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Slunce mě hřeje do zad. Je možná poslední opravdu
slunný den právě končícího léta, napadá mě. I když
nechci, slyším tlukot svého srdce, připadá mi, že
v okolním tichu dupu… A to mě teprve čeká závěrečný, a ne zrovna krátký kopec. Budu myslet na editorial, ať mi to rychleji uteče, plánuju si, když přibíhám
na poslední louku pod ním. Tu mám obzvláště ráda.
Je ukrytá hluboko v lesích Vysočiny, skrytá zrakům téměř všech. Snad jen lesní dělníci ji znají lépe než já.
Vysoká tráva v létě vypadá jako moře, vlní se a šumí,
zanedlouho ulehne do pravidelných chuchvalců. Najednou ucítím lehký neklid, jsem nahoře, zjišťuju, a na
téma editorialu jsem ani nepomyslela. Zato vím přesně, že divočáci použili předchozí noci své bahenní lázně, na houby že je moc sucho a ostružiny už jsou také sklizeny. Brrr… Stárnu, přiznám si v duchu… Dříve jsem při svých lesních bězích myslívala na jiné věci. Teď se kochám vším, co les a louky oku nabídnou.
S euforií dýchám super čistý vzduch a poslouchám
sojku, která zvěstuje svým kolegům, že jejich územím
probíhá lehce zarudlé, pravděpodobně nikoli nebezpečné stvoření. Poslední rovinka, na obzoru se objeví
chalupa a já jsem pomalu zpět ve své realitě. Cítím se
vyrovnaná. Jen ten editorial pořád nic…
Pokud máte nějakou činnost, při které se vám
podaří zcela vypnout mozek a nemyslet na nic povinného, pokuste se jí věnovat obzvláště teď, zkraje
podzimu. Až se sychravo a lijavce rozjedou naplno,
rádi si vzpomeneme na poetické babí léto. A duševní zásoby jsou potřeba. I když pozor: cvrček z oblíbené knížky mých dětí pod heslem: „Dokud je léto,
hraju létu,“ na zásoby nedbal, a málem na to dojel. Je pravda, že v jeho případě chyběly zásoby materiální. Ale to je zase jiná kapitola… Rovnováha je
zkrátka nutná.
Vyvážený a pestrobarevný podzim vám přeju!
Kateřina Ondroušková

Foto: Archiv S. Stašové

a oblíbených rolích

Foto: J. Rabara
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Sledujte náš web:

www.jogadnes.cz
Připravili jsme pro vás řadu novinek!

Rozhovor s Vaškem Krejčíkem • Nový seriál o cestování • Rozbor ásan • Aktuality ze světa jógy • Knihovna • Nové ON-LINE KURZY!

Staňte se naším fanouškem!
3

ROZ H O V O R

4x foto: Archiv Simony Stašové

Právě se v kinech hraje film Jiřího Vejdělka Muži
v naději. Jak se Vám s režisérem Vejdělkem spolupracovalo?
Je to především komedie, kterou chtěl Jirka Vejdělek diváky pobavit a to se mu, myslím, opravdu povedlo. S Jiřím se znám už z jeho studentských let, kdy jsem pracovala na jeho ročníkovém filmečku Sladkosti na FAMU.
Obsadil mě společně s Gabrielou Wilhelmovou a už
tenkrát jsme si spolu s Gábinou notovaly, že z něj roste
šikovný režisér, a že si ho budeme v budoucnu takzvaně „hlídat“. Gabriela Wilhelmová už bohužel odešla do
hereckého nebe a já jsem si na ten rozhovor s ní na premiéře Mužů v naději vzpomněla. Z Jiřího opravdu vyrostl dobrý režisér, protože rozesmát kino není lehké.
A on už prokázal, že diváky umí nejen rozesmát. Budu
s ním vždycky ráda pracovat.

Naplněný život

Simony
Stašové

Rozhovor s touto oblíbenou herečkou vznikal
na konci divadelních prázdnin, které vlastně
kvůli natáčení ani neměla. Přesto, že byla, jak
sama řekla, mediálně unavená, nakonec
svolila… Její čas je zkrátka naplněný vším, co
má ráda. A to je jistě velké štěstí, za které se
občas musí zaplatit, třeba prázdninami… Ale
i to jistě dělá s úsměvem sobě vlastním.
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Film je o nevěře. Máte na nevěru stejný názor jako
Vaše postava Marta? Uměla byste být také tak tolerantní?
Tak tolerantní bych být neuměla, to se přiznám, ale pokud bych měla za manžela Bolka Polívku jako ve filmu,
tak bych o té toleranci hodně uvažovala. Jenomže je to
komedie, a ne realita, na plátně se toho hodně odpustí,
aby se diváci zasmáli. Tam neplatíte svojí krví, tam máte za úkol pobavit, a tak se vám to lehce odpouští… Proto máme všichni tak rádi filmy, tam si dopřejeme i to,
na co v životě nestačíme, o čem jenom sníme…
Bolek Polívka je určitě inspirativní partner. Vznikají takzvané „hlášky“ přímo na place?
Bolek jich má po ruce vždy spoustu. Někdo ty vtipy
v Česku přece vymýšlet musí, ne? Někdy mám pocit, že
jich spoustu vymyslel právě Bolek. I do filmu jich vždy
hodně přinese. To je to kořeníčko, za jeho originalitu
ho kolegové i režiséři milují. Bolkova poslední autorská
hláška, při které jsem v kině zařvala, je z úst jeho ženy
Marcelky, která mu s láskou řekla: „Bolečku, já jsem tak
ráda, že mě máš.“ No, není to nádherná a hluboká věta?
Letošní prázdniny jste vlastně strávili s Bolkem při
Veselých paničkách windsorských. Kromě toho jste v létě natáčela i film Milana Cieslara Láska je láska. Tím
pádem jste vlastně neměla prázdniny. Nelitujete
svého volného času?
Nabídku režiséra Cieslara jsem dostala začátkem července v době, kdy jsem měla už prázdniny naprosto naplánované. Jak práci na Shakespearovských slavnostech,
tak i své volno. Vlastně se mi tam už žádná další práce
vůbec nehodila. Jenomže lidé míní a Pán Bůh mění. Můj
starší syn Marek, kterému bude v září pětadvacet let, se
ode mě v červnu odstěhoval do pronajaté garsonky a téměř šestnáctiletý Vojtík odjel na měsíční kurz angličtiny
do Anglie. A já najednou zůstala sama. Měla jsem naplánováno, že s přáteli pojedu na čtrnáct dní na vodu. A do
toho přišla nabídka od režiséra Cieslara. Při čtení scénáře jsem se tak smála, že jsem zpřeházela celé své volno
a nabídku na film přijala. Nelituju, byla to prima práce.

Čemu se Marek a Vojta věnují?
Marek studuje v Písku třetím rokem
režii a scenáristiku na Filmové akademii Miroslava Ondříčka. Po gymnáziu studoval nejdřív tři roky na Karlově Univerzitě biologii, obor genetika,
ale pak se rozhodl pro uměleckou dráhu. Marně jsem se ho snažila z těchto kolejí odklonit, ale jak je vidět geny jsou geny.

3x foto: Archiv Divadla v Řeznické

Zmínila jste, že se starší syn od Vás
odstěhoval. Jak to snášíte?
Těžce, to víte, jako každá máma, ale co
mám dělat? Přece nemůže být „mamánek“ až do třiceti, i když to Marek nikdy
nebyl. Je už dlouho hotový mladý muž.
Pomohl mi i s výchovou mladšího Vojty. Má na něj velký a krásný vliv, jsem mu
vděčná. To je moje výhra, že se ti mí synové tak povedli.

Jako Anna Magnani v Římských nocích (s O. Víznerem)

ví vydrželo, musím něco dělat, něco obětovat. Jinak mám svou práci,
divadlo, sem tam film, mám rodiče,
přátele, svou Itálii, knížky, cestování,
které tolik miluju… Mám toho spoustu a budu mít taky vnoučata, na která se už tolik těším, a budu mít druhé dcery, tedy snachy. To slovo nemám ráda. Stejně jako „tchýně“, jsou
v nich „ch“ a znějí tak divně. Zkrátka
a dobře, těším se na všechno budoucí, co přijde.

Jablko tedy opět nepadlo daleko od
stromu…
Ano, máte pravdu. Dnes jsem ráda, že si
vybral sám podle sebe, protože vidím, že
je na umělecké škole šťastný, a že mu to
jde. A Vojtík, ten jde do kvarty na víceletém gymnáziu. U něj se ještě uvidí, pro
co se rozhodne.
Co plánujete, až i mladší Vojta vylétne z hnízda?
Co bych plánovala? Musím být akorát zdravá, to je vše. A aby mi to zdra-

Jako Evy Mearová v Drobečcích z perníku (s E. Čekanem)

Foto: Archiv Divadla A. Dvořáka Příbram

O čem film Láska je láska bude?
Je to kouzelná komedie o různých podobách lásky. Já hraju ředitelku banky, dobře situovanou dámu, svéráznou, trochu střelenou, která má za muže Ondru Vetchého, bývalého fotbalistu. Máme syna a vedle nás přes balkon
bydlí se svou vnučkou dědeček, Petr
Nárožný. Tak ráda bych vám něco odvyprávěla, protože je to opravdu vtipný
a kouzelný děj, ale to byste přišla o to
překvapení. Prozradím jen další obsazení, a to je Eliška Balzerová. Ta má taky skvělou postavu důchodkyně, která
pěstuje marihuanu, a pak je tam kamarád Petra Nárožného a toho hraje Rudolf Hrušínský. Premiéra bude 19. ledna příštího roku.

Říkala jste, že pro zdraví musíte něco
dělat. Jak si udržujte kondici?
Každý den se snažím cvičit doma na
karimatce při otevřeném okně. Mám
takovou půlhodinovou sestavu. Čtvrt
hodinky na zemi posiluju svaly břicha a nohou, deset minut ve stoje zádové svaly a páteř, a pět minut s kilovými činkami ruce. Dokonce vás potěším, mám tam nejnověji zařazeno
i pět cviků z jógy. Naučila jsem se je
v Řecku na pláži. Celou sestavu jsem
si sama vymyslela. Vždy na dovolené
někde v cizině se naučím nějaký nový
cvik a zařadím ho do ní. Někdy jsou
to i taneční prvky. Některé dny cvičím i padesát minut, ale těch dnů zase není moc.
5

Těsně před začátkem divadelních
prázdnin jsem viděla Vaši slavnou
Shirley Valentine v Divadle ABC. Během téměř tříhodinového představení na jevišti předvedete snad všechny
polohy, kterými ženská duše disponuje. To je asi velmi náročné představení…
Ano, je a miluji ho. Má velký smysl jak
pro diváky, tak pro mě. Možná bych bez
té každodenní disciplíny ten nápor nezvládla. Taky díky Shirley Valentine už
tři a půl roku nekouřím. Je to role, která
mi hodně dala. Vnímám její humor a bavím se při každé repríze.
Jak vnímáte mimořádný divácký
úspěch, který Vám tato role přinesla?
6
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Komedii Poslední ze žhavých milenců si taky hodně užívám, i partnerství s Petrem
Nárožným. A se Zdeňkem Kaločem už
máme připravenou novou komedii, kterou však začneme zkoušet až příští rok.
Mým partnerem bude Sváťa Skopal. Ale
dřív než příští rok nemůžeme začít, protože mám na repertoáru tolik krásných
her a žádné se nechci vzdát.

S režisérem Kaločem jste spolupracovali na obnově Vašeho představení Poslední ze žhavých milenců, které
teď s úspěchem hrajete s Petrem Nárožným. Máte ještě nějaký společný
plán?
S Petrem Nárožným
v komedii
Poslední ze
žhavých
milenců

Foto: Archiv Divadla Bez zábradlí

Dodržujete tento režim opravdu každý den?
Když nastupuji na natáčení o půl šesté
ráno, tak samozřejmě ne. Ale dodržuji
zásadu, že se alespoň pět minut protáhnu. Na stěně mám kalendář, kam si červeným fixem zapisuju, kolik minut jsem
který den odcvičila. Alespoň těch pět
minut tam musí denně být.

Je pro Vás zdrojem energie po tolik
náročném představení?
Potkali jsme se v pravý čas. Já, Shirley Valentine a diváci. Je nám všem
pohromadě dobře. Navzájem nás ten
společně strávený čas obohacuje. Uvědomuju si to a vážím si toho. Nezapomínám ani, čí je to taky velká zásluha,
a vždy režiséru Kaločovi před představením pošlu do Brna vzdušný polibek s díkem.

Vystupuje v řadě divácky velmi úspěšných inscenací: v Divadle v Řeznické
hrajete Římské noci o životě slavné italské herečky Anny Magnani, za Simonovy Drobečky z perníku jste dostala cenu Thálie a v Divadle ABC vystupujete ještě v inscenaci Třikrát život. Která
z těch her je Vám nejbližší?
Mám je ráda všechny. Opravdu. Jsou tak
rozdílné a takovým nábojem jsou všechny nabité, tolik srandy a krásných hlubokých myšlenek si tam užiju, že nemůžu jednu vyzdvihnout. Nebudu se prostě
zbavovat žádné. Až divák jednou rozhodne. Zatím jsou všechna představení
plná. Vždycky. Je to krásné a zároveň velký
závazek. Pokaždé hraju tak, aby diváci
měli chuť přijít ještě jednou si ty myšlenky poslechnout.
Co pro Vás znamená naplněný život?
Tohle všechno dohromady. Moje děti,
moji rodiče, divadlo, přátelé, cestování,
filmování… Baví mě žít tenhle barevný život. Baví mě se rozdávat.
Kateřina Ondroušková

3x foto: Archiv Divadla ABC

Jako Shirley Valentine v Divadle ABC

POZNEJTE JÓGOVÉ ÁSANY

Svíčka – stoj na ramenou

Sarvangásana
Václav Krejčík

Staňte se...

www.energystudio.cz

Sarvangásana bývá nazývána matkou všech ásan.
Provádění:
Vleže na zádech srovnejte celé tělo. Spojte dolní končetiny
k sobě, paže dejte k tělu, dlaněmi do země. Pokud máte svázané vlasy pod hlavou, rozpusťte si je, nebo dejte stranou. Bradu
lehce přitáhněte k hrudníku. Celá zadní strana těla by se tím
měla protáhnout a prodloužit.
S nádechem zvedněte pokrčené dolní končetiny a přeneste
je za hlavu. Záda přitom vyrovnávejte nahoru a dlaně umístěte tak, aby byly co nejníže k lopatkám (lokty stahujte k sobě).
Brada je přitlačena k hrudníku.

POZOR! Nepohybujete se po krku. V případě potřeby se
raději vraťte zpět a pozici zaujměte znova.
S nádechem zvedněte dolní končetiny a vyrovnejte celé tělo
do svíčky. Neustále mějte pocit, že tělo je protahováno nahoru.
Neměli byste cítit tlak na krku. Jste opřeni o lokty a ramena. Při
návratu dejte pozor na rychlý návrat z pozice. Je nutné, abyste se
vraceli pomalu, v klidu a s naprostou kontrolou nad tělem.

Instruktorem
powerjógy

Účinek:

TIP

Po provádění svíčky si chvíli odpočiňte v lehu na zádech a následně
zařaďte pozici ryby v jakékoliv variantě, aby došlo k otevření oblasti krku.

Více informací a přihlášky
naleznete na

www.bmsa.cz

2x foto: Pavel Nesvadba

Problémy s krční páteří a štítnou žlázou
(hyperfunkce), vysoký krevní tlak, problémy s hlavou, obezita. V období menstruace se obrácené pozice nedoporučují.

(150 hodin výuky)

inzerce

Kontraindikace:

Jedná se o inverzní pozici, která ovlivňuje veškeré dění v těle i mysli. Zlepšuje prokrvení mozku a obličeje
(omlazuje a bojuje proti vráskám),
pomáhá odkrvovat dolní končetiny,
a tím šetří práci srdce. Je vhodná pro
všechny, kteří trpí problémy s oběhem krve v dolních končetinách, varixy a oteklými dolními končetinami.
Podporuje lymfatický systém a zlepšuje imunitu.

Vaše vzdělávací
centrum akreditované
MŠMT
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S T Y LY J Ó G Y
Právě jste zjistila, že
čekáte miminko a nevíte,
jestli můžete cvičit jógu,
či nikoli? To je správná
otázka, na kterou existuje
mnoho odpovědí. Záleží
na řadě okolností – cvičila
jste už předtím, nebo
s jógou chcete začít až
v těhotenství? Je vaše
těhotenství bezproblémové,
nebo rizikové? Cítíte se
unavená, vyčerpaná, trpíte
nevolnostmi, nebo jste
v pohodě? Zvažte všechna
pro a proti, a nechte se vést
svou intuicí, tělo samo vám
dá odpověď. A pokud ne,
zde je několik tipů, jak si
poradit.

Gravidjóga

Cvičit, nebo necvičit jógu
v prvním trimestru?
Dana Beierová

1

www.yogapoint.cz

Určitě cvičení proberte se svým gynekologem.

2

Obecně se v těhotenství nedoporučuje začínat s novými aktivitami.
Často však bývá jóga jediné cvičení, které je těhotným k dispozici.
Takže pokud jste jógu nikdy předtím necvičila, vyčkejte až do skončení prvního trimestru (cca 14. týden) a pak si najděte lekce jógy určené pro těhotné, které jsou vedené kvalifikovaným instruktorem.

3
3

motýlek

mrtvola

3

V prvním trimestru, přestože navenek není nic vidět, probíhají ve vašem těle důležité hormonální změny, jež připravují tělo na nový život, který ve vás poroste. Tělo produkuje veliké
množství estrogenu, progesteronu a dalších hormonů, které jsou příčinou nevolností, bolestí břicha
a prsou, a takové únavy, že byste usnula už v pět odpoledne… Respektujte tento stav a nesnažte se
ho „zlomit“ intenzivním cvičením. Naopak dejte tělu prostor, aby provedlo změny, které potřebuje, a nezatěžujte ho nepřiměřeným cvičením. Podpořte ho jemnými relaxačními pozicemi a dechovými cvičeními. Mezi tyto pozice patří třeba pozice mrtvoly s vypodložením pod koleny, pozice
motýlka vleže s vypodložením zad nebo střídavé nosní dýchání
(viz rámeček).

4
8
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Pokud jste jógu praktikovala už před otěhotněním, cítíte se dobře a máte chuť do cvičení,
můžete během prvního trimestru bezpečně
praktikovat většinu pozic. Přesto pokud jste
zvyklá cvičit dynamickou formu jógy, zkuste cvičení zpomalit, dbát hlavně na protažení
a otevření a také více naslouchat svému vnitřnímu
hlasu. Velmi vhodné jsou pozice vestoje (trojúhelník, bojovník II, poloviční trojúhelník, strom atd.),
protože posilují a zároveň protahují, zlepšují prokrvení, takže vás nabíjí energií, otvírají hrudník,
a zlepšují tak dýchání, budují odolnost.
www.jogadnes.cz

4

trojúhelník

Foto: Josef Rabara

4

5

5

Už od počátku těhotenství cvičte pozice
se zaměřením na správné postavení pánve, které určuje
křivku páteře. V těhotenství
v důsledku rostoucího bříška a oslabení břišních svalů
dochází k velkému prohnutí v oblasti bederní páteře, těhotné ženy pak trpí nepříjemnými bolestmi zad. V prvním
trimestru můžete provádět tuto skupinu pozic ještě vleže na zádech, od druhého trimestru už se doporučuje pozice vleže na zádech vynechat. Patří sem pozice
mostu, naklánění pánve vleže na zádech nebo pozice kočky.

most

7

Ať už je váš styl jógy jakýkoli, nejdůležitější zásadou
během cvičení je naslouchání svému tělu
a intuici – dělejte pouze
pozice, které jsou vám
příjemné, máte z nich
dobrý pocit a napomáhají vám zvládnout
novou situaci. Ostatní hoďte na chvilku za
hlavu, váš stav není konečný, ale dočasný a brzy se zase budete moci
vrátit ke své běžné
praxi. Užijte si těhotenství a vše, co přináší, přijímejte s nadhledem a úsměvem!

hluboký
podřep

6

Další skupinou vhodných pozic
jsou pozice na otvírání kyčlí a protahování svalů v oblasti pánve, neboť tělo připravují na budoucí porod. Pozice
jsou účinnější, když je dobře prodýcháte, hlubší protažení vždy provádějte s výdechem. Buďte trpělivá a uvolňujte svaly pomalu. Pozice motýlka nebo hluboký podřep můžete bezpečně provádět až
do konce těhotenství, jen v pokročilejším
stadiu se zády opírejte o stěnu. Nezůstávejte v pozici příliš dlouho, vydržte v ní
kratší dobu, protáhněte
si nohy a pozici znovu
zopakujte.

Instruktorem
hathajógy
(150 hodin výuky)

Střídavé nosní
dýchání:
Posaďte se do pohodlného zkříženého sedu
(nejlépe opřená o stěnu).
Chvilku volně dýchejte
normálně. Zavřete oči a položte si ukazováček
a prostředníček jedné ruky na čelo mezi obočí.
Přikryjte pravou nosní dírku palcem a zhluboka
se nadechněte levou dírkou. Zavřete levou dírku
prsteníčkem, uvolněte palec a vydechněte pravou nosní dírkou. Zopakujte na
druhou stranu. Toto je jeden cyklus. Opakujte
ho 3–5x a poté uvolněte obě nosní dírky a klidně dýchejte
oběma. V žádné fázi nezadržujte dech!

Více informací a přihlášky
naleznete na

www.bmsa.cz

inzerce
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Staňte se...

Vaše vzdělávací
centrum akreditované
MŠMT
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Dýchání jako životně důležitý proces zasluhuje patřičnou dávku pozornosti. Dnes se pokusíme
dýchání pozitivně ovlivnit a dále zkusíme dospět ke dvěma pro děti vhodně modifikovaným pránájámickým technikám. Sestava je určená pro pokročilejší děti, které již s jógou mají zkušenosti
a umějí se soustředit. Nejprve prohloubíme dýchání, pak jej budeme rozvíjet v jednotlivých segmentech plic a před pránájámou jej zharmonizujeme.

