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Když začnu cvičit,
tak jógu...
...slibuje křehká blondýnka, která však srší energií a daří se jí na všech frontách – má řadu hezkých rolí v Divadle Rokoko, hraje v úspěšném sitcomu Comeback a nedávno se stala vítězkou třetí řady Star Dance - Dana Batulková
Když je to hezká práce, je to jedno.
Divadlo je základ, je to moje profese,
která herce kultivuje. Televize je zajímavá jinak: setkáním s novými lidmi, tím, že herce zviditelňuje a v neposlední řadě finančně. Zabezpečím
rodinu, zaplatím složenky a můžu se
věnovat divadlu.

Mějme rádi svoje tělo
Jakub Šamberger
www.powerjoga.cz

Tělo je pro nás důležitým, ba nepostradatelným pomocníkem. Každá jeho část má
přesně určenou funkci a dohromady tvoří
dokonale sehraný stroj. Pro jeho bezchybný chod je potřeba o něj dobře pečovat.
Pojem „dobře pečovat“ může ale pro každého znamenat něco jiného. Pro někoho
končí péče o tělo pravidelným spánkem,
pro jiného tady teprve začíná.
Dovoluji si Vám nabídnout svůj recept
na spokojené tělo. Přistupuji k němu ve
čtyřech rovinách: nohy, břicho, ruce a
hlava. S ničím to nijak nesouvisí, je to
prostě jen můj soukromý proces péče.
Nohy. Celý den na nich pobíháme,
nosí nás z místa na místo, kam si hlava

umane. A jak se jim odvděčujeme za jejich tvrdou práci, či spíše řeholi? Spousta lidí si péčí o nohy hlavu neláme. Nejsou vidět, tak se o ně nestarají. Jeden
můj spolužák zastával dost extrémní
názor, že špína do jednoho centimetru
hřeje a od jednoho centimetru se loupe.
V lavici seděl samozřejmě sám.
To já se snažím být s nohama kamarád. Po namáhavém dni je odměním
koupelí a krátkou masáží chodidel. Nemusíte být experty v oblasti reflexologie,
stačí jemně promačkat plosky. Jedinou
překážkou by mohlo být velké množství
břišní řasy, alias špeku. Po hodně namáhavém dni dopřeji nohám chvilku jógy.
Při pozici svíčky nebo při stoji na hlavě
si krásně odpočinou. Pravidelně jim
ordinuji také pedikúru a masáž. Úplně

nejraději mají aromaterapii. To je pro
ně svátek. Potom mě nosí s radostí a neprotestují téměř proti ničemu.
Břicho. Když se rozhlédneme kolem
sebe, zjistíme, že břicho je velmi často
tou nejopečovávanější částí. Některá
břicha se dmou pýchou a spokojeností
tolik, až se nevejdou do kalhot. Kdyby
tak mohly nohy majitelů těchto břich
mluvit. Hezká slova by to nebyla.
A co já a moje břicho? Ráno si spolu
dáme čaj a žitný chléb s máslem. Když
má břicho dobrý den, dostane i banán.
Svačinku mu většinou nedopřávám,
protože brzy obědváme. Když chci svému bříšku trochu podstrojit, dostane i
dezert. Jednou týdně má ale strop. Odpolední svačinku si dáme, to my rádi.
pokračování na straně 3

Nedokážu si odpustit úvodní
otázku: Protančila jste letošní
plesovou sezonu nebo už máte
předtančeno?
Mám předtančeno a to nejen na
tuto sezonu. Nikdy jsem na plesy nechodila a myslím, že u toho i zůstanu.

Kterou ze svých současných divadelních rolí máte nejraději? A
proč?
Asi Dodo v Prolomit vlny v divadle Rokoko. Je to divadelní adaptace Trierova kultovního filmu, který
mám ráda.

Máte za sebou celou řadu rolí
v televizních seriálech, k tomu
účinkujete také v mnoha divadelních představeních. Těší Vás
spíše divadlo nebo televize?

Změnila nějak zásadně Váš život
popularita (popř. zájem bulváru)? Jak se stavíte ke ztrátě soukromí? Je něco, co Vám veřejný
zájem naopak přinesl?
Zájem bulváru jsem si užila už před
lety. Po StarDance se vlna samozřejmě zvedla, ale nic se nezměnilo. Jsem
už zase zpátky pod zemí v divadle a
zkouším v novém představení. A co
mě tedy těší, je zájem normálních lidí,
kteří přijdou a řeknou, že mi fandili.
To je hezký pocit.

V inscenaci Hra vášní
v Divadle Rokoko

foto: Archiv MDP

Foto: Pavel Nesvadba

Kateřina Ondroušková

Vystupujete v sitcomu Comeback, Váš syn Jakub je velký recesista… Jaký humor máte ráda?
Právě takový. Absurdní, s nadhledem a ironií, ale laskavý.
pokračování na straně 3

e d i to r i a l
Vážené čtenářky, milí čtenáři!
Přestože na počátku června létají vzduchem vajíčka, předvolební sliby a hrozby
dopadů finanční krize, my jsme se Vám pokusili i v letním čísle našich novin
přinést informace s vesměs kladným znaménkem. A tak třeba i díky našim článkům uvěříte ve skromnou sílu vyslané pozitivní myšlenky, velkorysost vesmíru
a nedozírné bohatství, které můžeme odkrýt ve svém nitru.
Hlavní témata jsou pro letní čas příznačná: MĚJME RÁDI SVOJE TĚLO
a ZHUBNĚTE JÓGOU. Není nic jednoduššího, než upadnout do celoprázdninové skepse vyvolané nedokonalostmi vlastního těla a výčitkami, co všechno
jsme na jaře neměli pozřít… Buďme raději sami k sobě shovívaví a soustřeďme se na prožitky. A komu z Vás to stejně nedá, na dalších stránkách naleznete mnoho jednoduchých rad, co pro „letní postavu“ učinit teď hned.
Myslím, že je také užitečné stanovit si jeden vytoužený cíl a k němu upnout

svou energii i myšlenky. Já třeba toužím po jediném: aby mí chlapečci už definitivně přestali vytvářet v našem novém bytě prostředí jako na plně obsazeném pokoji urologického oddělení a už jednou pro vždy bez jakýchkoli výpadků
a pokaždé použili nočník! Trénujeme už tři týdny a situace na hřišti z pohledu
trenéra neztrácí nic na své extra napjaté atmosféře (bohužel stále ne finálového) zápasu. Ale hráči se zdají být v dobrém
rozpoložení. Když se na ně usměje štěstíčko, občas vsítí. Ze mě však často teče pot,
z nich… Ale věřím, pevně věřím, ve svou
letní výhru! A nenechávám to náhodě,
i vesmír občas poprosím.
Hodně splněných přání!
Kateřina Ondroušková
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Kdo je Baron Baptiste?
Je zakladatelem Baptiste Power Vinyasa Yoga Institute, přes dvacet let
se věnuje power vinyasa józe. Jeho snahou je transformovat klasickou jógu východní části světa do západního, především amerického
prostředí. Baron nazývá sám sebe učitelem, transformátorem a katalyzátorem osobního růstu a rozvoje jednotlivců. Odvaha, sdílení zkušeností, objevování nových možností a to vše propojené s praxí power
vinyasa jógy jsou základy jeho učení. Baron pravidelně pořádá týdenní
bootcampy zaměřené právě na osobní růst a transformaci jednotlivců,
které jsou velmi oblíbené ve Spojených státech. Je autorem několika
knih, natočil spoustu CD a DVD.
www.baronbaptiste.com

Lidské tělo je zázrak, což si povětšinou bohužel uvědomíme
až skrz nějakou neradostnou
událost ohledně svého zdraví. Dokud „motor“ dobře běží,
„světla“ svítí a „stěrače“ stírají, krmíme ho vším možným
a zaléváme i nemožným. A to
nemluvím o tom, po jakých
výmolatých cestách se ho
nebojíme pouštět, a to často
nadlidskou rychlostí.

Marcela Macáková
www.aerobic.cz

Zadrhnutí může přijít buď velké a zásadní, nebo jen v podobě drobného
nakopnutí. Těžko říct, kdo tu intenzitu
určuje, ale jedno je jisté – přijde vždy
v pravou chvíli. A je na nás, zda si toto
upozornění seshora vezmeme natolik
k srdci, abychom zásadně změnili svoje
chování, nebo se jen otřepeme, vylížeme rány a pokračujeme bezstarostně
v zaběhnutých kolejích. Člověk je totiž
tvor poněkud nevděčný. Tak rád zapomene na sliby, které dával sobě, Bohu
nebo jakékoliv jiné síle! Show must go
on…
Je zvláštní, jak se dokážeme hnát za
ziskem, jak toužíme mít víc, jak si chceme dopřávat, a přitom často jednáme
v rozporu s potřebami těla a duše. Pokud máme někoho rádi, je přece nad
slunce jasné, že myslíme na jeho dobro. Vysíláme k němu láskyplné myšlenky a snesli bychom mu ono pomyslné
modré z nebe. Proč se tak tedy nechováme i k vlastnímu tělu? Nemáme ho
dost rádi? Nevíme, co je pro něho dobré? Myslíme si, že je to snad výsledek
práce, kterou vykonáváme s vypětím
všech sil na úkor veškerého volného
času? Odpověď známe, jen si uvědomit
její význam.
Proč tedy jednoduše nezměníme
směr? Může za to fakt, že jsme generace vychovaná plněním nelogických
úkolů, závazků a plánů? Tolik nám budovatelské pětiletky přešly do krve skrz
Sunar a prvomájové průvody? Ohýbej
proutek, dokud je mladý… Ale tělo sčítá naše prohřešky proti své přirozenosti. A i když má téměř neuvěřitelnou přizpůsobivost a schopnost regenerace,
jednou může přijít (a obvykle přijde)
ono pověstné poslední zrnko.
Ať už věříme v Boha, nějakou vyšší
sílu nebo prostě jen sebe, dopřejme
si občas takovou malou modlitbu –
rozpravu s vlastním tělem, přes kterou si uvědomíme, jak moc bychom
ho měli milovat. I když je to po ránu
nebo při pohledu do zrcadla v přesvícené zkušební kabince někdy dost
těžké…
Naše tělo je pro nás ten nejvěrnější
přítel. Měli bychom ho s mírou rozmazlovat a empaticky naslouchat jeho
potřebám, protože ono se pro nás snaží
vždy dělat maximum. I když se obaluje tukem, protože mu nedopřáváme
dostatek pohybu. I když nám někdy
vypovídá službu, protože jsme něco
pokazili. Stále je tu jen a jen pro nás.
Měli bychom si ho za to více vážit, nemyslíte?

soustředil především na budování a zlepšování umění
komunikace.
Celý workshop s Baronem
byla dobrá zkušenost, i když
já osobně bych teoretickou část

Radka Pekelská

Dubnový víkendový workshop v Londýně Baron
Baptiste: Basic Training Build Your Foundation On
a Rock byl zaměřen na principy Baptiste Power Vinyasa Yogy, kterou Baron učí
a propaguje po celém světě.
Workshop se věnoval nejen samotné praxi power
vinyasa jógy, principům
Baronova systému a technikám provedení jednotlivých pozic, ale i didaktice
a práci lektora jógy. Tato část byla
velmi intenzivní a cenná. Baron
byl náročný učitel a musím říct,
že jsem v průběhu těchto praktických částí víkendu propotila asi
deset triček, ale hodně si odnesla.
Workshop byl také zaměřen
na zvyšování sebevědomí a umění sdílení zkušeností s dalšími
lidmi nebo se skupinou. To byla
teoretická část, ve které se Baron

Foto: Archiv autorky

Poslouchejte
své tělo

Baron Baptiste - dubnový workshop v Londýně
vynechala. Působila totiž dle mého názoru velmi násilně a nezapadala do kontextu celého víkendového workshopu.
Raději bych se více věnovala praxi power
vinyasa jógy, kterou považuji pod jeho
vedením za mimořádně kvalitní.

Lektoři Energy Studia s Baronem

Jóga v našem životě
15. - 16. 8. 2009

Energy Studio, Fügnerovo nám. 5, Praha 2
Pestrý program na celý víkend, kdy můžete navštívit tyto lekce:
Cena akce 1 450 Kč

Ranní Vinyasa FLOW, Kundaliní jóga, Čakry, Dech a twistové pozice a další

Přihlášení na katka.bilkova@poweryoga.cz

Rizika
Rizika souvisejí s věroukou konkrétních náboženství nebo osobností jejich představitelů
či následovníků, ne s duchovností jako takovou. Sem patří např.:
 Pocit výlučnosti a nadřazenosti.
 Odmítání prokazatelně účinných léčebných
nebo preventivních postupů.

Co je to spiritualita
a čemu prospívá
Prim. MUDr. Karel Nešpor, CSc
www.drnespor.eu

Prvky spirituality (duchovnosti)
 Duchovnost dává smysl minulosti,
přítomnosti i budoucnosti.
 Duchovnost pomáhá rozlišovat hodnoty.
 Duchovnost zahrnuje transcedenci čili
zkušenosti s něčím, co přesahuje osobní já.
 Duchovnost vede k spojení se sebou,
s druhými lidmi, tradicí, přírodou, Bohem, 		
Vyšší sílou nebo vesmírem.
 Duchovnost napomáhá vnitřnímu růstu
a rozvoji.

 Obvykle i lepší spolupráce při léčbě
a její lepší průběh.
 Prevence i léčba návykových nemocí.
 Nižší riziko předčasné smrti.
 Lepší schopnost se vyrovnat se smrtí.
 Některé náboženské zásady a doporučení
prospívají zdraví a motivují ke zdravému
životu (nekouřit, nezneužívat alkohol a vyhýbat se hazardu).
 Některé formy duchovního života zlepšují
sebeovládání.
 Náboženské a duchovní rituály poskytují
pocit jistoty a bezpečí.
 Duchovní život posiluje naději.
 Duchovní život obvykle napomáhá větší
stabilitě rodinných vztahů a může vést k
vytvoření bezpečnější sítě mezilidských vztahů.

Praktické důsledky spirituality
 Lepší duševní stav ve zdraví i nemoci.
 Vyšší odolnost vůči stresu a lepší zvládání
zátěžových událostí jako bolest nebo
ovdovění.

Vydavatel Power Yoga Akademie s.r.o.

l

Fügnerovo náměstí 5

l

Jak rozvíjet spiritualitu?
Zde záleží na duchovní orientaci toho kterého člověka, na jeho preferencích. Nejobvyklejší formy duchovního života zahrnují účast na
náboženských obřadech, praktikování modlitby, mantry nebo rituálu, studium duchovní
literatury, meditace, ať nehybně nebo za pohybu (např. jóga nebo čchi-kung), nechat se
okouzlit přírodou, dobrým uměním, návštěva
posvátných míst, využívání symbolů, kontakty s duchovně založenými lidmi, pomoc druhým, dobročinnost atd.

Nahrávky jednoduchých meditačních a relaxačních technik jsou zdarma dostupné na:
www.drnespor.eu
a www.youtube.com/drnespor.

120 00 Praha 2
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Mějme rádi svoje tělo
Někdy ovoce, někdy kešu oříšky nebo
sušené brusinky. S večeří míváme trochu problém. Většinu večerů v týdnu
vedu lekce powerjógy a tak je boj, zda jíst
nebo nejíst po cvičení, věčný. A většinou
jíme. A pak jdeme pozdě spát, protože
břicho pracuje přes čas. Po pozdním jídle ráno pozdě vstáváme a většinou jsme
nevyspalí. Ale někdy to prostě jinak nejde. A jak jsem na tom s péčí? Snažím se
břicho nerozmazlovat a tak musí pravidelně cvičit, aby ho svaly držely pohromadě a neprovalilo se nad páskem ven.
Dvakrát do roka dostává speciální péči
v podobě detoxikační kúry doprovázenou výplachem tlustého střeva. Musím
přiznat, že trochu protestuje, obzvlášť se
mu nelíbí přípravná fáze, ve které nedostává nic k jídlu a celý den plave v přírodních šťávách Biotta a detoxikačních
čajích. Ale po absolvování kúry je mu
svěže a lehce a trvá dlouho, než začne
mít zase roupy.
Ruce. Od rána jsou v jednom kole.
V posteli promnou oči a od té doby se
nezastaví. Čistí zuby, připravují snídani,
zamykají byt, točí volantem, celý den
buší zběsile do klávesnice počítače, večer listují v časopisech, knížkách nebo
v televizních kanálech. Je tedy jasné, že
s rukama musíme být zadobře. Pokud
mohu mluvit za své ruce, nejlépe si odpočinou na hodině jógy. Nejdříve sice
dostanou zabrat při všech těch kobrách
a střechách, někdy se dokonce klepou
v pozici bočního vzporu, ale při relaxaci

je vše zapomenuto a rukama se rozlije
naprostá úleva. Dalším odpočinkem je
pro ně manikúra. Když mám čas a vydržím sedět v křesle o půl hodiny déle,
odcházejí ruce s blýskajícím se p-shinem. To jsou pak pyšné a třpytí se do
daleka. Když si chci ruce trochu naklonit, vezmu je do divadla a dovolím jim
promluvit při závěrečném potlesku. To
mají hrozně rády.
A zbývá nám hlava. To je nejsložitější kus. Na ni se mi ještě nepodařilo
úplně vyzrát. Dělá si totiž, co chce. A tak
se s ní snažím spolupracovat. Dávám
jí pravidelných osm hodin spánku, což
se mi však někdy nepovede a to mi pak
dělá naschvály. Pracuje si v úplně jiných
intervalech a časech, než chci já. Mojí
hlavě nejvíc prospívá, když ji vezmu na
dovolenou. Ale nesmí být ani krátká ani
dlouhá. Hlava si diktuje i místo. Někdy
chce na hory, jindy zase k moři. A tak se
snažím vycházet jí vstříc. Každý měsíc
dostane jeden prodloužený víkend, kdy
nesmí nic dělat a musí jen odpočívat. A
jednou za dva až tři měsíce jí dopřeji týden dovolené dle vlastního výběru. První dva dny o ní vůbec nevím. Jakoby se
mnou nebyla. Po dvou dnech se začíná
pozvolna probouzet a nápady se jí rodí
jako na běžícím páse. To je přesně ten
čas, kdy se hlava začíná zase těšit, až se
z ní v kanceláři bude kouřit.
Snažím se být zkrátka a dobře partnerem svému tělu. A tak mějme rádi svoje
tělo a ono se nám odvděčí tím, že nás
nebude zlobit a spolehlivě nás provede
spletitými cestami života.

Foto: Pavel Nesvadba

dokončení ze strany 1

Usmějme se na svůj odraz v zrcadle
Mgr. Monika Vaňková

Po dlouhé zimě přišlo vytoužené slunečné, kvetoucí
a vonící jaro, které nás přenáší do letního období.
Teplejší část roku nás přiměla odkládat vrstvy oblečení a tělo tím postupně odhalovat. Jak po zimním
období vypadám? Co mi ukazuje zrcadlo? Mám se
sebou něco udělat, než si obléknu plavky?.. Napadá
mnohé z nás. Kromě vnějšího obrazu těla pociťujeme únavu a zároveň probouzející se novou energii
léta.
V těle je uloženo vše z našeho života. Má svou paměť
a taky svou řeč - řeč těla. Co o nás vlastně tělo vypovídá?
Prostřednictvím signálů, které tělem vysíláme (většinou podvědomě, aniž bychom si to uvědomovali), komunikujeme s okolním světem. Řeč těla je součástí tzv.
neverbální komunikace, která představuje souhrn mimoslovních sdělení neboli komunikaci beze slov. Říká
se, že neverbální komunikace tvoří 70 – 90 % veškeré
komunikace s lidmi, pouze malinká část informací je
sdělována slovy.

Foto: Alena Hrbková

V inscenaci Prolomit vlny
v Divadle Rokoko

Když začnu cvičit, tak jógu
dokončení ze strany 1

Říkáte o sobě, že jste lajdák…
Přesto: děláte něco pro svou obdivuhodnou figuru?
Poté, co skončila soutěž StarDance, už zase nic. Samozřejmě se můžu
vymlouvat na nedostatek času, ale na
vině je hodně moje lenost. Ale jelikož neumím být v klidu a pořád něco dělám,
nemám čas nabírat na váze. Zatím.
Je pro Vás důležitá zdravá výživa a životospráva?
Určitě. O zdravou výživu se snažím,
ale nijak hystericky. Mám ráda lehká
jídla, dost zeleniny a jím poměrně málo.
Nepřejídám se. S tou životosprávou je
to při mém způsobu života trochu horší.
Žiju chaoticky, nepravidelně a rychle.

RELAXACE ÚSMĚVEM
Ve stoji nebo vsedě vyrovnejte záda, hlavu držte zpříma, a párkrát se hluboce nadechněte a vydechněte. Pak
pomalu uvolněte mimické svaly ve tváři i rty a vykouzlete
úsměv na rtech i v očích.
Úsměv prozařuje celým vaším tělem, prociťujte energie
v těle, možná ucítíte hřejivé vlny.
Říká se „mějme rádi své tělo“, což mnohdy vyžaduje
delší proces přijetí sebe sama. Můžete začít tím, že se na
sebe, a tím i na své tělo, budete usmívat, a pokud to stále
nepůjde, usmějte se alespoň na svůj odraz v zrcadle.

Zamyšlení

Radka Pekelská

Jak a kde nejraději relaxujete?
Máte nějaké rituály?
Ráda jsem jen tak doma, jsem šťastná, když vím, že mám úplně volný den
a nemusím nikam vycházet.
Blíží se divadelní prázdniny, jak
je strávíte po této pro Vás jistě
náročné sezoně?
Nejprve si užiju čtyři dny v lázních,
potom pojedu s dcerou Marianou na
pár dní do Paříže. Dostala ten výlet
k patnáctým narozeninám. A pak se
uvidí. Jezdíváme k moři a každý rok
na Šumavu.

Foto: 2x civilní foto - Tomáš Nosil/Instinkt

Věříte na energie, čakry, čínskou
medicínu nebo spíše na věci hmatatelné a vědecky podložené?
Naprosto věřím všem těmto podivuhodným věcem. Mockrát jsem je
vyzkoušela a vždycky pomohly. Při

PROBUĎME ŽIVOTNÍ ENERGIE
Tělo můžeme využít pro hlubší pochopení sebe sama,
prožití sebe a také přijetí sebe i své životní cesty. K tomu
slouží mnoho způsobů, jak s tělem pracovat, rozpouštět
bloky vytvořené v průběhu vývoje, a probouzet životní
a uzdravující energie. Můžeme se přihlásit do kurzů a
výcviků zaměřených na „práci s tělem“, využívající například techniky biosyntézy, Pesso-terapie, bioenergetiky, holotropního dýchání, primitivní exprese, tance,
techniky práce s dechem a další.

