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Znáte ten pocit, kdy přesně víte, jak proběhne Vaše
pečlivě naplánovaná dovolená? Nebo bezchybné
prázdniny s dětmi? I já jsem tento pocit měla…
Záhy jsem pochopila, že se v jedné vteřině může
všechno otočit jako na kramfleku. Člověk míní…
A tak jsem místo rozmanitých cest s dětmi
strávila celé dva měsíce sama v posteli bojujíc se
stále se vracející angínou. A cestovala jen ve svých
myšlenkách. Zpětně musím říct, že paradoxně to
byly hodně zážitkové prázdniny. Mé cesty vedly do
dalekých zákoutí duše, na samé dno svědomí a odtud zase vzhůru k vrcholkům slibů a předsevzetí…
Zkrátka super exotická dovolená, na kterou si (čas)
jen tak nenašetříte. A jako každá správná cesta
přinesla různá poznání, uzavřené tiché dohody
a rozkryla důležité symboly. Jistě měla svůj smysl.
Jeden z mých poprázdninových slibů se zdá
být velmi jednoduchý – naslouchat přírodě a jejím
cyklům, sladit vlastní rytmus s tím přirozeným, a řídit
se jím. Všichni víme, že realizace bývá složitější. A to
je jeden z důvodů, proč jsme pro Vás tentokráte
připravili VELKOU DETOXIKAČNÍ PŘÍLOHU
a rozšířili náš časopis o 16 stran! Detoxikace totiž
souvisí s právě nadcházejícím podzimem – jemu
patří, a my ji potřebujeme.
Rady, tipy, recepty, cvičení fyzické i meditační naleznete uvnitř časopisu. Snad Vám bude dostatečnou
inspirací. Tak si pečlivě připravte „svou“ detoxikační
kúru, vyčleňte si na ni dostatečný čas a hlavně ji
nevzdávejte před koncem! Uvidíte, že se Vám tělo
odvděčí zvýšenou obranyschopností a duše klidem
a lehkostí. Navíc třeba prožijete podzim i následující
zimu bez všech nachlazení a nedej bože angín!
A buďme optimističtí! Podzim je krásné období, plné neskutečných barev a proměn. Tak si ho
užijme i s jeho dešti a plískanicemi. Vždyť se potkáme zase až za rok!
Kateřina Ondroušková

Rozhovor

Foto: Alena Hrbková
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Chcete se naučit cvičit powerjógu a jógu,
ale nemáte možnost navštěvovat jógové centrum?
Staňte se naším
fanouškem
na

FACEBOOKU.

Časopis JÓGA DNES a Powerjóga.TV pro Vás
připravily ON-LINE kurzy pro začátečníky.
Kurzy startují 4. 10. 2010 a potrvají 8 týdnů.
Více informací: www.jogadnes.cz/domacicviceni

Cvičte
v pohodlí
domova!

ROZHOVOR
Kde se ve Vašem křestním jméně vzalo netradiční „H“? Zkomplikovalo Vám život nebo spíše
ozvláštnilo?
Vzalo se v hlavě mých rodičů. A také Paula McCartneyho, který pro svého psa napsal píseň Martha, my
dear, což je tátova oblíbená. A život mi zkomplikovalo
hlavně tím, že se na něj pořád všichni ptají. Já jsem se už
se svým „H“ po devětadvaceti letech úplně sžila.

S Marthou Issovou
o rituálech, jógovém dýchání
a východní spiritualitě

Můj
vnitřní
úklid

Čím jste si přála být v dětství?
Měla jsem samozřejmě spoustu variant a nápadů,
podle toho, co mě momentálně zajímalo, což se každý
týden měnilo. Ale herectví bylo od mých čtyř let jakousi
samozřejmostí, o které jsem nikdy nezapochybovala.

Vaší poslední filmovou rolí je začínající herečka ve
filmu Mammas & Papas. Změnil netradiční a velmi osobní způsob herecké práce Váš pohled na rodičovství
a otázky s ním související?
Přes svou drobnou postavu je Martha Issová nepřehlédnutelná.
Ta práce spíš změnila můj poZnají ji milovníci divadelních prken, ﬁlmoví fanoušci i televizní
hled na herectví, než na rodičovdiváci. Před volbami na sebe upozornila hodně diskutovaným
ství. Uvědomila jsem si, jak těžké
je pracovat metodou improvizaklipem Přemluv bábu, nedávno zasedla v porotě festivalu Fresh
ce na filmové postavě, jejíž postoj
Film Fest. Osud naší společnosti jí evidentně není lhostejný
nesdílím. S improvizací jsem se to- zkrátka má široký a hluboký záběr. A ještě k tomu je moc milá…
tiž před tím setkávala jen v divadle a vždy to pro mě byly chvíle,
kdy jsem mohla dát absolutní volnost své fantazii. Ale ve filmu je vše mnohem reálnější
a u Mammas & Papas jsem musela okamžitě jednat jako
někdo, s kým v zásadě nesouhlasím, protože já bych nečekané těhotenství řešila určitě jinak. Takže jsem si díky
tomuto filmu uvědomila, kolik možností, které jsem ještě
neprozkoumala, herecká profese skýtá.

Foto: Alena Hrbková

Je Vám bližší herectví na divadelním jevišti nebo
před filmovou kamerou?
Nechtěla bych se nikdy ocitnout v situaci, že si budu muset definitivně vybrat jedno nebo druhé. V divadle je to kontinuální práce, která premiérou nekončí
a s každým představením se vyvíjí dál. Navíc komunikace s divákem je přímá a ovlivňuje vás v té přítomné
chvíli. Při natáčení je člověk víc sám a jak to v tu chvíli
zahraje, tak to ve filmu zůstane. Obojí mě baví a má pro
mě své kouzlo. Ani jednoho bych se nechtěla vzdát.
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Jak vnímáte v divadelním světě tolik obávanou pomíjivost?
Říká se, že divadlo je pomíjivé a svým způsobem je to
pravda. Ale myslím, že tím je právě výjimečné a v tom
spočívá jeho krása, protože tu chvíli zažijete jen vy a lidé, kteří se dívají. Nedá se nijak vrátit a pokaždé je jiná.
Jako když vytváříte několik dní mandalu z barevného
písku, abyste ji nakonec zametli. Ale ten zážitek zůstane
ve vaší paměti.

náší. Takže se zřejmě vracíme tam, kde
se stala chyba, což se může povést za
pomoci meditace, vizualizace, cvičení,
prostě jakékoli duševní práce. A v těchto technikách jsou na Východě myslím
dál než my. Já jsem momentálně ve fázi hledání harmonie mezi hlavou, duší
i tělem a největší problém mám zatím
s přechodem od teorie k praxi.

M. Issová v inscenaci Spřízněni volbou (Dejvické divadlo)
Co je pro Vás největším zdrojem
energie? Je to třeba i potlesk po vydařeném divadelním představení?
Potlesk je pro herce určitě zdrojem
energie, protože jde o jakousi zpětnou vazbu, která je u takhle abstraktní
práce velmi důležitá. A zdroje energie
se snažím hledat ve všem, co dělám.
Jsem totiž přesvědčená o tom, že když
člověk cokoli dělá s radostí, může z toho pro sebe i čerpat.
Jak a kdy Vám vstoupila jóga do
cesty? Prý používáte jógové dýchání jako rituál proti studu či trémě…
Co se jógy týče, jsem absolutní začátečník. Ale nějak instinktivně jsem už
dávno zjistila, že mi hluboké dýchání
pomáhá zbavit se napětí a nervozity.
Když se soustředím na dech, všechno
se jakoby zastaví a po chvíli znovu utřídí. Je to pro mě takový vnitřní úklid.

Snažím se o to, protože žijeme v době, kdy člověk musí udělat řadu rozhodnutí v krátkém čase. A aby byl
schopen dělat je v souladu se sebou
samým, je dobré se občas zastavit.
A ženská energie… Mno… Tak s tou se
teprve seznamuji. A je mi velkým potěšením, i když se zatím známe krátce.
Je Vám bližší Východ se svými spirituálními směry nebo jste spíše
člověk pragmatického smýšlení?
To je těžká otázka, která by si zasloužila samostatný rozhovor, ale pokusím se
odpovědět. Většinu spirituálních směrů
máme spojenou s Východem asi proto,
že evropský a americký způsob života
se v jisté fázi od duchovního směřování
odklonil. Ale vidím na sobě i všude kolem sebe, že pokud hlava a duše nejsou
v souznění, žádné velké štěstí to nepři-

2x foto: Hynek Glos

Jak nejraději relaxujete?
Spánkem, psaním, procházkami se
psem, úklidem, hraním na schovávanou s bratrovými dětmi, poslechem
muziky, se svými přáteli, s rodinou…
Co Vás dokáže okouzlit?
Umění, v jakékoli podobě.
Jaké kráse podléháte? Věříte, že
„vychází zevnitř“?
Podléhám kráse tam, kde ji vidím
já. A věřím, že krása se může ztratit.
Takže ano, věřím, že z velké části vychází zevnitř.
Co nikdy neodpouštíte?
S hněvem se nežije dobře, takže
se ze sobeckých důvodů snažím odpouštět všechno.
Jak se bráníte negativním emocím,
často přisuzovaným podzimu?
Negativní emoce na mě útočí celoročně. Na podzim s nimi bojuji nohama v ponožkách na topení, s knihou
v ruce. To celkem zabírá.
Co zajímavého Vám podzim přinese?
Tak to jsem sama zvědavá!
Kateřina Ondroušková

Máte ještě nějaké další rituály?
Rituály jsou všechno, co dělám pravidelně a já jsem zjistila, že pravidelnost mi dělá dobře. Pomáhá mi udržovat si v životě řád, který potřebuji.
Takže můj den začíná rituálním čištěním zubů, a přes další rituály se k němu večer zase vracím.
Věnujete se třeba i meditaci či vědomé práci s vnitřní (ženskou)
energií?

M. Issová v inscenaci Černá díra (Dejvické divadlo)
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POZDRAV SLUNCI
Dynamické cvičení vinyasa jógy provázejí pozdravy slunci. Existuje jich
mnoho druhů, stejně jako způsobů provádění jednotlivých variant.
Pozdrav slunci B se praktikuje ve stylu vinyasa ﬂow powerjóga.
Pozdrav slunci slouží k zahřátí organismu a rozproudění energie. Je
přípravnou technikou na cvičení, stejně tak může být i variantou vinyasy
(krátká jógová sestava v kombinaci s dechem udždžají), která udržuje
-jdtělo zahřáté.

POZDRAVEM SLUNCI B
(súrja namaskár B)

1

3

2

Tadásana:
výdech

Uttkatásana:
nádech

7

Uttanásana A:
výdech

8

Urdhva mukha švanásana:
nádech

4
Uttanásana B:
nádech

Adho mukha švanásana:
výdech

Chatturanga: výdech

Pravá noha: Eka pada adho
mukha švanásana: nádech

Urdhva mukha švanásana:
nádech

23

Adho mukha švanásana:
výdech + 5 cyklů dechu
podzim 2010

Krok: výdech
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Vírabhadrásana 1: nádech

22
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Adho mukha švanásana:
výdech
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Uttanásana B: nádech
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Chatturanga: výdech

9

12 13

Krok: výdech

5

20

Chatturanga: výdech

24

Vírabhadrásana 1:
nádech

16
Levá noha: Eka
pada adho mukha
švanásana: nádech

21
Urdhva mukha
švanásana: nádech

25

Uttanásana A: výdech
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Uttkatásana:
nádech
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Tadásana:
výdech

Ilustrace: Petra Řezníčková

Zahřejte své tělo

POZNEJTE JÓGOVÉ ÁSANY

Provedení:
Položte se na záda
a pokrčte nohy. Paže
srovnejte podél těla.
Paty přisuňte co nejblíže k hýždím (pokud
nemáte problémy
s koleny), chodidla na
šířku boků. S nádechem zvedněte pánev,
vsuňte natažené
paže pod tělo, spojte
a propleťte prsty rukou. Pažemi, chodidly
a rameny zatlačte do
podložky. Odtlačte
tělo do výšky.

Poloviční most
setu
bandhásana

Kontraindikace:
Problémy se štítnou žlázou, se zády
a vysokým krevním
tlakem.

Pozor:
Nepřenášejte váhu na krční páteř! Dříve než
začnete cvičit, srovnejte postavení brady směrem
k hrudníku a v případě, že máte vlasy svázané
pod hlavou, dejte je stranou nebo rozpusťte.

Kruh

(úplná pozice mostu) - čandrásana
(varianta pro pokročilé)

Provedení:
Stejné jako u polovičního mostu + opřete dlaně vedle uší, prsty směřují
k ramenům. Zatlačte do dlaní a chodidel, lokty stáhněte k sobě a nadzvedněte
tělo od země. V první fázi se lehce opřete o temeno hlavy. Připravte se
a s dalším nádechem napněte paže, protáhněte nohy. Hlavu nechte volně viset.

Sanskrt v józe aneb Slovníček jogína
advaita
ahimsa
agni
antar

jednota, neduálnost,
neubližování
jeden z 5 elementů, oheň
vnitřní (antar mauna, koncentrační technika vnitřního mlčení)
ápana jedna z pančaprán, princip
a energie vylučování
ašta
osm
avidjá nevědomost, překážka na
duchovní cestě, tzv. kléša
bahir
vnější
bandha uzávěr, zámek, svalový stah

bindu

posvátné znaménko na čele
symbolizující vyšší vědomí, třetí oko
čatur čtyři
dharma životní povinnost, úkol, tradice,
řád, morálka, správné konání
dvaita dualismus, dvojí
ghi
přepuštěné máslo
indríja smyslové orgány, smysly
Íšavára pán vesmíru, osobní božstvo
kóša
obal, úroveň existence
mája
iluze našich smyslů, kouzlo, přelud
mauna ticho, mlčenlivost

Foto: Miroslav Šneberger

Kontraindikace:
Stejné jako
u polovičního
mostu, navíc
problémy s hlavou,
očima.

Pozor:
Při zvednutí nedovolte loktům, aby
se rozestoupily do stran. Stále je
stahujte k sobě a udržujte v šířce
dlaní a ramen. Ramena zůstávají
stažená od uší dolů.

múla
púrna
púraka
réčaka
sapúrna
Só ham

kořen, základ, původ
úplný, plný, celistvý, zakončený
nádech
výdech
neúplný
posvátná mantra, znamená:
„Já jsem To“(podstata bytí)
Trimúrti trojice božských sil: Brahma
- tvořící,Višnua - udržující, Šiva
- ničivá, obnovující
uttána protažení
utthita roztažený, napjatý
-jdviparíta obrácený, opačný
7

S T Y LY J Ó G Y
Lék na věčné mládí
Ženské hodnoty jsou láska, umění,
opravdové lidské vztahy, teplo domova.
Žena je i maminkou, ochránkyní, patronkou domova, ženského láskyplného přijetí muže, žena je šamankou a léčitelkou.
Všechny tyto aspekty Mohendžodáro objevuje a posiluje. Mohendžodáro posiluje
ženský orgasmus jako cestu ke krásnému
a láskyplnému životu. Ozdravuje pomocí
tantrické ženské energie ostatní části těla, pomocí ženského tantrického cviče-

Tantrická
jóga
pro ženy

Mohendžodáro

6

Tantrická jóga pro ženy je ucelený systém cvičení a meditací určený výhradně ženám.
Vede ženu do svého nitra skrze jednotlivé ásany, meditace, společné prožitky a sdílení ve skupině. Mohendžodáro ukazuje, že žena má v sobě hlubokou intimitu, která
se projeví ve společnosti žen. Aby mohla být skutečnou
probuzenou ženou, potřebuje prožít sebe samu.

1
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MUDr. Monika Sičová
www.mohendzodaro.cz
ní se dotýká ženství a veliké skryté síly
uschované v ženských pohlavních orgánech.
Tantrické cvičení posiluje zdraví ženy,
rozvádí ženskou sexuální energii do celého těla a tak přirozeně uzdravuje a posiluje. Celkově se také zlepšuje kvalita mi-

3 4

lostného života. Toto cvičení zvládne
každá žena, neklade se důraz na vnější
provedení, ale na vnitřní efekt a posílení těla. Ženy mohou mít ze cvičení mnohostranný užitek, a to na několika úrovních: zdravotní, tělesné, energetické, při
milování a při orgasmu.

mládí, je vynikající pokud si žena chce
zachovat dlouho svěžest a pocit mladosti. Ženy, které pravidelně cvičí, jsou
krásné a svěží do vysokého věku. Je to
jednoduchý recept na věčné mládí. Pohlavní hormony totiž ovlivňují, jak se
člověk cítí, zda je nabitý nebo povadlý
a unavený. Syntetický estrogen, který
podává lékař, je ve skutečnosti velmi
škodlivý a vůbec nerespektuje přirozené cykly v těle. Naopak uměle vyvolá
vysokou hladinu a ve skutečnosti tak
poškozuje tělo. Nejhorší jsou v tomto smyslu injekce estrogenů a tělíska,
která se implantují do podkoží. Žena je
krásná, pokud má dostatek estrogenů,
a naopak povadlá a nepřitažlivá, má-li
jich málo.

Známé účinky cvičení
Mohendžodáro posiluje svaly pánevního dna a dělohy. Vagína (pochva) ženy všeobecně po porodu ztrácí pružnost, vlastně se porodem dítěte rozvláční a není již tak pevná jako
u mladé dívky. Stěna vagíny a její pružnost je také ovlivňována hladinou estrogenů (ženských pohlavních hormonů) v krvi. Při cvičení Mohendžodára
se stěna vagíny stane uzavřenější, pevnější, pružnější. Z čistě zdravotního
hlediska to u starších žen znamená odstranění problémů s močením, inkontinencí, prolapsem (propadem) dělohy. Při cvičení se intenzivně prokrvuje
vagína a pánevní dno, čímž se výrazně
zmenšuje riziko opakovaných zánětů,
výtoků a krvácení.

Účinky při milování a orgasmu

5

6x foto: archiv autorky

Při cvičení se uvolňuje do těla velké množství estrogenů a ženských pohlavních hormonů. Mohendžodáro
aktivuje žlázy s vnitřní sekrecí a ty tak
produkují ve větší míře estrogeny. Tělo
ví, jak velkou hladinu estrogenů potřebuje a samo si ji reguluje. Všeobecně
se od dvacátého roku věku produkce
estrogenů snižuje, protože žlázy se postupně unavují a zanášejí různými toxiny. Tohle cvičení zachovává dynamiku

Největší
nabídka
podložek
na jógu
a pilates
MOJE PODLOŽKA
MŮJ SVĚT

ENERGY
O B C H O D

inzerce

Estrogeny a krása

Velice dobré jsou účinky Mohendžodáro při milování a orgasmu. Největších výsledků dosahujeme u žen,
které již rodily. Často si mladé maminky stěžují, že se jejich sexualita po porodu jakoby ztratila. Mohendžodáro
navrací ženě její sexuální sílu. Uvolňuje unavenou psychiku, posiluje pánevní dno, aktivizuje hormonální osu a vůbec účinně probouzí sexuální oheň
a učí ženu, jak prožívat a znovu zažívat
mnohonásobný orgasmus. Tento efekt
sledujeme u žen všech věkových kategorií, dokonce i po přechodu.
Mohendžodáro je vyučováno formou celoroční víkendové školy, není předáváno formou docházkových
kursů. Komplex tantra jógy a meditací je tak složitý, že není možné jej jednoduchou formou předat. Jedná se
o celkovou práci s dechem, s celým
komplexem Osho meditací, o práci
s prožitkem a hlavně se skupinovou
dynamikou, která se tvoří v celoroční
uzavřené skupině. Nejedná se ani tak
o účinek fyzických cviků, ale celého
komplexu technik. Naši lektoři pracují nejčastěji v tříčlenném týmu, každý
člen vede jinou část programu.
Sestava Mohendžodáro se skládá
z devíti základních ásan, a rozkládá
se postupně do složitějších šestatřiceti. Toto účinné tantrické cvičení tvoří
kostru a páteř celoroční školy pro ženy, která má za cíl komplexně působit
jak na zdraví, tak na psychiku a uvolnění žen.

www.energyobchod.cz
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Dana Beierová
www.yogapoint.cz
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2
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Foto: Miroslav Šneberger

Na tuto sekvenci
vám stačí pouhých 30 minut. Pokud ale
máte času více, můžete do ní přidat Pozdrav
slunci (viz. JÓGA DNES 2/2010), nebo si
prodloužit závěrečnou relaxaci.

Gravidjóga
Jednoduchá sekvence
pro všechny trimestry

 Posaďte se do pohodlného zkříženého sedu. Položte si dlaně na bříško
a zvolna do něj dýchejte. Sledujte, jak se s každým nádechem bříško nadzvedá
a s výdechem klesá zpět (nevtahujte ho ale dovnitř!). Prodýchejte alespoň na
10 pomalých dechů.

3 Natáhněte paže před sebe.
Pomalu zvedněte kolena z podložky
a přejděte do pozice střechy. Chodidla jsou od sebe minimálně na šířku
boků, kolena nechte mírně pokrčená.
Vydržte na 2 - 3 dechy.
4 Přejděte chodidly k dlaním
a pomalu obratel po obratli se
zvedněte do stoje. POZOR na „motání“ hlavy, které je způsobeno nízkým
tlakem. Pokud jím trpíte, mějte vedle
podložky židli, které se můžete kdykoli
zachytit nebo cvičte u stěny. Zaujměte
pozici hory.
5 Ukročte do strany a přejděte do
pozice trojúhelníku na pravou stranu.
Pravou rukou se opírejte o bloček.
Vydržte na 3 dechy a proveďte pozici
na druhou stranu.

 Zůstaňte v pozici kočky. Natáhněte pravou ruku před sebe. Pomalu přidejte
levou nohu - propněte ji za sebe, špička nohy se opírá o podložku. Pokud udržíte
rovnováhu, zvedněte nohu, aby byla rovnoběžně s podložkou. Podržte na 3 dechy
a pomalu vraťte ruku i nohu zpět na zem. Proveďte na druhou stranu.

6, 7 Zůstaňte v rozkročení
a přejděte do pozice bojovníka II
na pravou stranu, držte na 3 dechy.
K pravému kotníku si připravte bloček.
Opřete pravou dlaň o bloček a
přejděte do polovičního trojúhelníku.
Vydržte na 3 dechy a vraťte se do
bojovníka II. Proveďte pozice na levou
stranu. Při těchto pozicích aktivujte svaly
na nohou, dávejte si pozor, abyste se
nepropadaly do kyčlí.

2 Přejděte do pozice dítěte na 10 dechů, kolena jsou od sebe, aby udělala
prostor pro bříško, dlaně si můžete dát pod čelo.

8 Vraťte se do pozice hory a odtud přejděte do pozice stromu, na

1 Přejděte na všechny čtyři do pozice kočky. S nádechem vyhrbte záda
směrem nahoru, postupujte pomalu obratel po obratli od kostrče až po krk.
Bradu přitáhněte k hrudníku. S výdechem vracejte páteř do neutrální pozice
(opět postupujte od kostrče až po krční obratle). Protáhněte se alespoň 10x.
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každou stranu
podržte alespoň
na 5 dechů. Pozici
provádějte u stěny nebo židle,
ať se jí můžete kdykoli v případě
potřeby zachytit.

 Ze stoje přejděte přes pozici střechy do
pozice dítěte. Zůstaňte v této pozici na alespoň na 10
dechů nebo i déle. Prodýchejte do celého těla.

10

9 Zvedněte se do kleku do pozice hrdiny. Pravou paži
ohněte za hlavu a levou rukou zatlačte na pravý loket. Podržte
na 5 dechů. Proveďte na druhou stranu.
10

Přejděte do sedu, nohy roznožte (maximálně na 90 stupňů)
- pozice polovičních kleští, mírně se předkloňte dopředu - pouze
tam, kam vám bříško dovolí. Prodýchejte na 10 dechů. Chytněte se
pod koleny a pomocí rukou vraťte nohy do neutrální pozice.

11

Zůstaňte vsedě, chodidla spojte k sobě do pozice motýlka. Sedíte
rovně, hlava je vzpřímená. Zavřete oči a zaposlouchejte se do vlastního dechu. S každým nádechem se vytáhněte nahoru, srovnejte záda,
s každým výdechem uvolněte vnitřní stehna a nechte je volně klesat
dolů. Prodýchejte alespoň 3 - 5 minut. Abyste snadněji udržely rovná
záda, můžete si sednout na bloček, složenou deku, nebo se můžete
opřít zády o stěnu.

12

Přitáhněte kolena k sobě a přes levý bok přejděte do
lehu na zádech do pozice šavásany. Od druhého trimestru
provádějte šavásanu vleže na levém boku - levá noha je
natažená, pravá je pokrčená přes levou, pravé koleno si
můžete vypodložit bločkem nebo dekou. Paže jsou
pohodlně složené pod hlavou. V pozici zůstaňte
alespoň 10 minut. Pokud máte více času
šavásanu prodlužte až na 15 - 20 minut.

11
12
11
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Používání pomůcek při józe se někteří učitelé jógy brání. Důležitá věc je, jak a pro jaký účel pomůcky použijeme. Při práci s dětmi svůj význam určitě mají, dostáváme
se tak k hranici jógy a psychomotoriky. V józe obecně jsou
pomůcky vhodné především při počátečním nácviku, při
zvládání techniky se jejich používání omezuje, až je vyřadíme úplně.

Pro následující cvičení využijeme pomůcku v podobě uzavřeného sáčku naplněného sypkým materiálem (osvědčené jsou zašité froté žínky naplněné fazolemi, hrachem, hliněnými kuličkami,
korálky, kaštany apod., kamínky či písek
nedoporučuji). Pomůcka bude sloužit
jednak k nácviku rovnováhy při pohybu
i v klidu, a pro vzpřímené držení těla.Také ji využijeme při pozorování dýchání.
Po zvládnutí práce se zátěžovým sáčkem
je možné tuto tvarově přizpůsobivou zátěž nahradit pevným předmětem, který
nekopíruje tvar podloží a udržet ho na
sobě bez ztracení je složitější (vhodný je
např. blok z pěnové gumy používaný při
výuce plavání).

Jóga
pro děti s pomůckou
1

2

3

4

Pavel Hájek
www.jogadeti.eu

Hříbě stále víc a víc sílilo a rostlo tak,
že už mělo hlavu výš než chlapec.
Pokračujeme v pohybu ve vyšší poloze na
čtyřech (klek s oporou o dlaně rukou) opět
tak, aby zátěž nespadla. Pokud dětem zátěž
nepadá, můžeme zkusit chůzi mimochodem – zvedáme vždy současně končetiny
na jedné straně (levou ruku s levou nohou
a pravou ruku s pravou nohou), tím dochází
ke kolébání ze strany na stranu a udržet zádovou zátěž je obtížnější. Obr. 3
Poník měl velice rád vodu, a tak
s ním trénovali i brodění s nákladem.
Zastavíme a pokračujeme pomalou
chůzí na místě tak, že zvedáme vysoko
končetiny, jako bychom šli ve vodě, nejprve
jednu po druhé, pak dvě současně (levou
ruku s pravou nohou a pravou ruku s levou nohou) a můžeme vyzkoušet i výše
uvedený mimochod. Obr. 4

O chlapci a poníkovi

Byl jeden malý chlapec, který často snil o tom, že bude jezdit na koníkovi.
Představoval si, že ten koník má na krku hustou vlnitou hřívu a na zádech nese
pěkně tvarované sedlo. Jednoho dne měl chlapec narozeniny a tatínek s maminkou
mu darovali hříbě poníka.
Ležíme v jakékoliv pohodlné poloze na břiše a celé tělo máme uvolněné.
Hříbě se mělo k světu, umělo chodit dopředu a dozadu a dokonce se samo
naučilo i chůzi bokem, na jednu i na druhou stranu.
Zvedneme se do nízké polohy na čtyřech – do kleku s oporou o předloktí. Lezeme
v této poloze vpřed a vzad, pak bokem vpravo a vlevo. Obr. 1
Jakmile poník zesílil, chlapec se svým tatínkem ho učili nosit na hřbetě zátěž, kterou
postupně zvětšovali.
Děti buď chůzi zastaví, nebo za chůze každému položíme na střed zad připravený
zátěžový sáček a pak pokračují v chůzi tak, aby zátěž nespadla, opět postupně všemi
směry jako před tím bez zátěže. Obr. 2
12
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Když se chlapec zadýchal a unavil,
odpočinul si a pozoroval svoje dýchání,
jak se při nádechu tělo rozpíná a při
výdechu smršťuje.
Lehneme si na záda, na rozhraní
břicha a hrudníku položíme zátěžový
sáček a složíme ruce pod hlavu. Pozorujeme zátěž, jak se pohybuje během
nadechování a vydechování. Obr. 8
Na další aktivitu zátěž odložíme na zem.
Odpočatý klučina si šel hrát. Velice rád
střílel z luku. Pevně rozkročmo se vždy
postavil a pečlivě mířil na střed terče.
Postavíme se v mírném stoji rozkročném
s rovnoběžnými chodidly a zkusíme pracovat
v rytmu dýchání – s nádechem upažíme jednu ruku, držící pomyslný luk a otočíme hlavu
ve směru upažené ruky, s výdechem druhou
rukou přiložíme pomyslný šíp a s nádechem
napínáme tětivu. Paže s rameny by měly být

Se zátěží na hlavě poklesneme do
mírného podřepu, rukama držíme pomyslnou uzdu a pomalu napodobujeme
jízdu na koni pohupováním. Obr. 11
Protože šli v nerovném terénu, bylo
třeba vždy vyvažovat náklon svahu.
Ve vzpřímeném stoji snožném se zátěží
na hlavě se nakláníme v kotnících vpřed
a vzad, těžiště se pohybuje od špiček k patám, ale odlehčené části chodidel jsou stále
v doteku s podložkou. Dále se stejným
způsobem nakláníme ze strany na stranu.
Obr. 12
Pokud to dětem nečiní potíže, zkusíme
podobné kývavé pohyby po jedné i druhé
úhlopříčce, což je náročnější na pohybovou koordinaci.
Když bylo jízdy dost, vedli poníka do
stáje a nechávali ho vydýchat.
V poloze na čtyřech (klek s oporou

10 11 12

9
Stále se zátěží na hlavě klesneme
do dřepu a položíme dlaně na kolena.
Jdeme v dřepu po prostoru, kolena směřují
vpřed a trup je vzpřímený. Při vraní chůzi
odlehčenou nohu pohybující se zezadu
dopředu táhneme nártem po podložce, ale
ne každý povrch podlahy je pro tuto chůzi
vhodný - nutno vyzkoušet, je zde nebezpečí
odření nebo spálení. Obr. 7
Jinou variantou je kachní chůze, kde
musíme dávat větší pozor na zátěž.
Stále v dřepu se zátěží dáme kolena
od sebe a jdeme širokou houpavou kachní
chůzí a kýveme tělem v rytmu kroků –
přenášíme váhu z nohy na nohu.