Dětská jóga
O pozorném králíčkovi
Pavel Hájek

www.jogadeti.eu

2

1
Na začátku cvičení napodobíme protahujícího se tygříka, který je velice ohebný a umí
krásně prohýbat a vyhrbovat celičké tělo, od
hlavy až po ocásek.
Jednou z náročnějších variant kočičích dechů je tygří dýchání. Výchozí polohou je vzpor klečmo. S výdechem se
vyhrbujeme a zároveň přibližujeme koleno pokrčené pravé nohy k hlavě klesající do předklonu (obr. 1). S nádechem
se vracíme a přecházíme do prohýbání
trupu, nohu současně nejdříve natahujeme a zanožujeme, pak ji ohneme v koleni, chodilo směřuje k temeni zakloněné hlavy (obr. 2). Opakujeme 3–5x pravou nohou, pak 3–5x levou nohou.
Pohyb nohy při tygřím dýchání při
pohybu vpřed pomáhá vyprazdňovat

polovinu plic a pohyb nohy vzad naopak otevírá, čímž pomáhá před tím vyprázdněnou polovinu plic naplnit.
Tygříka z úkrytu tiše nehybně pozoroval přikrčený králíček, který byl schovaný
ve vysoké trávě a vůbec nebyl vidět.
V sedu na patách (klek sedmo)
se s rovnými zády nakláníme vpřed
a opřeme se o předloktí, hlava je v mír-

ném záklonu (obr. 3). Jelikož se jedná
o statickou pozici, můžeme do ní zpočátku vnést takový pohyb, který neovlivní pozici trupu (kroutit očima, rozhlížet se apod.).
Pozice podporuje dechovou aktivitu
v dolním sektoru trupu, stimuluje především dýchací funkci bránice.
Králíček byl zvědavý, co to tygr dělá, tak
aby lépe viděl, posadil se a dál tygříka upřeně pozoroval.
Stále v sedu na patách se opřeme o dlaně rukou těsně u kolen, paže
jsou napjaté, trup v jemném protažení
a hlava je v mírném záklonu (obr. 4).
Podobně jako u odpočívajícího zajíčka je možné zpočátku do této statické
polohy vnést pohyb očí nebo hlavy tak,
aby trup zůstal nehybný.
Tato poloha podporuje dechovou
aktivitu středního sektoru trupu, především rozpínání a smršťování středních a dolních oblastí hrudníku.
Když tygřík odešel, králíček nastražil uši, narovnal se a naslouchal zvukům
z okolního prostoru.

3

4
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Energy Studio HOME – Hellichova 1, Praha 1 • SOKOL – Tyršův dům Újezd, Praha 1
Od 1. 9. 2011 sleva 30 % na jednotlivé lekce
a přednášky pro pojištěnce VZP
Informace o konferenci na www.jogadnes.cz
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Foto: Ivana Malátová

do kterého se zaposlouchal a slyšel ho i při
zakrytých uších.
V libovolném vzpřímeném sedu
se nadechneme a zacpeme si uši prsty, ústa zůstávají zavřená. Během výdechu nosem vydáváme bzučivý zvuk
jako čmelák – rozvibrujeme hlasivky
„mmmmmm“, opakujeme 3–8krát. Je
výhodné toto provádět při zavřených
očích, ale není to podmínkou. Můžeme zpočátku střídat – jedenkrát vydávat zvuk při zacpaných uších a jedenkrát při uších uvolněných, a uvědomovat si rozdílnost vnímání vlastních
zvukových vibrací.
Až si děti na techniku zvyknou, je
možné podobně rozvibrovat hlasivky
i při nádechu, kdy je výsledný zvuk trochu výškově i modulačně jiný. Zpočátku může být zvuk při nádechu neharmonický – chrápavý.
Když čmeláček odletěl, králíček si uvědomil, jak se mu zjemnilo naslouchání tak, že
slyšel sám sebe se nadechovat a vydechovat.
Znovu si ve vzpřímeném sedu ucpeme uši prsty a zaposloucháme se do
zvuků vlastního dýchání. Samozřejmě
dýcháme nosem. Doporučuji pracovat se zavřenýma očima, ale není to nezbytně nutnou podmínkou. Takto sledujeme alespoň 5 dechových cyklů.
Později, když už je dětem technika
známá, se zaměříme na vnímání změn.
Na začátku dechové fáze zesilování zvuku, na konci dechové fáze zeslabování
a ustání zvuku, následované další dechovou fází, kdy se zvuk opět nejprve zesiluje... Dýchání plyne přirozeně, bez zásahu
vůle. Můžeme pozorovat i jemný rozdíl
v modulaci zvuku při nádechu a při výdechu, záleží na schopnostech dětí.
Na závěr je vhodné si s dětmi popovídat, co vnímaly a jak se jim to líbilo.

Foto: Samphotostock.cz

Narovnáme se do vzpřímeného sedu na patách a vzpažíme. Ohneme ruce v loktech a spustíme prsty k horním
koncům lopatek (obr. 5). V této poloze
buď zůstaneme nehybní, nebo pro intenzivnější ventilaci horních hrotů plic
můžeme v rytmu dýchání pohybovat
rukama: Při nádechu vytahujeme lokty vzhůru (zajíček nastražuje uši – zvedají se ramena) a během výdechu je tlačíme dolů (ramena klesají).
Pozice stimuluje aktivitu dýchání v horním sektoru trupu, žebra horní části hrudníku se zvedají a klesají.
Při výše popsaném pohybu ramen velmi silně aktivujeme výměnu vzduchu
v horním segmentu.
Králíček slyšel samé přirozené zvuky, ze
kterých nevyplývalo žádné nebezpečí, a tak
se začal rozhlížet všude kolem sebe.
Přesedneme si do sedu se zkříženýma nohama a jemně se vytahujeme vzhůru za vrcholem hlavy (visící
loutka). S výdechem provedeme rotaci vpravo kolem svislé osy, levou ruku
položíme na pravé koleno a prsty pravé ruky se opřeme o podložku za tělem.
Během nádechu se vracíme do střední polohy a při dalším výdechu rotujeme stejným způsobem vlevo (obr. 6).
Ve zkříženém sedu bývá tendence k sezení s ohnutými zády, v tom případě je
vhodné podložit sedací oblast složenou dekou nebo jiným vhodným předmětem.
Rotace pomáhá důkladně vyprázdnit plíce (princip ždímané látky), a tím
se v plicích připravuje prostor pro intenzivnější nádech během návratu.
Dochází k harmonizaci dechové aktivity ve všech segmentech trupu.
Králíček spatřil malého čmeláčka, který
pomalu poletoval a vydával bzučivý zvuk,

Staňte se...

Cvičitelem
seniorů
(150 hodin výuky)
Více informací a přihlášky
naleznete na

www.bmsa.cz
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Vaše vzdělávací
centrum akreditované
MŠMT
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Žijete takový život, jaký jste
si představovali?
Jste tím, kým chcete být?
A je to vůbec možné?

Štěstí je přirozený stav bytí. Představte si ráno… třeba víkend,
první den dovolené, zrovna vás povýšili v práci či jste se právě
zamilovali… Tak to by šlo, ale co jiné dny? Proč nejsem schopný naplňovat přání a předsevzetí, která si určím? Proč nakonec spadnu zpět do mašinérie nenaplněných přání a výčitek?
Vůli a štěstí holt nevymyslíme, na nich se musí pracovat...

Mgr. Hynek Bednář

Kundaliní jógou
k lehkosti bytí

Foto: Samphotostock.cz

Prastará a velmi efektivní metoda vedoucí k naplnění našich životů je kundaliní jóga podle Jogína Bhajana. Prostřednictvím kundaliní jógy, která
nám umožňuje napojit se, a tudíž využívat kreativní sílu k posílení tvořivosti, probouzíme své vědomí a spouštíme léčebné procesy v těle. Tato síla
(shakti) je zobrazována jako had svinutý u kořene páteře. Po svém probuzení stoupá, dokud se nepropojí s univerzální energií (pránou) a přitom u jedince aktivuje zmiňované procesy. Tato prastará věda (70 000 let) byla předávána ústní tradicí do té doby, než ji
v druhé polovině minulého století Jogín Bhajan zpřístupnil každému z nás
se slovy: „Vy si vytváříte vlastní realitu. Je
jen na vás, zda každodenní problémy vnímáte jako omezení a výmluvy, či jako příležitost k růstu a zkušenostem.“

Když energie správně stoupá
Existuje mnoho škol jógy, přičemž
všechny styly jógy směřují ke stejnému cíli, a tím je spojení s nekonečnem.
Kundaliní jóga je však nejefektivnější a nejucelenější ze všech. Říká se, že
hathajóga vede k „osvobození“ během
16 let, ale praxe kundaliní jógy, která
v sobě zahrnuje rádža a hathajógu, slibuje dosažení toho cíle za třetinu nebo
čtvrtinu tohoto času.
Dobrá zpráva je, že kundaliní jóga
funguje! Tou špatnou zprávou je však
to, že ji prostě musíte praktikovat… Jed12
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nou ji vyzkoušíte a chcete více… Jogín
Bhajan nám zanechal tisíce setů (kriyí)
a meditací, které se zaměřují na každou
část a fázi lidské a super-lidské zkušenosti. Dnes může díky Jogínovi Bhajanovi využít této tajemné síly každý…

Jak probudit kundaliní
Základním efektem praktikování kundaliní jógy je stoupání kundaliní energie po páteři do vyšších center a cílem je pak udržet tuto energii
nahoře. Toto můžeme uskutečnit vel-

mi jednoduše právě praktikováním
kriyí a meditacemi. Někteří lidé „zažili“ spontánní probuzení kundaliní
energie, které může vést k traumatům,
a dokonce i k psychickým problémům,
a proto můžeme občas slyšet, že kundaliní jóga je nebezpečná. Není tomu
tak. Spontánní uvolnění kundaliní
energie může vzniknout pouze u technik, které pracují jen s psychickou
energií a nepřipraví nejprve fyzické tělo na „vyšší voltáž“ této energie. Protože kundaliní jóga podle Jogína Bha-

jana nejprve připravuje tělo a nervový
systém, je stoprocentně bezpečná. Pravidelné cvičení nejenom bezpečně pozvedává kundaliní energii, ale také ji
udržuje pro život na vyšších úrovních.
Stoupání kundaliní energie je nádherný a euforický zážitek, často provázen stavy změněného vědomí. Někteří
popisují, že jde o stav podobný orgasmu. Někteří zažívají teplo stoupající
po páteři, jiní zase vnímají jasné, zářivé světlo. Vždy však jde o individuální
zkušenost.

Staňte se...

1

schopnost efektivně řešit problémy našeho života;

2

odstranění našich fyzických, mentálních a emocionálních překážek
a vytváření si nových zdravých návyků;

3

změna pohledu na život: Nejprve vnímáme život, jako sérii problémů
a doufáme v nalezení řešení či v to, že problém sám vymizí. Poté přejdeme k pohledu, že život je série příležitostí, a tím změníme problémy v příležitosti k získání nových životních zkušeností a pro osobnostní
růst. Nakonec vnímáme život jako zázrak. Vše se odehrává na správném
místě ve správný čas a vše volně plyne…

4

schopnost manifestace našich nejhlubších tužeb, které naplní náš život,
a to bez nutnosti manipulace či boje pro to, co chceme;

5

přijetí života takového, jaký je;

6

přijetí sebe i ostatních; nárůst pocitu důvěry a vděčnosti, nepřipoutanost; méně očekávání, odsuzování a soudů;

7

zlepšení soustředění a schopnosti dokončovat úkoly; schopnost jednat
konzistentně, pravdivě, férově a upřímně;

8

schopnost léčit okolí svojí přítomností, dotykem, slovy a úsměvem;

9

zlepšení zdraví a nárůst energie;

Poradcem
zdravého
životního
stylu
(200 hodin výuky)
Více informací a přihlášky
naleznete na

www.bmsa.cz

10 rozvoj intuice, tj. vědění a cítění, co je správné a nejlepší v dané situaci,
a ochrany, která nás varuje před nebezpečím;

11

2x foto: Samphotostock.cz

A jaké přínosy má pozvedávání kundaliní energie prostřednictvím
kundaliní jógy pro náš každodenní život?

život se stane uvolněným a zábavným, cítíme se bezdůvodně šťastní,
a víme, že je o nás postaráno…

12 zlepšení vztahů, a to jak partnerských, rodinných, kamarádských, tak
vztahu i sám k sobě;

13 nárůst vnitřního světla a objevení další dimenze bytí;
14 tím, jak povyšujeme naše vědomí a kvalitu života, tím přechází vnitřní
15 zbavování se závislostí všeho druhu.

inzerce

mír na vnější a ovlivňujeme celkové prostředí na Zemi…

Vaše vzdělávací
centrum akreditované
MŠMT
13

S T Y LY J Ó G Y
Krásné a prorýsované tělo je snem mnohých lidí. Jeho dosažení je však často pouhým snem.
Člověk, který věří reklamním trikům, sledujíc
je v TV shoppingu, musí nabýt dojmu, že ač
bude pouze sedět v pohodlí domova, jeho tělo se s dokonalostí vytrénuje samo. Nic není
třeba dělat, stačí jen zakoupit daný přístroj či
metodu a vše se splní. Ideálně během měsíce
z 90 kg na 65... To je však známá utopie.

Powerjóga FIT&SLIM

BŘICHO

Václav Krejčík

www.energystudio.cz

A tak, chcete-li formovat tělo, je nutné přiložit ruce k dílu! Pravidelným cvičením powerjógy FIT&SLIM docílíte efektivního úbytku váhy, stejně jako pěkně zformovaného těla.
Přinášíme vám nový seriál Powerjóga FIT&SLIM, který
je věnovaný modernímu způsobu cvičení. Vychází ze základů powerjógy se zaměřením na tvarování problémových partií v systému kruhového tréninku. V dnešním díle poznáte
powerjógové pozice, které efektivním způsobem působí na tvarování břicha.

2

1

7

6

2

Dynamická sekvence FIT&SLIM BŘICHO I
1 Vleže na zádech zvedněte obě pokrčené nohy a ramena od země. S nádechem napněte pravou dolní končetinu a s výdechem přetočte trup směrem k pokrčené levé noze. S dalším nádechem změňte stranu a s výdechem opakujte křížení na druhé straně. Opakujte na
každou stranu 15–20x.

1

2

Sestava powerjóga FIT&SLIM BŘICHO

1

Úvodní příprava
na cvičení

1

2

1 Na začátku dynamické sestavy FIT&SLIM se posaďte
do některého ze sedů. Uvědomte si správné držení těla
(uvolněná ramena od uší dolů, zpevnění svalů pánevního dna a lehce aktivní břicho
v oblasti pod pupkem, vyrovnaná záda). Plynule dýchejte.
Tip! Pro zvýšení dynamiky
můžete začít celou sekvenci cvičením pozdravu slunci, které z našeho časopisu
již znáte. Můžete si jej také
pustit na www.jogadnes.cz
v části Powerjóga TV.
2 Položte se na záda a protáhněte se jakýmkoli způsobem. Připravíte tak tělo na
další cvičení.

14
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Dynamická sekvence
FIT&SLIM BŘICHO II

1 Proveďte pozici prkna na straně. V pozici vydržte na 5–8 cyklů dechu a pak opakujte na druhou
stranu.
Tip! Jednodušší varianta: Abyste získali dobrou
stabilitu, koleno položte na zem přímo pod kyčelní kloub.

4

2, 3 Vleže na zádech napněte obě dolní končetiny
tak, aby byly kolmo k trupu. Plynule dýchejte a začněte střídat zvedání a pokládání dolních končetin, jako byste stříhali nůžkami. Opakujte 15–20x.

5 Zvyšte dynamiku sestavy tím, že předcházející pozici
v jejím posledním opakování rozviňte a zvedněte co nejvýše napnuté dolní končetiny i paže. Vydržte na 5–8 cyklů dechu.

Pozor! Neodlepujte bederní oblast zad od země.
Pokud by k tomu docházelo, raději nohy pokrčte,
nebo zcela provádění cviku ukončete. Zvolte menší intenzitu cvičení.

Tip! Pozici je možné cvičit i samostatně, bez zařazení do
sestavy. Opakujte 5x.

4 Z lehu na zádech zvedněte ramena od země. Přidejte
zvednutí dolních končetin tak, abyste regulovali výšku
zdvihu dle svých možností. Čím níže budou dolní končetiny k zemi, tím náročnější provedení varianty loďky bude. Pozici proveďte staticky. Vydržte v ní na cca 5–8 cyklů dechu (nádech + výdech) a pak se vraťte zpět. Opakujte 1–3x.
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2 Pro zvýšení intenzity a efektivnější zapojení břišních svalů střídejte předcházející pozici prkna
na straně s pohybem paže a těla.
S výdechem rotujte paží pod tělo a tělo držte zpevněné. S nádechem se vracejte zpět. Opakujte
10x a na každou stranu souměrně.
3 Z výchozí pozice prkna na straně zvedněte dolní končetinu
a chytněte se prsty chodidla. Vydržte na 5–8 cyklů dechu.
Pozor! Neprohýbejte se v zádech a udržujte zpevněné a rovné
tělo. Pánev by neměla být vystrčena dozadu. Stejně jako v základním provedení pozice si hlídejte postavení kloubů a myslete na stažení ramen od uší!
4,5 Výchozí pozice vzpor na předloktích. S výdechem zvedněte pánev co nejvýš a s nádechem vraťte zpět. Opakujte 10–30x.
Pro zvýšení zatížení v pozici můžete rozvést základní pozici delfí-

6 Z předcházející pozice roznožte dolní končetiny a pažemi
směřujte skrz dolní končetiny co nejdále. Vydržte 5–8 dechů.
Tip! Pozici je možné cvičit i samostatně, bez zařazení do
sestavy. Opakujte 5x.
7 První dynamickou sekvenci jste právě dokončili. Uvolněte se vleže na zádech a potom se protáhněte v pozici
mostu.
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na (5) o zvednutí dolní končetiny tak, aby záda zůstala stále
zpevněna a neprohýbali jste se.
6, 7, 8 Vsedě zvedněte pokrčené, nebo napnuté dolní končetiny tak, abyste před očima viděli prsty nohou. Paže mohou
být položeny za hýžděmi, aby vás podpíraly a zjednodušily
tak pozici, nebo mohou být vedle nohou. V další fázi můžete
pohybovat pažemi přes upažení do vzpažení a zpět. Plynule
dýchejte a opakujte dle svých možností. (7, 8)
Stejně jako na začátku nebo po první sekvenci se protáhněte
v pozici mostu nebo pozici kobry. Po ukončení cvičení zůstaňte chvíli v klidu a jen pozorujte dýchání. Tyto speciální sestavy
jsou variabilní, a proto si je zkombinujte, jak potřebujete.
V dalším dílu vám přineseme cvičení

Powerjóga FIT&SLIM HÝŽDĚ A NOHY
Podobné sekvence můžete nalézt na novém
dvoudiskovém DVD Václava Krejčíka
Powerjóga Edice 2011
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TERAPIE

Smyslem článku je přiblížení metody konstelační práce
„v kostce“. Vlastně jde o jakousi ochutnávku, protože o této
metodě a jejích alternativách
bylo napsáno již mnoho článků, knih, a dostupné jsou i videonahrávky. Lze říci, že se tato metoda stala „moderní“,
vyhledávanou. Setkávám se
s různými názory lidí na konstelace, od téměř „zázračné“
techniky až po absolutní odmítnutí, odsouzení. Mnoho lidí
tato technika přitahuje, a zároveň jim v jejím poznání brání
strach z něčeho, co nelze kontrolovat, nebo z otevření vlastních emocí a jejich následného
zpracování.

Mgr. Monika Vaňková

Tři zákonitosti
systému rodiny:
1. Právo na vlastní osud a sounáležitost: Každý člen systému je schopen nést svůj vlastní osud a má právo na sounáležitost jako každý jiný člen. Je-li mu toto právo odepřeno, například proto, že spáchal sebevraždu, přebírá jiný člen systému
jeho místo.
2. Zákon o hierarchii: Starší členové rodiny mají v systému přednost.
Rodiče jsou větší než děti a stojí na
prvním místě. Nedávají-li tuto svou
autoritu najevo a snaží se například
dostat se svými dětmi na kamarádskou úroveň, není to pro děti dobře.
3. Zákon o vyváženém dávání a přijímání: Mezi partnery musí být dávání a přijímání v rovnováze. Děti přijímají od svých rodičů život,
a mohou to vyvážit jen láskou a dáváním se v systému dopředu, tedy
směrem dolů, svým potomkům.
16
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Rodinné konstelace
Metoda konstelací je metodou osobního rozvoje, terapeutickou technikou,
technikou
pro jejíž přiblížení je nejlepší „zažít ji na vlastní kůži“. Jedná se o zážitkovou metodu, při které její účastníky provázejí pocity, prožitky, pak také vysvětlení toho,
co se v konstelaci děje, co konstelace ukazuje, kam lze směřovat.
Duchovním otcem této metody je světově známý německý psychoterapeut Bert
Hellinger, bývalý kněz a misionář. Techniku systematických konstelací, respektive
rodinných konstelací vytvořil na základě svých zkušeností. Od té doby je technika
rozvíjena, i v určitých dimenzích posouvána a velmi záleží na osobnosti a přístupu
člověka, který konstelacemi klienty vede či provází (konstelátor).

Základní poznatky, jež technika ukazuje:
• Všichni jsme členové základního systému rodiny, do něhož jsme vetkáni na hluboké podvědomé úrovni, a vztahy k rodičům, sourozencům, prarodičům, tetám,
strýcům, prapředkům nás různě ovlivňují.
• Existuje tzv. základní řád, ve kterém se cítí příjemně všichni rodinní příslušníci,
pokud v něm zaujímají své odpovídající místo. Řád ukazuje cesty, kterými lze najít své místo, pokud někteří členové stojí jinde, jsou zapleteni s jinými členy rodiny či zaujímají místo někoho jiného, např. místo člena rodiny, který zemřel tragicky či v dětském věku.
• Důležitá je láska a úcta k osudu ostatních členů rodiny, zejména k rodičům a sourozencům. Právě úcta k dalším členům rodiny je cestou ze zapletení s jejich osudy.