Někomu vyhovuje aktivní pohyb, jinému relaxace, antistresově působí kombinace obou a správného dýchání.
K péči o tělo patří samozřejmě také zdravé stravování,
odpočinek, práce s časem a uvědomování si či rozluštění
tělesných signálů, které nás přivolávají k uspokojování
našich potřeb, mnohdy potlačovaných, zapomínaných,
odkládaných…
Je mnoho způsobů, jak zdravě relaxovat – uvolnit tělo
i mysl. Spoustu z nich znáte ze svého života, jsou pro nás
přirozené, například uvolnit se v koupelové lázni, projít
se parkem, sednout si pod strom, slyšet zpěv ptáků, šum
větru či dopadající kapky deště, dopřát si masáž…
Jsou chvíle, kdy na výše zmíněné „libůstky“ nemáme
čas, cítíme se v nepohodě nebo přímo v akutním stresu,
a proto nabízím krátkou a rychle působící relaxační techniku. Stačí, abyste si našli jednu až dvě minuty času. Tato
relaxace vás může přeladit do příjemného pocitu podobně
jako setkání dítětem, které ve vás vyvolá zářivý úsměv…

Každý může být krásný…

našem stylu života a stresech jsme
hodně zablokovaní a zapomínáme na
své duše.

Máte nějaký vyzkoušený lék na
životní karamboly?
Kamarády a humor.
Naše noviny se mimo jiné věnují
józe. Máte s ní nějakou zkušenost?
Zatím žádnou, ale až začnu cvičit,
tak jedině jógu.

Psycholožka a terapeutka

Znáte to… Léto je opět zde. Období krátkých šatiček a bikin. Ale pro
většinu z nás to není dobrá zpráva.
Všechno se nám zdá nedokonalé.
Naše postava se nám nelíbí. Připadáme si tlustí a neopálení. Navíc nic
nestíháme. Nemáme dost energie.
Neučíme se nic nového. Máme pochybnosti skoro o všem, co děláme.
Každý rok stejná pohádka.
Vždycky, když mě chytne podobná nálada nebo si začne stěžovat
moje okolí, tak závidím těm, kteří
neřeší nic podobného. Někdo prostě
ví, že je jedinečný a výjimečný. Nebo
v to věří a nepochybuje. Má konstantní hodnoty, které jsou pevně
dané. Ideální stav!
Ale upřímně, kolik je mezi námi
takových jedinců? Moc ne. A co pak
mají dělat normální lidi s normálním tělem a myšlením, kterým pořád v hlavě našeptává nějaké jejich
„mini já“, že všechno může nebo
musí být lepší, krásnější a dokonalejší?
Ano, někdy nás tyto pochybnosti
a vnitřní hlas v hlavě posouvají dál
a nutí nás přemýšlet, zdokonalovat
se, cvičit, učit se nové věci… Ovšem
někdy to zase zajde tak daleko, že
nás vnitřní hlas vyburcuje ke stresu,
protože díky touze po kráse a dokonalosti a všem aktivitám s tím spo-

jeným přestáváme stíhat běžné činnosti
a nemáme čas odpočívat. Kde je tedy
zdravá míra a rovnováha našeho počínání?
V dnešní době je posedlost dokonalostí těla skoro fenoménem. Utvrzují
nás v tom módní časopisy, televizní
reklamy, pořady o zdravém životním
stylu i naše okolí. Posedlost tělem, plastické operace, úpravy a lasery. Zmenšování a zvětšování. Cvičení a tréninky
vedoucí k formování povadlých svalů.
Konzultace, jak být krásní a šťastní…
Nedávno jsem přemýšlela o tom, co je
vlastně ta neustále zmiňovaná KRÁSA?
 Krása je relativní pojem. Krásu si limitujeme sami. Předsudky a tím, co
je nám vštěpováno.
 Fyzická krása je pomíjivá. Dnes se mi
líbí něco, co se mi zítra líbit nemusí.
Velká silikonová prsa jsou dnešním
trendem, avšak zítra může být „in“
malá hruď bez jakýchkoliv chirurgických zákroků. Náš názor se může
změnit jako mávnutím magického
proutku.
 Krása člověka není pouze fyzická. Je
to hlavně naše duševno. Je důležité, jak se projevujeme, jak jednáme
s ostatními. Také se vám někdy stalo,
že vás oslovil cizí člověk, a aniž jste
se zaměřili na jeho fyzickou podobu,
řekli jste si – to je „krásný člověk“? A
cítili jste právě jeho „vnitřní kouzlo“,
které vás dostalo?
 Důležitá je vnitřní krása a pozitivní

postoj k životu. Pokud jsme spokojeni sami se sebou, se svým životem a umíme ho žít, inspirujeme
tím ostatní k obdobnému pocitu.
Pokud máme úsměv na tváři, tak
jsme krásní bez ohledu na to, zda
máme obličej plný vrásek nebo
hladkou pleť.
 Skvělé je, když z nás vyzařuje pozitivní energie. Důležité je věřit, že
se nám daří celý život, že dokážeme vše, co si umaneme. Zkoušejme nové věci. Zkoušejme všechno,
co nás bude bavit, vše co jsme
kdysi chtěli dělat a nenašli k tomu
odvahu. Radujme se z každého
úspěchu a věřme tomu, že v životě
dosáhneme ještě řady dalších cílů.
 Krása není limitovaná věkem.
Trápíme se nad tím, kolik je nám
let? Náš věk je jen číslo - to nejméně důležité číslo, které nám život
přináší. Krásní mohou být lidé,
kterým je třeba osmdesát let. Můžou říct moudro, které nás chytí za
srdce, a my si okamžitě uvědomíme, v čem je skutečná lidská krása
- ve zkušenostech a v moudrosti,
které s námi sdílí.
Co KRÁSA znamená pro vás?
Zkuste se nad tím zamyslet. A pak cokoliv budete dělat, dělejte pro sebe –
pro svůj dobrý pocit, ne pro to, abyste
se zalíbili svému okolí. Když si vnitřně
uvědomíte, že jste krásní, bude z vás
krása vyzařovat i navenek. A hlavně,
buďte přirození a sami se sebou spokojení. To je recept, který funguje.
Přeji vám, abyste v létě rozkvetli jako
vaše nejoblíbenější květina.

Všichni máme svobodu vy t vořit si vlastní budoucnost
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Konečně je tady toužebně očekávané
léto, které podle čínského kalendáře začalo už v květnu. Pro nás je léto symbolem
prázdnin, dovolených a odpočinku, i když
v současné hektické době to neplatí pro
všechny. Vysoké teploty a dlouhé letní
dny někdy přímo volají po relaxaci. Létu je
nutné přizpůsobit denní režim, stravu, ale
i péči o tělo, teprve pak si jeho sílu můžete
patřičně vychutnat.

Nalaďme se na léto
Jana Altnerová
Co v létě na talíř?
Jídelníček je potřeba rozhodně přizpůsobit klimatu, tak aby příjemně
vyrovnával a harmonizoval celkovou
energii. V létě trávíte svůj volný čas především venku, proto by příprava jídla
měla být rychlá. Přednost má strava
osvěžující, lehká a dobře stravitelná. Intuitivně nemáte chuť na smažená, dlouho vařená a ostrá jídla. A to je jedině
dobře, vnímejte své přirozené instinkty. Letní jídelníček by měla tvořit převážně zelenina – listové saláty, rajčata, paprika, okurky, chřest, čekankové
puky. Ovoce je v létě opravdu dostatek,
tak čerpejte z palety přírodních vitamínů a užijte si jahody, maliny, borůvky,
ostružiny, letní jablka i citrusové plody.
Některé druhy ovoce se v létě vyplatí
usušit do zásoby, v zimě budou cenným
zdrojem energie a zásobárnou vitamínů
a minerálů. (Např. borůvky se dají využít při průjmech.)
Obiloviny, zelenina a houby
Z obilovin vyzkoušejte zařadit
amarant, quinoe, žito nebo polentu.
Obiloviny udrží dlouhodobě pocit
zasycení, takže je oceníte především
při výletech. Lehkým zdrojem bílkovin jsou ryby, tofu, krůtí maso,
zelené fazolky mungo. Pro zpestření
jídelníčku zařaďte houby, dobrou letní volbou budou žampióny pro jejich
harmonizující účinek. Mléčné výrobky přidejte především kozí, budete
překvapeni kolik výborných druhů
sýrů a jogurtů už je na našem trhu k
dostání. Létu vládnou saláty, tak neskončete pouze u známého „šopáku“
a pusťte se do různorodých variací.
Saláty můžete připravovat z kombinací různých druhů zelenin, obilovin,
libového masa či tofu. Zálivky by měly
být lehké např. jogurtové nebo pouze
z kvalitního oleje, citrónu a bylinek.
Do salátů přidávejte vždy alespoň dva
druhy za studena lisovaných olejů.
Místo soli bylinky, místo ledových
nápojů vlažné
Léto patří bylinkám, jejich aromatická chuť ušetří zbytečné solení. V
létě oceníte především rozmarýn, saturejku, bazalku a oregano. Přidávat
je můžete k masu, ale i do zeleninových jídel a salátů. Ze svých dovolenkových cest čerpejte nápady a inspirace, naučte se obohatit si zaběhnutý
jídelníček o nové recepty. V létě je
důležité dodržovat pitný režim, zvláště pokud sportujeme na přímém slunci. I když vyšší teploty přímo svádějí
k pití ledových nápojů, měli bychom
volit spíše nápoje vlažné nebo teplé. Ty se postarají o větší vylučování
potu, čímž se odbourá přebytečné
teplo a následné ochlazení organismu
uleví při vysokých teplotách. Naopak
ledové nápoje snižují naši celkovou
odolnost. Zvláště pokud víte, že v letních měsících býváte často nemocní,

www.zmenazivotnihostylu.cz
dejte si na ledové nápoje a jídlo pozor.
Tedy i na zmrzlinu.
Slunce – zdroj energie i kožních nemocí
Protože slunce má v létě opravdu
grády, nezapomeňte si chránit kůži
přiměřenými ochrannými faktory.
Nechráněná kůže nejen rychle stárne,
ale je ohrožena i výskytem rakoviny.
Naučte se v letních měsících namazat ochranným krémem hned po
ránu. Pokud užíváte léky nebo pijete
bylinné čaje, ověřte si, zda nereagují
se sluníčkem. Mohli byste se dočkat
nepříjemného začervenání kůže. Vysoké teploty způsobují, že jste často
unaveni i během dne. Nestyďte se, a
pokud to situace umožní, klidně se na
pár minut natáhněte. Naučte se dobít
energii i aktivním způsobem, a sice
přiměřeným pohybem na čerstvém
vzduchu. Volte ty sporty, které vám
dělají radost. Jedině tak se správně
dobijete. Čerpejte energii při odpočinku s přáteli, letním grilování a piknicích, to všechno k létu patří.
Hlídejme tenké střevo, krevní tlak i tělesnou teplotu
V červnu je nejvíce aktivní tenké
střevo - místo trávení a vstřebávaní živin. Stěna střeva se skládá z nepřeberného množství klků a záhybů.
Pokud je sliznice střeva poškozena,
dochází k neúplnému vstřebávání a
může dojít k deficitu živin. Staré receptáře doporučují proti zahlenění a
poruchám střev čaj z rozrazilu, pomoci může i heřmánek.
V červenci je nejvíce zatížen krevní
oběh, který zabezpečuje činnost srdce.
Za normální krevní tlak se považuje
120/80. Vysoký krevní tlak se často
projevuje bolestmi hlavy, hučením
v uších, někdy bývají závratě. Příliš vysoký krevní tlak může poškozovat srdce a cévy, proto se tělesné mechanismy
snaží, udržet jej co nejdéle ve vyrovnaných hranicích. Naopak u nízkého
tlaku jsou časté mdloby, chvilkové závratě, chladné končetiny. Především u
vysokého krevního tlaku je dobré upravit celkově životní styl a především jídelníček - snížit příjem tuků a omezit
solení. Dobrým způsobem, jak udržet
krevní tlak ve vyrovnaném stavu, je
nenáročné cvičení – např. jóga nebo
tai-chi. Prevencí je vnitřní klid získaný
pomocí relaxace či meditace.
V srpnu je nejvíce zatížena tělesná
teplota. Většina tělesného tepla se vytváří činností mozku, ledvin, srdce, jater
a také svalovou aktivitou a působením
některých hormonů. Normální teplota
lidského těla se pohybuje okolo 37 stupňů Celsia. Teplotu reguluje mozkové
centrum, např. pocením. Mechanismy
řízení teploty jsou nižší u dětí a starých
lidí. V létě buďte opatrní, snadno může
dojít k přehřátí organismu. Nezapomínejte doplňovat tekutiny a oblékat se
přiměřeně teplotám.

Zdraví a mysl jsou dvě největší požehnání

Učiňme z lásky k tělu výchozí
bod na cestě ke spokojenosti!
Dalibor Štědronský

www.ashtanga.cz

Krom toho, že si má mýt krk, aby
si neušpinil nohy, když si je za něj
strčí, má být jogín spokojený. Tak
nějak mu to skrze Jógasútry vzkazuje Pataňdžali. Pročež ušmudlaný
límec a povislé koutky úst jsou dostatečným důvodem k diskvalifikaci mrzouta z řad řádných jogínů,
byť by se držel dalších dobrých rad
Pataňdžaliho zuby nehty. Pravda,
možná to není zcela přesný výklad
Jógasúter, ale na druhou stranu
není obtížné si představit, že jakýkoliv pokus o „zastavení změn mysli“, což je definice jógy, je předem
odsouzen k neúspěchu, pokud jedním cloumá hněv, či se chvěje strachy, nebo je drcen zármutkem.
Úkolem adepta jógy je učit se být
spokojený. Lže, a tím se utíká od další vzácné rady Patandžaliho „takyjogín“, který si násilím rty ohýbá do
úsměvu, i když uvnitř se vaří vzteky
poté, co mu v restauraci naservírovali studený guláš a teplé pivo. Samozřejmě s tím, že měl objednánu
dušenou bio mrkev a točenou bio
vodu. Spokojenost je spojena s přijímáním, neodmítáním. Neodmítající
jogín spokojeně spolkne studenou
flaxu a zalije ji teplým pivem nebo
situaci přijme a spokojeně ji řeší
upozorněním zmateného personálu
na to, že po guláši a pivu by se jim

tam mohl nepěkně poblinkat nebo
všímavě udělá cokoliv jiného, co (a
teď mu držme palce) bude v souladu s ahimsá – neubližováním, dalším to doporučením Pataňdžaliho.
Mnohý občan zatím nejógující spojuje spokojenost s vnějšími
podněty. Pak považuje za zdroj potěšení třeba oblíbenou pochoutku,
řekněme větrník, jehož pozření ho
vynáší do sedmého nebe. Ovšem
tentýž větrník pozřený jako čtvrtý
v pořadí se zároveň umí stát strůjcem pekelných útrap. Nebo za
zdroj radosti označí nový vychytaný mobil, neuvědomuje si, že ten
se v průběhu dvou měsíců zákeřně transformuje v zastaralý krám
zostuzující svého uživatele. Také
elegantní dámské šaty mohou být
pro nositelku zdrojem nadšení,
ovšem jen do okamžiku, kdy se
potkají se stejnými, které je rázem
přešijí na zdroj agrese.
Informovaný adept jógy tedy ví,
že hledat spokojenost a štěstí kdesi mimo něj je nejisté, neboť vnější
zdroje potěšení jsou zároveň i zdroji
utrpení. A protože též ví, že spokojenost pramení z klidné mysli, zbytečně neřešící, netoužící, neodmítající,
tak se stará především o to, jak se
takové mysli dobrat. Způsoby jsou
různé, nejveselejší z nich je asi cesta

bhakti. Bhaktové jsou nejradostivější
z jogínů. Zklidňují svoji mysl tím, že
ji soustavně upínají k bohu – zpívají
mu, hrají, vaří pro něj, květy mu nosí,
mantry k němu drmolí, jeho obrazy
zdobí. Ani na okamžik naň nezapomínají a radost a spokojenost z nich
přímo tryská.
Ovšem málokdo z nás, uzavřených neurotiků lapených světem,
je pro takovýto spokojený život
připraven. A ač již při pouhé představě vyslovení slova „Bůh“ nám
vyskočí osypky, přesto máme kliku!
Není snad snahou mnohých z nás,
precizně zpracovaných reklamou
a prosáklých bezduchem doby, vylepšovat, zdokonalovat, nebo alespoň zakonzervovat vlastní tělo a to
jakýmkoliv prostředkem? Založme
tedy naši strategii cesty za spokojeností na kultu těla. Zahoďme masti, botulotoxin, silikon i sportovní
náčiní a začněme cvičit jógu. To by
pro naše mysli neměl být problém
přijmout. Když jim zdůrazníme, že
toto cvičení může tělu navrátit mladistvý vzhled, navíc zadarmo, tak
semínko spokojenosti je zaseto. Teď
už jen stačí pravidelně ho zavlažovat z ásan pramenícím potem a to
tak dlouho dokud nezapomeneme,
pro jak pomíjivý důvod jsme začali
cvičit. Pak semínko možná vyklíčí…

V minulých dílech jsme se věnovali technice masáže a diagnostice. Dnes vybereme
některé esenciální oleje, abychom ukázali něco z jejich historie, účinků a použití.

Aromaterapie v praxi
Esenciální oleje
Markéta Sulánská

III. díl
www.sulanska.com

Máta peprná (mentha piperita)
- patří k nejvíce rozšířeným esenciálním olejům.
Historie: Pochází ze Středomoří
a západní Asie. Používali ji již staří
Egypťané k rituálním účelům. V řecké mytologii byl bůh Pluto omámen
krásou nymfy Menthe a jeho žena
Persefona ji ze žárlivosti zadupala. Pluto ji pak proměnil
ve vonnou bylinu. Římané ji hojně využívali nejen jako koření, ale i ve svých lázních. Po staletí se používala jako lék.
Způsob získávání: parovodní destilace listů.
Použití: při zažívacích potížích, chřipce a zánětech dutin, působí také proti únavě, osvěžuje mysl i ducha. Spolu s eukalyptem se používá v saunových nálevech. Není
vhodná při užívání homeopatik. V praxi ji střídám s mátou
kadeřavou, která má podobné účinky a je rozradostňující.

Šalvěj lékařská (salvia officinalis)
- je jednou z bylin s velkým rozsahem použití. Nicméně je třeba
ji užívat opatrně, neboť obsahuje
velké množství thujonu, který je
jedovatý.
Historie: Středověká legenda
praví, že šalvěj chce učinit člověka nesmrtelným. V Římě byla šalvěj posvátná a její
sběr provázel rituál. Velkou oblibu měla i v Číně,
kam se dovážela z Anglie.
Způsob získávání: parovodní destilace kvetoucí natě.
Použití: je protizánětlivá, antibakteriální, dobře bojuje s plísněmi, podporuje imunitní systém, zklidňuje nervový systém. Šalvěj lékařskou používám ve své
praxi hojně: v období chřipek, při psychickém vytížení
klientů, doma v aromalampě a do koupele nohou.

Myrha (commiphora abyssinica,
burseraceae)
Historie: Vyskytuje se v severovýchodní Africe a na Arabském
poloostrově. Je rituální a léčivou
pryskyřicí. V Egyptě se používala
k balzamování, v Číně v ajurvédské medicíně. V Arábii se dodnes
považuje za jeden z pokladů Východu. Byla darem
při narození Krista od jednoho z mudrců. Plátno, do
kterého byl Kristus zabalen po své smrti, bylo rovněž
napuštěno myrhou.
Způsob získávání: parovodní destilace klejopryskyřice.
Použití: jako rituální bylina je využívána v terapii hlavně jako duchovní spouštěč. Čistí naši karmu
a propojuje nás s vesmírnými pravdami. V praxi ji
používám pro duchovně hledající klienty. Navozuje meditaci a zvnitřnění, aniž by nás odváděla od
pozemských povinností. Je však vhodná i při bronchitidách a podpoře hojení ran.

Citrónová tráva (cympobogon
flexuosus)
Výskyt: původem z tropické
Asie.
Způsob získávání: parovodní destilace čerstvých a polosuchých listů.
Použití: je silnou bylinou
pravdy. Vytáhne z naší duše zasuté a vytěsněné emoce. Skvělý otvírač duše. Jen pro klienty, kteří jsou na
cestě k sobě.
Používání esenciálních olejů v praxi se může různit. Oleje samy mají většinou široké spektrum použití a každý terapeut má vlastní způsob výběru. Vždy je
však třeba vědět anamnézu klienta a vyhnout se tak
případným účinkům na zdraví člověka. Všeobecně
platí, že většina olejů nemá žádné vedlejší účinky pro
zdravého jedince. Opatrnosti je třeba dbát u těhotných a dlouhodobě nebo chronicky nemocných.
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1. část ve stoji

Na začátku celé sestavy zacvičte 5krát pozdrav slunci A.
V pátém opakování pozdravu slunci začněte vkládat
za sebou:

1

J ó g a & Ko n D i C e

3

2

4

Pozici bojovníka 2

Pozici bojovníka 3

Sestava pro dobrou kondici
2. část na zemi
Přejděte do pozice kočky. Zvedněte pravou paži a levou nohu.
(obr. 1) Vydržte v pozici 5 nádechů a výdechů a vystřídejte na druhou
stranu. Pozice efektivně formuje přímý sval břišní.