8

v jedné přímce, prsty držící šíp u krku. Míříme
s volným dýcháním, případně s kratičkou
dechovou zádrží. S výdechem pak vracíme
ruku se šípem vpřed. Totéž pak provedeme
symetricky na druhou stranu. Obr. 9
Poloha lukostřelce pomáhá koncentraci, u dětí je vhodná aplikace před
rovnovážnými polohami.
Nejraději si však chlapec hrál s lukem
v pokleku, to se mu lépe mířilo na terč,
který málo kdy minul.
Klekneme si na jedno koleno, druhou
nohou nakročíme vpřed a položíme si
na vrcholek hlavy zátěžový sáček. Dále
postupujeme stejně jako před tím ve
stoji. Samozřejmě zopakujeme totéž na
druhou stranu. Obr. 10
Se zátěží pak můžeme vyzkoušet
i variantu lukostřelce ve stoji.
Když byli poník i kluk na jízdu
připravení, vyhoupl se chlapec do sedla
na hřbetě poníka, nasadil si jezdeckou
čepici a tatínek poníka pomalu vedl.

Ilustrace: Ivana Malátová

Protože na koni je nutné dobře
udržovat rovnováhu, tatínek chlapce učil
vzpřímenému držení těla nejprve při chůzi.
Postavíme se a položíme zátěž na vrcholek hlavy tak, aby byla hlava ve vzpřímené
poloze (je dobré sypký materiál v zátěžovém
sáčku rovnoměrně rozložit). Chodíme normální chůzí po prostoru. Obr. 5
Při jízdě na koni se pevně v sedle
udržujeme především nohama, a ty je
proto třeba hodně procvičit.
V chůzi se zátěží na hlavě začneme
hodně vysoko zvedat kolena, jako bychom
se chtěli dotknout brady. Pak stále při
chůzi nohy hodně ohýbáme vzad, jako
bychom se chtěli patou dotknout hýždě.
Nakonec zvedáme nohy vysoko vpřed
propnuté v kolenou. Obr. 6
Nohy dobře posílíme, půjdeme-li
v nízké poloze, vyzkoušíme vraní chůzi.

13

o dlaně rukou) a se zátěží na středu zad se
s nádechem prohýbáme a při výdechu se
vyhrbujeme. Pak změníme pohyb vůči dechovým fázím – s výdechem se prohýbáme
a během nádechu se vyhrbujeme. Obr. 13
Chlapec poprosil otce, že bude chvilku
odpočívat s poníkem ve stáji. Lehnul si
k němu na slámu a oba odpočívali.
Lehneme si do jakékoliv relaxační
pozice a uvolníme se.
Oba byli celí uvolnění, pěkně dýchali
a měli uvolněné všechny končetiny, tělíčko,
krk i hlavu. Zavřeli oči a nabírali nové síly při odpočinku. Tělo se jim rozpínalo
a smršťovalo, jak nadechovali a vydechovali a oknem do stáje na ně koukalo zapadající sluníčko a hladilo je svými paprsky
po celém povrchu těla. Oběma to dělalo
moc dobře a pěkně tak odpočívali. Sláma
pod nimi byla měkounká, voňavá a hřejivá
a oba podřimovali. Když se začínalo stmívat, přišel tatínek pro chlapce, rozloučili se
s poníkem a šli domů.
13

CESTY ZA JÓGOU

REPORTÁŽ

Jóga
v jižní Indii
Praktické informace
Zde uvádíme pouze základní přehled těch učitelů, u nichž často
studují cizinci. Je nutné připravit se na fakt, že výuka jógového cvičení
je pro níže uvedené obživou, a nikoliv nezištnou kratochvílí poskytovanou zdarma.
Pokud jde o ceny obecně, mění se situace v Indii rok od roku, ale
zpravidla se samozřejmě zvyšují. Známější učitelé jezdí do světa na
nejrůznější workshopy a tudíž je někdy výuka v jednotlivých shalách
(yogashala – místo kde se cvičí) na pár týdnů či měsíců přerušena.
14

podzim 2010

www.jogadnes.cz

Rozhodnete-li se,
že byste rádi absolvovali jógový výcvik v jižní Indii, hodí
se vám pár praktických informací. Ze všeho nejdůležitější je výběr vhodného učitele - v samotném Mysore jich
působí celá řada a každý má
k výuce osobitý přístup. Vše
je samozřejmě jednodušší,
pokud již samostatně cvičíte
nějakou speciﬁckou formu jógy (prana vashya jóga, ashtanga vinyasa …), čímž se okruh
učitelů zúží.

Petr Smil
prana.vashya.cz@gmail.com
(Článek navazuje na text v předchozím čísle
JÓGA DNES 2/2010 o cvičení jógy v jižní Indii.)

Někteří učitelé nabízejí i tzv. „drop-in class“, tj. možnost absolvovat
pouze jednu lekci. To může být výhodné, když se teprve rozhodujete, u koho budete nadále cvičit. Jakmile se jednou rozhodnete
pro konkrétního učitele, je vhodné pod jeho vedením nějakou
dobu praktikovat a nestřídat jej. Jedině tak můžete z výuky získat
maximum. Ostatně mnohdy to ani jinak nejde, někteří učitelé akceptují pouze zájemce o delší souvislý výcvik (minimálně měsíc).
Aktuální situaci, adresy a další informace je možné zjistit
prostřednictvím webových stránek, které dnes už jednotliví učitelé
zpravidla mají.
Většina yogashal nabízí pomoc svým studentům při hledání
ubytování, s dopravou do Mysore a mnoho dalších úkonů. Po základní orientaci je pobyt ve městě naprosto bezproblémový.

Kdy jet do Mysore
Plánujete-li cvičit jógu v Mysore, je optimální letět tam mezi říjnem a dubnem. Sezóna vždy vrcholí mezi lednem a březnem, kdy
je studentů jógy ve městě nejvíc. Později začínají být teploty neúnosné a přidávají se i monzunové deště. V rámci zmiňovaného období se teplota pohybuje mezi 20 a 30 stupni s minimem srážek,
ráno ale může být i o dost méně. Město Mysore leží na tzv. deccanském náhorním plató a teploty jsou zde proto příjemnější než jinde na jihu.

Ubytování
Při dlouhodobějším pobytu v Mysore (několik týdnů či měsíců)
je vhodné pronajmout si byt blízko místa, kde cvičíte. Ceny pronájmu se liší podle vybavení, které je zpravidla strohé, leč dostačující. V bytě se vyplatí mít ledničku, plynový vařič, moskytiéru nad

ASHTANGA VINYASA JÓGA
Shri K. Pattabhi Jois Ashtanga Yoga Institute,
Sharath Rangaswami, www.kpjayi.org
Po úmrtí hlavního „ashtanga jóga guru“ - Pattabhi Joise v roce 2009 zde učí nyní jeho synovec
Sharath. Toto místo je mnohými ze Západu považováno jako jediné, kde se lze učit autentickou
ashtanga vinyasa jógu, nicméně každý si utvoří svůj
vlastní názor. Je nutné registrovat se alespoň dva
měsíce dopředu a cvičit zde nejméně jeden měsíc.
První měsíc stojí 27 000 rupií, následující pak 17 000
rupií. Je možné dále absolvovat výuku pránájámy, jógasúter atd.
Mysore Krishnamachar Yogashala,
B. N. S. Iyengar, kanchenm1@mail.com
Původně žák T. Krishnamacharya i P. Joise
(neplést s mnohem známějším B. K. S. Iyengarem).
I nadále učí jógové cvičení (ásany), nicméně je již
v pokročilém věku a po vážnějším úraze. Populární je především jako znalec jógové filozofie
a jeho výklad Pataňdžaliho jógasúter je mnohými
vychvalován.
Praxe cvičení ásan stojí 6 000 rupií / měsíc, výuka kratší než měsíc není možná, ovšem lze absolvovat drop-in lekci za 400 rupií. Vyučuje první
i druhou sérii ashtanga vinyasa jógy, podle posledních informací jsou lekce velice svižné (celá první
série odcvičena za 45 minut). Možnost studia
pránájámy a již zmiňované filozofie.
Patanjala Ashtanga Vinyasa Yoga,
Sheshadri & Harish, www.sheshadri.com
Místo otevřené v roce 2009 učitelem V. Sheshadrim, který dříve působil dlouhá léta v centru Mysore Mandala. Sám bývalý žák B. N. S. Iyengara, učí společně se svým synem Harishem. Sheshadri je znám především díky velice intenzivním
tzv. „adjustmentům“, kterými dostává studenty
hlouběji do pozic. Z tohoto důvodu je dobré být
obezřetnými, jste-li v ashtanga vinyase začátečníky
a své tělo ještě úplně neznáte. Metoda výuky je svérázná, mnozí si ji oblíbili, jiní preferují jemnější práci.
Kromě ásan je možné věnovat se i výuce
pránájámy a dalších technik. Doporučeno je
absolvovat alespoň měsíc výuky, nicméně po
dohodě je možné přizpůsobit délku pobytu a výuky.
Aktuálně měsíc jógového cvičení stojí 10 000 rupií.
Možnost drop-in lekcí: 500 rupií za jednu lekci
první série, 600 rupií za lekci druhé série.
Sthalam8, Ajay Kumar,
www.stahala8.com
Zde učí mladý Ajay Kumar, bývalý žák B. N. S.
Iyengara, první i druhou sérii ashtanga vinyasa jógy. Kromě toho probíhají během týdne i lekce
zaměřené na nácvik vinyasy, pozic z 3. a 4. série a o sobotách pak lekce na záklony. Je možné
absolvovat výklad jógasúter a Bhagavadgíty,
případně studovat sanskrt.
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Další informace
Kurz rupie / koruna k dubnu 2010 byl 100 rupií / 42 Kč,
tj. pro orientaci stačí dělit ceny
v rupiích dvěma.


Informace o městě Mysore,
jeho historii a pamětihodnostech najdete na en.wikipedia.
org/wiki/Mysore.


Obyčejnou gumovou podložku na cvičení či bavlněný
kobereček můžete koupit přímo na místě, dnes už i v supermarketech anebo tradičně v Rashinkar Silk Emporium
(rikšové ví, kde to je, zavezou
vás tam). Zde si také mnoho
studentek jógy nechává z kvalitního hedvábí šít nejrůznější
oblečení, kupují sárí atd.


Stravování
Strava v Indii je relativně pestrá, převážně vegetariánská a více či méně pálivá. Nejsnazší a v podstatě i nejlevnější je
chodit do místních restaurací (nazývaných „hotel“). Slušné jídlo seženete doslova za pár korun, za 40-50 rupií se najíte dosytosti. Jí se zpravidla pravou rukou,
příbor na vyžádání dostanete, leč ochudíte se o další rozměr stolování. Stravování
v Indii je téma samo o sobě, zkrátka experimentujte a uvidíte sami!
Vodu přímo z vodovodu nepijte, v restauracích bývá většinou filtrovaná a tudíž bezpečná. Možností je kupovat si
16
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vodu balenou (cca 20 rupií / 2 litry), nicméně jste-li v Mysore delší dobu, vyplatí
se nechávat si dovážet „domů“ 20 litrový
barel (cca 50 rupií). Třídění plastů v Indii
v podstatě neexistuje a všechny odpadky
se pálí, někdy přímo na ulici. Mysore patří
z tohoto pohledu k nadprůměrně čistým
městům.

Ve městě je dost bankomatů, maximální limit na jeden
výběr je 10 000 rupií. Výměna
peněz přímo v bance je procedura na dlouhé lokte, snazší
je využít služeb nabízených
přímo v yogashale. Není problém vyměňovat dolary i eura.


Doprava

Internet je k dispozici v internetových „kavárnách“ za
cenu mezi 10 a 15 rupiemi /
hodinu, v některých částech
města je i WIFI signál s možností připojení notebooku
přes některého poskytovatele internetu, potřebujete-li
mít notebook v Indii s sebou.
V lepších internetových kavárnách mohou být i webkamery
na telefonování přes internet
(Skype), případně Voice over
IP. Cena za telefon do Evropy je proto až překvapivě nízká. Na místě je možné koupit
předplacenou SIM do mobilního telefonu, nicméně z bezpečnostních důvodů budete
muset poskytnout kopii pasu
a foto. SMS do Čech pak vyjde zhruba na 5 Kč.


Do Mysore se dostanete buď autobusem či vlakem z města Bangalore (hlavní město jihoindického státu Karnataka),
případně jakýmkoliv jiným státním či soukromým spojem. Mysore je navštěvováno
i běžnými turisty, spojů je dostatek. Cesta
autobusem z Bangalore trvá cca 4 hodiny.
Mysore je příjemné a na indické poměry docela malé (necelý milion obyvatel)
a hlavně čisté město. Doprava po městě
je nejlepší buď pěšky, případně motorikšou, samozřejmě je možné využít i městské autobusy. Je možné pronajmout si na
delší dobu kolo (od cca 12 rupií / den) či
pro odvážnější skútr (1 800 rupií / den)
či motorku. Nejdůležitější věcí je kromě
spolehlivých brzd hlavně klakson.

Zásuvky v Indii jsou převážně stejného standardu jako
v ČR, nepotřebujete adaptér,
nicméně počítejte s relativně
častými výpadky proudu.


7x foto: archiv autora

postelí, případně větrák (moskyti bytostně nesnáší průvan). Potřebujete-li, můžete mít i TV. Podle lokality a luxusu (pozor,
jste v Indii, jsou tu jiná měřítka) zaplatíte
za ubytování od 4 000 rupií do cca 10 000
rupií za měsíc, samozřejmě můžete sdílet
ubytování s někým jiným, čímž ušetříte.
Jste-li v Mysore pouze na pár dní, najdete ve městě mnoho možností k ubytování, tzv. lodgů (v Indii se našemu „hotelu“ říká „lodge“ a slovo „hotel“ se tam používá pro označení „restaurace“).

Zdraví
Nejčastější komplikací bývají střevní potíže, které vás při delším
pobytu mohou (nemusí) potkat. Máte-li to „štěstí“, je nutné doplňovat tekutiny a použít třeba i rehydratační sole, které koupíte v jakékoliv indické lékárně (chtějte „elektrolyt“). Obecně prostředky proti
průjmu, které si přivezete z Evropy, nemusí vždy zabírat. Koneckonců i slovo „střevní potíže“ zde dostává zcela jiný rozměr. Účinnější
mohou být někdy spíše místní přípravky, zvlášť některé z ájurvédských fungují dobře a šetrně.
Při jakýchkoliv jiných komplikacích můžete navštívit nemocnici či
lékaře, nejlepší jsou privátní lékaři a zařízení, kde je péče na velice
dobré úrovni. Mnoho turistů dnes létá do Indie speciálně za levnější, ale přesto velice kvalitní lékařskou péčí. Lékáren je ve městě dostatek, není problém dokoupit, co je potřeba. Samozřejmě berete-li
dlouhodobě jakékoliv léky, vezměte si s sebou vlastní.
Informace o očkování při cestě do Indie naleznete
například na www.ockovani-zahranici.cz.
Mysore neleží v malarické oblasti, antimalarika nejsou nutná, případně je možné koupit přímo na místě za zlomek ceny co u nás. Preventivní užívání antimalarik má zpravidla výrazné vedlejší účinky.
V případě problémů s pohybovým aparátem po intenzivním cvičení můžete zkusit místní maséry, jejichž nabídku najdete u každé yogashaly. Chválený je například Mr. Jag (Jag Therapy - Sri K.R.I. Jagadish
charitable trust, 13th E Main, J Block, Kanakadasa Nagara, Dattagalli
3rd Stage, Mysore 22 - bus číslo 93 a 173), ale i mnoho dalších. Samozřejmě můžete absolvovat autentické ájurvédské masáže a další procedury (Pancha Karma atd.) za zlomek ceny účtované na Západě.

V roce 2009 stála měsíční výuka 6 500 rupií,
lekce drop-in byly k dispozici. Mezi cizinci jsou Ajay
Kumar spolu se Sheshadrim nejpopulárnějšími
učiteli ashtanga vinyasy ve čtvrti Laxmipuram.
Každý z nich má svůj osobitý styl a je možné
vyzkoušet drop-in lekce obou dvou před tím, než
se rozhodnete absolvovat dlouhodobější cvičení.
Mysore Mandala, M.  V.  Chidananda,
mandala.ashtanga.org
Centrum, ve kterém se často nad čajem schází
lidé cvičící jógu ve čtvrti Laxmipuram. Od roku
2009 zde učí Chidananda, který je dalším ze žáků
B. N. S. Iyengara.Týden praxe ásan stojí 2 100 rupií,
měsíc pak 7 500 rupií. Kromě toho je tu možné
studovat pránájámu a filosofii, meditace (7 500 /
rupií), cvičit hathajógu (7 000 rupií) a absolvovat
kurzy věnované masážím, ájurvédě, učit se hře
na tradiční hudební nástroje, tančit klasické indické tance atd.

PRANA VASHYA JÓGA

Prana Vashya Yoga, Vinay Kumar,
www.pranavashya.com
Dynamické cvičení, pro které je charakteristické spojení dechu a pohybu. Můžete jej studovat
u Vinaya Kumara, který se stává v Mysore čím dál
populárnějším učitelem a přestože neučí ashtanga vinyasa jógu, mnozí praktikující „aštangisté“
k němu chodí na odpolední lekce zaměřené na
záklony a celkové zvětšení flexibility. Můžete zde
absolvovat minimálně jeden měsíc výuky prana
vashya jógy za 8 500 rupií i lekce záklonů za stejnou cenu. Dále lekce základní pránájámy (5 000
rupií / měsíc) a pokročilé pránájámy (včetně zádrží dechu, bandh atd.) za 6 000 rupií / měsíc.
Měsíční intenzivní kurz (první série prana vashya
jógy ráno, následně hodina pránájámy, odpolední
lekce na záklony a o víkendech výuky krijí - jala
neti, sutra neti atd.) přijde na 22 000 rupií.
Dále lze absolvovat výuku s Premou (Vinayova
matka) - především mantry (chanting), ale i vaření
a další dovednosti.  V sobotní podvečer pak možnost společného zpívání manter na tzv. bhajanu.
Rozhovor s Vinayem Kumarem přinášíme
na straně 18 - 19.

V dubnu 2010 provedla místní policie kontrolu v jednotlivých yogashalách – bylo zjišťováno, zdali jsou praktikující cizinci držitelé k tomu určeného „jógového víza“ či běžného víza turistického.
Nadále tedy není vhodné podceňovat tuto situaci a je pravděpodobné, že zájemci o cvičení se budou muset v budoucnu „jógovým vízem“ prokazovat v případě, kdy budou chtít podstoupit jógový výcvik. Více informací by měla být schopna podat konkrétní
yogashala. Jediný problém je v tom, že něco jako „jógové vízum“
formálně neexistuje. Při žádosti o vízum tedy můžete jako důvod
návštěvy Indie uvést „studium jógy“. Pravděpodobně pak budete
muset doložit pozvání od konkrétního učitele. Více najdete na webových stránkách jednotlivých učitelů.

ATMA VIKASA JÓGA

Atma Vikasa Center of Yogic Sciences,
Venkatesh & Hema, www.atmavikasayoga.com
Pomalejší cvičení atma vikasa učí Venkatesh
se svou manželkou. Je zde možnost absolvovat
i speciální lekce zaměřené na záklony (backbending). Jeden týden výuky stojí 3 000 rupií (s lekcemi záklonů dohromady 5 000 rupií), případně
1 měsíc výuky za 9 200 rupií (s lekcemi záklonů
dohromady 13 200 rupií), drop-in lekce nejsou
možné. Cvičí se od pondělí do pátku, vyučuje se
i pránájáma a filozofie (Pataňdžaliho jógasútry).
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Prana vashya jóga
přímo od zdroje
Foto: Robert Sedmík

Rozhovor s Vinayem Kumarem
prana.vashya.cz@gmail.com

Asi nelze začít jinak, než se zeptat na Tvé začátky s jógou i na to,
jak se Tvé chápání jógy vyvíjelo?
Jógu, zpočátku pouze ásany, jsem
začal cvičit v sedmi letech společně
s matkou. Později se k nám přidal
i můj mladší bratr. Původně jsem
začínal s hathajógou, pak jsem
nějakou dobu praktikoval dynamickou ashtanga vinyasa jógu.
Nicméně po nějaké době jsem začal
hledat něco, co by pro mě bylo
v jistém ohledu náročnější. Hodně
jsem experimentoval při cvičení
s dechem, s pořadím pozic a nakonec jsem začal cvičit dynamickou
sestavu, kterou jsem pak časem pojmenoval prana vashya jóga. Nebylo
to tak, že bych chtěl stůj co stůj vymyslet něco vlastního - postupně
se všechno vyvinulo, jak jsem
s cvičením během let sám na sobě
experimentoval. Všechny přístupy
k jógovému cvičení fungují a jsou

v pořádku. Není to tak, že by jeden
byl lepší než druhý. Každý člověk
potřebuje něco jiného – někdo zesílit, jiný spíš uvolnit… U všech jógových
systémů platí, že pokud chce člověk
sám na sobě poznat účinky, musí
cvičit opravdu intenzivně, nejlépe
denně či alespoň šestkrát týdně.
Zpočátku pro mě byla jóga jenom
fyzické cvičení, asi tak do třinácti let.
Teprve potom jsem začal praktikovat
i pránájámu a postupně si uvědomil, že
je to především práce s vlastní myslí.
U nás se jóga cvičí hlavně ze
zdravotních důvodů, případně
se lidé chtějí cítit fyzicky dobře,
zhubnout, posílit… Mnohem méně lidí se zajímá o jógu jako takovou, o její filozofii.
Často je první motivací lidí ke
cvičení právě potřeba být zdravý,
lépe vypadat. Lidé začnou cvičit
a postupně se mění jejich vnímání
vlastního těla. A jsou-li jednou
vnímavější vůči svému tělu, postupně
se stanou přirozeně i vnímavějšími
vůči své mysli. Uvědomí si, že mysl
je mnohem silnější nástroj než tělo
a právě ona je důvodem, proč se
cítíme dobře anebo špatně. Odtud je už jen krůček k práci s myslí,
praktikování pránájámy, meditace.
Je to pozvolný vývoj. Někdo zůstane
samozřejmě pouze u cvičení ásan, ale

Foto: Petr Hoffelner

Vinay Kumar je mladý učitel
jógy v jihoindickém Mysore,
který má za sebou dvacetiletou jógovou praxi a mnohaleté zkušenosti s její výukou. V posledních letech za
ním přijíždí stále více cizinců
ze všech koutů světa a jeho popularita rok od roku
vzrůstá. V červnu 2010 přiletěl Vinay poprvé do Prahy, aby se setkal se svými
českými studenty a během
dvou seminářů seznámil
i ostatní zájemce se svým
přístupem k dynamické józe.

Petr Smil
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si člověk uvědomí, že za myslí je něco
víc – a to je spirit (duch). Pak se obrátí
třeba ke spiritualitě a meditaci. Když
jsme se připravovali na závody, zavřeli
jsme se na několik dní do yogashaly,
jedli jenom minimálně a několik dní
pouze cvičili. Mnoho hodin denně, málo odpočinku. Bylo to tvrdé, ale bylo
v tom nevyhnutelně i mnoho pokory.
Jde o transformaci.
Co je důležité pro vzájemný vztah
učitele a žáka?
Student by měl učitele respektovat a
plně mu důvěřovat, pak se dá společně
ujít velký kus cesty. Učí se oba dva
navzájem, ten vztah je rovnoprávný,
ale musí tam být určitá míra respektu.
Někdo může mít pocit, že když si zaplatí
intenzivní kurz jógy, má automaticky
právo diskutovat a zpochybňovat to, co
se mu snažím předat. Abych z lidí dostal
maximum, je nutná důvěra. Také proto
mám rád české studenty, s nimiž mám
v tomto směru nejlepší zkušenosti. To
je i důvod, proč jsem přijel do Prahy.
V mládí jsi absolvoval řadu soutěží
v józe, v provádění ásan, a vyhrával
napříč celou Indií, několikrát
i titul Champion of Champions.

Foto: Petr Hoffelner

Přistupují lidé ze Západu k jógovému cvičení jinak než Indové?
Učíme i místní lidi, ale jejich přístup
ke cvičení je jiný, nejsou tak motivovaní. Ind, který je v Mysore doma,
necítí potřebu pracovat tak intenzivně
jako člověk, který sem za jógou přijede.
Místní ví, že kdykoliv může začít
i skončit, že tu bude bydlet třeba celý
život. Má tudíž jinou motivaci, a proto
jsme museli oba přístupy oddělit a místní lidi učíme jinde.
Cizinec ví, že v Mysore bude pouze
omezenou dobu a chce ten čas využít
z hlediska jógy co nejlépe. Cvičí
intenzivně měsíc, dva, i čtyři, pak jede
domů a pokračuje samostatně. Pak se
třeba za rok vrátí a posune svou praxi
zase o kus dál. Proto se snažíme takto nastavit i způsob výuky - vůbec nenabízíme jednorázové lekce, minimální doba je jeden měsíc. U nás lidé cvičí intenzivně a chtějí-li nějakou
lekci vynechat, chci znát důvod, proč
nemohou nebo nechtějí druhý den
přijít. Ano, jsou třeba unavení nebo je
něco bolí, ale chci, aby další den znovu přišli. Jenom tak na sobě na konci pocítí změnu. Samozřejmě nemohu
zaručit, že se budou všichni celý měsíc
usmívat. Fyzické i psychické vyčerpání
může při dlouhodobém intenzivním
výcviku přijít. Každý, kdo cvičí denně,
umí rozlišit zdravou bolest od té, která
ukazuje na nějaký problém. Bolest je
jen produktem mysli. A po pránájámě

Foto: Petr Hoffelner

Foto: Robert Sedmík

i to by mělo být doprovázeno snahou
o soustředění. Jinak to není jóga. Jogín
je stále koncentrovaný, vědomý si toho, co dělá, jak myslí. To se samozřejmě
snažíme přenést i do běžného života.

Jaký je smysl těchto soutěží? Nejsou úplně proti duchu jógy?
Každá mince má dvě strany. Mladý
člověk má přirozeně snahu vyniknout.
Účastnil jsem se soutěží v ásanách
(pozn.: Vinay důsledně rozlišuje mezi
jógou a cvičením ásan) mezi svým
devátým a jednadvacátým rokem, nyní
už asi šest let nesoutěžím. Vyhrávat
soutěže a získávat ceny je také způsob,
jak se prezentovat jako důvěryhodný
učitel. V Indii nemáme žádné certifikace a marketing, jako máte tady na
Západě a soutěže nám v tomhle mohou pomoci ukázat se jako schopný
cvičitel i učitel ásan. Myslím si, že je
to úplně stejné jako v tradičních bojových uměních, kde se také soutěží.
Tato umění mají také výrazný duchovní aspekt, soutěže a závody jsou jenom
demonstrací fyzické stránky. Se závoděním jsem přestal i proto, že jsem
chtěl nechat vyniknout ostatní. Vyhrál
jsem většinu závodů na celonárodní
úrovni a pro ostatní to bylo demotivující. Ale hlavně jsem se chtěl víc věnovat
své jógové praxi a učení.
Většinu roku učíš v Mysore dynamickou jógu – prana vashyu. Jak
bys ji charakterizoval?
Jelikož dech je základní složkou
cvičení, zabýval jsem se dlouhou dobu jeho vlivem na provádění ásan.
Dospěl jsem k přesvědčení, že cvičí-li
se vnímavě, měly by pozice následovat dech, který je nejdůležitější a nikoliv naopak. Skrze soustředění na dech
a jeho kontrolu je pozornost stále
přítomna u cvičení a mysl nebloudí
jinde. Pránájáma je často chápána jako
samostatná jógová technika, zatímco
dříve byla součástí praxe ásan. V prana
vashya józe integrujeme obě techniky
skrze krátké zádrže dechu, které se při
cvičení provádí, takže efekt pránájámy
je částečně pociťován i při praxi pozic.
Zádrže (kumbhaka) napomáhají utišení
mysli. Prana vashya jóga má přesně dané
pořadí pozic. Důležité je i to, jak se do
pozice dostanete a jak plynule navážete
pozici další. Přechod mezi pozicemi
(vinyasa) má stejnou váhu jako samotné
pozice, jejichž efekt vinyasa prohlubuje.
Cvičení je plynulé a dynamické proto, že
napomáhá k udržení a prohloubení pozornosti.
19

REBALANCING
Bolesti zad a poruchy páteře jsou hned na druhém místě po bolestech hlavy a jsou nejhojněji se vyskytující příčinou chronických nemocí, které vedou dnešní populaci k návštěvě lékaře. V posledních více jak dvaceti letech
četnost případů narostla, pro což neexistuje čistě lékařské vysvětlení.

Bolesti zad jsou všeobecně v přímé souvislosti se strachem z upřímnosti v životě. S oblastí zad a páteře souvisejí např. i tato témata: nenechat si pomoci, nechuť
pociťovat sám sebe a jiné formy zdrženlivosti, či neschopnost žít sám sebe a umět se za sebe postavit.

Jaroslava Vatay
www.vatay.cz

Návrat do
vědomé
rovnováhy VIII.

Upřímnost,
opora
a zdrženlivost
Záda, páteř a bránice
Otázky: Jsem spontánní? Jsem vzpřímený či ohnutý? Kolik toho nesu? Jaká břemena nesu? Nakládám si břemena ostatních?