Jak se praktikuje konstelace
Konstelace může proběhnout také individuálně, nejčastěji se odehrává v kruhu účastníků semináře. Kdo si přeje, a je vybrán, představí téma, na které se chce

Foto: Samphotostock.cz

podívat, např. konkrétní potíž v oblasti: rodinných vztahů, partnerského
vztahu, nemoci apod. Dále si zvolí zástupce pro sebe a důležité členy rodiny,
či pro partnera, zástupce představující
nemoc… Zástupce postaví do prostoru podle svého „vnitřního obrazu“, dle
toho, jak cítí a vnímá, že to je, nikoli,
jak by chtěl, aby to bylo. Může následovat dotazování na pocity zástupců,
dotazování ohledně doplnění informací, které systém potřebuje směrem
k „řešení“. V průběhu konstelace se
mohou přidávat zástupci dalších členů systému, kteří byli zapomenuti nebo opomenuti, až se celý systém dostává do harmonie. Jindy může konstelátor ukončit konstelaci v nějakém bodě
s tím, že „takto to necháme“.
Klient, který si požádal o konstelaci, může vstoupit do konstelace místo svého zástupce, není to však pravidlo. Pohled na konstelaci obvykle způsobuje změnu jeho vnitřního obrazu, a tím jeho vnímání reality trochu

jinak, v nových souvislostech, lze říci
s větší hloubkou pohledu. Výsledným
efektem bývá, že potíž již není vnímána tak těžce, tíha se rozplývá.
Často se stává, že po uskutečnění
konstelace dopadá pozitivní vliv i na
příslušníky systému, kteří nebyli na semináři (u konstelace) přítomni, a ani
o tom, že konstelace proběhla, nevěděli.
Důležité je umět přijmout, jak to
bylo, i jak to je teď, pak můžeme přijít na to, co je opravdu naším úkolem v
tomto životě. Nechat minulost minulostí vyžaduje, abychom ji přijali takovou, jaká byla. Každý konflikt a nepřijímání toho, co bylo, neznamená klid, není minulostí.
Pokud se klient s otevřeným srdcem
a otevřenými smysly vystaví obrazu zjevujícímu se v konstelaci, a podívá se na
to, co bylo, a co je, pak ho tento „dotek“
proměňuje, posouvá ke skutečnosti již
bez iluzí, i „růžových brýlí“, čímž získává sílu jít dál, rozvíjet se.

Nelze opomenout fakt, že rodinné konstelace jsou zcela jistě technikou silně se dotýkající emocí. Právě
pro hloubku, které se konstelační práce dotýká, je doporučováno, aby každý člověk vstupoval na seminář o konstelacích informovaný o tomto faktu
a mohl ho předem zvážit. Je možné,
že psychosomatický systém účastníků konstelace na změny, přehodnocování hodnot apod. zareaguje přechodně emoční labilitou, bolestmi hlavy či
zad, podrážděností či útlumem.
Konstelace nenahrazují kvalifikovanou psychoterapii, následně by měl
mít účastník konstelací také možnost,
v případě potřeby, využít individuální
psychoterapeutické práce u psychologa, který je s touto metodou obeznámen a umí s ní zacházet.
Zdroje: www.hellinger.com • www.konstelace.info
• Nelles, W.: The Healing Power of Reality,
Insights from Family Constellations.
• Nelles, W.: Život nemá zpátečku. Evoluce
vědomí, duchovní růst a rodinné konstelace.

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

Principy jógy v kariéře

I. část

Jama a nijama
Michaela Dombrovská

Pokud je nám práce koníčkem, máme z poloviny vyhráno. Neubližování se totiž netýká jen našeho okolí, ale především nás samotných. Pokud cítíme, že ráno nemůžeme vstát, do práce se nám nechce a při představě nadřízeného nebo kolegů nás bolí břicho, měli bychom zpozornět. Ahinsa znamená také neničit (se), neomezovat možnosti, nezbavovat šancí. Změna nemusí být možná hned, ale
vždy máme alespoň možnost přemýšlet, kudy se vydat dál, co můžeme udělat, abychom se cítili lépe. Není na škodu také zamyslet se
nad tím, do jaké míry se na nepříjemnostech podílíme sami a popřípadě se pokusit o nápravu. Ahinsa se týká rovněž neohrožování
ostatních. Ublížit můžeme nejen činem, ale i slovem – například pomluvou či jízlivou poznámkou. Těch bychom se ostatně měli v pracovním prostředí vůbec vyvarovat. Mimo to, že nepůsobí profesionálně za žádných okolností, nezřídka se také obrací proti původním
šiřitelům.

Foto: Chilicake.com

ASTÉJA (nekradení)
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Jakkoliv jsou v práci nutné pauzy, a to jak z fyziologických, tak i společenských důvodů, měli bychom především ctít, že pracovní doba
náleží zaměstnavateli a znamená věnovat se svým pracovním povinnostem. Není třeba zmiňovat se, že je nepřípustné dopouštět se krádeží, astéja však zachází dál a vede nás k úctě vůči osobám, majetku
i myšlenkám jiných. V současné době se tak dotýká i například hojně zmiňovaného autorského práva a nelegálních kopií. Nepřijatelné je také přivlastňování si zásluh a práce jiných. Jakkoliv je důležitá týmová práce, je na místě ocenit zásluhy někoho, kdo přispěl výjimečným nápadem. Nejlepší manažeři a manažerky své podřízené
vedou k růstu bez obav z možné konkurence a nejlepší učitelé (a učitelky) nejsou neomylnými autoritami, ale laskavými průvodci.

SATJA (nelhaní)
Osobně se řídím tím, že lhaní je v podstatě náročné na paměť a každá
lež má obvykle krátké nohy. Ve snaze o důslednost se musíme pokusit
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AHINSA (neubližování)

dojít ještě dál – nejen nezamlžovat a nepřikrášlovat pravdu, ale také nelhat sami
sobě. Můžeme být velmi nešťastní v práci, kterou jsme získali přikrášlením svých
předností, a přitom na ni nestačíme. Máme také vždy možnost volby, zda budeme vykonávat práci, která je pro nás z etických důvodů nepřijatelná. Taková volba se často týká lidí, kteří pracují s informacemi. Sama otázka pravdy je náročná,
jsme ovlivněni subjektivním pohledem na
svět a můžeme jej posuzovat různě. Říkat
(svou) pravdu za každou cenu nás ostatně může uvést do kolize s ostatními principy. Tou nejlepší cestou tak může být poctivost v úmyslech současně s citem pro
situaci. Mluviti stříbro, mlčeti zlato.

BRAHMAČARJA (nevášnivost)
Tento princip se často zaměňuje za sexuální zdrženlivost, vztahuje se však obec-

ně k požitkům. Můžeme jej uplatnit v drobnostech, ale také nasměrovat naši životní energii k vyšším
cílům. Drobné zlozvyky, které mají
pod vlivem pracovního stresu tendenci gradovat – např. konzumace
kávy, nikotinu, čokolády, bychom se
měli snažit mít pod kontrolou. Stejně tak ctižádost a touhu něco dokázat. Méně bývá více a přílišné snažení může být pro nás i naše okolí
v důsledku destruktivní. Brahmačarja nás vede k tomu, abychom
nejprve přemýšleli, než se do něčeho pustíme, a jednali s dobrým rozmyslem.

APARIGRAHA (neulpívání)
Setrvávat v představách, a to
i ohledně kariérního naplnění,
které z nějakého důvodu nejsou
reálné, patří k dalším nešvarům,
jichž se v pracovním procesu dopouštíme. Jednak nám samým
může přinášet nesnáze a pocit nespokojenosti, ale našemu zaměstnavateli či nadřízenému dokonce komplikace. Zvláště jedná-li se
o neustálé vyžadování pozornosti a snahu hromadit projevy přízně nebo pocity důležitosti. Často
tak chceme kompenzovat vlastní
nejistotu. Není třeba zmiňovat se,
že aparigraha se týká hmotného
majetku a zážitků. Vyvarovat bychom se ale měli také nesmyslného hromadění poznatků. Pokud
nemáme jasnou představu a rozumné cíle, nepomůže další školení či studijní program.

Nikdo z nás není dokonalý. Dodržovat principy jama
a nijama není snadné. Vždy
ale můžeme začít tím, že se
zastavíme a zamyslíme, co
by některý konkrétní princip mohl do života našeho
nebo našich blízkých vnést
dobrého. Namasté!
(příště 2. díl: Nijama)

Transcendentní čakrový systém
Čakra jedenáctá – Nanebevzetí
Markéta Sulánská

www.sulanska.com

Jedenáctá čakra je uvědomění si sebe jako Světelného celku. Naše Světelné tělo
se aktivuje a vědomí individuality se prolíná se světlem
vesmíru, se světelnou podstatou. Ve fyzickém těle si
zcela zřetelně uvědomujeme
světelné propojení všech bytostí nejen na této planetě. Spojuje nás Láska čakry desáté a Světlo čakry jedenácté.
Aktivace desáté a jedenácté čakry plně otevřou duchovní schopnosti čakry
deváté, a my ovládáme život hmotný, duševní a duchovní. Teprve propojením Lásky a Světla získáváme naprostou svobodu v činění zázraků, v průchodu dimenzemi i časem. Teprve s plným vědomým prožitkem, že všichni jsme světlem a láskou, se otevřou brány věčného soucitu. Uvědomujeme se na všech úrovních existence. Žijeme v těle fyzickém, astrálním i světelném. Jsme mnohadimenzionální bytostí v plném prožitku uvědomění.
Energie světelného těla umožňují transmutaci těla fyzického. Zrychlují se vibrace hmoty. Nastává proces zduchovnění a nanebevzetí, který se dokončí
aktivací čakry dvanácté. Život ve hmotném těle je radostný, plný lásky a svobody. Nelpíme. Nejsme připoutáni ani
hmotou ani emocemi. VÍME, že jsme se
vším spojeni. Zlo je pouze projevem nevědomosti a jako takové neexistuje. Vše je
prostoupeno Světlem Vědomí.
Jedenáctá čakra je důležitým aktivátorem aktu osvobození z procesů naší mysli. Otevření všech čaker je trvalé a úplné.
Nedochází již k samovolnému uzavírání napojení, které je způsobováno strachem. Všechny emoce jsou transformovány ve světlo. Naše touhy směřují k vibracím blaženosti čakry dvanácté a následnému rozplynutí se ve Zdroji samém.
Žijeme v době, kdy je aktivace jedenácté čakry počátkem duchovního rozkvětu lidstva. Právě její, alespoň částečné otevření u určitého počtu jedinců
se váže k energetickým změnám po roce 2012. Život a krása této planety závisí na aktivaci Světla každého jednoho z nás. My, tedy i ty, činíš zázraky
a jsi tvůrcem dobra a lásky zde na
Zemi. Světlo je naší přirozeností
stejně jako Láska a Sounáležitost.
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Z INDICKÉ MYTOLOGIE
Názory Indů na to, jak vznikl svět, se různí. Přesto nikdo v Indii nepochybuje o tom, že náš svět je božským dílem. Na počátku je jednota všeho, která je neprojevená, ale z které vše
nakonec vzniká. Nebe, země i prostor mezi nimi.

Božstva v hinduistické tradici

III. díl

Mýty o stvoření světa
Ivana a Jan Knaislovi
Pro vesmír Indové používali výraz „nebe a země“. Nebe (djaus) a Zemi (prithivi) považovali za boha a bohyni. Původně byli oba spolu, byli spojeni a žili v jednotě. Po nějaké době se jim narodil z boku matky syn Indra. Nejprve
se skrýval v domě svých rodičů. Jednou
však objevil zázračný nápoj bohů somu
a napil se. Začal růst a rostl tak dlouho,
až nebe a země tento nápor nevydržely
a navždy se rozletěly od sebe.

Pradžapati – pán tvorstva

www.knaislovi.webnode.cz
ké spisy (védy) a také čtyři kasty, které
v Indii existují dodnes.
Mezi Brahmou, Višnuem a Šivou
jsou často vedeny spory, kdo je hlavním božstvem. Říká se, že Brahma měl
ještě pátou tvář, která hleděla vzhůru.
Tu mu však nechal Šiva urazit, když
Brahma nechtěl uznat jeho nadřazenost. Brahma má také čtyři ruce, ve
kterých drží védský text, nádobu s vodou z Gangy, luk parivíta a kyj. Symbolizuje ho také mála (růženec), kala-

V mladší védské mytologii je za stvořitele nebe a země označován pán bohů i lidí Pradžapati (pán tvorstva). Později byl ztotožňován s Brahmou. Podle jednoho mýtu zahořel láskou k vlastní dceři, bohyni úsvitu Ušas. Ta se mu
snažila uniknout ve všech možných
podobách, ale otec ji nakonec dostihl
a z jejich krvesmilného spojení vznikly
všechny živé bytosti.

V pozdějších mýtech je za stvořitele světa téměř výhradně považován Brahma, jeden z trojice hlavních
božstev dnešní Indie. Brahmu Indové
označují za stvořitele, Višnua, který se
o Indy stará během jejich života, označují za udržovatele a Šivu, boha smrti a také věčnosti, za ničitele. Božskou
trojici Brahma, Višnu, Šiva pak nazývají trimúrti.
Brahma bývá zpodobňován jako bradatý červený muž se čtyřmi obličeji, aby
mohl stále sledovat svou manželku Sarasvatí. Jeho čtyři obličeje znázorňují
čtyři světové strany, čtyři hlavní indic20
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Božská trojice

mář a rákosové pero, obětní naběračka, smyčka a květ lotosu. V Indii je lotos považovaný za posvátný květ (viz
str. 21). Má neustále jasně bílou čistou barvu, neboť na jeho povrchu jsou
jemné krystalky (chloupky), které nedovolí, aby jakákoliv nečistota na květu trvale ulpěla.

Brahma – stvořitel
Brahma původně vznikl sám od sebe z prapůvodního oceánu. Vložil do
něho zlatý zárodek – vejce (híranjagarbha). Silou svého soustředění skořápku vejce rozdělil na dvě poloviny. Z horní se stala nebeská klenba
s hvězdami, z dolní zemská pevnina
se zvířaty, rostlinami a lidmi. Konec
světa prý bude ohněm, který se skrývá
uvnitř oceánu.
Brahma bdí nad veškerým životem
na zemi jako pravý hospodář. Sám však
nezasahuje ani netrestá. To je také asi
příčina toho, že v Indii nepatří k příliš
uctívaným bohům. Významnější centra zasvěcená Brahmovi jsou jen na dvou
místech v Indii.

Dnes si něco povíme o pozici zvané gupta padmásana označované také někdy guptásana, což je poloha schovaného lotosového
květu. Lotosový květ byl a nadále je v řadě náboženství posvátnou květinou a důležitým symbolem. Uctívali ho staří Egypťané,
dodnes ho ctí v Indii hinduisté i buddhisté, obracejí se k němu
v Číně i v Japonsku. Lotos je chápán jako symbol zrození, božského principu a lidského duchovního růstu. Z lotosu vyzařuje silný
pocit pokoje a harmonie, pomáhá uklidnit stavy rozrušení a pomůže načerpat inspiraci z hlubších vrstev osobnosti. Je považován
za symbol krásy a čistoty.

Lotosový květ bývá často trůnem
bohů. Jako atribut ho nacházíme převážně u bohů Súrji, Lakšmí a Višnua.
Višnu držívá lotos v pravé nižší ruce,
která reprezentuje osvobození. Indická mytologie dokonce tvrdí, že celá země pluje na vodě na velkém lotosovém
květu. Traduje se, že tento lotos vyrostl
přímo z pupku boha Višnua. Višnuova
manželka Lakšmí, která je bohyní štěstí, blahobytu, lásky a krásy, má lotosový květ v ruce a také její pleť má barvu lotosu. Dokonce se před Višnuem

Mytologické aspekty ásan XIV.

GUPTA PADMÁSANA
Foto: Pavel Nesvadba

गुप्त पद्मासन

Ivana a Jan Knaislovi
www.knaislovi.webnode.cz
Lotos je tropická vodní rostlina s řapíkatými listy plovoucími na hladině, případně nad hladinou či pod ní.
Listy jsou zvláštní tím, že na rozdíl od
ostatních rostlin mají průduchy na líci čepele, aby rostlina mohla přijímat
ze vzduchu oxid uhličitý i kyslík. Jeho
květ se nedá ušpinit nečistotami, protože na povrchu okvětních lístků jsou
drobné krystaly, které napomáhají stékání nečistot z květu. A semena lotosu
mají neobvyklou schopnost udržet si
klíčivost během několika stovek i tisíce
let. Celá rostlina si navíc dovede udržet vnitřní teplotu stejně jako ptáci,
savci (a tedy i lidé). Pro toto vše se lotos stal symbolem čistoty, neposkvrněnosti a nesmrtelnosti. Tak jako v naší
západní tradici je kříž symbolem duchovního přerodu ze světa pozemské-

ho k bohu, tak ve východní tradici je
symbolem duchovního probuzení lotos.

Trůn králů i duchovní pokrok
V severní Indii je většinou zobrazován otevřený, v jižní Indii uzavřený.
Někdy je znázorňován se čtyřmi, jindy
osmi, šestnácti, čtyřiadvaceti, dvaatřiceti, čtyřiašedesáti, stem nebo tisícem

Lotos je chápán jako
symbol zrození,
božského principu
a lidského duchovního
růstu.
okvětních lístků. Počty odpovídají
vnitřním lotosům neboli čakrám, které se nacházejí v našem hrubohmotném těle v obalu prány.

poprvé vynořila z posvátného oceánu na květu lotosu. Padma (lotos) je
uctíván v Indii odnepaměti. Staré védské božstvo Dhátar (zakladatel a udržovatel), považované za předchůdce
Brahmy, ztělesňovalo dlouhověkost,
nesmrtelnost a vodu, a tento květ mělo jako hlavní ikonografický atribut.
Bylo zobrazováno s nádobou se dvěma
červenými lotosy, které představovaly
vznikání, tvoření a také Slunce. Slovo
padma do svého názvu přijala i jedna
z hlavních řek v Indii.
Duchovní pokrok, jehož je lotos
hlavním symbolem, je zobrazen v samotném životním cyklu této rostliny.
Na počátku růstu se nachází pod vodou v bahně, což je znak tamasu. Tamas jako guna (kvalita přírody) představuje temnotu, nehybnost a tíhu.
V člověku charakterizuje tamas tupost, lenost, nedbalost, netečnost a také neschopnost jakékoliv práce na so21

bě. Na jaře začíná hlíza lotosu růst
a směřovat skrz vodu k hladině. V nás
samotných to představuje gunu radžas, tj. neklid touhy a bažení po požitcích, chtivost, lačnost a dychtivost.
Je to aktivita směřující do prostoru kolem nás. V józe se takový stav bere jako
počátek cesty za pokrokem, který však
nemusí vždy nalézt cíl. Teprve na hladině lotos rozkvete, prý jednou za tisíc
let. Splní tak svůj úkol, dosáhne svého cíle. Naplněnost představuje guna
sattva – světlo, čistota, lehkost i harmonie zároveň. V józe je cílem dosažení jednoty, osvobození (mókša), trvalé
štěstí a blaženost (ánanda).

te do lehu na břiše. Nohy zůstávají po
celou dobu v padmásaně. Hlavu opřete o bradu, případně položte na jednu tvář. Ruce zapažte, dejte je dlaněmi
k sobě a opřete je malíkovými hranami
o záda. Prsty pak míří vzhůru k hlavě
(což je hamsa mudra nebo gupta mudra). V pozici volně dýchejte. Zůstaňte le-

Duchovní pokrok,
jehož je lotos hlavním
symbolem, je zobrazen
v samotném životním
cyklu této rostliny.

Provedení a účinky pozice
Výchozí polohou je padmásana (lotosový sed), která patří mezi nejpřednější pozice podle Ghérandy samhity. Toto dílo ji uvádí mezi 32 vybranými pozicemi, a to na druhém místě,
hned za siddhásanou. S pomocí rukou
se s nádechem zdvihněte na kolena do
vzporu klečmo a s výdechem se polož-

žet na břiše a snažte se uvolnit celé tělo.
Pak se pomalu vraťte do výchozí polohy
a nakonec uvolněte nohy.
Účinky ásany ve fyzickém těle: gupta padmásana uvolňuje záda a má příznivý vliv na celou páteř. Doporučuje
se zejména proti kulatým zádům. Dále
protahuje a zpružňuje nohy. Je vhodná

při dysplazii kyčelního kloubu. Otevírá hrudník a podporuje dýchání. Působí proti migréně. Při bolestech v kyčelních, kolenních či ramenních kloubech a při potížích v oblasti krční páteře je lépe ásanu neprovádět. Duchovní účinky ásany, která květ lotosu zakrývá tělem, jsou spojeny s umístěním nohou. Jejich poloha v této pozici
připomíná trojúhelník, znak boha Šivy. Pokud člověk v hlubokém ponoru
s božskou myslí splyne, dosáhne nejvyšších duchovních kvalit.
Pozice je příbuzná s jinými ásanami
vycházejícími z padmásany (lólásana,
což je houpavá pozice, při níž se adept
v lotosovém sedu pohupuje na pažích,
garbhásana s rukama, které při zvednutí k obličeji drží na sobě nohy umístěné v lotosové pozici, kukkutásana, kdy
se cvičící zvedá na pažích, nebo badhapadmásana, kdy adept překříží ruce za
zády a uchopí se za palce u nohou aj.).
U některých z těchto pokročilých ásan
se doporučuje soustřeďovat pozornost
do oblasti srdce.

inzerce

To nejlepší zboží
z Nepálu, Tibetu a Indie
móda a doplňky
nábytek a interiér
dárky a drobné předměty
stříbrné šperky

www.sanubabu.cz
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IMUNITA
aneb Posilněte se na podzim!
Jana Altnerová

www.lifeinstitut.cz

Imunitní a lymfatický systém v lidském těle musí být neustále
ve střehu, protože se spolu s několika dalšími tělesnými systémy
starají o naše bezpečí. Existuje celá řada ohrožujících faktorů,
s kterými se neustále potýkají. Mezi hlavní kategorie škodlivých mikroorganismů patří viry a bakterie.
Viry jsou nejmenší ze všech mikroorganismů, potřebují živé nebo hostitelské buňky, aby se mohli rozmnožovat. Bakterie jsou přítomné téměř všude. V našem těle
se vyskytují i neškodné, užitečné bakterie, které se nacházejí ve střevech. Ovšem
existuje celá řada i těch zákeřných, které mohou způsobit infekce různé intenzity, od nejmírnějších až po ty smrtelné. To znamená, že možnost ohrožení existuje
neustále, záleží jen na našem těle, zda je ochotno stát se hostitelem. I my můžeme
svému tělu pomáhat, aby nebylo na tak těžkou práci samo. Ideálním stavem je,
když se nachází v harmonii po všech stránkách. Je důležité podporovat imunitní systém. Naše odolnost bezprostředně souvisí s celkovým stylem života. Zdraví je odrazem tělesné a duševní pohody. Pokud svůj režim nepřizpůsobíme ročnímu období, snadno vzniká nerovnováha. Správná výživa, duševní hygiena, pohyb
a vhodné bylinky pomáhají udržet imunitní systém ve formě.