2

3

4

1
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Václav Krejčík
www.vasekkrejcik.cz

Jóga jako práce těla
Je vědecky dokázáno, že dynamické styly jógy efektivně rozvíjejí srdečně-cévní i dýchací soustavu, kapacitu
plic a navíc při pravidelném cvičení
odstraňují toxiny a látky, které naše
tělo neumí zpracovat. Uvolňují, protahují a posilují komplexně. Proces,
při kterém dochází ke spalování tuků,
není tak intenzivní a rychlý, jako je
tomu u klasických aerobních aktivit,
např. u aerobiku, spinningu či joggingu. Naopak. Jedná se o postupný
proces, který lze nazvat změnou životního stylu. Střídáním tlaků v těle,
různými polohami a pránájámou

Přetočte se na
bok do pozice
prkna na straně.
(obr. 5) Vydržte
na jedné straně
tak, aby to bylo
příjemné a opakujte na druhou
stranu. Můžete
si cvičit i jednodušší variantu
základní pozice.
(obr. 6)

Přejděte do vzporu. (pozice prkna obr. 2) V pozici zůstaňte
a vydržte 5 nádechů a výdechů. Následně se opřete o předloktí
a stabilizujte celé tělo. (obr. 3) Pozor, neprohýbejte se v zádech.
(Pro lepší ztvárnění pozice vložte do své mysli představu, že jste
tvrdé prkno). 10krát
za sebou s nádechem
zvedněte kostrč do výšky (pozice delfína obr. 4) a s výdechem vraťte zpět (pozice prkna na
předloktích). Pozice posilují souměrně celé tělo a rozvíjejí sílu břišních svalů.

kých stylů jógy je šetrné ke kloubům,
zádům a celému tělu a obnovuje tak
energetický potenciál každého z nás.
Pravidelným cvičením se vydáte na
postupnou a pozvolnou cestu, která
s sebou nese jemné a mírné změny
ve fyzické i psychické kondici, stejně
jako změny v chování. Mezi ně patří i změna způsobu stravování, která spolu se cvičením nepozorovaně
vstoupí do vašeho života.
Jóga jako životní styl
Cvičit je nutné pravidelně. Kdo si
myslí, že absolvuje jednou týdně devadesáti minutovou lekci, pak zajde
do fast foodu na večeři, a tím zapracuje na své kondici, je na omylu. Zázraky se nedějí ani v současném mo-

Čistá mysl a funkční tělo
Často slýchávám od svých klientů otázku, zda je možné jógou
hubnout a formovat tělo. Pro mnohé je hubnutí ve spojení s jógou nepochopitelné. Jóga sama o sobě nemá jen jeden rozměr.
Existuje nepřeberné množství stylů jógy, které se liší přístupem
k praktikování pozic a celkovému obsahu daného stylu. Jóga jako
„sportovní“ odvětví podléhá nejrůznějším výzkumům, stejně
jako ostatní sporty. (Slovo sportovní záměrně píšu do uvozovek,
protože jóga není sport, ale pro mnoho lidí se jedná o pohybovou
aktivitu, proto jsem si dovolil tento přívlastek použít.)
dochází k ovlivňování fyziologických
procesů, které se podílejí na spalování tuků, zlepšení imunity a rozvoji vitality. Cvičení dynamických i klasic-

Foto: Pavel Nesvadba

Pozici bojovníka 1

Plynule přejděte do rovnovážného bojovníka 3.
V pozicích zůstaňte na 5 nádechů a výdechů.
Opakujte v cyklu pozdravu slunci na druhou
stranu. Jakmile souměrně vystřídáte napravo
i nalevo, můžete celý cyklus zopakovat dle své
kondice za sebou. Tato část cvičení ve stoji dodá
sílu dolním končetinám, hýždím a tělu poskytne
efektivní trénink srdce, cév a plic.

derním světě, kdy jsme vychováváni
k pohodlí a minimalizujeme přirozený pohyb. Pilulky, přístroje na břicho
ani elektrická stimulace podkožního
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Položte se na záda. Vezměte si hlavu do dlaní a zvedněte ramena od země. (0br. 7) Udržte
spodní část zad na zemi. Zvedněte zhruba 20 cm nad zem obě dolní končetiny a vydržte
v pozici 10 nádechů
a výdechů. Pozice
loďky je zaměřena
na posílení břicha.
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Powerjóga - lék století
Jakub Šamberger
INDIKACE:
Pro efektivní uvolnění stresu, pro pružné klouby,
svaly a záda, při chronických potížích. Ideální při deštivých a zamračených dnech.
DÁVKOVÁNÍ:
Dospělí a děti nad 12 let. Cvičte jednu až dvě hodiny,
nejlépe 4 dny v týdnu nebo dle potřeby. Necvičte více
než 6 hodin týdně, pokud nechcete dosáhnout extrém-

tuku nezastoupí naši práci, kterou je
nutné vykonat, chceme-li být v kondici. Je potřeba odhodit plané řeči
a začít na sobě pracovat. Přijmout
pohyb, lehké stravování a relaxaci
za své, stejně jako každodenní čištění zubů. Jestliže máme rádi své tělo,
neměli bychom dopustit, aby chátralo. Je jasné, že přirozeně stárne. Není
však nutné, abychom jej zdevastovali
svou pohodlností a leností.
Jóga jako cesta
Vnímání jógy v současné době je
převážně fyzického rozměru. Mnoho lidí se s její pomocí učí naslouchat
svému tělu a vnímat své pocity či rozvíjet intuici. Cvičení jógy lze v začátku
uchopit zcela pragmaticky. Nejdříve se
naučíte poslouchat své tělo. Pravidelným cvičením začnete bojovat s těles-

ně dobrých výsledků. Tento lék je zdraví prospěšný i u
těhotných žen.
POZOR:
Držte lék z dosahu skeptiků, šťouralů a protivů. Toto balení obsahuje dostatek vhodných látek k dosažení nirvány.
Pozor, v extrémních případech se může objevit levitace!
VAROVÁNÍ:
Tento lék rozvíjí schopnosti i v dalších oblastech či
aktivitách. Do vedlejších účinků lze zahrnout vnitřní
klid, rozumné uvažování a teplé nohy. V případě předávkování se zkuste moc nepředvádět.
Pro dosažení dokonalých výsledků, konzultujte svůj
stav s nejbližším lektorem powerjógy!

nými obtížemi - bolestmi zad a hlavy,
se špatným zažíváním a vylučováním,
s vnitřním napětím a stresem. Jóga
nemusí být jen o pohybu. Pohyb chápe jako způsob čištění těla a mysli,
nebo jako zaměstnání pro mysl. Ta se
chce stále k něčemu poutat. Většinou
je obrácena do vnějšího světa a dovnitř k sobě jen minimálně. Tam se
jí nechce být, protože dá velkou práci
ji usměrňovat. Jakmile se ale uklidní
a stabilizuje, přichází nový rozměr.
Cílem praktikování jógy je rozvinout
harmonii, která má v sobě tři základní
složky: tělo, mysl a duši. Pozicemi zlepšíte tělo a připravíte ho pro meditační
sedy. Udržíte ho pružné, pevné a zářící
jako diamant a nabudete tak i lepšího
sebevědomí. Vnímáním sebe sama se
zlepší i proudění energie v těle. Jogín
se vydává na cestu harmonizace ener-

gií, i když většinou ne v primárním
zájmu. Přes zatížení těla dochází k uvědomění si svého klidu a probuzení se
ve svém nitru. Proto, aby nastalo toto
uvědomění, je třeba se naučit naplno
využívat potenciálu každého z nás. Ten
tkví v čisté mysli a funkčním těle.
Jóga a kondice jsou dvě slova, která
se dobře podporují a ovlivňují. Jógou
navíc získáte dobrou psychickou odolnost, zlepšíte imunitu a budete odpočinutí. Klid, který si „vycvičíte“, potom
můžete využít v každodenním životě
při zvládání stresových a napěťových
situací. Kondici tedy povýšíte nejenom
na tělo, ale i na psychiku, a to je často
důležitější, než mít krásně vypracované svaly a „uběhnout maraton“. Bez
soutěžení a porovnávání poznáte ten
nádherný pocit, když energie proudí
tělem.

Mládí není období žiVota, ale dušeVní staV
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Jóga & energie

Energie a čakry

IV. díl

Třetí čakra MANIPÚRA - čakra solar plexu
Mgr. Olina Tajovská
Jóga, její pozice i řada meditačních technik
nás učí odpoutat se od času, být chvíli teď
a tady, nevnímat okolí a oddávat se vnitřnímu hlasu. Ale jak známo, ta nejtěžší práce
v životě je na sobě samém. Neustále máme
potřebu před sebou utíkat a být co nejvýkonnější jinde, jen abychom nemuseli pohlédnout sami na sebe. Znalost třetí čakry
- manipúry nám nabízí krátké meditační
cvičení, pomocí kterého můžeme vnímání
sebe sama posílit a krotit emoce. Elementem třetí čakry je oheň. Prožijete-li cokoli
špatného i dobrého, ba dokonce úžasného,
lehněte si do šavasány, dýchejte pránájámickým dechem a představte si ohýnek
pod hrudníkem v oblasti solar plexu. Pokud disponujete dobrou vizualizací - což je
také otázka cviku - měli byste vidět opravdový oheň. Pokud ne, setrvejte. Dýchejte,
myšlenky pošlete prolétnout se ruku v ruce
s pochybnostmi, výčitkami a filosofováním
hodně daleko a za chvíli se ohýnek rozhoří.
V něm pak spalte vše dobré i zlé. Přehnané
emoce nám totiž dokážou pěkně nadrobit.
Reakcí na přehnanou radost je smutek,
prázdnota. A tak palte v ohni Agni. Smutek
se změní v dým a bude mít menší sílu, radost nám jako rozptýlený kouř déle vydrží.
Emoce ztratí svou sílu a vy získáte sebedůvěru, chcete-li sebevědomí, které je klíčovým slovem pro třetí čakru.
MANIPÚRA
Zářivý drahokam neboli Město drahokamů. Brána slunce. Čakra s mocí
tvořit a ničit.
Má žlutou barvu a jejím živlem je
oheň. Souvisí s trávením. Tak jako trávicí ústrojí vytváří energii z potravy,
stejně vytváří solární čakra pránu. Jde
o energii, která prostupuje vše živé.
Každá čakra je centrem prány, ale pro
vytváření a distribuci je manipúra tou
nejdůležitější.
Prána má tradičně pět forem:
 udána - ovládá končetiny, krk
 samána - ovládá pupeční
krajinu a trávicí procesy
 ujána - prostupuje celým tělem
 apána - ovládá krajinu pod pupíkem
 prána - ovládá místo mezi krkem
a bránicí, kontroluje dech a řeč
Vědomé propojování prány a apány
v solární pleteni je velmi důležité cvičení
pro probuzení velkého energetického potenciálu. I kvalita jídla je rozhodující pro
kvalitu vytvořené energie.
Potraviny a produkty, které přijímáme
jako zdroj energie, obsahují pránu v různé
kvalitě. Ty, které řadíme do tzv. bioenergetických - ořechy, semena, ovocné šťávy, čerstvé produkty, jsou na pránu bohaté. Čím
déle zůstává potravina v chemickém procesu a je upravována, tím více prány ztratí, její
kvalita se znehodnocuje.

BŮH:
Višnu

BOHYNĚ:
Lákiní

Pozice
měsíce

NAVÁSANA
Pozice loďky
Provádění pozice

Čakra manipúra
Z knihy Kundalini Yoga for the West

Centrum těla je v japonštině označováno hara - místo rovnováhy, pokud v této
oblasti opravdu panuje, umožňuje nám
vyjadřovat skutečné city. Pokud je energie
tohoto centra potlačená, dochází k velkým
rozporům mezi našimi emocemi a činy.
Funguje-li hara správně, odpovídá naše
jednání emocím a myšlenkám.
Velmi důležitým zvukem této čakry je
zpěv s uvolněným jazykem, který se dotýká po stranách horních zubů. Z hodin jógy
víte, že správné je cvičit bez skusu zubů.
Špička jazyka má být lehce přilnutá k patru a dech plynulý bez zadržování. Právě
rytmický dech bez napětí v čelistním kloubu ovlivňuje třetí čakru. Jedním z projevů
energie manipúra čakry je tzv. technika
tummo, kdy se pomocí rytmického dechu a
jeho krátkého zadržování, meditacemi a vizualizací dociluje zvýšení teploty těla. Tato
technika se uplatňovala zejména v Tibetu vzhledem k nadmořské výšce a mrazivému
počasí.
Velmi důležitým hlediskem vyjádření
našeho já je NAŠE VŮLE. Člověk se slabou
vůlí se stává snadno obětí druhých. Blok na
této čakře vede k nespokojenosti, tuhnutí
svalů v okolí žaludku. Čakra má roli přehrady, která zadržuje naše pocity, emoce.
Pokud emoce svobodně vyjádříme, stávají
se součástí naší osobnosti, naší existence
a měli bychom být schopni si své jednání
obhájit.
Probouzení této čakry nám dává schopnost nacházet ukryté poklady, získávat
schopnosti vnímat a „vidět“ vlastní tělo.
Otevřená třetí čakra nám umožňuje zachovávat klid i ve vypjatých, tedy stresových
situacích.
Existuje více technik, jak s pránou pracovat, jak ji postupně kontrolovat, soustředit
se na oheň Agni. Pravidelný nácvik správného dechu, kdy dochází k promíchávání
prány a apány, uzavírání zámků v těle tzv.
bandh, je velmi užitečný pro získání kvalitnějších psychických schopností. Prací
se zámkem uddijána bandha dochází ke
stimulaci solar plexu a sympatického nervového systému a je tak velmi důležitá pro
třetí čakru. Tato práce s fyzickým tělem má
za následek vyjádření emocí a kvalitnější
emoční prožitky.
Jedním z božstev této čakry je Rudra bůh bouří, který má jak přátelské, tak mstivé aspekty, které značí možnost užití moci
pozitivně i negativně.

Pozice pro aktivaci třetí čakry jsou všechny ty, při nichž dochází k prohnutí páteře
a zároveň vyklenutí břicha ven. Jen namátkou:
Setuásana (pozice mostu) - Ze sedu s nataženými dolními končetinami se za
tělem opřete dlaněmi o zem s prsty od těla a přejděte do vzporu, hlava zůstává
v prodloužení páteře.
Paščimotanásana (pozice kleští) - Ze sedu vzpřímeného s nataženými dolními končetinami přejděte rovným předklonem do ohnutého, se snahou využít
výdechu a zapojení hlubokých svalů k intenzivnějšímu předklonu.
Uštrásana (pozice velblouda) - Pozice patří mezi základní, ale není určena
úplným začátečníkům. Vedení instruktorem nebo podrobnější seznámení s pozicí považuji za prospěšné.
Dhanurásana (pozice luku) - Je v řadě materiálů uváděna jako přípravná
a snazší varianta pozice předchozí. Z lehu na břiše s připaženými horními končetinami a položeným čelem, pokrčíme nohy v kolenou, uchopíme nárty a zvedneme hlavu. Prodýchejte pozici a vnímejte při nádechu rozšíření hrudníku až k
žeberním obloukům.
Čakrásana (pozice kola) - Ovlivňuje celý čakerní systém. Začínejte pozici
nejprve ve variantě stoje na temenu. Odtud můžete s nádechem přecházet do
plného provedení.
Příště: Anaháta – čakra srdce

čím pokornější člověk je, tím větší je jeho síla

Sedněte si a pokrčte nohy, za hýžděmi se podepřete dlaněmi, prsty směřujte k hýždím. Zvedněte napnuté
nohy tak, aby palce byly v úrovni očí.
Paže přidejte vedle dolních končetin. (Obojí můžete provést současně,
dle fyzické kondice.)

Účinky pozice

Pozor!
Neprohýbejte se v zádech. Stále
tlačte sternum do výšky a nepovolte záda. Raději využijte lehčí variantu, než abyste cítili bolest v zádech.

Posiluje břišní svaly, dno pánevní, působí proti zácpě, stimuluje aktivitu pohlavních orgánů a celé pánve. Učí rovnováze.
Vhodná pozice proti letargii a únavě.

Kontraindikace
Onemocnění srdce, vysoký krevní tlak.

Varianty základní pozice

Dlaně za hýžděmi

Paže vedle pokrčených nohou
Vleže na
zádech zvednutý trup a
nohy, paže
za hlavou

Lehčí varianta

Loďka s jednou
nohou (EKA PADA
NAVÁSANA) jedna
noha pokrčená, druhá zvednutá, paže
vedle nohou

-gib-

Úchop za palce

Zamyšlení

O reinkarnaci
Markéta Sulánská
www.sulanska.com
Nesmrtelnost byla vždy diskutovaným tématem každého filozofického systému. Abstraktní
pojem pro exaktně přemýšlejícího západního člověka. Život nás
však dříve či později přinutí
přemýšlet o smrti a stárnutí,
o smyslu a naplnění. Proč jsou
chudí a bohatí? Kdo rozhodne,
kterým rodičům se narodím právě já? Proč někdo trpí zdánlivě
více a někdo méně? Je třeba se
vydat na cestu hledání odpovědí.
Proto, abychom byli schopni žít
v přítomném okamžiku, je nutné pochopit a uvědomit si, proč
a jak se co odehrává. Uvědomění
je nezbytnou součástí jógového
života. Je jasné, že přemýšlet
v rámci jednoho jediného života
je nelogické a smyslu postrádající. Odkud tedy přicházím do tohoto života a co se stane, až mé
tělo zestárne a umře?

Nejsme jen tělem
Pro stezku jógy je naprosto nepostradatelné uvědomění, že nejsem ani tímto tělem ani myslí.
Což neznamená život v těle zavrhnout a přestat používat myšlení!
Znamená to jen, že tělo je luxusním vozem, který v tomto životě
používáme. Je třeba o něj pečovat
a naslouchat zvuku motoru, neboť
právě tělo nám svými somatickými projevy ukazuje naše potlačené
a odmítané emoce onemocněním.
Současně však skrze tělo můžeme
vnímat to božské v nás i mimo nás.
V momentě, kdy vnitřně prožijeme uvědomění, že nejsme tělem,
ale nehmotnou existencí, která má
stálé vědomí své vlastní podstaty,
je nesmrtelnost logická. Jde tedy
o nesmrtelnost naší jemnohmotné
existence.
Přijímejme s pokorou
Tato existence (duše, astrální
entita, jemnohmotné tělo atd.) putuje stezkou času a zkušenostmi,

často také utrpením a hledá zdroj,
ze kterého vzešla. Chodí ze života
do života a obvykle si sama volí
zkoušky, místo, rodiče, pohlaví. Je
třeba se naučit, že pokud ublížím,
bude mi ublíženo, způsobuji-li
utrpení, v příštím životě budu trpět já. Příčina a následek. Učíme
se pravidlu, že nezpůsobuji nic, co
nechci, aby bylo způsobeno mně.
Učíme se pokoře přijímání. Pokud
v tomto životě trpíme, je to proto,
že jsme si tuto lekci vybrali sami.
Je třeba přijmout absolutní zodpovědnost za svůj život.
Reinkarnace (převtělování) tedy
není únikem před strachem ze
smrti, ale učení se pokoře, přijímání, zodpovědnosti… A hledání
zdroje, kde naše existence vznikla. Jóga nám na této obtížné cestě
pomáhá hlavně proto, že je jako
systém nejúplnější. Zahrnuje návody na život v těle, učí nás pracovat s emocemi i myslí a vede nás
do nejjemnějších prožitků boží
lásky a k osvícení.

Foto: Archiv autorky
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Ochutnejme přírodu
Katka Nováková

Léto je v plném proudu a pro většinu z nás není nic více uklidňujícího a osvěžujícího, než jít do pří-

rody. V lese, na loukách, u vody, ve
skalách, v horách - tady všude, aniž
si to uvědomujeme, vyrovnáváme
nesoulad mezi energiemi těla. Z pohledu východních filozofií doplňu-

jeme, či uvolňujeme zastoupení jednotlivých elementů – dřeva, ohně,
země, vody, vzduchu, éteru – prostoru, kovu. Z přírody jsme vyšli a
ona nám dává vše, co potřebujeme a
to přesně v pravou chvíli – dostatek
světla i tmy, období aktivity a růstu
i útlumu, odpočinku, barev, vláhy,
sucha, potravy. Sami to intuitivně cítíme, a proto utíkáme do přírody, jak
nám to jen čas dovolí.
Před nedávnem jsem navštívila
seminář se známým a respektovaným bylinářem Pavlem Váňou.
Kromě velkého množství informací o všemožných bylinách bylo pro
mne toto setkání především připomenutím, že jsme součástí přírody
a ona je součástí nás. V ní bychom
měli hledat radost, harmonii a pomoc. Opět ve mně posílila důvěra
v její obrovskou léčivou sílu.
Rostlina jako lék
Každá rostlina má svůj význam,
důležitost a léčebné účinky, a to

o s o B n o s t & v i ta l i ta

i rostliny „jedovaté“ (jejich nebezpečí spočívá právě v jejich síle a je
nutné je dobře znát. Používaly se
zvláště ve středověku a byly spojovány s čarodějnictvím).
Stromy nás ovlivňují již svou silnou energií. Léčivá je kůra, pupeny,
listy a míza. Svými léčivými účinky
je známý dub, buk, jasan, javor, ale
i mnoho zahradních stromů např.
broskvoň (listy v medu podporují
imunitu – olexin).
Keře nám dávají hlavně květy
a bobule, např. trnka, černý bez, rakytník – velké množství vitaminů.
Byliny jsou pro nás potravou i lékem (tak by ostatně mělo být vždy
na potraviny nahlíženo).
Mnoho známých i méně známých
hub má příznivý vliv na zvýšení
imunity. Téměř všechny druhy chorožů mají silný detoxikační a protirakovinný účinek.
Řasy a lišejníky jsou nositeli
mnoha důležitých prvků a stavebních látek pro naše tělo.

Dlouholetá praktikantka ashtanga jógy Ivana Haluzová si dobře pamatuje na své
zranění, kdy si před pár lety natáhla kolení šlachu při na rovnováhu náročné vašistásaně. Přestože ásanu dobře znala, tenkrát ji zkrátka špatně vybalancovala, přitáhla nohu blíže, než tělo sneslo a dalšího půl roku pak čekala, než zranění odezní.
I když se Haluzová během své sedmileté praxe - rok jako majitelka jógového studia Yoga Space - nesetkala s dalším zraněním během cvičení jógy, doktorka Aruna
Singhvi, zakladatelka Yoga Studio Prague, má jiné zkušenosti.

Bleskový
rozhovor
O životním stylu
s hercem Davidem
Matáskem

Když jóga nejen léčí
Martina Čermáková

Jaké jídlo preferujete? Jste příznivcem zdravé výživy?
Snažím se jíst zdravě. Tělo to hned
pozná a neprotestuje. Hodně snídám,
protože se v podstatě budím hlady. Nedílnou součástí snídaně je ovesné müsli, to mi chutná a naučil jsem tak snídat
i své dcery. Mám rád i ovoce, maso nemusím každý den, ale jinak jsem všežravec. Nás bylo doma hodně a muselo
se dojídat.
Čím kompenzujete předpremiérovou nervozitu?
Procházkami v ostrém tempu. Tréma je vlastně nedostatek kyslíku, tak
se ho snažím do těla vecpat násilím.
Alkohol je nesmysl, to je pověra.
Vnímáte úspěch na jevišti jako
zdroj energie?
Ano, ale je to i naopak. Hned poznám, že jsme se divákům netrefili do
vkusu. Ale v případě komedií je ta vý-

Foto: Archiv Davida Matáska

Jste členem činohry Národního
divadla, jaké výhody a nevýhody
z hlediska životního stylu s sebou
nese tato profese?
Když pominu prach a nepravidelnost, je divadlo celkem zdravé povolání. Setkáváme se s milými lidmi
s pozitivním vyzařováním, leckdy si
i zašermujem, zaběháme a snažíme se
správně dýchat. Jen si to kazíme kávou
a kouřením, někteří.
Máte někdy „hlad jako herec“
nebo dbáte na správnou životosprávu?
Mám jednu zásadu, v den představení jím naposledy ve čtyři hodiny. Jinak
dodržuji pitný režim a spím sedm hodin.

