), reprezentují právě způsob, kterým člověk přistupuje k Bohu. Nejprve je Bůh člověku
jen pomocníkem, rádcem a učitelem, později
přítelem a teprve v samotném konci člověk poznává a pocítí, že jsou jedním a tímtéž.
Na závěr dejme slovo Vivékánandovi, který
říká:
„Láska je vřelou touhou po spojení. Je velkým přáním dvou tvořit jedno. Tato láska se
projevuje všude nižším či vyšším způsobem.
Bhaktijóga je vědou o vyšší lásce. Bhakti
nám udává směr, který máme lásce dát…
Bhaktijóga nepřikazuje: Zanech!, ale říká:
Miluj! Miluj nejvznešenější. A milujeme-li
nejvznešenější, pak vše nízké samo od sebe
odpadá.“
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Těhotenství je jedinečnou a neopakovatelnou událostí v životě ženy. žena se fyzicky i psychicky připravuje na nadcházející mateřství – její tělo se přizpůsobuje potřebám rostoucího miminka, její mysl zase zaměstnávají nezodpovězené
otázky blížícího se porodu a následné péče o dítě. Jóga je jednou z aktivit, která může pozitivně ovlivnit tento přirozený vývoj – napomoci měnícímu se tělu
a zklidnit starostlivou mysl.

Filozofové, jogíni a mudrci jsou na řezbách znázorněni s různými pozicemi prstů – mudrami. Tyto polohy mají blahodárný až léčivý vliv na organismus podobně jako klasické polohy
jógy - ásany. Zde uvedená prstová cvičení jsou vhodná především pro děti, dospělí je mohou použít jako přípravu na klasické prstové mudry. Cílem je zdokonalit schopnost ovládat
a vnímat jednotlivé prsty, koordinovat jejich pohyby a zlepšit
tak jemnou motoriku.

Pavel Hájek

www.jogadeti.eu

Rozcvičení prstů rukou
1)

2)

3)

4)

5)

6)

Střídavě roztahujeme napínané prsty od
sebe a svíráme je v pěst, palec přimkneme k ukazováku. Cvičíme oběma rukama
současně. Opakujeme alespoň pětkrát. Je
možné provádět pomalu v rytmu dýchání
nebo rychleji nezávisle na dýchání.
Cvičíme stejným způsobem jako v prvním případě, pouze navíc při ohýbání
prstů ohýbáme palec do pěsti, ostatní prsty jej vždy zakryjí.
Oba předchozí pohyby lze pro zvýšení
koncentrace a zlepšení koordinace modifikovat tak, že je cvičíme v protifázi. Prsty jedné ruky rozvíráme a současně prsty
druhé ruky ohýbáme do pěsti.
První a druhé cvičení střídáme – při jednom svírání rukou do pěsti jsou palce
zvenku, při druhém sevření uvnitř pěsti – obě ruce současně prsty narovnávají
a ohýbají.
V obtížnější variantě můžeme toto střídání zkombinovat tak, že je provádíme nesymetricky. Jedna ruka svírá palec v pěsti, druhá sevřená ruka má palec zvenku. Obě se současně otevírají
a zavírají a vždy mění polohu palce při ohýbání do pěsti.
Velmi náročné na koncentraci je nesymetrické cvičení v protifázi, kdy
se jedna ruka otevírá, druhá zavírá a při každém ohýbání prstů každé
ruky měníme polohu palce.

Ohýbání prstů (mávání)

7) Volně propneme prsty. Každý jednotlivý
prst několikrát ohýbáme a napínáme, jako bychom na někoho právě pohybujícím
se prstem mávali. Soustředíme se nejen na
pohybující se prst, ale i na ostatní, které se
snažíme udržet v minimálním pohybu.
8) Pohybují-li se ostatní prsty příliš, lze cvičit
tak, že ruce položíme dlaněmi dolů na desku stolu a aktivní prst klouže špičkou po
podložce do ohnutí a zpět.
9) Volně propneme prsty. Vždy několikrát
ohýbáme a napínáme dvojici sousedních
prstů.
10) Cvičíme stejně jako v předchozím případě,
ale ohýbáme spolu nesousední prsty.
11) Začneme ohýbat ukazováček a během jeho pohybu začneme ohýbat prostředníček, během pokračujícího pohybu ukazováčku a pohybu prostředníčku přidáme
pohyb prsteníčku, ukazováček je v pěst,
prostředníček a prsteníček se ještě pohybují a přidáváme ohyb malíčku. Ukazováček se začíná narovnávat, zatímco se
špička malíčku dotkla dlaně… Prostě prsty vytvářejí jakýsi vlnovitý pohyb za ukazováčkem, jak do ohybu, tak do napřímení (pomůže představa plovací blány mezi
prsty, která ostatní prsty strhává za pohybem ukazováku).
12) Provádíme stejné vlnovité pohyby jako
v předchozím případě, ale od malíčku po
ukazováček, tedy v opačném pořadí prstů.
13) Pomalu ohýbáme a narovnáváme všechny prsty najednou, ale pouze mezi články,
takže v prvních kloubech na rozhraní dlaně
a prstů k pohybu nedochází.
14) Ti nejšikovnější mohou zkusit mezičlánkově ohýbat prsty postupně vlnovitě, jedná se
o kombinaci pohybů 11 a 13 nebo 12 a 13.

jóga v těhotenství
Dana Beierová
www.yogapoint.cz
Různé formy jógy přizpůsobují své klasické pozice fyzickým potřebám a možnostem
budoucích maminek, vždy je však kladen
hlavní důraz na tolik potřebné uvolnění,
správné dýchání a bezpečné provádění pozic. Jak miminko roste, jóga pomáhá posílit a zformovat tělo, odpočinout si a vytvořit
pro něj více místa. Těhotenství rozdělujeme do tří trimestrů podle změn a adaptací,
které v těle každé ženy probíhají. Při cvičení jógy je tedy dobré respektovat tyto změny a přizpůsobit jim cvičení.

První trimestr (0 – 13. týden)
První trimestr je hodně nevypočitatelné
období. Bývá charakterizováno smíšenými
pocity radosti z nastávajícího těhotenství
a fyzické nevolnosti, která toto období provází. Přestože na budoucích maminkách ještě není nic vidět, v jejich těle probíhají velké hormonální a fyziologické změny. Většina
žen proto pociťuje nevolnost, slabost v důsledku poklesu krevního tlaku, potřebu neustálého jídla a hlavně velkou únavu, takže
cvičení většinou ustupuje do pozadí.
V tomto období není vhodné s cvičením
jógy začínat. Je lepší počkat až do 14. týdne, než poleví únava a začne se navracet
energie a chuť na fyzickou činnost. Ženy,
které jógu praktikovaly již před těhotenstvím a mají energii v ní pokračovat, nemají důvod s cvičením přestávat. Je však důležité si uvědomit změny, které přestože neviditelné, probíhají v těle a respektovat je!
Informujte proto instruktora o svém těhotenství, aby respektoval vaše modifikace,
případně sám poradil, co je pro vás dobré.
Už od tohoto období je nutné dodržovat zásady, které jsou doporučené pro celé těhotenství – vyhnout se obráceným
polohám jako jsou sarvangasana (svíčka) nebo shirshasana (stoj na hlavě), rotacím v břišní oblasti, hlubokým záklonům, pozicím na posilování břišního
svalstva – navasana (lodička) a jakýmkoli skokům. Naopak, v tomto období zkuste místo běžné praxe, zpomalit a objevit sílu
hlubokého dýchání a relaxace. Když vás přemůže únava, využijte jógovou praxi k navození pozitivního odpočinku.

Doporučení pro cvičení v 1. trimestru:
Pokud se cítíte dobře, můžete v tomto období provádět většinu základních
jógových pozic, je ale velmi důležité
naučit se naslouchat svému tělu a respektovat jeho potřeby k fyzické aktivitě a k odpočinku. Věřte své intuici, pokud vám některá pozice nedělá dobře,
necvičte ji! Naopak, pokud se v některé
cítíte velice dobře, užívejte si ji!
l Dobré jsou pozice na posílení nohou
a pánevního dna – utthita trikonasana
(trojúhelník), utthita parsvakonasana
(pozice napjatého bočního úhlu), virabhadrasana I-III (bojovník I-III), vrksasana (strom) prováděný u stěny kvůli
případné nutnosti podpory. Vyhněte se
ale rotacím ve stoje, jako jsou parivrtta
trikonasana (převrácený trojúhelník)
a parivrtta parsvakonasana (převrácený
boční úhel), které stlačují dutinu břišní.
l Vhodné jsou pozice na otevírání kyčlí, jako jsou baddha konasana
a upavistha konasana, protože zlepšují flexibilitu kyčlí potřebnou pro
nadcházející porod. Je ale důležité se
v těchto pozicích nepřepínat, protože díky působení hormonu relaxinu
se uvolňují klouby a mohlo by snadno
dojít k jejich dislokaci.
l

V tomto období ještě můžete praktikovat pozice na zádech – supta baddha konasana, supta padangusthasana, ale pozor na pozice, ve kterých se
zapojují přímé břišní svaly.
l Pozice, kterých byste se měla vyvarovat, jsou obrácené pozice, neboť
způsobují odkrvení dělohy. Jedinou
výjimkou je adho mukha svanasana
(pes s hlavou dolů), kterou můžete
provádět na krátkou dobu.
l Ze záklonů je vhodná pozice bandha sarvangasana (most), ale ostatní raději vynechejte, neboť příliš
napínají břišní svaly.
l Velmi důležitá je závěrečná relaxace,
která by měla trvat ideálně 20 minut.
V tomto období můžete začít s 10-15
minutami a postupně přidávat. V pozici
savasany můžete ještě ležet na zádech.
Naučte se relaxovat každý den.

Vynechejte pozice vleže na břiše.
Pravidelně posilujte pánevní dno,
např. prováděním bandha sarvangasana (most).
l Začněte s pravidelnými dechovými cvičeními. Do své praxe začleňte ujjayi pranayama (vítězný dech)
a nadi shodhana pranayama (střídavé dýchání nosními dírkami). Zkuste se každý den na chviličku posadit,
soustředit se na dech a kontrolovaně
se pomalu nadechovat a vydechovat.
Zklidníte tak celé tělo i mysl.

l

l

l

Druhý trimestr (14. – 32. týden)
Toto období si většina žen užívá. Navrací
se jim zpět energie, cítí se silné a v duševní
pohodě. Těhotenství se už začíná pomalu
ukazovat, ale bříško ještě nijak neomezuje
pohyb ženy a většina z nich chce být v tomto období aktivními. Můžete tedy směle
pokračovat ve své jógové praxi, anebo s jógou začít. V tomto případě však doporučuji
vyhledat hodiny gravidjógy vedené zkušenou lektorkou nebo porodní asistentkou,
případně si zakoupit odbornou knížku.
Vaše praxe by se měla nyní zaměřit hlavně na pozice posilující dolní končetiny,
uvolňující páteř, hrudník a kyčle. Dávejte si
však pozor na nízký krevní tlak, který způsobuje závratě, bolesti hlavy a lehké otoky
rukou a nohou. Nezapomínejte, že každý
den je jiný a co vám dělá dobře jeden den,
může být jindy nepříjemné, a co dělá dobře vaší těhotné kamarádce, nemusí nutně
vyhovovat vám. Naslouchejte svému tělu
i miminku a přizpůsobte jim cvičení.