Za časů našich babiček
a dědečků nebyla imunita
zrovna nejdiskutovanějším tématem. Většinou se
pracovalo od brzkého rána
a do postele se chodilo,
jakmile první slepice
usedla na bidlo. Jedlo se
střídmě, chléb s máslem,
brambory, zkrátka potraviny, které si rodina vypěstovala sama. Maso
na talíři, to byl svátek.
Z dnešního pohledu strava
velmi prostá a jednoduchá. Přesto byli lidé nemocní mnohem méně.
Imunitu si totiž pěstovali svým způsobem života,
aniž by to dělali cíleně.
Dnes je situace naprosto odlišná.
Supermarkety mají otevřeno 24 hodin denně a největší fronty jsou
v sobotu a v neděli, kdy má většina
lidí volno. Nákupní vozíky návštěvníků přetékají všemožnými dobrotami, které se do nich sotva vejdou.
Když se člověk ohlédne do starších časů, dalo by se říct, že žijeme
v čase blahobytu. A onen blahobyt
se začal promítat i do našich těl.
Nějak jsme postupem času zlenivěli
a zakulatili se. A není divu. Přirozený pohyb jsme vyměnili za automobil. O tom, co jíme, většinou moc
nepřemýšlíme. Hlavně aby to bylo levné a bylo toho hodně. Je nám
sice po tom jídle trochu špatně, ale
to nevadí. Spolkneme pár pilulek
a nadýmání přestane. A můžeme si
klidně dát ještě jeden chod a navrch
dort, který pekl kuchař včera večer
v televizi.
V podstatě si sami a dobrovolně
svoje těla zanášíme jedy. Ať si potom
koupíme jako odpustek jakýkoli
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Jakub Šamberger
www.energystudio.cz

Velká podzimní příloha

VELKÁ PODZIMNÍ
PŘÍLOHA Imunita dnes

Jak posilovat odolnost
organismu

...Imunita dnes

Dlouhodobý stres oslabuje imunitní systém, proto je potřeba s ním
neustále bojovat a účinně se zbavovat napětí. Pokuste se stres ze svého života eliminovat. Zařaďte různé meditační techniky, věnujte se
co nejvíce aktivitám, které vám přinesou radost.
Celoročně se otužujte – ať už je to
saunování, přiměřené oblékání, pozvolné sprchování studenou vodou.

Foto: Samphotostock.cz

vitamín nebo doplněk stravy, jenom
vyhazujeme peníze, protože naše
zanesená střeva nepustí živiny do
organismu a nechají je putovat rovnou do záchodové mísy.
Můžeme se tedy smířit s tím, že
každý den ráno spolkneme plnou
hrst pilulek na všechny naše neduhy, zapijeme sladkou limonádou a zajíme uzeným bůčkem. Ale
zrovna tak se můžeme rozhodnout
udělat sami pro sebe něco užitečného. Starat se o sebe přirozenou
cestou.
Stačí zařadit do všedních dnů
více pohybu, odpočinku a relaxace. Pravidelná, pestrá a lehká strava bude naše tělo udržovat zdravé
a svěží. Díky tomu ušetříme spoustu peněz za různé doplňky, prášky
a jiné chemické prostředky a můžeme je utratit za věci, které nám
udělají radost. Imunitu tak podpoříme mnohem účinněji, a ještě z toho budeme mít lepší pocit.

Respektujte roční období – přizpůsobte jídelníček roční době. Pozor na
velké množství cukru a bílé mouky,
přebytek oslabuje imunitní systém.

4
5
6

Nepřemáhejte únavu, pokud jste vyčerpání, raději si co nejdříve odpočiňte. Tělo
by vás mohlo svou reakcí překvapit a do postele vás poslat nuceně. Raději odpočívejte průběžně. Dbejte na spánkovou hygienu. Po spánku byste měli být nabiti čerstvou energií.
Nezapomeňte pravidelně zaměstnávat svaly pohybem. Dávkujte si zátěž podle individuálních dispozic a momentální kondice.
Pravidelný pobyt na čerstvém vzduchu by měl být samozřejmostí, dopřejte si svou
dávku kyslíku.

Přípravky na zlepšení imunity
• Propolisové produkty – včelí produkty jsou
bohaté na bioflavonoidy. Chrání organismus
proti virovým infekcím. Uplatní se i při nachlazení.
• Extrakt z hub Shiitake, Reishi a Maitake – velice
účinně posiluje imunitu.

Jak posílit imunitu v kuchyni

Foto: Samphotostock.cz

Imunitní systém můžete svým způsobem podpořit i stravováním. Vzhledem k tomu, že se pomalu začíná ochlazovat, je potřeba se začít zahřívat. Pro pozdní léto je tu sladká chuť, pro podzim pak chuť pikantní. Pokud přirozeně konzumujete sezónní potraviny, děláte pro své tělo to
nejlepší. Začněte jídlo více tepelně upravovat. V jídelníčku
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• Rakytníková šťáva – obsahuje velké množství
vitamínu C, posiluje imunitu, pro děti lze použít
i sirup. K dostání v prodejnách se zdravou výživou
nebo lékárnách.
• Echinacea/Třepatka – povzbuzuje aktivitu imunitního systému. Ideální je jako prevence.

Co by se mělo objevit na jídelníčku v období
pozdního léta a podzimu
Především kořenová zelenina, tuřín, celer, pastinák, mrkev,
petržel, jablka, hrušky, švestky, hroznové víno, kukuřice,
dýně hokaido, brambory, jáhly, cibule, česnek, zázvor,
luštěniny, celozrnná rýže, ořechy, kvalitní za studena lisované oleje, libové maso.
se opět objeví obilné kaše, polévky a dušená masa v zelenině, obilná rizota atd. Vyzkoušejte i dezerty s jablky, hruškami, švestkami, jednoduché jsou v podušené úpravě jemně zahuštěné s kuzu nebo agarem, chutnají v kombinaci s ořechy.
Pitný režim doplňte mimo vody i o bylinkové čaje, výborný
je šípkový, lipový nebo zázvorový čaj. Přes den můžete, popíjet převařenou vodu s kouskem citrónu. Nakupujte přímo od
farmářů. Sezónní produkty vám poskytnou jedinečnou inspiraci, co právě vařit. Vaše mlsné jazýčky si rychle zvyknou
na přirozenou a energií nabitou chuť potravin.

• Pijte hodně teplého čaje – výborný je lipový, rakytníkový nebo šípkový s medem.
• Snažte se být v klidu a teple, hodně spěte.
• Do místnosti, kde ležíte, si dejte aromalampu a přidejte do vody
pár kapek 100% silice borovice nebo eukalyptu – prospěje vašim
dýchacím cestám.
• Pokud nemáte hlad, do jídla se nenuťte, mini půst vám pomůže.
• Ideální první pomocí je silná slepičí polévka (nejlépe z bio slepice).
• V případě, že vás překvapí nachlazení spojené s kašlem, využijte
sílu bylinek. Výborný je čaj z ibišku, tymiánu, divizny a lípy.
• Pokud se vám během prvních pár dnů neuleví a příznaky se zhoršují, raději vyhledejte lékaře.

Krásný keř, někdy malý strom,
jehož oranžové
plody nabízejí
široké spektrum účinných látek. Jsou zdrojem především vitamínu C, dále vitamínů A,
K a skupiny B, rutinu, flavonoidů. Mimo jiné obsahují organické oleje a minerály, silice,
třísloviny, pektin. Tento přirozený koncentrát vitamínů se významně využívá při posilování odolnosti organismu, posiluje imunitní
systém, stimuluje činnost jater, plic, reguluje
krevní oběh, má hojivé účinky na sliznici. Celkově regeneruje organismus. Léčivých účinků
bobulí můžete využít ve formě sirupu, šťávy,
čaje, likérů, oleje či jako marmelády.

Jídelníček na dva podzimní dny

1. den
Snídaně: polenta s dušenými jablky, skořicí
a strouhanými vlašskými ořechy
Svačina: hroznové víno
Oběd: krůtí nudličky s dýňovým pyré
Svačina: krajíček žitného chleba s cizrnovou
pomazánkou
Večeře: hustá zeleninová polévka s mořskou
řasou a houbami shitake
2. den
Snídaně: jahelná kaše se švestkami a mandlemi
Svačina: jablko
Oběd: červená čočka na indický způsob, rýže
basmati
Svačina: mrkvový salát
Večeře: filet z lososa, salát z quinoi s grilovanou zeleninou

PODZIMNÍ RECEPTY
Krůtí nudličky na chilli
Potřebujete: 200 g krůtích prsou, 2 chilli papričky, jeden stvol skořice, lžičku kurkumy, lžičku koriandru, cibuli, cca 1cm zázvoru
Postup: Na oleji osmahněte česnek a na kolečka nakrájené chilli papričky, nastrouhaný zázvor a koření. Po 5 minutách přidejte koření a vložte
na nudličky nakrájené krůtí maso. Jakmile se maso zatáhne, zalijte jedním
šálkem vývaru a duste do měkka. Na závěr můžete přidat kokosové mléko,
získáte tak jemnější omáčku. Hotové podávejte s rýží basmati.

Salát z quinoi s grilovanou zeleninou
Potřebujte: 150 g quinoi (450 ml vody, vařte 20 minut, pořádně propláchněte), 2 menší hlavičky červené řepy, 4 stroužky česneku, rozmarýn, jednu červenou cibuli, ¼ dýně, olivový olej, pár sušených rajčátek v olivovém oleji, špetku soli, pepř
Postup: Quinou uvařte (nezapomeňte ji před vařením opravdu důkladně propláchnout). Na plech si dejte na kolečka nakrájenou červenou řepu, kousky dýně,
na čtvrtky nakrájenou cibuli a stroužky česneku. Posypte kořením a dejte péct (asi
20 minut). Hotovou směs dejte do připravené quinoi, přidejte na kousky nakrájená sušená rajčátka a trochu olivového oleje. Dle potřeby dochuťte pepřem a solí.
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Rakytník
řešetlákový
Hippophae
rhamnoides

Co dělat, když vás přepadne podzimní viróza

Velká podzimní příloha

Foto: Samphotostock.cz

Strom, který roste na území Brazílie, severní
Argentiny, Peru a Bolívie. Dosahuje výšky
15 až 20 metrů. Získává se z něj červená
vnitřní kůra, z níž se připravuje léčivý čaj s řadou pozitivních účinků na lidský organismus.
Inkové ho k léčení používali už v dávných dobách, proto se mu často přezdívá „Zázračný čaj Inků“. Čaj lapacho reguluje hladinu
krevního cukru, posiluje imunitní systém, má
protinádorové účinky, napomáhá při detoxikaci. Jeho účinek je významný v boji s plísněmi, jako je například kandidóza.

Foto: Samphotostock.cz

Lapacho / Tabebuia seratefolia

Václav Krejčík
www.energystudio.cz
Právě s podzimem je
dobré udělat několik
základních kroků na
podporu organismu
a jeho imunity. Nic to
nestojí, ale chce to trochu úsilí, aby si člověk dokázal uvědomit své priority a možnosti. Rozhodující
vliv má zdraví, o které by měl
každý pečovat. Z vlastní zkušenosti vím, že když je člověku dvacet, tak svůj zdravotní
stav příliš neřeší. Ale jak postupně stárne, mohou se začít
objevovat různé neduhy nebo se projeví nastřádaná únava a stres. Ty pak promluví do
celkového stavu organismu.
A právě v tuto chvíli může dojít k narušení imunity a člověk
se stává náchylnějším k různým např. virovým nebo psychickým onemocněním.
S blížícím se podzimem
a zimou je možné efektivně předcházet těmto problémům a alespoň jednou za
měsíc udělat něco navíc, než
jste byli doposud zvyklí.
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Den na podporu
IMUNITY
Udělejte si každý měsíc svůj den!
Změňte lidi, se kterými se potkáváte, změňte činnosti, které pravidelně provádíte, a dělejte něco zcela jiného. Vyvarujte se práci
a odložte všechny problémy, které řešíte. Nemyslete na ně. Vezměte si třeba knížku, pusťte si příjemnou hudbu a relaxujte.
Když ráno vstanete,
dejte si nalačno sklenku vlažné vody s citrónem. Potom nalijte
na polévkovou lžíci
čistý panenský olivový olej. Dejte ho do úst a cca
10 minut poválejte v ústech. Pak
ho vyplivněte a očistěte si jazyk.
Nepolykejte ho!
Mezitím si můžete připravit lehkou
snídani. Zkuste vynechat pečivo,
mléko a cukr.

Změňte lidi, se kterými
se potkáváte, změňte
činnosti, které pravidelně
provádíte a dělejte
něco zcela jiného.
Jděte do přírody a dýchejte. Procházejte se a všímejte si detailů,
které vás obklopují. Hledejte v prostoru, kde se nacházíte, místa, podněty, zvuky, kterými byste se jindy
nezabývali. Zkuste poznat barevnost světa.

Ilustrace: Petra Řezníčková

Jsme-li stále bez odpočinku, naše baterky dlouho nevydrží.
Neustálým napětím
a neuměním odpočívat necháváme v sobě klíčit semínko
únavy, které jednoho dne vykvete do
menšího keře, nebo i velkého stromu.
V celém organismu se rozloží únava
a ráno po probuzení
máme pocit, že ani
nevstaneme z postele…

Pak už stačí dorazit domů, k večeři si dát jen lehké zeleninové šťávy, dostatek neperlivé vody a začít kultivovat mysl. Jste odpočatí,
vláční, a tak není těžké uvolnit se.

Jedním ze základních
mentálních tréninků
je pravidelné cvičení.

Nyní přejděte k aktivní relaxaci
pomocí pozorování dechu a ke
krátké meditaci.
Vnímejte špičku nosu, jak jí
prochází vzduch při nádechu a výdechu.
Uvědomte si pohyb dechu v těle. Kde ho cítíte nejdřív? Kudy putuje? Kde všude se objevuje a jak se
projevuje?
Uvědomte si teplotu vzduchu,
který přijímáte.
Uvědomte si zvuk dechu při
nádechu a výdechu.

Velká podzimní příloha

Po obědě zůstaňte chvíli v klidu, lehněte si a odpočiňte. Hodina spánku nikomu neublíží. Po krátké regeneraci si
zajděte na hodinu powerjógy nebo hathajógy a relaxujte při zvýšeném průchodu energie v jednotlivých pozicích.
Cvičení powerjógy je zdrojem energie,
kterou může každý, kdo se vydá na
cestu jejího objevování, poznat. Protažené a uvolněné tělo, pevné a štíhlé svaly a pročištěná hlava jsou základními benefity cvičení powerjógy. Nejenom to. I když powerjóga moc nemluví o pravidlech jógy, neznamená to, že
je neobsahuje. V každém pokynu, jako např.: uvolněte se, nepřepínejte se, nepřeceňujte své možnosti, nesoutěžte, plynule
dýchejte a soustřeďte se na dech, koncentrujte se na své pocity, neubližujte si a zjemněte
svou touhu dosáhnout dokonalé pozice, jsou
pravidla klasické jógy obsažena. Jedním ze základních mentálních tréninků je pravidelné cvičení. Postavit se na
svou podložku a začít se soustředit na
dech a plynulý pohyb. Nevymlouvat
se, když se vám nechce, ale postupovat v režimu, který powerjóga nastavuje a rozvíjí.
Jakmile zrelaxovaní vyjdete ze své,
třeba i první, lekce jógy, vaše cesta
pokračuje.

Imunita aneb Posilněte se na podzim!

Po příjemné procházce se vraťte domů a uvařte si lehký oběd, který vám
dodá energii. Připravte si ho sami
a vychutnejte každé sousto. Zkuste si
krátkou meditaci o jídle. Každé sousto, které přijmete do úst, nechejte
chvíli povalovat na jazyku, ochutnávejte ho a rozpoznávejte jeho chutě.
Začněte kousat a rozmělněte na jemno každé sousto, které přijmete. Jakmile bude dobře rozkousané a promáčené slinami, nechte ho sklouznout do žaludku a pozorujte cestu,
jak sestupuje dolů. Než vložíte do úst
další sousto, počkejte chvíli. Podívejte
se na lžíci, jak vypadá, jaké množství
do úst vkládáte a pak opakujte postup s každým dalším soustem.

Zkoumejte svůj dech.

Ráno jste si objednali masáž (doporučuji ájurvédskou s bylinným napařováním), kterou si nyní užijte. Tato péče je
velice prospěšná pro relaxaci, a tak si ji
vychutnejte naplno. Prožívejte doteky a
krásu uvolnění, která při masáži nastává.

Než půjdete spát, naplánujte si
příští den, např. za měsíc či za dva
týdny, který strávíte stejným nebo
podobným způsobem. Před 23. hodinou jděte spát. Ráno se probudíte jako znovuzrození a plni energie.
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Biopsychosociální model
Když narazíme na slovo imunita nebo imunitní systém, většině z nás
se nejprve vybaví tělo a jeho obranyschopnost vůči možným chorobám. Biologická část je určitě důležitá k pochopení příčiny nemocí,
které pramení z fungování těla, ale
zároveň vnímáme i důležitost dalších aspektů.
Psychologická část, která hledá
možné psychické příčiny zdravotních problémů, jako např. nedostatek sebekontroly, emocionální zmatek a negativní myšlení, je určitě jednou z nich. Další je sociální část, která zkoumá, jak různé sociální faktory, jako jsou socio-ekonomický status, kultura, chudoba, technologie
či náboženství, mohou ovlivnit zdraví. Tímto holistickým (celostním)
pohledem se zabývá biopsychosociální model. Tento model je v současnosti v moderní medicíně stejně důležitý a ve svém ohledu nový
stejně jako psychoneuroimunologie
(PNI) nebo ve světě známá behaviorální medicína. PNI se věnuje studiu
interakcí mezi psychologickými procesy a nervovým a imunitním systémem lidského těla. Hlavním zájmem
je především vzájemné ovlivňování nervového a imunitního systému
a vztah mezi mentálními (psychickými) procesy a zdravím. Behaviorální medicína je mezioborové pole medicíny, které se věnuje již zmíněnému biopsychosociálnímu modelu, ale také chování a jejich vlivům
na zdraví a nemoc. Patří sem i intervence s poskytovateli zdravotní péče, jako uznání skutečnosti, že jejich
chování může mít rozhodující vliv na
uzdravení pacientů.
Např. biopsychosociální faktory deprese mohou být zapříčiněny
kombinací genetiky a úrovně neurotransmiterů, negativního myšlení a zneužití v rodinném prostředí.
U obezity mohou být příčinou problémy se štítnou žlázou a deprese,
emoční přejídání se a rodinní příslušníci mající také nadváhu, kteří ji
akceptovali, ale nechtěli nic měnit.
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REBALANCING
Bio-Psycho-Socio-Spirituální

IMUNITA
Jaroslava Vatay
www.vatay.cz
Když onemocním, mohu sama na sobě pozorovat rozdílné reakce. Ve většině případů (asi kromě dětství) jsem
s nemocí bojovala a vlastně jsem ani
nechtěla být nemocná. Vadil mi celý ten pocit, že s tím nemohu nic dělat
(ne-moc, tzv. nemám nad tím moc). Chyběla mi i základní vlastnost jakou by
pacient měl mít, a tou je trpělivost (pa-

cient – angl. patient znamená také trpělivost). A tento vnitřní postoj, nejen
„boje“, ale také neakceptace, mne ještě
více vtahoval do víru nemoci. Jinou reakcí byla rezignace, která nemá nic společného s přijetím nemoci jako takové. Rezignaci mohu přirovnat k sebelítosti, utápění a „plácání se“ v nemoci;
možná jako pozůstatek jakési manipulace z dětství, že potřebuji pozornost.
Postupně jsem se naučila (i díky tréninkům terapie a kurzům) poslouchat své
tělo, vnímat, jak přemýšlím, kde bojuji a kde mohu nechat věcem volný prů-

Co ovlivňuje zdraví?
Postupně, jak vznikala představa
o široké podmíněnosti zdraví, se ukázalo, že úloha tradičně pojímaného
zdravotnictví je menší, než se původně soudilo (10 %). Studie prokázaly vliv
genetických faktorů na zdraví (20 %),
zásadní působení životního stylu –
chování lidí (50 %) a význam životního
prostředí s jeho přírodními a sociálními faktory (20 %).

Cvičení
Zde je neúplný výčet faktorů, které
mohou ovlivnit naši biopsychosociální „imunitu“ a je na nás se nad nimi
jednotlivě zamyslet. Jak konkrétně tyto faktory ovlivňují mé zdraví? Jak přemýšlím? Jaké mám postoje? Jak se chovám a jaké to má důsledky? Můžete zapřemýšlet nebo si i napsat, jak na vás
tyto jednotlivé faktory působí:

Obranné systémy těla a jejich
symbolický význam
• Brzlík (thymus) – obranné/školicí
centrum vlastních armád pro vlastní vnitřní obranu, vývoj imunity, báze, kde vznikají T(hymus)-lymfocity; (místo) zrání osobnosti (poznat
vlastní, omezit cizí); zvýšení životní
energie (gorily se před bojem tlučou
na místo, kde mají brzlík)

Tělo jako mapa a navigace
Naše tělo je jako mapa, ze které můžeme číst, kde se co odehrává,
kde je potřeba péče a kde trénink.
Samo tělo je zároveň navigací, když
mu nasloucháme, víme, co potřebuje. Z vlastní zkušenosti vím, že čím
více jsem své tělo poznávala, tím více jsem měnila styl života. Když jsem
viděla, jak se ke svému tělu chovám,
jak jej využívám a nic nevracím zpět
(což mi dalo náležitě zakusit), pochopila jsem, co je potřeba udělat. A když
zapomenu, ozve se znovu.
Podívám se pár dní zpět, někdy i několik týdnů a vidím příčiny bolesti
v zádech, napětí v krku či obecné únavy a nabroušenosti na okolí. Vnímám
celý obraz, i jak k němu došlo. Jak se
jednotlivé vrstvy mého chování, jednání a myšlení skládaly na sebe (např.
ponocovaní, rodinné problémy, finanční nejistota, posuzování sama sebe). A protože jsem s tím průběžně nic
nedělala, tak tyto jednotlivé vrstvy přešly na fyzickou úroveň. Stále se učím
respektovat nemoc, když přijde, někdy
mi to jde lépe někdy hůře. Dříve jsem
bývala nemocná i několik týdnů a častěji, dnes jsou to spíše dny a méně často. Není to určitě jen změnou postojů
a myšlení, ale také vírou v sebe, že jsem
zdravější a vitálnější. Vnímáním a respektováním svého těla, co potřebuje
a kde jsou jeho limity, nejen fyzické, ale
i mentální a duševní.

Imunita aneb Posilněte se na podzim!