Uvěřme síle přírody
Kouzlo přírodní léčby je právě v její jemnosti – bez nepříjemných vedlejších účinků - a
širokospektrém působení na
tělo. Pokud některé léčivky
sbírame a připravujeme sami,
činí nám to radost a posiluje to
naši důvěru v uzdravení. Důležité je vymanit se ze zaběhlého
stereotypu používání silných
a účinných západních léků,
které však mají mnoho vedlejších účinků a nechat působit přírodu. Impulsem k tomu
může být setkání s povolaným
a inspirativním člověkem. Pro
mě to byl Pavel Váňa, člověk
vzdělaný, moudrý a zkušený,
přitom skromný. Jeho poznání vychází z dlouholeté praxe
pěstování a léčení rostlinami. Všechny jeho knihy s důvěrou doporučuji. Pokusme
se přiblížit k přírodě a opět ji
„ochutnat“.

měna pozitivní energie někdy pěkně
bouřlivá.
Kde a jak si nejlépe odpočinete?
V přírodě. Dlouhý výlet za každého
počasí je nejlepší relaxací. Někdy mně
i drobná nepřízeň počasí navodí euforii. Lehký protivítr spojený s mrholením nebo mrazivý den. Jsem normální?
Máte dostatek času věnovat se
pravidelně nějakému sportu?
A proč jste si jej vybral?
Chodím cvičit do posilovny už patnáct let a za tu dobu jsem si vybudoval svůj vlastní program. Žádné velké
váhy, hodně strečinku, cviky na páteř
a tak. A jakmile mám hodně práce
a nejdu, tělo se přihlásí o svou porci
námahy samo. Teď jsem oslovil dobrého cvičitele, aby mi to moje zaběhnuté
kolečko trochu naboural. Je moc důležité mít osvíceného trenéra.
Co nejraději děláte se svou malou
dcerou Maruškou?
Posadím si ji do sedátka za kolo
a drandíme krajinou. To nás baví oba,
nebo ona si aspoň zatím nestěžuje. Někdy si jen tak sednem na lavičku, koukáme na Růžák u Děčína a vedeme řeči.
-ok-

„Máme tu hodně lidí, kteří přicházejí se zraněními z jógy, což
je pro mne jako Indku nemyslitelné,” říká Singhvi, která s jógou
vyrůstala v Indii, ale pobývala i v
Anglii a ve Spojených státech.
Když tělo nesouhlasí
Přestože má jóga léčit, stává
se někdy paradoxně zdrojem tělesných neduhů. Její léčivé vlastnosti se mohou snadno zvrtnout
v momentě, kdy naše mysl směřuje k určitému cíli, má vlastní
agendu, a tělo jí přitom odporuje.
Singhvi tvrdí, že takové usilování
je výsledkem důrazu na fyzický
výkon, kladený naší společností.
„Osobně to vidím tak, že se jóga
na západě více zaměřuje na fyzickou dokonalost než na svůj
pravý cíl,” říká. Podle ní není jóga
o dokonalosti, ale o cestě a úsilí.
„Pokud máme stanovený cíl, ztrácíme v průběhu oné cesty její krásu jen proto, že jsme stresováni
výsledkem.”
Jóga není soutěž
„Soutěživost časem vyprchá,“
říká Haluzová. „Potom už není
tak důležité dělat těžké a perfektní pozice.“ Z jejích zkušeností
vyplývá, že ze začátku se spousta
lidí stydí a soutěží mezi sebou.
Ego a s ním spojená soutěživost
podle Singhvi do jógy nepatří. V
józe nejde o dokonalost, nýbrž o
nedokonalost. „Jakmile známe
své meze a nedokonalosti, můžeme je přijmout, a teprve tehdy
začíná naše cesta,“ vysvětluje.
„Každému, kdo přijde na hodinu,
zdůrazňuji, že musí odložit svou
identitu. Tady nemusí být tím

Volná novinářka a instruktorka jógy
nejlepším jako během zbytku
dne, kdy ze sebe musí vše vydat v práci. Vždy říkám: tady jsi
sám sebou - jakkoliv nedokonalý.” Ve své dřevem provoněné
vzdušné oáze na Praze 1 vyzývá
studenty, aby zavřeli oči a naladili se na tu delikátní úzkou
vlnovou délku, na které začnou
opravdu chápat podstatu vyrovnání částí svých těl, jejich funkcí, slabostí i silných stránek.
Začnou rozpoznávat své meze
a přemýšlet, zda si je sami stanovili, protože se něčeho obávají, nebo zda je mohou otevřeně
zkoumat.
Od nepohodlí k bolesti
V rámci mezí rozlišuje Singhvi
tři fáze pohybu. V té komfortní a
bezpečné fázi provádíme ásany,
na které jsme zvyklí v pro nás
vyhovujícím rozmezí pohybu.
Jakmile vydáme více úsilí, vstupujeme do zóny nepohodlí, kde
pociťujeme, že provádíme něco
ne zcela normálního, ale co nás
nebolí a kde můžeme vydržet tři

až pět dechů. Pokud se posuneme
za hranici této fáze, ocitáme se v
zóně bolesti a zranění. Singhvi
dodává, že i když je tato fáze nepostradatelná pro vývoj jógové
praxe, hranice mezi fází diskomfortu a bolesti je tenká a proměnlivá. „Dnes vás něco bude bolet,
zítra už se zóna nepohodlí může
změnit a vy se začnete posouvat
dál a dál,” zdůrazňuje.
Je nutné ještě připomenout, že
každý má své individuální hranice, a každého zóna diskomfortu
začíná a končí jinde. Výstižně tuto
myšlenku shrnula fyzioterapeutka ze San Francisca Judith Hanson Lasater pro Yoga Journal:
„Namísto uvažování ‘Jak mohu
tuto osobu dostat do této pozice?’ bych se měla ptát ‘Jak může v
tomto momentě tato osoba vyjádřit tuto pozici?’”
Fáze nefáze, kolikrát je to teprve zranění, které nás přiměje
zkoumat a experimentovat s hranicemi svých těl. „Když člověk začne cvičit s omezením, přistupuje
ke cvičení jinak,” tvrdí Haluzová.

partner chatu GIB

www.getinbalance.cz

JE TU PRO VÁS!

Přijďte k nám pro on-line radu:

ZHUBNĚTE ZDRAVĚ DO PLAVEK
Chat s Janou Altnerovou a Vaškem Krejčíkem
Úterý 16. června 2009 od 10 hodin
www.getinbalance.cz
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Již v minulých dílech našeho seriálu jsme zmínili, že v indickém náboženství hrála vždy důležitou úlohu zvířata. Některá, jako například opice Hanuman, bohům pomáhala, jindy bohové
sestupovali na zem a přijímali podobu zvířat, například želvy (kúrma), aby lidem pomohli zase
oni. Jeden zvířecí rod je však v Indii zvlášť uctíván. Jsou to hadi (nágové), kteří se dostali i do
názvů jógových pozic. Vzpomeňme například bhudžangásanu či sarpásanu.

Mytologické aspekty ásan V. díl
BHUDŽANGÁSANA – pozice kobry

PhDr. Ivana Knaislová a Ing. Jan Knaisl
Had – tvor úcty
Hadi byli v Indii uctíváni odpradávna. Sever Indie, ještě před příchodem dnešních obyvatel, obýval
lid, který sem přišel z Mongolska
a Tibetu. Jejich hlavním božstvem
byli hadi a po nich se celý lid nazýval Nágové. Uctívání hadů převzali
později buddhisté i dnešní Indové,
kteří jsou převážně hinduisty. Hadi
v Indii přešli do mytologie jako
vládci podsvětí, říše Maháthala a
Pátála, a jsou jim přisuzovány různé nadpřirozené schopnosti, mj.
nadání vzít na sebe lidskou podobu a žít nějakou dobu mezi lidmi.
V lidské podobě mohou být hadi i
velmi krásní, například v Mahábháratě najdeme Ulupí, ženu hlavního hrdiny Ardžuny, která byla
původně hadem. U nás hanlivé
oslovení „ty hade“ v Indii neexistuje.

knaisl.webz.cz

V indické mytologii vystupují hadi
obvykle jako strážci posvátných míst,
například hory Meru, nebo jako pomocníci lidí. Pomáhají jim třeba v boji
proti asurům, což jsou mytičtí démoni.
V textech bývají zobrazováni různě,
jako obyčejní hadi i jako lidé, jejichž
spodní polovina těla je hadí. Mohou
zpodobňovat určitou vlastnost božstva,
obvykle moudrost, nebo jsou využiti v
zobrazení z ryze praktických důvodů.
Například když bůh Ganéša spadl ze
svého jízdního zvířete krysy, kterou
vystrašil had, neváhal hada chytit a
své velké puklé břicho jím ovázal. Hadi
jsou také průvodci významných osobností a božstev. Buddha a Višnu používali hady jako slunečník, jindy Višnu
seděl na stočeném hadu Šéšovi.
Bhudžangásana – pozice kobry
Mezi hady je v Indii nejvíce uctívána
kobra a my si dnes její provedení nazý-

vané BHUDŽANGÁSANA připomeneme. Středověký spis Ghéranda samhita
uvádí tuto pozici jako jednu z 32 hlavních ásan. Je natolik univerzální a uznávanou polohou, že se vyskytuje prakticky
u všech směrů a škol hathajógy.
Provedení pozice
Výchozí polohou je leh na břiše, ruce
leží podél těla dlaněmi vzhůru, obličej
je opřený o čelo. Pokrčíme ruce a položíme je na předloktí pod ramena nebo
těsně vedle ramen. Špičky prstů jsou ve
výši klíčových kostí. S nádechem suneme bradu co nejvíc vpřed a stlačujeme zadní
stranu krku. Jen pomocí
zádového svalstva zdviháme
horní část těla od podložky.
Zapojíme ruce a dokončíme
zdvihnutí. Záda a nohy zůstanou relaxované. Břicho
je co nejblíže u země a trup

Foto: Archiv autorky

Ovládnutí mysli je jednou z nejobtížnějších jógových technik. Zvláště
pro západního člověka, jemuž je stále sdělováno, jak důležité myšlení je.
Myšlení samo je skvělou pomůckou v praxi rozlišování (vivéka), pokud je
ovšem pod kontrolou svého vlastníka. Vyzkoušejte dvouminutový test:
Zavřete oči, uvědomte si, že jste pánem své mysli a zastavte všechny myšlenky, které se do vaší hlavy hrnou. Vaše mysl je prázdná… Dvě minuty
nebo více! Velmi obtížné, že? Prázdná mysl je mysl bez myšlenek. Znamená úplné zastavení vnitřního dialogu. Konec života v představách a v denním snění. Konec hodnocení.

Osm stupňů jógy dle Pataňdžaliho
Pátý stupeň – PRATJÁHÁRA
Markéta Sulánská

www.sulanska.com

Pro mnoho z nás právě tyto věci znamenají únik z každodenní reality. Nebo ještě hůře - každodenní realitu
samotnou. Stále přemýšlíme o tom, co bude za hodinu, zítra, kdo řekl co nám, co my jsme řekli komu,
kam pojedeme na víkend, co to má sousedka zase na
sobě a jestli bychom nepotřebovali něco nového na
sebe my. Toho všeho si navíc nejsme úplně vědomi,
protože máme pocit, že je to tak správně. Není. Mysl se svými myšlenkami - by měla být naším poslušným
pomocníkem, nikoli pánem.
Pratjáhára nejprve vede k uvědomění, co mysl je,
jak se chová a velmi často k tomu, že to hned v začátku vzdáme. Jsme úplně ovládnuti vlastními myšlenkami. Nevzdávejme se! Buddhisté mysl adepta přirovnávají ke splašené opici, která běhá sem tam. Je
třeba trpělivosti, ZPOMALENÍ, zklidnění. Pomáhají
předchozí stupně Pataňdžaliho stezky - ásany, dechová cvičení a charakterová očista. Nejdůležitější ovšem
je uvědomění samotné a vůle chtít se změnit.
Naučená tendence mysli je dívat se ven a hodnotit,
naučená tendence ega (duše, nižšího já) je vyhledávat stále nové podněty k prožitkům. Život člověka je
nasměrován ven. Televize, počítače, restaurace, zábava atd. Nejsme naučeni, že ta nejkrásnější zábava
a nejvznešenější prožitky jsou uvnitř nás, za hradbou
myšlenek a pocitů. Dokud nás ovládají naše myšlenky,
ovládají nás naše touhy a přání a my nejsme schopni
touto hradbou proniknout. Pratjáhára nás učí klidu
mysli a připravuje nás na boření oné hradby - našeho
ega. Do té doby nemáme možnost poznat a prožít svou

vyšší podstatu, Boha v nás a jednotu vesmíru. Pokud
však, alespoň jednou, v sobě Vyšší podstatu prožijeme,
víme, že žádná myšlenka, žádná splněná touha nemůže
nahradit to, kdo ve skutečnosti jsme. Toho však nemůžeme dosáhnout bez naprostého ztišení mysli.
Boha (Osvícení, Kristovo vědomí, Samádhi) je nutné
prožít, ne o něm mluvit. Je nutné hledat v sobě Vyšší
bytost a uvědomit si, kdo jsem bez těla, bez mysli, bez
emocí a rolí, které hraji. Bez zvládnutí tohoto stupně
není možné praktikovat stupeň další, kterým je koncentrace - dhárana.
Pomůckou pro práci s myslí je uvědomování si dvou
forem vzorců, které všichni z nás používáme: lpění a
odpor. Nejprve se s nimi setkáme v prvních stupních
Pataňdžaliho jógy – jsou jimi jama a nijama neboli
charakterové očisty, kde se zbavujeme vzorců vlastního
sebeklamu. V pratjáháře se často dostaneme ke kořeni
duality, tedy lpění a odporu. Vše v našem životě je těmito vzorci rozděleno. Buď po něčem toužím, dosáhnu
toho a pak se toho nechci vzdát, nebo se mi něco příčí
a vědomě či podvědomě to odmítám. Je-li pro nás jóga
opravdovou cestou a navíc, žijeme- li v materiálním
nadbytku, je vždy otázkou, jakými jogíny bychom byli,
kdybychom o to vše přišli. Nenarušila by ztráta našeho
postavení naši vnitřní bdělost a harmonii? Jak dalece
lpíme na svém autě a drahých botách? Je nám odporná
představa ztráty svých rolí? Vedle charakterové očisty,
kdy jsme schopni sami sobě přiznat své závislosti a lpění, je pak velmi důležitá práce s myslí, neboť právě mysl
nás stále strhává zpět do starých vzorců. Bez kontroly
mysli a uvědomování není možné nic změnit a beze
změny není cesta jógy.

Jak nahoře, tak dole, jak uvnitř, tak vně

se zdvihá jen do takové výše, dokud
zůstává břicho v kontaktu s podložkou.
Podle míry uvolněnosti zad to může
být do natažených rukou, nebo mohou
být ruce v konečné fázi mírně pokrčeny v loktech. V konečné pozici směřuje
hlava vpřed (zejména u lidí se špatně
fungující štítnou žlázou), nebo je proveden záklon hlavy. V obou případech
nesmí být hlava zapadlá mezi rameny –
ramena je naopak třeba tlačit dolů.
Pozice má více variant pro začátečníky i pro pokročilé. Začátečníci mohou
zvedat přední část těla opřeni o předloktí (ardha bhudžangásana čili sfinga), pokročilí současně se zdvižením
těla ohýbají nohy, jež se chodidly dotknou temene zakloněné hlavy (púrna
bhudžangásana). V konečné pozici je
možné zařadit torzní vytočení zdvihnutého těla s pohledem nejdříve na jednu
a pak na druhou patu (tirjak bhudžangásana). Uvádí se také další varianty
polohy rukou: ruce zůstávají mírně pokrčené podél těla, dlaněmi otočené dolů
poblíž hýždí, mohou být také vzpažené
s mírným pokrčením a otočené dlaněmi
dolů, lze je pokrčit lokty do stran, dlaněmi dolů a nechat pod tělem dotýkat

se prsty, případně položit jednu
dlaň přes druhou apod.

Pozice kobry
Foto: Kateřina Knaislová

Z i n d i cké m y t o l o g i e

Účinky pozice
Do pozice bhudžangásany přecházíme s nádechem, v pozici volně
dýcháme a návrat nastává s výdechem. Takové provedení je hodně
aktivační. Dech je však možné i obrátit: jít do pozice s výdechem a syčet jako had. Efektem tohoto provedení je zklidnění těla, odstranění
stresu a zloby. Provedete-li ásanu
se záklonem hlavy, zdůrazňujete
obrácení pozornosti k principu,
který vás přesahuje. Pohled vpřed
zase vypovídá o síle a odhodlání,
s nimiž je člověk připraven čelit nástrahám.
Zastavíme-li se u zdravotních
účinků, kobra léčí problémy žen v
oblasti pohlavních orgánů, u všech
cvičenců podporuje chuť k jídlu a
reguluje trávení, odstraňuje nadýmání a zácpu. Příznivě působí na
břišní orgány, hlavně játra a ledviny. Odstraňuje bolesti zad (posiluje zádové svaly), působí proti
ischiasu. Harmonizuje činnost
žláz s vnitřní sekrecí (hlavně štítné
žlázy a nadledvinek). V duchovní
úrovni probouzí kundaliní a spirituální koncentrace míří k višuddhi
čakře.
Pozice se však nedoporučuje
u lidí s hyperfunkcí štítné žlázy,
v případě kýly a vředových chorob,
opatrně by měli postupovat lidé
s vysokým krevním tlakem.

Jóga a její kořeny
v náboženstvích
a filozofiích Východu
Il. díl
PhDr. Ivana Knaislová a Ing. Jan Knaisl
Minule jsme si začali povídat o skutečnostech, které kdysi dávno spoluvytvářely jógu. Vysvětlili jsme si, že na Východě
existoval systém šesti tzv. daršan(ů),
ortodoxních nábožensko-filozofických
soustav, které uznávaly autoritu dávných
spisů (véd). Daršany ukazovaly, jak správně v životě uvažovat a postupovat. Doslovný překlad tohoto termínu totiž znamená
vidět, zřít čili pravdivě poznávat a na základě tohoto poznání usilovat o konečné
vykoupení z pozemského života, o vystoupení z koloběhu znovuzrozování. V těchto
filozofických systémech pravda nepředstavuje jen nějakou informaci, ale je především nástrojem přeměny člověka. Všech
šest daršanů má podobný myšlenkový
základ, protože přebírá učení upanišad,
například o reinkarnaci, karmanovém zákonu či etické principy jama a nijama. Na
druhou stranu každý z daršanů a v rámci
jednotlivých daršanů pak různé jeho směry a různí autoři prezentovali celou řadu
odlišných koncepcí a názorových proudů.
Dnes si o některých daršanech povíme víc.
Základem každého daršanu je božská
vize a ta je lidskou myslí ucelena do metafyzického rámce. Šest daršanů vlastně
zahrnuje tři hlavní proudy intelektu, které vyhovují jednotlivým typům a úrovním
mysli. Chceme-li si vysvětlit toto tvrzení,
můžeme vyjít z nejpropracovanějšího systému a tím je védánta. V její historii se
vyvinuly tři hlavní školy. Dualistické pojetí světa (dvaita védánta), v němž je Bůh
zcela oddělen od světa a duše. Monistická
védánta, která sice tvrdí, že vše je Bůh, ale
připouští, že v jeho rámci nastává oddělení světa a duše a ty mají svou samostatnou

knaisl.webz.cz

existenci. Posledním nejvyšším směrem
poznání je advaita védánta, také nedualistické pojetí, které však poznání, že vše je
Bůh, dotahuje dál, neboť tvrdí, že nic jiného neexistuje, a tedy svět a duše jsou jen
klamem a iluzí. Ve stavu osvícení si pak
člověk uvědomí tento omyl a zažije sjednocení s Bohem.
Tři úrovně duchovní zkušenosti výstižně
popsal Šrí Satja Sáí Bábá, když je charakterizoval těmito stavy: „Jsem ve Světle“ čili já
a Bůh jsme oddělené jednotky, což představuje dualismus (dvaita). „Světlo je ve mně“,
tedy Bůh je v mém nitru, ale je ode mě do
určité míry oddělen neboli modifikovaný
monismus (višišta advaita). Posledním
stavem je „Já jsem světlo“, kdy já a Bůh
jsme Jedno a to je nejzazší projev monismu
(advaita védánta). I když jsou tyto tři přístupy ke skutečnosti odlišné, jsou všechny
tři školy pravdivé a vzájemně se doplňují.
Jsou založeny na různých úrovních duchovního prožitku, a vytvářejí tak různé
stupně pochopení Boha, světa a duše.
Shrneme-li dosavadní výklad, pak každý
filozofický systém, a tedy i šest daršanů a
mezi nimi jóga, nabízí ideu, co bylo na počátku všeho. Všechny daršany se shodují
v tom, že je jím princip, který vše přesahuje. Otázkou je, zdali to byl jeden princip
(advaita) či dva na sobě nezávislé a bez sebe
neexistující (dvaita). Dualistický přístup je
vlastní například sánkhje a józe. Přiblížíme
si tedy východisko jejich uvažování.
Autorem sánkhjové filozofie je Kapila. V jeho učení proti sobě stojí princip
prahmoty, příčiny všeho (prakrti), a princip duší (puruše), které jsou na hmotě nezávislé. Prakrti je jakýmsi zdrojem světa
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I když jaro máme již dávno za sebou, neodpustím si malé připomenutí s jarem úzce související,
a tím je úklid. Všechny další znalosti feng shuej
jsou téměř bezcenné, pokud nezačneme následujícími kroky. Když je uděláme poctivě, pocítíme
úlevu a mnohé události v životě se začnou hýbat.
Všechny naše věci jsou s námi více či méně
propojeny a podvědomě nám připomínají nějaké
zážitky, životní období a události, lidi, kteří nám

lik věcí „živíte“? Mnoho lidí má pocit, že život je těžký, že nepřináší nové příležitosti. Ale on by přinášel,
jen není kam. Vytvořte doma, ve svém bytě, pokoji
či pracovně místo – vytvoří se i v životě.
Dobré feng shuej vyžaduje, aby energie domovem volně protékala. Když skladujete příliš mnoho věcí, energie se nemůže dobře pohybovat. Uvědomte si, že pokud máte potíže dostat se z jedné
části domu do druhé – nebo to vyžaduje náročnou
akrobacii – pravděpodobně vlastníte předměty,
bez nichž se dokážete obejít. Když nedokážete být
kreativní bez dokonale uklizené kanceláře, ne-

feng shuej & filozofie východu

snažte se o to. Kreativitu vždy potlačuje, když je
mysl zaneprázdněna stovkou dalších věcí, které
je třeba uklidit. Uklizením nepořádku v oblasti
můžete osvobodit svou mysl - a vaše tělo bude
určitě následovat.
Je neštěstím, když nás psychika lnoucí k minulosti brzdí od postupu vpřed. Navíc vlastnictví
příliš mnoha věcí vypovídá o značném nepořádku
v podvědomí. To, co nechcete vidět na svém prostředí, nezbytně odráží to, co nechcete vidět sami
na sobě. Očištěním svého prostředí můžete podstatně povznést svou mysl, zdraví a finanční po-

Skrze otvory v lidském těle vstupuje architektura
do svého citlivého domova.