Doporučení pro cvičení v 2. trimestru:
Zaměřte se na pozice ve stoje, ale pokud máte problémy se závratěmi, mějte vždy po ruce oporu – stěnu nebo
židli. Tyto pozice totiž napomáhají posílit dolní končetiny, zlepšují prokrvení a zabraňují tak otokům nohou a kotníků. Pozice utthita parsvakonasana
(pozice napjatého bočního úhlu) a virabhadrasana II (bojovník II) můžete
provádět vsedě na židli, abyste tak zabránily přepínání pánevního dna. Pozor pozice virabhadrasana I (bojovník
I) už není vhodná kvůli napínání břišních svalů a svalů pánevního dna.
l Při zvedání se do stoje, zvláště pokud jdete z předklonu, si dávejte pozor
na závratě a točení hlavy kvůli nízkému tlaku.
l Důležité jsou pozice na protahování
a posilování horních zádových svalů,
protože začíná narůstat objem prsou
a záda musí nést extra váhu. Dobré
jsou pozice jako např. gomukhasana
(kraví hlava) a viparita namaskar (ruce věřícího za zády).
l V tomto období přestaňte provádět delší pozice vleže na zádech kvůli váze miminka v děloze, kterou tlačíte na dolní dutou žílu (mohlo by se
vám udělat nevolno, máte pocit, že
omdlíte). Pozici savasany tedy provádějte vleže, ale na levém boku (levá
noha natažená, pravá pokrčená přes
levou, ruce volně složené pod hlavou
nebo pokud můžete, použijte pod hlavu polštář).
l

Foto: Chilicake.com

Dětská jóga
jógová gymnastika prstů

jÓGa, Děti a těhotenstVí

Třetí trimestr (33. – 40. týden)
Těhotenství se přesouvá do závěrečné
fáze. Neustále už vnímáte své miminko
uvnitř, nejenom častými pohyby a kopáním, ale také dalšími fyzickými projevy jako jsou potíže s dýcháním, spaním v noci
a častým běháním na toaletu. Také psychika začíná hrát významnou roli – těhotenství se zdá být nekonečné, na jednu stranu
se už těšíte na miminko a na druhou se začínáte bát nadcházejícího porodu.
Je proto důležité se během cvičení především zaměřit na otevření se a vytvoření prostoru pro rostoucího drobečka, relaxaci a dýchání. Vašimi prioritami by teď
mělo být zůstat fit, být v pohodě a odpočívat. Při cvičení používejte modifikace
a pomůcky, nestyďte se odpočinout si během hodiny.

Doporučení pro cvičení v 3. trimestru:
Základní pozice ve stoje a rovnovážné pozice jsou v pořádku, ale provádějte je u stěny nebo s židlí, abyste
se měli čeho chytit v případě, že ztratíte rovnováhu.
l Velmi vhodné jsou pozice na otvírání kyčlí baddha konasana a upavistha
konasana, neboť pomáhají uvolnit napětí v bederní páteři a zároveň vytvářejí prostor v pánevní oblasti. Vyvarujte se ale příliš intenzivního cvičení,
aby nedocházelo k přepínání kloubů.
l Na protažení páteře a pánevního
dna je vhodná marjaryasana (pozice kočky), která může zároveň pomoci nasměrovat děťátko do správné pozice.
l Větší část cvičení věnujte dechovým
a relaxačním cvičením než samotným
ásanám.
l Savasanu provádějte nyní co nejčastěji, nejlépe denně, alespoň 20 minut
vleže na levém boku. Umět si odpočinout v každém vhodném okamžiku
vám hodně pomůže při samotném porodu, kdy budete vědět, jak využít čas
mezi kontrakcemi ke krátkému, ale intenzivnímu odpočinku.
l Respektujte své tělo a mějte ho rády, dává život vašemu miminku!
l

děti jsoU Křídla lidst Va
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SVĚT JE O ENERGII. KDYŽ JI NEMÁTE, ANI PES PO VÁS NEŠTĚKNE.
A KDYŽ JI MÁTE, TAK SI JI ŠETŘETE, NEDÁVEJTE JI HNED KAŽDÉMU.

tady na vrcholku hory, kdesi mezi
Nebem a Zemí, když se vyčerpávající cestou vzhůru (cca 5200 schodů) zbaví vší zloby, svorně uctívají,
zdobí a hladí svatou šlápěj.

Prostor v nás a okolo nás
Seriál o feng shuej
Ing. Marie Šárka Fišerová

Rok Kovového tygra 2010

VIII. díl
mariesarka@post.cz

k bohu. A když jsem nemohla v minulých letech vycestovat do zahraničí, vyhledávala jsem místa na území
naší republiky, i zde jich je samozřejmě bezpočet.
Na přelomu roku 2008 / 2009 jsem
navštívila horu Arunáčalu v Jižní Indii, která je považována za božský
projev nejmocnějšího boha hinduistického panteonu Šivy a za duchovní
střed světa a vesmíru. Poutníci zde
věří, že 13 kilometrů dlouhá pouť
okolo hory zvaná GIRIPRADAKSHINA zmůže zázraky (obr. 1). Písmena
„PRA“ znamenají odstranění všech
druhů hříchů, „DA“ naplnění touhy,
„KSHI“ svobodu od budoucích na-

Ti zase stopu přisuzují svatému Tomášovi, který na Cejlon přivezl křesťanství.
V islámu je Adam zástupcem Boha
a Prorokem - poslem, který byl vypuzen z Nebe, ale milosrdný Bůh jej
přenesl na Cejlon, aby jeho potrestání zmírnil, neboť Cejlon je nejnebeštější kraj na zemi. Můžu potvrdit!
Muslimové dále věří, že Adam s Evou
spolu žili po vyhnání z ráje právě na
Adamově hoře.
Vše napsané mohou být báje, pověsti, mýty. Ale magickou moc hory
dokazuje fakt, že dole na zemi mezi
sebou vyznavači různých náboženství bojují, nenávidí se a zabíjejí, ale



Příchody nových roků
A ještě jedna důležitá věc je spojována se zimou - příchod nového roku. Ať už toho našeho podle
Gregoriánského kalendáře či jiného, například čínského, indického, tibetského atd. Jedno mají ale
všechny kalendáře společné, a tím
je loučení se s rokem starým a vítání toho nového. A nejde jen o tradici, ale zcela jistě i o praktickou
stránku života. Jedna životní etapa musí skončit, aby nová přišla.
Každý z nás se řídí svými praktikami, zkušenostmi či potřebami. Někdo medituje, druhý pracuje, třetí
oslavuje s přáteli… Ale snad každý tak trochu bilancuje a plánuje.
I přání a tužby do roku nového se
prolínají všemi kalendáři.
Já jsem si oblíbila trávit konec
roku pochody či poutěmi do míst,
která mi svou duchovností (spiritualitou) dopomohou uvědomit si
samu sebe a přiblížit se tak více

3x foto: archiv autorky

Malé ohlédnutí za uplynulou
zimou
Je těžké teď uprostřed zimy psát
článek do jarního vydání. Za okny
nám řádí zima jak z Ladových obrázků a já se snažím představit si
jaro a jeho nádherné vůně a barvy, které na nás za několik týdnů
čekají. Každé roční období s sebou
přináší rozdílné nároky na sebe
sama, a proto je důležité se na příchod nového období řádně připravit. Ti vnímavější a citlivější z vás
ví, že se tělo automaticky nastaví
tak, aby to nové čtvrtletí prožilo co
nejlépe.
Co to znamená v praxi? Dle čínské medicíny zimě vládne prvek
vody a nejvíce ohroženy jsou orgány, které v těle hospodaří s tekutinami a potažmo ovládají i stav našich vylučovacích a reprodukčních
orgánů. Konkrétně jsou to ledviny
a močový měchýř, které v noci a v
zimě spí a léčí se. Měli bychom
je proto v této době maximálně
hýčkat řádným odpočinkem, masáží, teplou koupelí, cvičením či
životosprávou. Energie ledvin je
spojována s bodem Hara, což je
energetické centrum a rovnovážný
bod těla (těžiště). Oslabené ledviny mohou způsobovat v mnoha
případech i ženskou neplodnost.



rození a „NA“ udělení vysvobození
skrze Jnana. Pouť se jde buď mlčky
nebo v meditaci, také se opakuje boží
jméno, anebo zpívají chvalozpěvy,
jejichž pomocí je mysl připoutána po
celou dobu k bohu. Jde se tak pomalu, jak by šla žena v devátém měsíci
těhotenství.
Letos na Nový rok jsem absolvovala výstup na Adamovu horu, která
se osamoceně tyčí ve výšce 2243 m
nad džunglí jihozápadní Srí Lanky.
Lze ji označit za jedno z nejvýznamnějších posvátných míst na světě
(obr. 2). Od dob Veddů (původní
obyvatelé) se stala hora posvátnou
pro věřící čtyř náboženství: hinduismu, buddhismu, křesťanství a islámu. Na vrcholu hory je proláklina
„Srí pada“- posvátná šlápěj ve tvaru
lidské stopy.
Hinduisté věří, že stopu zde otiskl
při tanci bůh Šiva, když tvořil svět.
Buddhisté naopak říkají, že stopa patří Buddhovi, který ji zde zanechal při
své třetí a poslední návštěvě ostrova,
odkud vstoupil do nebe. A křesťané?

Feng shuej

My se ale věnujeme čínskému
umění, tak mi dovolte napsat něco
o Čínském kalendáři, který je pravděpodobně nejstarší na světě, jeho
základy vznikly před asi pěti tisíci
lety.
Západní kalendář je odvozen od
pohybu Slunce, ale Čínský od pohybu Měsíce. Proto se také setkáváme
s názvem Čínský lunární kalendář.
Lunární rok se skládá z 12 měsíců
(jako plných 12 lunárních cyklů).
Čínský rok začíná obvykle na přelomu ledna a února. Každý rok v kalendáři má k sobě přiřazeno jméno
zvířete, podle čínského zvěrokruhu:
myš, buvol, tygr, králík, drak, had,
kůň, ovce, opice, kohout, pes, prase. Tyto zvířata nám určují dvanáctiletou periodu, která se kombinuje
s další periodou - pětiletou, kde se
střídají základní elementy: dřevo,
oheň, země, kov a voda.
Letos nás čeká rok Kovového
tygra, který přebral vládu od Hliněného (zemského) buvola a začal
14. 2. 2010. (obr. 3) Vládne třetímu roku velmi zajímavého období: období posledního dvanáctiletí
Země, období posledního šedesátiletí, období prvního stoosmdesátiletí, období nového devítisetletí.
13. 2. večer ve 23 hodin se rozzářily slavnostní průvody dnes už
prakticky ve všech velkoměstech
světa. Obrovitý barevný drak východních tradic se proletěl ulicemi
a oznámil všem příchod nového
vládce, vládce velmi silného a osobitého, příchod TYGRA. Spolu
s ním nastoupil na pomyslný trůn
roku prvek velmi tvrdý, nelítostný,
nekompromisní - KOV. Tygr přijme jeho jméno a pro příští rok ho
budeme nazývat kovovým. A aby
se to nepletlo, i otevření času hmoty nám přináší energii KOVU.
Oslavy čínského Nového roku
začínají tzv. Novým měsícem první
den nového roku a končí o patnáct
dní později Svátkem lampionů,
kdy po celé zemi září do tmy noci
světla lampionů rozvěšených v ulicích, na domech, i těch, které nesou děti v průvodu.
Čínský Nový rok je nejdůležitějším ze všech svátků v čínském
světě. Číňané věří že, zůstanou-li

Trocha teorie nakonec

	Na závěr bych se ráda zmínila o tom, jaké říše na člověka
ve vesmíru působí. Je to říše nebes, země a lidí. Číňané věří,
že sjednocení života, aktivit a myšlenek s přirozeným řádem
všech tří říší, přináší štěstí a úspěch.
Říše nebes

Říše země

Nebeská energie na vás denně
působí skrze podnebí, atmosféru
a kvalitu vzduchu. Metaforicky vás
ovlivňuje skrze místo a čas vašeho
narození. Zázraky a další neočekávané zásahy seshora jsou také
považovány za dílo nebes. Abyste měli nejvyšší šance dosáhnout
prosperity a mít štěstí, musíte začít každý plán realizovat v pravý
čas. Mít štěstí z nebes znamená
mít správné a příznivé načasování
pro své projekty.