Abychom pochopili fungování lidského těla, co vše ovlivňuje „imunitní systém“ a vnímali, jak může docházet k onemocnění, je potřeba porozumět
mu ve všech jeho tělesno-psycho-sociálních a spirituálních souvislostech. Dle
výčtu nových oborů vidíme, že současná
věda a medicína se posunuly v „přemýšlení“ v souvislostech a věnují se studiím
a výzkumům. Z jejich výsledku se zjistilo, že léčba chorobných procesů, např.
cukrovky typu 2 a rakoviny vyžaduje,
aby pečující tým lékařů věnoval pozornost nejen tělu pacienta, ale i jeho stavu
mysli, duše (pocitů) a prostředí, ve kterém žije (zda má podporu rodiny atd.).
Biopsychosociální vlivy na pacientovo
uzdravování jsou v dnešní medicíně zásadní kapitolou. Filosoficky řečeno, fungování organismu může mít vliv na mysl (psychiku), a naopak fungování mysli a duševních procesů ovlivňuje tělo. To
znamená přímé interakce (ovlivňování)
mezi myslí a tělem, a také nepřímé důsledky skrze zprostředkující faktory.

• Lymfatické uzliny – tzv. policejní
stanice těla; hledají neoprávněné
vetřelce, udržují pořádek, starají
se o cizí látky, které byly příliš rychle vpuštěny příliš hluboko a diferencují je; čistí tkáně vyplavováním
• Tonzily/Mandle – nejsilnější policejní stanice, střeží úzké vstupní
brány, průchod do vnitřního světa, příp. jej uzavírají.
• Slezina – filtr životní síly, zásobník vitality (krve), hrob a kolébka
červených a bílých krvinek

KRANIOSAKRÁLNÍ
BIODYNAMIKA
• Rebalancing Bodyterapie
• Psychosomatika

50 %
25 %

Sleva na
1 ošetření
Sleva na sérii
10 ošetření

Jaroslava Vatay
Michalská 11, Praha 1 (metro Můstek)
e-mail: info.vatay@gmail.com
tel: +420 773 299 343
www.vatay.cz
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2x foto: Samphotostock.cz

Holistické vnímání

Napětí, úzkosti, bolesti, stavy paniky, výskyt nemoci, vnitřní konflikty a potlačení, psychická zátěž, stres,
chronický a dlouhodobý stres, negativní myšlení, emoce (pláč, strach, úzkost, napětí, smích, radost) a jejich
potlačování, postoje, přesvědčení, víra, motivace, chování, obecně zdravý životní styl (strava, cvičení), sociální prostředí a situace, izolace a opuštěnost, vyjasnění priorit na žebříčku
hodnot (peníze, majetek, prestiž, přátelé, zdraví, rodina atd.), různé kompenzace, např. přejídání se (jím více, než potřebuji, když nemám hlad),
kouření, alkoholismus, zneužití drog,
navazování závislých vztahů apod.
Dále sem patří vztah sám k sobě
a ke svému okolí, životní smysl (vize,
význam, záměr), seberozvoj a vnímání vlastního těla.

Líbil se vám článek? Využijte slevový kupón:

běh. Jak ovlivňuji svými postoji, myšlením a chováním nejen léčení nemoci, ale hlavně i její příchod. Věda dnes
již dokazuje, že postupným vrstvením
svého chování, myšlení, postojů, reakcí, víry či míry stresu, lze nemoc i vyvolat, což mohu ze své zkušenosti jen potvrdit.

Odpočiňte si uprostřed krásné přírody a načerpejte
energii. Přijeďte na Bylinkové dýchánky, které vám přinášejí nejen aktivní relaxaci, ale dozvíte se i nové informace z oblasti zdraví a zdravého životního stylu.
Místo konání: Legner Hotel Zvánovice – hotel a lesní lázně jsou
umístěny v srdci Ladova kraje a Voděradských Bučin.
Nachází se jen 30 km od Prahy, v nádherné krajině uprostřed lesů
se svěžím vzduchem, www.legnerhotelzvanovice.cz
Cena provoněného víkendu: 2300 Kč
(Zahrnuje ubytování, polopenzi, odborný seminář, Nordic walking
pod dohledem fyzioterapeuta)
Kontakt: Roman Hrůza, DiS., 777 657 511, roman@dychanky.cz
Aktuální nabídku víkendů naleznete na www.dychanky.cz

NABÍDKA PRO VÁS

Vezměte svou kamarádku, nebo jinou blízkou osobu
na Bylinkový dýchánek a ušetříte dohromady 500 Kč.
dychanky inzerce.indd 1
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Myslete pozitivně!

Myšlenka jako kompas

Důležité je každé období života brát jako zkušenost, která vás má nasměrovat a učit. A každičký korálek z celé té
šňůrky prožívat intenzivně, od srdce a vzít si z něj ponaučení. Celé mé myšlení bylo nastaveno větou: mysli pozitivně, protože může být hůř! Ano, první nešťastná láska – protože samo sebou v životě už přeci nemůže být hůř! Maturita – není přeci horšího životního okamžiku než zkoušky
z dospělosti. Následovala vysoká škola jako souhrn neférových zkoušek. První opravdu bolestivý rozchod – ale pořád
přeci může být hůř, tak mysli pozitivně! A najednou je to tu
– umírá člověk vašemu srdci nejbližší, a co dál, teď už přeci nejde myslet pozitivně, hluboká intenzivní bolest, krátký dech, pocit obra na srdci… Ale pořád přeci může být hůř
– ano, protože on vás najednou opustí… Mysli pozitivně, už
se netrápí, nemá a nezná bolesti, tak přeci nebuď sobecká…
Najednou ale musíte vyřizovat věci s tím spjaté… Vždyť už
mi to srdce pukne… Pořád ten obr stojí na hrudníku, a navíc si přizval bráchu… A pak je to tu – rozloučení a vy víte,
že už je opravdu konec – nebo začátek?
To hluboké uvědomění, které mi tahle životní zkušenost přinesla. On je tu přeci se mnou, i když jsou jeho oči
zavřené, jeho srdce zůstalo otevřené – napořád. Tak hluboce zakořeněný v mém srdci, a tam mi ho nikdo nikdy
nevezme. A proto se mé myšlenky nastavily pozitivně, protože to, co jsme si navzájem předávali, pokračuje dál. Život sám o sobě je velký dar. Všichni míříme ke stejnému
cíli, jen každý svou cestu. Pozitivní myšlenky budou tím
pravým kompasem.

Jak s myšlenkami pracovat?

nestačí pozitivně jen mluvit, a následně si myslet
1Rozhodně
něco jiného. Zakažte si slovo NE, a co se vám zdá nezvládnutelné, berte jako výzvu.

2Inspirujte se radostí pozitivně naladěných lidí.
3Netrapte se věcmi, které nemůžete změnit.
4Naučte se meditovat pro klidnou duši.
5Vizualizujte si místa, lidi a věci, které máte rádi.
aromaterapii – levanduli pro klid, růži pro hlu6Používejte
boký žal, jasmín jako královnu noci nebo citrusy pro úsměv

Velká podzimní příloha

Myslete pozitivně – někomu může tahle věta znít jako klišé, otřepaná fráze nebo slovní spojení, které od srdce nesnáší. Ale právě ono myšlení, takové, jaké si ho nastavíme,
zrcadlí náš život. A věřte mi, i když to není hmatatelné, nenarazíte na zeď, ba naopak – otevřou se vám nové dveře.
Proč myslet pozitivně? Pozitivní myšlení vám přináší to
ryze nejcennější – vnitřní klid. Ten je ruku v ruce spjatý se
štěstím a spokojeností. Stačí trocha snahy, vnitřního úsilí,
a hlavně žádné pochybnosti. Vím, že to někdy nejde, jako
když se krájí máslo. Zkuste si ale představit své myšlenky jako damašskou růži… Nejprve musí být ony trny a pak teprve dosáhnete té nádherné symetrické koruny. Nestačí pouze pár meditativních „triků“ a ostatní nechat osudu. Je potřeba pravého vnitřního přesvědčení a víra v sebe samotné.

Foto: Samphotostock.cz

www.yogaflow.cz

Foto: Samphotostock.cz

Jaroslava Sedláčková

Imunita aneb Posilněte se na podzim!

Při zadání textu na téma „myslete pozitivně“
jsem se musela lehoulince pousmát. Píšu ho totiž v prozatím nejtěžším období svého života,
což beru jako výzvu. Paradoxně je to věta, která
se nyní stala mou životní mantrou. Proto se budu snažit o své myšlenky uceleně a srozumitelně
podělit i s vámi.

na rtech.

7Najděte si aktivitu svému srdci nejbližší.
nastane ta pravá chvíle, zkuste si zazpívat nebo
8Kdykoliv
zatancovat, prostě jen tak… pro radost sebe i druhých.
9Nenechte si utéct život kvůli strachu… z čehokoliv.
Když je nejhůř, mně osobně pomáhá představa z dětství:
mám v ní kouzelnou hůlku, vizualizuji si svá přání a mávnutím si je splním.
Zkuste prožívat naplno každé životní období, okuste radost, bolest, závist, strach, lásku… Snažte se poznat co nejvíce inspirativních lidí, co nejvíce lidí s odlišnými názory, co
nejvíce pádů, ať je pak krásné to vstávání ze země. Prožijte
co nejvíce lásky, protože teprve při té pořádné dávce radosti i bolesti si uvědomíme, co je nám cenné. I když je temná
a hluboká noc, slunce zase vyjde. Vyprojektujte si pozitivními
myšlenkami život plný zkušeností, a hlavně život plný lásky. Ať
jste na své cestě k cíli staviteli něčeho velkého…
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A S T RO LO G I E
Dnes a denně jsme mezi lidmi. Sdílíme svůj osud a svou přítomnost zde na
zemi se svými nejbližšími, se kterými jsme rádi, ale i s těmi, s nimiž jsme nuceni být v kontaktu na pracovišti, v dopravních prostředcích, v obchodních domech atd. Pokud shodou okolností zrovna mezi nimi nejsme, zapínáme televizi a sledujeme jiné lidské příběhy, ať smyšlené, či reálné.

Úvahy o znameních zvěrokruhu
a našich primárních potřebách
Liliana Fibigerová

www.astrodilna.cz

Jak šťastní dokážeme být s lidmi, kteří nás obklopují? Rozumíme si s nimi? Rozumějí oni nám? Odpověď na tyto otázky nás přivede k úvaze o tom, zda známe nejen sami
sebe, ale i své potřeby. Všimněme si, že pokud jsou naše primární potřeby chápány a naplněny, jsme šťastni. Máme pocit, že jsme ostatními přijímáni a respektováni. Plníme-li
svoje potřeby na úkor jiných, nutně dojde k pokřivení našeho vnějšího a posléze i vnitřního systému. Na druhou stranu k takové disharmonii dojde i tehdy, necháváme-li se, ač
nevědomky zneužívat, či z nějakého důvodu svoje potřeby potlačujeme sami. Problematické je i očekávání, že někdo jiný (rodiče, partner, děti, přátelé) nás učiní šťastnými, a za
uspokojení a naplnění, či případné nenaplnění svých primárních potřeb je činíme zodpovědnými. Často si nepřipouštíme, že nenaplněnost některé námi preferované potřeby
nás vede k určitému chování, např. k útěku, aroganci, vyzývavosti. Jindy naše touhy mohou být dokonce v rozporu s našimi individuálními primárními potřebami. Příkladem
může být žena s dominantní potřebou volnosti, nezávislosti a seberealizace, která touží
po dítěti. Klíčem k její spokojenosti bude v tomto případě přítomnost někoho s primární potřebou starat se, pečovat a být oporou.
Každý z nás má svůj vlastní žebříček důležitosti těchto potřeb, který je mu v životě
vodítkem a motivací, ač ne vždy vědomou. Jak to vidí astrologie?

Dvanáct principů astrologie

Moderní astrologie nám nabízí pojetí dvanácti znamení jako dvanácti principů projevujících se v každém z nás, dvanácti stavů vědomí a dvanácti stupňů vývoje našeho Já.
Beran představuje naši schopnost uvědomit si sebe sama v rovině „Já jsem“ a obrovskou vůli být a skrze toto Já konat. Primární potřebou člověka se silně zastoupeným
principem Berana (Slunce, ascendent nebo více prvků v tomto znamení) je být v tomto
směru podporován nebo alespoň nebýt omezován.
Další stupeň představuje vědomí Býka. Poté, co si člověk uvědomí, že je, zjišťuje, co
všechno k přežití a k životu potřebuje. Základní potřebou člověka typu Býka je mít k dispozici to, co jeho potřeby uspokojí (nejlépe přímo vlastnit). Až dojdou k uspokojení a naplnění základní potřeby, zatoužíme po kontaktu a tak třetí stupeň vědomí jsou Blíženci. Primární potřebou pro člověka typu Blížence je sdílet a zkoumat. Je šťastný, najde-li někoho sobě podobného. Na rozdíl od typu Býka, mít (hračku, pocit, myšlenku, informaci…) ho šťastným neučiní, učiní tak až teprve proces sdílení a s tím spojený pohyb.
Dalším znamením se budeme věnovat v příštím díle.

Škola Astrologie pro život • Roční kurz astrologické výuky – od října 2011
Je vám astrologie blízká, přečetli jste spoustu knih nebo prošli nějaký astrologický kurz, ale nevíte, jak nabyté znalosti uplatnit v praktickém životě? Znáte jednotlivé principy a prvky, ale nedaří se vám je propojovat a číst v nich? Nebo máte již svoje
vlastní astrologické zkušenosti, ale rádi byste našli ještě hlubší pochopení či získali
jiný pohled na síly působící v nás, kolem nás i skrze nás?
Škola Astrologie pro život nabízí nejen teoretické pochopení vnitřního uspořádání nás
samých, ale hlavně hravou prožitkovou formou umožní astrologické principy zažít srdcem.
Škola je otevřena i pro začátečníky, kteří mohou využít přípravného kurzu
(přednášky či individuální konzultace) v období před zahájením školy, ale i v průběhu
roku. Samotná výuka bude probíhat formou srozumitelnou i pro ně.
Více informací najdete na www.astrodilna.cz
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Partnerské
horoskopy
Zdena Hrdinová

z.hrdinova@volny.cz

Vztahy se znamením Berana
Je jasné, že se znamením Berana se nikdo
nenudí. Berani jsou okamžitě nadchnuti pro cokoliv nového, ochotně vyzkoušejí výstřední jídlo v restauraci, rychle se rozhodují a ve svých nejlepších chvílích nabízejí spoustu, ale opravdu spoustu legrace, především však lákají ostatní ven ze
své ulity a projevují mimořádnou schopnost přimět každého, aby se cítil příjemně.
Může to být jejich ochotou vrhat se do riskantních akcí. Až dětinské nadšení Beranů rychle rozptýlí napětí a může se v nich
probudit pečovatelské nutkání.
Berani se často setkávají se znamením
Lva, Střelce, Blížence. Velice blízcí si jsou
se znamením Vodnáře a Vah. Jestliže máte za přítele Berana, připravte se na jízdu
horskou dráhou entuziasmu. Oplývá neuvěřitelnou a neutuchající energií a málokdo mu stačí. Jako u všech ohnivých znamení i u něj je typickým rysem hluboký
zájem o jakoukoliv věc, osobu či projekt.
V manželství chtějí mít vždy vedoucí úlohu, proto je nejlepší se jim přizpůsobit. Podrobí-li se partner a dá najevo,
že uznává Beranovu vedoucí úlohu, lze
s ním žít ve spokojeném manželství.

Poraďte se s hvězdami – Horoskop pro podzimní měsíce

Foto: Samphotostock.cz

Zdena Hrdinová

Vztahy se znamením Býka
Partner ve znamení Býka bývá věrný a cení si vaší věrnosti. Pečlivě přemýšlí o dárcích pro vás, pak koupí tu nejlepší verzi za nejnižší možnou cenu, a dá najevo, že se cítí provinile a květnatě naznačuje, že pořízení dárku ho až tolik nestálo.
Jeho chování vám může připadat roztomilé nebo předvídatelné, ale rozhodně jej nemůžete obviňovat z nedostatku ohleduplnosti.
S Býky je třeba mít se na pozoru – v jednom ohledu vyžadují spoustu péče a podpory, velice rádi plánují, a proto jsou
vhodnými partnery pro znamení zemské
– Panny a Kozorohy. Ale také si velice dobře rozumí s Rybou a se znamením Raka.
Býci se často rádi toulají ve starožitnictvích a bazarech. Milují návštěvy koncertů
či různé akce pod širým nebem. Jsou skvělí
společníci.
Býci mají rádi jasno, a jestliže je podráždíte, jejich reakce bude stejná jako u býka
na červený hadr. Mají v sobě prchlivost,
která je mate a přivádí do rozpaků, avšak
nejsou idealisté ani snílci. Lásku berou jako něco přirozeného a nutného k životu.
Při získávání srdce milovaného člověka neplýtvají sentimentalitou, nezdržují se dvořením a vynalézavými lichotkami. Snaží se v partnerství vyhýbat hádkám a konfliktům a často setrvávají v jednom manželství.

z.hrdinova@volny.cz

Beran (21. 3. – 19. 4.)
Přestože vládnoucí planeta Mars je v dynamickém postavení vašeho znamení, povzbuzuje vás k různým aktivitám a činům, a dodává sílu pro nové začátky, je nutné dořešit nedořešené, což vás může psychicky vyčerpávat. Je
třeba zachovat klid a rozvahu v jakékoliv situaci. Nahoru – dolů.
Býk (20. 4. – 20. 5.)
Tak co, stojíte stále pevně nohama na zemi? Může se vám ze všeho dění kolem zatočit hlava. Pozor na rychlá rozhodnutí, a to hlavně pod vlivem euforie v měsíci říjnu a listopadu. Měli byste se více zaměřit na sebe a své zdraví.
Blíženci (21. 5. – 20. 6.)
Máte období stagnace? Je to pouze příprava na začátek nového cyklu. Plánujte a vytvářejte nové plány tak, aby měly hlavu a patu, přijdou možnosti
jejich uplatnění. Podzim je pro vás časem učení, zkoušek a nových poznání.
Upevňujte vztahy ve své rodině.
Rak (22. 6. - 23. 7.)
Touha, pocit bezpečí a jistoty se u vás projeví tím, že budete zvelebovat svůj
domov a snažit se zlepšovat rodinné vazby, a to zejména s rodiči. Přijdou
nové pracovní možnosti, vylepšení vztahů v pracovním kolektivu. Je třeba
pozměnit stravovací návyky.
Lev (24. 7. – 23. 8.)
Pracovně se vám velice daří, jen je třeba najít si trochu času na odpočinek. Jste schopni řešit problémy do hloubky, a snadno nalézáte východiska
i z těch nejsložitějších situací. Různá jednání vyznívají ve váš prospěch, vztahy ve vašem okolí jsou bezproblémové.
Panna (24. 8. – 22. 9.)
Velký příliv energie vám velí pustit se opět do sportovních aktivit. Marsovská energie, kterou oplýváte, s sebou nese napětí a nervozitu, psychické vyčerpání, ale pravdou je, že pod vlivem tlaku zvládnete i nemožné. Pracovní
úspěchy na sebe nenechají dlouho čekat.
Váha (23. 9. – 22. 10.)
Jste stále plně vytížení, vše se zdá být neúnosné, ale stále zvládáte. Váš život
se začíná stabilizovat, spousta věcí se vykrystalizovala a dostávají svou podobu. Nezadaní mají nové možnosti seznámit se a vytvořit trvalý vztah založený na racionálním úsudku.
Štír (23. 10. – 21. 11.)
Chystají se na vás změny, které by bylo dobré přijmout. Každá změna v životě je pro všechny z nás obrovskou výzvou… Stále je třeba pracovat na vztazích vůbec, jsou vám dány velké možnosti, kdy jindy, když ne teď! Tyto měsíce pro vás budou velkým přínosem.
Střelec (22. 11. – 21. 12.)
Podzim pro vás bude velice hektický, s tím ale nemáte problém, jen pozor
na drobné úrazy pod vlivem zbrklosti. Je vhodná doba pro změnu nudného
povolání. Můžete napravit to, co jste zanedbali v předešlém období. Budete schopni zmobilizovat své síly.
Kozoroh (22. 12. – 19. 1.)
Planeta Jupiter v pěkném aspektu přinese do vašeho znamení úlevu. Konečně se cosi vyřešilo. Pravdou je, že ne vše se odehrává podle vašeho plánu. Je
třeba přijmout tyto situace a energii vložit do nějaké tvůrčí práce či sportovní aktivity. Naplňujte své sny a přání.
Vodnář (20. 1. – 18. 2.)
Čekají vás pracovní změny, stěhování se na jiné místo, nový kolektiv – tyto
změny vás ovlivní pozitivně, jen je třeba si konečně ujasnit svou životní cestu
a cíl. Usměrňovat vás bude rodina, a kupodivu se vám jejich záměry budou
zamlouvat. Budete v pohodě.
Ryby (19. 2. – 20. 3.)
Vyjasní se vše v sourozeneckých vztazích. Je možné, že budete často na cestách
i v rámci studií a různých kurzů – máte v sobě velkou touhu po poznání. Neodmítejte nové spolupráce, budou pro vás přínosem. Jen je třeba mít vše pod kontrolou, pod vlivem euforie jste schopni si nabrat na svá bedra více, než unesete.
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SERIÁL O FENG ŠUEJ
„Nelze zažít lásku bez sobectví a sobectví bez lásky, nelze zažít
bohatství bez chudoby a štěstí bez smutku.“

Prostor v nás
a okolo nás

Ing. Marie Šárka Fišerová

mariesarka@post.cz

XIV. díl

Jídelna koresponduje s vašimi financemi a kariérou. Zábava u dobrého jídla vám
nabízí skvělé možnosti, jak
si vybudovat síť spolupracovníků a kolegů – nejdříve
společně jíte, potom společně investujete. Ideální poloha pro jídelnu dle feng šuej
je to nejpraktičtější místo –
vedle kuchyně.

Jídelna

Obývací pokoj existuje kvůli relaxaci, přijímání hostů a společenským stykům. Rodinný pokoj slouží jako neformální, vedlejší obývací pokoj pro rodinu a důvěrné hosty. Když je obývací pokoj viditelný od čelních dveří nebo z vchodové haly či zádveří, vítá
unavené obyvatele při příchodu domů pohoda a klid. Nicméně
obývací pokoje se dobře hodí i do ostatních oblastí domu.

Obývací pokoj, rodinný pokoj a pracovna
Optimální umístění skupiny
V obývacím pokoji patří mezi hlavní
aktivity sezení a konverzace. Nejlepší
pozice pro sezení v obývacím pokoji
v ideálním případě umožňují jak hostům, tak i domácím obyvatelům volný výhled na hlavní dveře do pokoje.
Takové uspořádání dovoluje každému cítit se uvolněně a v bezpečí.
Hosté se přirozeně cítí poctěni,
když je usadíte na místo co nejdále
od hlavních dveří obývacího pokoje – to jsou nejbezpečnější a nejsilnější pozice. Také obyvatelé domu by
ale měli sedět tam, odkud mohou na
dveře snadno dohlédnout.
Snažte se vyhnout umisťování sedací soupravy zády ke dveřím. Sezení zde může vyvolávat pocit zranitelnosti, a navíc dotyčný kus nábytku
blokuje dveře. Pokud zásadní prvek
sedací soupravy nemůžete umístit
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tak, aby umožňoval pohled na dveře, snažte se na protější zeď umístit
zrcadlo, aby dveře odráželo. Nebo také můžete prostor doplnit o stolek se
svěží zelenou rostlinou, který umístíte za sedací soupravu, aby navozoval pocit ochrany.