Páteř (Columna vertebralis)
Zrcadlí oporu, dynamiku a je měřičem upřímnosti. Spojuje, co
je nahoře s tím, co je dole. Skládá se z obratlů a z meziobratlových
plotének, tj. mužský princip - co je tvrdé, přináší pevnost a stabilitu
a ženský princip - co je měkké, přináší elastičnost a přizpůsobivost.
Přílišná pružnost znamená nadměrnou přizpůsobivost a přílišná
napřímenost (ztuhlost) je náchylná ke zranění. Páteř může demonstrovat a odhalovat vnitřní postoje: např. „se vztyčenou hlavou”, „křivý člověk”, „zaujmout postoj”, „být sám sobě oporou”, „ukázat záda”
či „narovnat se”.
Součástí rebalancing ošetření s tématem zad a páteře je meditace,
kterou je vhodné provádět ve stoje (popř. při bolestech vsedě) se zavřenýma očima. Spočívá v promítnutí si vlastní minulosti, odkud jsme
přišli, co už je za námi (tj. za zády). Projdeme od dětství, přes pubertu
do dospělosti, až do tady a teď. Můžeme si vybavit důležité momen20
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Psychosomatika
Bolí či zlobí vás tělo
a nevíte si s tím rady?
Nenachází váš lékař
příčiny bolestí či zdravotních obtíží? V rámci
širšího studia craniosacrální
biodynamiky a rebalancingu
věřím, že tělo je moudré
a bolí, čímž nás vyzývá
k řešení otázek týkajících
se našeho života a světa,
naší rodiny, partnerů,
práce, zázemí atd.
Tím, že cítíme, že
něco není v pořádku,
máme jedinečnou
možnost poznat, že
v našem těle je stále
přítomno zdraví - tj. síla,
která se snaží v těle neustále
harmonizovat prostředí k udržení života.
„Lidské tělo (soma) i duše (psyché)
jsou neoddělitelně spojené nádoby.
Většinou je dokonce obtížné určit, kde
je prvotní příčina nemoci.Téměř každá
nemoc je totiž důsledkem kombinace
fyzických, psychických a sociálních vlivů
současně působících na člověka.Tělesné
zdravotní obtíže přetrvávají, pokud biologický samoléčivý potenciál člověka
z psychických nebo sociálních důvodů
selhává. A naopak dlouhodobé tělesné
potíže vedou k duševní zátěži, která se
může projevit psychickými problémy.“
(www.psychosomatika.cz)

Lidské tělo i duše jsou
neoddělitelně spojené nádoby.

ty i lidi ze svého života, a jak nás to vše
ovlivnilo. Někdy je již tato část spojena
s vyjádřením emocí, které nashromážděné v těle čekaly na své uvolnění.
Cílem tohoto cvičení je uznání každé
zkušenosti, vzdání respektu a uvědomě-

kostem – k jedné pevné a druhé, která
se v důsledku stahování svalů pohybuje. Bránice je připojena k vnitřní straně
dolních žeber a k bederním obratlům,
avšak k žádné pevné kosti. Místo toho
je upnuta k vlastní centrální šlaše, která

„Bránice, která zvedá srdce a rozdmýchává oheň,
zažívání a metabolismus, hraje důležitou roli při
udržování našeho zdraví, vitality a pohody”.
Mantaka Chii
ní si, že to, kým jsme teď, jsme také díky
svým zážitkům a zkušenostem. Uznání
své minulosti (akceptace) a poděkování
nám dovolí uvědomit si, čím vším jsme
prošli a také to, že se o tyto zkušenosti
(tedy sami o sebe) můžeme opřít. Pak si
necháme čas procítit změnu v těle, která nastane s uvědoměním si té obrovské
síly, která nás naplní, když zahlédneme,
co máme za sebou. Potom můžeme vnímat současný úkol či výzvu z jiné (lehčí)
perspektivy. Více si můžeme věřit a naučíme se tak stát sami za sebou.

Bránice (Diaphragma)
„duchovní sval“
Bránice je hlavní dýchací sval, který většina z nás nevyužívá plně, a to ze
dvou důvodů: 1. Pohyb bránice je nepříznivě ovlivňován sympatickou nervovou soustavou v důsledku chronického stresu, strachu a dalších negativních
emocí. 2. Je ovlivňována zbytečným
svalovým napětím a špatnou konfigurací kosterní struktury. Abychom pochopili druhý důvod, je potřeba vědět, jak
je bránice připevněna ke kostře. Většina svalů je připojena k dvěma různým

je pod srdcem. Proto je bránice ovlivněna zdravím a pohyblivostí páteře, pánve a s nimi spojenými svaly, které jsou
zase pod vlivem nejen habituálního držení těla, ale také emocí.
„Dýchání samo je zdrojem určitých
pocitů a emocionální vlivy mění dýchací rytmus i hloubku dýchání. Při
různých stavech mysli se dech zkracuje nebo prodlužuje. Obecně platí, že
při nádechu se zvyšuje dráždivost nervové soustavy i svalů a při výdechu
se dráždivost snižuje. Při stresu se
dýchání stává mělké, povrchní s převažujícím horním typem dýchání. To
způsobí zapojení svalů v oblasti krku,
šíje a ramen do dýchání, čímž se zvy-

šuje jejich napětí a to je pak zdrojem
dalších nepříjemných prožitků,” uvádí Stackeová ve svém článku Psychosomatika ve fyzioterapii.
Bránice je branou, skrze kterou
stoupají v břiše vzniklé hluboké pocity k vyšším částem vědomí těla. Je hranicí a zároveň spojením mezi horním
(mužským) a dolním (ženským) světem. Břicho plné kvasících pocitů, které se derou ven, je kontrolováno bránicí - jakou intenzitou budou tyto pocity vyjádřeny. Pružná a funkční bránice
poskytuje plynutí energie spontánním
a přirozeným způsobem. Chronické
zadržování pocitů v břiše vede ke ztuhlosti, opancéřování bránice, břicho se
stává tlakovým hrncem a ventilem
může být psychická či fyzická nemoc.
Uvědomění si propojení jednotlivých struktur a procesů v těle, v tomto případě svalů zad, páteře, bránice
a dýchání, nám pomůže objevit řešení a plnit úkoly, které nám tělo ukazuje
skrze nemoc, blok či bolest. Větší vědomí těla, naslouchání a porozumění,
co je vlastně „tím úkolem”, přijde s větším poznáním sama sebe (a své fyziologie), také s fyzickým cvičením, vědomým dotykem (masáží) či meditací.

Použitá literatura: Rudiger Dahlke: Nemoc jako symbol, Tělo jako zrcadlo duše
Dennis Lewis: Tao dechu; Thomas Greiner: Osho Rebalancing

VATAY
BODYWORK
VATAY
BODYWORK



„Pečuj o své tělo a respektuj ho, tvůj růst je závislý na tvém vztahu k němu.“

Rebalancing - psychosomatická terapie
Craniosakrální biodynamika
 Psychosomatika
S originálem tohoto inzerátu máte nárok
na slevu 50 % na úvodní ošetření dle výběru!



Jaroslava Vatay
Michalská 11, Praha 1 (metro Můstek)
e-mail: info.varay@gmail.com
tel: +420 773 299 343
www.vatay.cz

inzerce
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POHLED DO DUŠE

Určitě jste se někdy skáceli v balanční pozici při pokusu se v ní za
každou cenu udržet, podobně jako jste sem tam mimo podložku
lpěli na něčem, až se vše zvrtlo v opačný extrém… Pokaždé šlo o to
samé: o přetahování mezi úsilím a odevzdáním se. Síla protikladů je
jedním z prvních principů jógy, na který narazíme, ať už na podložce
nebo mimo ni. Uvědomění si dualit a jejich působení nám otevírá jedinečný prostor „ohmatat“ si je, a tak se vydat na cestu k jejich harmonizaci a oproštění se od jejich protichůdných sil.

Zlatý střed

Jóga a meditace
„Zkus donutit tělo, aby zůstalo v klidu, a ono se vzbouří. Spíš ho
nauč, jak se odevzdat.“
Pandit Usharbudh Arya
„Jóga v zásadě směřuje do středu uchopuje různé dvojice protikladů
a vede je do centra,“ vysvětluje dlouholetý student a lektor jógy James Boag během svého pobytu v Praze, kterým si proložil své působení v indickém Mysore a Bangkoku, kde studuje
sanskrit. I když těžce popsatelný, podle Boaga je pro každého z nás odlišný
tento střed vyváženosti - prostor, kde
se cítíme nejvíc sami sebou, kde se naše vědomí uvelebí v čiré přirozenosti.
22
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Na úrovni ásan je podle Pataňdžaliho tento střed sloučením pevnosti
a nenucenosti. Tato harmonická integrace věcnosti s plynulostí a lehkostí vyžaduje jemné vnímání obou vlastností
a také bodu, kde se protíná.

Hra protipólů – nechat věci
plynout či o ně usilovat?
„Jediné místo, které je upřímně pevné, je také nenucené,“ vysvětluje Boag.
„Naopak to, které je upřímně nenuce-

Martina Čermáková
martina.cermakova@gmail.com
né, je také pevné. Klíčová je kultivace vědomí těchto sil, jen tak můžeme
postupně zjemňovat a ladit vnímání
hry protipólů.“ Úsilí spočívá v udržení bdělého stavu mysli v přítomnosti
a pozornosti v celém těle, odevzdání
se v tom, že neusilujeme nadmíru, že
jsme bdělí, ale přitom uvolnění.
I když informace zvenčí mohou inspirovat nebo naklíčit tento proces, lektorka
jógy Lucie Königová zdůrazňuje, že zkoumání protikladných nuancí je individuální. Někomu například jde lépe úsilí, druhý by měl spíš vyvažovat nadměrnou rezignaci. Z vlastních zkušeností se studenty zaznamenala, že každý z nás má jiné
tendence, které se přenáší na jógovou
podložku. Pojato v extrémech, na jedné
straně spektra je „černý rytíř“ s potřebou
na podložce krvácet, zatímco na druhé
pohodlný „medvídek panda“.
Zpravidla bývá snazší vnímat síly
protipólů u hrubších vrstev, tedy na fyzické úrovni našich těl v ásanách. Ale
nemusí to tak vždy být. Köningová při-

Nenucené úsilí meditace
Najděte si pohodlnou polohu
a zavřete oči. Všechno se začne samo
od sebe zklidňovat.
Registrujete spoustu věcí. Vnímáte
zvuky, pocity v těle. Všimli jste si, že se
to všechno odehrává samo od sebe?
Myšlenky přicházejí samy od sebe.
Nechte je plynout tak, jak přicházejí,
nenuceně, spontánně.
Pokaždé, když zpozorujete úsilí,
nechte ho plynout. Možná je to snaha
prožít určité pocity, možná se něčemu
bráníte.
I úsilí se rodí nenuceně, přirozeně. Nevadí, co se stane. Nechte to být tak, jak
to přichází, klidné, nenucené bytí.
Čas od času můžete přesunout pozornost ke svému dechu. Dýchání
se děje bez jakéhokoliv úsilí. Buďte
bez úsilí jako dech. Pokud si všimnete
úsilí, pozorujte, jak se samo přirozeně
rozpouští. V naprostém klidu.
Tuto meditaci nemůžete nijak vylepšit,
všechno se odehrává přirozeně.
Všimněte si dechu, jak vchází
a odchází. Neznepokojte se, když vypluje na povrch úsilí, neznepokojte se
tím, že vám to vadí.
Klidné, otevřené vědomí, přirozeně
bez snahy. Je v tom vědomí snaha?
V tom tichém vědomí, ve kterém se
všechno odehrává? Nenucenost je naší
podstatou. Odpočívejte ve své podstatě.
Dovolte si tento odpočinek. Nic se
nepotřebuje změnit. Nic nelze změnit.
Mary Maddux, Meditation Oasis

Z psychoterapeutické
praxe

HNĚV
Koláž: Simona Zahradnická

jala za vlastní principy o dualitě teprve,
když se ocitla před smrtí své babičky.
„Pro mě bylo nejtěžší jenom sedět a nedělat nic, jen s ní být,“ říká. „Pořád jsem
vnímala, jak se všichni ostatní snažili
dát ji buď naději, nebo nějak něco udělat. A protože jsme nebyli schopni nic
nedělat a jen s ní být, tak jsme měli potřebu o něco se snažit a usilovat. Přitom
bychom jí bývali daleko líp pomohli
tím, kdybychom s ní jen byli.“
Dobrým základem je rozlišovat, kdy
je potřeba nechat věci plynout a přijmout je. Podle Königové je práce na
podložce to minimum, ásana jen formou sbližování se sama se sebou,
a tím pádem cvičištěm pro síly a duality každodenního života.

Markéta Sulánská
www.sulanska.com

V minulém čísle jsme otevřeli téma důležitosti prožívání emocí. Začali jsme
strachem. Další ze základních emocí je HNĚV. Vnitřní oheň. Emoce, kterou
každý člověk zná a prožívá. Často však bývá potlačována, neboť je společensky nejméně tolerovanou. V rodině, ve které vyrůstáme, se tvoří i naše emoční vzorce. Záleží tedy na tom, zdali jsme vychováváni v prostředí, které hněv
akceptuje nebo v prostředí, pro které je přípustnější například emoce smutku.
Tak můžeme rozpoznat, jaké emoce jsme schopni projevit navenek, a které
naopak si schováváme uvnitř.
Není třeba zdůrazňovat, že každá emoce, která je neprožitá ven, nebo se musí
vnitřně transformovat do jiné (např. hněv v pláč), vytváří v duši disharmonii. Proto nám nejen současná psychologie radí - hledej sám sebe. Jaké emoce jsme tedy schopni prožít bez problémů, a které vytěsňujeme? Které vzorce kopírujeme
z prostředí? Které jsme se naučili v rodině? Které prožíváme snadno, a které méně?

Hněv – emoce růstu
Stejně jako smutek, má i hněv své důležité místo v našem růstu. Pokud se
v nás vnitřní oheň rozhoří a my cítíme vztek, duše nám tím chce něco říci. Hněv
prožíváme ve chvílích, kdy někdo nebo něco narušuje naše hranice. Hranice
citové, morální, estetické. V momentě, kdy nás duše na nabourání hranic upozorní, měli bychom situaci změnit. Většinou jde o to říci NE. Ne, nechci to dělat.
Ne, nebudu takto žít. Hněv je oheň. Oheň je energie. Energii potřebujeme k tomu, abychom NE řekli a změnu udělali. Pokud známe sami sebe, rozpoznáme
signál včas a hněv je konstruktivní emocí růstu. Pokud hněv potlačíme, nemáme energii na to říci NE. Potom se v nás hněv stane destruktivním, uzamčeným
a projevuje se v zástupných situacích - v agresivitě, sexuální deviaci nebo v nejrůznějším onemocnění těla.
Pokud tedy umíme hněv prožít zdravě, je naším přítelem, který nás bezpečně vede cestou svobody a projevu toho, kdo jsme. Umíme si vydobýt své místo
na slunci čistě a otevřeně, bez záludností a úskoků. Jsme čitelní pro sebe i ostatní a vytváříme tak harmonické ovzduší kolem sebe. Nebojme se rozpoznat náš
krásný vnitřní oheň a dát mu místo ve svém životě. Hněv nebyl vesmírem stvořen, aby ničil, ale aby nás vedl vpřed a abychom vůbec měli sílu vpřed jít. Poslouchejme svoji duši, když začne bránit to, kým je. Pak náš život poplyne jako
řeka, která se nebojí kamenů a spádů. Budeme vytvářet peřeje a vodopády života v souladu s vesmírnými dary svých emocí.

Kdybychom tak dokázali projevit pravý hněv v pravou chvíli, stal by se přiměřeným řešením problému, lékem bez negativních vedlejších účinků, spíše než
chronickým stavem bezmoci, z níž se rodí destrukce.
G. Roth
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Z INDICKÉ MYTOLOGIE
A FILOZOFIE

Mytologické aspekty ásan

jídla, přiložila na oheň vlastní nohu. Indra
poznal její oddanost a Šrutavatí se pak stala
jeho manželkou.

X. díl

BHARADVÁDŽÁSANA
Bharadvádžova pozice
knaisl.webz.cz

Historie Indie je uložena
v mýtech a legendách.
Nejstarší a nejznámějších
z nich je Rgvéd. Ten se skládá
z 1028 hymnů rozdělených
do 10 knih či cyklů nazvaných
mandala. Autorství Rgvédu
je připisováno některému
z kněží - bráhmanů, mezi
které patřil i rši (mudrc)
Bharadvádži.

Ršiové byli staroindičtí světci, kteří často žili jako poustevníci či potulní asketové. Byli považováni za nositele zjevené pravdy, kterou zvěstovali lidem. Byli nejen autory knih, ale často se stávali i hrdiny bájí, o kterých se například v Rgvédu vypráví. Svou svatostí získali nadpřirozené schopnosti i moc, které jim propůjčili bohové, takže občas zastínili i samotné bohy. Žili odděleně, někdy také
s učedníky, či se svými rodinami v horách, lesích nebo skalních jeskyních a jejich život byl plný odříkání a rozjímání. Řada ršiů přišla na svět za mimořádných
okolností, například z boku či stehna své matky, jiní jako Bhárata strávili v matčině lůně celé tři roky.

Bohy oklamaný světec
Podle hinduistické tradice je až 48 000 ršiů, z nichž sedm (saptarši) patří do
skupiny tzv. velkých ršiů, ztotožňovaných se sedmi hvězdami tvořícími souhvězdí Velké medvědice (Velký vůz). Do této skupiny patří také Bharadvádža.
Rši Bharadvádža získal od bohů dar nesmrtelnosti silou své vlastní askeze.
Bohové však svého daru začali později litovat, neboť zbožnost světce je začala
ohrožovat. Proto vládce bohů Indra seslal za světcem krásnou vílu Ghrtačí, aby
ršie vytrhla z jeho soustředění, a zmařila tak jeho pokání. Nebeská kráska se
před poustevníkem ukázala nahá při koupeli, Bharadvádža podlehl nadpozemským půvabům víly a podle tradice vypustil své sémě do vědra (dróna). Zplodil
tak syna Drónu, proslulého lučištníka a učitele válečného umění, hrdinu eposu
Mahábhárata. Málo se ví, že se z vědra Bharadvádžovým semenem také narodila legendární kajícnice, učená Šrutavatí. Ta se rozhodla získat za manžela samotného krále bohů Indru. Když ji Indra jednou v přestrojení navštívil, hned jej
poznala a nejlepšími jídly ho hostila. Protože neměla dost otopu pro dovaření
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V hathajóze se Bharadvádžova pozice řadí mezi meditační sedy. Traduje se,
že při přesném provedení, dovede člověka
k opravdu hluboké meditaci.

Provedení

Foto: Miroslav Šneberger

Ivana a Jan Knaislovi

Bharadvádžásana

Výchozí polohou pro tuto ásanu je
sed roznožmo. S nádechem pokrčte pravou nohu a položte ji chodidlem vzhůru
na stehno natažené levé nohy, co nejblíže
k tělu. Pak ohněte levou nohu do překážkového sedu tak, aby se pata dotýkala levé
hýždě. Kolena leží na zemi vedle sebe. S nádechem vytáhněte trup do délky a s výdechem vytočte tělo mírně vpravo, torze vychází ze spodního konce páteře a směřuje vzhůru. Pravou ruku opřete vpravo za
tělem, případně ji ohněte, veďte za záda
a uchopte jí palec pravé založené nohy. Levou rukou se opřete dlaní o zem z vnější
strany pravého kolena, nebo její prsty zasuňte pod koleno. Nesnažte se pohyb do
torze vést rukama, ty jsou jen pasivními
účastníky, neboť celý pohyb
vychází z páteře. Zatáhněte
ramena dozadu a pak je zatlačte dolů. Pohled směřujte
přes levé rameno. V pozici normálně dýchejte a vnímejte pocity, které se objevují v souvislosti s dechem v oblasti břicha
i hrudi. Cvik opakujte i na opačnou stranu.
Začínejte vždy s vytočením doprava, abyste
podpořili peristaltiku střev. Existují i jednodušší varianty, např. chodidlo jedné nohy
není vytočeno a položeno na stehno opačné nohy, nýbrž obě nohy leží na stejné straně těla, pouze překřížené v kotnících.

Účinky
Ásana působí na záda, která uvolňuje i posiluje (speciálně dolní část zad). Napomáhá správnému držení těla, odstraňuje
bolest zad a zvyšuje pružnost páteře. Uvolňuje také klouby ramen i nohou, a to převážně kyčle. Představuje účinnou masáž
pro břišní orgány, zlepšuje zažívání. Přináší
pocit klidu, odstraňuje stres a vede k introspekci.
Není vhodné ji provádět při menstruaci a v těhotenství (zvyšuje tlak v dolní oblasti břicha) a opatrní musí být i lidé s vysokým či nízkým krevním tlakem.

V jógové tradici je čakrový systém pilířem celé nauky.
Každý praktikující se dříve či
později dostane k energetickému vnímání svého těla a tedy
i k poznávání a poznání energetického systému čaker. Nejvíce používaný je sedmičakrový systém, který se prolíná
celou naukou a výukou jógy
(podrobně jsme o něm psali
v minulých číslech).
Markéta Sulánská
www.sulanska.com
Často opomíjená je čakra pod nohama
(nultá), která celý systém (tedy i čakry
8. - 13.) kotví k planetě Zemi a člověku
tak vnáší do života celkový smysl zrození zde v těle a na této planetě.
Transcendentní čakrový systém
je pokračováním systému základního a skládá se, nebo lépe řečeno
vibruje, čakrami 8. - 13. Tyto vibrace se pojí k našim jemnohmotným
realitám. Tedy k životům mimo tuto solární soustavu a mimo tento energetický systém. Mnoho jogínů a duchovně
hledajících dochází k přímé zkušenosti existence na více
úrovních najednou. To znamená, že není jen tento svět, tato
hmotná realita, ale naše existence je mnohem komplexnější a naše vnímání reality se rozšiřuje.

Koláž: Simona Zahradnická

Transcendentní
čakrový systém

vědomou aktivací se otevírá potenciál člověka jakožto spirituální bytosti s duchovními schopnostmi. Jakožto bytosti,
která se podílí na lásce a tvoření vesmíru, a která je schopna dosáhnout absolutního zduchovnění hmoty.
Prostupováním horním systémem se překonávají hranice času a prostoru, člověk dochází k poznání úkolu sebe
sama jako duše vesmírné, mnohadimenzionální. Stále více si sebe
sama uvědomuje jako energii, která je stejná, jako energie, ze které
je stvořen celý vesmír (chi, shakti).
A nejen to. Jedinec ví, že i sám se
na tvoření vesmíru podílí a současně je i vším stvořeným. Prožitek JEDNOTY a LÁSKY je od sedmé čakry nahoru samovolný. Nakonec dochází k prožitku sebe sama jako ZDROJE neboli VĚDOMÍ,
které si vše uvědomuje a k úplnému sjednocení s ním. Když tohoto
poznání člověk dosáhne, svobodnou vůlí své kosmické duše rozhodne, zda-li se ve zdroji rozplyne nebo vnese-li zdroj zpátky do
hmoty, těla, do nulté čakry a spojí tak vědomě hmotné s duchovním. Ve svém potenciálu je to tak
stále, ale mysl člověka od zdroje
oddělila, a proto byla vytvořena
realita dvojnosti.
Práce s vyššími čakrami je
proto přirozený postup každého jogína a duchovně hledajícího ke svému prvotnímu bytí. Navazuje na poznání čaker 1. až 7.
a plynule tak rozvíjí náš duchovní potenciál.

Člověk jako vesmírná duše
Vyšší čakry nás provází těmito dimenzemi a my se vědomě
podílíme na jejich očistě a získáváme poznání prožitku. Touto

PŘEDPLATNÉ ČASOPISU

Více
informací
na straně 64

objednávejte na telefonu 800 300 302 nebo na e-mailu: predplatne@jogadnes.cz
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Foto: Chillicake.com

Stařec šel úzkou blátivou cestou mezi
dvěma rýžovými poli. Každou chvíli se
zastavoval a holí, o kterou se těžce opíral, hledal pevnější bod před sebou, aby
mohl pokračovat v cestě. Pocestný, který
šel kousek před ním, se často otáčel a přemýšlel, zdali se nemá vrátit a starci pomoci. Znenadání se zezadu přiřítil další muž. Velmi spěchal. Zdálo se, že nic
kolem sebe nevnímá. Když míjel starce,
bezohledně ho srazil k zemi a ani se neohlédl. Stařec se pomalu zvedal ze země,
když tu k němu přiskočil pocestný, který šel před ním. Podal mu cestovní tašku,
která ležela v blátě, a pomohl mu očistit
oděv. Stařec se otočil a pokračoval dál ve
své cestě. Pocestný se podivil: „Co jste to
za člověka? Když vám někdo ublíží, ani
se nebráníte. Když vám někdo pomůže,
ani nepoděkujete.“ „A proč?“, podivil se
stařec. „To vše za mne obstará karma.
Vám, který jste mi pomohl, se dostane požehnání. A toho druhého čekají nesnáze. Já nejsem soudce. Každý si svůj osud,
svou karmu, vytváří sám.“

Čtyři cesty jógy III. díl

Ivana a Jan Knaislovi
knaisl.webz.cz

Karmajóga

„Činnost konaná bez připoutanosti je snadnou cestou k dosažení skutečného
cíle života, kterým je sjednocení s Bohem.“
Šrí Rámakrišna
Karmajóga je jednou ze čtyř základních cest jógy. Učí nás, jak máme pracovat, abychom dosáhli dobrých výsledků, a přitom netoužili po odměně. Šrí Rámakršna říká, že karmajóga je spojení s bohem pomocí práce.
Činnost je pro lidi přirozená, a bude-li
ji člověk vykonávat bez touhy po odměně, může se konání stát očišťujícím
a bude omezovat jeho ego.
Přirozeností člověka je činnost, je
všudypřítomná a nikdo nemůže stát
mimo ni. V Bhagavadgítě o tom Krišna říká: „Nikdo nemůže být ani na
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okamžik nečinný. Vše směřuje nevyhnutelně k činnosti.“ Jenomže každá
činnost přináší nějaký výsledek, ať
už odměnu nebo zklamání, a zpětně
ovlivňuje člověka a motivuje ho k další činnosti. Jak tedy takovou práci provádět? Rozhodně bez očekávání, bez
touhy po odměně, ocenění a vděčnosti druhých. V józe pojem vděčnosti a nevděčnosti neexistuje, je jen povinnost (dharma), a tu má pouze ten,
kdo koná, nikoliv ten, kdo pomoc přijímá. Kdo si zakládá na činnosti, na
práci pro druhé, stává se závislým na

práci, neboť baží po ocenění. Závislost ho připoutává a tím zbavuje svobody.

Karmajóga – činy pro druhé
Jaká je tedy povaha karmajógové
činnosti? Především je dobrovolná,
tedy její výsledky nás nepřipoutávají.
Úspěch, neúspěch, zisk i prohra mají pro nás skoro stejné kvality. Přijímáme je. Upevňujeme v sobě postoj
pozorovatele a v mysli přetrvává pocit plnění povinnosti, kterou splácíme
dluh Nejvyššímu. Stvoření světa bylo
velkou obětí Svrchované bytosti, kterou z lásky podstoupila, a my očištěním svého ega tuto oběť vykupujeme.

Činnost v duchu karmajógy je činěna ve prospěch druhých, bez touhy
po odměně, kdy pomáháme druhým
proto, že je to potřeba. Taková činnost
pak člověka očišťuje, přetváří kvalitu
jeho ega, ze kterého vycházejí tužby
a přání. Zbavíme-li se těchto pout, rozvine se naše tvůrčí potence, objeví se
pocit volnosti, naplnění, klidu a štěstí.
Slovo karman znamená v sanskrtu
čin, konání či jednání, a často se překládá jako mravní princip činnosti.
Každá naše činnost, ale také myšlenka
a řeč, vytvářejí určitý následek, a kvalita tohoto činu také rozhoduje o kvalitě následku. Předpokladem tvorby
nového karmanu je, že tato naše činnost, myšlení a řeč jsou iniciativní,
tedy sledují nějaký účel. Je-li ale činnost vykonávána ukázněně, opravdu
bez lpění na výsledku, bez touhy po
odměně a s odevzdaností bohu, pak
uvolňuje pouta karmanového zákona.
Člověk má možnost ovlivnit svůj další
život tím, jak myslí, co říká a jak koná.
Nesobecká činnost nezanechává kar-

mické následky a přispívá k vyčerpání vlastní karmy, čímž člověka navrací jeho božské podstatě. Práce tak není cílem, ale prostředkem karmajógy.
Karmajóga není charitativní činností.
Jakýkoliv záměr, i dobrý, je vždy jen
semínkem touhy, třeba touhy pomoci. Je třeba jít ještě dál, až za stupeň,
kde přání nebude a kde zůstane jen
vědomá pozornost, nezaujatě sledující jako svědek, co se s námi odehrává.

Karman - pouto mezi životy
Karman nelze v životě obejít, nelze se mu vyhnout. Pokusí-li se člověk
z něj uniknout, například sebevraždou, jeho důsledky v příštím životě
budou ještě tvrdší. Karman se přenáší
mezi našimi životy jako pouto, s kterým jsme při narození svázáni. Je souhrnem skutků člověka, které určují jeho další znovuzrození. S karmanem
a karmajógou úzce souvisí karmanový zákon, který odpovídá na otázku
o původu a smyslu utrpení ve světě.
Mravní podstata tohoto zákona při-

pomíná, že dobré činy mají dobré následky, zatímco nevhodné konání je
zdrojem dalšího utrpení, protože plodí nové zlo. Tento řád není pro člověka trestem, naopak je výzvou, aby člověk žil ctnostně a naučil se konat dobro. Je účinným nástrojem výchovy
k moudrosti a k mravní spravedlnosti. Jedinec nemá nad sebou žádného
soudce a ani on sám není soudcem.
Je tím, kdo nese zodpovědnost za sebe i za druhé.
Ke konečnému cíli nás však karmajóga dovést nemůže. Ať je naše činnost vykonávána bez motivu, přesto
za ní stojí naše rozhodnutí a to je projevem ega. Ega očištěného, ale stále
omezujícího. Jinak to ani nejde. Proto
je třeba v sobě rozvíjet pocit, že veškerá práce, život který žijeme, a vše, co
je s tím spojeno, patří bohu. Karmajógu musíme doplnit přístupy bhaktijógy, cesty oddanosti a lásky. Teprve
tehdy se činnost změní v trvalé zbožnění, a přijde-li milost, dosáhneme
osvobození.

inzerce

ESOTERIKA a BIOSTYL
stretnutie tajomna so zdravím
Človek dostal
do daru vzácny
nástroj, ktorým
sa odlišuje od ostatných živých bytostí, a to
schopnosť k svetu pristupovať racionálne a logicky uvažovať. Dokáže sa učiť, adaptovať sa
na nové situácie a robiť rozhodnutia na základe
získaných poznatkov, či vysvetľovať existenciu
rôznych javov a úkazov. Každý z nás sa však
určite stretol s vecami, ktoré nie sú rozumovo vysvetliteľné a uchopiteľné zmyslovým vnímaním.
Občas nastanú situácie, kedy nám niečo zhora
zabráni konať tak, ako by sme sa za normálnych
okolností rozhodli. Hovorí sa vtedy o znameniach, osude, vyššej moci alebo iných podobných pojmoch. Aj v našom okolí sa stretávame
s ľuďmi, ktorých schopnosti sa vymykajú tomu,
čo sa bežne dokážeme naučiť pri štúdiu v škole
alebo na kurzoch.