Poskytuje lidem všechny materiální potřeby pro zachování života –
potravu, útočiště, oblečení atd. Feng
shuej věří, že umístění a orientace
lidí v prostředí silně determinuje jejich blaho a osud. Aplikací feng shuej
na své prostředí maximalizujete pozitivní a minimalizujete negativní
vlivy prostředí na svůj život.

Říše lidí
Vedle načasování (štěstí nebes) a pozitivního umístění (ří-


dlouho vzhůru na Nový rok, přinesou svým rodičům delší život. Před
vypuknutím oslav ozdobí interiér
svých příbytků květinami, mísami
naplněnými pomeranči, mandarinkami a košíčky se sušeným ovocem.
Květiny symbolizují nový život, bohatství a kariérový postup. Pomeranče a mandarinky by neměly chybět nikomu, kdo se chystá navštívit
své blízké. Mají-li navíc mandarinky lístky, zaručují nerozlučitelné
přátelství. Sedm druhů sušeného
ovoce opět nese svou symboliku:
kokos dlouhověkost, kandovaný
meloun dobré zdraví, liči (čínské
švestky) pevné rodinné vazby, atd.
Například zametání podlahy je během prvních pěti dnů oslav zapovězeno, protože se věří, že s prachem
a smetím by se vymetlo z domu i
štěstí a bohatství.

A je tady jaro
Věřím, že každý svůj novoroční
rituál prožil po svém a nyní se již
všichni soustředíme na příchod jara.
Jarnímu období vládne prvek dřeva,
se kterým souvisí orgány játra a žlučník. V tomto období se proto snažme
omezit alkohol, nejlépe ho nepijme
vůbec. Nejlepší, co můžeme pro svá
játra udělat, je pohyb - jóga, tanec
a vše, co protahuje tělo. Na játra má
taktéž blahodárný vliv kyselá chuť.
Proto bych doporučila konzumaci
kyselých okurků, zavináčů, utopenců apod. Také je pravý čas na správnou detoxikaci těla, která nás zbaví
různých nečistot a jedů. A nesmíme
samozřejmě zapomenout ani na náš
prostor. Již naše babičky věděly, že
s přicházejícím jarem je třeba pořádně vygruntovat, vymalovat. Za svou
praxi jsem pochopila zcela zásadní
věc: Neočekávejte od svého prostoru
zázraky, pokud sami nejste v pohodě a připraveni věci měnit! Teprve
poté, až ruku v ruce začnete měnit
jak sebe, tak prostor, začnou se dít
skutečné zázraky! Děje života a souvislosti s nimi vám budou naskakovat tak přirozeně, že nebudete mít
pochyb o tom, že děláte něco proti
něčemu.

še země) potřebujete pro úspěch
svých projektů kolem sebe
správné lidi. Činy, které vy
a vaši spolupracovníci podniknete, celý obraz dokreslí. Abyste
byli požehnáni štěstím této říše,
potřebujete kolem sebe správné lidi, aby podporovali vaše
snahy. Analýza západního člověka z hlediska tří říší ukazuje,
že většina lidí spoléhá nejdříve
na sebe a svoje spolupracovníky
nebo rodinu (štěstí lidí), potom
na prozřetelnost (štěstí nebes) a
velmi málo, nebo téměř vůbec,
na okolnosti prostředí (štěstí země), což vlastně znamená
feng shuej. Je to většinou proto,
že nevědí, že existuje. Ve skutečnosti jsou pro úspěch všechny
tři říše stejně důležité.

Ráda bych Vám popřála mnoho úspěchů v roce Kovového tygra a budu věřit, že se i nadále budeme setkávat na stránkách
našich oblíbených novin Jóga dnes.
Příště se možná dozvíte, jaké faktory ovlivňují naše osudy.

Dveře otevíráme mnohým, srdce málokomu
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Pánev, kyčelní kloub
a vnitřní strany nohou
www.vatay.cz

Jaroslava Vatay

Znovunalezení osobní identity, upřímnosti
a pravé nezávislosti
„Dnes se budeme dotýkat pánve.“ Tato jednoduchá věta probudí snad každého, mé klienty, mne a doufám, že i vás. Můžete slyšet vnitřní hlas, který říká: „Dotýkat se pánve? To je dost
intimní, ne?“ A jaké reakce přijdou, když doplním, že toto téma
souvisí (tušíte správně) se sexualitou, životní silou, odevzdáním
a vzdáním se kontroly? Obava, strach, stud, u někoho i vzrušení…
Také se mohou otevřít různá dlouho pohřbená tabu, a to právě
v souvislosti s tímto nejpřirozenějším tématem, kterým je život
a sexualita, a které samozřejmě souvisí také s naším dechem.
Všichni jsme někdy slyšeli věty: „Musíš to vydržet!“ „Přece se
tady nepočůráš!“ „Taková ostuda.“ „Podívejte se na něj, (nejlépe v kruhu rodiny, či před návštěvou) on se pokakal / počůral.“
Také znám od klientů nesčetné variace příběhů, kdy byli při
objevování vlastních genitálií „chyceni“ učitelkou ve školce
(babičkou… doplňte si sami), jak si je zkoumají či osahávají (a je jedno, zda sami nebo s kamarádem). Výsledkem byl
výprask, veřejné ponížení, neuvěřitelně dlouhé čekání než
přijdou rodiče a pak (v případě neuvědomělých rodičů) následovné tresty… Výčet trestů by byl dlouhý, avšak ani jeden
efektivní pro dítě, jeho růst, sebevědomí a intuici. (Pozn. anální sval je schopný funkce teprve od 18. – 24. měsíce života.)
Co ale následuje? Stažení veškerých svalů pánevního dna,
problémy s močením, stolicí či pozdější problémy se sebevědomím nebo sexualitou. Psychické potíže sebeidentifikace - mohu
se svobodně projevit, smát se, chichotat, žít intenzivní život
nebo se mám kontrolovat? Mohu být upřímná? Mohu vyjádřit,
co chci, co potřebuji a co mi dělá dobře? Nebo to mám potlačit?
Výzvou tohoto psychosomatického tématu je najít rovnováhu mezi kontrolou a odevzdáním se. Tělesné pochody přijímání potravy, trávení a vylučování odpovídají emocionálním a intelektuálním pochodům jako vnímání,
zpracování a vyjádření. Pro někoho může být opravdu namáhavé se uvolnit a vyjádřit, vše jakoby probíhalo s napnutým
tělem, za povrchního dechu a stažené pánve.
Vědomé psychosomatické uvolňovaní a zároveň správné posílení svalů pánevního dna nám umožní si uvědomit „jak si stojíme“ – pánev je totiž základnou pro tělo a také pro život. Jak jsme
na tom se strachy, s výkonností či zneužíváním nejen v sexuální
oblasti? Vychutnáváme si život, radost a uvolnění? Pečujeme
o svůj materiální život? (pánev - základna pro život) Jsme v prostředí, ve kterém můžeme být upřímní? Být sami sebou?
Bolestivost, ztuhlost či chronické problémy v této oblasti
často souvisejí s ne-vypouštěním emocí, strachů a agresivity.
Odhalení „jak to doopravdy je“ bývá, z pochopitelných důvodů
z minulosti nejen náročné, ale vyžaduje prostředí, ve kterém
se mohu ukázat, otevřít a uvolnit se.
Kromě terapie, hlubokých masáží a otevřeného rozhovoru mohou pomoci cvičení na posílení pánevního dna a svalů v této oblasti - jóga, pilates, bosu, balanční míče či různá
dechová cvičení. Terapie, bioenergetická cvičení či meditace
bývají dobrými průvodci na cestě.
Prvním krokem je však uvědomění, že toto je nebo může být
mé téma, a že s ním chci vědomě pracovat. To je první krok
k uvolnění, žití své plné živosti, sexuality a potenciálu ve všech
oblastech života (práce, vztahy…). Druhý krok je: „Dotkněte se
své pánve.“ Je tam odpor? Ano i mně to zakazovali, ale i přesto - dotkněte se! Prozkoumejte svou spontánnost, uvolněte svá
tabu. Experimentujte a dýchejte jemně, hluboce a otevřeně.
Přeji vám odvahu, kterou má příroda na jaře, když se s veškerou touhou klubou první výhonky z bezpečného úkrytu v semínku. Nevědí proč, ale i přesto se tak křehké derou skrze kamení,
bláto a chladnou zem. A pak se projeví ve své skutečné podobě…



Vatay bodyWoRK
„Pečuj o své tělo a respektuj ho,
tvůj růst je závislý na tvém vztahu k němu.“
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Rebalancing terapie
Craniosakrální biodynamika
Psychosomatika
Aromaterapie

S originálem tohoto inzerátu máte nárok na slevu 50%
na úvodní ošetření dle výběru!