Umístění nábytku
do konverzačních skupin
Nejlepší projekt obývacího pokoje umožňuje plynulou a pohodlnou
konverzaci. Když musíte mluvit přes
prostor, kudy se chodí, je konverzace obtížná. Zaranžujte nábytek tak,
aby skupina dvou a více lidí mohla konverzovat v samostatné oblasti. Pokud obývací pokoj slouží jako průchod do ostatních místností, seskupte nábytek tak, aby plynulá
konverzace mohla probíhat na jedné
ze stran průchozího prostoru.

Čím větší jídelní stůl, tím lepší
a silnější je jeho energie a tím více
může vzkvétat vaše kariéra. Nejlepší energie pochází od jídelních
stolů těchto tvarů: kruhových,
čtvercových, obdélníkových, oválných nebo osmiúhelníkových.
Rozměrná zrcadla jsou v jídelně velmi pozitivní, protože vizuální zdvojnásobení počtu talířů
a jídla na stole symbolizuje zdvojnásobení majetku.
V případě umístění jídelního
stolu pod stropním trámem může touto mimořádnou zátěží trpět
jak kariéra, tak finanční situace.
Ke zmírnění tohoto problému použijte jako léčebný zákrok dvě flétny na trámu, které zavěsíte každou
na jeden konec trámu. Nebo jinou
variantou je nechat vinout zelený
břečťan (může být i umělý).
Vidět na sporák při jídle znamená pro feng šuej negativní vliv
na zdraví a peníze.

3x foto: Archiv autorky

Mezi příznivé oblasti pro dětské pokoje patří přední část obydlí
(především u starších dětí). Méně pozitivní místa se nacházejí dále vzadu, za manželskou ložnicí nebo ve středu domu.

Dětská ložnice
Když je dětský pokoj situovaný více vzadu než pokoj rodičů, může se
stát, že děti začnou řídit domácnost.
K problému dochází proto, že děti jsou v lepší vládnoucí pozici nežli rodiče. Léčebným zákrokem pro
tento problém je umístit do přední
části domu rozměrné zrcadlo přímo
v linii s dětskou postelí a čelem k ní.
Jako klíčovou část tohoto zákroku
vizualizujte, jak jsou dětská postel
a energie taženy směrem k předku
domu a jak se vztahy v domě dostávají do rovnováhy. Dalším faktorem,
který může narušovat rovnováhu
v domě, je situace, kdy je dětský pokoj větší než ložnice. Jednak můžete pokoje vyměnit anebo zavěste kovové větrné zvonkohry zvenku nade
dveřmi dětského pokoje a broušené
křišťálové koule ve středu stropu
ložnice.

Pozitivní umístění pro
dětskou postel
Poloha dětské postele je jedním
z nejzávažnějších faktorů determi-

nujících rozvoj, dospívání a bezpečnost
dětí. Existují dvě pozitivní volby: oblast
dětí (oblast uprostřed napravo v pokoji), která dává dítěti sílu, inteligenci a energii a vládnoucí pozice v ložnici. Vždy dbejte na to, aby se čelo postele
opíralo o pevnou zeď.

Jak vybrat pro dítě
správnou postel
Typ postele, ve které dítě spí, pomáhá
determinovat jak samostatnost, tak jeho nezávislost.
Někteří rodiče nechávají děti v postelích, z nichž už dávno vyrostli, a tak
brzdí jejich fyzický a emocionální růst
stejně jako jejich postup ve škole.
Palandy sice šetří prostor, ale mnoha
dětem bohužel nesvědčí. Negativními
vlivy trpí obvykle více dítě, které leží vespodu, ale jak horní, tak dolní palanda
mohou potlačovat energii dítěte a jeho
zdraví. Děti, které spí na palandách, mohou trpět psychickou depresí a problémy osobnosti. Normální postel je vhodnější, ale v pokoji pro hosty nebo tam,
kde se zřídka používají, palandy nevadí.

Workshop s ing. Marií Šárkou Fišerovou

Feng šuej na pracovišti aneb Jak začít a rozvíjet úspěšnou pracovní kariéru
Vytvořte si inspirující pracovní prostředí a dosáhněte pak osobního úspěchu.
Přihlášky předem: katka.bilkova@poweryoga.cz

Kombinovaný nebo neobvyklý design postele se snaží z lůžka udělat
kombinaci šatníku, psacího stolu nebo skladiště. Kombinované energie
jsou velmi matoucí, takže postel neplní dobře ani jeden ze svých účelů.
Doporučuji umístit v dětském pokoji zdravou rostlinu v kořenáči, aby
dodala do prostoru životadárnou
ki, která pomůže ki vašeho dítěte
vyvážit a harmonizovat.

Barvy a speciální zákroky
v dětském pokoji
Dobrými barvami pro dětský pokoj jsou modrá a zelená. Podporují růst, vývoj a pozitivní postoje.
Bílá je také pro dětský pokoj dobrá, zvláště když přidáte tóny modré a zelené. U velmi malého dítěte
pomáhá široká škála základních
barev stimulovat mozkové funkce a rozvíjet senzorické schopnosti.
Pro uklidnění hyperaktivních nebo nezvládnutelných dětí můžete
k bílému schématu přidat temnější barvy, jako je černá, hnědá nebo
temně zelená.

Dále pro vylepšení dětského
pokoje i života zvažte
následující návrhy:
Na projasnění
dětského intelektu:
v pokoji umístěte jasné světlo
v oblasti dětí
Pro aktivaci pozornosti
a chápavosti:
zavěste větrnou zvonkohru nad čelo
postele nebo v oblasti vědění v pokoji
Pro vyvážení emocí dítěte
a zvýšení sebeúcty:
zavěste broušenou křišťálovou kouli
nad hlavu postele.
Příště se dozvíte: aplikace feng šuej na
hlavní oblasti bytu/domu, jako je koupelna, garáž, užitkové místnosti a sklepy.

Sobota 29. 10. 2011

od 13 do 19 hodin
Energy Studio HOME, Praha 1
Cena: 700 Kč
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www.kundaliniyoga.cz
www.energystudio.cz

Foto: Josef Rabara

Doby, kdy se jóga cvičila ve velkých a neútulných
tělocvičnách, jsou už dávno pryč. Jógová centra
rostou jako houby po dešti. A my bychom vám
dnes rádi představili nejnovější přírůstky do
„pražské jógové rodiny“.
Sál na jógu
v Energy Studiu HEAVEN

Jógové oázy v srdci Prahy
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ty pár slov. Interiér byl tvořen na míru a všechno sem dokonale zapadá. Příjemné šatny lákají k převlečení, a i když prostor v nich není příliš velký, vůbec to nevadí. Chloubou celého studia je však sál na cvičení. Jak sama majitelka říká,
chtěla vytvořit pocit, že vstupujete do zářícího místa. A to se
jí také povedlo. Sněhově bílá místnost s lehounce modrým
stropem, který navozuje pocit oblohy, si okamžitě zamilujete.
Lekce jógy uteče jako voda a můžete si být jistí, že se vám vůbec nebude chtít zpátky do chaosu na ulici.
... a cvičební sál v Centru kundaliní jógy

2x foto: Archiv Katky Novohradské

Václavské náměstí je
jedno z nejrušnějších
míst v Praze. Davy turistů proudí po obou
stranách, uprostřed
toho mumraje křižují tramvaje a poslední,
co by zde někdo hledal,
je klid a relaxace. Přesto stačí odbočit do Jindřišské ulice, zazvonit
na zvonek a výtahem
se nechat vyvézt do
úplně jiného světa.
Centrum kundaliní
jógy si jeho majitelka
postavila pro radost, a to přímo pod svým ateliérem. Z práce to tak má jen o patro níž. Kundaliní centrum má ve svém
logu červené srdce a kus toho srdce najdete i uvnitř studia.
Příjemná, tlumená barva vstupního prostoru vás hned, jak
tam vkročíte, zklidní. Ucítíte příjemnou vůní čerstvého čaje
a vašim smyslům neunikne ani relaxační hudba, která umocní pocit klidu. Recepční pult je takový uvítací salon. Většinou
vás v něm přivítá sama majitelka, která ráda prohodí s klien-

Druhé studio najdete jen jeden blok od náměstí Míru, na rohu ulic Americká a Uruguayská. I do příznačně pojmenovaného
Energy Studia HEAVEN se dostanete výtahem. Tentokrát pojedete až do posledního patra. Hned při vstupu budete ohromeni otevřeným prostorem, který si vás okamžitě získá. Velmi neobvyklá
volba interiérových barev, plápolající krb, posezení v sedačkách
a vonící káva, to jsou první vjemy. V podstatě člověk neví, kam se
dřív podívat. Vše je umocněno množstvím podložek, vaků, DVD
a knih o józe, které jsou rozptýleny mezi sedačkami. Prostor je příjemně zaplněný a hned se v něm cítíte jako doma. Velkoryse pojaté šatny provoněné tyčinkami Rituals vás dovedou na terasu, ze
které se koukáte na kostelní věž Svaté Ludmily. Terasa je plná květin, pohodlných křesílek a mozaikou vykládaných stolků. Na chví-

li máte pocit, že vůbec nejste v Praze. To nejlepší vás ale čeká při vstupu do jógového sálu. Majitelé se
příliš nedrželi zaběhlých pravidel,
koneckonců už samotné umístění
studia je velmi neobvyklé, a zvolili do sálu barvu zapadajícího slunce. Překvapivě působí celý sál neuvěřitelně klidně, navzdory tomu, že
byste možná od červené barvy očekávali pravý opak. Vyřezávaný
orientální nábytek je decentně doplněn zrcadly, květinami, osmi
dřevěnými artefakty buddhistických ctností a nad tím vším bdí socha Buddhy, který má celý sál jako na dlani. Nemusíte si ani zacvičit a klid a pohodu ucítíte ve všech koutech. A předpokládám, že to
byl také cíl majitelů. Sami zde totiž tráví více času než doma. -jd-

...a terasa
Energy Studia
HEAVEN

inzerce

Partner vaší komunikace
Korektury:

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

Překlady:

obousměrné překlady – běžné i méně časté jazyky

Přepisy textů:

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

Copywriting:

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

Analýzy, aktualizace textů:

analýzy, aktualizace a úpravy všech stávajících textů

Kompletní zpracování textů... www.redpen.cz ...vše, co vaše texty potřebují.
Energy Studio HEAVEN
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Recepce

Putování s čajem

2. díl

V období roztříštěnosti (3.–6. století), kdy v Číně vládla řada krátkodobých dynastií, dochází k velkým společenským, ekonomickým a kulturním změnám. Sever ovládají drsné kočovné kmeny, zatímco na jihu jemní
aristokraté pěstují „vysokou kulturu“, jako je poezie, malba či kaligrafie.

Taoistický elixír života
Lenka Vlasáková

www.udzoudyho.cz

Mnoho lidí se obrací k učení zvanému taoismus 道家, který se v této době rozvíjí v organizovanou církev opírající se o kánon „zjevených“ textů s početným panteonem božstev. Toto učení rovněž inspirovalo čínskou alchymii a hledání cesty k nesmrtelnosti. Literáti, dvorští hodnostáři či členové císařského rodu, ti všichni se pomocí různých taoistických technik (práce s dechem, speciální diety, elixíry, vnitřní
alchymie atd.) snažili dosáhnout vyšší formy existence, totiž stát se nesmrtelnými.
Ve 4. století (v době dynastií Wej a Ťin) bylo velmi rozšířené požívání elixíru zvaného „wu-š'-san“ 五石散, což byl prášek sestávající z pěti různých minerálů. Podle
dobových záznamů lidé po požití tohoto elixíru trpěli velkými bolestmi, a někdy
mohli dokonce i zemřít, a proto také začali používat rozličné léčivé byliny, mj. i čaj.
Postupem času zjistili, že čaj má zázračné zdravotní účinky a může rovněž prodloužit život, a tak se na něj
začalo nahlížet jako na elixír
umožňující dosažení nesmrtelnosti 仙丹灵药. Zpočátku lidé doufali především
ve zdravotní účinky čaje, později se však pitím čaje snažili
dosáhnout fyzické a duševní
harmonie, čímž se tak přiblížili taoistickému ideálu kultivace těla a mysli.

Konfuciánská skromnost
Ve stejné době, kdy se v taoismu začal čaj spojovat
s představou nesmrtelnosti, se
u konfuciánců vytváří pouto
38
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SERIÁL O ČAJI
mezi čajem a ideálem pilného a skromného způsobu života. V učení konfucianismu 儒家 vyznávaná myšlenka „píle
a skromnosti” pronikla do duchovního
života tehdejších lidí a stala se součástí
tradiční čajové kultury, v níž se „čajem
pěstuje skromnost“ 以茶养廉. Mnoho
lidí v reakci na přepychový způsob života aristokracie oné doby vyjadřovalo čajem vlastní skromnost, např. hodnostář Lu Na 陆纳 vítal hosty čajem (viz
dále), císař Wu-ti 武帝 z dynastie Čchi
(2. pol. 5. st.) obětoval čaj svým předkům či slavný generál Chuan Wen 桓温
(4. století) jedl rýži s čajem. K nejznámějším osobám patří již zmiňovaný neúplatný hodnostář Lu Na, jenž žil za
dynastie Východní Ťin (317–420) a kterého v době, kdy zastával úřad prefekta
ve Wu-singu 吴兴 (provincie Če-ťiang),
navštívil zasloužilý generál ze slavné bitvy na řece Fej (383), Sie An 谢安. Obvykle se pro takovou významnou návštěvu připravila bohatá hostina, nicméně Lu Na nachystal pouze čaj se sušeným ovocem. Naneštěstí se jeho synovec rovněž doslechl o příchodu generála a potají připravil vybrané hody, na
které následně generála pozval. Poté,
když host odešel, vynadal rozzlobený
Lu Na svému synovci se slovy: „Neprojevil jsi žádnou úctu, ale naopak jsi pošpinil mou čest!“ Tento příběh se pak
stal ukázkovým příkladem konfuciánské skromnosti a vzorem pro následující generace.
V době roztříštěnosti se na čaj nahlíželo jako na symbol skromného života nejen proto, že byl běžně rozšířen ve
vyšších i nižších vrstvách společnosti,
ale také (a to především) z důvodu jeho
nízké ceny. Jinými slovy,
spojení čaje s morálkou
vzniklo nikoliv na základě výjimečných účinků
čaje, nýbrž na jeho hodnotě ve společnosti, což
mj. znamená, že rozhodující roli hrála právě cena na trhu. Přesto bychom neměli opomenout
konfuciánské hodnostáře a učence, neboť právě oni uvedli ideál „píle a skromnosti“ do souvislosti s čajem a zasloužili se o tradici „pěstování skromnosti“ skrze čaj.

Z D R AV Í
Buddhistická
meditace

Foto: Samphotostock.cz

V čínské medicíně je reishi jednou z nejvíce využívaných léčivých hub v celé Asii.
Má více než 4000 let starou tradici. Spektrum jejích účinků a využití je velmi široké, a proto je právem nazývána ROSTLINOU NESMRTELNOSTI.

Houby
mocné
síly II. díl

Lék věčného života – REISHI
(Ganoderma Lucidum, Lingzhi, Lesklokorka lesklá)
Markéta Sulánská
www.sulanska.com

Tato houba v přírodě roste na trouchnivějících
kmenech a pařezech v přímořských oblastech Číny. Plodnice obsahují mnoho biologicky aktivních chemických sloučenin. Významný
je obsah 16 aminokyselin a stopové minerální látky jako železo, hořčík, zinek, měď, mangan a germanium. Účinná látka ganoderan je
označována za vitamín budoucnosti.
Dnes se reishi, které se používají k léčebným účelům, pěstují v laboratořích, ve velmi přísných podmínkách (společnost MRL).
V Asii je natolik oblíbená, že je pěstována
i v domácnostech jako např. bonsaje.
Lesklokorka je velmi silný imunostimulant. Posiluje odolnost vůči virovému

a bakteriálnímu onemocnění. Má velké
uplatnění po operacích, a při fyzickém
a duševním vyčerpání. Je známá i svými detoxikačními účinky. Posiluje a čistí játra. Vzhledem k podpoře imunitního systému zvyšuje odolnost proti viru
HIV.
Účinně reaguje u alergického astmatu. Zmírňuje alergické senzitivní reakce,
neboť potlačuje uvolňování histaminu.
Reishi je také podávána jako prevence
proti bronchitidě, zastavuje kašel a přeměňuje hleny.
Dalším vzácným účinkem je její vliv na
nervovou soustavu.

inzerce

Mykologický výzkum renomovaného
britského výrobce pro Vaše zdraví!
Doplněk stravy

Čchanový buddhismus, o kterém jsme se
zmiňovali v minulém
díle našeho seriálu,
se zasloužil o rozšíření čaje mezi obyčejný lid a rozvoj čajových plantáží, které spadaly do vlastnictví konkrétního
kláštera, což mj. vedlo i ke zdokonalení techniky pěstování čaje. Hovořili jsme také o tradičním zakladateli čchanového buddhismu Bódhidharmovi (6. století), s nímž je podle legendy spojován objev čaje. Nicméně podle dochovaných záznamů z Knihy dynastie Ťin 晋书 žil již v době Východních Ťin (317–420) v chrámu
Čao-te 照德 (nacházel se v dnešním městě Chan-tan v provincii
Che-pej) jistý mnich jménem Šan
Tao-kchaj 单道开, jenž zde vytrvale meditoval od rána do noci
a pil čaj, aby zahnal únavu a spánek a znovu nabral sil 饮茶苏. Jiný mnich jménem Fa Jao 法瑶
z doby dynastie Liou Sung (420–
479), který praktikoval buddhismus v chrámu Siao-šan 小山 (nacházel se v dnešním městě Te-čching v provincii Če-ťiang), zase každý den pil čaj, aby pročistil
tělo a udržel se v dobré zdravotní kondici.
Ve čchanovém buddhismu se
na čaj pohlíželo však nejen jako
na regenerační prostředek, ale
i jako na nápoj pomáhající mnichovi dosáhnout stavu klidné
a čisté mysli, a proto je charakter
čaje totožný s charakterem buddhistické meditace, neboli „chuť
čaje a čchanu je stejná“ 茶禅一
味. Buddhistický mnich Ťiao Ran
皎然 z dynastie Tchang, který poprvé použil výraz „cesta čaje“ 茶
道, praví ve své básni o pití čaje, že
čaj „očišťuje od spánku“ 涤昏寐,
„zbavuje starostí“ 破烦恼 a „kultivuje ducha“ 清我伸. Kromě toho uvádí pití čaje do souvislosti
s „buddhistickým procitnutím“
大彻大悟, a dává tak čaji úplně nový rozměr.
Příští díl: Rozkvět čaje
za dynastie Tchang

houbová biomasa
mycelia (podhoubí)
a primordia
(mladých plodnic)
v baleních po
90 tabletách á 500 mg,
nebo po 250 g
velmi jemně mleté

TRITON-MRL vyvážená kombinace pro větší efekt
⅓ Cordyceps sinensis – housenice čínská
⅓ Lentinula edodes – houževnatec jedlý
⅓ Ganoderma lucidum – lesklokorka lesklá
V naší nabídce
naleznete též tyto
jednodruhové
houbové přípravky:

• Auricularia-MRL: boltcovitka
ucho Jidášovo
• Blazei-MRL: žampion brazilský
• Cordyceps-MRL: housenice čínská
• Coriolus-MRL: outkovka pestrá
• Hericium-MRL: korálovec ježatý
• Maitake-MRL: trsnatec lupenitý
• Pleurotus-MRL: hlíva ústřičná
• Polyporus-MRL: choroš oříš
• Poria-MRL: pórnatka kokosová
• Reishi-MRL: lesklokorka lesklá
• Shiitake-MRL: houževnatec jedlý

Informace k enzymatické aktivitě jednotlivých
hub a výzkumům naleznete na internetu.

Britská společnost Mycology Research Laboratories (MRL) je přední
světový výrobce přípravků na bázi houbové biomasy. MRL v souladu s požadavky na výrobu potravin v EU klade nesmírný důraz nejen na kvalitu (spolupráce se špičkovými odborníky, certifikáty GAP, GMP, organického původu), ale rovněž i výzkum – své produkty pravidelně nasazuje do
klinických testů u nejrůznějších zdravotních obtíží.
Význam houbové výživy – už více než 3000 let se používají a uctívají určité druhy jedlých hub, které mají domov v Číně a Japonsku, a to pro
schopnosti udržovat zdraví, podporovat imunitní systém, působit antioxidačně či vylučovat z těla jedovatosti.

Výhradně dováží PRAGON s.r.o.
…s poradenstvím a možností osobního nákupu
v prodejně Cesmína.bio, Londýnská 43, Praha 2

tel: 774 262 734 • www.cesminabio.cz

Přes internet možnost POŠTOVNÉ ZDARMA!*

*Podmínky uvádíme na internetu www.lecivehouby.cz
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Náš knižní tip!

Podzimní recepty z knihy
PODZIMNÍ PYRÉ

I z pilířů čvachtanic, tedy z brambor
a mrkví, se dá vykouzlit chuťově barevné jídlo, které svými nasládlými podtóny muškátového oříšku a skořice důkladně zahřeje.
Potřebujete: 1 kg brambor a mrkve, ½ hrnku kokosového nebo jakéhokoli rostlinného
mléka, ½ lžičky soli, ¼ lžičky nastrouhaného
muškátového oříšku, ¼ lžičky skořice
• Jemně očistěte a propíchejte brambory a mrkev, a pečte na papíře na pečení
45–60 minut na 220 °C, dokud nezměknou. Nechte vychladnout.
• Brambory oloupejte. Ve velké míse
smíchejte s ostatními přísadami a ručním mixérem rozšlehejte do hladka.