Zaujíma aj Vás svet tajomna? Hľadáte odpovede na
otázky visiace medzi nebom a zemou? Alebo Vás
občas prepadne zvedavosť a chceli by ste sa dozvedieť viac o tom, čo sa vymyká exaktným princípom logiky? V takom prípade si do kalendára
poznačte dátum 30. 9. – 2. 10. 2010, kedy sa v Incheba Expo Bratislava po tretíkrát koná zábavný
a vzdelávací veľtrh ESOTERIKA.
Súbežne s ESOTERIKOU prebieha veľtrh zdravej výživy a ekológie BIOSTYL. Našu Zem si čoraz
viac svojou činnosťou znečisťujeme a je objektívnym faktom, že aj z tohto zlého zaobchádzania
plynie mnoho negatívnych efektov na zdravie
človeka. V posledných obdobiach sa veľa hovorí o biopotravinách. Ich široká ponuka sa objaví
práve na veľtrhu BIOSTYL. Návštevníci budú mať
možnosť sa s nimi oboznámiť, dokonca sa inšpirovať ukážkami prípravy jedál z nich. Prebehne aj
hlasovanie o Biopotravinu roku 2010.

Tešíme sa na stretnutie s Vami na výstavisku Incheba Expo Bratislava počas veľtrhov

ESOTERIKA a BIOSTYL 2010, ktoré v termíne 30. 9. – 2. 10. 2010

prebiehajú súbežne s medzinárodným veľtrhom kozmetiky INTERBEAUTY.
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POHLED DO DUŠE

Čtení z duchovních textů
IV. díl

Puruša je zářící, avšak beztvarý, vesmírný duch, já univerza.
Je ve všem a současně mimo vše,
nezrozený, neposkvrněný dechem a rozumem.
Stojí dokonce i nad pohnutkou zaujmout nějaký tvar.
Z něho je do života povolán dech, rozum i smysly,
A následně vzniká éter, vzduch, světlo, voda
a konečně země - základ všeho.
(Upanišady, otištěno v knize:
K. P. Michel a W. Wellmann: Jóga pěti elementů)

Ve zlatém třpytu
vycházejícího slunce
se posaď
se zkříženýma
nohama.
A nechej pohled
klouzat po
obzoru…
Bezmračné nebe
září sametovou
modří.
Žádný zvuk
neruší hluboký
mír toho, kdo bdí.
(Jóga pěti elementů)

Na počátku řeklo beztvaré já:
JÁ JSEM a stalo se vědomým si
sebe sama.
Když uvidělo, že je samotné, zaplavila ho tíseň.
Přemýšlelo a pak pravilo k sobě sama:
„Protože neexistuje nic, co by bylo mimo mě
(vše-jediné) – čeho bych se mělo obávat?“
A všechna úzkost odezněla, neboť strach se
rodí pouze z vědomí oddělenosti.
Ale já nebylo ještě šťastné, neboť si připadalo osamělé.
Toužilo po nějakém společníkovi. A tak přijala
prapůvodní touha já podobu
a stvořila vnitřní objetí pramužského a praženského.
Aby se vzájemně poznaly, uvolnila je ze svého objetí.
Z Jednoho se stali dva a z Dvojího mnoho.
Tak vznikla prapůvodní podoba života.
(Upanišady, otištěno v knize:
K. P. Michel a W. Wellmann: Jóga pěti elementů)
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IV, 19: Mysl neumní být současně obojím: předmětem
vnímání i vnímatelem (tj. viděným a vidoucím).
Komentář: Mysl nedokáže poznávat dvě věci současně. Pohybuje se ale často od jednoho vjemu ke druhému takovou
rychlostí, že se zdají být současné.
(Pataňdžaliho Jógasútra,
překlad a komentář: František Benda)

49. Ten, jehož pochopení je
volné od připoutanosti,
a který svou bytost
podrobil, jehož
touhy vyprchaly
– ten zřeknutím
se přichází ke
svrchovanému
stavu, který
všechnu
činnost
překračuje.
Komentář:
Gíta opakuje,
že sebekázeň
a oproštěnost
od tužeb jsou pro
duchovní dokonalost
naprosto zásadní.
Připoutanost k objektům
a pocit ega jsou pro nižší povahu charakteristické. Máme-li se
pozvednout k poznání našeho pravého
Já, které je Sama Sebe vědomé a je samosvítící, pak musíme napřed porazit naši
nižší přirozenost, spojenou s nevědomostí
a netečností, s její láskou k světským
předmětům apod.
„Stav, který všechnu činnost překračuje“ – to nepředstavuje
úplné odtažení od veškeré činnosti. Dokud žijeme ve
fyzickém těle, je zřeknutí se aktivní činnosti nemožné. Gíta
trvá na vnitřním zřeknutí. Jelikož ego a příroda si jsou blízcí,
osvobozená duše, když se stane brahman, čirým Já, které
je popisované jako tiché, klidné, neaktivní, působí ve světě
přírody, přičemž ví, co příroda je.
Nejvyšší stav, který je zde popisován, není pozitivní
vejití v Pána, ale negativní uvolnění od žádostí.
(Bhagavadgíta, přeložil Rudolf Skarnitzl)
-jd-

Podzimní detoxikace

Jakub Šamberger
www.poweryoga.cz

21 dnů detoxikační kúry

Detoxikace na všechny způsoby je velkým podzimním
fenoménem. Všude se dočtete všemožné návody, jak
detoxikaci provádět. Některé jsou mírné, jiné naopak
velmi náročné na provádění.
Pokud se chystáte vyzkoušet
nějakou detoxikační proceduru, pečlivě zvažte časový
úsek, do kterého ji zahrnete.

Jana Altnerová
www.zmenazivotnihostylu.cz

Proč vlastně podstupovat
detoxikaci? Lidský organismus je
neustále vystaven působení různých
druhů toxinů, které se do těla
dostávají jednak ze zevního prostředí
(např. znečištěný vzduch, chemické
látky, nezdravá strava, těžké kovy),
ale potýká se i s toxiny, které vznikají
třeba při práci metabolismu, trávení
nebo se tvoří během nemocí či stresu.

Do boje s toxiny se každý den pouští hlavní vylučovací orgány - játra, lymfatický systém,
ledviny, střevo, kůže a plíce. Jejich náročnou práci však zbytečně komplikují nevhodné
stereotypy lidského chování, jako je kouření, nadměrné pití alkoholu, nevhodný výběr
stravy, zbytečný stres a nedostatek pohybu… Stálý přísun toxinů oslabuje bojující orgány. Nadměrné zahlenění, plynatost, únava, zácpa, bolesti hlavy - to je jen malý výčet
neduhů, které nás zbytečně oslabují. Detoxikace může být šancí, jak se zase cítit lépe.

Většinou se v časopisech dozvíte, jak
je to snadné. Stačí popíjet hodně vody,
bylinkové čaje, zacvičit si jógu, zajít
do sauny a na masáž… A potom se
budete cítit báječně! Nikdo vám už
neprozradí, že hlava vás bude bolet
jako střep a nebudete mít vůbec sílu
a energii. Že velmi pravděpodobně
budete „válčit“ s chutěmi na všechno,
i na to, co normálně vůbec nejíte.
Zkrátka nebude to idylka z fotek,
které články o detoxikaci doprovázejí.
Sám jsem, společně s ostatními
kolegy v práci (bylo nás pět), zvolil
jako svou první detoxikaci týdenní
očistnou kúru, která obsahovala
pouze pití ovocných a zeleninových
šťáv. A protože nejsme troškaři, objednali jsme se k tomu na výplach
tlustého střeva.
Můj první den byl opravdu
skličující. Musel jsem se zavřít
v kanceláři, abych necítil vůni kávy
z naší kavárny a všem jsem zakázal
mluvit o jídle. V poledne dostoupila
bolest hlavy takového stupně, že jsem
přemýšlel o tom, že kúru ukončím.
Nezbylo mi nic jiného, než se obklopit
hrnky s bylinkovým čajem a sklenicemi
vody. Hlad je přeci převlečená žízeň.
V naději že druhý den bude lehčí,
jsem ráno otevřel oči a první, co mi
proletělo hlavou, byla nesnesitelná
bolest, kterou bych přirovnal k tisíci
zapíchnutých špendlíků. Samozřejmě
do mojí hlavy. Chvíli jsem se potil,
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Speciální příloha

Foto: Chilicake.com

Detoxikujte,
ale s rozumem

...Detoxikujte, ale s rozumem
chvíli mi byla zima. Neměl jsem sílu zvednout
ruku, abych se napil čaje. V podstatě jsem nebyl
schopný celý den myslet na nic jiného než na
jídlo.
Myslíte si, že třetí den už musel být lepší?
Nebyl! Ovocná šťáva ke snídani a lněné
semínko na lžíci mi vůbec nezvedly náladu.
Navíc jsem tento den přidal ke své kúře výplach tlustého střeva. Najednou jsem měl další
problém. Moje svěrače nebyly ani po deseti
letech cvičení jógy natolik silné, aby udržely nápor střev. Pohyb po městě jsem musel omezit
na minimum a jenom do těch míst, o kterých
jsem věděl, že zvládnu hygienu toalet.
Čtvrtý den moje slabost dostoupila maxima.
V poledne jsem usnul u oběda. Rozumějte:
u zeleninové šťávy a detoxikačního čaje. Nevím,
jak jsem večer zvládl odcvičit svoji lekci. Vlastně
ani nevím, jestli jsem ji měl.
Pátý den jsem se probudil a bál se otevřít
oči, pohnout, zkrátka cokoli. Ale nic se nedělo.
Nebolela mě hlava, ani tělo. Neměl jsem hlad
a dokonce lněné semínko chutnalo ten den
nějak lépe.
Šestý den jsem si vyloženě užíval. Úplnou
pohodu jen občas vyrušila chuť na kávu, kterou
provokovativně popíjeli moji nedetoxikovaní
kolegové. Se slovy „kofein je nepřítel“, jsem ji
z hlavy vyhnal.
Sedmý den jsem začal mít stres, že zítra bych
už měl začít jíst. Život bez jídla se mi zalíbil. A jak
se mi cvičilo! Prázdná střeva dodala tělu úplně
jiný pocit ze cvičení. Pravdou je, že klienti byli trochu nervózní z té přemíry leg liftů, kliků a rotací,
které je na mých hodinách začaly provázet.
Osmý den jsem s napětím otevřel oči. Po
sedmi dnech budu jíst! Napůl jsem se těšil,
napůl mi bylo líto vyprázdněné tělo zaplnit.
Vařená rýže s dušenou zeleninou chutnaly
božsky. Další měsíc jsem si připadal, jako bych
se vznášel. Postupem času jsem samozřejmě
začal svoje tělo opět zanášet občasnou kávou
a sladkým, ale ten detoxikační týden mi dal
opravdu hodně. Začal jsem o tom, co jím a piju,
mnohem víc přemýšet.
Pro mě z toho plyne jediné. Detoxikuji se
občasně dál, protože pro mé tělo i hlavu je to
přínosné. Ale řídím se tím, jak se zrovna v dané
situaci cítím. Když se pustím do detoxikačního
týdne, dám si víc volna a odpočinku. Když
nejsem v perfektní kondici, dám si detoxikační
pouze jeden den nebo víkend.
Důležité je, abyste „netlačili na pilu“ a nehnali se do extrému za každou cenu. Pokud
ale vydržíte celou kúru a nezáleží, jestli jste si
vybrali den, dva či týden, budete se opravdu
cítit jako na obláčku. A to doslova a do
písmene. Budete lehcí, plní energie, s čistou
hlavou a hlavně spokojení sami se sebou. A je
pravdou, že to stojí za to!
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Správně provedená detoxikace harmonizuje celý organismus
a posiluje jeho přirozené obranné mechanismy. Správně by detoxikace měla být součástí pravidelného ročního režimu. Cílené
odlehčení za účelem detoxikace bychom si měli dopřát dvakrát
do roka. Pravidelný jednodenní půst, kdy se nic nejí, pouze se pijí zeleninové šťávy, je
vhodný jednou týdně nebo alespoň jednou měsíčně. Pokud
se nedokážete postit,
můžete zvolit mírnější variantu - tou je jeden den pouze o zeleninové polévce.
Jemná detoxikace by
měla mít určitá pravidla. Pokuste se následující doporučení zařadit do svého života
po dobu 21 dnů. Proč
nezkusit cítit se lépe?

Detoxikační kúra – Jak na ni?
Vždy respektujte své tělo, momentální fyzický a psychický stav.
Řešíte-li nějakou osobní krizi, s detoxikací počkejte. Pokud máte
v úmyslu delší dobu hladovět, vždy konzultujte toto rozhodnutí
s lékařem. Měli byste být po celou dobu pod jeho dohledem.
Detoxikaci si nejprve pořádně naplánujte. Dopředu si nakupte,
poraďte se o možnosti využití pomocného potravinového doplňku, objednejte se na některou z doporučených masáží, vyčleňte si
volný čas sami pro sebe.
Přidejte do svého detoxikačního plánu drobné rituály, které
vám detoxikaci usnadní. Uvidíte, že váš běžný denní režim příliš
nezatíží a budete je schopni aplikovat i po ukončení kúry:
Každé ráno před vyčištěním zubů přejeďte jazyk speciální
škrabkou od kořene až po špičku. Odstraníte tak povlak, který se
na něm tvoří.
Dejte si do úst lžíci vlažného oleje (např. olivového nebo sezamového) a cca 15 minut jej v dutině ústní převalujte, poté vyplivněte a ústa pořádně propláchněte.
Nezapomeňte na propláchnutí nosu slanou vodou.
Před osprchováním proveďte krátkou olejovou masáž, teprve
pak se sprchujte.
Před snídaní vypijte sklenici medové vody nebo zázvorového čaje.
Každé jídlo, které konzumujete, jezte v klidu a pečlivě ho rozkousejte. Snažte se nepřejídat a respektujte pocit přiměřené sytosti.
Během detoxikace pijte dostatečné množství vody!

BĚHEM DETOXIKACE
ZAPOMEŇTE:
na cukr (sladkosti, slazené
nápoje), bílou mouku,
mléčné výrobky,
konzervované
potraviny, smažené
pokrmy, instantní jídla,
dochucovadla, alkohol,
cigarety, kávu, maso.

Každý den si najděte čas, který věnujete pouze sobě, ať už to
bude lehké cvičení, relaxace, meditace nebo jen činnost, která vás
potěší.
Alespoň 2x týdně si dopřejte
delší, nejlépe zásaditou koupel.
Pokud vám koupel nedělá dobře, můžete zvolit pouze lázeň
nohou. K dostání je řada speciálně namíchaných zásaditých solí.

Foto: Shutterstock.com

Detoxikaci můžete doplnit jaterním zábalem. Froté ručník navlhčete v teplé vodě a přiložte
spolu s nahřívací lahví na oblast
jater. Nechte působit asi 30 minut. Zábal podpoří detoxikaci jater a ulehčí jim práci.
Před spaním si uvařte bylinkový čaj, např. z levandule, meduňky nebo třezalky.

Očista by měla být příjemným
obdobím, které vás posune
o kousek dál. Energii, kterou získáte, si nadále udržujte zdravým
životním stylem. Nezapomeňte
i po skončení kúry vnímat, co jíte. Relaxujte, cvičte a dopřejte si,
co nejvíce radosti a pozitivních
myšlenek.

Foto: Chilicake.com

Choďte spát nejlépe před 22.
hodinou. Je potřeba nabrat dostatek sil na další den. Před spaním si zkuste vybavit nejpříjemnější okamžiky z celého dne.

Kurkuma dlouhá
(Curcuma longa)
Její intenzivní žlutozlatá barva dělá tuto zázvoru příbuznou rostlinu snadno zapamatovatelnou. Snad každá kuchařka ví, jak kurkuma zbarví jídlo. Aktivní složkou kurkumy
je oranžově zbarvený olej kurkumin. Kromě toho, že je kurkuma úžasné koření, používá se i jako barvivo především u potravin.
Ájurvédská medicína kurkumu často využívá i k léčbě různých nemocí, ať už jako prášek, tobolky či tabletky. Kurkuma
má výrazné antioxidační účinky, chrání před poškozením organismu volnými
radikály. Významné je i její protizánětlivé působení. Účinná je i při detoxikaci
organismu, protože pomáhá játrům v boji s toxiny a volnými radikály, uvolňuje
játra, zlepšuje odtok žluči - proto bývá součástí detoxikačních čajů. I malé dávky
tohoto koření pomáhají snižovat hladinu cholesterolu. Vyskytuje se především
v Indii, Číně, Japonsku a Indonésii. U nás je kurkuma známá jako součást kari a naštěstí už má své zasloužené místo i v naší kuchyni. Úžasná je kombinace
kurkumy s římským kmínem, černou hořčicí a koriandrem, třeba v pokrmech
s červenou čočkou. Nezapomeňte si ji koupit, než s detoxikací začnete. Přidávat jí můžete do detoxikačních pokrmů, např. do polévek. Pro svoje antioxidační a protizánětlivé účinky by měla kralovat podzimnímu vaření.

21 dnů detoxikační kúry od A do Z
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Koření, které podpoří detoxikaci

Zázvor lékařský
(Zingiber officinale)
Oceňován je jako jedno z nejstarších koření. Už staří Římané ho běžně používali
v různých úpravách a znali jeho blahodárné účinky na lidský organismus. Díky své
zajímavé palčivě citrónové chuti si našel
cestu do většiny světových kuchyní. Pochází především z Číny, Indie a Jamajky. Kořen
zázvoru obsahuje celou paletu účinných látek. Ájurvédská a čínská medicína jeho léčivých účinků hojně využívá. Zázvor dodává tělu energii, používá se při nevolnostech způsobených především cestováním. Jako koření příznivě ovlivňuje trávení, působí pozitivně
při nevolnostech a plynatosti, výborně se osvědčil při nachlazení a chřipce. Na podzim a v zimě oceníte jeho zahřívací účinek. Nezapomeňte zázvorový čaj využít i během podzimní detoxikace. Kromě čaje se můžete setkat
se zázvorem kandovaným, se zázvorovým olejem, tabletami, tobolkami nebo tinkturou. Zázvoru se nebojte a v kuchyni ho použijte při přípravě masa
a luštěnin. Obvyklé jsou i sladké varianty, např. zázvorové sušenky nebo zázvor v hořké čokoládě.

Nápoje, které vám detoxikaci ulehčí a zpříjemní: medová voda,
zázvorový, meduňkový nebo levandulový čaj
Medová voda
15 minut převařte vodu, nechte trochu vychladnout a přidejte šťávu z půlky
citrónu a lžičku kvalitního medu.
Zázvorový čaj
Malý kousek zázvoru nakrájejte najemno a zalijete vroucí vodou, nechte
trochu vychladnout a přidejte šťávu z půlky citrónu, můžete i lžičku
kvalitního medu.
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Doplňky, které
můžete během
podzimní detoxikace
použít:

Foto: Shutterstock.com

chlorela, aloe vera,
yucca, triphala, zelený jíl,
zelený ječmen, bylinné
čistící čaje a mnoho
dalších čistících doplňků.

jídelníčku po dobu lehké detoxikace:
mrkev, celer, petržel, česnek, cibule, červená
řepa, dýně, zelí, kapusta, kurkuma, rozmarýn,
koriandr, zázvor, skořice, hřebíček, šalvěj,
garamasala, kmín, quinoa, pšenice špalda,

Podpůrné terapie:

rýže basmati, proso, brambory,

lymfatické masáže,
aromaterapie,
ájurvédské masáže,
koupele, kartáčování,
hydrocolonterapie,
klystýr, meditace, cvičení,
procházky v přírodě.

zeleninové šťávy, jablka, hrušky, hroznové

Recepty:
Zeleninová detoxikační polévka
Potřebujte: 3 menší hlavičky červené řepy, 4 stroužky
česneku, 2 mrkve, menší petržel, celer, čerstvý koriandr,
lžičku kurkumy, lžičku římského kmínu, špetku soli, lžíci
ghi (přepuštěné máslo)
Postup: Očistěte zeleninu, červenou řepu nakrájejte na
malé kostičky. Mrkev, celer a petržel nastrouhejte. Na rozehřáté máslo přidejte koření a česnek. Nechte asi 5 minut prolnout a přidejte nastrouhanou zeleninu a pak
řepu. Zalijte 1,5 litrem vody a vařte, dokud zelenina nezměkne. Na závěr jemně osolte. Výborně chutná i rozmixovaná.
Rýže s dýní na šalvěji
Potřebujte: ¼ hlavičky dýně, šalvěj, 3 stroužky česneku,
olivový olej
Postup: Dýni nakrájejte na menší
kousky, posypte nakrájenými kolečky
česneku a okořeňte šalvějí, lehce pokapejte olejem a dejte asi na 20 minut
do rozpálené trouby. Pak promíchejte
s hotovou rýží basmati. Ozdobte čerstvým koriandrem nebo petrželkou.
Zeleninové nudličky
s kurkumou
Potřebujte: cibuli, menší cuketu, mrkev, hlavičku červené řepy, kousek čerstvého zázvoru, lžičku garamasaly,
lžičku římského kmínu, lžičku černé
hořčice, 2 lžičky kurkumy, olej nebo
přepuštěné máslo, trochu soli
Postup: Na rozehřátý olej nebo
máslo přidejte najemno nakrájenou
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Nákupní seznam pro snadnější dodržování

víno, kvalitní med, půlený žlutý hrách,
olivový olej, ghi (přepuštěné máslo),
nori vločky, škrabka na jazyk, konvička
na výplach nosu, mořská sůl.

cibuli a koření. Nechte asi 5 minut prolnout a přidejte
zeleninu nakrájenou na tenké nudličky. Nechte asi 10
minut podusit, jemně osolte a podávejte s rýží nebo
pšenicí špaldou.
Lehká bramborová polévka
Potřebujte: 3 větší brambory, kousek dýně, mrkev, pórek, 4 stroužky česneku, lžičku majoránky, lžičku římského kmínu, olej nebo ghi
Postup: Na olej přidejte koření a nastrouhanou mrkev,
na kolečka nakrájený pórek, na kousky nakrájenou dýni
a brambor. Zalijte asi litrem vody. Jemně osolte, přidejte
česnek a čerstvou petrželku.
Kičadi (z knihy D. Freje Ájurvéda)
Potřebujte: 1 šálek rýže basmati, ½ šálku loupaného žlutého hrachu (můžete použít i červenou čočku), 4 - 5 šálků vody, 1 polévkovou lžíci ghi (pokud
nemáte máslo, použijte olej), 1 lžičku
černé hořčice, ½ lžičky drceného kmínu, ½ lžičky kurkumy
Postup: Rýži namočte na 10 minut do
vody. Luštěninu pořádně propláchněte. Na rozehřátou pánev dejte máslo, jakmile se máslo rozehřeje, přidejte koření. Po pár minutách až začnou
semínka hořčice praskat, přidejte rýži a luštěninu, lehce promíchejte. Přilijte vodu a přiveďte k varu. Asi 5 minut vařte bez pokličky, poté napůl přikryjte a nechte na mírném ohni dovařit. Podle potřeby přidejte vodu, tak
ovlivníte konzistenci pokrmu. Osolte
až po ukončení vaření. Tento pokrm
je vhodné podávat při detoxikaci.

Cvičební program během detoxikační kúry

Odlehčující jídelníček
na jeden týden

21 dnů detoxikační kúry od A do Z
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Pravidelný ranní rituál: 3 - 5 kol pozdravu slunci, bhudžangásana, dhanurásana, setu bandhásana, halásana a sarvangásana (posledně dvě jmenované pozice pouze nemáteli problém se štítnou žlázou, krční páteří, oční, sluchové
a mozkové problémy) - v těchto pozicích vydržte a prodýchejte je. Po každé z nich stejnou dobu relaxujte v šavásáně. Sled pozic můžete doplnit o uddijanu bandhu a agnisára kriji. Následně si sedněte do zkříženého sedu, nebo do
sedu na patách a pozorujte svůj dech. 3 kola kaphalabhátí
cca po 20 - 30 opakováních + nádhí šódhana. Po ukončení
zůstaňte chvíli v klidu sedět a pozorujte svůj dech. Pozorování dechu vás může dovést až k meditaci.
3x týdně cvičení jógy 60 až 90 minut (vhodná hathajóga
nebo powerjóga).

1. DEN
Snídaně: dušená jablka se skořicí a hřebíčkem
Oběd: proso s dušenou zeleninou
Večeře: zeleninová detoxikační polévka

1x týdně doplňte aerobní aktivitu (svižná chůze, H. E. A. T.
program, in-line brusle, kolo, rotoped, jogging, nordic walking). Pro aerobní aktivitu se musíte cítit fit. Budete-li během detoxikace unaveni, neprovádějte náročné fyzické
cvičení.

2. DEN
Snídaně: rýžová kaše s jablkem a skořicí
Oběd: červená řepa s quinoou
Večeře: zeleninová detoxikační polévka

1x týdně (minimálně) pobyt na čerstvém vzduchu při procházce.

3. DEN
Snídaně: dušená jablka se skořicí a hřebíčkem
Oběd: zeleninové nudličky s kurkumou a rýže basmati
Večeře: zeleninová detoxikační polévka
4. DEN
Snídaně: dušená hruška
Oběd: kičadi
Večeře: zeleninová detoxikační polévka
5. DEN
Snídaně: dušená jablka se skořicí a hřebíčkem
Oběd: dýně na šalvěji s rýží basmati
Večeře: lehká bramborová polévka
6. DEN
Snídaně: dušená jablka se skořicí a hřebíčkem
Oběd: kičadi
Večeře: dušená zelenina

Foto: Miroslav Šneberger

Foto: Chilicake.com

7. DEN
Snídaně: rýžová kaše s jablky
Oběd: zeleninové rizoto
Večeře: zeleninová detoxikační polévka
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Jóga všeobecně hovoří o očistě jako základním principu zdraví. V sanskrtu je očista označena slovem DHAUTÍ, což lze přeložit jako očista od A do Z. V překladu jde o promývání, očišťování, ale
také odstraňování a hubení jedů. Tyto očisty se zaměřují na jednotlivé segmenty trávicího traktu,
který začíná ústy a končí konečníkem.

Jóga a detoxikace
„Pomalu popíjej vodu
a naplň se jí až po okraj.
Nato rozpohybuj útroby
a zbav se vody spodem.“
Ghéránda samhita I. 17.
Techniky dhautí (nejrůznější techniky vnitřní a vnější očisty) mají za cíl pročistit
trávící soustavu a zajistit v ní
bezproblémový pohyb potravy. K trávení patří i vylučování, a tak lze rozšířit pojem
očista i na vylučování toxických a odpadních látek z těla. Pomocí jednotlivých technik dochází k odstraňování
stolice, žluči a hlenu, vytváří
se prostředí pro odplavování
nečistot z krve a očišťuje se
podvědomá moudrost těla
(samočisticí schopnost), aby
došlo k nastolení rovnováhy
ve vnitřních procesech.
Jednou ze základních jógových očistných technik
je várisára dhautí (vári –
voda, sára – pohyb, projímadlo). Tato technika promývá efektivně celý trávicí
trakt fyziologickým roztokem vlažné slané vody. Její součástí je série speciálních
cviků, které mnohanásobně
urychlí posun obsahu střev
a následné vyprázdnění, aniž
by se voda vstřebala do organismu. Průplach celé trávící soustavy je náročnou technikou, její jednodušší, zkrácenou variantou je šankhaprakšálany (viz. str. 35).
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Tipy:
Než začnete provádět jakoukoliv techniku očisty, měli byste se na ni řádně připravit. Pokud nechcete provádět podobnou terapii doma, doporučuji vyzkoušet např. hydrocolonterapii (průplach tlustého střeva), která
se provádí ve speciálních zdravotnických zařízeních. Když se rozhodnete pročistit svůj organismus v domácím prostředí, udělejte si celý volný
víkend. Očista potřebuje klid a čas na odpočinek.
Jako přípravu pro výplach trávící soustavy odlehčete stravování minimálně jeden den před začátkem. Rozhodnete-li se absolvovat šankhaprakšálanu, pamatujte na přípravný den bez masitých pokrmů, bílkoviny se
totiž vstřebávají dlouho. Můžete také provést večerní klystýr. Dopřejte si
kvalitní spánek. Kdo by chtěl důkladně pročistit tělo, je možné zařadit
i jednodenní očistný půst.
Svoji očistu doplňte ájurvédskými olejovými masážemi, cvičte jógu a dechová cvičení, často se sprchujte vlažnou vodou, vyčistěte si dutinu ústní,
zuby a jazyk vícekrát denně a pokud budete cítit únavu, jděte si lehnout
a odpočiňte si. Váš organismus - především játra, střeva, žaludek a žlučník - to ocení.

Foto: Shutterstock.com

Václav Krejčík
www.vasekkrejcik.cz

Půst je proces, při němž tělo „požírá samo sebe“. Nejdříve přijdou na řadu nejškodlivější složky potravy – odpady, nefunkční tkáně a odumřelé buňky, choroboplodné zárodky a nadbytečné rezervy. Půst znamená vyloučení určitých potravin, hlavně těch, které zůstávají dlouho v žaludku. Čím méně druhů potravin jíte, tím lépe.
Stačí pít vodu, eventuálně vybrat si jednu potravinu, popř. popíjet pouze zeleninové šťávy. Tímto oddechem pro trávící soustavu dopřejete svému tělu možnou očistu, regeneraci a obnovení energetického potenciálu. Při výběru jedné potraviny nebo šťávy se pokuste nemíchat ovoce a zeleninu. Vždy k cca 1 litru šťávy popíjejte 2
až 3 litry čisté neperlivé vody. Nemáte-li chuť na šťávy, zvolte třeba suchou rýži (200
- 300 gr). Pijte bylinkové čaje nebo čistou vodu.

Šankhaprakšálana
(proplachování ulity)
Postup
Ráno si na lačno připravte k průběžnému pití 2 litry slané vody (1 - 1½ lžičky na 1 litr vody).
V rychlém sledu vypijte za sebou
dvě sklenice a zacvičte si cviky
1, 2, 3, 4. Každý 8x v řadě za sebou.

Praktické cvičení

Série pozic postupně otevírá jednotlivé svěrače v gastrointestinálním traktu,
aby voda mohla postupovat ve zrychleném režimu. Cviky jednotlivé svěrače
i jejich nerovová centra pomocí jemného tlaku vody střídavě stimulují a uvolňují, navrací tak jejich přirozenou funkci.

Potom vypijte další 2 sklenice vody a proveďte opět sérii cviků.

Pozice půlměsíce
(ardha čandrásana)

Postavte se do pozice hory
a s nádechem vzpažte pravou paži. S výdechem se uklánějte doleva a levou
paží spouštějte po levém stehnu dolů. Vraťte se do výchozí pozice a proveďte na druhou stranu. Opakujte 3 - 8 krát.
Počáteční úklon na levou stranu stlačí naplněný žaludek a otevře vrátník.
Voda se ze žaludku dostává do dvanácterníku.