Držení těla (lépe řečeno postavení těla čili posturální stereotyp) je spolu s chůzí základem lidské motoriky.
Rozumíme tím relativní uspořádání jednotlivých segmentů těla ve stoji, sedu a při chůzi. Držení těla jako
zaujetí a udržování klidové polohy organismu v gravitačním poli nazýváme posturou. Jde o spolupráci svalů, které aktivně drží jednotlivé segmenty těla proti vnějším silám, z nichž nejvýznamnější je síla gravitační.
Zaujetí optimální postury zahrnuje napřímení osového systému (hlavy, krku, trupu) i jeho zpevnění, pozor ale: není silové, bylo by
diskoordinační. Za vzpřímené držení – postavení těla můžeme považovat takové, kdy
je zcela kompenzován účinek gravitační síly silami vnitřními, a kde nelze zjistit známky oslabení nebo dokonce selhání některé
ze složek podpůrného pohybového systému.
Podle Koláře je držení těla charakteristickým
znakem člověka jako konkrétní způsob realizace posturálního stereotypu jedince. Ten
se vytváří již od narození na základě optimálních a odpovídajících podnětů.
Naše páteř je dvakrát esovitě prohnutá
(střídání lordóz a kyfóz), to se vyvíjí až po
narození vlivem funkčního a statického zatížení. Těžnice spuštěná z hrbolu kosti týlní se dotýká vrcholu hrudní kyfózy, prochází mezi hýžděmi, středem mezi koleny, dopadá do středu spojnice pat. Břišní stěna je
za kolmicí od mečíkovitého výběžku hrudní kosti. Neexistuje standardní postavení
těla, které by bylo možné uplatňovat pro
všechny jedince, je tedy individuálně odlišné. Není ani norma (tak jako není absolutní
symetrie, střední osa, střed těla a střed bá-

správné držení těla
Důležité pro vzpřímenou polohu těla je
těžiště, které nemá stálou polohu, ale mění se podle toho, zda člověk stojí, nebo se
pohybuje. Vliv na umístění těžiště má pohlaví, věk, proporce a stavba těla, dále vytažení páteře kraniálně, volně spuštěná ramena a hrudník v expirační pozici, střední
pozice pánve.
Pro pohybovou koordinaci je nezbytná
souhra všech svalů, ty řídí nervový mechanismus v podkorových i korových oblastech centrální nervové soustavy. Každá pohybová aktivita by měla mít vytvořeny pohybové stereotypy. V případě, že
tyto stereotypy nejsou vytvořeny správně, zapojuje se do činnosti mnoho svalů
v nesprávném pořadí a s nerovnoměrnou
intenzitou, pohyb se tak stává neekonomickým. Takové narušení rovnováhy lze
nazvat poruchou koordinace, dochází ke
svalové dysbalanci.

1a

života, velkým stresem a špatnou životosprávou. Na přirozený pohyb je pak čím dál
méně času. Po nějaké době se mohou objevit bolesti zad, kloubů, migrény, atd. Svaly
nás přestávají poslouchat, některé v důsledku nedostatečného využívání slábnou, jiné
za ně přebírají funkci a přetěžují se. Snižuje
se i celková kondice a zhoršuje se stav oběhového i dýchacího systému.
Chceme-li popsat vadné držení těla, musíme si uvědomit, že se v podstatě jedná o jednu velkou svalovou dysbalanci na úrovni celého těla. U různých typů VDT jsou pak přítomny svalové dysbalance odpovídajících
svalových skupin. Podstatou svalové dysbalance je nepoměr napětí svalů mezi agonistou a antagonistou. Svalová dysbalance je
porucha svalové souhry na podkladě špatného rozložení svalového tonu a ovlivňuje
držení postiženého segmentu – přetahování na stranu hypertonického svalu. Hyperto-

1b

Cvičení 1. Sedněte si na paty, dlaně spojte
pod čelem a položte na zem, popř. se vypodložte dekou tak, aby hlava byla v prodloužení páteře, lokty a dlaně se dotýkají podložky.
Cvičení 2.
Tento cvik se nazývá tráva ve větru:
Sedněte si na paty, jednu dlaň položte na
oblast hrudní kosti a druhou na oblast břicha.
(obr. 2 A)

2a

peliskova.pavlina@seznam.cz

Mgr. Pavlína Pelíšková

3

Zaujměte prostor, vciťte a rozšiřte prostor
hrudníku a břicha, volně dýchejte do prodloužení hlava – kostrč a přidejte v mysli pozitivní
emoce.

Rozvlňte tělo
dopředu a dozadu, přitom se
stále vytahujte
za hlavou a za
kostrčí.
(obr. 2 B a 2 C)

2b

2C

Foto: Marek Kučera

Držení těla & PÁneV

Cvičení 3. Postavte se bokem
ke stěně, vzpažte horní končetinu. Dotýkejte se dlaní stěny
(či partnera) a propojte celé tělo od stěny či partnera do
země a naopak.

Při cvičení plynule, jemně a klidně dýchejte, vnímejte osu svého těla, kterou je páteř a tu protahujte za temenem a za kostrčí do dálky, vnímejte centrum těla (pánev a podbřišek). Snažte se vycentrovat tělo z pánve, udržujte aktivní dno pánevní a podbřišek, protože na
stabilním trupu se rozvíjí stabilita končetin a naopak. Vnímejte celý prostor válce jako jeden celek - břicho a hrudník. Prostor by se měl
rozvinout, ale zůstat elastický a přizpůsobovat se. Uceleně vnímejte celé tělo, jen tak dojde k propojení vnitřního a vnějšího prostoru.
ze), hovoříme o individuálním optimu, hledání a schopnosti adaptace na zevní i vnitřní podmínky. Pozornost věnujme 1. roku života (nejrychlejší motorický rozvoj), 7. roku
(nástup do školy), 13. roku (puberta) a těhotenství, kdy jsou na posturální stereotypy
kladeny obrovské nároky. Definitivní postoj
se dostavuje po dokončení růstu těla, což
bývá mezi 17. a 20. rokem života.
Optimální postavení spočívá ve vyváženém uspořádání částí těla vůči sobě, tzn.,
klouby se nacházejí v neutrálních polohách
a stabilizující svaly, které udržují toto nastavení, pracují v rovnováze (v eutonii – optimálním tonu) s minimálním úsilím. Pohybový systém se správným (individuálně optimálním) držením – postavením těla a svalovou rovnováhou napomáhá optimalizaci
jednotlivých funkcí vnitřních orgánů a psychické a sociální pohodě.

tělesné zdRaVí je zÁKladem VšeCh Vloh

Účelem správného držení těla je snížení
zátěže struktur na minimum tak, aby nedocházelo k přetížení kloubů, ligament ani
svalů. Hovoříme o tzv. ventrodorzální rovnováze. Zvlnění na povrchu těla napovídá
o rozložení napětí v těle. Správné držení
těla má příznivý vliv na zdravý růst a vývoj
všech orgánů. Dodává člověku také zdravé sebevědomí a splňuje naše představy
o zdraví a zdatnosti. Jedná se o individuálně specifický způsob řešení, kterým se naše tělo vyrovnává s gravitací a udržuje ho
v rovnováze.
Pokud dojde ke ztrátě vnitřního a vnějšího prostoru, dojde ke ztrátě funkce, hovoříme o vadném držení těla (VDT) čili vadném posturálním stereotypu. Tento problém je v dnešní době hojně rozšířen a dal
by se označit jako civilizační choroba. Je
způsoben především sedavým způsobem

nické svaly přebírají větší díl práce při zajišťování stability segmentu, může dojít až ke
křečovitému stažení (spazmu), a ke strukturální přestavbě, tj. zkrátí se jeho vazivová složka. Svalové zkrácení je nejzávažnější
změnou, se kterou se setkáváme při svalové
nerovnováze. Projevuje se omezeným rozsahem pohybu, a to pohybem na opačnou stranu kloubu, neboť zkrácené svaly mu brání.
Nasnadě je otázka: „Nepotýkáme se již
delší čas s pandemií moderní doby?“
Na vině je současný životní styl, kdy je
většina populace nucena strávit poměrnou
část dne v posturálně nepříznivé poloze v sedě. V této poloze nepřiměřeně zatěžujeme stále tytéž kloubní struktury a svalové skupiny. Ubývá přirozených pohybových
aktivit, které pozbývají pestrost a pravidelnost. Správné držení těla je projevem tělesného i duševního zdraví člověka.
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Zbavit se starých zlozvyků nebo chcete-li vybočit ze zajetých
kolejí, nemusí být tak těžké, jak se na první pohled zdá. Jen se
musíte vydat správnou cestou.

Vygumujte zlozvyky
a začněte žít zdravě
www.poweryoga.cz

Jakub Šamberger

Rozhodli jste se pro změnu ve
svém životě. Přirozeně si přejete, aby tato změna či transformace
v lepší bytost byla přinejmenším
obrovská, do očí bijící. Většinou se
snaha upne na první, co vidíte. Na
postavu a logicky na hubnutí. Pokud nechcete skončit s očima pro
pláč, dejte si hned na začátku pozor na nerealistické cíle. Stanovte
si, ve kterých partiích chcete zhubnout, nenechávejte všechno jen
na kilogramech. A začněte na tom
pracovat. Vezměte si metr a změřte se v pase a v ostatních partiích,

které máte v plánu zredukovat. Tyto partie budou vaším měřítkem, ne
kilogramy. Postava se začne měnit,
svaly budou štíhlejší, tuk bude ubývat. Svalová hmota je ale těžší než tuk
a tak opticky můžete vypadat štíhlejší, i když kilogramy budou třeba stejné. Proto se na ně neupínejte.
Druhým krokem je cvičení.
Cvičení vám dodá energii, posílí kosti i svaly, snížíte si krevní tlak a po
psychické stránce to bude úplná pohádka. Zvolte si tu správnou aktivitu. Nejlepší je kombinovat zábavu
a cvičení. Můžete to rozjet při sal-

se, zatímco někdo jiný bude zarytě
šlapat do pedálů svého bicyklu. Povídejte si s přáteli. Můžete přijít na
společné zájmy, ulovit spřízněnou
duši a sportovat společně.
Motivujte se. Malé změny ve
vaší rutině a životním stylu mohou
znamenat velkou změnu. Zapomeňte na auto a zkuste vyrazit pěšky na
metro. Vyměňte ranní kávu za čerstvou šťávu z pomerančů. Zkuste si
dát k obědu salát bez pečiva. Zkrátka
rozbíjejte stereotypy, jak jen to jde.
Voda je zázrak. V jedné statistice jsem se dočetl, že ženy ve Velké
Británii utratí za celý život v průměru
180.000 liber za kosmetické přípravky. Znásobte to 30 a máte to v korunách. Nic ale nepomůže zlepšit pružnost pokožky lépe, než obyčejná voda. Většina z nás tráví své dny v naprosté dehydrataci, aniž bychom to
vůbec zaregistrovali. Zkuste si dát závazek a každou hodinu vypít sklenici
čiré vody. Budete hydratovat pleť zevnitř, udržovat její elasticitu a vyzařovat přirozenou krásu skrytou ve vodě.