Veg mňamky nejen
pro vegan(k)y
Autorka Martina Čermáková s úspěchem prezentuje veganskou kuchyni, ne jako nezáživnou kombinaci
zeleniny a zrní, ale jako chutnou až
dekadentní, snadno připravitelnou
krmi. Neklade důraz na zdravotní
a etické aspekty vegetariánského vaření, spíš se snaží představit čtenářům to nejchutnější z veganské kuchyně v hravém a odlehčeném tónu
bez dogmat. Její knížka je totiž určená nejen vegetariánům, veganům či
lakto-ovo vegetariánům, ale i těm,
kteří chtějí experimentovat s novými
přísadami nebo rostlinnou stravou,
těm, kteří o veganství nikdy neslyšeli, skeptikům, idealistům a možná i zažraným masožravcům. Vždyť
mlsní jsme přece všichni, nebo ne?
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DÝŇOVÉ KARI

Kari může jen těžko chybět ve výběru vegetariánského nej. Tohle pojetí od kamaráda a kari nadšence si zaslouží nesmrtelnost nebo přinejmenším dočasný obdiv.
Potřebujete: 2–3 hrnky basmati rýže, 1 velkou plechovku kokosového mléka, středně
velkou dýni nakrájenou na kostky, 3 středně velké cibule, na kostky, 1 velkou červenou
papriku, 3 světle zelené papriky najemno nasekané, chilli papričky najemno nasekané
(1 pro jemně pikantní, 3 pro ostrou variaci),
2–3 lžíce skořice, 2–5 lžic kari koření, 1 banán na plátky, balení nesolených arašídů, olivový olej, čatný

Vlastní kari koření:

(Uchovejte ve vzduchotěsné nádobě.)
4 lžíce kurkumy
4 lžíce skořice
4 lžíce mleté papriky
3 lžíce chilli koření
2 lžíce mletého zázvoru
1 lžíce mletého kmínu
1 lžíce kardamomu
1 lžíce koření garam masála

• Předehřejte troubu na 200 °C.
• V míse smíchejte kostky dýně s olivovým olejem, skořicí a špetkou soli,
a pečte 20 minut.
• Na pánvi smažte pár minut cibuli, až
změkne, zhnědne, a lehce zkaramelizuje. (Klidně přidejte 1–2 lžíce vody.)
• Přidejte upečenou dýni a lžíci kari koření. Míchejte pár minut.
• Přidejte červenou a světle zelenou papriku. Na středním ohni 5 minut smažte.
• Vmíchejte kokosové mléko a víc kari
koření.
• Přiveďte k varu a na nízkém ohni zvolna vařte pod pokličkou 40–60 minut.
(Vhodná chvíle přidat chilli papričky.)
• Kari navrstvěte na rýži s arašídy a podávejte s banánem a čatný. (V případě, že
přeceníte svou toleranci chilli, jednoduše přidejte třtinový cukr, který pikantnost zjemní.)

ČOKOLÁDOVO-KÁVOVÉ ŘEZY

Tento výtvor kombinuje tři nejnepostradatelnější a občas nejpodstatnější dary
přírody: čokoládu, espresso a nasládlé
tmavé pivo.
Potřebujete: 100 g hořké čokolády, 2 lžíce instantní kávy, ¼ hrnku sójového mléka,
¾ hrnku cukru, ½ hrnku slunečnicového oleje, 2 lžičky vanilkového extraktu, 1½ hrnku
mouky, ¼ hrnku kakaa, ½ lžičky skořice,
½ hrnku piva, 1 hrnek rozpůlených vlašských
ořechů (nebo pekanů), 1 lžičku prášku do pečiva, ½ lžičky jedlé sody, špetku soli
• Předehřejte troubu na 170 °C a lehce
vymažte formu o rozměrech 22 x 33 cm.
• Ve vodní lázni rozpusťte čokoládu.
• Mezitím v míse smíchejte sójové mléko, cukr, olej, extrakt a pivo.
• V jiné míse spojte mouku, kakao, prášek do pečiva, jedlou sodu, sůl a skořici.
• Vmíchejte sypkou směs do tekuté
a přidejte roztavenou čokoládu.
• Přidejte vlašské ořechy a směs vlijte na
plech. Pečeme asi 35–40 minut.
Knihu si můžete objednat na
www.energyobchod.cz

Bílkoviny (proteiny) jsou jedním z nejposvátnějších
makronutrientů, jež umožňují existenci našeho života.
Skládají se z dlouhých řetězců esenciálních aminokyselin. Tyto aminokyseliny si tělo není schopno samo
tvořit, a proto je důležité přijímat je ve stravě.

MAKROBIOTIKA – STRAVA VYVOLENÝCH

Makrobiotika
a bílkoviny
MÝTY: Na počátku dvacátého století vzniklo naneštěstí několik chybných vědeckých závěrů ohledně
množství a kvality bílkovin, které stále ovlivňují současná dietetická doporučení. Například kulturní předsudek, že více bílkovin znamená lepší zdraví a vitalitu, se postupem času ukázal jako zcela nesprávný.
Také přesvědčení, že pouze živočišné bílkoviny jsou jedinými
správnými proteiny pro člověka, je dnes vyvráceno.
Současné výzkumy jednoznačně ukazují, že nadměrné
množství konzumace živočišných bílkovin (masa a mléčných výrobků) je příčinou mnoha závažných onemocnění včetně rakoviny. Naproti tomu se vědeckým týmům potvrdilo, že bílkoviny rostlinné (luštěniny, obiloviny) jsou
pro organismus mnohem lépe stravitelné a méně škodlivé.
ROSTLINNÉ BÍLKOVINY: sója, sezamová semínka, amarant, quinoa, pohanka, celozrnná rýže, ječmen, kamut,
všechny luštěniny jako cizrna a fazole.
Jednoduše řečeno: pokud chceme nahradit živočišné bílkoviny (maso a mléčné výrobky) za rostlinné, najdeme je v téměř každé luštěnině a celozrnné obilovině!!
MAKROBIOTICKÝ TALÍŘ se skládá z 50 % obilovin, 25 %
bílkovin, 20 % zeleniny, 5 % mořských řas, kvašené zeleniny
a moučníků. Což zcela logicky zaručuje vyvážený příjem všech
aminokyselin a proteinů, kolik tělo potřebuje. Navíc se v makrobiotické kuchyni hojně používá miso, sojová omáčka a sezamová sůl, což jsou bílkoviny v rostlinné formě.

Markéta Sulánská

www.sulanska.com

Na základě všech těchto faktů je zřejmé, že makrobiotická
strava odpovídá naprosto zdravému stravovacímu systému.
Příjem bílkovin a skladba esenciálních aminokyselin je zcela vyvážen do takové míry, že není nutné je tělu v žádných
doplňcích stravy dodávat.
V neposlední řadě je třeba mít také na paměti, jak makrobiotika souzní s ekologickou rovnováhou této planety. Konzumace masa v měřítku současné spotřeby velmi zatěžuje
křehký ekosystém země (doporučuji zhlédnout film HOME).
Makrobiotické recepty pro radost najdete
na www.dyne-na-parezu.cz.

inzerce

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

www.cesminabio.cz
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Bylinná léčba tvoří jeden ze základů ájurvédské léčby. V současné době se zvyšuje zájem
o byliny jako alternativní léčbu k západním chemickým lékům. Např. celosvětový výzkum
naznačuje, že volné radikály přispívají k degenerativním chorobám. Ájurvédské byliny patří
mezi nejlepší známé antioxidanty, působící proti volným radikálům. V ájurvédě se uvádí, že
pravou léčbou je ta, která léčí nemoc bez nežádoucích účinků. Chemické léky u chronických
nemocí jen potlačují příznaky a vyvolávají nežádoucí účinky. Bylinná léčba tvoří základ ájurvédské terapie spolu s jídelníčkem, první ovlivňuje druhé a naopak.

Proč zvolit ájurvédskou
bylinnou léčbu
MUDr. David Frej

Amalaki (Emblica officinalis)

Léčba příčiny

Stravou a bylinami lze vyléčit i tzv. nevyléčitelné nemoci a rakovinu. Je však
nutný aktivní přístup pacienta a změna
životosprávy, stejně jako vytrvalost a víra. Bylinná léčba vyžaduje určitý čas pro
léčbu jakéhokoliv problému, neboť daný
problém je léčen se zaměřením na příčinu. Z tohoto důvodu se předpokládá, že
ájurvédské bylinné výrobky jsou užívány
s důvěrou, pravidelně a po dlouhou dobu. Desetiletý zdravotní problém nelze
vyřešit během 14 dnů. Proto je ájurvédská bylinná léčba odlišná od léčby v západní medicíně, neboť chemická léčba odstraňuje příznaky na určitou dobu rychle, kdežto byliny působí přímo na příčinu, a tento přístup vyžaduje delší čas. Chemické léky ovlivňují většinou pouze příznaky, a to často s vedlejšími účinky. Ájurvédské byliny nahraPupečník (Centella asiatica)

www.dr.frej.cz

zují též synteticky, uměle vyráběné vitamíny. Proč se dopovat chemickými vitamíny, minerály, které nejsou tělu přirozené a účinkují jako drogy? Z bylin, pokud jsou sušené a drcené v celku, nejlépe v kapslích, z nichž se na rozdíl od tablet zcela vstřebají, zužitkuje organismus
všechny látky.

Byliny v ájurvédě

Kdysi dávno vyslal učitel své žáky,
aby přinesli rostlinu,
která nemá léčivé účinky. Pochválen byl ten, který se vrátil s prázdnýma rukama. Podle ájurvédy má léčivou účinnost každá rostlina, pokud se použije správně. Byliny jsou
velmi účinnou a jemnou léčbou, proto se v ájurvédě považují za potravinu, nikoli lék s chemickými léky. Například jeden plod amalaki (Emblica officinalis) nabízí dvacetkrát více
vitamínu C než jeden pomeranč. Má
také antioxidační a regenerační účinky, neboť každá bylina působí na mnoha úrovních. Byliny dosahují terapeutických hladin až po několika týdnech,
proto se vyžaduje jejich užívání po dobu
několika měsíců. Ájurvédské byliny se
sbírají v určitou dobu, kdy je jejich účinek nejsilnější.

Působení jednotlivých bylin

V ájurvédě se byliny podávají individuálně podle konstituce, neboť jsou různých vlastností. Každá bylina má specifické vlastnosti podle toho, o jakou část
42
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rostliny se jedná. Některé rostliny působí
na určité orgány a tkáně (svaly, krev, tukovou tkáň apod.) a některé mají vysoce
specifický účinek na určitý systém, takže se používají na všechny nemoci daného systému. Vhodně podané byliny nemají nežádoucí účinky. Lze je podávat

Katuki (Picrorhija kurroa)

v různých lékových formách, v tabletách, prášku, pastě, džusu, roztoku a olejích. Užívají se často s jídlem, pak se snadno ze zažívacího traktu vstřebávají.
Ve své praxi používám ve většině případů byliny pěstované jen na biofarmách
nebo z volného sběru. Po určitou dobu
lze používat jednotlivé byliny nebo jejich
kombinace, neboť jedna bylina podpoří účinek jiné. Směsi bylin působí na nemocného člověka rychleji než na zdravého jedince. Zajímavostí je, že jedna bylina působící na určitý orgán může přidáním jiné byliny ovlivnit tkáň jinou. Například gokšura neboli kotvičník (Tribu-

4x foto: Archiv autora

Tulsi (Ocimum sanctum)

lus terrestris) rozpouští močové kameny.
Po přidání koriandru putuje do ledvin
a rozpouští ledvinové kameny.
Největší výhodou bylinné léčby jsou
její preventivní a léčebné účinky na
chronické nemoci.

ská a bazalka posvátná (Tulsi). Jejich
zdravotní účinky jsou ale slabší. Například kutki (Picrorhiza kurroa, nacházející se v unikátní trojkombinaci s dalšími dvěma bylinami v přípravku na regeneraci LKC) patří k nejsilnějším bylinám na nemoci a regeneraci jater, u nemocí jako borelióza nebo hepatitida, a její účinek byl i ve srovnávacích
vědeckých studiích třikrát silnější než
známý ostropestřec mariánský. Mnohé
byliny navíc rostly i ve střední Evropě,
a při nedávné návštěvě na Slovensku
mi jeden botanik sdělil, že ještě nedávno rostlo vynikající ájurvédské antibiotikum Neem v okolí Bratislavy.
Podle mého učitele dr. Singha, který sestavoval mnohé kombinace, které

v léčbě s úspěchem používám, je vhodné užívat kapsle s celými nadrcenými
bylinami, sirupy nebo extrakty z bylin.
Kapsle v celulóze se rozpustí spolehlivě v trávicím traktu, a mohou tak působit v organismu. Ájurvédské čajové
směsi mají jen slabý účinek a často obsahují mnohé příměsi, které nemají léčebný účinek a jen zlepšují chuť. Mnohé byliny totiž vůbec nechutnají dobře,
jsou trpké nebo příliš hořké na to, aby
je většina lidí byla schopná dlouhodobě konzumovat. Doporučuji proto kupovat přípravky, které obsahují certifikované organické byliny (uvedeno na
etiketě), neboť takový bio výrobek daleko lépe působí v těle a jeho koupí navíc
podporujete pěstování na biofarmách.

Příklady ájurvédských bylin a jejich účinků
pro jednotlivé tkáně a orgány:

Mozek: Brahmi, Ašvaganda, Džatamamsi • krev: Bskin, Neem • játra: Picrorhiza kurroa • srdce: Ardžuna • tlusté střevo: Triphala • močové ústrojí: Amalaki,
Goksšura • ledviny: Punarnava, Gokšura • diabetes: Glucohealth • plíce: Tulsi,
Puškarmul • nadváha: Gymnema sylvestre • předmenstruační syndrom a menopauza: Šatavari, Zdraví pro ženu.

Důležité ájurvédské byliny

Ze své praxe vím, že v mnoha případech působí ájurvédské byliny silněji než takzvané evropské druhy. Mnohé z ájurvédských mají své příbuzné
i u nás, například chřest a chřest hroznovitý (Šatavari), nebo bazalka evrop-

Byliny jsou součástí mnoha kombinací v přípravcích. Jednotlivé dávkování je vhodné konzultovat s ájurvédským lékařem, popř. dodržovat dávkování uvedené na etiketě.

inzerce

Powerjóga Edice 2011
Nový set dvou DVD vychází 24. 10. 2011!

Výjimečná nabídka pro čtenáře časopisu JÓGA DNES!
Získejte 50% slevu na nové exkluzivní 2 DVD
S tímto kupónem za pouhých 175 Kč! + 99 Kč poštovné a balné (Běžná cena 349 Kč)
Tato nabídka platí pouze pro zásilky v České republice.

Vystřižený kupón zašlete na adresu redakce JÓGA DNES, Hellichova 1, Praha 1 118 00 nebo naskenovaný na e-mail: ctenari@jogadnes.cz



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

jméno
ulice

Powerjóga Edice 2011

příjmení
číslo popisné

e-mail kontakt

město

PSČ

telefonní číslo
ED

datum

podpis

ICE

Všechny údaje
jsou povinné
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Formy cvičení body&mind, jinak nazývané
pomalé cvičební styly, mají jeden společný cíl
– vyladit tělo a mysl k optimalizaci všech tělesných funkcí. Ale jak je máme chápat a jak
provádět? Jak pohybem ovlivnit funkci pohybového aparátu, aby na nás nemohly bolesti
zad a páteře?

Cvičením
k harmonizaci
těla
Mgr. Eliška Novotná
Za základní fyziologický princip cvičení pro udržení kondice a zdraví je považováno předcházení či úprava svalových dysbalancí. Jinak řečeno, svaly,
které nejsou v rovnováze, se snažíme
k rovnováze přivést. Činíme tak protahováním svalů s tendencí ke zkracování a naopak posilováním svalů s tendencí k ochabnutí. Z hodin tělesné výchovy a populárních časopisů máme
zažito, jak je nezbytné posilovat břicho,
záda a hýždě nejen proto, abychom vypadali co nejlépe, ale také proto, aby nás
záda nebolela.

Nestůjme jako Tyrš
Je to však ideální terapeutický přístup? Bohužel ne. Již dávno je přežitý
a medicínou potvrzený negativní vliv
tzv. Tyršova postoje na postavení páteře a funkcí svalů trupu. Prsa vystrčená
vysoko před sebe a lopatky k sobě se už
nenosí. Bylo prokázáno, že se při tomto držení těla nemohou do svalových řetězců a pohybových vzorů svaly zapojit
optimálně a tělu chybí základní stabilizace v hloubce trupu.
Analytické metody cvičení, tj. cvičení na přístrojích v posilovně, kalanetika, cvičení na problémové partie a další, pracují jen s určitou částí těla. Není
to zcela špatně, můžeme však cvičit i lépe. Nezbytný je komplexní přístup k celému tělu, k celému člověku.
Příkladem cvičení celistvého přístupu
jsou jóga, tchai-čchi, rehabilitační me44
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TIP

Čtenářům doporučuji novou knihu:
Fyziologie a klinické aspekty pohybových aktivit.

tody vycházející z vývojové kineziologie,
cvičení dle Feldenkraise. Tento druh cvičení nám zajišťuje dobrou funkci pohybového aparátu, těla jako celku, neboť
využívá centrální pohybové programy.
Jsou to programy uložené v nejvyšším řídicím centru, v koncovém mozku. Jsou
nám lidem dané, vrozené, ale nikoli neměnné. Zdravé miminko má předem naprogramováno, jak se naučit držet polohy, lézt, chodit a stát vzpřímeně v prostoru. S postupem času se začneme chovat
jinak, sedavěji, pohodlněji a programy
se mění současně se změnou našeho životního stylu. Je třeba si tuto skutečnost
uvědomovat a znát nadstavbu nad pouhým protahováním a posilováním vybraných svalových skupin a chápat funkci pohybového aparátu v souvislostech.

Jak zdokonalit práci se svým tělem
Vypněte na chvíli mozek a zaposlouchejte se do svého těla. Začněte si uvědomovat, jak pracuje jako celek, ale i jeho jednotlivé části. Ať už myjete nádobí,
koukáte na televizi, nebo ryjete zahra-

du. Máte ponětí, jak si v prostoru stojí
pánev? Stojíte nohama na zemi? Jak
držíte hlavu? Lopatky? Dýcháte?
Při každé práci, v každé pozici překontrolujte, že je vaše pánev vzpřímená,
není naklopená ani vpřed ani vzad. Nohy se dotýkají podložky celou možnou
plochou i bříšky prstů. Páteř je napřímená. Ramena rozložená do stran, lopatky jsou spuštěny dolů a do stran od
páteře. Hlava je také vzpřímena, brada
lehce přitažená ke krku.
Dalším krokem bude začít pohyby
vědomě řídit. Dobrým cvičením se může stát běžný denní život, nejsou potřeba speciální lekce, jen chuť věnovat se
sobě samým. Pohyby během dne provádějte s minimální možnou silou, nejlehčeji, jak dovedete. Pak budou cviky
či pozice prováděny ekonomicky, nebudou se zbytečně zatěžovat systémy svalů, které máme přetížené např. sedavým stylem života.
Tělo, které nepracuje v harmonii, začne dříve či později někde vydávat bolestivé signály. Jedna má klientka, mladič-

Radí odborníci z největší laboratorní sítě synlab czech:

VYVARUJTE SE
nebezpečí alergií!
Pozor na hmyzí bodnutí
Hmyzí bodnutí bylo strašákem alergiků po celé letní období. Kdo si však myslí, že první podzimní dny s sebou přinesou velký alergický oddych, je na omylu.
Výrazné nebezpečí tohoto období přináší zesláblý hmyz v podzimním období,
který bývá agresivnější než obvykle.
Hmyz, který může vyvolat život ohrožující reakce, patří do rodu blanokřídlých, nekouše, ale vstřikuje jed při bodnutí. Na pobodání hmyzem je v České republice alergických 1 až 3 % lidí. Včely a čmeláci nejsou „přirozeně“ agresivní. Bodnou
v případě ohrožení, nebo když cítí nebezpečí. Vosy a sršni jsou naopak velmi agresivní a sami napadají. Po včelím či vosím bodnutí dojde ke vzniku malého,
svědivého pupenu, který většinou velmi brzy vymizí. Nejde o alergii, ale o místní reakci na hmyzí jed.
Lokální alergická reakce je již větší. Objevuje se bolestivý rudý otok, který se
může šířit a přetrvávat i několik dnů. Systémové reakce jsou nejzávažnější a nejnebezpečnější. „Projeví se často velmi prudce celým souborem respiračních a kardiovaskulárních příznaků, jako je kopřivka, otoky, zvracení, průjem, rýma, dušnost, ztráta vědomí,
anafylaktický šok a v nejhorším případě můžou skončit fatálně,“ upozorňují specialisté ze
synlabu. Riziko vzniku systémové reakce je nižší u dětí. Každý pacient s alergickou reakcí po bodnutí hmyzem by měl být řádně vyšetřen alergologem. Ten určí další léčebný postup a vybaví pacienta pohotovostním balíčkem pro případ
opakovaného bodnutí.

Už jste výše popsané zažili?
Pokud ne, zkuste
následující cvik:
Ve stoji se opřete celými chodidly
do země, roztahujte prsty na nohou
od sebe, kolena jemně pokrčte
a vytočte ven, tak aby směřovala
nad ukazováčky nohou. Pomyslný
ocásek – kostrč jemně stáhněte
k zemi, jen tak, aby nedošlo k pohybu v bedrech. Ta jsou lehce prohnutá. Vzpřímenou páteř i s hlavou
vysunujte ke stropu, hrudník a lopatky nezvedejte, naopak je nechte
níže u pánve. Pažemi obejměte pomyslný velký míč v úrovni pasu,
lokty táhněte od těla. Přidejte pocit,
jako byste si chtěli palce nohou
strčit do pusy. Vydržte v pozici, dýchejte, vychutnejte si vjemy z těla.
Takto radostně a elegantně můžete každý den pokračovat k harmonii svého těla.
Nezkrácený článek naleznete na
www.jogadnes.cz

Alergie na mořské plody

PR prezentace

Foto: Samphotostock.cz

ká sportovkyně, studentka Fakulty tělesné výchovy a sportu, si nevěděla rady
s bolestmi v bedrech. Jak probíhala terapie? Nedivte se, začaly jsme ubírat na intenzitě všeho, co dělá a pracovat na uvědomování si, jak se tělo při sportu chová. Teprve později na dýchání, držení těla a společné práci břicha a zad. A změny k lepšímu se dostavily. Jaké poselství
bych vám tímto ráda předala? Učme se
a zdokonalujme v práci s naším tělem.
Přiměřeným cvičením a pohybovou aktivitou se tělo harmonizuje. Využijte
rozmanitých druhů cvičení a vyberte
si tu, po které tělo pěkně cítíte a je vám
dobře. Dejte na své pocity, protože ani
vysoká škola tělesné výchovy vás nemusí
naučit optimálnímu provádění pohybů.
Věřte, že nepotřebujeme rozebírat při
cvičení pocity jako: teď cítím, jak mi
pracuje pravý šikmý břišní sval. Lépe
je soustředit se na břicho v celé své šířce, hloubce i kráse. Na teplo, které se při
cvičení rozlévá procvičovanou oblastí.
Ještě lépe je, pokud se dostaví při cvičení pocit, jak nás břicho i záda obepínají a drží jako korzet, ve své síle společně,
teplo se rozlévá břichem i zády. Nic nás
nebolí, volně dýcháme a při každém nádechu se spodní žebra rozpínají do stran.