Prostor v nás a okolo nás

Michael Dames

V. díl

Seriál o feng shuej
vstoupili do života a „vážou“ tak naši energii. Věci,
které používáme, nebo ze kterých při pohledu na
ně máme radost, nám ji mnohonásobně vrací.
Avšak předměty, které jen leží, překážejí a zabírají místo, nám energii berou. Upřímně se podívejte
jaké „skóre“ jedněch či druhých doma máte. Ko-

a puruša je jeho pozorovatelem či divákem. Jinými slovy prakrti představuje prvotní přírodu,
hmotu, energii, zatímco puruša je věčný, nikým
nestvořený duch či vědomí. Oba principy jsou
nutné, vzájemně podmíněné a tvoří nedílnou
jednotu. V období před počátkem našeho světa
byly oba principy vyrovnané a byly svými protiklady. Vědomí (čit) bylo nehmotné a bez možnosti pohybu. Hmota byla nevědomá, ale skrývala v sobě dynamiku pohybu. Náš svět povstal z
okamžiku, kdy byla tato jednota narušena. Prostoupení a promíchání obou principů znamenalo počátek vydělování jednotlivostí (entit) a to
za pomoci tří základních kvalit přírody zvaných
guny. Těmi jsou sattva, radžas a tamas. Tím se
dostáváme k principu sánkhji jako filozofického systému. Sánkhja totiž znamená v překladu
číslo nebo vypočítávat a podstatné v jejím učení
je to, že vyjmenovává, v jakém pořadí se začaly objevovat nové formy bytí. Uvádí jich dvacet
pět, kromě puruši a prakrti, také buddhi (vyšší
mysl), ahankáru (jáství), manas (nižší mysl), pět
smyslů vnímání (džňánendrije) a pět orgánů konání (karmendrije) až k pateru jemnohmotných
látek (tanmátry) a pětici hrubohmotných elementů (mahábhúty). Podle sánkhji tedy existuje
na jedné straně věčná prahmota, ze které je odvozeno 24 principů (tattev, počítáno i s prakrtí
celkem 25), a na straně druhé nespočetné množství duší (puruše) nezávislých na této hmotě.
Jóga a její filozofie vycházejí ze sánkhji a přidávají jednu tattvu (prvek) na víc. Tím prvkem je
Íšvara neboli Pán, což je princip osobního Boha,
ale bez jakékoliv závislosti na náboženském směru. Íšvara je mezičlánkem mezi nepochopitelností Nejvyššího principu a člověkem. Pro člověka představuje oporu a útočiště, přimknutím
k němu jedinec nalézá cestu k Nejvyšší pravdě.
Íšvara není pokládán za stvořitele vesmíru, ani za
nejvyšší božství. Je projevenou podobou jakéhosi
kosmického principu či absolutna v našem světě,
které jinak ve své nejvyšší podobě překračuje hranice toho, co lze slovy popsat.
Jógová filozofie později přijala některé prvky advaita védánty. Pojem puruši a prakrti tak
například doplnil jediný všezastřešující princip
(brahman). V této formě tuto monistickou jógu
zná většina lidí na Západě. A o detailech si povíme zase příště.

1. Úklid a udržování pořádku tak, jak jej známe
To znamená uspořádání věcí, které mají mít
své logické místo (např. už naše prababičky věděly, že uskladnit kuchyňské nádobí s ložním
prádlem není příliš šťastné řešení) a odstranění
případných nečistot v podobě prachu a jiné špíny
ze všech dostupných míst.
2. Vyklizení starých nepoužívaných, nepotřebných nebo rozbitých věcí
(Když se do toho pustíte, najdete spoustu věcí,
o kterých jste ani nevěděli, že je doma máte.) V
materialistickém pojetí světa, které je pro současnou epochu lidské existence tak příznačné, je
vlastnictví co největšího počtu věcí něčím jako nepsanou společenskou povinností. Není tedy divu,
že často přeroste v nutkavou potřebu hromadit
staré, naprosto nepotřebné „krámy“ nebo věci,
které prostě nemůžeme z nějakého důvodu využít, ale mohl by je třeba využít někdo jiný. Rčení
„ono se to může někdy hodit“ může snadněji, než
si myslíme, přerůst ve větší či menší obsedantně
kompulzivní duševní poruchu, která se projevuje
neovladatelně nutkavým a na rozumné úvaze nezávislým hromaděním věcí jakéhokoliv druhu a
původu.
3. Věnovat pozornost oblastem nejvíce náchylným k nepořádku
Ať děláte, co děláte, určité oblasti domu –
hlavně záchod, podkroví a odkládací prostory
– mají sklon nepořádek přitahovat. Záchod je
bohužel mnohdy skladištěm nepoužívaných, nepotřebných a nechtěných věcí. Zaútočte na tato
místa při očistě nejdřív. Přecpaný záchod může
bránit volnému pohybu energie v kterékoli životní oblasti. Tak např. záchod v oblasti kariéry
vašeho domu vám může hodně ztěžovat postup
v zaměstnání. Pokud už je váš záchod dokonale
uklizen nebo chcete léčbu posílit, můžete tam
nainstalovat jasné světlo. A jako trojnásobný zákrok můžete pro rozvoj energie této oblasti zavěsit broušenou křišťálovou kouli nebo větrnou
zvonkohru. Také si dávejte pozor na odstraňování nepořádku mimo dohled např. do podkroví,
sklepa či skladiště. Nesnažte se vyznávat filozofii: Sejde z očí, sejde z mysli. Takto odstraněný
nepořádek nepochybně přestane obtěžovat vaši
vědomou pozornost, nicméně tím nezmizí, ani
nepřestane působit. Pro kultivaci energetického
proudění v domě udržujte i skryté prostory čisté
a uspořádané.
4. Udržovat věci v pořádku a ve funkčním stavu
V neposlední řadě je třeba věnovat pozornost
stavu systémů i zařízení ve vašem domě. Ty mají
přímý vliv na vaše fyzické zdraví, a proto je jejich
údržbě potřeba věnovat péči a pozornost. Každý
z následujících systémů se vztahuje k fyzickým
systémům stejně jako k životním oblastem.
Problémy instalačních systémů
Systémy instalace domu korespondují s oběhovým a zažívacím systémem fyzického těla. Důsledkem problémů v této oblasti může být mnoho fyzických neduhů.
Ucpané a zanesené odpady
Problémy s trubkami a odpady se přímo vztahují
k trávicím a vyměšovacím funkcím těla, specificky střevnímu, vylučovacímu a močopohlavnímu
systému. Ucpané odpady symbolizují obtíže se
zbavováním se starých věcí. Léčba je prostá: vyčistěte trubky!
Děravé trubky
Na fyzické úrovni korespondují děravé trubky
s obtížemi močových cest a ledvin. Navíc každá
trhlina v domě je okamžitě potenciální příčinou
finančních obtíží nebo ztrát majetku. Řada lidí
má zkušenost s neočekávanými zisky a vyjasně-

ním finančních problémů ihned po opravě kapajících kohoutků, problémových záchodů nebo vadných trubek. Díry vyvolávající problémy se nemusí
vyskytovat jen uvnitř domu – také na vás mohou
působit jakékoli díry vně nemovitosti.
Problémy základů
Základy jsou fundamentem pro stavbu domu. Věnujte proto pozornost takovým problémům, jako
jsou trhliny a poškození základů, nadměrná vlhkost a vodní průsaky do oblastí, jako jsou sklepní
prostory apod. Problémy se sklepem mohou vyvolat nestabilitu v rodině i zaměstnání a neblaze
působit na zdravotní stav.
Problémy s elektřinou
Elektrická energie v domě koresponduje s nervovým
systémem těla. Opravy poškozeného vedení, světel,
skříní s pojistkami, transformátorů, telefonních linek
a počítačových systémů jsou dobrou feng shuej praxí
pro obnovu pozitivního proudění čchi. Tyto opravy
mohou pomoci odstranit fyzické problémy včetně
ztráty paměti, nervozity, podráždění, křečí svalů a dokonce i vážnějších obtíží nervového systému.
Problémy s topením a klimatizací
Topné a klimatizační systémy v domě se vztahují
k plícím, volnému dýchání a oběhu krve. Souvislost
s dýcháním není pouze symbolická – existuje prokázaný vztah mezi špinavými, ucpanými rozvody
a obyvateli, kteří trpí alergiemi, dechovými obtížemi a nemocemi respiračního systému. Tento pro-

Určení pa-kua v prostoru dle kompasu
Již jsme si řekli, že pa-kua je energetická
mapa, která aplikuje moudrost I-ťingu na lidské prostory. Také už víme, jak si jakýkoli definovatelný prostor rozdělit do devíti oddílů či
oblastí (kariéra, vztahy, předkové, bohatství,
harmonie, pomocníci, děti, vědění, dosažení)
pomocí hlavního vchodu. A rozdělení prostoru
do těchto oddílů či oblastí podle kompasu bude
úkolem dnešním. Pro začátek je třeba si uvědomit, že prostor dělíme nikoli na devět, ale pouze
na osm dílů. (Oblast harmonie bude v samém
středu budovy.)
Postup je následující (i zde samozřejmě
doporučuji k procvičování použít jednoduchý
čtverhranný půdorys):
 Ujistěte se, že máte správné hodnoty a v měřítku nakreslený půdorys bytu, se kterým budete pracovat. Nejvhodnější jsou stavební plány.
 Najděte přesný střed. Nejlepší je soustředit se na těžiště budovy. U pravoúhlých tvarů
to není problém: vyznačte si osy a tam, kde se
protnou, je přesný střed. Pokud jeden roh chybí,
prostě ho dokreslete a vyneste si osy (obr. 2).

Střed

Obr. 2 Způsoby určování skutečného
těžiště různých budov.
Doplňte tvar na pravidelný úhelník a zakreslete diagonály, kde se protnou, je hledaný střed.

měry. Volba je na vás – zalehněte na psychoanalytikovu pohovku, nebo začněte plnit kontejnery.
Obytný prostor bychom měli také pořádně a
pravidelně větrat, protože čerstvý vzduch znamená čerstvou energii (platí to kupodivu i ve
městech, zvlášť když je smog a prach vyfoukán
čerstvým větrem či spláchnut deštěm). Vyvanutí
starých zatuchlin a energií můžeme napomoci
také zapálením otevřeného ohně – ne nadarmo
jsou nám krby nebo třeba svíčky tak příjemné a
přímo hmatatelně zklidňují atmosféru. Příjemné a účinné jsou také vonné tyčinky, jejichž dým
rozpouští a odnáší nepříjemné pachy i „špatnou
energii“. Je jenom potřeba vybrat si tu správnou
vůni a správně ji použít. Není nutné být spolu s
dýmící tyčinkou v místnosti. Stačí po půlhodině
přijít a místnost dobře vyvětrat.
V kterékoli z nově uklizených oblastí můžete
instalovat domácí vodní fontánku. Proudící voda
udržuje v pohybu energii oblasti a ztěžuje špíně,
aby se v prostředí mohla znovu hromadit. Také
můžete dát fontánku do jakékoli znepokojivé oblasti, která stále ještě úklid potřebuje: proudící
voda vám pomůže rychleji práci dokončit.

blém můžete léčit tak, že alespoň jednou za rok
vyčistíte veškeré rozvody. Také si zajistěte pravidelné čištění nebo výměnu filtrů ústředního topení a klimatizace. Dalším léčebným opatřením
je použít kvalitní vysavač.
Střecha
Ta se vztahuje jak k hlavě, tak k zádům. Trhliny
a díry ve střeše mohou reprezentovat problémy
s hlavou nebo páteří. Buďte opatrní při vysekávání děr do střechy – tato aktivita může vést
k neočekávaným nehodám nebo problémům,
týkajících se hlavy nebo mozku.
Oprava nebo výměna poruchových
nebo rozbitých prvků
Zajistěte, aby vše ve vašem bytě/domě buď
správně fungovalo, nebo bylo vyhozeno, a co
nejdříve opravte všechno, co je potřeba opravit.
Vypálené či chybějící žárovky, rozbitá osvětlovací tělesa jsou předzvěstí šeré budoucnosti a
nepřízně osudu. Rozbité a porouchané hodiny symbolizují, že ztrácíte čas! Hodiny, které
špatně ukazují, podporují zmatek a zmeškané
schůzky. Rozbitý koš na odpadky symbolizuje
problémy s trávením a vylučováním. Problémy
se sporákem škodí vaší peněžence i tělu. Rozbité součásti postele mají nejvyšší feng shuej prioritu. Postel má vliv téměř na všechny oblasti,
jaké si dokážete představit, takže opravy postele
jsou pro dobré feng shuej zásadní.
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Obr. 3 Technika dělení budovy na osm
kruhových výsečí.
Uvědomte si, že i když levá strana budovy je stranou východní, vstupní dveře spadají do JV části.
 Papír nebo vystřižený půdorys nastavte tak,
aby severní část budovy směřovala skutečně přesně na sever. Do středu pak položte kompas a otočte jím tak, aby střelka směřovala na sever.
 Označte si osm výsečí po 450, na které rozdělíte
kruh. Tužkou pak propojte označené stupně a protáhněte je až za zakreslené obvodové zdi, tak rozdělíte budovu na osm výsečí (obr. 3).
 Přiřaďte jednotlivým světovým stranám patřičné oblasti (kariéra - sever, vztahy - jihozápad,
předkové - východ, bohatství - jihovýchod, harmonie - střed, pomocníci - severozápad, děti - západ,
vědění - severovýchod, dosažení - jih).
 U této metody často zjistíte, že jedna místnost spadá do dvou nebo dokonce do tří výsečí.
Při analyzování této místnosti se pak řiďte převládající výsečí. Pokud pak bude třeba provést
v místnosti nápravu podle feng shuej, vždy ji
provádějte v příslušné výseči.
Příště: Kdy použít kterou z uvedených metod
podle vchodu a podle kompasu

domov je by tost, se k terou žijeme, která žije s námi
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Těhotenství bývá někdy nazýváno „jiným stavem“ – a skutečně,
jedinečnost devíti měsíců, během nichž v těle „vzniká“ nový
človíček, je pro ženu nesrovnatelné s čímkoli jiným. Je krásné,
když si budoucí maminka uvědomí, že zároveň s růstem dítěte v jejím těle, se ona sama stává
novou bytostí - matkou.

při zlepšení koncentrace, paměti, jasné mysli
a také k nabytí hlubší sebedůvěry.
K jógové relaxaci nepotřebujeme nic než si
klidně lehnout na záda, zavřít oči a nechat se
vést hlasem lektorky. Tzv. řízená relaxace se
provádí obvykle na začátku i na konci lekce
gravidjógy. Postupně se při ní uvolňuje celé
tělo od nohou až po vrcholek hlavy. V relaxovaném stavu potom maminky odpočívají různě dlouhou dobu, aby se účinek prohloubil.
Ukončení relaxace se děje pomalu, hlubším
nádechem a rozpohybováním nejprve končetin a potom celého těla. Nakonec se otevřou
oči a všichni se posadí.

ŠKoly Jógy

Kundaliní jóga vznikla před staletími v Indii, kde se předávala tajně z učitele na
žáka. V šedesátých letech ji začal v USA vyučovat Yogi Bhajan, mistr kundaliní jógy.
Viděl, jak lidé trpí a jak se snaží prázdno v duši vyplnit drogami a sexem, a ač sám
byl v té době zcela bez prostředků, začal kundaliní jógu učit veřejně poprvé v historii, nehledě na rizika s tím spojená. Nepřišel hledat žáky, ale připravovat učitele.
Tím umožnil, že dnes tisíce lidí po celém světě mají přístup k této úžasné metodě.

Gravidjóga

Seriál pro těhotné II. díl
Mgr. Jitka Stehlíková

Relaxace
Nácvik relaxace patří k základním složkám gravidjógy. Uvolňovací techniky dechu
a těla vedou k celkovému zklidnění, zmenšení napětí, psychickému přeladění do klidu
a tiché radosti, mají léčebný efekt, pomáhají

Vhodné pro ženy v očekávání jsou různé
druhy relaxace, při nichž dochází k očištění
těla, mysli, citů. Relaxace s představami může
navozovat stavy tepla, světla, spokojenosti,
radosti, lásky apod. Obrazná relaxace spojuje
vědomí budoucí matky s dítětem, ta si může
představovat, jak v ní dítě spí, narůstá, plave,
vznáší se, či podobné hravé představy.
Relaxovat můžeme nejen v lehu nebo v jiných tělesných pozicích, ale také při klidné
chůzi za pravidelného dechu, kdy mysl soustřeďujeme na pohyby každého kroku. Tanec
je krásným způsobem uvolnění, také láskyplné mazlení a milovaní, koupel v teplé vaně
nebo poslech uklidňující hudby.

Dechové techniky
Náš dech se sestává ze čtyř fází: výdechu, nádechu, zádrže po nádechu a po výdechu.
V hodinách gravidjógy se zpočátku učíme tyto fáze pozorovat, uvědomovat si je nejprve při
uvolnění v lehu na zádech. Později by se dechová cvičení měla provádět v sedu na patách,
aby byla páteř rovná.
Jednoduchá dechová cvičení v gravidjóze:
 Po výdechu je krátká zádrž před dalším nadechnutím, tím dochází k hlubšímu uvolnění.
 Ženy v lehu na zádech položí pravou dlaň na břicho a snaží se do dlaně nadechovat,
ruka se na břišní stěně zvedá, dochází k břišnímu neboli bráničnímu dýchání, které je pro
těhotné ženy požehnáním a ocení je také při porodu.
 Jakmile se ženy naučí dýchat do břicha, přecházíme k nácviku plného jógového dechu,
kdy po částečném nádechu do břicha nadechujeme do hrudníku a donadechneme do
podklíčkové oblasti, a stejně tak vydechujeme: nejprve z břicha, pak z hrudi a nakonec
z podklíčku.
 Střídavý dech, nádí šódhana, vyžaduje už jistou praxi v soustředění. V sedu na patách si
žena pravou rukou pomáhá palcem a prostředníčkem střídavě zavírat pravou a levou
nosní dírku při vzorci: nádech pravou dírkou - výdech levou -nádech levou - výdech pravou.
Opakuje se osmkrát, závěrečný výdech je oběma dírkami. Další opakování dle potřeby.
Jedná se o harmonizační dech navozující kromě jiného psychickou vyrovnanost.
 Dechová technika bhasrika je určena jen těm, kdo pravidelně cvičí jógu a předchozí dechové
techniky – prudký nádech nosem a prudký výdech ústy vede k hlubokému uvolnění,
jedná se o nácvik dechu při porodu.

Ásany pro těhotné
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Foto: Andre Matějíček

1

1. Setubandhásana
Účinky: posiluje pánevní dno, bederní oblast, má léčivý efekt na
močové a pohlavní orgány, harmonizuje žlázy s vnitřní sekrecí.

Foto: Archiv autorky

Ačkoli si většina žen při první zprávě o tom, že čekají první miminko, pomyslí, že na nich není nic
vidět a můžou si žít stále stejně, záhy se ukáže, že
s tímto stavem mysli nelze dost dobře vystačit.
Většinou tělo zareaguje ranními nevolnostmi,
aby ženě připomnělo, že je třeba dbát na životosprávu a začít postupně uzpůsobovat životní styl
potřebám bytosti, která k nám přichází.

www.isadora.cz

Kundaliní jóga podle
yogi bhajana v čechách
Magda Matušková
Kundaliní jóga podle Yogi Bhajana bývá také
nazývána jógou pro normální lidi. Tím je myšleno, že ji může praktikovat každý, bez ohledu na
to, je-li tlustý, štíhlý, vysoký, malý, mladý či starý, dospělý nebo dítě. Všichni z ní mohou něco
získat. Každý má vlastní důvod proč s kundaliní
jógou začít. Někdo si přijde pro dobré fyzické
cvičení, někdo na relaxaci, která je nedílnou
součástí každé hodiny, někdo má nejraději meditaci a jiný hledá duchovní povznesení.
Já jsem se s kundaliní jógou poprvé setkala
v roce 2003 v Los Angeles, kam jsem se necelý
rok předtím vdala. Adaptace na nové prostředí pro mě byla peklem. Nikoho jsem neznala,
v hotelu, kde jsem pracovala, na mě pořád někdo křičel, protože nerozuměli mému přízvuku,
manželství procházelo jednou krizí za druhou...
Zkrátka najednou jsem se ocitla v takovém
stresu, že jsem přestala normálně fungovat.
Nemohla jsem spát, jíst a dokonce ani dýchat.
V jednom zoufalém okamžiku mi v hlavě zaznělo slovo „jóga.“ Měla jsem zkušenosti s hathajógou, takže jsem věděla, že pomáhá relaxovat
a to bylo přesně to, co jsem potřebovala.
Nikdy nezapomenu na to slunné úterní
ráno, kdy jsem poprvé vešla do studia Yoga
West. Hned první hodina mě uchvátila, hlavně
recitování manter a zpívání. Poprvé po dlouhé době jsem zažila klid a pohodu, poprvé po
dlouhé době jsem si byla schopná, byť jen na
pár minut, odpočinout. Myslím, že mi to tenkrát zachránilo duševní zdraví i manželství.
Od té doby jsem byla v Yoga West pravidelným hostem netuše, že mi toto rozhodnutí navždycky změní život.
Základním kamenem kundaliní jógy je tzv.
kriya, neboli sestava cviků, jejichž sled se musí
přesně dodržovat, aby se dosáhlo žádoucího
účinku. I když nedocílíme dokonalosti pozice,
dokonce i když si jenom představíme, že v dané
pozici jsme, naše žlázy začnou vylučovat a působit na orgány a mozek, a tím získáme až sedmdesátiprocentní užitek z daného cviku. Sestavami

jógových cvičení a meditací stimulujeme žlázy,
zlepšujeme soustředění, posilujeme nervový systém, redukujeme nežádoucí stres, zvyšujeme vnímavost, intuici a klidníme mysl. Čistíme, hlavně
prostřednictvím meditace, odpad z podvědomí,
který nás nevědomky blokuje prostřednictvím
strachu a dalších emocí vyvstávajících z minulosti, abychom se cítili naplnění a spokojení. A nám
se díky cvičení vrací kontrola nad naším životem.
Přestože nelze slíbit žádný konkrétní výsledek,
jelikož prožitek se liší od studenta ke studentovi,
faktem je, že lidé se prostřednictvím kundaliní
jógy mění po všech stránkách: fyzické, psychické
i duchovní. Rychlost a intenzita záleží na každém
jedinci a jeho důslednosti.
Kromě pozitivního účinku na tělo a mysl,
má kundaliní jóga také velmi silnou duchovní složku. Tím duchovnem je vlastně hledání
sama sebe. Funguje to jako s cibulí: odlupováním vrstvy za vrstvou iluzí o sobě samých se
postupně dobereme ke středu, naší podstatě,
našemu Sat (pravda) Nam (identita), k naší
pravé identitě. Proto se kundaliní józe také
říká jóga uvědomování si toho, kdo jsme, kde
stojíme a kam vlastně jdeme.
Na závěr bych chtěla jen dodat, že jste-li
naprosto spokojení se sebou i se svým životem a nechcete nic změnit, pak asi kundaliní
jógu nepotřebujete. Sama za sebe můžu říct,
že jí vděčím za to, kým dneska jsem. Nebýt jí,
mnoho životních situací by pro mě bylo dnes
mnohem složitějších a bolestivějších, než jsou
dnes. Věřím, že vám tato efektivní technika pomůže stejně. Sat Nam.
V Čechách se zatím kundaliní jóga podle
Yogi Bhajana učí velmi málo. Proto bych Vás
ráda pozvala na letní kurzy do nově otevřeného Energy Studia HOME v Hellichově ulici na Praze 1. Rozvrh najdete na
www.energystudio.cz. Chcete-li se dozvědět
více o kundaliní józe, můžete mě kontaktovat
přímo na adrese gurusansar@yahoo.com.
Užitečné webové stránky jsou také www.3HO.org,
www.kriteachings.org, www.ikyta.org a www.
gurusingh.com.
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3. Bhadrásana
Účinky: příznivý vliv
na ženské orgány a
štítnou žlázu, zamezuje hromadění tuku
v bocích, uvolňuje
napětí v kyčlích a
na vnitřní straně
stehen.