Pořiďte si psa. Není nic lepšího než ranní běh se svým miláčkem v parku. A pokud nemáte přítele, věřte, že není lepšího způsobu,
jak se seznámit. Mnoho studií také prokázalo zlepšení zdravotního
stavu na základě „psího“ partnerství. Královská univerzita v Belfastu uveřejnila studii, ze které jasně
vyplývá, že majitelé psů mají nižší krevní tlak a cholesterol. Venku
pobíhá mnoho pejsků, kteří by rádi
měli domov.
Stoupejte vzhůru. Zapomeňte
na výtah. Vyrazte na schodiště! Pět
minut chůze do schodů spálí 144 kalorií. Budete hubenější a pomůžete
ušetřit trochu energie tím, že vydáte
svoji vlastní.
Správná strava. Vyvážená strava je velice důležitá. Chcete přeci dopřát svému tělu jen ty nejlepší potraviny, ne? Začněte den kvalitní snídaní. Vynechání snídaně vede k únavě,
ztrátě koncentrace a chabým výkonům v práci. Zapomeňte na těžké omáčky k obědu. Občas si může-

te dopřát i dezert, ale vyvažte ho
zdravějším jídlem.
Zastavte se. Čas strávený odpočinkem, či relaxací vám pomůže
od depresí, problémů se spánkem,
svaly budou méně v napětí a flexibilnější. Když jsme ve stresu, jako první sáhneme po něčem sladkém. Rychlé cukry nám pomohou
okamžitě uvolnit stres, ale pouze
na velmi krátký časový úsek. Pomohou dočasně, zatímco v dlouhodobém horizontu povedou ke
zdravotním problémům a samozřejmě k přírůstku na váze.
Jděte ven. Choďte na vzduch.
I chladné počasí může zlepšit náladu, přinejmenším vyčistí hlavu.
Rozběhněte se a vyplavte endorfiny, jejich vylučováním se navozuje pocit štěstí a dobré nálady.
Svižnou procházkou můžete spálit až 270 kalorií za hodinu. Máte zahrádku? Užijte si pobyt venku dvojmo. Hodinovou očistou zahrady od plevele můžete spálit až
280 kalorií za hodinu.

jaRní ReCePt y

Od tělesného pohybu k rozkvětu duše
Mgr. Martina Barchánková

Okolní svět se nás snaží všemožně přesvědčit, jak bychom měli vypadat, abychom splňovali kritéria krásy, co bychom
měli jíst, abychom byli zdraví, a vůbec jak
bychom měli žít, abychom dostáli nejvyšší mety této společnosti: úspěchu a uznání. Jsou to ale hodnoty v životě člověka
skutečně ty nejdůležitější?
Naše tělo je stvořeno k pohybu a mysl ke klidu. Tak vzniká ideální rovnováha,
kterou většina z nás hledá. Lze to popsat
i tak, že pohyb a klid jsou dva póly, mezi kterými se neustále pohybujeme, každý z nás jinde, než nalezneme svou osobní harmonii.
Každý pohyb je pro lidský organismus
nezbytný a zaručuje funkčnost jeho orgánů. V historii byl dostatek pohybu naplňován při zajišťování potravy a živobytí. V současnosti dochází u většiny z nás
k omezení pohybu při pracovních činnostech, a tak si tuto potřebu vynahrazujeme
uměle. Podle svých možností a požadavků si vybíráme cvičení, více či méně rychlé, více či méně technicky náročné. Vybíráme si aktivity řízené instruktorem či
terapeutem nebo aktivity neřízené, např.
vycházky do okolí, běhání, cyklistiku.

Inspirujme své smysly
Svižný, aktivní pohyb by nás měl naplňovat spokojeností, radostí a euforií.
Při zpomalení pohybu se naše pozornost
přesouvá z vnějšího prostoru blíž k tělu,
čím dál víc do hloubky, pod kůži, až k jednotlivým smyslům. V průběhu klidnějšího pohybu přestáváme kontrolovat vnější realitu, jsme pohrouženi do sebe, do
svých pocitů a emocí. Naše vlastní smysly nám tak umožní získávat mnohem více informací z okolí. Mohou to být pocity
příjemné i nepříjemné, rozkoše i odporu,
blaženosti, nelibosti, atd. Citlivost našich
smyslů zajistí kvalitu podnětů i toho, jak
se umíme radovat z dotyků, vůní a chutí.
Je to jako přímá úměra, ze které plyne,
že stimulací smyslů se staneme citlivějšími na vjemy z okolí, budeme lépe prožívat pocity pohody a uspokojení. Vyhledá-

vejme proto všechna místa, kde jsou naše smysly pozitivně inspirovány a potěšeny. Příjemný smyslový podnět je zdrojem
emocí a ty pak kořením našeho života.
Ve fitness centrech se odehrávají různé formy cvičení. Je třeba si však uvědomit, že se mohou uskutečňovat i venku.
Právě okolní příroda nám umožní vnímat
pohybovou aktivitu i dalšími smysly. Většinou se nám bude lépe dýchat, budeme
se cítit svěží a paradoxně i více odpočatí. Naše tělo reaguje na pohyb v přírodě
mnohem efektivněji a po čase se naučíte
sportovat i za nepříznivého počasí.

Hýčkejme své tělo
Abychom dokázali naplnit náš stav pohody, zdraví, rovnováhy a krásy, je důležité mít přátelský vztah se svým tělem
– v nejširším slova smyslu. Udržovat
své tělo v kondici a formě, dávat mu ten
nejlepší vzhled, ale nezapomínat na jeho neviditelnou součást, všechny vnitřní
soustavy, jako je zažívací, oběhová a dýchací atd., včetně péče o jeho energetickou úroveň. Kultivace našeho já spočívá i v těch nejběžnějších úkonech, jako
je péče o chrup, vlasy, pleť a samozřejmě
péče o dobrou náladu, o kvalitní vztahy.
Ale i v uvědomění si svých vnitřních potřeb nebo v hledání duchovní realizace.
Práce na svém osobním vývoji je pro
každého z nás úkol na celý život, začít můžeme v každém věku. Důležité je přistupovat ke svému tělu i duši s láskou a převzít
veškerou odpovědnost za svůj život.

„Máloco bývá zmeškáno tak nenávratně jako příležitost, která se
naskýtá každý den.“
M. von Ebner-Eschenbach
Použitá literatura:
Cathala, H.: Wellness. Praha, Grada 2007.
Lowen, A.: Bioenergetika. Terapie duše pomocí práce s tělem. Praha, Portál 2002

sPřízněné dUše se PotKÁVají

Jarní jídelníček by měl obsahovat čerstvou zeleninu, především hlávkový salát, čekanku, ředkvičky, rukolu, mladé pampeliškové listy, kyselé zelí. Vhodným doplňkem jsou naklíčené luštěniny nebo obiloviny,
které můžeme přidat do salátů a pomazánek. Nechat naklíčit můžete třeba řeřichu, která je bohatým zdrojem vitamínů. Výborná je na chleba s máslem nebo třeba jako ozdoba na rizoto. Nesmíte zapomenout na
luštěniny, jsou bohatým zdrojem bílkovin a obilovin a poskytnou vám složité cukry. Vyzkoušejte obohatit
jídelníček o žito, pšenici špaldu, oves, ječmen. Na jaře se hlásí o slovo bylinky, jsou právě v plné síle. Kromě bylinek sušených, zařaďte i ty čerstvé. Výborné jsou kopřivy, mladé lístky pampelišek nebo květy sedmikrásek. Přidat je můžete jen tak do salátů, nebo z nich vyrobit zelené jarní nápoje. Jednoduše je necháte
pár hodin vylouhovat a poté rozmixujete a pijete po douškách. Ideální je několikadenní kúra.

jaro v kuchyni

Jana Altnerová
www.zmenazivotnihostylu.cz

Recepty
Využijte sílu ječmene, je bohatý na sacharidy, obsahuje vitamíny skupiny B, řadu minerálních látek - za zmínku stojí
třeba vápník, železo a zinek. Obsahuje také kyselinu křemičitou,
která posiluje vlasy, kosti a nehty. Má antioxidační účinky, snižuje hladinu cholesterolu. Ječný sliz posiluje žaludek a střeva.
Obroušená zrnka jsou známá jako kroupy.

Jarní polévka z krup
Potřebujete: 50 g krup, 2 mrkve, ¼ bílého zelí, 3 jarní cibulky,
menší petržel, 3 stroužky česneku, kmín, černou hořčici, koriandr, sůl, 1 litr zeleninového
vývaru, čerstvou petrželku
Postup: Kroupy přes noc namočte. Zelí nakrouhejte na tenké nudličky, mrkev a petržel
nastrouhejte nahrubo. Cibulku
nakrájejte najemno a stroužky česneku utřete. Na másle
osmahněte lehce cibuli a kroupy, přidejte mrkev, petržel, zelí a nakonec koření. Vše nechte
lehce společně prolnout a přidejte připravený vývar. Vařte
asi 40 minut, na závěr přisypte
nakrájenou petrželku.

Foto: Stanislav Kratochvíl

„každý z nás má v sobě sílu a schopnosti
změnit svůj život a také zhmotnit
a zrealizovat své sny, touhy a přání.“

Čekanka je bohatá na vlákninu a minerály - zejména draslík, fosfor, hořčík, vápník, ale také vitamíny skupiny B, vitamín C, kyselinu
listovou, vitamín K, E. Posiluje imunitní systém a díky vysokému obsahu draslíku patří mezi zeleninu, která má pozitivní vliv na hospodaření s vodou. I když chutná hořce zaslouží si čestné místo v kuchyni.
Na jaře se o slovo hlásí játra a čekanka je pomáhá stimulovat k vytváření žluči. Navíc uklidňuje a podporuje zdravý spánek.

Čekankový salát s mrkví, pomerančem a kozím sýrem
Potřebujte: 2 čekankové puky, jeden pomeranč, 2 mrkve, kozí sýr s plísní, umeocet (ocet ze švestek umeboshi), olivový olej,
lžičku přírodního cukru, špetku pepře, čerstvou řeřichu a dle
možností pár sedmikráskových květů
Postup: Omytou zeleninu připravíme na talíř - čekankové puky natrháme, přidáme nastrouhanou mrkev a na kousky nakrájený oloupaný pomeranč. Na závěr přidáme sýr lehce rozpečený na grilu. Zalijte zálivkou dle chuti připravenou z umeocta, pepře, olivového oleje a
cukru. Na závěr ozdobte čerstvou řeřichou a sedmikráskami.

Přednášky o FENG SHUEJ
změňte svou energii, změňte své štěstí
aneb jak využít prostor pro upevnění a vylepšení
radosti, moudrosti a sebevědomí.
17. dubna 2010 od 13.00 do 19.00 hod.
Lektorka: ing. Marie Šárka Fišerová l Cena: 700 Kč
Přihlášky: petra.sedlackova@poweryoga.cz

energy studio home,
hellichova 1, Praha 1
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jarní raDy a tiPy
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horoskop pro jarní měsíce
aneb Poraďte se s hvězdami

Planeta jupiter

Zdena Hrdinová

Jupiter je další vnější planeta. Mezi
ním a Marsem je však velký odstup,
takže Jupiter potřebuje k oběhu zvěrokruhu šestkrát více času než Mars.
Proběhne zvěrokruhem jednou za
dvanáct let, v jednom znamení se
tedy zdrží průměrně jeden rok.