Poloha kola (kati čakrásana)

Výchozí pozicí je opět hora s chodidly
na šířku boků. Upažte a vytočte se doleva tak, že pravou ruku pokrčíte v lokti
a dotknete se levého ramena, nataženou levou rukou přetočíte co nejdále
dozadu. Vraťte se zpět a opakujte na
druhou stranu. Opakujte celé 3 - 8 krát.
Tento cvik pohybuje vodou v tenkém
střevě.

Jóga a detoxikace

Po třetím kole by se měl dostavit
pocit nucení na stolici. Pokud se
tak nestane, znovu si zacvičte. Nepijte však již vodu. Vyčkejte na toaletě, dokud tlak vody nevypudí stolici ven. Můžete mít i zvýšený pocit
močení. V následujících hodinách
buďte připraveni poblíž toalety.

Foto: Jakub Šamberger

V dalším kole opakujte stejný postup.

Pozice kukačky, nebo kolébavého hada

Z lehu na břiše se zvedněte na napnutých pažích, nohy jsou
na šířku boků, prsty chodidel opřeny o zem. Trup je mírně
v hrudním prohnutí. S nádechem otáčejte hlavu doleva. Pak
opakujte na druhou stranu. Celkem 3 - 8 krát. Pozice stlačuje
břišní stěnu a nutí vodu k dalšímu pohybu tenkým střevem.

Pozice protahující břicho (udara karšanásana)

S chodily na šířku boku podřepněte. Paty nechte na zemi. Nejde-li to, podložte je srolovaným ručníkem. Pravé koleno položte k levému chodidlu. Pravá pata
je zvednutá, levé chodidlo na zemi. Celý trup otočte doleva. Dolní část břicha
je zmáčknutá, paže jsou přes levou nohu na zemi, čímž vzniká tlak na trup. Proveďte na druhou stranu a opakujte celé 3 - 8 krát. Kdybyste tuto pozici nemohli udělat, nechte paže opřené o kolena a trup nepřetáčejte.
Po tomto cvičení a celé technice si na cca 2 hodiny odpočiňte, ale snažte se
neusnout. Po cvičení si udělejte - na zaplnění žaludku a trávící soustavy - kaši
z rýže a žluté čočky, kterou můžete promastit ghi (přepuštěné máslo).
Šankhaprakšálanu můžete provádět jednou za čtvrt až půl roku. Je to intenzivní
efektivní pročistění organismu s cílem obnovení energie.
Použitá literatura: D. Frej: Detoxikace; H. Johari: Ájurvéda, léčivá kuchyně
D. Simon a I. Makowsky: Očistné jogínské techniky
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Návod na
meditační praxi
Cvičte každý den, ideálně
ve stejnou dobu na stejném místě (meditovat ale
můžete kdykoliv a kdekoliv). Vytvořte z meditace
rituál.
Ideální dobou je svítání
nebo soumrak.
Čistý vzduch napomáhá
správnému dýchání, které
je základem meditace.

Foto: Shutterstock.com

Nejen fyzická očista těla je dostačující pro celkovou detoxikaci. Meditace je cvičení na ukáznění a pročištění mysli. Cílem je
zklidnit mentální roztěkanost a nastolit vnitřní pocit klidu a míru. Mysl má mnoho podob a rozsahů. Je schopna rozšířit svou
pozornost, soustředit se, omezit, obsáhnout a také pozornost
uzavřít. Mysl je prostředkem těla, které s její pomocí vnímá
a rozlišuje.

Detoxikace
a meditace
Václav Krejčík

www.vasekkrejcik.cz

Mysl přijímá a vysílá vše, co je v ní i mimo ní. Jejími nástroji jsou smysly,
které je třeba krotit, aby nezískaly nadvládu. Vládnou-li nad myslí, ta zůstává zastřená a podléhá klamu. Co se odehrává v mysli, ovlivňuje i to, jak se
cítíme po fyzické, či emocionální stránce. Meditací můžeme rozumět zastavení myšlenek. Prázdno. Během tohoto prázdna pozorujeme myšlenkové
pochody, při kterých se vědomí stáhne do pozadí a stává se pouhým pozorovatelem mysli, života a všeho, co s bytím souvisí.

Vypněte mozek
Mozek má dvě schopnosti: myslet a zřít. Při myšlení vnímá čas a snaží se
o analytickou činnost, kde logika, řeč a racionalita vládnou. Na druhé straně
je vizualizace, kdy dochází k přijímání podnětů, vnímání pocitů a nerozli36

Meditujte vsedě a mějte
vzpřímená záda. Zůstaňte bdělí. (Je možné použít
židli, nebo polštáře a deky na podložení pánve.)
Soustředěním se na dech
vyprázdníte mysl. Když
mysl uvolníte, rychle se
prázdné místo zaplňuje dalšími myšlenkami. Abyste tyto myšlenky zvládli, pozorujte je
a nechte je volně odcházet. Vracejte se vždy
k centru své meditace.
To může být dech, objekt
(např. plamen svíčky), nebo zvuk (mantra). Pokaždé, když se objeví nové
myšlenky, opakujte tento
postup.
Můžete si opakovat pozitivní větu: „Cítím se uvolněně, klidně, zbavil/a
jsem se napětí a stresu…“
Ať v klidu domova, nebo
v přírodě meditace vám
pomůže při programu
celkové detoxikace!

šuje mezi vnitřním a vnějším prostředím. Nedochází k vyhodnocování a nevznikají úsudky. Když mozek celý den
pracuje a je zahlcen informacemi, dochází často k psychické únavě. Při myšlení v pravé a levé mozkové hemisféře
dochází k mozkové frekvenci beta, která je charakterizována cca 12 - 24 cykly za sekundu (Hertz) a souvisí s aktivním
slovem nebo myšlením, stále se pohybuje v čase. Řešení,
vyhodnocování, plánování a myšlení jsou proto procesy
a obsahy, které neustále odčerpávají energii. Rytmus alfa
má 8 - 12 Hz a je klidovým stavem, kdy se mozek dobíjí.
Nic neprobíhá, nic se neděje, a to je právě stav vhodný pro
meditaci. Stav théta má 4 - 8 Hz a souvisí s vizuálními a snovými stavy, obrazci, toulání se v galaxii, stav delta 0 - 4 Hz
vzniká při hlubokém spánku.

Nebojte se meditace

Meditace je způsob zaměřený na rovnováhu, která se
nevyznačuje aktivitou. Pouze jsme! Nevyvíjíme vnitřní činnost, nehledáme žádné cíle, protože tím bychom se stávali
aktivními. Veškerou svou pozornost soustředíme na sledování dechu a jeho proudění.
„Meditace je ozdravným prostředkem, detoxikací mysli.
Současná západní medicína již připouští, a vědecké studie
to dokazují, že meditace je jedním z prostředků ke zdraví.
Spojuje vnitřní a vnější prostředí a tímto způsobem zažíinzerce

A L O E V E R A S H O P. C Z
Dovoz a distribuce doplňků stravy a kosmetiky z aloe vera
amerického výrobce LiLy of the desert, inc.
Prodej bioproduktů značek herbex, dynAMic heALth, diet horiZon.
bio ALoe VerA šťáVA, bio noni šťáVA, bio AcAi šťáVA, bio GoJi šťáVA,
bio MAnGosteen šťáVA, bio MAqUi šťáVA, bio yUMberry šťáVA,
bio MLAdý JeČMen

Při koupi zboží nad 1000 Kč obdržíte
ZdArMA ALoe VerA GeL 946 ML.
Z
Uveďte heslo: JÓGA dnes. Platnost do 30.11.2010.

w w w.alo eve ra s h o p. c z

E-mail: info@aloeverashop.cz
Tel.: 607 999 000 Po – Pá 10.00 – 17.00

Aby meditace nebyla násilná, je třeba ji věnovat pravidelnost a čas. Je potřeba trénovat. Není to něco, o co
se musíte snažit, ale je to proces, stav bytí. Stačí jen
20 - 30 minut každý den. Možná zjistíte, že mnoho věcí, které vám připadají důležité, nebo problémů, které
nemůžete vyřešit, se najednou otevře a vyřeší. Vyčistíte mysl od starých myšlenek, naučíte se vnímat sebe
samé a zahájíte proces poznávání.

Soustřeďte se na dech a nechte myšlenky
plynout

Detoxikace a meditace

Meditací k rovnováze a zdraví

Doplněk stravy
Aloe vera gel
946 ml/366 Kč
3,78 l/1098 Kč

váme hluboké uvolnění a regenerujeme vnitřní energetický potenciál. Fyziologicky dochází ke snižování
krevního tlaku, zmírňuje se rychlost dýchání, zvyšuje se frekvence mozkových vln alfa a také se uvolňují svaly. Z hlediska kognitivních vlastností dochází ke
zlepšení inteligence, zvyšuje se schopnost učit se, člověk se stává produktivnější a výkonnější v zaměstnání, a také se učí být spokojený sám se sebou v míře,
která není závislá na rozvoji ega. Meditace odbourává stres a zlepšuje stabilitu. Během meditace, kdy celý
stav alfa vládne, dochází k přijímání informací a jiným
pohledům na věci.“
(D. Simon a I. Makowsky: Očistné jogínské techniky)

Nejdříve se soustřeďte na své tělo a dech. Uvolněte
se. V další fázi se snažte pozorovat vše, co se děje, ale
nepronikejte do toho. Neúčastněte se. Jste pozorovateli. V začátku meditační praxe může být mysl neustále poutána k okolí, nebo myšlenkám. Můžete ji začít
krotit tím, že budete zvyšovat připoutanost k dechu,
například vyslovováním: nádech pro nádech a výdech pro výdech. Dech je základním pomocníkem
každé meditace. Proto zkuste v začátku např. počítat
nádech. Na stejný počet dob vydechněte. Nebo můžete vyslovovat: jedna, dva, tři… pro nádech a jedna,
dva, tři… pro výdech. Další z možností je i připoutat
pozornost na práci srdce. Tento postup se vám časem
zautomatizuje a naučíte se tak ovládnout svoji mysl.
Jakmile se uvolníte, bude i dýchání jednodušší a plynulejší. Zkuste pozorovat své myšlenky, co vše se vám
honí hlavou, ale opět jako pozorovatel. Ač se vám bude vybavovat cokoliv (kladné i záporné vzpomínky,
myšlenky, plány), nenechte se tím ovládat. Zkuste mít
postoj pozorovatele a mysl se postupně vyčistí. Toto
samočištění je ozdravným elementem, a proto i minimální čas strávený pokusy o jednoduchou meditaci je
pro každého prospěšný.

Rada na závěr
Mějte trpělivost a pravidelně praktikujte. Nenechte se znervóznit počátečními neúspěchy. Dopřejte si
čas, aby nastal stav prázdna a čistoty - meditace.
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Test

Foto: Shutterstock.com

Jak jste na tom s trávením?
Problémy s trávením postihují 70 % populace - nafouknuté břicho, nepravidelná stolice, únava a podráždění. Břicho - náš emoční
a senzitivní mozek - je intenzivně propojeno
s nervovým systémem. Mohou se zde odrážet
různé typy problémů (např. vztahové), a pokud se navíc špatně stravujeme, problémy se
kumulují a zvětšují. Trávení, jako správně fungující fyziologický proces, má velice důležitou úlohu pro zdraví.

Funguje Váš trávící proces správně?
Zkuste se zamyslet nad následujícími otázkami!
Jíte vědomě? Vnímáte všechny chutě daného pokrmu?
Jíte pomalu a dostatečně rozmělňujete potravu v ústech?
Pijete neperlivou a neslazenu vodu?
Pijete i během jídla?
Obsahuje Vaše strava „pomocníky transportu ve střevech“
(vlákninu, olej)?
Umíte dýchat břišním dechem a aktivovat transversus
(nejhlubší břišní sval, který tvoří pas)?
Cvičíte pravidelně?
Pokud jsou Vaše odpovědi na všechny otázky kladné, bude Vaše trávení
zřejmě v pořádku. Vyskytují-li se odpovědi záporné, popřemýšlejte,
co můžete vylepšit.
-jd-

Tipy!
Každé ráno po probuzení
vypijte velkou skleničku
vlažné (neperlivé) vody
s citronovou šťávou. Tato
kombinace balancuje trávící systém.
Hroznové víno je dobré
tonikum, které blahodárně působí na plíce
a tlusté střevo. Je vhodné pít po dobu jednoho
týdne šťávu z hroznového vína, nebo ho pojídat.
K tomu pijte citronádu,
která vyváží sladkou chuť
hroznů.
Pijte šťávy ze sezónního ovoce a zeleniny.
Ovocné konzumujte ráno a odpoledne, večer
můžete přidat zeleninové. Dodržujte toto pořadí, protože kvůli trávení
je vhodné začít sladkou
chutí. Ovoce je po ránu
dobře stravitelné. Šťávy
řeďte čistou pramenitou
vodou a pomalu popíjejte. Doporučuji poválet
je v ústech, aby došlo ke
spuštění slinné enzymatické reakce.

Vyčistěte si tělo i mysl

PO

Detoxikační balíček za 899 Kč

DVD Wellness jóga proti stresu a napětí, DVD Wellness
jóga kondice, DVD Vinyasa flow powerjóga, CD Powerjóga
a relaxace a brožuru s detoxikačními návody a radami

obsahuje:

objednávejte na www.energyobchod.cz
38

JÓGO

R

s

ACE
IK

U

Detoxikujte s námi

DETOX

inzerce

W

E

ASTROLOGIE

Poraďte se s hvězdami
Horoskop pro podzimní měsíce

Zdena Hrdinová
z.hrdinova@volny.cz
Uran je silou probuzení, jež
často znamená, že dojde
k nějakému přerušení. Uvádí
do stavu neobvyklého, tvořivého a novátorského, ukazuje nám cestu dopředu, do
budoucnosti, k tomu, co je
v nás jako v jedinečné lidské
bytosti.

Planeta Uran
Klíčové slovo

PROBUZENÍ
Události a osobnosti pod vlivem
Uranu jsou nečekané nebo
nevypočitatelné, alternativní nebo nepravidelné, proto kdybychom znali předem změny, které
přinesou, pravděpodobně bychom se jim snažili vyhnout, jelikož
nutí dělat věci nově a čelit pravdě
o té, či oné záležitosti.
Pozice Uranu ve znamení
v našem diagramu nám ukazuje,
jak projevujeme a prožíváme
některé, anebo všechny tyto vlastnosti a síly, a to individuálně i jako
součást jedné sedmileté generace
lidí. Nejpříznačnější je, že Uran
ve znamení ukazuje, do jakého
společenského klimatu, jehož jste
produktem, jste se narodili.
Saturnův hmotný a Uranův
duchovní svět stojí proti sobě. Materiálním potřebám nemůžeme
uniknout, a proto zde narážíme
na potíže, které z této skutečnosti
vyplývají, a tudíž definují duchovní
uranskou sílu v našem světě. Čím
větší je naše touha po hmotném
světě, tím větší je náš konflikt
s duchovním světem Uranu.
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Beran (21. 3. - 20. 4.)
V letních měsících jste si užívali Jupitera ve svém znamení, začaly se objevovat nové
začátky a možnosti, což však s podzimem začíná ustupovat. Ještě si vše dobře promyslete a stabilizujte, jelikož začátkem příštího roku se „jde do akce“ a štěstí přeje
připraveným.Trpělivost bude na místě!
Býk (21. 4. - 21. 5.)
Stále budete pokračovat v přátelských a společenských aktivitách, je možné že se objeví
staro-noví známí. Pracovně budete mít hodně napilno, jen se nenechte ostatními stresovat a držte se svého tempa. Lépe a důsledně pečujte o své zdraví, mohou se objevovat
různá zánětlivá onemocnění.
Blíženci (22. 5. - 21. 6.)
Pracovní vytížení stále pokračuje, pokud máte ve svých záležitostech vytvořený systém, nic by pro Vás nemělo být problém. Hlídejte si finance, z jedné strany k Vám
hojně přicházejí a z druhé utíkají. Vše je jen o Vás. Horní cesty dýchací a ramenní
klouby – to je téma na listopad a prosinec.
Rak (22. 6. - 23. 7.)
Klid, pohoda a trpělivost... Snažte se žít a být v tomto duchu. Jupiter Vám velí dotáhnout
rozdělané záležitosti do zdárného konce, byť již pod vlivem saturnovské energie nic
nepůjde tak snadno. Budete narážet na vlastní nedostatky, je třeba se poučit.
Lev (24. 7. - 23. 8.)
V prvních podzimních měsících bude mnoho práce a s tím spojený přetlak a nervozita.
Listopad a prosinec již prožijete v harmonii, pocítíte příval nové energie a elánu. Navíc
Vás Saturn stabilizuje ve společenství lidí, kde tvoříte a pracujete.
Panna (24. 8. - 23. 9.)
Měsíce spojené s nádherně vybarvenou přírodou jsou pro Vás ve znamení velkého
uvolnění. Pravděpodobně se ještě vynoří nějaké restíky, které je potřeba dořešit a
vstoupit do nového cyklu odlehčení a posilnění. Vytváření nového žebříčku hodnot je
zcela na místě.
Váha (23. 9. - 22. 10.)
Milé Váhy, do Vašeho života vstoupila energie, která Vás nutí hodnotit a přehodnocovat,
a to ve všech směrech života. Je to setkání s tvrdou realitou, stáváte se přecitlivělými
a na základě této skutečnosti můžete nepřiměřeně reagovat na různé situace. Toto období je přechodné a jedině s klidem a trpělivostí vše dobře zvládnete.
Štír (23. 10. - 21. 11.)
Podzim je pro Vás velice přínosný, Jupiter příznivě ozařuje Vaše znamení, a tím dává najevo, že tu jsou ještě možnosti dotáhnout nevyřešené situace různého charakteru. Plně se
věnujte dětem a ještě Vám zůstane čas na hobby či sportovní aktivity. Zkrátka pohoda.
Střelec (22. 11. - 21. 12.)
S podzimem nabíráte skvělou energii, jen se vyvarujte zbrklosti, aby nedošlo
k úrazům. Práce Vám jde od ruky a žijete s dobrým pocitem stability. V ostatních
máte oporu, která Vám doposud chyběla. Listopad bude v duchu přátelských setkání
a kulturních aktivit, nezadaní mají velké možnosti k seznámení.
Kozoroh (22. 12. - 20. 1.)
Sem tam se budou objevovat překážky, nicméně stojíte nohama pevně na zemi a je
předpoklad, že svou houževnatou přirozeností vše dobře zvládnete. Planeta Jupiter je
Vám příznivě nakloněna nejen v osobním ale také v pracovním životě. Jen je potřeba
přijmout i ty změny, které s sebou tato doba nese.
Vodnář (21. 1. - 19. 2.)
Co jste v loňském roce zaseli, nyní sklízíte. Jsou to hodnoty naservírované ve všech
možných podobách. Mnohým přichází do svobodomyslného života stabilita. Nejen
v oblasti profese, ale také - a to je důležité - v oblasti vztahové a rodinné.
Ryby (20. 2. - 20. 3.)
Stále se na Vás valí nové informace, možnosti vztahové i pracovní, která je ale ta
správná? Je dobré všem situacím nechat ještě do konce tohoto roku volný průběh.
Nenechte se vtáhnout do rychlé a proměnlivé energie a raději s láskou pečujte o své
psychické i fyzické zdraví. Začátkem příštího roku dojdete klidu.

Astrologie je „královskou
vědou“, jak byla dříve nazývána a nesmrtelnou ji
činí její duchovní rozměr.
Jako predikční metoda byla
oblíbená po tisíciletí a je
dodnes. Ačkoliv se o to
stále pokoušíme, nelze
její poznatky použít jako
lék na úzkost z neznámé
budoucnosti, ani jako berličku k překonání naší sociální a vztahové nejistoty.
A pokud nám v jisté míře
takto poslouží, nemělo by
nám přitom uniknout to,
co skutečně nabízí: hlubokou životní moudrost,
pochopení smyslu toho, co
nás potkává v životě, ale
také vědomosti o kvalitě
času, kosmickém řadu
a synchronicitě vnějšího
a vnitřního dění.

O astrologii
Pokud si neuvědomíme povahu svých vnitřních skutků, potom se uskuteční navenek
jako osud.
Carl Gustav Jung
Kalkulujeme-li s informacemi, které astrologie přináší,
v domnění, že si usnadníme život, může se nám to
Liliana Fibigerová
vymstít. Pokoušíme-li se vyhnout nepříjemnostem,
www.astrodilna.cz
za chvíli tu máme pěknou hromádku problémů.
Přestaňme se tedy pídit po tom, co nás čeká a nemine a zaměřme raději svou pozornost na
smysl a příčiny toho, co se nám děje. Ptejme se proč, a hlavně z jakého důvodu. Můžeme si
zkvalitnit život díky astrologii třeba tím, že s pokorou přijmeme, k čemu dozrál čas. Ostatně
konat, co je správné, a navíc ve správnou chvíli, znamená ušetřit si hodně energie a zklamání.

Životní cykly – základ astrologie
Astrologie podobně jako jiné staré mystické nauky užívá složitý a propracovaný systém
symbolů. Tím působí záhadně a nedostupně. Avšak jejím základem není nic složitého, je to
život sám se svou cykličností. Jaro, léto, podzim a zima, respektive zrození - počátek, zrání
- vývoj, zralost - vyvrcholení a smrt jako transformace. Přírodní cykly více či méně vnímá
a respektuje každý, prostě je nelze přehlédnout. Hůře se smiřujeme s tím, že tytéž pravidelné
proměny probíhají i v našem nitru. Duševně jim podléháme i tehdy, když svou vědomou
pozornost upíráme jinam.
V souladu s kosmickým řádem existují i cykly s delší periodou (v astrologii jsou spojené
s transpersonálními planetami). Pokud je neumíme pocítit nebo je i cítíme, ale nevyznáme se
v nich, obracíme se pro radu k astrologovi. Avšak cyklům, které se opakují s železnou pravidelností rok co rok, stačí porozumět, naladit se na ně a otevřít se tématům, která přinášejí.
Například princip prezentovaný planetou Venuše nepůsobí jen po dobu znamení Vah, ale
je nám v tomto období lépe přístupný. Jednáme-li s ním v souladu, projdeme dané období
hladce a bez stresu, a ještě získáme jedinečnou možnost lépe ho v sobě rozvinout.
(Příštím tématem bude zima)

ČTYŘI ROČNÍ OBDOBÍ z hlediska astrologie
Čas jako sluneční kůň se sedmi paprsky, plný plodnosti, dává zrod všem věcem.

Atharvavéda XII, 53

Podívejme se nejdřív na podzim, na jeho specifickou energii a témata s ním spjatá.
Každý podzim je příležitost ke zklidnění, zvnitřnění a nalezení hlubšího smyslu bytí. Sledujme to, co v přírodě probíhá, a dovolme si
totéž na duševní rovině. Ať jsme narození v jakémkoliv znamení, podzim nám nabízí integrovat tři principy:
vzdušné Váhy, vodního Štíra a ohnivého Střelce.

Podzim a jeho znamení
VÁHY

23. 9. – 22. 10., vládne Venuše
Váhy vyvažují impulzivní období Berana.
To, co bylo na jaře zaseto, dalo ovoce
a je sklizeno. Klidnou krásu podzimu
nelze přehlédnout. Otevíráme se
všemu, co nám zpříjemňuje život, může
to být např. láska, kultura, koníčky atd.
Nastal čas ke kultivování a pěstění
sebe sama. Dejme prostor tvořivosti,
a zvláště pak ve vztazích. Bez ohledu
na to, jak závažné úkoly řešíme nebo
kolik volného času máme, můžeme být
naladěni na harmonii a krásu, spatříme
je pak všude. Klidnou spoluprací s nejbližším okolím a vstřícným postojem
k partnerovi získáme spojence pro
náročné období Štíra.

ŠTÍR

23. 10. – 21. 11., vládne Mars
Štír představuje výzvu k podstoupení
cesty do hlubin vlastního nitra. Krása
podzimu je méně zřetelná. Duše, stejně
jako větve, jsou obnažené, připravené
k transformaci. Objevují to podstatné,
to, co sídlí pod povrchem. Mohou to být
skryté motivace, nevědomé strachy, vlastní stín. V období Štíra se o nás pokoušejí
obavy a pochybnosti, neodhánějme je
pryč dříve, než zjistíme, co se za nimi
skrývá. Dovolme si být vážní, hloubaví
a dokonce podezíraví. Každý pokus popřít
tuto energii oddaluje hlubokou duševní
regeneraci a transformaci, kterou nám
Štír zprostředkovává. Dobyvačná energie
Marsu se zde musí projevovat rafinovaně.

STŘELEC

22. 11. - 21. 12., vládne Jupiter
Střelec nás inspiruje k hledání nového
rozměru bytí. Pokud jsme prošli přes
nástrahy temného Štíra, budeme nyní
odhodláni, zahojeni a nadšeni. Nasměrujme
svou energii ke vzdálenému horizontu
– můžeme studovat, plánovat, cestovat atd. Střelec je tomu velice nakloněn.
Jsme-li s principem tohoto znamení
v souladu, přemýšlíme o nových, smysluplných a ušlechtilých cílech. S vděčností
přijímáme podporu z vyšších sfér a zřetelněji si uvědomujeme svůj božský původ.
Jsme vyzbrojeni vyostřeným smyslem pro
spravedlivost a nekonečným porozuměním.
Svou zranitelnost nepopíráme, proč také,
naše síla vyvěrá z toho, že máme víru.
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MEZI NÁMI
Co pro Vás znamená tanec? Dokázal
byste si dnes bez něj představit svůj život?
Na tu první podotázku se nabízí nějaký hluboký pseudofilosofický blábol, kterých
jsem v životě zaslechl již mnoho, takže odmítám vymýšlet další. Ale líbila se mi definice
Maurice Bejárta: „Tanec je především vztah.
Vztah mezi hudbou a tichem, mezi pohybem a prostorem, vztah mezi tebou a mnou.“
A jestli si umím představit život bez tance?
I když již více než dvacet let vyplňuje asi
80 % mého bytí, tak ano, dovedu.

O energii na rozdávání, úctě k józe
a podstatných momentech života
Rozhovor s PETREM ZUSKOU,
tanečníkem, choreografem
a šéfem baletu Národního divadla

Může být tanec terapií? Nebo zdrojem
energie?
Určitě. Tanečníkovi se z čistě fyzického hlediska, stejně tak jako vrcholovému sportovci,
během výkonu uvolňuje do mozku endorfin,
což je v podstatě droga, kterou si tělo vyrobí
samo, a která člověka „nakopne“ a uspokojuje. Navíc u tanečníků, jako umělců, stejnou
měrou funguje podstatný vklad emoční, což
taky pomáhá. Takže pokud máte po náročném představení, které se vám povedlo, dáte
si sprchu a pivo, tak v tu chvíli jste fakt v pohodě. Třebaže občas nemůžete chodit a všechno
vás bolí, máte energii na rozdávání. To jsou
„highlights“ tanečníkova života… Taneční terapie pochopitelně existuje, i když v naší české kotlině je asi ještě v plenkách, ale ve světě se mnoho dětí i dospělých tímto způsobem
léčí a dostává z nejrůznějších posttraumatických stavů a dalších determinací. V tomto
případě však pochopitelně nejde o balet.

Která z Vašich profesí je „nejzdravější“?
Vyloženě zdravá není asi žádná. Nicméně tanečník má dost pohybu a alespoň jeden dva dny před těžkým představením jakous takous životosprávu dodržovat musí. Choreograf,
tedy mého typu, se rovněž hodně hýbá a navíc, díky tvůrčímu procesu, uspokojuje svou duši. Šéf
nemá pohyb v popisu práce vůbec a s uspokojením duše je to velmi sporadické, naopak stres je jeho nerozlučným přítelem.
Takže je jasné, která z profesí je „nejnezdravější.“

Kde hledáte inspiraci pro své choreografie?
To může být různé. V tom, co vidím kolem sebe, v tzv. „běžném životě“, v tom, co
sám cítím, s čím se setkávám jako „divák“
jiných uměleckých forem, v hudbě. Ta je
většinou asi nejpodstatnější a prvotní, ale
všechny ty aspekty, které jsem zmínil, jsou
vždycky „u toho“.

Foto: Ivo Dankovič

Jak nejraději relaxujete?
Přiznám se, že relaxovat vlastně moc
neumím, respektive během let se to učím.
Vždy jsem míval a stále mám problém
s tzv. „vypnutím“ a totálním odreagováním. Docela mi pomáhá moře, hory nebo
poušť, také hra na kytaru a zpěv, jízda na
koni a v posledním roce a půl asi nejvíce
můj stejně starý syn.
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Změnil jste svůj pohled na život po narození syna?
Trochu jsem to naznačil v předchozí odpovědi. Ale nemohu tvrdit, že můj syn je pro
mne jen relaxací, ani že se mi jeho narozením změnil pohled na život. Spíše jde o jisté
přirozené přeskupení hodnot - a co je asi nejdůležitější - objevení momentů a chvil, které si

nemusejí hrát na něco veledůležitého, a přesto cítím, že jsou ty nejpodstatnější. Takže, upřímně řečeno, změnilo se hodně.
Je vůbec možné, aby se tanečník neřídil pravidly zdravého životního stylu?
Ne že „je to možné“, je to vlastně většinové pravidlo. Jak už jsem zmínil, výkon tanečníka lze přirovnat k vrcholovému sportovci, to je jedna strana mince. Ta druhá, a řekl bych podstatnější, je v tom, že tanečník je především umělec. A není mnoho umělců, kteří se řídí „pravidly zdravého životního stylu“.
Máte nějakou zkušenost s jógou?
Ano, ale nevelkou. Přesto mám k józe obrovskou úctu. Je to technika i způsob pohledu na svět i na sebe (či do sebe), který se přenáší z generace na generaci již pár tisíc let a nese v sobě mnoho zdravého a pravdivého. Vychází
z východních filosofií, které jsou mi o mnoho sympatičtější než ty „západní“.
Přesto jsem typ člověka, který jógu nepraktikuje, a i když např. v rámci rozcvičování mnoho cviků z jógy dělám, mou „jógou“ je něco jiného. Jóga jako
taková se pochopitelně vyvíjí, existuje mnoho stylů a kombinací. Před nějakou dobou jsem vyzkoušel tzv. „jogilates“ (spojení jógy a pilates) a to mě „dostalo“. Vynikající a velmi náročné. I pro trénovaného tanečníka.