2. Mandukásana
Účinky: odstraňuje bederní
a křížové bolesti, a tím ulevuje i krční oblasti, uvolňuje napětí v podbřišku, vede k rovným zádům a správnému
postavení křížovo-kyčelního
spojení, jedná se o nejvhodnější sed v těhotenství.

Kundaliní jóga
pro ženy
aneb Udělejte něco
pro své orgány

14. 6. 2009
energy studio Praha 1

Putování
po osmi
čakrách

11. 7. 2009
energy studio
Praha 2

Kundaliní
jógou nejen
k pěknému
břichu

1. 8. 2009
energy studio Praha 2

Letní kurzy kundaliní jógy
s Magdou Matuškovou
od 7. 7. 2009,

energy studio Praha 2
úterý od 18 hodin

od 8. 7. 2009,

energy studio Praha 1
středa od 7 hodin

žádnÝ Cíl není taK daleKo, aby na něJ nedosáhla Křídla našiCh snů

DUtina BŘiŠní & Dolní KonČetiny
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V našem seriálu se zabýváme pohybem s cílem, aby tělo pracovalo co nejlépe, bez bolestí zad a pohybového aparátu. Proč se zabývat „břichem“? Vy, kteří praktikujete jógu, víte, že břicho je centrum těla a energie. Vy, kteří cvičíte
fitness, víte, že posilování břišních svalů je prevence bolestí zad. Vy, kteří sledujete média, víte, jak moc se cvičení
břišních svalů propaguje. Každý o břiše alespoň něco slyšel. Ale je opravdu posilování břicha prevence bolestí zad?

aktivní břicho - prevence bolesti zad
Ideální břicho - jak na něj
Pokud nemáte břicho jako z fitness časopisu, buďte rádi. Ideálem
je sice ploché břicho, ale jednotlivé
břišní svaly by měly být jako jedna
rovina s žádnými vyvýšeninami ani
proláklinami. Pro podporu dobré
funkce páteře je velmi důležité mít
pevné a aktivní svaly břicha, které
jsou v hloubce. Jedná se o sval příčný břišní, který jde přes celé břicho
zleva doprava. Pokud jej chceme cvičit, nejsou potřeba žádné leh-sedy,
ale jen břicho zpevňovat, popř. lehce
silou vytlačovat ven. Pozor, není to
jeho uvolnění, kdy se břicho vyvalí
ani vtažení pupíku dovnitř břicha a
vytvoření „lavoru“. Představujte si,
že se při zpevnění břicha chtějí břišní
svaly setkat u pupíku. Zkoordinujte
tento cvik s dechem - s výdechem
břicho zpevňujete. Takto cvičit můžete několikrát denně, v jakékoliv

Mgr. Eliška Novotná

Co skrývá břišní dutina?
Začněme tím, že si upřesníme pojem
„břicho“. V dutině břišní se nacházejí
vnitřní orgány, které potřebujeme k životu. Ohraničují ji kosti žeber, páteř a
pánev. Z měkkých tkání pak svaly břišní, bránice, dno pánevní a svaly podél
páteře. Na povrchu těla je podkoží a
kůže. Všechny tyto orgány pracují společně, jako jeden systém s cílem udržet
živý organismus v chodu.
Nejde jen o břišní svaly
Pokud se chceme zdravě a bezbolestně se hýbat, nestačí soustředit se
jen na cvičení břišních svalů. Je potřeba břicho chápat jako celek a tak
jej cvičit. Pak můžeme říci, že cvičení
– aktivizace břišních svalů - může být
prevence bolestí zad. Ale ani to ještě
není úplně správně. Cvičení břišních
svalů by mělo být vždy v souladu s aktivizací bránice a dna pánevního, což
jsou svalové systémy ohraničující dutinu břišní svrchu a zespodu. Často je
potřeba nejprve vyladit práci bránice
a dna pánevního před samotným posilováním břišních svalů. Například
kulturista, který si zakládá na vyrýsovaném břišním svalstvu, většinou
necvičí ani dno pánevní ani bránici,
protože ty nejsou vidět. Jeho přímý
břišní sval, který vypadá jako buchty
na pekáči, je přetížený, ostatní břišní svaly dostatečně nepodporují celé
břicho a bolesti zad na sebe nenechají
dlouho čekat.

poloze, při práci i odpočinku. Nemusíte se vymlouvat na nedostatek času
nebo cvičebního prostoru. Necvičte
však maximální možnou silou, ale tak
na 30 % maxima 8 – 10krát opakujte.
Správnou funkci bránice podpoříte dýcháním, a to dýcháním břišním.
Při cvičení nezadržujte dech, dýchejte
klidně a pravidelně. Nádech začínejte
v břiše, břicho se s nádechem rozvinuje
do všech stran jako válec, tedy dopředu
před pupík, do zad a do boků. A opět
tomuto cvičení nebrání žádné výmluvy,
protože čas na něj je kdykoliv.
Dno pánevní by mělo být aktivní vždy společně s bránicí i břišními
svaly. Aktivní být může, neboť celou
spodinu dutiny břišní tvoří svalstvo.
Když je ochablé, může způsobit inkontinenci, ale i bolesti zad. Vhodným
cvičením je vtahování močové trubice
dovnitř do břicha, ženy by měly vtahovat i pochvu.

Pro dobrou práci páteře musíme znát své tělo a umět s ním pracovat:
 Při správné aktivaci břišních svalů, bránice a dna pánevního se optimálně zapojují svaly zad (hluboké) a nitrobřišní tlak může zvnitřku dobře
podepřít bederní páteř tak, že povrchové svaly zad nejsou přetíženy a
záda nás pak nebolí. Myslete proto na tento princip při jakékoliv činnosti či cvičení a věřte, že prevence je lepší než napravování bolestivých
syndromů.
 Pokud si chcete být jisti, že vaše tělo pracuje správně, požádejte o radu
svého fyzioterapeuta nebo lektora.
 Cvičební systémy typu jógy, powerjógy či pilates jsou nejvhodnější pro
osvojení si správné aktivace břicha.
 Nebojte se cvičení a nezapomínejte sami pro sebe cviky pravidelně opakovat.

Cviky na břicho
1

(A)

(B)

S nádechem rozšiřte břicho jako válec
do všech stran (obr. A). S výdechem
břicho zpevněte, oploštěte a vtáhněte
dovnitř dno pánevní (obr. B).

V základní poloze
se nadechněte,
s výdechem
překlopte pánev
a pomalu, kulatě,
obratel po obratli ji zvedejte
vzhůru, udržte
zpevněné břicho
a dno pánevní.
S nádechem
se zastavte se
zdviženou pánví,
s dalším výdechem pokládejte
pánev zpět.

2

Doufám, že jste všichni vstoupili tou správnou nohou do krásných dnů
léta. Než se začtete do psychosomatiky nohou a jejich částí, zkusme si
krátké cvičení:
Postavte se dobře na obě nohy a prociťujte své tělo a svůj dech. Jen tak
chvilku stůjte a prociťte chodidla, jak se plosky plně dotýkají povrchu. Jaký
je povrch, na kterém stojíte? Hladký? Studený? Teplý? Jakou má kvalitu?
Jemně a hluboce dýchejte a prociťujte postupně celé nohy a tělo vzhůru.
Máte čas, vnímejte, co cítíte v těle, zapamatujte si, jak se vám daří.
Postupně si představte, že jste stromem nebo jinou vzrostlou rostlinou.
Vnímejte sílu, stabilitu, vítr, druh rostliny nebo stromu, kterým jste. Kvalitu uzemnění. Vaše kořeny sahají hluboko pod chodidla do země. Jakoby
se s každým výdechem prohlubovaly. Hlava a krk se lehce prodlužují nahoru, ke světlu. Takto spočiňte 5 – 10 minut.
Možná jste pocítili stoupající sílu vzhůru? Jak hluboko sahaly vaše kořeny? Co jste cítili? Jaké je uzemnění vašeho života? Ošetřujete své kořeny? Pečujete o své nohy, plosky? Umíte se postavit na vlastní nohy? Cítíte
spojení se zemí?

rebalancing
návrat do vědomé
rovnováhy
iii. díl
Jaroslava Halašová

www.vatay.cz

Chodidla
Způsob, jakým zacházíme se svými chodidly, prozrazuje náš životní styl.
Schopnost mít pevné základy, zakotvit v životě a stát na vlastních nohou ukazuje, jak jsme odkázáni na své kořeny a jak nesmyslné je pohrdat jimi. Vychází z
nich neústupnost, stabilita, stálost a odolnost. Zdravé chodidlo stabilní osobnosti se skládá z dvojité klenby se dvěma mosty a třemi body dotyku se zemí. Naše
chodidlo je tedy stabilní a pružná trojnožka.
Chodidla nesou enormní váhu a při sebemenším sklonu k nerovnováze dochází k deformaci kloubu kolene, kotníku, chodidla či dokonce k zatížení trupu
(projevy – bolesti kyčelního kloubu, zad, napětí v zátylku či bolesti hlavy). Bolest
v chodidle se vztahuje ke strachu před vnitřním bytím, ke strachu být sám se sebou. Bolest v kotníku často souvisí s obavou z obratnosti, pohybu a změny.
Příčně plochá či plochá noha má kontakt se zemí pouze ve dvou bodech.
Pružná a diferencovaná stanoviska jsou ztracena. Chybí zakořenění, stabilita a
opora; často se odráží v nevázaném životě.
Těžké nohy jsou jejich opakem. Nohy jsou přilepené na podlaze, sotva se
zvedají. Vyznačují se stálostí, spolehlivostí a dobrým uzemněním, naopak ve
vzdušných oblastech jako je tvořivost a spontánnost se příliš neobjevují. Jen máloco je může porazit. Jsou-li nohy příliš těžké, táhnou své majitele dolů a brání
jim v povznesení se.
Chůze na špičkách se může vyznačovat u lidí, kteří málo stojí o kontakt se
zemí nebo o stálost vůbec. Nikde nezapustí kořeny, to by narušilo lehkonohou
(uměleckou) existenci. Vnímáme u nich pěstování fantazie, zaměření na výšky,
vzletné sny, tvůrčí rozmach a značný elán. Stinná stránka těchto bytostí je často
v zanedbávání materiální existence.
Kolenní kloub - poranění menisku
V kolenním kloubu zpracováváme téma pokory. Klečení a pokleknutí jsou
gesta, kterými se podrobujeme. Je nápadné, že moderní lidé mají menší sklony
k poklekání. I práce, které nás dříve nutily na kolena, jako mytí a leštění podlahy,
jsou dnes alespoň z části mechanizovány. Není tedy divu, že problémy s koleny,
především ve formě poškození menisku, nabyly značného významu.
Základem poranění menisku je přepínání. Symptom postiženým ukazuje
jejich pýchu. Měli by poznat svoje hranice a zjistit, že jejich vnější úsilí a výkon
zachází příliš daleko. Místo dobrovolné pokory (pro)žijí tedy vynucenou skromnost ve své omezené pohyblivosti a v bolestech. Při vědomých, s chutí prováděných pohybech (otáčkách) ke zranění nedochází, k tomu je zapotřebí vždy i jistého vnitřního napětí. Tlak, napětí a bolest v kolenou ukazují na strach ze změny,
smrti, transformace, obratnosti, z lehkosti a přítomnosti.

S výdechem zpevněte břicho, vtáhněte dno pánevní a zvedněte
hlavu i ramena do kulatého předklonu. S nádechem se vracejte
zpět.

Lýtka
Silná stránka lýtek je správně se odrazit. Mohou
být považována za trezor emocionálních přepjatostí. Noční lýtkové křeče odhalují, že emocionální napětí nahromaděné přes den je tak značné,
že při nočním zpracování nemůže být dostatečně
vědomě kontrolováno. Napětí klesá do těla a projevuje se v přepjatých lýtkových svalech.
Bolesti v lýtku mají souvislost se strachem z činnosti a jednání. Lýtka nám umožňují nejen pohybovat vnitřním bytím, ale napomáhají i dalšímu rozvoji. V dávných tradicích se říkalo, že v lýtkách spí drak – tj. vnitřní
síla bojovníka, a když jej objevíme a probudíme k životu, pak využijeme také svůj
potenciál, svou sílu.

3

Pomalu a plynule se kývejte ze strany na stranu. Trup se pohybuje
jako celek, paže i nohy pohyb doprovázejí. Pohyb se snažte provádět
lehce, s co nejmenší námahou.

Foto: Pavel Nesvadba
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Nadechujte pod své ruce tak, aby
se záda zvedala do vašich dlaní.
S výdechem zpevněte břicho a
vtáhněte dno pánevní.

CoKoli si Mysl uMí PředstaVit, toho lZe i dosáhnout

Být uzemněn znamená, že se téměř staneš částí země a dovolíš zemské přitažlivosti, aby do tebe proudila, aby tě zavalila.
(Umění extáze, Osho)
Hrajte si se svýma nohama, ptejte se jich, co mají rády; mé nohy milují volnost
v sukni, dotyk, hýčkání, pohyb a tanec, tak jim to dopřávám. Můžete také chodit
či tančit na boso, zahrabat nohy do země či písku, dopřát jim koupel, masáž,
či ponoření do průzračné tekoucí chladivé vody. Přeji vám pevnou jistou chůzi,
lehký krok a krásné léto!
Doporučená literatura: Rüdiger Dahlke: Nemoc jako řeč duše a Nemoc jako
symbol; Thomas Greiner: Osho Rebalancing
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Přijďte si
zacvičit do
Energy Studia Home,
Hellichova 1, Praha 1
tel.: 602 327 260
l

www.energystudio.cz

Energie v rytmu jógy

U nás je každý výjimečný

Dámský víkend
plný pohybu a krásy
Rozbijte své stereotypy… Právě teď!
23. - 25. října 2009 v Kašperských Horách
Nač se můžete těšit? Celý víkend se Vám bude věnovat tým odborníku Energy
Studia Václav Krejčík. Zacvičíte si powerjógu s Kateřinou Bílkovou a Vaškem Krejčíkem.
Poradíme Vám jak zhubnout a vytvarovat si postavu, dostat se do kondice a především
jak se cítit lépe. Dáme Vám návody jak pečovat o tělo, jak se líčit. Během celého pobytu budou probíhat individuální konzultace ke cvičení, výživě a líčení. Každá účastnice si
odveze svůj osobní návod, jak začít se změnou a manuál Změny životního stylu. V rámci
víkendu jsou připraveny i zajímavé přednášky.
Místo pobytu: Hotel Kašperk v Kašperských Horách na Šumavě
Ubytování: Dvoulůžkové pokoje s vlastním sociálním zázemím
Cena vzdělávací akce zahrnuje: Ubytování, snídani formou švédských stolů,
5 lekcí cvičení, speciální program, individuální konzultace – výživa, sport, líčení a péče
o pleť, přednášky, manuál Změny životního stylu.

Užijte si svůj podzimní víkend!

www.zmenazivotnihostylu.cz

Přihlášky na: jana.altnerova@poweryoga.cz, bližší informace na tel. čísle: 731 461 483

Cena: 2 999 Kč
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LE t n í t i p y a r a d y

Letní recept y
Jana Altnerová

Kino tipy
www.zmenazivotnihostylu.cz

Valkýra, Normal, JCVD

Pohankové palačinky s jahodami
Potřebujete: 200ml mléka, 200g pohankové mouky,
2 vejce, slunečnicový olej, jahody dle chuti, zakysanou
smetanu

Petr Šoupal

Postup: Z mouky, mléka a vajec ušleháme těsto, které necháme chvilku uležet.
Palačinky smažíme na pánvi vymazané olejem. Hotové palačinky ozdobíme rozmačkanými jahodami a lžičkou zakysané smetany.

Grilovaná zelenina s rozmarýnem
Potřebujete: menší cuketu, červenou papriku, žlutou papriku, cherry rajčátka,
pórek, paličku česneku, větvičku rozmarýnu, olivový olej, špetku soli
Postup: Cuketu nakrájíme na kolečka, papriky na proužky, bílou část pórku
rozkrájíme asi na 2 cm trubičky, cherry rajčátka necháme celá. Vše rozprostřeme na plech, posypeme česnekem, osolíme, zakápneme olejem a přidáme
rozmarýn. Pečeme na maximum v předehřáté troubě asi 20 minut. Podáváme samotné nebo promícháme do vařených těstovin.

Zeleninový salát s kozím sýrem
Potřebujete: červenou čekanku, 3 rajčata, okurku, papriku, kozí žervé, lžičku
medu, pomerančovou šťávu, olivový olej, pepř, sůl, lžíci nakrájených
černých oliv, lžíci kvalitní bio hořčice
Postup: Připravíme si zálivku ze šťávy z pomeranče, olivového oleje, lžičky
medu, lžíce hořčice, pepře, soli. Zeleninu nakrájíme a přidáme olivy. Každou
porci dochutíme lžící žervé a podáváme.

Tipy na léto
 Slunečním spáleninám je nejlepší se preventivně vyhnout, ale pokud
k nim přece jen dojde, úlevu vám přinesou přípravky s obsahem levandulového nebo heřmánkového oleje a extraktu aloe vera.
 Cestovní nevolnost nás trápí nejvíce v čase dovolených při cestách autem,
letadlem, či lodí – v těchto případech se osvědčí zázvor. Vyzkoušejte čerstvý nebo ve formě tabletek.
 Během horkých letních dnů vás příjemně osvěží vlažný mátový čaj. Éterické oleje obsažené v mátě mají ochlazující účinek a máta navíc výborně
chutná.
 V létě můžete dochutit saláty a další jídla bazalkou. Je příjemně aromatická, harmonizuje trávení, působí proti nadýmání a zlepšuje peristaltiku.
 Chcete trávit více času venku než doma u plotny? Porozhlédněte se v prodejnách se zdravou výživou. Objevíte zdravé polotovary už i v bio kvalitě.
Vyzkoušejte např. zeleninové špaldoto, pohankovou sekanou nebo rychlou
polévku z misa.