Beran (21. 3. – 20. 4.)
V tomto období máte možnost vyřešit si partnerské vztahy, je třeba otevřeně mluvit o svých problémech a pročistit
vzduch. Pracovně dokončujete starý systém a od podzimu
se budete chystat na nové pracovní situace. Těšte se na ně,
bude se Vám dařit! Planeta Jupiter podpoří nové aktivity.
Býk (21. 4. – 21. 5.)
Pravděpodobně jste a ještě budete v plném pracovním
tempu, je Vám naloženo více, než byste si představovali.
Dbejte na své zdraví, nezapomínejte na odpočinek. Snažte se najet na zdravější životní styl. Choďte do společnosti, seznamujte se s novými lidmi, budou pro Vás velkým
přínosem.
Blíženci (22. 5. – 21. 6.)
Na jaře si budete muset vyřešit spoustu restů, které si nesete ještě z loňského roku, před problémy neutečete. Posléze se Vám uleví. Pracovně se Vám bude velice dařit, jen si
vše dobře zorganizujte. Přestože se Vám volného času nebude příliš dostávat, budete spokojeni.
Rak (22. 6. – 23. 7.)
Z jedné stránky se Vám bude dařit, budete velice spokojeni, ale za tím vším se skrývá saturnovská tvrdá realita. Bude přicházet stále více situací, které se budou muset
neodkladně řešit, nicméně jejich vyřešení je velice důležité pro Váš „račí“ klid a spokojenost. Myslete více na sebe
a šetřete se.
Lev (24. 7. – 23. 8.)
Snažte se upevnit sousedské a sourozenecké vztahy. Mít
harmonické vztahy je pro Vás prioritou. Více komunikujte a neuzavírejte se před ostatními. Je také vhodná
doba pro budování nového domova, zapouštíte kořeny
anebo si to tak moc neuvědomujete? Pracovat na této
oblasti se Vám vyplatí.

z.hrdinova@volny.cz

Je to druhé největší těleso slunečního
systému, astronomicky největší planeta. Spatříme-li na nočním nebi jasnou
a klidně svítící hvězdu, která vyzařuje
důstojnou krásu, pak je to určitě Jupiter. A protože lidé odjakživa spojovali

krásu se štěstím, symbolizuje Jupiter
pro astrologický svět „veliké štěstí“.

dVd tiP

Po úspěšném vydání tří DVD v edici Hubněte
s powerjógou, přichází Vašek Krejčík, zakladatel
Power Yoga Akademie v Česku i na Slovensku,
s jedinečným programem.

„hubněte zdravě!“
radí Vašek Krejčík na svém
novém DVD

hubnutí je aerobní aktivita, která při kombinaci s posilovacím a protahovacím cvičením dokáže účinně
a snadno vytvarovat tělo a odstranit přebytečné kilogramy.
Vašek Krejčík doporučuje vhodné aerobní aktivity a uvádí možné kombinace s posilovacím cvičením powerjógy a pilates v klidu domova. Cvičební DVD tvoří sedm
bloků, jenž je možné kombinovat. Jelikož začátek má být
pozvolný, je vhodnější setrvat například 2 týdny u jednoho
bloku a pak přidávat další cvičení. Záleží na každém, jakou
má fyzickou kondici a kolik kilogramů navíc. Při zdravém
hubnutí platí pravidlo: Raději postupně a méně, než rychle, potom přestat a nabrat o to více kilogramů zpět.
Objednávejte na: www.energyobchod.cz
-gib-

Program je určený všem, kteří chápou, že hubnutí a zdraví není zadarmo. Základním předpokladem pro správné

Panna (24. 8. – 23. 9.)
Přehodnocujete, počítáte a nějak se nemůžete dopočítat.
Stavějte na svých vlastních hodnotách a základech. Přestaňte se podceňovat. Pracovní oblast je Vám nakloněna
vždy, jen více myslete na psychický odpočinek. Partnerství, které je zpola rozloženo, se bude urovnávat (a opět
budujeme).
Váha (24. 9. – 23. 10.)
Procházíte si zkouškami, a to ve všech směrech svého života. Jak blahodárně na Vás zapůsobil saturnovský cyklus
zjistíte, až bude vstupovat do znamení Štíra, což je přibližně za dva roky. Čekají na Vás nové pracovní příležitosti.
Moc to s nimi nepřehánějte, teď je důležitý nadhled nad
životem.
Štír (24. 10. – 22. 11.)
Po dlouhé době se budete cítit velice spokojeni. Jupiter
ozařuje Vaše znamení, využijte tohoto období pro nové začátky, ať již sportovní aktivity či cokoli jiného. Vyzkoušejte něco, po čem již dlouhou dobu toužíte, nebojte se užít si
přítomnosti.
Střelec (23. 11. – 21. 12.)
Budete přehodnocovat přátelské vztahy, kolem Vás nebude tolik přátel, jak jste zvyklí, selekce je nutná. Velkou prioritou bude Vaše rodina. Zařizování nového domova spojené se stěhováním, velké radosti v rodině v jakékoli podobě, také kontakt s přírodou a se zemí jsou pro Vás důležité.

Nechte
se vyfotit
v netradiční
jógové ásaně,
vyfoťte své
přátele, či
zajímavé místo
ve spojitosti
s jógou.

w w w. p o w e r j o g a . t v

Celoroční soutěž časopisu JÓGA DNES
a internetové televize www.powerjoga.tv

Nejlepší

jógová

Kozoroh (22. 12. – 20. 1.)
S jarem přijdou do Vašeho života nové možnosti pracovní i vztahové. Tento čas si vychutnáte, ať již na horách, na
turistických nebo sportovních akcích. Pokud se o Vás bude pokoušet pesimismus, nedejte mu šanci. Přecitlivělost je
možná to správné slovo.
Vodnář (21. 1. – 19. 2.)
S čím jste v loňském roce pracovali, s tím se shledáte již
na jaře tohoto roku. Mohli byste být spokojeni po stránce
pracovní i hmotné. Vztahově by se také mohlo dařit, ale ta
netrpělivost, ta již toho tolik pokazila. S velkou trpělivostí
si budujte své vlastní zázemí.
Ryby (20. 2. – 20. 3.)
Do Vašeho života přišla nová energie, narostla Vám křídla, lépe se dýchá a optimismu máte na rozdávání. Užívejte
si to, ale nezapomínejte na pevnou zem pod nohama. Cokoli započnete a dobře uchopíte, pravděpodobně dovedete
k úspěchu. U někoho by se mohl projevovat dogmatismus.

Jupiter symbolizuje růst a zákony,
víru a etiku, jež ho řídí. Také představuje smysl pro rozvoj a podporu, které
vedou k možnostem, bohatství a víře.
Vaše znamení v Jupiteru vám ukáže způsob, jakým se snažíte rozšířit své znalosti, obzor a porozumění,
a to skrze činnosti typu vyšší vzdělání, cestování, náboženství, filozofie atd. Z negativního hlediska Jupiter poukazuje na způsoby, jak můžete
být extrémně a příliš „nějací“ (příliš
shovívaví, příliš otylí, příliš optimističtí, přepečliví, horliví apod.) Na své
nejvyšší úrovni Jupiter, a tedy i Jupiter ve vašem znamení, naznačuje,
jak ve skutečnosti projevujete, nebo
jak byste mohli projevovat a prožívat radost a dobrou vůli a jaká je vaše
„představa Boha“.

Foto: Mirek Šneberger

z.hrdinova@volny.cz

Zdena Hrdinová

Klíčové slovo: Růst

Zašlete nám fotku do 30. listopadu 2010
a zařadíte se do soutěže o zajímavé ceny.

foto: www.chilicake.com

Účastí v soutěži
potvrzujete, že jste
se plně seznámili
s pravidly soutěže na
www.jogadnes.cz
a souhlasíte s nimi!

Fotky zasílejte na: soutez@jogadnes.cz

Hlavní cenou je PRODLOUŽENÝ JÓGOVÝ VÍKEND
v roce 2011 pro jednu osobu a jógové vybavení
v celkové hodnotě 8 000 Kč.
Dokument1

24.9.2007

15:06
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II. díl

Čtení ze starých textů
S růstem, který přichází a praktikováním jógy,
s novou tendencí ducha, pozbývají svého vlivu všechny ostatní tendence, spočívající v nesprávném chápání věci.
Jóga sútra

Sedí v klidu a vládne svým dechem, jenž proudí
dovnitř nosem a téže ven. Stejně jako vůz s koněm splašeným, i myšlenky lze zkrotit dechem
svým.
Upanišady

Jóga je schopnost nasměrovat svého ducha výlučně na jeden jediný objekt a udržet tuto koncentraci bez jakéhokoliv odchýlení.
Jóga sútra

…Pak se tázal Kaušalja Ášvalájana: „Mistře, z čeho povstává tento život? Jak vchází do těla a jak
v něm přebývá? Jak toto tělo opouští? A jak udržuje vesmír mimo nás i v nás?“ Mudrc odpověděl: „Veliké jsou otázky, jež kladeš. Hledáš však
brahma, a proto je zodpovím:
Život povstává z ducha. Jako člověk vrhá stín,
i duch vrhá stín života a jako stín předchozích životů vstupuje nový život do tohoto těla. Jako panovník udílí rozkazy svým úředníkům, aby jeho jménem spravovali jeho města, ovládá a spravuje i prána – síla života – ostatní živoucí síly tohoto těla.
Apána řídí jeho nižší oblasti. Prána žije v oku
a uchu, prochází nosem a ústy. Samána řídí
střední oblasti a rozvádí životadárnou oběť pokrmu. Z něho vychází sedmero plamenů.
V srdci dlí átman a soustřeďuje se tam stero
hlavních žil a ještě jedna. Z každé žíly vychází
dalších sto žilek a každá z těchto žilek se rozvětvuje ve dvaasedmdesát tisíc ještě drobnějších žileček. V těchto nespočetných průchodech proudí
síla vjána.
Živoucí síla udána, vstupujíc jedním z kanálků, vede k blaženosti za činy dobré a k utrpení za
činy zlé.
Slunce je prána, život tohoto všehomíra. Vychází pro radost života v lidských srdcích. Božstvo
země řídí nižší oblasti apán. Mezi sluncem a zemí
je prostor, neboli samána. Vzduch je vjána.
Oheň je udána. Když tento oheň zhasl, jsou
smysly vstřebány duchem. Provázen udánou,
živoucím ohněm, a veden átmanem, samotným
duchem, odchází člověk do kýžených oblastí své
představivosti.
Potomek toho, kdo takto chápe smysl života,
nikdy nezemře a dojde neskonalého žití. Je jeden verš, jenž praví: Ten, kdo ví, jak život povstává, jak do tohoto těla vchází a v něm se svým
paterým ústrojenstvím přebývá, kdo zná jeho
vztah k vnitřnímu duchu, ten dochází věčného
života.“
Upanišády, Prašnópanišad
(přeložil Rudolf Janíček, SANTAL)

S pokročilou duchovní praxí se naše uvědomování světa rozšiřuje. Ze své malé kuchyně
začínáme více vnímat sousedy.  Od sousedů
se vnímání rozšíří k jiným národům. Učíme
se tolerovat jiné zvyky, jiné kultury. Učíme se
respektovat smýšlení a cítění druhého. Nejde
o to se přizpůsobovat, ale přijímat. To je součástí jógové charakterové očisty.
Poté, co se opravdu naučíme vzájemné toleranci, se naše myšlení obrátí ke hvězdám
s otázkou, zdali jsme vlastně v tak obrovském prostoru sami. Zjemní se i naše pocitové vnímání a my často cítíme, že nejspíš
ani v prostoru kolem nás sami nejsme. Naše
tělesné smysly jsou detektory hmotné reality, naše pocity a emoce jsou detektory reality jemnohmotné. Většina z nás dokáže ihned
rozpoznat vibrace prostředí, situace nebo
náladu druhého bez jakéhokoliv smyslově
rozeznatelného faktu. Mnozí z nás stejným
způsobem vnímají svět nehmotných bytostí.
Andělské bytosti, dévové, víly, zázračná
zvířata s nadpřirozenými schopnostmi do-