Mezi velké lahůdky posledních let patří mořské plody. Gurmáni již nemusí za těmito pokrmy jezdit k moři
či vyhledávat specializované prodejny a restaurace. Dary moře nabízí již řada běžných restaurací a pizzerií, také
v každém supermarketu je bohatý výběr. Přesto existuje
skupina lidí, kteří by si měli dávat na tyto lahůdky pozor.
Osoby, které trpí alergií na pyly a roztoče, mívají
alergie na potraviny častěji než běžná populace. K nejčastějším potravinovým alergiím, které se mohou projevit u pacientů alergických na roztoče a šváby, patří
alergie na korýše. Ta může způsobovat reakce přímo ohrožující život. Pokud jste
tedy alergičtí na roztoče a šváby a chystáte se na dobrou večeři, vyhněte se raději těmto mořským lahůdkám.
Více informací naleznete na www.prevencezdravi.cz nebo www.synlab.cz
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I N S P I R AC E
S kamarádkami se obvykle scházíme
u kafe. Posezení u dobrého vínka je rovněž hodnoceno kladně, ale taková akce
již vyžaduje větší časový prostor, vítaný
je také odvoz domů a následný den volna. A takový luxus si přece jen člověk
nemůže dopřávat tak často. To hodinka
u kafe je jiný kafe.

Pravidla kavárny
Marcela Macáková
Těch šedesát minut si při průměrných organizačních
schopnostech dovede ušetřit každá z nás minimálně jednou do měsíce. Při zatím posledním setkání se jedna z nich
vytasila s hustě popsaným papírkem, který vytáhla ze svého diáře. „Sepsala jsem si pár pravidel pro přežití,“ pravila.
Ne, neinspiroval ji žádný katastrofický film ani depresivní
vize roku 2012, ale vysoký krevní tlak, který jí naměřil doktor po té, co zkolabovala v práci. Od té doby si prý sepisuje
zásady, které by jí pomohly udržet její život v poklidnějším
tempu. Na všech známých loudí jejich rady a tipy, a dnes jsme
přišly na řadu nad chutným cappuccinem my. Nejdřív jsme
ale chtěly znát její dosavadní úlovky, to dá rozum.
Tady jsou tři, které jsme nominovaly jako naše první
adepty na zlatá Pravidla kavárny. Třeba se vám také budou
hodit.
1. Zítra je taky den, a hlavně zítra je jiný den. Ano,
v druhé části cítíte správně závan větru slavného románu Jih proti severu (Gone with the Wind), kde toto životní
krédo razila krásná a vychytralá Scarlett. A že se jí podařilo přežít dost pekelných situací!
2. Nejde-li o život, jde o hov… Heslo, které jsem shodou
okolností našla před lety i já v jedněch vysokoškolských
skriptech a čím dál víc této pravdě rozumím. Vlastně bych
některým lidem doporučila posedět si hodinku měsíčně
v čekárně na úrazovce některé nemocnice, případně nakouknout do pokojů dlouhodobě nemocných. Aby měl
člověk trochu jasněji ve svých prioritách… Nepříjemná
sousedka a vznětlivý šéf? Kapající kohoutek a vysoké poplatky za telefon? A jaké že jsou vaše problémy? Aha. Někdy se rozčilujeme opravdu zbytečně, nemyslíte?
3. Vyhrát neznamená vždy zvítězit. Když vás někdo převálcuje, překřičí, zkrátka vyhraje silou, kterou jste nebyla v
tu chvíli schopna zvládnout a podlehla jste jí, věřte, že to
pro druhou stranu není žádné trvalé vítězství a pro vás totální prohra, kterou byste si měla vyčítat. Nenechte ze sebe
dělat rohožku, ale zároveň se nepouštějte do marných bojů,
které vám ubírají sil. Používejte rozum i cit. I ústup je někdy
součást bojového plánu. A vězte, že nic netrvá věčně. Jen si
vzpomeňte, kolik diktátorů svrhnul dříve či později podrobený lid 
A co vy? Jaké je vaše motto, které vás drží nad vodou?
46
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Susan Mumfordová

Masáže od A do Z
Nejlepší cesta, jak si osvojit
příjemné umění masáží.
Umění masáže provází lidstvo
odnepaměti. Správně provedená
masáž nejenom uleví od bolesti,
ale dokáže také povzbudit intimitu
mezi partnery, snížit stres nebo navodit relaxaci. A to všechno máme v dnešní uspěchané době zapotřebí.
Masírování je oblíbené snad všude, ale jsou země, které je
dovedly k dokonalosti. Proto se kromě běžnějších masáží seznámíte i se stylem švédským, čínským, japonským a různými jinými metodami. Podle podrobných návodů a barevných
fotografií se lehce naučíte postupům pro celé tělo i jednotlivé části, dozvíte se, co pomáhá proti bolestem zad, jak nejlépe masírovat sportovce, ale i malé děti a mnoho dalších věcí.
Budete spokojenější, výkonnější, odpočatější a vnesete si
do života novou radost.

Gregor Maehle

AŠTÁNGA VINJÁSA JÓGA
Podrobný průvodce
základní sestavou
Publikace vynikajícího australského učitele jógy Gregora Maehleho je dnes všeobecně přijímána jako nejúplnější studie aštánga vinjása jógy a jako mimořádně cenný zdroj informací k praxi i filozofii této globálně nejrozšířenější formy jógy. Najdete v ní detailní
výklad všech ásan a doprovodných pohybů tzv. základní sestavy (primary series), který je doplněn důležitými anatomickými
a fyziologickými poznámkami, tipy pro začátečníky i významnými souvislostmi přesahujícími do jiných oborů – ať už je to
medicína, sport, fyzika, či mytologie. Příručka tohoto rozsahu
jistě přijde vhod všem nadšencům do cvičení jógy i školeným instruktorům, kteří v ní objeví mnoho nových a cenných inspirací.

Markéta Sulánská

Transcendentní
čakrový systém
Meditační CD naší oblíbené
autorky, které se věnuje
meditacím na čakry 0–13.
Transčakry korelují s poznatky kvantové fyziky a nového
duchovního nasměrování lidstva, kterým je schopnost vytváření
si vlastní reality pomocí vibrace lásky. Meditace provází posluchače postupně celým systémem čaker, což vede ke ztišení
mysli, zklidnění nervového systému a otevření se transcendentním rovinám člověka. Objednávejte na www.cesminabio.cz

Pojeďte s námi cvičit k moři v roce 2012!
• Madeira 15.–22. 4. 2012 (Vašek Krejčík, Jakub Šamberger)
• Sicílie 5.–12. 6. 2012 (Vašek Krejčík, Jakub Šamberger a Katka Bílková)
• Andalusie – Španělsko 21.–28. 9. 2012 (Vašek Krejčík, Jakub Šamberger)

Více na www.capro.cz

NOVÉ PODZIMNÍ
ZÁŽITKY S JÓGOU

Tipy na akce v Energy Studiích
www.energystudio.cz

na www.yogapoint.cz

DETOXIKAČNÍ TÝDEN
Speciální trénink ranní powerjógy
(PO 10. 10. v 7 hod., ST 12. 10. v 8 hod. a PÁ 14. 10. v 7 hod.) s Vaškem
Krejčíkem v Energy Studio HEAVEN Praha 2 • cena 499 Kč
PODZIMNÍ MINISÉRIE TEMATICKÝCH LEKCÍ JÓGY
„PRAKTIKUJTE POZORNĚ“ S DANOU BEIEROVOU
Páteční podvečery v 19:30–21:00 hodin, Energy Studio HEAVEN Praha 2,
cena 650 Kč
7. 10. – záklony „otevřete své srdce“ • 21. 10. – rotace „uvolněte svou páteř“
4. 11. – předklony „najděte svůj vnitřní klid“
ÚVOD DO MEDITACE S VAŠKEM KREJČÍKEM A MONIKOU VAŇKOVOU
7. 10. 2011 • Naučte se relaxovat a společně s námi ochutnejte
jednoduché meditace pro uvolnění!
Energy Studio HOME Praha 1 • cena 299 Kč
YOGA RHYTHMS S KATARÍNOU MIKULANDOVOU
23. 10. 2011 • Pro začátečníky i pokročilé, zažeňte podzimní chmury,
zvedněte si náladu a rozhýbejte se v dynamických sestavách jógy v rytmu
chillout hudby! • Energy Studio HOME Praha 1 • cena 550 Kč

OMLAĎTE SVÉ TĚLO A MYSL
S ÁJURVÉDOU
Seznamte se s ájurvédou a odhalte její pradávnou moudrost. Workshop je věnován
zejména praktickým aplikacím ájurvédy
v denním životě. Vede Barbora Morávková,
24.–25. 9. 2011.
TANTRA JÓGA – PRO PÁRY
Víkendové setkání, kde se naučíte hlubšímu
a láskyplnějšímu kontaktu s partnerem.
Se Zitou Laksha Breitenbacherovou
a Hynkem Nekužou • 1.–2. 10. 2011.
PODZIMNÍ MORÁVKA – SOULAD
ŠTĚSTÍ A ZDRAVÍ
Regenerace čaker, muzikoterapie, arteterapie,
dynamické meditace, celkové posilování organismu, pomoc při léčení potíží. Své celoživotní
zkušenosti vám předají Zdeněk Šebesta,
Lenka Kovalová a Danka Mořkovská
13.–16. 10. 2011
Na portálu

www.yogapoint.cz

POWERJÓGA&JÓGA RETREAT 2011 S VAŠKEM KREJČÍKEM V TEPLICÍCH
Neděle 13. 11. 2011 • čas: 15–17 hodin • cena 570 Kč
kde: SANKALPA, K. Čapka 1383/23, Teplice

najdete aktuální nabídku podzimních akcí.
inzerce

POWERJÓGA&JÓGA RETREAT 2011 S VAŠKEM KREJČÍKEM V BÍLINĚ
Neděle 13. 11. 2011 • čas: 18–20 hodin • cena 570 Kč
kde: Fitness centrum JISKRA, Za Chlumem 821, Bílina
Více informací k oběma akcím: Lenka Schuldesová, mobil: 603 174 923
nebo schuldesova@seznam.cz
inzerce

Life institut
JANA ALTNEROVÁ

KOMPLEXNÍ PŘÍSTUP K VAŠEMU ZDRAVÍ
DETOXIKACE, HUBNUTÍ, MASÁŽE,
JÍDELNÍČKY NA MÍRU, PÉČE O TĚLO

www.lifeinstitut.cz
yomaba.indd 1
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Naplněný život
Simony Stašové
Velká
podzimní příloha

Posilněte se na podzim!

Posilněte se na podzim!

Imunita

Lehkost bytí
s kundaliní jógou
Poznejte rodinné
konstelace
Čaj – Taoistický elixír života

Kupón na

slevu 50 %
na nový DVD set
Více na straně 43

Lehkost bytí
s kundaliní jógou

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

PŘEDPLATNÉ ČASOPISU

Kupón na

na nový DVD set

Čaj – Taoistický elixír života

Cena: 49 Kč/3 €

Chantal
Poullain

Více na straně 43

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

čtvrtletník zdravého životního stylu

ZIMA 4/2010

krása vychází ze vnitř

SOUTĚŽ

SOUTĚŽ

Co je oblíbená zbraň

Ljuby Krbové?
Velká zimní příloha

Vyhrajte nad
stresem!

HUBneMe
ZdRaVĚ!

slevu 50 %

Poznejte rodinné
konstelace

Roční předplatné:
190 Kč/10 €

Otevřené srdce

Velká
jarní
příloha

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

Imunita

Jaro 1/2011

Jóga dnes

Rozhovor

Velká
podzimní příloha

krása vychází ze vnitř

Cvičí David
Koller jógu?

POZOR!

Právě vychází
nové cd
MedITaCe
PRO
ZaČÁTeČnÍKY

Gravidjóga Makrobiotika ájurvéda

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

Naplněný život
Simony Stašové

PODZIM 3/2011

čtvrtletník zdravého životního stylu

Rozhovor

KRÁSA VYCHÁZÍ ZE VNITŘ

Jóga dnes

PODZIM 3/2011

ČTVRTLETNÍK ZDRAVÉHO ŽIVOTNÍHO STYLU

KRÁSA VYCHÁZÍ ZE VNITŘ

JÓGA DNES

JÓGA DNES

ČTVRTLETNÍK ZDRAVÉHO ŽIVOTNÍHO STYLU

INSPIRACE

V těhotenství
relaxujte!

rebalancing Rádžajóga Makrobiotika

Soutěžní otázka:

Co znázorňuje symbol na fotografii?
Tři výherci obdrží symbol, který vidíte na obrázku
a tibetské vonné tyčinky z obchodu
.

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

Předplaťte si 4 čísla JÓGA DNES
pouze za 190 Kč/10 €
Více informací na:

www.jogadnes.cz

TIP

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

Soutěžit je možné jen do 20. 10. 2011!
Vylosování soutěže proběhne 29. 10. 2011, výherce
kontaktujeme a uvedeme na svých webových
stránkách i v příštím čísle!
Správná odpověď na minulou soutěžní otázku:

Antar mauna je jógová meditace, jejíž název
bývá překládán jako „vnitřní ticho“.
Výherci letního čísla 2/2011, kteří vyhrávají vstupenky
do Národního divadla na Topolův Konec masopustu:
Jan Pokorný, Ostrava • Vladimíra Jiránková, Mohelno
Jitka Nováková, Praha 9

Vaše vzdělávací centrum akreditované MŠMT
datum

Termínová listina
Body Mind
Spirit Academy
Více informací a celou
nabídku vzdělávacích
programů, seminářů
a workshopů na rok 2011
a 2012 naleznete na
www.bmsa.cz.

17.–18. 9. 2011
9. 10. 2011
15.–16. 10. 2011
29. 10. 2011
10. 11. 2011 + navazující výuka
10. 11. 2011 + navazující výuka
19. 11. 2011
19.–20. 11. 2011
26.–27. 11. 2011
26.–29. 4. 2012
3. 5. 2012 + navazující výuka
3. 5. 2012 + navazující výuka
3. 5. 2012 + navazující výuka
3. 5. 2012 + navazující výuka

místo • název
Praha • Vinyasa jóga
Praha • Energy flow powerjóga
Praha • Tělo ve zdravém pohybu
Praha • Podzimní seminář aštanga vinyasa jógy
Praha • Instruktor hathajógy
Praha • Instruktor powerjógy
Praha • Body stability workout
Praha • Jóga pro děti
Praha • Jóga pro těhotné
Praha • Master Instruktor powerjógy
Praha • Cvičitel seniorů
Praha • Poradce zdravého životního stylu
Praha • Instruktor hathajógy
Praha/ Luhačovice • Instruktor powerjógy (intenzivní kurz)

lektor

Ladislav Pokorný
Václav Krejčík
Mgr. Eliška Novotná
Ladislav Pokorný
tým lektorů BMSA
tým lektorů BMSA
Sylvie Nikolićová
Pavel Hájek
Ing. Dana Beierová
tým lektorů BMSA
tým lektorů BMSA
tým lektorů BMSA
tým lektorů BMSA
tým lektorů BMSA

NOVINKA: POBYTOVÉ ŠKOLENÍ INSTRUKTOR POWERJÓGY V LUHAČOVICÍCH!
Intenzivní pobytová výuka základního školení Instruktor powerjógy je poprvé připravena do krásných Luhačovic v termínu 30. 7. – 5. 8. 2012.
Týdenní výukový program je určený všem, kteří se chtějí stát kvalifikovaným instruktorem powerjógy, a navíc strávit příjemný čas v lázeňském městečku Luhačovice. Výuka bude probíhat od pondělí do neděle od 10 do 17 hodin a 1 měsíc od skončení kurzu proběhnou
závěrečné zkoušky. Pojeďte strávit příjemný čas s výukou a současně si udělejte dovolenou v lázních.
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KŘÍŽOVKA
Tajenku posílejte nejpozději

Správné znění tajenky z minulého čísla
JÓGA DNES 2/2011:

na ctenari@jogadnes.cz nebo poštou:
JÓGA DNES, Hellichova 1, 118 00
Praha 1, na obálku uveďte KŘÍŽOVKA.

ZDRAVÝ ČLOVĚK MÁ MNOHO PŘÁNÍ,
NEMOCNÝ JEN JEDNO. (Indické přísloví)

do 20. 10. 2011

Na tři výherce čeká kniha Hanky
Luhanové o dětské józe Lali cvičí
jógu s kouzelnými ilustracemi
Kateřiny Mesdag.

Knihy Kameny od A do Z 2 a Léčivé
rostliny od A do Z vyhrávají:
Jarmila Smetanová, Ždánice
Lucie Hartwigová, Brno
Luděk Kretek, Frýdlant nad Ostravicí

KŘÍŽOVKA
49

POSLEDNÍ SLOVO

Meditace pro vodu
Markéta Sulánská

www.sulanska.com

Je to stejná voda, která teče v našich řekách a proudí našimi
potoky. Stejná voda, která v podobě deště zalévá naše zahrady. JE TO PROSTĚ NAŠE VODA!
Proto je třeba, abychom si ji uvědomovali, abychom o ni
pečovali a žili s ní v symbióze.
Nyní si představíme, že stojíme na břehu poklidné, průzračné řeky. Opodál šumí listí lipové aleje a kameny podél břehu
jsou čisté a hladké jako tváře dítěte. Slunce se odráží na hladině a modré vážky laškují ve voňavém vzduchu. Plynutí vody v nás vyvolává radost a lásku k životu… Pozorujeme proud
a slyšíme, jak řeka zpívá! V jediném momentu si uvědomíme,
jak řeka reaguje na naše emoce radosti! RADUJE SE S NÁMI!
Vyšleme vodě lásku a poděkování. Víme, že voda, naše tělo, naše myšlenky i celý vesmír jsme utkáni z jedné a téže
energie. Víme, že vlastně od ničeho zde na zemi i ve vesmíru
nejsme odděleni. Cítíme lásku k vodě, k sobě, k planetě a ke
všemu stvořenému a tvořenému.
Vibrace, které svou představou a svými myšlenkami vkládáme do vibrací vody, se nyní ponesou po celé planetě ve stále se opakujícím vodním koloběhu.
Tuto vytvořenou realitu nyní odevzdáme vyššímu řádu
a necháme vše plynout. Cítíme radost, lásku a vděčnost, že
vodu máme…

TIRÁŽ

VÍRA, MYSL, EMOCE, PŘITAŽLIVOST, ODEVZDÁNÍ

Každý někdy zažil okamžik, kdy ho někdo jiný
přesvědčoval o tom, že je hloupý, ošklivý, nenadaný a že to nikdy nikam nedotáhne. Také
jsme možná slyšeli, že máme velký nos, nohy
do ó, budeme mít brzy pleš a že skoro na beton dostaneme rakovinu.

Pravda je v nás
Foto: Samphotostock.cz

Uvnitřníme se.
Necháme volně
odplouvat své
myšlenky. Myšlenky
odplouvají,
odplouvají…
Celá naše bytost
se napojuje na akt
plynutí, které je
činností vodního živlu.
Uvědomíme si vodu
ve svém těle, v krvi,
v lymfatickém systému,
vodu, která prochází
ledvinami.

Ladislav Pokorný

vinyasayoga.webnode.cz

Říkají nám to rodiče, učitelé, kamarádi, lékaři a také to slyšíme v rádiu, sledujeme v televizi a čteme v novinách. V této lavině zaručených pravd o nás samých jsme úplně zapomněli na
zdroj své vlastní vnitřní moudrosti. Uvěřili jsme druhým. Uvěřili jsme tomu, co o nás říkají a píší. Podíváme se do zrcadla a vidíme ošklivou tvář. Chceme být lepší, hezčí, chceme být někdo.
Chceme být jako sousedův syn, co vystudoval tři vysoké školy. Nebo jako modelka z obálky časopisu, co si každý týden kupujeme. Toužíme se prostě stát někým. Chceme tituly, diplomy, uznání, a hlavně nejméně miliardu na kontě. Stále se za něčím ženeme a stále nejsme šťastní a spokojení. Tedy aspoň ne
na dlouho. Vždycky je něco, co přebije naši spokojenost, něco,
co je ještě třeba získat a vlastnit. Když to získáme, pak už budeme zaručeně šťastní. Na jak dlouho? Maximálně do té chvíle, než zase uvidíme něco, co právě teď nevlastníme. Když chceme ve společnosti uspět, musíme mít něco, co nemá většina.
Pak si nás budou ostatní vážit. Pak si budeme vážit sami sebe.
Ach, jaká iluze!
Celé je to jako virus, který nás postupně zabíjí. Nikdy to prostě nefungovalo a ani fungovat nebude. Tímto způsobem to ani
není možné. Štěstí nenajdeme venku, ale uvnitř. Možná to zní jako klišé, ale je to tak. Dokud se nenaladíme na svůj vnitřní zdroj,
tak budeme odkázáni jen na zdroj vnější, a to je podobné, jako kdybychom se na svět dívali cizíma očima. My jsme krásní,
nehledě na to, co říkají druzí! Jen se na sebe pořádně podívejme! Nemusíme dostat rakovinu a už vůbec nejsme hloupí. Možná máme velký nos, ale kdo říkal, že velký nos je ošklivý a že nohy do ó nejsou sexy? Jen se na sebe podívejme svýma vlastníma
očima. Vnímejme se skrze svou vlastní inteligenci, která je nám
přirozená. Nenechme si namluvit věci, které nejsou pravda. Zpomalme to šílené tempo, které nám víc škodí, než pomáhá a zaposlouchejme se do svého vnitřního ticha, kde je ukryta pravda
o nás samých. Jen na chvíli zavřeme oči a pozorujme svůj vnitřní
život. Jedině tak můžeme přijít na to, že pravda je v nás!
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ENERGY
O B C H O D

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

www.energyobchod.cz
www.energyobchod.sk

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

1. L EK

!

MA

www.energystudio.cz

ZD

AR

CE

mediální
partneři

Václav Krejcík

Trenčín • Piešťany • Martin • Zvolen • Nitra

www.jogadnes.cz

Informace a přihlášky:

O B C H O D

ENERGY

Olomouc • Rožnov pod Radhoštěm • Rychnov nad Kněžnou • Plzeň • Brno • Liberec • Tábor • Rumburk • Ostrava • Bílina • Praha

turné 2011

Powerjóga

Casopis DIETA Vás zve na

partneři