Filmy dělají z velké části herecké hvězdy a toho si byli
určitě vědomi i režiséři snímků Valkýra (USA, režie Bryan Singer), Normal (ČR, režie Julius Ševčík)
i JCVD (Belgie, režie Mabrouk El Mechri). Obsazení
tváří znamenajících ve své době těžkou váhu daného
žánru je bezesporu alespoň u dvou z uvedených filmů
jednoznačně ku prospěchu věci. Filmům také nelze
upřít ambice, které byste marně hledali u 90% nabídky
multiplexů a nadprůměrně zvládnutou vizuální stránku, což nepřekvapuje u americké Valkýry, ale u českého
Normalu a belgického JCVD ano.
Filmem, u něhož se obsazení hlavní role ukázalo jako
problematické, je Valkýra (2008), popisující okolnosti neúspěšného atentátu na Adolfa Hitlera, tak jak se
skutečně odehrály v roce 1944 – atentátníkem byl plukovník Claus Von Stauffenberg, ve filmu představovaný
hollywoodskou star Tomem Cruisem (1962). Vzhledem
k asociacím, které Cruise vzbuzuje, objeví-li se na plátně v jakémkoli filmu, bylo pro něj téměř nemožné věrohodně zahrát vzdělaného německého aristokrata ve
službách nacismu, postupně zjišťujícího hloubku tragédie, v níž se Německo ocitlo v roce 1944. Nelze říci, že by
Cruise hrál špatně, hrál prostě jako … Tom Cruise. Jednoznačně ocenitelná je na filmu práce scenáristů- skvěle
si totiž poradili s příběhem, jehož konec je všeobecně
známý, a v němž proti sobě stojí „dobří“ a „zlí“ Němci.
Psát o perfektně zvládnutých dobových reáliích, přesvědčivých vedlejších postavách a věrohodné atmosféře
je u amerických filmů s podobným rozpočtem zbytečné.
Vše bylo na dobré úrovni, chce se říci profesionální. Bohužel profesionální a chladné.
Oproti Valkýře je Normal (2009) filmem mnohem
emocionálnějším, aniž by ho to však zbavovalo uměřenosti. Pojetí hlavní postavy je pro bývalou československou
filmovou hvězdu a slovenského ex-ministra zahraničí Milana Kňažka (1945) comebackem par exellence (mimochodem jeho kreace sexuálního styku se zabíjeným prasetem je v českém filmu zcela ojedinělá). I v tomto filmu
scénář vychází ze skutečných událostí odehrávajících se
v Německu ve 30. letech minulého století, jde o dopadení, odsouzení a popravu osminásobného vraha a sadisty
Petera Kuertena (ve filmu je jeho jméno změněno na Petr
Kurten). Dodejme, že rok před nástupem Adolfa Hitlera

k moci a jen pár let před dobou, v níž se obdobných zvěrstev masově dopouštěly tisíce jiných. Film přesvědčivě
navozuje atmosféru předválečného Německa, kdy „něco“
visí ve vzduchu, ale nikdo neví přesně co, a zároveň formálně odkazuje na díla německých expresionistů z první
poloviny minulého století. Cítíme krutost někde hodně
blízko a zároveň zneklidňující dekadenci, atmosférou
se film podobá večírku na palubě Titanicu v předvečer
střetu. Samotná zápletka je přitom velmi jednoduchá - za
polapeným zločincem dochází do vězení advokát, snažící se najít pro klienta co nejlepší způsob obhajoby, aniž
by sám tušil, že ten o ni nestojí. Mladík je zároveň neodolatelně přitahován vrahovou osobností - sám se dopouští vyhnutelného násilí na druhých, aby se z něj na
konci filmu vymanil a jak se z titulků dozvídáme, opouští
Německo, čímž se pravděpodobně vyhýbá ze spoluúčasti na budoucích válečných zločinech. Manželka Kurtena
v podání Dagmar Havlové je v příběhu víc než funkčním
doplňkem, ukazujícím jak i masoví vrazi dokáží zaujmout
a ovlivnit své okolí až k jeho sebezničujícímu konci a jako
tragická a vizuálně přesná femme fatale, sázející na jednoho – nesprávného - muže, je ve své roli zcela autentická. Mladého advokáta si zahrál brněnský Pavel Gajdoš
a nelze říci, že by byl vedle svých slavných kolegů pouze
do počtu. Jeho hře o vlastní duši nechyběla přirozenost a
zanícení, tak jak je známe od slavnějších „ďáblových advokátů“.
Film JCVD (2008) nabízí v hlavní roli muže, o jehož
schopnosti natočit film přijatelný pro alespoň průměrně
inteligentní nebo střízlivé publikum bych stoprocentně
pochyboval, tím spíš, že jeho současná produkce byla
regulérní filmové dno. Těžko říci, jak to Jean-Claude
Van Damme (1960) přesně dokázal, ale film o něm samém má nepopiratelné kvality a je přesným opakem
jeho dosavadní tvorby. Nadhled, s jakým pojal roli o
vlastním osudu, hodnocení kariéry a života, s tím, že to
sice nebylo vždy úplně marné, ale přitom leckdy špatné
a směšné, vzbuzuje respekt. Nadsázka, při které se hrdina filmu JCVD připlete k loupeži na poště a je omylem
pokládán za pachatele, aby se od něj víceméně všichni
odvrátili, pak dokonale dokumentuje pomíjivost a faleš
hvězdné slávy, přičemž upřímnost hereckému projevu
Van Damma v žádném případě nechybí. Pozoruhodné
je i formální zpracování snímku (včetně soundtracku),
přecházející od dynamicky klipového začátku, k napjatě
působící potemnělé atmosféře, v níž se neustále schyluje
k dešti a zároveň se vyhrocuje situace rukojmích, stejně
jako roste nervozita policistů. Jen zdánlivě paradoxně tak
zůstává alespoň částečně klidný pouze JCVD - muž, který
přes všechny životní peripetie ví své.

pohled do duše
Mějte rádi své tělo, znamená - zvažte své reálné možnosti! Abychom
však dokázali pochopit smysl této
téměř rozkazovací věty a dokonce
ji i naplnili, musíme v životě projít
řadou zkušeností a poznání.
Považuji za mýtus rčení, že ženám záleží více na fyzické kráse než
mužům. Znám ve svém okolí mnoho představitelů mužského pohlaví, kteří se dokážou trápit pro svůj
vzhled minimálně stejně jako my,
ženy. Muži mají výhodu ve svém
hormonálním vyvážení. Do určitého věku se jim více vyhýbá nadváha a lépe budují svaly. Naopak
ženy jsou ohroženy hormonální
disbalancí, užíváním antikoncepce,
těhotenstvím, kojením atd. Ze společenského hlediska je žena také
znevýhodněna trendy své doby.
Vždy se najdou jen malé skupinky
zcela ,,vyhovujících“, ať už žijeme
v době baroka, čase modelky Twiggy či období antických „svalovců“.
V životě každého člověka jsou pro
přijmutí svého fyzického vzhledu dvě
nesmírně obtížná období. Je to dospívání a pak individuálně vnímaný
věk, ve kterém si začínáme uvědomovat fyzické stárnutí. Velmi obecně
a zjednodušeně řečeno je téměř vždy
lékem aktivita. Fyzická zejména, ale
i duševní, pokud vás vnitřně naplňuje. V životě přichází někdy i takové
stavy, kdy už je na místě navštívit
odborníky. Při prvních známkách
nespokojenosti začínají lidé většinou
u dietologa nebo sportovního trenéra. Pokud není změna životního stylu
úspěšná, je vhodné navštívit psychologa nebo psychiatra. Existují totiž
psychická onemocnění, která nazýváme poruchy příjmu potravy.

Mějte rádi své tělo
- tenké i široké
Mgr. Martina Barchánková

Nemocný člověk není schopen od určitého stádia ovládat své chování a sám se
bez pomoci druhých nemoci zbavit. Tyto
poruchy bývají doprovázeny ztrátou zájmu o kontakt s vrstevníky, nesoustředěností a náladovostí. Středem zájmu se
stává vlastní postava a jídlo. Dovolte mi,
předložit základní informace, jak jednotlivé typy poruch příjmu potravy rozpoznat.
Mentální anorexie – nemoc nastupuje nejčastěji v pubertě a adolescenci, postihuje v 95% dívky. Vyznačuje se:
 Odmítání udržovat svou tělesnou
hmotnost na či nad minimální
váhou vzhledem k věku a výšce,
BMI (Body Mass Index) klesne
pod 17,5. Nízkou hmotnost si nemocný způsobuje sám – odmítáním jídla, cvičením, zvracením či
užíváním projímadel.
 Intenzivní strach z přírůstku
hmotnosti navzdory podváze.
 Popírání tělesné podváhy, narušené vnímání svého těla – navzdory podváze si připadá nemocný normální či tlustý.
 Tělesná hmotnost či stavba těla
má nepatřičný vliv na sebevědomí.
 U dívek a žen v plodném věku
– nepřítomnost nejméně třech

v životě t voříme svůj vlastní vesmír

po sobě jdoucích menstruačních
cyklů.
Mentální bulimie – nemoc postihuje především dívky a ženy ve
věku dospívání, vyznačuje se následujícími body:
 Neustálé zabývání se jídlem, neodolatelná touha po něm a epizody přejídání.
 Snaha zmírnit vliv jídla na váhu
zvracením, přechodnými hladovkami či projímadly.
 Chorobný strach z tloušťky, nízké sebevědomí, přehnaně závislé na vzhledu a hmotnosti.
Záchvatovité přejídání – nemoc
postihuje obě pohlaví a může se
rozvinout od dospívání v podstatě
v jakémkoliv věku. Častou příčinou bývá nevyvážené stravování,
které může být způsobeno také
různými redukčními dietami.
Častým důsledkem pak je přibírání na váze, deprese, nespokojenost se sebou. Porucha se vyznačuje následujícími body:
 Nevyvážené stravování – značné
omezování se v jídle (i hladovění) či jednostranný jídelníček se
střídá s neodolatelnou, nutkavou
touhou se přejíst. Takové stavy

nejsou výjimečné, naopak se
s jistou pravidelností opakují.
 Po „záchvatu” konzumace potravy přicházejí fyzicky nepříjemné pocity z přejedení, obvykle ale nedochází ke zvracení.
 S nárůstem hmotnosti roste i
nespokojenost se sebou a snaha se nejrůznějším způsobem
v jídle omezovat.
 Porucha se častěji rozvíjí jako
reakce na stres, citové strádání
či depresivní nálady.
Poruchy příjmu potravy jsou zdraví
velmi nebezpečné, nejsou-li léčeny,
mohou nakonec způsobit metabolický
rozvrat a smrt. Při podezření na anorexii či bulimii doporučujeme konzultaci s lékařem, u dětí a dospívajících
bývá první volbou praktický lékař.
Existují však i relativně nové typy poruch příjmu potravy, které se vyvinuly
v naší kultuře. Vše je dáno snadným
přístupem k potravě a nedostatkem
aktivního pohybu. Roste počet lidí trpících nadváhou i těch, kteří mají z různých důvodů s jídlem i se svou postavou
problém. Dostávají se pak při zacházení
s jídlem a se svým tělem do extrémů,
které je ohrožují zdravotně a někdy i
na životě. Odborník na poruchy příjmu
potravy Mgr. Jan Kulhánek, klinický
psycholog a terapeut, seznamuje ve
svém článku (www.ppinfo.cz nebo
www.idealni.cz) s novými typy těchto
poruch. Jsou ve své extrémní podobě
stejně nebezpečné jako všechny předchozí. Je potřeba najít hranici mezi zájmem, životním stylem a nemocí.
Ortorexie – je patologická posedlost zdravou výživou. Tato porucha

se projevuje tak, že se u nemocného z počáteční orientace na zdravou stravu a hledání informací,
jak se takové potraviny vyrábějí,
stává posedlost a hlavní náplň života. Rozhodně tu nejde o patologizování toho, čemu se říká zdravý životní styl, ale o pojmenování
stavu, který se ,,vymkne z rukou”.
Bigorexie – se naopak týká převážně tělesných proporcí ve smyslu
posedlosti vlastním vzhledem. Jde
o poruchu vnímání vlastního těla,
kdy nemocný usiluje o dosažení často nereálných hodnot ve své fyzické
zdatnosti, svých tělesných proporcí.
V odborné literatuře lze tuto poruchu nalézt pod označením ,,Adónisův komplex”. Do psychických problémů se mohou bigorektici dostat
také kvůli nedostatku financí, protože fitcentra, strava i potravinové doplňky představují dost velké výdaje.
Drunkorexie – označuje opakované redukování příjmu potravy
s cílem snížit příjem kalorií a dovolit
si tak pít více alkoholu. Tato posedlost vychází z faktu, že alkohol, zejména tvrdý, je poměrně kalorický.
Drunkorexie také zahrnuje cílené
zvyšování výdeje energie na party
či diskotéce kombinováním tvrdého
alkoholu s energetickými nápoji.
Pokud se předložená fakta osobně dotýkají vás nebo někoho ve
vašem okolí, rozhodně doporučuji
kontaktovat odborníky a získat další informace v odborné literatuře.
Použitá literatura:
Hartl, P. Hartlová, H.: Psychologický slovník. Praha, Portál 2000.
Clarková, N.: Sportovní výživa.
Praha, Grada Publishing 2000.

15

V našich životech je mnoho
věcí, bez kterých se člověk
neobejde. Jednou z nich je
správně vyvážená strava.
Vzhledem k tomu, že se na
lidském těle a duši odráží vše,
co děláme i co jíme, měli bychom se zaměřit nejenom na
pohybovou aktivitu, ale také dbát na skladbu jídelníčku. Snídaně by proto měla být vybírána s ohledem na její pestrost a látky
prospěšné pro organismus. Zdravá výživa spolu s dostatečným
pohybem pomáhají nejen fyzické a psychické vyrovnanosti člověka, ale také přiměřené hmotnosti.

Proč je důležité kvalitně posnídat
a mít dostatek pohybu?
Blanka Jahodová

Stále více zaznívají shodné názory odborníků, že základem dne by
měla být snídaně. Je dokázáno, že
nastartuje tělo a dodá mu energii
nezbytnou pro celý den. Mezi velmi vhodné potraviny po stránce
nutričních hodnot se řadí i oves.
Oves je nejhodnotnější obilovina,
má vyvážený poměr rozpustné
a nerozpustné vlákniny, vysoký
obsah bílkovin a minerálních látek. Ovesná vláknina působí velice dobře na naše zdraví. Díky
vzácným látkám – betaglukanům
– pomáhá snižovat hladinu cholesterolu v krvi a preventivně působí proti rakovině tlustého střeva. Ovesné vločky navíc navozují
pocit sytosti na delší dobu a tlumí
tak pocit hladu. Celozrnné výrobky také obsahují v přírodní formě

vitaminy skupiny B a E a minerální látky jako vápník, hořčík, železo
a zinek.
Není to jen strava, která může
pozitivně či negativně ovlivnit životní funkce lidského organismu.
Je důležité dbát také na dostatek
pohybu, který je jedním ze základních předpokladů dobrého zdraví.
Zdravý pohyb zajišťuje správnou
cirkulaci krve i lymfy v celém organismu. Krví se přenáší i do nejvzdálenějších buněk a tkání kyslík
a živiny. Vysoká hladina kyslíku
v těle chrání před vznikem rakovinných buněk a významně se podílí na jejich likvidaci.
Mezi přední výrobce zpracovávající oves patří česká společnost
Emco, která se rozhodla více motivovat spotřebitele, aby dodržovali
zdravý životní styl a mysleli více na
složení své stravy. Proto v březnu
letošního roku přistoupila k radikální změně, a to k přejmenování
svých produktů Emco müsli na
„Emco Mysli na zdraví“. Vyzkoušejte to i Vy a zaměřte se více na
své zdraví například s výrobky
„Emco Mysli na zdraví“.
Velmi vhodný produkt pro zdravé aktivní spotřebitele je například Emco Mysli na zdraví lehké
a křehké, které se vyrábí ve dvou
variantách: se semínky a ořechy
a s kousky jižního ovoce. Výrobek obsahuje nejen ovesné vločky
s vyváženou skladbou rozpustné
a nerozpustné vlákniny, ale také
ječné vločky bohaté zejména na vitaminy skupiny B a E, žitné vločky
s pestrou škálou minerálních látek
a pšeničné vločky jako rozhodující
zdroj energie. Jedná se o produkt,
který navazuje na světový wellness
trend – trend zdravého životního
stylu. Je určen pro všechny aktivní
lidi, kterým vlastní zdraví a zdraví
jejich blízkých není lhostejné.

Horoskop pro letní měsíce
aneb Poraďte se s hvězdami

Zdena Hrdinová

z.hrdinova@volny.cz

Beran (21. 3. – 20. 4.)
Letní měsíce přejí cestování, poznávání, navazování kontaktů, ať již přátelských či partnerských. Je možné odvážit se uskutečnit i
plány a záměry na první pohled riskantní a
extravagantní. Je Vám přáno ve všech směrech. Odpočívejte a dopřejte si delší dovolenou.
Býk (21. 4. – 21. 5.)
Toto období je pro Vás velice stabilní, měsíc
červen je jako stvořený pro dovolené spojené
s aktivním odpočinkem. Je možné podnikat
i kratší poznávací cesty. Nezadaní ale i zadaní budou navazovat nové kontakty, které
mohou být trvalého charakteru.
Blíženci (22. 5. – 21. 6.)
Z hlediska dovolené je Vám dopřáno celé léto,
Venuše a Mars Vás podporují na cestách a
následně v prožitcích. Včas si vše dobře naplánujte a držte se systému. Existuje předpoklad,
že v práci budete finišovat a nestíhat, a tím
přenášet nervozitu na své blízké okolí. Vytvořte si jasno v důležitých oblastech.
Rak (22. 6. – 23. 7.)
Stabilita a pohoda - to budou Vaše letní měsíce. Můžete si naplánovat odpočinek v zahraničí, či v kruhu rodinném. Klidně se pusťte do
rekonstrukce domu nebo bytu, vše Vám půjde
od ruky. Jen je potřeba zamyslet se nad sourozeneckými a sousedskými vztahy.
Lev (24. 7. – 23. 8.)
Zřejmě si tentokrát nemůžete dovolit nákladnou
a luxusní dovolenou, ale i v tuzemsku jsou krásná místa, kde Vám bude dobře. V tomto roce je
nutné přehodnocovat a více počítat. Je období
pro vytváření hodnot a upevňování vztahů.
Chopte se šance!
Panna (24. 8. – 23. 9.)
V létě bude ještě stále Vaší prioritou práce, proto
by bylo dobré odpočívat v domácím prostředí
a moc se nepřepínat. Vhodné jsou procházky,
posezení u vody a večer u ohně. Nenechte se nikým a ničím omezovat a radujte se z každodenních maličkostí.

Štír (24. 10. – 22. 11.)
Zřejmě ještě v letních měsících budete v nejistotě. V oblasti finančních záležitostí panuje přetlak a nervozita, vše se však urovná do
konce tohoto roku. Dopřejte si klidnou dovolenou bez myšlenkového zatížení ale v plné sportovní aktivitě.
Střelec (23. 11. – 21. 12.)
Máte stále co dohánět, ale ani o dovolené nestihnete vše, co jste si naplánovali. Proto si na
chvíli dopřejte klidu někde v přírodě a mimo
civilizaci, zastavte tok myšlenek a užívejte si
přítomnosti. Práce Vám neuteče.
Kozoroh (22. 12. – 20. 1.)
Měsíc červen je pro Vás velice vhodný na
cestování a naplánování dovolené. Stabilita je pro Vás prioritou a té si patřičně užíváte. Pokud by se o Vás pokoušely chmury,
snažte se jim nedat prostor. Jsou neopodstatněné.
Vodnář (21. 1. – 19. 2.)
Zřejmě jste navýsost spokojeni ve všech oblastech svého života. Jen se nesnažte vše
stihnout a veškeré nabídky přijmout, to by
pak byl šrumec. Dovolenou si naplánujte dle
svých přání, ale dejte prostor i partnerovi,
velice to ocení. Pokud se Vám z dění okolo
ještě nemotá hlava, tak je vše v naprostém
pořádku.
Ryby (20. 2. – 20. 3.)
Rybičky budou ještě v pracovním přetlaku,
nervozita na sebe nenechá dlouho čekat.
Nejlepší bude, když část své práce předáte
kolegyni a naplánujete si pár dní dovolené.
S čistou hlavou se opět v září pustíte do pracovní činnosti. Je třeba posilovat partnerský vztah.

Merkur je ze všech planet nejblíže Slunci. Nemůže se od něj vzdálit více než
28 stupňů, takže stojí buď ve stejném znamení jako Slunce, nebo v jednom ze
sousedních. Jen při maximální vzdálenosti od Slunce jej můžeme spatřit ráno
nebo večer, jinak stojí Slunci tak blízko, že se v jeho paprscích ztratí.

Klíčová slova pro Merkur: myšlení, komunikace a rozum

Planeta Merkur
Zdena Hrdinová
z.hrdinova@volny.cz

Jóga v rytmu života
Úspěch tvého jednání záleží na síle tvého vnitřního přesvědčení
a na sebekázni. Neztrácej odhodlání a nikdy se nevzdávej.
(Maháprabhudží)
si vnější i vnitřní síly energie čaker
jako způsobu harmonizace.
Jóga učí fyzické relaxaci, soustředění mysli a nazírání problémů
v perspektivě. Pomáhá působit proti
stresům a napětí současného světa, je
vynikajícím lékem na rapidně se měnící tempo našeho uspěchaného života. Praktikování jógových pozic společně s dechovými cvičeními čistí tělo
a navrací mu pružnost, sílu a energii.

Váha (24. 9. – 23. 10.)
Situace Vám jdou na ruku, prostě se daří. Dopřejte si dovolenou, po které toužíte již delší
čas. Během ní si pokuste vytvořit plány na
příští rok. Jeden cyklus Vám končí a koncem
roku začíná nový. V příštím roce bude náročné najít volný čas pro Vaše aktivity.

a s t r o lo G i e

tiP na Knihu

S novou autorskou knihou Václava Krejčíka okusíte kouzlo jógy a
meditace, vydáte se za tajemstvím
vlastního dechu a v jeho rytmu se
naučíte rozvíjet energii jednotlivých pozic dynamické jógy. Publikace, která vám pomůže odhalit
kouzlo a krásu jógy, nabízí popis
základních a variantních pozic,
jejich plynulost a ladnost, dynamické i klidné cvičení, uvědomění

letní raDy a tiPy

Praktický průvodce jógou Václava
Krejčíka nabízí cestu vedoucí k harmonii ve všedních dnech života.
-gib-

Za jeden rok proběhne Merkur spolu se Sluncem celým zvěrokruhem.
Jeho kroužení kolem Slunce pozorujeme ze Země jako neustálé pobíhání sem a tam, což na nás může
dělat dojem neustálého neklidu (jakoby měl pořád co dělat, nebo čekal
na povely, aby je pak mohl okamžitě
provést). Tato skutečnost vzbudila u pozorovatelů dojem, jako by
byl Merkur zprostředkovatelem a
služebníkem božstva: proto dostal
jméno římského boha Merkura,
kterého najdeme v řecké mytologii
pod jménem Hermés.
Merkur, posel bohů, symbolizuje
schopnost spojovat jednu věc s druhou, symbolizuje racionální myšlení těla, nervového systému. Udává
také schopnost sepětí s vnějším světem, skrze komunikaci, vnímání a
pohotovost.
Vaše znamení v Merkuru Vám
sdělí, jak dobře a jakým způsobem

myslíte a komunikujete, jaké jsou
dispozice vašeho nervového systému, jak jste zapojeni a jaká je vaše
schopnost učit se na intelektuální
úrovni. Merkur se může projevovat
i negativně přílišnou racionalizací,
která vede k suchopárnosti a nedostatku citů, což může přinést nervozitu. Merkur je vládcem znamení
Blížence a Panny.

slunCe Je enerGie, slunCe Je žiVot
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Š Ko l e n í a t i Py

BMsa vzdělávací seminář Wellness Jóga
16. - 18. 10. 2009 v Energy Studiu Praha 2
BMsa WorKshoP
KouZlo deChu, Pohybu a enerGie:
PĚT ESOTERICKÝCH PRÁN

www.jogaskoleni.cz

Lektor: Jaruška Solyová, M. A., E-RYT

8. 2009 15.00 - 18.00 hod.

Charakteristika workshopu:
Dech ovlivňuje všechny funkce v těle
(včetně životní energie - prány, zažívání, prokrvení, relaxace atd.), spojuje nás s tímto světem a jeho vědomé
pozorování je klasickou meditační
technikou. Moudří
jogíni se proto už
před tisíci lety soustřeďovali nejen na
tělesné pozice (ásany) zlepšující pohyblivost
páteře
a kloubů, výkonnost
svalů atd., ale i na
kombinace a kvalitu dechu (pránájáma), pohybové
soustavy (vinyasa)
a vibrace zvuku
(Nada Yoga & Mantra) za účelem uvést
pět esoterických prán do harmonie.
Harmonický soulad je velmi významný, neboť každá z pančaprán (prána,
apána, samána, vjána & udána) má
odlišně fyzické a psychické charakte-

Cena 990 Kč

ristiky, které ovlivňují nálady, pocity,
myšlenkové vzory, čakry, osobní vyzařovaní a zdraví všech orgánů.
Ve tříhodinovém workshopu se dozvíte více než z jakékoliv knihy, neboť
„jogínská esoterická
kouzla” (z Tibetu
a Indie) jsou předávána tradičním
jogínským stylem
param-para, kdy
učitel přizpůsobí
praxi osobním kondicím a požadavkům každého žáka.
Neváhejte se zapsat, ať už jste začátečníkem či zkušeným lektorem
- získáte pomůcky
na povzbuzení
osobní energie, rovnováhy a sebevědomí… A vaší rodině (i okolí) pouze
prospěje, pokud budete šířit spokojenost a štěstí!
Více informací a přihlášku naleznete na www.jogaskoleni.cz.