O andělech
Markéta Sulanská

šich životech se nás stále snaží otevřít tomu,
co okem nevidíme a uchem neslyšíme. Pokud
je naše duchovní stezka poctivá a skutečná,
duchovní hranice mezi hmotou a jemnějšími
formami existence se začíná prolínat. S anděly mluvíme, bytosti světla žádáme o pomoc a
na procházce v lese rozpoznáváme přítomnost víl. Stáváme se součástí čím dál většího
celku. Tím si také více sami sebe uvědomujeme jako vícerozměrné bytosti žijící na více
úrovních. Naše vnímání se natolik rozšíří, až
pochopíme, že naše hmotná existence není
jediná, kterou máme.
Bylo napsáno mnoho knih a příběhů, které
vyprávějí o existenci andělů, archandělů, bohů a dobrých víl přinášejících do našich životů
světlo, lásku a spravedlnost. Pokud ale víme,
že my sami jsme mnohadimenzionální bytosti,
proč bychom také nemohli vnášet do svých životů toto světlo a lásku? S duchovní praxí není nic nadpřirozené, ale vše je možné. Život se
stává polem mnoha možností, bez omezení časem a prostorem. Takže andělé existují!      

www.sulanska.com

provázejí lidstvo od nepaměti. Vždy existovaly dimenze hmotné a dimenze méně hmotné
nebo zcela nehmotné. Dnes tomu není jinak.
Různé nevysvětlitelné drobné události v na-

Když ztrácíme energii, jsme unaveni, nervózní a necítíme ve své kůži, hledáme lék, co nás vrátí do pohody a klidu. Objevujeme pilulky proti nervozitě, doplňujeme vitamíny i minerály, pijeme kávu nebo sáhneme po energetickém nápoji. Hledáme
v okolí, a ani nás nenapadne, že tajemství je ukryto uvnitř nás. Slovo „DECH“ nám dává odpověď na to, jak přirozeně můžeme obnovit energetický potenciál svého těla.
terapeutů či lékařů, přitom stačí umět dýchat
a mnoho problémů, jako například nespavost,
nervozita či napětí, zmizí.
Dech je lék! Je prevencí proti shonu a napětí, je pohlazením a zdrojem energie. Je naším
vnitřním objetím, které nás přivádí dovnitř sebe a učí nás otevřít srdce sobě i ostatním. Nechte svou energii proudit!

Dech - přirozená energie
Václav Krejčík
Při hlubokém a řízeném nádechu dojde k přijetí
potřebného vzduchu, ve kterém je obsažený mimo
jiné kyslík. Ten je potom krví rozváděn do celého
těla a každé buňce dopřává doušek energie, bez níž
by nemohla fungovat. Bez kyslíku ztrácíme život,
stejně jako bez energetického potenciálu každé
buňky nemůže být náš organismus živý a vitální.

Jógové dýchání
Jóga hlubokými doušky přijímá kyslík a pránu
do celého organismu s cílem šetřit přijatou a vytvářet novou energii. Pránájáma je jedním ze
základních pravidel Pataňdžaliho systému jógy,
který nastiňuje práci s energií (dechem). Dechové
techniky jsou prostředkem pro příjem kosmické
energie (prány), bez které by nebyl život. Prána
(kosmická, všudypřítomná) energie a ájáma (řízení) toku této energie. Jednotlivé dechové techniky energii směřují a současně ji udržují v těle.
K řízení toku energie slouží: tělesné zámky
(bandhy), dýchání přes překážku (udždžají),
prodloužený nádech a výdech, stejně jako zádrže dechu (kumbaky), které mohou provádět
pouze zdraví lidé. Mezi další „technické“ pomůcky patří mudry (neuromotorická spojení).
Tím, že jóga používá vzorce dechu a zádrže, dochází v těle (např. spolu s bandhami) ke střídání přetlaku a podtlaku, které blahodárně působí na zdraví a životaschopnost organismu. Když
zadržíte dech, zvětšujete prostor pro výměnu
plynů uvnitř těla a necháváte čas pro maximální využití buněčné energetické (látkové) výměny. Toto nasávání energie se potom projevuje
v celém těle - je vitální a živé, správně fungující.
Aby energetické napájení i periferních a hluboce uložených buněk mohlo nastat, je nutná zádrž dechu a řízené dýchání.

Jak omladit své tělo
Člověk se nadechne cca 16krát – 20krát za
minutu a pojme zhruba 9600 ml vzduchu.

Stránky www.aerobic.cz
nejen o aerobiku
Databáze instruktorů a fitcenter
Kalendář cvičebních akcí v ČR
Zajímavosti o výživě
Nápovědníky známých osobností
Čtenářské galerie pro vkládání fotografií zdarma

Opravdu moudrý je ten, kdo pozná sám sebe

www.poweryoga.cz
Cílem jógového dýchání je dech zpomalit
a prodloužit. S tím souvisí i fakt, že člověk
přijme méně vzduchu (prány). Neplatí tedy
názor, že dýcháte-li hluboce, přijímáte více
kyslíku. Naopak, vytváříte v těle kyslíkový
dluh (hypoxie) a přebytek kysličníku uhličitého (hyperkamie). Nutíte organismus, aby
se začal chovat ekonomicky a hledal vnitřní
zdroje pro tvorbu kyslíku. Buněčné dýchání je základem jógové dlouhověkosti. V buňkách dochází k okysličování nenasycených
mastných kyselin pomocí volných radikálů
a tím k omlazování a ozdravování celého těla. Tělo se chrání před nedostatkem kyslíku
zlepšenou krvetvorbou a hustější sítí vlásečnic. Při povrchovém dýchání se netvoří kvalitní krev a buňky celého těla trpí nedostatkem energie.

Dech – pomocník meditace
Energetická rovnováha organismu závisí
mj. na správném a řízeném dýchání. Cílem
každého člověka praktikujícího jógu je naučit se vědomě dýchat a postupně své umění dechu rozvíjet. Práce s dechem však není
hra. Chodí-li někdo cvičit pouze jednou týdně, naprosto stačí, aby se naučil plynule dýchat plným jógovým dechem bez zádrží, protože zádrž dechu je technika, která je řízena
a měla by být doprovázena mnohými pomocníky (bandhy). Není třeba si hrát na pránájámu, ale je vhodné cítit svůj dech a umět ho
postupně řídit a směřovat. Dech je základním
předpokladem pro kvalitní meditace, protože
poutá mysl. Kam jde mysl, jde i dech a tak nastává koncentrace a zvnitřnění se.
Dech není jen pouhou fyziologickou záležitostí pro zdravé tělo. Jak již bylo zmíněno,
jeho vliv se projevuje i na psychické úrovni,
která není nezanedbatelná. Při různých psychických obtížích člověk vyhledává pomoc u

Foto: Marek Kučera

Foto: Chilicake.com

Jóg a a d u c h o v n í s v ě t

Rekondiční a rehabilitační
pobyt v Krkonoších

Hotel ČERNÁ BOUDA***
Pro všechny věkové kategorie
nabízíme pobyt se cvičením rehabilitačního charakteru a zdravou stravou pod
vedením zkušených fyzioterapeutek.
Termíny:

19. - 26. 6. 2010, 18. - 25. 9. 2010
Cena: 5 300 Kč
Informace: Mgr. Eliška Novotná,
tel.: 736 527 261,
e-mail: eliska-novotna@seznam.cz

Jóga ve světě
15. 4. l David Williams - Ashtanga Yoga for the Rest of Your Life l Londýn l www.triyoga.co.uk
28. 4. l Sarah Powers - Yin/Yang Yoga l Londýn l www.triyoga.co.uk
l
29. - 30. 5. Yoga Conference in Cologne (Německo) l účast Bryan Kest l www.yogaconference.de
1. 5. - 2. 5. l Baron Baptiste - Basic training l Londýn l www.baronbaptiste.com
22. - 23. 5. l David Swenson – England Weekend Workshop l Manchester l www.ashtanga.net
25. - 27. 5. l David Swenson - Ashtanga Weekend l Breda, Holandsko l www.ashtanga.net
11. - 13. 6. l Shiva Rea l Stokholm l www.shivarea.com
19. 5. - 19. 6. l Bryan Kest - různá evropská města l workshopy s powerjógou l www.poweryoga. com
21. - 27. 6. l David Swenson - Teacher Training l Istanbul l www.ashtanga.net   -gib-
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Turné a křížovk a

Křížovka
Tajenku posílejte nejpozději do
15. 4. 2010
na ctenari@jogadnes.cz (do
předmětu uveďte křížovka),
nebo poštou: Power Yoga
Akademie, Fügnerovo nám. 5,
Praha 2, 120 00,
na obálku uveďte křížovka.

Na tři výherce čekají CD se soundtrackem k filmu Mamma mia!
Správné znění tajenky z minulého čísla novin Get in Balance 4/2009:

Nebesa existují od věčnosti do věčnosti (A. Einstein)
Dárkové balíčky od společnosti Oriflame vyhrávají:
Květoslava Pavlíčková, Pardubice
Šárka Parůžková, Ostrava
Zuzana Novotná, Chýně

Nové cvičební turné

Powerjóga pro všechny
s Vaškem Krejčíkem začalo!
Power Yoga Akademie Vás zve na nové
sebepoznávací turné cvičení jógy. Jóga má mnoho podob. Od klidných stylů
provádění ásan až k dynamickým způsobům cvičení jednotlivých pozic v systémech. Existuje mnoho různých stylů
jógy, každému vyhovuje něco jiného a
tak má možnost si vybrat právě to, co
ho zajímá, uspokojuje a naplňuje.
Nové turné Václava Krejčíka, nazvané Powerjóga pro všechny, nabízí seznámení se s oběma póly a přístupy
k praktikování jógy. Jak klidná a jemná hathajóga, tak dynamická powerjóga s přívlastkem vinyasa jsou náplní
nového cvičebního turné. Pohyb není
hlavní podstatou jógy. Důležitá je práce
s myslí a řízená aktivita s cílem zklidnění, zastavení změn, které v mysli každým okamžikem nastávají. Proto na závěr celého programu okusíte pránájámu (řízení toku energie a dechu v těle),
relaxaci s krátkou meditací.

knižní tipy

Knihy, které pohladí duši
Cassandra Easonová
Léčivá síla minerálů
Ilustrovaný průvodce více
než  150  nerosty s léčivými a magickými účinky podrobnou a srozumitelnou formou seznamuje čtenáře s tím, jak
lze minerály využít doma, v práci, k léčbě,
v magii, při věštění budoucnosti a pro náš fyzický i psychický rozvoj. Uvádí, jak dobíjet energii samotných kamenů a v podrobných tabulkách najdeme,
které květy, byliny, oleje, planety a hvězdná znamení
jsou s nimi spjaté.

Vicki Myronová, Bret Witter
Dewey
Jedno chladné zimní ráno jde
Vicki, vedoucí malé iowské
knihovny, vybrat ze schránky
vrácené knihy a objeví v ní droboučké, na kost promrzlé kotě,
které tam někdo předešlou noc
vhodil. Vytáhne zubožené zvířátko z hromady těžkých svazků, a jakmile se jí schoulí do náruče, je rozhodnuto. Kocourek
pojmenovaný Dewey podle slavného amerického knihovníka se stane trvalým inventářem knihovny a postupně si získá srdce velkých i malých čtenářů…
Kniha se po vydání stala okamžitě světovým bestsellerem a chystá se i filmová verze. Přeložila Lucie Johnová.