Foto: Pavel Hejný

Jak by vypadal Váš ideálně strávený den?
Na to se nedá jednoznačně odpovědět. Žádný den není úplně ideální
a žádný není úplně k zatracení. Vždy záleží na úhlu pohledu, na tom, co
ten který den přináší a co jsme schopni si z něho odnést, co se naučit. I den,
který je od rána do večera smolný či zlý, může být ideální, jelikož právě on
vás měl někam posunout. V daném čase a souvislostech. Je však velmi těžké to okamžitě pochopit a absorbovat. A tím se tak trochu vracím k józe. Pro
opravdové jogíny je ideální každý den. A tak by to mělo fungovat.
Kateřina Ondroušková
inzerce

akce se koná pod záštitou

Hlavního města Prahy
KDY: 19. října 2010 od 19.00 hod.
KDE: Hudební divadlo Karlín,
Křižíkova 10, Praha 8 – Karlín
Večerem vás provedou Tereza Kostková a Jan Musil.
Představí se vám umělci Hudebního divadla Karlín v čele s Alešem Hámou a Petrem Štěpánkem.
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SERIÁL O FENG SHUEJ
Ptáš se, proč jsi tady?
Zkus nejdříve přijít na to, kdo jsi.
Smysl pak vyvstane sám.

4x foto: archiv autorky

Ing. Marie Šárka Fišerová
mariesarka@post.cz

V letním vydání časopisu JÓGA DNES jsme se seznámili
s prvním pilířem života - hlavními vchodovými dveřmi.
Dnes přichází na řadu pilíř druhý, a tím je manželská
postel.
Než ale tak učiním, musím vám přiblížit pro feng shuej
další velmi důležitou věc, a tou je určení přední a zadní
poloviny domu či bytu. Pro toto určení budete potřebovat nákres podlažního plánu provedený v měřítku. Na
tomto plánu změřte délku domu zepředu dozadu a veďte středem přes dům, zleva doprava, čáru. Vstupní dveře
budou vždy v přední části domu. Vše, co leží před středovou čárou, je v přední polovině domu či bytu a vše, co leží
za středovou čárou, je v polovině zadní.

Prostor v nás
a okolo nás
X. díl

Místnosti vhodné pro přední část
Energie domova vstupuje do domu či bytu přední částí, skrze vstupní dveře. Tato část domu symbolizuje pohyb, kariéru, společenský život a spojení
s venkovním světem. Přední část je jang neboli aktivní část domu. Obývací
pokoj, rodinný pokoj a pracovna jsou vhodnými místnostmi pro umístění
v přední části. Stejně vhodné jsou tyto místnosti ale i v zadní části. K místnostem, které se vyloženě hodí do přední oblasti, patří:
Kancelář - takto umístěná kancelář podpoří vaši kariéru i podnikání.
Pokoj pro hosty - návštěvníci v takto položeném pokoji u vás nepobudou
příliš dlouho, nýbrž jen tak akorát.
Dětská ložnice - takto situovaný pokoj podpoří děti, zvláště starší, stát se nezávislými.

Místnosti vhodné pro zadní část
Zadní část domu je jin – tiché a chápavé prostředí, ideální pro soukromí,
odpočinek, klid a rodinné svazky. Budeme zde relaxovat, odpočívat, zažívat
rodinnou pohodu a připravovat i konzumovat jídlo. Ideálně by manželská
ložnice, kuchyně a jídelna měly být situovány do zadní části domu. Čím blíže
je manželská ložnice nebo kuchyně vchodovým dveřím, tím více životních
problémů lze očekávat. Manželská ložnice v těsné blízkosti vchodových dveří může nakonec znamenat rozchod nebo rozvod. A kuchyně umístěná poblíž vchodových dveří bude ohrožovat zdraví i finance a může způsobit, že
peníze odejdou z domu.
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Doporučené léčebné
zákroky pro nevhodně
situované místnosti:
Manželská ložnice - negativní důsledky u manželské ložnice situované v přední části lze vyléčit umístěním
rozměrného zrcadla do zadní části domu – přímo v linii s postelí. Zrcadlo
poslouží tomu, aby symbolicky odtáhlo postel do energeticky lepší polohy
– zadní části domu.
Kuchyně - snadno viditelná nebo z čelních dveří přístupná kuchyň představuje nejhorší alternativu. Snadno naberete
váhu, budete mít žaludeční nebo gastrointestinální problémy či silné sklony
k přejídání - především ihned po návratu domů. Jako léčebný zákrok použijte
„tažení zrcadlem“ (viz. předešlá ložnice), anebo zavěste nad sporák velkou
broušenou křišťálovou kouli. Ideální je
o průměru nejméně 5 cm. Osobně doporučuji použít oba zákroky současně.
Jídelna - v přední části návštěvníci
přijdou, snědí spoustu jídla a pak rychle odejdou. Mohou také „tlachat“ a zůstat příliš dlouho. V takovém případě doporučuji zavěsit nad jídelní stůl
velkou broušenou křišťálovou kouli
o průměru výše uvedeném.

Kultivace ložnice pro rozvoj zdraví,
energie a romantiky
Manželská ložnice vyživuje čchi dospělých. A energie dospělých dále vyživuje děti. Když čchi dospělých strádá, trpí i energie dětí, a proto je stav manželské ložnice
důležitý pro blaho všech. Ideálním umístěním pro manželskou ložnici je vládnoucí
pozice v domě či bytě, tzn. v zadní části
domu, v co největší vzdálenosti od vchodových dveří. Nejlepšími oblastmi pro ložnice jsou navíc oblasti ve vládnoucí pozici
v domě, které jsou vzhledem ke vchodovým dveřím umístěny diagonálně. Když
jsou dveře napravo, je vládnoucí pozice
nalevo vzadu a opačně. Nejlepšími tvary
pro ložnice jsou čtverce nebo obdélníky.

proudí čchi dveří přímo a příliš intenzivně přes střed postele. Tento faktor může
být příčinou vzniku onemocnění ve střední oblasti těla.
Umístění čela postele u pevné zdi – symbolická hora – poskytne silný pocit
podpory, bezpečí a ochrany.

Postel má stát ve vládnoucí pozici
První pravidlo konceptu vládnoucí pozice stanoví, že umístění postele vzhledem ke dveřím má větší důležitost než
pozice postele podle světových stran.
Druhá zásada vládnoucí pozice určuje, že postel má stát co nejdál od dveří
ložnice. Čím dále od dveří postel stojí,
tím lepší pocit kontroly nad svým prostorem a životem budete mít.
Třetí princip konceptu vládnoucí pozice tvrdí, že poloha postele má spícímu
umožnit ovládat zrakem co největší část
prostoru místnosti. Čím více prostoru máte před postelí, tím více se váš život rozvíjí, dýchá a zlepšuje. Umístění u postranní
zdi ve vás naopak může vyvolávat pocit
stísnění a utlačení, v životě budete méně
pružní.
Čtvrtý princip vládnoucí pozice stanoví,
že byste měli z postele jasně vidět na dveře
ložnice. Skutečnost, že nevidíte, kdo vchází, vás může udržet v nejistotě a napětí.
Pátý princip vládnoucí pozice stanoví,
že by postel neměla stát v přímé linii na
cestě ke dveřím. Pokud tak postel stojí,

Pár tipů pro zlepšení ložnice, a tím pádem i života:
Noční stolky u postele: když jste sami a hledáte partnera, pomáhá umístit
po každé straně postele noční stolek.
Kolidující dveře: když jedny dveře narážejí do druhých, mohou vznikat
rozbroje. Zavěste proto na kolidujících stranách na kliky obou dveří jasně
červené textilní střapce.
Stropní větrák nad postelí: symbolizuje řezavou energii nad postelí,
která vytváří fyzický a emocionální chaos. Pokud větrák nelze odstranit,
můžete na něj zavěsit broušenou křišťálovou kouli a nechávat jej pokud
možno vypnutý.
Šikmý strop nebo trám nad postelí: tato situace vyvolává mentální a fyzický stres a nespavost. Problém můžete léčit zavěšením broušené křišťálové
koule z trámu nebo ze stropu. Nezapomeňte pro zavěšení použít červenou
stuhu ustřiženou na délku nějakého násobku devíti.
Vedle umístění postele a jejích vztahů k ostatním prvkům v místnosti je právě
tak životně důležitá kvalita a stav postele.

Kdy nastane správný čas pro novou postel?
Člověk, s nímž jste postel sdíleli, zemřel.
Ukončený vztah.
Někdo, kdo v posteli spal, onemocněl závažnou chorobou.
Přestěhovali jste se do nového domu.
Někdo vám postel ukradl.
Když si novou postel nemůžete dovolit, je náhradním řešením vyměnit
matrace nebo alespoň povlečení.
Příště se dozvíte, jak důležité jsou tvary a velikosti postelí, a také proč je potřeba
znát centrum svého domu či bytu a léčbu problematických oblastí centra.
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Sladce pálivá chuť orientu

Restaurace NOI
na Malé Straně v Praze

V Praze je možné ochutnat snad všechny světové kuchyně. Existuje však jen jedno místo, kde si
můžete vychutnat opravdovou thajskou kuchyni.
Možná vás napadne, že thajské jídlo znáte z čínských a vietnamských bister, ale nenechte se mýlit.Thajská kuchyně je úplně jiná, neuvěřitelně
pestrá a přitom její podstata tkví v jednoduchosti - čerstvé suroviny a rychlá příprava.
Zenový interiér restaurace vás hned při vstupu
okouzlí svou do detailů promyšlenou orientální
krásou, a také příjemně klidnou atmosférou, kterou
spoluvytváří mnoho zapálených svící. Doporučuji projít
si celou restauraci, protože je na co se dívat. V zadní části místnosti je ve zdi velké okno, kterým vidíte přímo do kuchyně
na thajské mistry kuchaře. Toalety jsou také originálně řešené
a každá žena ocení, že na umyvadle nalezne kvalitní kosmetiku. Na konci restaurace je vchod na malebnou zahrádku, kde
brzy ztratíte pocit, že jste v Praze.

Tajemství thajské kuchyně
Pohodlně jsem se usadila do koženého křesla u okna, sledovala život na ulici a vnímala kontrast příjemně intimní atmosféry restaurace a hýčkaná rychlou a uctivou obsluhou
jsem čekala na Tom Kah Kai, kuřecí polévku s kokosovým
mlékem, dochucenou citrónovou trávou, limetovými listy
a galangal (siamský zázvor). Už vůní mi miska polévky postavila všechny chuťové buňky do pozoru, a když jsem ji ochutnala, málem mi to vyrazilo dech. Jemnost kokosového mléka
prolnutá svěží citrusovou chutí, palmovým olejem a doplněná křehkostí kuřecího masa je nepopsatelná. Veškerý porce46
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lán restaurace je od Rosenthalu, hladký a půvabně tvarovaný, velmi
dobře se drží v ruce.
A tak jsem se do té dobroty pustila pěkně zblízka a vnímala její vůni,
chuť i teplotu najednou.
Před příchodem předkrmu jsem se trochu bála, aby má namlsanost nebyla zklamaná, ale nestalo se tak. Satae (grilované kuřecí špízky podávané s arašídovou omáčkou),
Popia Tod (jarní zeleninové závitky podávané se sladkou chilli
omáčkou) a Tod Mun Koong (smažené placky z krevet podávané se sladkou chilli omáčkou) byly zkrátka výtečné.
Během mého slastného debužírování se objevila na stole
miska salátu Som Tam Thai. Listový salát pokrytý kopečkem
tence nakrájené thajské zelené papay, který je ozdoben sušenými krevetami, chilli papričkami, rajčaty, arašídy a zelenými
fazolkami. Kousky syrového česneku a rybí omáčka byly dostatečným dochucovadlem křehoučkého ovoce a zeleniny.
Po salátu jsem byla skoro sytá a přemýšlela jsem, jak zvládnu hlavní chod. Hned první sousto Phad Thai Koong (smažené rýžové nudle s krevetami, tofu, vejcem, karotkou, pórkem, cibulkou, fazolovými lusky, oříšky a tamarind
omáčkou) však tyto úvahy zahnalo. Jedinečná
sladko-pálivá chuť osvěžená několika kapkami citrónu byla naprosto odzbrojující.
Při jídle jsem si vybavila, jak jsem oknem
v restauraci sledovala kuchaře, který do
rozpáleného oleje ve Wok pánvi přidal
čerstvé koření, potom suroviny, několikrát jídlo promíchal a hned servíroval…
Právě v této jednoduchosti spočívá kouzlo
thajské kuchyně.

Potěšení pro všechny smysly
Jídelní lístek nabízí také kuřecí, kachní, vepřové a hovězí
maso, krevety a ryby v jedinečných thajských úpravách. Vedle smažených nudlí je možné objednat si smaženou rýži a nechybí dezerty domácí výroby. Docela mě mrzelo, že jsem už
neměla ani na jeden z nich v žaludku místo, protože Klauny
Tod (smažené banány s vanilkovou zmrzlinou) nebo Ice Cream NOI (vanilková zmrzlina se sladkou rýží, thajskými brambory, ananasem a arašídy) zní opravdu velmi lákavě.
Určitě to vyzkouším během příští návštěvy, kterou plánuji v době oběda, kdy restaurace nabízí polední menu, ze kterého je možné vybírat ze čtyř hlavních jídel. Pro všechny, kdo
se do NOI chystají, mám ještě jednu dobrou zprávu, ceny jídel
jsou velmi příznivé. Hlavní jídlo stojí v rozmezí 180 do 290 korun a polední nabídka se cenově pohybuje kolem stokoruny.
Kromě neopakovatelného gastronomického zážitku si z NOI
odnesete pocit luxusu pramenící z atmosféry, drobných detailů restaurace, uctivosti a profesionality obsluhy.
-jd-

ŽIVOTNÍ STYL
Vše začalo před necelým rokem. Moje váha se vyšplhala
tam, kde ještě nikdy nebyla. A já se díky tomu cítila špatně
nejen fyzicky, ale i psychicky. S váhou jsem bojovala vždycky.
Nazvala bych se klasickým „jojo typem“, protože jsem dokázala během relativně krátké doby zhubnout třeba deset kilo,
abych poté přibrala alespoň 15 kilogramů nazpět. Tentokrát
to bylo ale jiné, ručička na váze ukazovala nekompromisně
více jak 100 kg a já věděla, že pokud to chci zvládnout, a to
nejlépe napořád, musím vyhledat odbornou pomoc, protože
evidentně dělám něco špatně.

Má změna
Eva Kadlecová

Nelehké začátky…
Začalo tedy brouzdání na internetu, které
mě zavedlo až do Energy Studia k paní Janě
Altnerové do programu Změna životního
stylu. Začátky nebyly vůbec lehké, chyběly
mi potraviny, na které jsem byla dříve zvyklá,
a navíc jsem musela překonat velký ostych
a jít mezi lidi cvičit. Pokud jste v podobné
situaci nikdy nebyli, tak si asi těžko dokážete
představit pocity „tlouštíka“, který jde cvičit
do nějaké skupiny. Člověku se honí hlavou,
jak ho budou určitě všichni kriticky sledovat. Opak je pravdou, ale na to si každý po
prvním cvičení přijde sám.

tovní aktivita má něco do sebe. Ať klidnější
powerjóga, při které se člověk musí soustředit
na vlastní pohyby, nebo spinning, u kterého ze
sebe chvílemi dostáváte maximum svých sil, či
plavání, které se zdá nevinné, ale když člověk
plave pořádně, tak to na svém těle cítí stejně
jako jiné sporty.

Máte chuť zhubnout a nevíte jak?

Hubněte s powerjógou
(20. 9. – 6. 12. 2010)

Hubněte salsou

Pojďte společně s námi na sobě pracovat:
Skupinové kurzy hubnutí  Individuální programy  Internetové kurzy
hubnutí  Speciální programy šité na míru  Individuální konzultace

(5. 10. – 21. 12. 2010)

Informace nejen o kurzech, ale i seminářích a víkendových pobytech:
www.zmenazivotnihostylu.cz
Přihlášky a info: jana.altnerova@poweryoga.cz. Kurzy probíhají v ES Václav
Krejčík, Fügnerovo nám. 5, Praha 2 a ES HOME, Hellichova 1, Praha 1.

Klub pro ženy 50+



Fit po porodu

(7. 10. – 25. 11. 2010)

(14. 10. - 2. 12. 2010)

Křivky pod kontrolou
(1. 10. – 17. 12. 2010)

Novinky PODZIM 2010

Změna životního stylu PODZIM 2010

Foto: Miroslav Šneberger

… a nové závislosti
Má změna životního stylu je opravdu kompletní. Učím se nakupovat v obchodech vhodné potraviny, poprvé jsem například ochutnala
bulgur, či quinou. Při vaření se snažím používat
více bylinek a zaměřuji se na to, abych jídlo
připravovala především ze sezónního ovoce
a zeleniny, protože tak dostanu do těla i více
prospěšných látek. Zároveň jsem se naučila
být závislá na sportu a přiznávám, že neznám
krásnější závislost. Objevuji, že každá spor-

Ještě jednou tolik
A protože k životu patří veselé i smutné
chvíle, učím se vypořádat správně i s nimi. Již
je neřeším čokoládou, či přejídáním jinými pochutinami, ale naopak například sportem, procházkou nebo klasickou relaxací při oblíbené
hudbě s dobrou knížkou.
Za poslední měsíce jsem pochopila, že
když člověk něco opravdu chce, tak to dokáže.
„Jen“ musí opravdu chtít, protože když není
pevně přesvědčen o svých snech a cílech, tak
si najde vždy nějaký důvod, proč to nejde.
Momentálně mám o 20 kg méně než na
začátku. Váha se zastavila, objemově ale stále
hubnu. Mým snem je zhubnout ještě jednou
tolik a osvojit si vše, co jsem se prozatím
během kurzu Změny životního stylu naučila
tak, že se tím budu řídit celý život.

Foto: Shutterstock.com

www.zmenazivotnihostylu.cz
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ZDRAVÉ STRAVOVÁNÍ
O stravovacích systémech bylo napsáno a vyučováno mnoho. Většinou
lidmi, kteří byli zdraví a stravovací návyky byly součástí jejich vlastní cesty
a uvědomování. S makrobiotikou je to však jinak. Makrobiotika byla koncipována pro lidi, kterým ani moderní věda nedávala šanci. Pro nemocné
rakovinou, cukrovkou, roztroušenou sklerózou, onemocněním srdce.
Pro lidi, kteří si museli v poslední chvíli uvědomit, že strava není jen to, co
jíme. Strava je lék. A nejen to.

Strava vyvolených

MAKROBIOTIKA
Markéta Sulánská

www.sulanska.com

Strava ovlivňuje ve velké míře naše energetické vibrace, které pak
mají vliv nejen na kvalitu života, ale i na meditace, duchovní růst
a tedy i možnosti transformace.
Většina makrobiotiků, co znám, jsou lidé, kteří prošli velkou
zkouškou boje o život. Boje, kde medicína krčila rameny a říkala
bohužel. Boje, kdy museli změnit vše. Počínaje vnímáním svého těla a myšlením konče. Boje, který často končil naprostou radikální restrukturalizací života, těla i mysli. Proto jim říkám vyvolení.

Jídlo jako dar
Makrobiotika není tedy dieta, kterou držíme, než se uzdravíme.
Ani jarní detoxikační kúra. Je to životní filosofie očisty, harmonie
a lásky. Když projdeme prvotním procesem čištění, začneme vnímat každé sousto jako dar. Jako lék. Jako něco, co souzní s našimi
duchovními vibracemi a přitom přizemní tělo ke zdravým energiím matky Země.
Zjednodušeně řečeno: makrobiotici jsou vegani, tedy ti, kteří nejedí nic živočišného (pouze bílá ryba v malém množství).
Žádné sýry, mléčné výrobky, maso, vejce. Navíc však makrobiotik nekonzumuje cukr v žádné formě a preferuje vše celozrnné,
hlavně rýži. Systém vznikl v Japonsku a je postaven na ingrediencích asijské kuchyně. Kdo asijskou kuchyni zná, ví, jak je chutná, barevná a čerstvá. Žádné hotovky ani znovu ohřívaná jídla.
Čím nejvíce argumentují opoziční dietologové ve veganské
a makrobiotické stravě je nedostatečný přísun bílkovin, tedy proteinů. Je třeba však velmi důrazně upozornit na rostlinné bílkoviny,
které jsou, dle mnoha vědeckých výzkumů, nesrovnatelně zdravější
než bílkoviny živočišné. Konzumace bílkovin se stala v 19. stol. kulturním předsudkem, ve kterém žijeme dodnes. Razilo se heslo, více
znamená lépe. Existuje mnoho přesvědčivých důkazů, že rostlinné
bílkoviny jsou nejzdravějším typem bílkovin.

Rostlinnými bílkovinami proti rakovině
Sama jsem byla vegetariánkou 20 let a bílkoviny jsem přijímala
v podobě mléka a mléčných výrobků. Přesto jsem onemocněla rakovinou. Takže někde se stala chyba. Začala jsem pátrat po informacích o živočišných bílkovinách. V té době vyšla v češtině kniha
Čínská studie od T. C. Cambella Ph.D. V této studii se spojily týmy
amerických a čínských vědců a porovnávaly stravu obou kontinentů ve vztahu k výskytu rakoviny a srdečních onemocnění.
Doktor Cambell zasvětil celý svůj život výzkumu, který osvětluje
vliv stravy na nemoci moderního věku. Právě zde jsem objevila, co
jsem hledala. Cituji závěry jednoho z mnoha laboratorních pokusů:
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„V našich pokusech rostlinné bílkoviny nepodporovaly rakovinný růst ani při zvýšeném příjmu. Bílkovina gluten pocházející z pšenice nevykázala stejnou aktivitu na růst rakoviny, jako kasein (bílkovina z mléka), ani když byla podávána ve větším množství.“ V tomto světle náhle nevypadaly
bílkoviny z mléka dobře. To, co podporovalo růst nádorů,
byly bílkoviny z kravského mléka. Cituji dále: „Zvýšený příjem kaseinu podporuje vznik rakoviny prsu u potkanů.“
Kniha je opravdu velmi poučná a zajímavá. A to hlavně z toho důvodu, že autor je vědecký pracovník, a přesto nespolupracuje a vždy se vyhýbal spolupráci s jakýmkoliv farmaceutickým konglomerátem. Jak víme, většina
vědeckých týmů a lékařů je sponzorována farmaceutickými firmami, proto je dnes důvěryhodnost vědeckých objevů v oblasti medicíny, která jsou zveřejňována, více než
sporná (příkladem může být manipulace s virem prasečí
chřipky).
V současné době víme, že lidské tělo díky velice složitým metabolickým procesům dokáže z přirozeně se vyskytující rozmanitosti rostlinných bílkovin, se kterými se
setkáváme každý den, získat všechny esenciální aminokyseliny. Nemusíme proto konzumovat kvanta rostlinných
bílkovin ani je pečlivě při každém jídle kombinovat.

Makrobiotika - potrava i spiritualita
Pravdou je, že mnoho duchovně citlivých jedinců makrobiotiku zvolilo samo proto, že vibračně odpovídá nejvíce duchovním vibracím lidského potenciálu. Navozuje samovolně prožitky Jednoty. Uvědomění, že člověk je tvořen
stejnou energií jako strava, kterou konzumuje. Doslova čistota stravy vytváří čistotu mysli. Kdo praktikuje půsty nebo jednoduché očistné kůry ví, o čem je řeč. S makrobiotikou se člověk cítí pročištěn a propojen s jemnými vibracemi univerza. Makrobiotika a veganství jsou dalším krokem
k projevu vyšší skutečnosti jedince i celku.
Složení makrobiotického jídelníčku se řídí vyvážeností jinu a jangu. To znamená, že každá potravina má svůj
energetický pól a je třeba přijímat tyto energie v rovnováze. Dále by se mělo přihlížet k ročnímu období. V létě
více zeleniny, v zimě více obilovin. Základním vzorcem
pro makrobiotické stravování je 50 % obiloviny (hnědá
rýže, pšenice, žito, oves, jáhly, kroupy), 25 % vařené zeleniny, 10 % bílkovin (luštěniny, tofu, sója), 10 % pickles
(kvašená zelenina), 5 % ostatní (řasy, makrobiotické
moučníky, dochucovadla).
Ideálně by se měla makrobiotika připravovat na plynovém sporáku a ve zdravotně nezávadných hrncích a pánvích. Používáme nerez nebo green pan. Teflon je nevhodný, neboť během vaření uvolňuje škodlivé částice chemického povrchu. Mikrovlnky a mražení potravinu zcela
usmrtí tak, že je vibračně mrtvá.

Ještě před několika lety bylo ekologické zemědělství a biopotraviny okrajovou specialitou malé
skupiny farmářů i zákazníků. Během posledních let se ale jeho postavení dramaticky změnilo.
Šetrné hospodaření se stává běžným a biopotraviny, které nabízí ve většině prodejen, samozřejmostí.
Tom Václavík

www.bio-info.cz

Co to je ekologické zemědělství?
Ekologické zemědělství je způsob
hospodaření, který klade značný důraz
na opatření chránící půdu a přírodu,
zajišťuje ohleduplné zacházení se zvířaty a nepoužívá syntetické pesticidy ani
umělá hnojiva.
Ekologické zemědělství tak nabízí
řešení, jak omezit množství nebezpečných látek v potravinách na minimum.
Je to přesně definovaná forma hospodaření, založená na produkci potravin
optimální kvality a množství, používající praktiky trvale udržitelného rozvoje,
s cílem vyhnout se používání agrochemických vstupů a minimalizovat poškození životního prostředí. Tento holistický přístup chápe úzké spojení mezi všemi částmi přírodního systému.
V ekologickém zemědělství jsou využívány přirozené metody ochrany před
škůdci, plevely a nemocemi. Kvalitní
půda pomáhá rostlinám vytvářet přirozenou odolnost proti napadení. Na
ekologických farmách jsou vítanými
pomocníky přirození predátoři, jako
ptáci, netopýři, brouci a slunéčka sedmitečná, živící se škodlivým hmyzem.
Používají se odolné odrůdy nebo preventivní opatření.

Jsme to, co jíme…
Biopotravinám můžete důvěřovat!
Jejich pravost totiž zajišťuje nezávislý
kontrolní systém, který garantuje dodržování stanovených pravidel v celém dodavatelském řetězci biopotravin, tak zvaně „od vidlí, až po vidličku“.
Ekologické zemědělství vychází z faktu, že naše zdraví přímo souvisí s kvalitou potravin, které jíme. Kvalitní potraviny získáme ze zdravých rostlin. Zdravé
rostliny rostou jen ve zdravé půdě.
Většina z nás může biopotraviny nakupovat a vařit z nich. Může to sice vy-

žadovat určité změny životního stylu a kreativitu, ale tyto změny mají
potenciál zanechat nás i naši planetu zdravější a šťastnější.
Dnes jsou biopotraviny běžně
dostupné v tisících maloobchodních prodejen po celé České republice, vyzkoušet je tedy může opravdu každý. Maximálně čerstvé a pravděpodobně nejlevnější bioprodukty nakoupíte přímo na ekologické
farmě. Zejména v sezóně je velmi
výhodné zajet si na ekofarmu a nakoupit čerstvou zeleninu či ovoce.
Na podzim je zase výhodné nakoupit si zásobu na zimu. Navíc spojujete příjemné s užitečným… Výlet na
farmu je skvělá aktivita na víkend,

Foto: Chilicake.com

Poznejte
biopotraviny

potěší vás i vaše děti. Navštivte ekologickou farmu a přesvědčte se na vlastní oči,
jak ekologický systém hospodaření pracuje v harmonii s přírodou.

Několik tipů a doporučení, abyste byli zdraví, chovali
se ekologicky, eticky a ještě ušetřili:
 Nakupujte přímo na biofarmách nebo na biojarmarcích - produkty jsou čerstvé, chutné a levnější, zemědělci navíc zůstává celý výdělek.
 Zapojte se do klubu „bedýnky“. Na www.bio-info.cz najdete jejich seznam.
Není ve vašem regionu? Tak vytvořte s místními biozelináři nový. Na stejném
webu najdete návod, jak to udělat.
 Nechejte si zasílat bioovoce nebo biozeleninu přímo od ekologického farmáře.
 Založte se známými BIOklub a nakupujte společně za nižší ceny přímo z velkoobchodů.
 Nakupujte větší množství biopotravin naráz se slevou.
 Nakupujte hlavně sezónní biopotraviny.
 Mimo sezónu nakupujte bioovoce a biozeleninu zavařenou nebo sušenou.
 Nakupte větší množství čerstvých bioproduktů v sezóně a zmrazte, zavařujte nebo sušte.
 Věnujte více času rodině a přátelům a založte si vlastní biozahradu.
 Vyhýbejte se drahým polotovarům. Vařte z čerstvých surovin - je to levnější a zdravější.
 Vařte větší množství. Použijte čerstvé byliny a koření, sezónní zeleninu, fazole
a brambory. Zbytky zmrazte pro rychlé a snadné použití příště.
Další nápady a informace nejen o biopotravinách najdete na informačním
portálu Bio-info.cz.
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ÁJURVÉDA

Diagnostika v ájurvédské medicíně
se výrazně liší od běžného vyšetření, které známe ze západní medicíny.
Ájurvédskou diagnostiku kombinuji
s vyšetřením, odběry krve či ultrazvukem - tedy metodami západními, které
vhodně doplňují mou celkovou
diagnostiku pacienta.

Vyšetření pacienta začínáme z hlediska celkové prohlídky těla. Všímáme si pokožky, vlasů, obličeje, následuje pohmat a poslech,
velmi důležitý je osobní pohovor
s pacientem o jeho obtížích, tzv.
anamnéza. Základy diagnostiky se
lze naučit v našem mezinárodním
centru vzdělávání Advana.
K důležitým diagnostickým metodám patří měření pulsu, dále
zhodnocení pokožky, zraku, moči,
stolice, hlasového projevu i tělesné
stavby. Pohled na moč, její barva
a hustota nám napoví mnoho o játrech, ledvinách a zdraví; stolice vypovídá zase o metabolismu, toxinech, trávení, zejména hodnotíme
zápach, konzistenci, barvu a to, zda
se potopí nebo spíše plave. Pokožka, její zbarvení, skvrny,
mateřská znaménka,
teplota

Diagnostika
v ájurvédské
medicíně
MUDr. David Frej

charakterizují změny v konstituci
a projevy vnitřní nerovnováhy. Hlas, hlasový projev a intonace odrážejí typologii člověka.

motýlí zbarvení nosu nebo tváří pod
oblastí ledvin označuje oslabené trávení, nedostatečné vstřebávání železa nebo kyseliny listové.