Foto: Pavel Nesvadba

Termín: 16.

Jak cvičit, když bolí záda? Jak cvičit s vysokým krevním
tlakem? Jak si poradit, když je někdo ve stresu a chce
jógou relaxovat a uvolnit se?
Na základě těchto podnětů ze strany klientů i instruktorů vznikl nový systém cvičení powerjógy, který je charakteristický slovem přístup. Wellness jóga je cvičební
systém založený na klidném provádění pozic, ovlivněný
hathajógovou praxí. Nejedná se o dynamické cvičení,
ale adaptování pozic jógy s cílem uvolnit záda, protáhnout svaly celého těla a zbavit se napětí. Aby člověk byl
schopen přistoupit sám k sobě /nebo instruktor ke klientovi/, je potřeba více znalostí z jógy, relaxace, medi-

dVd tiP

Edice Wellness jóga Body Mind Spirit

3 DvD pro domácí
cvičení
Současný životní styl je uspěchaný a náročný jak pro tělo, tak pro
mysl. Mnoho stresových situací,
které vás provázejí každým dnem,
odčerpávají energii a berou síly.
Dodat tělu přirozený a jemný pohyb, „provětrat” hlavu, uvolnit a
protáhnout zkrácené a stažené
tělo má za cíl série 3 DVD Wellness jóga.
Pomocí krátkých jógových sestav uvolníte a protáhnete záda, ve
kterých se napětí často projevuje.
Na svých zádech nosíte mnoho zátěže, což má za následek jejich častou únavu či bolesti. Proto je třeba
aktivně pracovat na zlepšení jejich
kondice, ale také psychiky. Posílíte
a zpevníte břišní svaly, aby páteř
měla dobrou podporu. Provedete
jemné rotační pohyby, abyste záda
ve své délce uvolnili a protáhli. To
vše na prvním DVD Wellness

Součástí kurzu jsou např. přednášky:
 Bojujte s napětím (Stres a jeho tělesné projevy; přetížení a regenerace ve sportu)
 Zázraky těla (Lymfatický a endokrinní systém)
 Zdravé tělo z hlediska fyziologie (Správné
fungování těla, omezující zdravotní stav při cvičení, rozvoj možností těla při zdravotním omezení)
 Meditujte (Očistné techniky pro mysl, mentální techniky a úvod k meditacím)

Jóga v Evropě
Během letních prázdnin se můžete na evropském kontinentě setkat s mnohými zajímavými
lektory dynamických stylů jógy:
Donna Farhi  Londýn 12. - 17. 6.  Manchester 19. - 24.6.  Dublin 26. 6. - 1. 7.  www.donnafarhi.co.nz
Bryan Kest  Paříž 6. 6.  www.poweryoga.com
Shiva Rea  Mnichov 14. 6.  Londýn 20. - 23. 6.  Santorini 26. 6.- 2. 7.  www.shivarea.com
Beryl Bender Birch  Stokholm 8. - 14. 6.  www.power-yoga.com

jóga PROTI BOLESTEM ZAD.
(Vyšlo v dubnu 2009.)

cvičení jógových ásan se zapojením
udždžají dechu rozproudí v těle teplo. Využitím tepla se spalují nadbytečné tuky, zlepšuje trávení a imunita a v mentální úrovni lze pracovat
na „pálení škodlivých myšlenek“.
Tohle DVD si oblíbí ti, kteří se chtějí
pohybovat, nemají žádné zdravotní
překážky a mohou cvičit naplno.
(Vychází v září 2009).

Druhé DVD Wellness jóga PROTI
STRESU A NAPĚTÍ je určeno pro
všechny, kteří chtějí na sobě cíleně
pracovat a nepodléhat stresu. Napětí,
únava, nervozita, vyčerpání či ztráta
energie mohou být průvodními znaky stresu. Nácvik plného jógového
dechu, svalové uvolnění těla od napětí, krátké a jednoduché relaxační
a koncentrační techniky, seznámení
se s jednoduchou meditací a meditací laskavosti mohou být dobrými
průvodci každého dne. Praktické
rady jsou vhodné pro všechny, kteří
potřebují změnu, či obnovu energie.
(Vychází v červnu 2009.)
Třetí DVD Wellness jóga KONDICE je vhodné pro každého, kdo chce
jógou získat fyzickou kondici. Klidné

tace a zdravotnických oborů, než jen didaktika a metodické postupy cvičení powerjógy. Cvičení a pozice
jsou ve wellness józe pouhým pomocníkem, jak vést
člověka ke změně v pohybových stereotypech. Dominantní je zvolený přístup, aniž bychom ublížili sobě
nebo někomu druhému. Školící program není schopen poskytnout instruktorům maximální návod na
to, jak pracovat s klienty, kteří mají různé zdravotní
problémy. Dotýká se pouze doporučení, co je a není
vhodné.
Specializovaný seminář Wellness jóga nabídne
návody, jak pracovat s klientem, jak využít nové
techniky, které nejsou probírány na základním školení Powerjóga BASIC. Wellness jóga je přístup, jak
pracovat s lidmi nebo sám se sebou.
Životní elán a životní cesta je pro každého z nás
jiná. Wellness jóga otevírá nový prostor pro všechny, kterým není jejich zdraví lhostejné. Zdraví jak
fyzické, tak psychické.
Kurz je vhodný pro zájemce, kteří mají dokončené vzdělání FISAF – Instruktor fitness se specializací Body&Mind.

dVd tiP

Nové DVD - JÓGA jako cesta
za poznáním vlastního Já
Na tomto DVD autoři Ivana a Jan Knaislovi nabízejí všem
zájemcům o jógu, pokročilým i teprve začínajícím, méně
známý pohled na její cvičení.
DVD má dvě části. První je věnována třem aspektům jógy: výkladu a jejich názorné ukázce na vybraných pozicích. Druhá část je souvislým cvičením, které
vychází z uvedených zásad.
Cesta hledajícího člověka obvykle začíná pohybem (aspekt zdraví), ten však
v józe směřuje ke snaze vrátit tělu klid a najít v mysli ztracenou rovnováhu (aspekt harmonie). Dosáhne-li člověk vyrovnání těla s myslí, zmizí vazba k nim
a otevřou se dveře do jeho nitra. Najde energii, která ho dovede k pochopení
skutečného Já (aspekt poznání).
Vychází v červenci 2009! Objednávejte na www.poweryoga.cz

Wellness jóga je systémem
praktikování jógy pro všechny, kteří považují za vhodné
propojení těla, mysli a ducha.
Edici si můžete objednat v internetovém obchodě na www.
poweryoga.cz

VolnÝ čas Je neJdůležitěJší částí našeho žiVota
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objednejte si PŘEDPLATNÉ

a navíc získejte DVD Vaška Krejčíka!
Tak neváhejte: minimální předplatné
jsou 4 čísla, cena i s poštovným
a balným činí 190 Kč včetně DPH.
JAKO DÁREK ZÍSKÁTE DVD
VINYASA FLOW POWERJÓGA!

K a l e i D o s Ko P

Křížovka
Tajenku posílejte nejpozději do 30. 7. 2009 na adresu: katka.bilkova@poweryoga.cz, nebo poštou: Power
Yoga Akademie, Fügnerovo nám. 5, Praha 2, 120 00,
na obálku uveďte KŘÍŽOVKA GIB.

Tři výherce odměníme novou knihou
Vaška Krejčíka
JÓGA V RYTMU
ŽIVOTA

Správné znění tajenky z minulého čísla novin Get in Balance 1/2009: Pravá radost vzniká sama od sebe,
není závislá na okolí. DVD POWERJÓGA ENERGY FLOW s Vaškem Krejčíkem vyhrávají:
Michal Kubíček z Ostravy, Šárka Schlesingerová z Vřesiny u Hlučína a Jiří Plechatý z Prahy 15

Své objednávky posílejte e-mailem:
objednavky@getinbalance.cz
nebo poštou: Power Yoga Akademie,
Fügnerovo nám. 5, Praha 2, 120 00
Příští číslo vychází 15. září 2009

Zamyšlení

Je hospodářská krize opravdu
chřipka ekonomiky?
Ing. Petr Šoupal

Výše uvedený titulek samozřejmě
navazuje na prohlášení prezidenta republiky o tom, že současná
krize je podobná chřipce, která
trvá v případě léčení sedm dní a
neléčená týden. Pokud bychom
s uvedeným souhlasili, je zjevné,
že nemá valnou cenu upínat se
na léčbu krize (chřipky), ale spíše
na to, jak ji vydržet. Abychom si o
uvedeném prohlášení mohli udělat alespoň rámcovou teoretickou
představu, podívejme se na to, jak
k hospodářským krizím dochází.
Jejich hlavní příčinou je nerovnováha mezi nabídkou a poptávkou, jinými slovy – existuje-li
rovnováha nabídky a poptávky,
znamená to, že každé nabízené
zboží nebo služba najde někoho,
kdo o ně má zájem, někoho, kdo
je poptává. V takové situaci se
většině producentů daří dobře a
přirozeně tak motivují ke zvýšení
objemů výroby nebo poskytování
služeb sami sebe i ostatní. Důsledkem je zvyšování vlastních objemů
produkce ekonomických statků a
vstup dalších hráčů na trh. Vidina
zisku a zbohatnutí je maximálně
lákavá, ekonomika expanduje, dostává se do fáze vrcholu, a zatímco
situace opticky vypadá příznivě,
střízliví a zkušení vědí své - z každého vrcholu se musí jednou sestupovat. Vzhledem k tomu, že
neexistuje jeden organizátor trhu,
není nikdo, kdo by řekl STOP! Firmy vyrábí stále více, nabírají nové
zaměstnance, nově vzniklí výrobci
nabízejí zboží a služby, pulty obchodů se prohýbají, restaurace
jsou plné a všichni se těší na vyšší
zisky, zaměstnanci na vyšší mzdy,
prémie, odměny atd.
Kritický bod přichází v době,
kdy je na trhu nakonec definitivně
umístěna větší nabídka než je skutečná poptávka, producenti jsou
připraveni vyrábět a poskytovat
něco, oč není zájem, ovšem oni na
to mají příslušný počet zaměstnanců, dodavatelů, úvěrů, strojů,
pozemků, budov, atd. Opticky se
stává jejich situace špatnou (zkuste se pro ilustraci zajít podívat do
libovolného autosalonu, navštivte
developerskou společnost – kde
dříve panoval ruch, shon a eu-

majitel Audit účetnictví, s.r.o.

forie, je nyní klid a člověk se tam
cítí poněkud osaměle) a fakticky
také, jejich schopnost platit mzdy,
nájmy, dříve nasmlouvané dodávky, krýt ze zisku odpisy majetku
je povážlivě nízká. Dopady tohoto
stavu formou zvýšené nezaměstnanosti, sníženého růstu hrubého
domácího produktu a výběru daní
jsou jasné. A nyní vzniká otázka,
jak by si měl v dané situaci počínat
stát a zda a jak by měl krizi léčit.
Pokud poskytne firmám v krizové
situaci podporu, bude očekávatelně většina z nich pokračovat ve
své nabídce, jejich kritický bod
se oddálí a v čase posune se všemi důsledky - představa, že dané
firmy většinově využijí podporu
k opravdu hluboké změně vlastních struktur, výroby, inovacím,
je mírně řečeno naivní.
Alternativou tohoto typu státního počínání je ponechání výrobců
a poskytovatelů služeb v krizi jejich vlastnímu osudu. Ti, jejichž
produkce není na trhu poptávána
a zároveň nejsou schopni se přizpůsobit, zaniknou (propustí zaměstnance, nebudou dále odebírat od dodavatelů, nebudou si nic
pronajímat atd.). Situace na trhu
se postupně vyrovná, nabízeného
bude méně a dojde k vyrovnání
nabídky s poptávkou a celý koloběh, v učebnicích ekonomie označovaný jako hospodářský cyklus,
se bude znovu opakovat. Předpokládám, že z výše uvedeného vyplývá podstata, jakým způsobem
dochází k navození situace vyrovnání poptávky s nabídkou – přirozeným zánikem nebo důslednou
změnou na straně nabízejících.
Představa, že státní úředník
dokáže organizovat „přirozenost“
nebo „důslednou změnu“ je absurdní. Předpoklad, že existují
zákony umožňující přirozený zánik, resp. neexistují bariéry zabraňující podnikům provádění změn
v jejich strukturách a výrobním
programu, považuji za automatický. Role státu řešící dopady krize
prostřednictvím přirozených sociálních opatření je tak podobná
roli ošetřovatelky, která nám při
chřipce vaří čaj s medem, abychom nemoc lépe snášeli.

Zamyšlení
Sedím sám v letištní hale londýnského letiště Heathrow a pomalu usrkávám cappuccino. Je pozdě večer, venku lije jako
z konve a na potemnělém letišti posedává jen hrstka cestujících. A já mám dnes narozeniny.

veselé narozeniny
Jakub Šamberger

Narozeninová večeře měla jednoduché
menu. Tomatovou polévku, pytlík chipsů a již zmiňované cappuccino. Někomu
by to mohlo zkazit náladu, ale mně rozhodně ne! Jsem takový zarputilý optimista. Přestože někdy přijdou dny, kdy
bych nejraději zůstal doma a nevystrčil
nos zpod peřiny. Právě v těchto dnech
je ale pro mě důležité vylézt z doupěte a
sám sebe zkusit překonat, zkusit se někde venku nakazit pozitivitou.
Jedna klientka mi, po přečtení jednoho z mých článků v novinách Get

in Balance, řekla, že jí ty moje „optimistický kecy“ jdou na nervy a nedá se
to číst. Co prý má dělat, když se ráno
probudí, má blbou náladu, venku lije
a ona navíc musí jít do práce? Co na
to říct? Pravděpodobně by následovaly zase jen „optimistický kecy“. Její
proslov mne ale trochu nahlodal a
v následujících dnech jsem několikrát
mluvil s naší šéfredaktorkou, abych se
ujistil, že nepíšu jen „kecy“. Když jsem
se jí ptal po páté, řekla mi, že mám
zpoždění s dalším článkem a ať jí dám
pokoj. To mě trochu uklidnilo. Přesto
jsem koupil několik knih o pozitivním

myšlení, abych se po jejich přečtení
dozvěděl, že na sobě člověk musí neustále pracovat a nečekat, že se něco
stane samo od sebe. To je jen takové shrnutí. Ale mně to stačilo. Jsem
tedy nadále rozhodnutý, že své stáří
nestrávím v parku u krmení holubů,
ale ve vile na francouzské riviéře, kde
bude personál krmit mě.
Na pozitivitu Vám nedokážu ani
po přečtení mnoha knih dát návod.
Snad jen těšit se i z maličkostí, mít
radost, že jste zdraví, že venku svítí
sluníčko… I když to třeba jsou jen
„optimistický kecy“.

Kdo Věří Ve štěstí, Má štěstí

Inzerce
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Soutěž
soutěžní otázka:
Kde se na lidském těle nachází bod HARA?

Hubněte po internetu!
individuální kurzy změny životního stylu

Program šitý přímo na míru - vylepšete si postavu v klidu domova
Program zahrnuje individuálně sestavený plán na hubnutí, sportovní program, úpravu výživy, včetně jídelníčků. Pravidelné týdenní konzultace mailem nebo telefonicky.
V ceně programu je knížka, DVD, manuál změny životního stylu. Osobní přístup.

Odpověď zasílejte e-mailem na adresu katka.bilkova@poweryoga.cz
nebo poštou: Power Yoga Akademie, Fügnerovo nám. 5, Praha 2,
120 00, na obálku uveďte SOUTĚŽ GIB
Soutěžit je možné jen do 30. 7. 2009!
Tři vylosovaní výherci získají dvě vstupenky na inscenaci činohry
Národního divadla

Cena: 2 999 Kč/3 měsíce

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

PoDziMní KUrzy PoWerJógy,
hathaJógy, Pilates
v Energy Studiu

Těšit se můžete na
herecké výkony
Davida Prachaře,
Jany Bouškové,
Jana Hartla, Saši
Rašilova a dalších.
30. 9. 2009
ve Stavovském
divadle v Praze

Nepřítel lidu - Jan Hartl a David Prachař

Foto: Petr Koubek

Henrik Ibsen: Nepřítel lidu

Vylosování soutěže proběhne 10. 8. 2009, výherce kontaktujeme
a uvedeme na našich webových stránkách www.getinbalance.cz
i v příštím čísle!
Správná odpověď na minulou soutěžní otázku:
První (kořenová) čakra se v sanskrtu nazývá
MÚLADHÁRA

začínají již 14. září 2009

Výherkyně z jarního čísla novin Get in Balance, které obdrží
produkty firmy ORIFLAME:

Nezapomeňte se přihlásit včas!
Více info najdete na www.energystudio.cz

1. cena kosmetický balíček z řady péče HAIR SOLUTIONS:
Eva Paličková, Velký Týnec
2. cena kosmetický balíček z řady BODY & MIND:
Šárka Stacinová, Pardubice
3. cena kosmetická sada MILK & HONEY:
Veronika Sobotíková, Praha 6

Cvičební turné s vaškem
Krejčíkem prodlouženo!

I

POWERYOGA

Od konce ledna, kdy v Plzni odstartovalo cvičební turné Oriﬂame
I love poweryoga 2009, proběhla
tato jógová setkání ještě v dalších třinácti městech. Těch, co přišli strávit
příjemné dopoledne anebo večerní
čas s powerjógou a jejím propagátorem Vaškem Krejčíkem, bylo přes
jeden tisíc. Dle zájmu účastníků se
powerjóga a nejrůznější styly jógy
těší stále většímu zájmu cvičenců po
celé republice. Také proto jsme se
rozhodli turné prodloužit o dalších
sedm termínů - v některých městech
dokonce podruhé v tomto roce.
V. Krejčík
a ing. M. Kostnerová,
organizátorka
plzeňského turné

Foto: PYAK

Katka Bílková

Turné v Českých Budějovicích

Střípky z turné Oriflame I love powerjóga 2009
Začátek turné v Plzni

Letos se tedy můžeme setkat
ještě:
 24. 9. ve Zlíně
 26. 9. v Šumperku
 27. 9. v Rožnově pod Radhoštěm
 10. 10. v Novém Jičíně
 25. 10. v Liberci
 14. 11. v Trutnově
 6. 12. v Prachaticích
Z každé zakoupené vstupenky je
věnováno 10 Kč na konto Nadace
Rakovina věc veřejná. Finanční
prostředky budou použity na výzkum léků proti rakovině.

Vážený pane Krejčíku, chtěla jsem
Vám velice poděkovat za dnešní
super cvičení v Ondřejově. Musím
říci, že to bylo mnohem příjemnější, než jsem čekala. (A to Vás znám
z DVD, která nejsou vůbec špatná.)
Sice nevím, co budu říkat zítra, až
se mi svaly rozleží, ale vážně moc
děkuji za příjemné dopoledne.
Mám velkou radost i z podložky
na cvičení, kterou jsem vyhrála
v tombole. Přeji Vám mnoho zdraví a osobního štěstí. Nedávno jsem
četla ve Vaší knize Dejte šanci pohybu doslov o Vaší cestě ke kondici
a harmonii a z toho dnešního setkání je mi jasné, že se Vám poda-

řilo dosáhnout cíle a jdete stále dál. Je
to pro mne velká motivace. Moje cesta
bude trochu jiná než ta Vaše, ale na
tom nezáleží.
Jana, Ondřejov
Dobrý večer,
dnes jsem zúčastnila v Berouně „Oriflame I love poweryoga 2009“. Musím
říct, že prvotním impulsem k účasti na
tomto cvičení bylo dnešní zakaboněné
odpoledne, které jsem nemohla trávit
jako obvykle u koní na ranči. Rozhodla jsem se tedy zkusit powerjógu,
o které jsme měla jen základní povědomí jako jakéhosi cvičení na podložce. Ačkoliv jsem měla z dvouhodinové-

ho trvání poměrně obavy, nakonec
jsem se přesvědčila, jak je čas při
józe pomíjivý a cvičení až neuvěřitelně rychle uteklo. Přišla jsem
s pocitem nejistoty a nevědomosti
a odcházela s pocitem podivné lehkosti a radosti ze života... Kromě
toho jsem si odnesla poučení, že
pro tenhle pocit musím powerjógu
pravidelně zařazovat do svého aktivního života. A protože vím, jak je
zpětná vazba při všem, co děláme
důležitá, cítila jsem „povinnost“
Vám a všem, co se na tomto projektu podílejí, za toto seznámení
s powerjógou poděkovat.
Míša, Beroun

Každá Vaše MyšlenKa Je realita - síla
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ZVEME VÁS NA

CVIČEBNÍ TURNÉ
2009
S VAŠKEM KREJČÍKEM

I

POWERYOGA
Kontakty pro přihlášení
a více info najdete na:
www.poweryoga.cz,
www.powerjoga.tv
info: 605 309 082

Těšíme se na Vás v těchto městech:
Rožnov pod Radhoštěm
Nový Jičín
Liberec

Trutnov
Prachatice

Šumperk
Zlín

NEJVĚTŠÍ
NABÍDKA
PODLOŽEK
NA JÓGU
A PILATES

Pro lepší kondici
1. Otestujte vaši fyzickou zdatnost
Změřte si svůj
Body Mass Index
(BMI)

Zjistěte, zda máte
správné držení těla

Nastavte si trénink
pro zlepšení kondice

2. Vzhůru do tělocvičny!

Patronem Wii Fit
je Václav Krejčík

U nás najdete také ostatní
pomůcky na jógu, DVD, knihy a CD
Energy Studio Václav Krejčík, Fügnerovo nám. 5, Praha 2
infolinka: 739 452 986

Minihry pro držení
těla

Posilování

Jóga

Aerobik

Více než 40 osvědčených cviků a zábavných
miniher rozdělených do 4 základních kategorií

www.poweryoga.cz

2. Vzhůru do tělocvičny!

WWW.FITSTYL.CZ

Zaměřte pozornost
sama na sebe a objevte
svůj vnitřní půvab. Poznejte
kouzlo cvičení pro krásu.

Poměřte síly s celou
rodinou a porovnejte
své cvičební výsledky
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+
Wii Fit je určeno pro herní konzoli Wii, která se prodává samostatně

www.wiifit.cz

www.mojenintendo.cz
© 2007 – 2008 Nintendo. TM, ® and the Wii logo are trademarks of Nintendo. © 2008 Nintendo.
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