Alan Alda
Co jsem zaslechl, když
jsem mluvil sám se sebou
Alan Alda je herec nesmírně
oblíbený nejen ve své rodné
Americe, ale i u nás – zejména díky nesmrtelné roli doktora
Hawkeyeho Pierce z kultovního
seriálu M*A*S*H. Po bestselerových pamětech, které vyšly
pod názvem Nikdy si nedávejte
vycpat svého psa, přichází s dalším titulem, protože při vzpomínání ještě zdaleka nevyčerpal všechno. S inteligentním vtipem, ironií a nadhledem si připomíná přelomové chvíle a věci, které zaslechl,
když mluvil sám k sobě – a nejen k sobě, ale také k jiným,
jak dokazuje tato kniha, v níž svým jedinečným způsobem přibližuje českému čtenáři i méně známou část své
osobnosti – autora moudrých a nadčasových projevů ke
studentům i odborníkům nejrůznějších oborů.

sováni účastníci ze všech zastávek tur„Nechci nikoho přesvědčovat, který
né Powerjóga pro všechny 2010, kteří
styl jógy je ten pravý a jedině možný.
získají hodnotné ceny (zájezd, horkoNaopak, jóga skýtá neuvěřitelný provzdušné trouby, oblečení, kosmetiku,
stor pro každého z nás a je jen na nás,
pomůcky na cvičení jógy).            
jakým způsobem se k jejímu praktikoProdukce:
vání postavíme. Vhodnější než soudit,
Body Mind Spirit Consulting
že něco je špatné, je lepší zabývat se tím,
více na www.vasekkrejcik.cz
co v danou chvíli vyhovuje mně samotnému. Proto se nenechte nikým svazovat, ani sami sebou a přijďte si odpočiTermíny:
nout, zacvičit si a třeba poznat v sobě
           6. 3. 2010 Praha
něco víc, než jen to, že naše tělo má sva27. 3. 2010 Rychnov nad Kněžnou
ly, které pravidelným cvičením prota28. 3. 2010 Strakonice
hujeme a posilujeme! Ať je celý můj no10. 4. 2010 Ostrava
vý program pro Vás inspirací a rados11. 4. 2010 Pardubice
tí!“ říká o turné Vašek Krejčík.
24. 4. 2010 Vsetín
25. 4. 2010 Plzeň
Každý z účastníků přispívá 10 Kč
25. 9. 2010 Rožnov pod Radhoštěm
z ceny vstupného na výzkum rakoviny
20. 11. 2010 Brno
pro Nadaci Rakovina věc veřejná!
21. 11. 2010 Zlín
V každém městě probíhá po skonče27. 11. 2010 Prachatice
ní programu tombola o ceny partne28. 11. 2010 Liberec
rů. Na závěr celého turné budou vylo-

František Kruml
Základy numerologie
Pokud chcete lépe porozumět sami sobě a snáze si poradit, až budete hledat určité řešení, možná
je pro vás správným klíčem právě numerologie! Pomůže vám
najít souvislosti, jež nepochybně
existují v lidském jednání a chování. Pochopení širších okolností
se pak kladně promítne ve vašem
myšlení a v pracovních i osobních vztazích…

štěstí přátele získává, neštěstí prověřuje

Inzerce

Inzerce_GetInBalance_278x418-v4-240procent.indd 1
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soutěž

š ko l e n í & s o u t ě ž

NOVINKA VE VZDĚLÁVÁNí

Poradce zdravého
životního stylu

soutěž
Soutěžní otázka:

Co jsou to bandhy?

(mimo oblast zdravotnictví)
Vzdělávací program akreditovaný u mšmt (200 hodin)

Odpověď zasílejte e-mailem na adresu
ctenari@jogadnes.cz
a do předmětu uveďte SOUTĚŽ
nebo poštou: Power Yoga Akademie, Fügnerovo nám. 5,
Praha 2, 120 00, na obálku opět uveďte SOUTĚŽ

Jana Altnerová

www.jogaskoleni.cz

Charakteristika

přehled o gastronomických úpravách
potravin v rámci zdravé výživy. Poradce bude ovládat základní strategie v oblasti prevence civilizačních nemocí. Bude umět vytvořit optimální plán s ohledem na zdravotní stav a konkrétní situaci
klienta. Poradce dokáže klienta motivovat a vhodně směrovat do dalších kroků
v péči o vlastní zdraví. Konzultant bude
schopen svým uceleným pohledem na
všechny oblasti životního stylu nasměrovat klienta a odstranit nevhodné životní
stereotypy, které by mohly do budoucna
negativně ovlivnit jeho zdravotní stav.

Soutěžit je možné jen do 15. 4. 2010!
Na tři výherce čekají luxusní kosmetické produkty
od společnosti Estée Lauder:







1. cena Hydratační krém Hydrationist - obsahuje exkluzivní
hydratační komplex s rostlinným extraktem.
2. cena Signature - oční stíny duo
3. cena Sumptuous - řasenka pro objem a natočení řas
Vylosování soutěže proběhne 20. 4. 2010, výherce kontaktujeme
a uvedeme na našich webových stránkách i v příštím čísle!

Správná odpověď na minulou soutěžní otázku:

Malá encyklopedie jógy uvádí, že krije, někdy
také šatkarma - jsou techniky očišťovacího obřadu.
Výherci ze zimního čísla, kteří obdrží produkty

z internetového obchodu www.aloeverashop.cz:
1. cena Jan Jonáš, Praha 3
2. cena Zdeňka Bláhová, Kadaň
3. cena Marie Bryndačová, Moravec

Program zahrnuje individuálně sestavený plán na hubnutí,
sportovní program, úpravu výživy, včetně jídelníčků.
Pravidelné týdenní konzultace mailem nebo telefonicky.
V ceně programu je DVD a manuál Změny životního stylu.
Osobní přístup.

Současný uspěchaný životní styl přináší řadu zdravotních problémů. Narůstající
hmotnost, metabolický syndrom 21. století (kardiovaskulární nemoci, osteoporóza, cukrovka, vysoký krevní tlak, obezita),
psychické problémy, stres, vyčerpání, syndrom vyhoření. Je třeba odborníků, kteří budou schopni působit na poli prevence vzniku civilizačních nemocí a povedou
klienta k aktivnímu způsobu života s cílem
předcházet nárůstu těchto onemocnění.

Cíl
Cílem kurzu je vybavit absolventy znalostmi z anatomie, fyziologie, biologie,
první pomoci, pedagogiky, dietetiky, psychologie, psychosomatiky a předmětů jako jsou terapeutické techniky, pohybové
aktivity a diagnostika, péče o tělo, time
management. Absolvent se naučí ovládat
i práci s klientem, osvojí si komunikaci a
motivační prostředky, které může využít
v každodenní praxi. Bude se orientovat ve
speciálních trendech, teorii i prevenci civilizačních nemocí. Svou kvalifikaci prokáže absolvent vysokou kvalitou odborných
i praktických vědomostí potřebných při
práci s klientem.

Možnosti uplatnění
Odborníci tohoto zaměření najdou
uplatnění ve sportovních a relaxačních
centrech, v personálních agenturách, lázeňství, v prodejnách se zdravou výži-

vou. Vzdělávací systém konzultant životního stylu je určen jako vzdělávání pro terapeuty, maséry, instruktory, rehabilitační a
regenerační pracovníky, trenéry, lázeňské
pracovníky, instruktory a pro všechny z řad
veřejnosti se zájmem o zdravý životní styl.
Na základě mnohaletých zkušeností odborníků a specialistů v oblastech prevence a zdravého životního stylu Power Yoga Akademie představuje vzdělávací program, který vyplňuje mezeru v oblasti
vzdělávání fitness, aerobic trenérů, jóga
cvičitelů, masérů a terapeutů s cílem alternativním způsobem přispět ke zdraví lidí
v podmínkách současné doby.

termíny Poradce zdravého životního stylu:
všeobecná část: 13. - 16. 5. 2010 + závěrečná zkouška 11. 6. 2010
odborná část: 23. - 25. 7. 2010 + 19. - 22. 8. 2010 + 10. - 12. 9. 2010
+ 22. - 24. 10. 2010 + 13. - 14. 11. 2010 + závěrečná zkouška 11. 12. 2010
cena: 18 950 Kč
místo konání: Praha
lektoři: MUDr. Sylvia Musilová, Mgr. Martina Barchánková,
Jana Altnerová, Bc. Michaela Hrdinová, MUDr. Jan Hnízdil,
Václav Krejčík, Mgr. Lucie Kleníková a další

Profil absolventa
Poradce zdravého životního stylu bude
umět kompletně rozebrat životní styl klienta za pomoci dotazníku, podrobného rozhovoru a základních diagnostických metod. Postupnými kroky odstraní nevhodné životní stereotypy, bude umět odbourat stresové faktory a navrhnout vhodné
fyzické aktivity a terapie, včetně úpravy jídelníčku. Dokáže sestavit jídelníček z hlediska speciálních požadavků klienta a má

intenzivní vzdělávací soustředění
termín: 6. - 8. 8. 2010
místo konání: Horní Planá, Šumava
cena: 3 990 Kč
lektoři: Václav Krejčík, Jakub Šamberger, Sylvie Nikoličová,
Ing. Radka Pekelská, Mgr. Monika Vaňková
Přihlášky: skoleni@poweryoga.cz

Objednejte si PŘEDPLATNÉ
a navíc získejte DVD Yoga for athletes

Cena: 2 999 Kč/3 měsíce

Hubněte po internetu!

TAK NEVÁHEJTE:
minimální předplatné jsou 4 čísla,
cena i s poštovným a balným činí 190 Kč včetně DPH, na Slovensku 10 €.

 Individuální kurzy Změny životního stylu
 Program šitý přímo na míru
 Vylepšete si postavu v klidu domova

JAKO DÁREK ZÍSKÁTE DVD z edice Hubněte s powerjógou!
Své objednávky posílejte e-mailem: predplatne@jogadnes.cz nebo poštou:
Power Yoga Akademie, Fügnerovo nám. 5, Praha 2, 120 00
Příští číslo vychází 1. června 2010 už ve formátu barevného časopisu!

Připravili jsme pro vás zcela nové webové stránky!

Foto: Chilicake.com

www.jogadnes.cz
www.energystudio.cz

Přihlášky a informace: www.zmenazivotnihostylu.cz,
jana.altnerova@poweryoga.cz, tel: 731 461 483

Vše o józe v mnoha podobách, každý měsíc nové
články, rozhovory, termíny akcí, soutěže, ankety, recepty...
Přijďte k nám pro on-line radu na www.jogadnes.cz
partner chatu
JÓGA DNES

jak aktivně strávit léto
aneb zatočte se svými problémovými partiemi
Chat s Janou Altnerovou a Vaškem Krejčíkem l Úterý 15. června 2010 od 10 hodin

Kdo méně Umí, VíCe ChVÁlí

inzerCe
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VELETRH ZDRAVÉ VÝŽIVY A ZDRAVÉHO ŽIVOTNÍHO STYLU

www.biostyl.cz