Obličej

Vyšetření oka

Prozrazuje mnohé rysy a nemoci.
Jak lze vidět na obrázku, rýhy na čele
ukazují následující: horizontální znamená hlouběji usazený strach, úzkost;
svislá na pravé straně mezi obočím - poruchu jater, či prodělanou žloutenku,
rýha u vnitřní strany levého obočí se
vztahuje ke slezině - výrazná rýha značí
poruchy imunity. Otoky dolních víček
a „kruhy“ pod očima prozrazují poruchu ledvin (vlevo) a vylučování stresových hormonů z nadledvinek (vpravo),

Posuzuje se nejen oko, ale také obočí (úbytek na zevních okrajích obočí
znamená sníženou funkci štítné žlázy,
cukrovku) a víčka (opuchlá horní víčka
značí oslabená játra, nateklá dolní víčka porušenou funkci ledvin). Bělima
se vyšetřuje pohledem oka dolů. Namodralé zbarvení okraje bělimy značí
osteoporózu, žluté bělimo žloutenku,
žluté okraje znamenají poruchu jater,
nečistoty poukazují na cukrovku, modrá a zanícená bělima znamená revmatoidní artritidu, hnědé skvrny nadměrnou konzumaci alkoholu.

Diagnostika podle obličeje

Pulzová diagnostika

inteligence

prostata,
děložní čípek

mrtvice
starosti
slezina

játra

přerušené
obočí:
souvislost
s vaječníky

problémy
s prostatou

ledviny
hypertenze

alergie

hemoroidy
problémy
s dělohou
špatné
vstřebávání
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www.dr.frej.cz

smutek

oslabené
pohlavní
orgány

Ájurvédský lékař Vasant Lád je jedním z největších znalců pulzové diagnostiky. Měl jsem to štěstí, že jsem se
od něj mohl tuto techniku naučit. Jeho
zkušenostmi prověřený systém analýzy pulzu se mi v praxi naprosto osvědčil. Technika, kterou používám, je sice
zřejmě pro naučení nejsložitější, ale
dle mých zkušeností vypovídá přesně
o zdravotním stavu pacienta.
Pro někoho může být až neuvěřitelné, kolik informací lze pulzem získat – např. klíčové informace o pacientově stavu, jak se mohou studenti
dozvědět na kurzech diagnostiky ve
východní medicíně, které pořádáme.
Pulzová diagnostika je základním diagnostickým nástrojem v ájurvédské
medicíně. V dávných dobách byla
jediným prostředkem, jak zjistit nemoc, ale přesto se písemná zmínka

Foto: archiv autora

MUDr. David Frej ve své ordinaci

o této technice objevuje až ve 13. stol.
po Kristu.
Osobní konzultace u ájurvédského
lékaře zahrnuje určení tělesného typu
klienta a jeho nerovnováhy pulzovou
diagnostikou. Pulz se odečítá u žen na
levé, u mužů na pravé ruce, na sedmi
úrovních. Na konzultaci se zjišťuje vrozená a současná konstituce, mentální
stav, stav orgánů a tkání, trávení a imunity. Pulzem lze předpovědět prognózu (tedy co se odehraje za určitý čas,
např. v době vyšetření ještě nemáte zažívací obtíže, ale pulz již ukazuje oslabení žaludku) a zejména funkční poruchu, vždyť toto zjištění bylo cílem
pulzové diagnostiky v ájurvédské i čínské medicíně.
Podle západní medicíny je člověk nemocný až v momentě, kdy mu najdou
organickou příčinu. Mám mnoho klientů, kteří se necítí dobře, ale mají veškerá
vyšetření v pořádku. Nejsnáze se dá nemocem předejít právě zjištěním funkč-

Jazyk se považuje za vizuální
bránu těla.
Je orgánem chuti a řeči.
ní nerovnováhy pulzovou diagnostikou
a včasnými preventivními nebo léčebnými opatřeními. V kombinaci s laboratorními vyšetřeními a anamnézou (informace o potížích, které mi klient sdělí) získám celkový přehled o zdravotním stavu a možné léčbě.
Pulzová diagnostika mi poskytuje
objektivní informaci o stavu těla, mysli
a ducha jedince. Kvalita pulzu se mění
a byliny jej přímo ovlivňují. Těžký pulz
znamená větší množství toxinů v organismu a účinek ájurvédských bylin,
které výborně pročišťují krev a odstra-

ňují toxiny a plísně z těla (ájurvédské
antibiotikum Neem, unikátní směs na
játra a ledviny LKC, vynikající detoxikační kombinace Triphala) se na
pulzu viditelně projeví. Naopak byliny, které tonizují oslabeného nemocného s nitkovitým slabým pulzem (indický ženšen Ašvaganda, „ženská“ směs fytoestrogenů Zdraví pro
ženu) se projeví „posílením“ pulzu.
Správné odečítání pulzu vyžaduje nejméně 1 000 měření. Prsty terapeuta získají citlivost přes nová centra ve svých
konečcích. Pulzová diagnostika poskytuje objektivní informaci o stavu těla,
mysli a ducha jedince. Umožní stanovit
nerovnováhu (pravou příčinu poruchy)
nebo možné onemocnění dříve než se
viditelně projeví. Na základě pulzové
diagnostiky tak stanovím individuální
plán, zahrnující správnou životosprávu, stravu, a předepsání vhodných bylin, příp. postup při detoxikaci. Tak lze
zabránit projevení nemoci nebo uvést
organismus opět do rovnováhy.

ústrojí; převažující v zadní části jazyka
značí toxiny v tlustém střevě, ve střední části v žaludku a tenkém střevě, povlak na celém jazyku znamená toxiny v celém zažívacím traktu. Bílý větší povlak, příp. zápach z úst značí těžké jídlo k večeři nebo jídlo v pozdní
večerní hodinu. V tom případě vynechejte snídani. Každé ráno si kvalitní
kovovou škrabkou z nerezu předtím,
než si vyčistíte zuby, očistěte jazyk, asi
sedmkrát od jeho kořene až ke špičce.
Čištěním se masírují části jazyka vztahující se k játrům, střevům, žaludku
a ledvinám. Kov je důležitý, nejlepší je
nerez, případně stříbro. Nervová zakončení v jazyku signalizují orgánům
odstranění mikrobů, zjemňují chuťové pohárky a signalizují přípravu na
trávení. V žádném případě si nečistěte jazyk zubním kartáčkem.

Diagnostika podle jazyka
Ájurvédský i čínský lékař může zjistit nerovnováhu pulzovou diagnostikou. Jazyk však vypovídá mnohé
o zdravotním stavu. Diagnostika podle
jazyka je rozvinutý systém ve východní medicíně. Jazyk se považuje za vizuální bránu těla, tvoří jej svalová tkáň,
krev a je orgánem chuti a řeči.
Význam jazyka je pro diagnostiku
velmi důležitý. Již dávno lékaři pozorovali povlak, vzhled, zbarvení, vlhkost,
rýhy. Onemocnění se na jazyku projeví celkově při akutním stavu, chronická onemocnění se projevují ohraničenými změnami na jazyku.
Povrch jazyka odráží stav orgánů
a celého těla. Mnoho nemocí lze diagnostikovat pohledem na jazyk, který
je zrcadlovým odrazem orgánů. Na
obrázku vidíte rozložení jednotlivých
orgánů na jazyku.
Chuťové pohárky na odlišných
částech jazyka se vztahují k různým orgánům a těm posílají signály.
Při vyšetření se sleduje povlak jazyka. Zdravý člověk má růžový jazyk bez
povlaku. Malý povlak má většina lidí
a podle ájurvédské medicíny značí toxiny v tlustém střevě z nedokonale strávené potravy v žaludku a tenkém střevě. Povlak znamená toxiny v zažívacím

Bledý jazyk též znamená chudokrevnost, žluté zbarvení poruchu jater
nebo nadbytek žluče, modrý srdeční
selhávání a černá barva značí kvasinky
ve střevech.
Okraje jazyka s otisky po zubech
znamenají poruchu slinivky, trávení
a vstřebávání.
Rýha probíhající prostřední částí
jazyka se vztahuje k páteři a emocím.
Klikatá rýha v první třetině značí problémy s krční páteří, ve středu jazyka
znamená centrální skoliózu a v zadní
třetině jazyka značí lumbální skoliózu.
Rovná rýha probíhající středem jazyka
znamená deprese, zejména v případě
přední třetiny jazyka. Červený jazyk
s trhlinami ukazuje na horkost v těle.
Příště: Terapie základní léčebné
procedury v ájurvédské medicíně
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ZDRAVÍ
Václav Krejčík
www.vasekkrejcik.cz
Tématem podzimu je duševní zdraví, péče
o sebe sama a rodinu. Je vhodné věnovat se
tréninku mysli, otevřít se novým myšlenkám
a umět relaxovat. Pomocí meditace můžete působit na pročištění vědomí a mysli. Vypnete mysl, necháte plynout vše, jak přichází,
a tím docílíte rovnováhy v těle, mysli i duši.
Naučte se poslouchat své vnitřní já.

Tématem podzimu je duševní
zdraví, péče o sebe sama
a rodinu.
Pro správné podzimní fungování pijte bylinkové čaje a připravte si česnekový olej,
kdybyste náhodou prochladli. Můžete ho přidávat do salátů, nebo přikládat na hrudník
v případě nachlazení. Samotný česnek jezte
a jeho pach z úst mírněte žvýkáním petržele.
Také je možné absolvovat výplach konečníku a tlustého střeva (například basti - bylinný
výplach, nebo ve zdravotnických zařízeních
hydrocolonterapie). Pročištěním organismu
na začátku podzimu, změnou jídelníčku a meditacemi rozvíjíte zdravý životní styl a zabráníte případným nemocem.

ZÁŘÍ
úplněk: 23. 9.
orgán: slinivka a slezina
jeho činnost: 9. - 11. hodina ranní
Slinivka a slezina se podílejí na
správném fungování lymfatického
a imunitního systému. Slinivka navíc
vytváří šťávy, které štěpí bílkoviny, tuky
a cukry a produkuje hormon inzulín,
který je odpovědný za regulaci hladiny
krevního cukru. Když nastává problém,
může vzniknout cukrovka. Meridián
sleziny začíná na nehtu palce na noze,
vede podél vnitřní strany chodidla
na lýtko a stehnem do slabin. Pak jde
vzhůru na břicho, bokem přes hruď
k bradavce, do podpaží a končí na
boční straně hrudi v prostoru pátého
žebra.

Podzim je obdobím návratů z dovolených a prázdnin. Během léta jste načerpali energii, kterou využijete v podzimních a zimních měsících. Na podzim
jsou dle čínské medicíny nejvíce v ohrožení orgány,
které souvisí se správným trávením a vylučováním
šťáv a enzymů důležitých pro trávení: v září slezina
a slinivka, v říjnu žaludek, v listopadu je vhodné podporovat plíce, tedy orgán, který je velice důležitý
pro správné dýchání a fungování celého organismu.
S podzimem se dny zkracují, slunce ubývá na síle
a životní energie se zmenšuje. Proto je vhodné pamatovat na pročišťování organismu. Podzim je období příprav na zimní odpočinek, který bude trvat
až do příchodu jara.

Orgánová sestava

pro podzim

Posaďte se mezi paty. S nádechem se
začněte zaklánět a nejdříve se opřete
o předloktí. Postupně klesejte níž,
až se položíte do lehu na zádech.
S nádechem vzpažte s dlaněmi od
hlavy, natáhněte se a s výdechem
uvolněte. Opakujte 5x za sebou.

1, 2, 3

Posaďte se na paty (vadžrásana)
a s nádechem vzpažte ruce dlaněmi
k sobě. Ruce zůstávají s propletenými prsty.
S výdechem se uvolněte. Opakujte 5x.
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Víkend plný jógy
s Vaškem Krejčíkem a Jakubem Šambergerem

Terigenní směs bylinných extraktů
Pro podporu spalování tuků
Pro snížení pocitu hladu
Pro podporu omezování stresu a depresí
Pro potlačování únavy

Zacvičíte si powerjógu, wellness jógu,
yogu for athletes a vyzkoušíte meditaci

21. - 23. 1. 2011

Wellness hotel Panorama v Blansku
Ubytování: ve 2 lůžkových pokojích s vlastním sociálním zařízením
Cena vzdělávací akce zahrnuje: 5 hodin cvičení dle programu,
ubytování se snídaní rautovou formou

Cena: 3 300 Kč
Počet míst je omezen!
Přihlášky: jana.altnerova@poweryoga.cz
Bližší informace na tel. čísle:
731 461 483

Potravina pro zvláštní výživu – vhodné pro sportovce

www.sportwave.cz

Kontakt: Sport Wave, s.r.o.,
V Náklích 7/7, 147 00 Praha 4,
Tel.: 721 719 537, e-mail: info@sportwave.cz

ŘÍJEN
úplněk: 23. 10.
orgán: žaludek
jeho činnost: 7. - 9. hodina ranní
V žaludku dochází za pomocí kyselin
ke vzniku natráveniny (rozmělněné potravy), která se pomocí pohybu v žaludku
posunuje do první části tenkého střeva
- dvanácterníku. Zde začíná vstřebávání
živin do krve. Způsob vylučování kyselin,
které jsou potřebné pro správné natrávení
potravy, závisí i na psychickém stavu, např.
stres a napětí zvyšují kyselost organismu, naopak při smutku či depresi je
produkce kyselin malá, čímž dochází
i ke špatnému trávení. Ideální je
nedosahovat ani jednoho z extrémů.
Meridián žaludku začíná na tváři pod
okem, vede kolem úst dolů a vzhůru
na spánek. Dále pokračuje na krk
a hruď, paralelně s centrální linií těla,
dolů po vnější straně stehna a lýtka
středem nártu a končí na vnější straně
nehtu ukazováčku nohy.

LISTOPAD
úplněk: 21. 11.
orgán: plíce
jeho činnost: 3. - 5. hodina ranní
Plíce jsou orgánem, ve kterém dochází
k výměně plynů mezi krví a plicními
alveolami. Jsou rozděleny do laloků
(pravá plíce má tři, levá jen dva,
protože je tam uložené srdce),
které odpovídají jednotlivým fázím
dechu (břišní, hrudní, podklíčkový).
Plíce je nutné rozvíjet hlubokým
dýcháním, avšak nenásilným, aby došlo
k jejich maximálnímu využití. Nejhůře
vyměnitelný vzduch je v horních
lalocích plic, a proto je vhodné před
každým cvičením zvolit nějaké hathémy (pozice rozvíjející jednotlivé
segmenty plic) pro rozdýchání a aktivaci plic. Meridián plic začíná v horní
části hrudi těsně pod klíční
kostí a vede dolů paží po
palcové straně dlaně
paže a předloktí.
Pokračuje přes
Postavte se do stoje rozkročného.
puls a zápěstí.
Zapažte a ruce spojte na sebe tak, aby
Končí na nehtu
se palce překrývaly. S nádechem zapažte
palce.
a s výdechem uvolněte. Opakujte 5x.

Foto: Miroslav Šneberger

inzerce

K dostání v síti prodejen VITALAND a na www.sportwave.cz/shop
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Kdo by nepotřeboval živý a vitální zdroj pohybu? Ústřední
skupina svalů nazývána pánevní dno je důležitá pro každého, ať
už jde o ženu či muže, s potížemi nebo bez, o těhotnou, sportovce, vytíženého člověka, osobu starší anebo mladší.

Pánevní dno
Střed těla
Mgr. Pavlína Pelíšková
Celé pánevní dno je velké asi jako dlaň.
Skládá se ze tří vrstev (podélná, příčná
a zase podélná), které pružně uzavírají
pánevní vchod. Během plodného období ženy jsou svaly zásobeny estrogeny. Po přechodu, kdy hormonální

ochrana končí, je třeba pánevní dno aktivizovat. Muži mají díky užšímu pánevnímu vchodu, tlustší vrstvě svalů a silnější struktuře tuto oblast pevnější. Ale ani
oni by neměli trénink pánevního dna
opomíjet.
Zdravé svalstvo pánevního dna nás
drží pohromadě, jsme tedy kontinent-

ní (z latinského slova contineo – držet
pohromadě). Nachází se na dně trupu, který uzavírá a podpírá, zároveň
je středem našeho těla. Zprostředkovává spojení mezi dolními končetinami a trupem, díky čemuž má klíčovou
pozici pro držení celého těla a harmonickou koordinaci pohybu. Pohyby
pánve odrážejí naše pocity, vypovídají
o naší sexualitě, chuti do života a vitalitě. Pokud mocněji zaktivujeme pánevní dno, bude náš život intenzivnější.
Nechte prýštit zdroj energie a navoďte
si tak pocit štěstí. Pánevní dno funguje
jako dynamo – svým pohybem nabíjí
celé tělo.

Poklad, na kterém sedíme
Pánevní dno je pohybovým centrem
těla – když jej aktivujete, usnadní vám život. Aktivní pánevní dno znamená více
energie ve všech oblastech života – pro
tělo, psychiku i duši. Pokud se napřímíte zevnitř, budete čilejší a plní chuti do
života. Při fyzické práci budete fungo-

Cviky pro posílení svalů pánevního dna
Lehněte si na záda, nohy postavte vedle sebe na vzdálenost
kyčlí, volně dýchejte. Vnímejte, jak se zvedá a klesá břišní
stěna. S výdechem nechte záda klesnout na podložku a zadeček přitom posuňte k patám, chodidla jemně přitlačte
k zemi. S každým výdechem se prodlužujete. Pánevní dno
se při výdechu lehce posunuje dovnitř, neboť následuje
bránici, která se při výdechu posunuje nahoru.

1a
1b

Když dáte nohy chodidly k sobě a s výdechem zatlačíte, aktivujete střední vrstvu pánevního dna.
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Pokud postavíte nohy na paty a s výdechem je zapřete do
podložky, aktivujete spodní
vrstvu pánevního dna.

Vnitřní vrstvu pánevního dna aktivujete
„odkulením“ pánve
od podložky a zpět.
Tento pohyb provádějte pomalu, obratel po obratli, nahoru
i zpět.

1c

ším množstvím pohybu. Když naopak sedíte, stojíte a pohybujete se
nevhodně, energii ztrácíte a vlastně
plýtváte.

Zdroj energie
Buďte aktivní! Přístup k této životní
energii působí pozitivně i na psychiku. Lidé s pevným pánevním dnem
mají více odvahy do života i vnitřní svobody. Samozřejmě se psychických problémů tréninkem pánevního dna nezbavíte snadno, ale podpora vnitřních duševních procesů na
somatické úrovni zde může velmi pomoci. Více energie vám také pomůže
odbourat napětí a zvýšit intenzitu pocitů v sexuálním životě. Slabý močový měchýř neznamená neodvratný
osud, trénink těchto svalů je u většiny forem inkontinence první navrhovanou terapií. A proto účinně cvičte
a stabilizujte svůj stav trvalým začleněním jednoduchých cviků do každodenního života!

POZOR: Naučte se rozlišovat mezi svaly pánevního
dna a svaly hýždí, břicha a stehen. Čím přesněji pánevní
dno aktivujete, tím lepší výsledky cvičení přinese.
Klekněte si na všechny čtyři,
paže opřete na šířku ramen
a kolena na šířku kyčlí. S výdechem aktivujte pánevní
dno. V tomto zpevnění provádějte kočičí hřbety nebo
zvedejte libovolné končetiny.

2

Použitá literatura:
Irene Lang-Reeves: Pánevní dno - Jak využít běžný den jako trénink

TIPY:
• Pokud při chůzi zapojíte pánevní
dno, dostanete do svého kroku více
energie a pružnosti.
• Choďte po nezpevněných podložkách a površích, naruší se tak vaše rovnováha a vyvolá instinktivní reakce těla.
• Balancování s upaženýma rukama je metodou, jak pánevní dno zapnout a probudit ho. Třeba na lesní
cestě prorostlé kořeny, či na zídkách
sloužících jako kladina.
• Postupně přidejte pohyb se zátěží, ale pozor na přetížení - koordinace těla je velmi důležitá, pánevní dno
a záda je třeba chránit.
• Zapojte pánevní dno do svého
denního rytmu, posuňte níž těžiště
a pracujte od nohou. Myslete na to
hlavně při nošení břemen, vstávání
ze židle či dlouhém stání.

Postavte se zpříma na šířku pánve. Nohy pevně ukotvěte do země,
snižte těžiště těla a otáčejte se plynule kolem své osy. Sepnutýma rukama opisujte sněhuláka či ležatou
osmičku.

3

Foto: Miroslav Šneberger

vat efektivněji, uděláte dobrý dojem
ve sportu a dokážete se více vědomě
uvolnit. Pocítíte radost z pohybu, což
udělá vašemu tělu v mnoha ohledech
dobře.
Tohle všechno lze získat zcela
snadno – tím, že „vykopete“ poklad,
na kterém si sedíte. Pevné pánevní dno reaguje samo od sebe vždy
správně a přiměřeně aktuálnímu zatížení. Při silné zátěži se energicky napne (kašel), když napětí povolí, může
se naprosto uvolnit – je to živý flexibilní sval, který umí pracovat, hrát si
a odpočívat.
Správný trénink pánevního dna
je zároveň školou pro záda. S aktivní základnou jsou záda při fyzické práci silnější a zároveň pružnější, v těhotenství stabilnější, i po
dlouhodobém sezení pohyblivější,
při lenošení a relaxaci uvolněnější.
S aktivním pánevním dnem se vám
snadno podaří zakotvit, uspořádat
si každodenní život zdravěji a s vět-
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V současné uspěchané době láká život na venkově stále více
mladých lidí. Touha po životě ve větším klidu a harmonii s přírodou je spjata s mnohými představami, které se mohou od
skutečné reality značně lišit. Pod pojmem „zdravý venkov“ si
většina zájemců představuje záruku přirozeného pohybu při
práci, čistší životní prostředí a také kvalitnější vlastnoručně
vypěstovanou stravu.
Mgr. Martina Barchánková

Život na
,,zdravém venkově“
v 21. století

Pokud se rozhodnete pro statek a práci na něm,
je třeba umět se podívat na tento způsob života
v širších souvislostech. Znát neúprosná pravidla
péče o chov dobytka, drůbeže a jiného drobného zvířectva, pěstování plodin, atd. Vše vyžaduje velký smysl pro disciplínu a člověka v plném
nasazení. Je třeba si také uvědomit, že se stáváte součástí uzavřeného sociálního společenství,
které má svá, někdy špatně pochopitelná, ale
pevná pravidla, vytvářená po mnoho generací
a dotvářená historií.
V dávném středověku se o správné hospodaření jednotlivých vesnic starala nižší šlechta. Většina
šlechticů nesla přídomek názvu vsi, jež byla jejich
sídlem (například Vlk z Našiměřic). Nižší šlechta
byla ve službách nejen panovníka, ale i církevních
institucí. A protože nemohla žít jen z peněžní renty, musela se sama věnovat hospodaření. Základem byly dvory, k jejichž běžnému vybavení patřili koně, krávy, ovce, vepři... Početnými obyvateli
vesnic byli především poddaní. Privilegované po56
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stavení měl rychtář a mlynář. Nejpočetnější skupinou byli sedláci. Středověký svět byl prostě světem venkova. Vždyť i na jeho pomyslném
konci žilo ve vesnicích a malých vískách takřka 90 % jeho obyvatelstva.
Sedláci - ,,chlapi“, jak je hanlivě označovali urození i měšťané, byli téměř bezprávní, se znalostmi omezenými jen na to, jak dobře obhospodařit svá pole a jak se postarat o dobytek. Byli až na výjimky
mlčící masou, která ale tvořila základ tehdejších společenstev, národů i států. I představa o vzdálenostech byla zkreslená. Obzor obyčejného českého i evropského sedláka končil v raném středověku
u hradby nejbližšího, prakticky neprostupného lesa. Nebyl důvod,
ani možnost vypravit se na cestu za les.
Přirozenými centry zábavy ve městech i vesnicích byly krčmy. Lidé
zde trávili čas při jídle, pití vína, piva nebo pálenky, hráli kostky, karty nebo vrhcáby. Posezení v krčmě bylo zároveň příležitostí k rozhovorům a vyslechnutí novinek. Ke každodennímu běhu života patřily i chvíle, které mohl člověk věnovat nejen odpočinku, ale i zábavě.

Foto: Eva Slámová

Foto: Chilicake.com

Podhled do dávné historie
v kontrastu se současností

Zábava, ať už měla charakter kolektivních her, tance, zpěvu či hodování, střídala a zpestřovala dny práce,
přinášela uvolnění a pocity radosti.
Ve všech těchto historických aspektech je třeba vidět kořeny a základy
osobností obyvatel vesnic, jejichž
rodiny po celé generace neopustili
tento způsob života.
Další možností současného člověka je život na vsi v novém rodinném domku, který původní statek
připomíná pouze architekturou.
Součástí takového způsobu života
se stává široký vozový park zajišťující přesuny všech členů rodiny do
škol, práce, za sportem, či na nákupy. Moderní způsoby komunikace
zajišťují ne vždy dobře fungující sítě internetu i mobilních operátorů.
Velkým problémem bývá i dostupnost lékařské péče, nabídka kvalitního zaměstnání a pro děti mimoškolních aktivit. Vždy je třeba zvážit
a posoudit své představy s možnou
realitou.

Na závěr mi dovolte zveřejnit o životě na venkově lehce ironizující
zpověď jedné mladé dámy:
„Narodila jsem se na vsi. Tedy pro
upřesnění ve městě, v porodnici. V době mého narození už i na vsi porodním bábám odzvonilo. Po převozu
jsem se ve vsi na nějakou dobu skutečně zabydlela a jen málokdy z ní vytáhla paty. Nutno dodat, že po svých
bych stejně daleko nedošla. Přelom
začal po uplynutí prvních pár let, kdy
jsem jako dítě začala objevovat skryté
záludnosti života mezi několika domy.
Do školy jsem musela často na kole,
neboť autobusy k nám moc často nedojížděly. Je pravda, že jsem v té době měla asi nejlepší fyzickou kondici svého života, ale na druhou stranu
zkuste si jet čtyři kilometry v protivětru jen proto, aby vám bylo dopřáno
ponořit se do procesu vzdělávání, či
sběru léčivých bylin. Dalšími vesnickými traumaty se pro mě staly nákupy
v místním obchodě. Na jeho obhajobu ale musím říct, že ve srovnání s řadou dalších se pohybuje v první „top
ten“ a poskytuje všechny důležité po-

třeby k přežití. Má to však jednu podmínku, musíte vstát brzy, pokud chcete
mít na snídani čerstvé pečivo. Musíte
přijít v úterý odpoledne, abyste získali maso. Na konci týdne vám dojde, že
ke skutečnému přežití nepotřebujete
skoro nic… Na vesnici vás všichni pozdraví. Všichni si myslí, že o vás všechno ví, a protože chtějí klidně spát, potřebují vědět ještě víc. Kde tahle touha končí? Třeba na policii, která do naší vsi musela zajíždět několikrát denně,
neboť jeden milý soused tam neustále
volal a oznamoval všechny nedostatky, které našel. Vše nakonec dopadlo
soubojem a život na vsi dostal příchuť
divokého západu. Ano, každá životní
realita má své, i život mezi pár domy
a pár lidmi. Jednou za měsíc se tak můžete zajít podívat na lidskou zoo v podobě skutečné vesnické zábavy a každou neděli si můžete být jisti, že vás
vzbudí soused v důchodu, který má
přes týden tolik práce, že si všechny
stavební úpravy nechává na víkend.“

inzerce

Použij barevné tóny Very Me a ukaž, po čem toužíš
Jako Ewa Farna pomocí hudebních tónů vyjadřuje své touhy, můžeš
i ty vyjádřit tóny barev a typy líčení své pocity a nálady. Použij škálu
tónů malovátek Very Me a inspiruj se na www.dare-to-be.net.
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HLAVNÍ PARTNER:

convention & trade show
Více než 70 lekcí: ZUMBA Dance Aerobic Latino Step Aqua
Body Conditioning House Disco Hip Hop Power Yoga Pilates
Reebok Pump fx Gravity Power Stretch TRX Cycling
Odborné přednášky a semináře: Posturální dysbalance
Metabolismus Rehabilitace Marketing Wellness Software
Komunikace Osobní trenér Klubové členství Diagnostika

PARTNEŘI:

Veletrh fitness nářadí a služeb: Posilovací stroje Kardio
trenažéry Studiové nářadí Wellness vybavení Fitness
služby Diagnostika Sportovní oblečení a doplňky Hudba

Park
ParkHoliday
Holiday

Praha
Praha10
10--Benice
Benice

13.
13.11.
11.2010
2010
3D FITNESS KONGRES a FITNES EXPO

Pohyb a zdraví 2010

III. FITNESS KONGRES v ČČeské republice pro osobní trenéry, provozovatele fitness center a instruktory aerobiku

Powerjóga od A do Z
Nový SET DVD + CD právě vychází!

Výjimečná nabídka pro čtenáře časopisu JÓGA DNES!
Získejte 50% slevu na nové exkluzivní DVD a CD Powerjóga od A do Z Vaška Krejčíka!
S tímto kuponem za pouhých 175 Kč! (Prodejní cena 349 Kč)
Vystřižený kupon zašlete na adresu Energy Studio, Fügnerovo nám. 5, Praha 2, 120 00 nebo jej naskenujte a pošlete na email:
ctenari@jogadnes.cz.
Právě vychází exklusivní SET DVD + CD Powerjóga od A do Z, který obsahuje zbrusu nový program Powerjóga pro
začátečníky 2010, stejně jako program pro pokročilé Vinyasa FLOW powerjóga. Unikátní součástí je nové audio CD
s relaxačními a antistresovými programy. Na DVD naleznete také blok Bonusů, ve kterém se seznámíte s technikou plného
jógového dechu a nabíjením se energií, naučíte se správně cvičit různé varianty pozdravu slunci a rozproudíte svoji energii.


jméno

Powerjóga od A do Z

příjmení

ulice

číslo popisné

e-mail kontakt

město

PSČ

telefonní číslo
ED

datum
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podpis
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ICE

Kolín
Fit studio Arena, Rimavské Soboty 923
www.ﬁtstudio.iarena.cz
Louny
BM Studio Louny, Vladimírská 2431
www.bmstudioln.cz
Praha 1
Energy Studio HOME, Hellichova 1
www.energystudio.cz

NÍK ZDRA
VÉHO ŽIVO
TNÍHO STYL
U

TŘ

LÉ TO 2/2

010

ČTVRTLET

ZÍ ZEV
NI

Časopis JÓGA DNES je
distribuován v síti obchodů
s novinami a časopisy, nebo
ho můžete stabilně zakoupit
v těchto místech:

JÓGA DNE

S

ČTVRTLETNÍK ZDRAVÉHO

ŽIVOTNÍHO STYLU

VYCHÁ

Osobnost

Osobno

st

JÓGA DNES

A
Polívkonna
vá
pro těhoJóga
tné

Velká podzimní příloha

Detoxikace
od A do Z

Džňána

jóga

190 Kč +

DÁREK

Tantrická
jóga
pro ženy
Rozhovor

né 4 čísel:
Kč  předplat

SLEVU
NOVÉHO
DVD

cena: 49

předplatné 4 čísel:

190 Kč, 10 € + DÁREK

KUPON NA

cena: 49 Kč, 2,5 €

Brno
Wellness centrum, Masarykova 25
www.wellnessbrno.com

KRÁSA

Martha Issová
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Petr
Zuska
Feng
Shuej

éda Karmajóga
Makrobiotika Ájurv

Ájurvéda

Rozh
Robert ovor

Vano
Orgáno
vá sestav
pro létoa
Tipy na
letní
vaření
Feng sh
uej
Očistné
ranní ritu
ály

Praha 2
Cesmina makro-bio obchod
Londýnská 43
www.cesminabio.cz

Příbram
Oxygen sport klub, Školní 148
www.oxygensport.cz
Rožnov pod Radhoštěm
Fitsport, Meziříčská 1710
www.ﬁtsport.cz

(otevření v říjnu 2010)

Energy Studio Václav Krejčík
Fügnerovo nám. 5
www.energystudio.cz

Uherské Hradiště
YAC,Yoga and cycling, ul. Hradební 1306
www.yac.cz

U Džoudyho
Jugoslávská 7/670
www.udzoudyho.cz

Všenory u Prahy
Olympia Wellness, K. Mašity 409
www.olympwel.cz

Chcete prodávat časopis JÓGA DNES i Vy? Kontaktujte nás na mailu: vaclav@jogadnes.cz
inzerce

Dokument1

generální mediální partner

24.9.2007

15:06

Stránka 1

generální partner

hlavní partner

Koketujete již delší dobu s myšlenkou vyzkoušet jógu,
ale nevíte, kam se za ní vydat?
Vyzkoušejte

CVIČEBNÍ TURNÉ POWERJÓGA
PRO VŠECHNY
se známým instruktorem Vaškem Krejčíkem!

„Přijďte si odpočinout, zacvičit si a třeba i odhalit v sobě něco víc… Ať je celý
můj nový program pro Vás inspirací a radostí!“
Václav Krejčík
Jóga má mnoho podob, zkuste si najít tu svou! Na turné se seznámíte s oběma póly a přístupy k
józe - klidným i dynamickým. Uvidíte, jak klidná a jemná je hathajóga, a jak dynamická může být
vinyasajóga, vyzkoušíte si práci s dechem a myslí, na závěr relaxaci s krátkou meditací. Součástí turné
je i tombola s množstvím cen a možnost zúčastnit se celoroční soutěže.
Svou návštěvou navíc přispíváte nadaci Rakovina věc veřejná (10 Kč z každého vstupu).
partneři turné

hlavní mediální partner

TERMÍNY:
ČESKO
 25. 9. Rožnov pod Radhoštěm
 20. 11. Brno
 21. 11. Zlín
 28. 11. Liberec
 4. 12. Prachatice
 18. 12. Praha 2 Training day
SLOVENSKO
 20. 9. Košice
 21. 9. Poprad
 22. 9. Bánská Bystrica
 23.9. Nitra
 24. 9. Piešťany
 25. 9. Bratislava
Více informací a kontakty:
www.vasekkrejcik.cz

mediální partneři turné
Částka 10 Kč z Vašeho
vstupného putuje Nadaci.
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Menopauza a zvýšená péče
o životní styl
S přicházející menopauzou probíhá
v hormonální činnosti ženského organismu řada změn. Ženy se navíc (a nejen
ony) dopouštějí i mnohých nutričních
chyb, které tento stav ještě zhoršují.
Díky tomu se často snižuje svalová
hmota (zvláště pokud chybí fyzické
pohybové aktivity) oproti tukové vrstvě,
která se naopak postupně zvětšuje.
V mnohých případech však vina není
pouze na straně hormonů. Chyba je
i v životním stylu. Je nutné pravidelně
cvičit (ideálně powerjógu a jógu - jsou
vhodné pro harmonii endokrinního
systému), konzultovat stravovací režim
s odborníkem, který dokáže podpořit
a například formou bylinek a koření
zkvalitnit konzumované jídlo. Kromě
jógy je vhodné doplnit režim pravidelně
2x - 3x týdně o svižnou chůzi, tato
aerobní aktivita dokáže zpracovávat tuk
uložený především na břiše i v dutině
břišní a současně šetří klouby, kosti,
páteř. Jelikož dochází k výkyvům v hormonální činnosti organismu, jedním
z dalších projevů je i oslabená psychika.
Pravidelný pohyb, vhodné pozice jógy,
řízené dýchání a přizpůsobená strava
dokážou být vhodnými pomocníky pro
zvládání menopauzy.
(Santé magazine 07/2010)
54
To je procento Američanů, kteří „často“
čtou informace o kalorických hodnotách
potravin, které kupují poprvé.
(U.S. Food and Drug Administration)
Proti těžkým a oteklým nohám
Po celodenním sezení v kanceláři nebo
v autě otékají a těžknou nohy.
Několik rad pro podporu krevního
oběhu v dolních končetinách:
• Pijte čistou vodu.
• Pravidelně choďte.
• Cvičte svíčku.
• Vleže na zádech zvedejte nohy
nahoru a nechte je odkrvit.
• Sprchujte si studenou vodou lýtka.
• Choďte bosi na pláži v písku a po
kamíncích.
• Cvičte žilní gymnastiku, nebo pavanamuktásany (hýbání chodidly,
prsty, kroužení a ohýbání
v kotnících a kolenech).
(Santé magazine 07/2010)
60

podzim 2010

www.jogadnes.cz

2x foto: Shutterstock.com

KALEIDOS KO P

Káva je dobrá pro mozek
Takový je závěr studie, která sledovala 10 326 mužů a 12 678 žen ve
věku od 39 do 79 let během 11 let.
Ti se zúčastnili výzkumu European
Prospective Investigation into Cancer,
ze kterého vyplývá, že u lidí, kteří pijí
s mírou kávu (kofeinovou i bezkofeinovou) je o čtvrtinu nižší výskyt mozkových příhod. Také se uvádí, že pití
kávy - především po jídle - chrání proti
diabetu II. typu.
(www.sante.fr)
Lžou nám v restauracích?
Můžete věřit kaloriím udávaným
v restauračních menu? Ne vždy, zjistil
průzkum Tufts University. Průzkum
testoval 15 jídel nebo příloh a 14 individuálních pokrmů (sendviče nebo pizzy) z restauračních řetězců a odhalil, že
aktuální obsah kalorií byl o 18 % vyšší,
než bylo uvedeno v menu. Největším
problémem byl však podle průzkumu
fakt, že rozdíl v chybách byl obrovský.
Některá jídla měla kalorický obsah
o 36 % nižší, než restaurace udávala,
některá jídla naopak obsahovala až
o 200 % více kalorií. Podle průzkumu
za to ve většině případů mohly chybné
velikosti servírovaných porcí.
(www.menshealth.com)
Každý den ájurvéda
Ájurvéda říká, že tělo je programováno
k tomu, aby směřovalo svoji energii
k očištění a vstřebávání v hodinách
před půlnocí, kdy je agni (trávící oheň)
nejslabší. K podpoře tohoto procesu
ájurvédští terapeuti doporučují vynechat pozdní večeři a jít do postele
kolem 22. hodiny. Urychlením 12ti
hodinového procesu (spánek před
půlnocí) mezi večeří a snídaní se tělo

uvolní od zátěží spojených s trávením
jídla a může mentálně a emocionálně
odpočívat. Je mu ponechán čas na
vnitřní očistu. 12ti hodinový proces
respektuje denní cykly agni, které
s odkazem na ájurvédu korespondují
s východem a nastavením slunce. Proto
je moudré jíst zdravou snídani s ranním sluncem, největší jídlo po poledni,
kdy je slunce nejsilnější, lehkou večeři
s uvadající sluneční aktivitou a dovolit
svému žaludku odpočinout si, dokud
slunce nevstane do dalšího dne. Toto
urychlení podporuje metabolismus,
předchází nahromadění ámy (odpadních látek), normalizuje váhu a bojuje
proti nerovnováze kaphy.
(Yoga, Joyful Living, jaro 2010)

Základ snížení krevního tlaku
- méně slazených nápojů
Výzkumníci z University v Louisianě
(USA) sledovali během 18 měsíců
zhruba 810 dospělých se zvýšeným
krevním tlakem. V průběhu výzkumu
jim byl změněn životní styl především
v oblasti stravování. Z výsledků je
zřejmé, že omezení sladkých nápojů
a rafinovaného cukru vedlo ke snížení
krevního tlaku.
(www.sante.fr)
Rebarbora
Proč je nám užitečná? Rebarbora
je dobrý zdroj vlákniny, vitamínu C
a vitamínu K. Jejím bonusem je nízká
kalorická hodnota a fakt, že většina
tepelných úprav ještě zvyšuje hladinu
oxidantů v rebarboře obsažených.
(www.menshealth.com)

INSPIRACE

Věřit ve sny
někdy nestačí
Marcela Macáková
V dětství jsem ji neměla ráda a těšila se, až se jí zbavím.
V dospělosti po ní naopak toužila. Jak vrtkavé jsou někdy
naše přání a touhy! Možná se odvíjí od dávné pravdy,
že vždy chceme to, co nemáme. Ale jen o tom dnešní
zamyšlení není.
Když jsem byla malá, psávala jsem doma úkoly ve staré
školní lavici. A vlastně ještě před tím jsem si v ní hrávala
s figurkami z umělé hmoty. Díky sklopené ploše byly ovce
na kopcích a kozy v dolině. Ta lavice stála doma z mého
pohledu odjakživa. Učila se v ní moje máma na státnice než se stala doktorkou. A otvor na kalamář nasvědčoval
tomu, že si tam už i babička asi trénovala těsnopis na obchodní akademii. Byl to kus nábytku s duší…
Někdy v pubertě mi začala stará dobrá lavice
hrozně vadit. Zatímco spolužačky měly moderní rovné
psací stoly se židlí, já seděla v ergonomicky vyvážené
lavici prověřené generacemi. Jaká hanba! V té době jsem
ještě netušila, že někteří lidé občas závist maskují pomluvou a přála jsem si mít také tak dokonalý stůl, který
by byl dle mých spolužaček „in“. I když možná o tom
faktu trapnosti byly tehdy opravdu přesvědčeny, ať jim
nekřivdím.Vždyť mládí je tak pošetilé…
Jak tak roky plynuly a učebnice se měnily ve skripta a pracovní lejstra, vzala jsem starou lavici na milost.
Přes příměří a neutrální vztah k trošce emocí… Mlčky
snášející moje povzdechy, stala se samozřejmou součástí
mého života.
Po vylétnutí z rodného hnízda jsem měnila bydliště,
ale žádné nebylo tím pravým domovem, který
jsem plánovala mít. Lavice byla dočasně uložena na
nedůstojném místě s příslibem, že jednou dostane nový
nátěr a čestné místo v mém domově. Její restaurování
a umístění tam, kam patří, se stalo jedním z mnoha snů,
které jsem odkládala na správnou dobu. Věřila jsem
tomu a ani na chvíli nezapochybovala, že by tomu mohlo
být jinak. Jak příhodné pro většinu snů. Jsme přesvědčeni,
že jednou, nějakým zázrakem…
Jenže sny, do kterých neinvestujeme svoje schopnosti, čas a úsilí, se mohou změnit v plané sliby a - jak se tak
říká - ve lhaní si do vlastní kapsy. Taková špetka alibismu
v našem uspěchaném životě. Ukolébáváme se sladkým
očekáváním, že se sny vyplní, ale neuděláme kolikrát pro
ně nic víc, než že si je prostě přejeme. Nenapadne nás,
že aktivní vstup někoho jiného může naše plány překazit.
A právě tak jsem také já přišla o jeden svůj sen. Stará
lavice přežila světovou válku, možná i dvě, přežila drsnou
totalitu, nežnou revoluci i moji pubertu. Nezvládla ale
liknavost mého snu. Dřív bych vám dala zapravdu, když
si teď pomyslíte něco o kusu starého dřeva. Jenže dnes
už vím, že jsem se pletla. Jsem si jistá, že právě ten kus
dřeva mě měl něco naučit. A tak už nevěřím snům, na
kterých sami nezapracujeme, a jen doufáme, že se nám
vyplní. Není to tak ani náhodou. Dnes věřím jen v lidskou schopnost je uskutečňovat. A záleží na nás, zda ji
využijeme. Většinou totiž opravdu jen nečinně sníme…

Louise Grimeová

15 minut jógy denně
+ DVD
Nemáte čas chodit pravidelně do wellness centra? Nevadí, cvičte
15 minut denně jógu a radujte se ze skvělých výsledků! Zlepšíte
pružnost těla, potlačíte stres a naučíte se relaxovat – lekce jógy
v domácím prostředí dosud nikdy nebyly účinnější!
 Každý cvik je detailně zobrazen krok za krokem na fotografiích
 Všechny čtyři programy také na DVD
 Ásany na rozproudění - Na zpevnění těla - Podvečerní vzpruha
- Sestavy na ukolébání - Informace a tipy
Účinný klasický program v prostředí domova!
Vydala Euromedia Group k. s., Ikar
MEZINÁRODNÍ
BESTSELLER

Lorna Byrneová

Andělé v mých vlasech

Skutečný příběh moderní irské mystičky
Právě v tuto chvíli, kdy sedíte a čtete tyto řádky – a nesejde na
tom, jestli tomu věříte, nebo ne – máte vedle sebe anděla. Je to
váš strážný anděl, který vás nikdy neopouští. Každý z nás dostal dar, jakýsi štít ze světelné energie. Součástí úkolu strážných
andělů je chránit nás tímto štítem. Před Bohem a anděly jsme si
všichni rovni, všichni si zasloužíme ochranu, všichni máme nárok
na péči a lásku; a nezáleží na tom, co dobrého nebo zlého si o
nás ostatní myslí. Lidské bytosti jsou mnohem víc než pouhé tělo,
a jakmile si to uvědomíte, jakmile uvěříte, že máte duši, obnoví se
i vaše spojení s anděly.
Vydala Euromedia Group k. s., Knižní klub

Rjúta Kawašima

Trénink mozku
Cvičení pro zdravý mozek
Převratná metoda renomovaného japonského neurologa, jak si
uchovat mladou mysl
 Máte pocit, že vám to pomaleji myslí?
 Nepamatujete si jména?
 Nevzpomínáte si, kam jste položili věci?
 Vypadávají vám slova?
Jedinečný šedesátidenní program sestávající z kombinace jednoduchých matematických výpočtů a slovních cvičení aktivuje kůru
mozkovou a zlepšuje celkový výkon mozku.
Nikdy není pozdě a stačí jen pár minut denně! S věkem nebo
vlivem nemoci klesá aktivita neuronů, ale i v tomto případě platí, že
v dobré kondici se lze udržet cvičením. Uvedený trénink stimuluje
mozek, zvyšuje přísun kyslíku a nejrůznějších aminokyselin a oddaluje mentální důsledky stárnutí. Výsledkem je více neuronů a větší
počet nervových spojení, což je známka zdravého mozku.
Autor je japonský odborník na neurologii a profesor na Tohoku
University.
Vydala Euromedia Group k. s., Ikar
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1. místo: Jana Poodkrylová

Jóga je cesta ke sjednocení s tím nejlepším v každém
člověku. Největšími jogíny jsou tedy ti, kdo na této cestě
ušli největší kus cesty.

Mistrovství
republiky v józe

prim. MUDr.
Karel Nešpor, CSc.
www.drnespor.eu

Odbornou porotu soutěže Mistrovství republiky v józe tvořila jasnovidka Růženka, protože
viděla každému až do žaludku. Jako jediná byla schopná určit, jakou vzdálenost ke svému
lepšímu já překonali soutěžící v určený den. Nebudu vás napínat, zde jsou výsledky:

3. místo: Jiří Probudil

Pan Probudil nechtěl ráno vstávat. Život
ho nějak zmáhal. Nakonec přece jen vylezl
z postele. Den před tím v jejich domově
důchodců probíhala lekce jógy. Pana Probudila napadlo, že by mohl použít k rannímu
rozhýbání cviky, které se tam naučil. Zaujal
polohu kočky na všech čtyřech. Připadal si
jako idiot. Přemohl pocit trapnosti a počal
rozhýbávat svoji vrzající a praskající páteř.
A ejhle! Jde to!

2. místo: Helena Zmoklá

Paní Zmoklá pracuje v supermarketu. Po
skončení směny mívá hlavu jako včelín. Tentokrát cestou domů ještě ke všemu zmokla.

Odhadovala, že se zplihlým účesem
vypadá jako vysprchovaný kokršpaněl.
Doma našla syna, který s nepřítomným
výrazem a sluchátky na uších hleděl do
prázdna. Manžel nehleděl do prázdna,
ale na obrazovku. Tam se statní chasníci mlátili hokejkami. I zalezla pani
Zmoklá do ložnice a začala relaxovat.
Po půlhodinové relaxaci u ní došlo k velikému smíření se světem i se sebou.
Pak odešla žehlit. V duchu se sama sebe
zeptala, jestli náhodou nedělá karmajógu. Tuto myšlenku ale rychle zapudila
a plně se soustředila na žehlení. Karma
sem, karma tam, žehlení vyžaduje plnou
pozornost.

SOUTĚŽ

Paní Poodkrylová se probudila asi ve
tři v noci. Nechtělo se jí spát. I posadila
se na postel a začala si opakovat oblíbenou mantru vážící se ke Ganéšovi,
ochránci všech lidí. Po nějaké době
pocítila proud lásky, který vycházel kdoví
odkud. Tato láska neměla důvod ani
adresáta. Snášela se na svět. V tom se
podobala měsíčnímu světlu za oknem.

Závěrečný ceremoniál
a co bylo dále

Závěrečný ceremoniál se nepodařil.
V den, kdy se měly slavnostně vyhlásit
výsledky, jel pan Probudil se svojí láskou
z domova důchodců na Karlštejn. Paní
Zmoklá měla službu v supermarketu.
A paní Poodkrylová? Ta smazala pozvánku jako spam. Není divu, týž den
jí totiž přišlo e-mailem oznámení, že
vyhrála v australské loterii a že jí firma
Western Union chce věnovat 50 000
dolarů.
Předseda organizačního výboru se
obrátil na jasnovidku Růženku, zda by
měli organizovat ještě další ročník.
Růženka mu odpověděla: „Ale chlapče,
běž si raději zacvičit!“
(Některé mantry vážící se ke
Ganéšovi najdete na
www.youtube.com/drnespor)

Soutěžní otázka:
Co jsou to UPANIŠADY?

Na tři výherce čekají vouchery na konzumaci v hodnotě 500 Kč
v thajské restauraci NOI - the art of taste na Malé Straně v Praze. www.noirestaurant.cz (Více na str. 46)
Odpověď zasílejte e-mailem: ctenari@jogadnes.cz, do předmětu uveďte SOUTĚŽ nebo poštou na adresu redakce:
JÓGA DNES, Hellichova 1, 118 00 Praha 1, na obálku opět uveďte SOUTĚŽ
Soutěžit je možné jen do 31. 10. 2010!
Správná odpověď na minulou soutěžní otázku:

Šavásana (pozice mrtvoly) je relaxační pozice, ve které dochází k uvolnění celého organismu.
Výherkyně z letního čísla 2/2010, které obdržely vstupenky na inscenaci činohry Národního divadla Srpen v zemi indiánů:
Irena Špačková, Praha 4  Alice Pilařová, Hradec Králové  Jana Tomášová, Praha 9
Vylosování soutěže proběhne 10. 11. 2010
Výherce kontaktujeme a uvedeme na našich webových stránkách i v příštím čísle!
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PRANA VASHYA JÓGA s Petrem Smilem
Energy Studio Václav Krejčík, Fügnerovo nám. 5, Praha 2
 24. 9. od 18 hodin ukázková lekce ZDARMA!
 3. 10. od 10 hodin workshop pro veřejnost
(úvod do prana vashya jógy) cena: 550 Kč
od 8. 10. 2010 pravidelný kurz prana vashya jógy (10 lekcí / 1 800 Kč).

BOJOVNÍK LOTOSOVÉHO SRDCE s Martinou Procházkovou
Energy Studio HOME, Hellichova 1, Praha 1
 Sobota 9. 10. od 11 hodin, cena: 899 Kč
Workshop přestaví vinyasa jógu, jivamukti jógu, jógovou filozofii
a lotosovou meditaci.
DETOXIKACE TĚLA TRADIČNÍMI TECHNIKAMI JÓGY A ÁJURVÉDY
Energy Studio Václav Krejčík, Fügnerovo nám. 5, Praha 2
 13. - 14. 11. 2010, 12 - 18 hodin, cena: 2 200 Kč
lektor: Yogapremananda
Program:
Shatkarma - očistné techniky, sattvická strava a životní styl, himalájské byliny,
amaroli (urynoterapie), jóga nidra - řízená relaxace
Detoxikace trávicího traktu, kloubů, jater a žlučníku, ledvin, srdce a plic, krve, lymfy a kůže
Satsanga - prostor pro sdílení otázek a odpovědí

www.energystudio.cz

Semináře Mezinárodního centra vzdělávání
ájurvédy a přírodní medicíny
25. - 26. září
Dlouhý život bez nemocí
Druhé a poslední setkání s dr. Robertem Svobodou a dr. Claudií Welch (USA).
Důležité informace o prevenci, povídání o léčbě nemocí, srdečně - cévních
nemocech, psychice, závislostech, energii v životě i rakovině.
23. - 24. října
Vastu a feng šuej - architektura, nauka o bydlení
Filozofický a duchovní základ tvorby podle vastu, podstata člověka, vesmíru;
karmické zákony, 12 základných zákonů vastu. Energie, míry, proporce, barvy,
dispoziční zásady. Astrologie a ájurvéda ve vastu, spojené s promítáním filmu
Vedic cosmos. Základy feng-šuej. (arch. ing. Ďoričko, Slovensko)
20. - 21. listopadu
Zánět, stres, psychické poruchy a deprese
Nový přístup v léčbě z pohledu ortomolekulární medicíny - směr medicíny
zaměřený na léčbu zánětu, který je podle nových výzkumů hlavní příčinou
psychických poruch, depresí, demencí a stresu v organismu.
(dr. W. Bieger, biochemik a lékař, SRN)
Kurzy se konají v Praze, www.advana.cz

PODZIM S JÓGOU

PŮST S JÓGOU PODLE
IYENGARA
Již tradiční půst podpořený
cvičením jógy s Leszekem Mioduchowskim. Místem pobytu je
příjemný Dům jógy v Hlavici
14. - 19. 10.
BOHEMIAN YOGA RETREAT
DAHAB
Jóga pobyt s Martinou Procházkovou a Veronikou Carmanovou na
překrásných plážích egyptského
Dahabu
25. 10. - 1. 11.
VÍKEND S JÓGOU V BESKYDECH
Ranní a večerní jóga
s Janou Kvapilovou
28. - 30. 10.
YOGIC!!!
den současné jógy v Ostravě.
Představí se Václav Krejčík, Sylva
Nikoličová, Lenka Zontková Knag,
Herbert Konečný, Vítek Vasishtha
Oram a Ladislav Pokorný
27. 11.
Na portálu www.yogapoint.cz
najdete aktuální nabídku
podzimních akcí.

Jóga ve světě
PowerYOGA Master Class
s Bryanem Kestem
21. 9. 2010
Toronto, Kanada
www.yogaspace.net
Workshop s Donnou Farhi
16. 10. 2010
Londýn, UK
www.triyoga.co.uk
Víkendový workshop
s Davidem Swensonem
29. - 31. 10. 2010
Graz, Rakousko
www.ashtanga.net
Víkendový workshop
s Davidem Swensonem
17. - 19. 12. 2010
Edinburgh, Skotsko
www.ashtanga.net
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KŘÍŽOVKA

Tajenku posílejte nejpozději do 31. 10. 2010 na: ctenari@jogadnes.cz nebo poštou:
JÓGA DNES, Hellichova 1, 118 00 Praha 1
na obálku uveďte KŘÍŽOVKA.

Na tři výherce čeká hudební CD BUDDHA – BAR
Správné znění tajenky z minulého čísla JÓGA DNES 2/2010:
TEPRVE V BOUŘI POZNÁŠ SÍLU A ODOLNOST STROMU.
Knihu Václava Krejčíka JÓGA V RYTMU ŽIVOTA vyhrávají:
Kateřina Jiráková, Říčany - Pacov  Jana Rybářová, Jičín  Leona Procházková, Světlá nad Sázavou
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Foto: Simona Zahradnická

POSLEDNÍ SLOVO
Z esoterického pohledu se nacházíme
ve velmi významném období duchovní
historie lidstva. Mnoho duchovně
hledajících vnímá zcela zřetelně
vibrační i faktické změny ve svém
životě. Zatímco naši prarodiče si
vystačili s jedním tématem na celý
život, dnešní generace prochází
mnoha životními změnami a řeší řadu
témat. S každou změnou vytváříme
novou realitu, nové podmínky a díky
mnohosti poznání měníme i sami sebe.

Rok 2012
Markéta Sulánská

www.sulanska.com

S tím přichází i větší citlivost na vnímání energií a vibrací v nás a kolem nás.
Stavíme ekologické domy, vybavujeme byty podle pravidel feng shuej a jíme
biopotraviny. Duchovní pravdy, které byly tisíce let dostupné jen hrstce vyvolených, jsou dnes na dosah každému, kdo je hledá. Je zřejmé, že všechna tato
fakta musí mít nějaký širší smysl.
Téma roku 2012 je dnes i komerčně zpracováváno a objevují se dohady
a spekulace, co se vlastně odehraje. Bohužel nejčastěji je nám předkládán
katastrofický scénář konce světa. Někteří ho neberou vážně, jiní až příliš.
Takže se zcela vytrácí, co je pod povrchem.Tím je zpráva v hloubce mayského vzkazu a v předpovědích indiánů Hopi. Vzkazy v legendách bájné Atlantidy a kontinentu Mu. Zpráva o možnosti rozvoje duchovního potenciálu
lidstva. O rozkvětu velikosti člověka spirituálního, prolínajícího se dimenzemi
a vesmírem.
Co je míněno slovy duchovní potenciál člověka? Naše vnímání se rozšíří do
jemnohmotných dimenzí Světla a Lásky. Budeme si sami sebe uvědomovat jako energetické bytosti, jejichž vibrací je Světlo. Rozšířené vědomí nám otevře
brány ducha a my se povzneseme k tomu, kdo skutečně jsme.
Než se toto odehraje, je však třeba intenzivně pracovat se svým tělem
a myslí. Tělo musí být vibračně čisté a připravené přijímat silné energie Světla.
Mysl by měla být zcela namířena k vytváření reality Pravdy a Lásky. Člověk ve
svém potenciálu může být a mít cokoliv. Nástrojem je právě síla a tvořivost
mysli, spojená s daným prožitkem.
Pokud myslíme katastroficky, vytváříme tak v sobě katastrofický vesmír, do
kterého přitahujeme katastrofické situace. Pokud myslíme a cítíme v Lásce
a harmonii, žijeme ve vesmíru Lásky a také přitahujeme situace a lidi, kteří žijí
vibračně stejně. Každým jednotlivcem se pole energie Světla a Lásky posiluje.
Je zřejmé, že i rok 2012 bude tím, co si budeme myslet, že je. I kvantová
fyzika říká, že není jen jeden vesmír, jedna realita. Máme svobodnou vůli si vybrat, jakou realitu a jaký vesmír si vytvoříme. Já za sebe volím Světlo a Lásku…

Která jóga je pravá?
Ladislav Pokorný

Dnes a denně jsem svědkem toho,
jak lidé renomovaní, i ti z řad laiků
rozdělují jógu na tradiční a moderní. Pravou a falešnou. Duchovní a komerční. Myslím ale, že všem
uniká podstata.
Co je falešná a co pravá jóga? Je pravou jógou,
když se budu denně modlit a na každého láskyplně
usmívat? Nebo když si bez problémů a na požádání
strčím nohu za krk? První bude možná přetvářka,
protože nikdo se nedokáže jen usmívat a být věčně láskyplný a to druhé zase varietní kousek hodný
potlesku. Tak co je tedy pravá jóga? Ta klidná a pomalá ze severní Indie nebo ta dynamická a upocená
z Indie jižní?
Odpovědi na tyto otázky nevyčteme v knihách,
ani nevykoukáme na instruktážních DVD. Dokonce
je možná nezískáme ani od svých učitelů. Zastávám
názor, že jóga je 99 % praxe a jen 1 % teorie. Za
teorie se schovávají spousty chytráků, kteří oslňují
vyčtenými a naposlouchanými frázemi. To je samozřejmě mnohem snazší, než na sobě disciplinovaně
pracovat. Ale jedině skrze svou vlastní zkušenost
člověk najde odpovědi, které hledá. To je pro mě
jóga. Vlastní zkušenost. Kdo mě zná, ví, že mám rád
ashtanga jógu. Důvodů je hodně, ale vyzdvihnu jen
jeden: v ashtanze člověk nic neošidí. Postupuje podle toho, jak moc na sobě pracuje. Stejné by to mělo
být ve všech směrech jógy.
Mnohé ale spíš zajímá, kdy se jim otevře korunní čakra a kdy už si konečně dají obě nohy za krk.
V obou případech těmto lidem něco uniká. Hledí
moc do budoucna a vůbec se netěší z toho, že
jsou tam, kde jsou. Už samotná cesta je důležitá.
Až se otevře korunní čakra, bude to fajn a stejné
to bude i s nohama za krkem. Tomu ale předchází poctivé cvičení. Bez něj to nejde. Je dobré číst
stará moudra a poslouchat své učitele, ale neměli
bychom zapomenout na sobě pracovat a hledat
odpovědi uvnitř nás samých. Jedině vlastní zkušenost se počítá. Ale nevěřte moc tomu, co píši,
protože to je jen má zkušenost. Spíš vytvářejte tu
vlastní. To je jóga, to je život.

Tiráž
Vydavatel Power Yoga Akademie s.r.o.
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Power Yoga Akademie

nabízí tyto vzdělávací programy
akreditované Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy:

STAŇTE SE
PORADCEM
ZDRAVÉHO
ŽIVOTNÍHO
STYLU
Psychologie, dietetika,
terapeutické techniky
Komplexní péče o zdraví
Práce s klientem

STAŇTE SE
CERTIFIKOVANÝM
INSTRUKTOREM
POWERJÓGY
Jóga a powerjóga, teorie a praxe
Relaxace a pohyb
jako prevence
Anatomie,
fyziologie

200
hodin výuky

150

hodin výuky

foto: chilicake.com

foto: Marek Kučera

www.jogaskoleni.cz

RELAXACE
ENERGIE
POHYB
SÍLA
PRUŽNOST

UŽIJTE SI JÓGU A SVÉ POCITY!
Energy Studio HOME, Praha 1 - Malá Strana
Energy Studio Václav Krejčík, Praha 2 - Nové Město

www.energystudio.cz

