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Vděčím jí za mnohé.Třeba, že už umím vypnout
své stále těkající myšlenky, na počkání uvolnit
levé víčko a malíček na pravé noze, (občas)
potlačit uměle vytvářený stres, kterým se často
motivuji „k lepšímu výkonu“, udržet se na rukou
v krkolomné pozici vrány, vědomě prožívat
radost… Taky za to, že jsem bezproblémově
zvládla své dvojčatové těhotenství, naučila se
vyměnit černočerný pohled na zapeklitou situaci
za barevný, v neposlední řadě za to, že jsem
potkala kamarády, kteří vymysleli tenhle časopis
a bez nichž by měl můj život méně odstínů…
MÁ JÓGA.
Nikdy nezapomenu na svou první lekci,
kdy jsem během závěrečné šavásany upadla do
maximální skepse z toho, že neumím uvolnit
absolutně žádnou část svého těla, dech udžají
byl rušivým chrapotem a názvy ásan nesrozumitelné shluky hlásek. To bylo naštěstí před
deseti lety. Dnes doufám, že mé přátelství s jógou potrvá celý život a zároveň vím, že je tahle
cesta nekonečná, vždy přináší něco nového,
objevného a nečekaného, stále je co zlepšovat
a učit se. A stejně je tomu i s naším časopisem
JÓGA DNES.
A když už jsem v těch vzpomínkách, přidám
ještě jednu. „Přeji vám, abyste co nejrychleji
přibývaly na váze i na svém objemu,“ řekla jsem
před časem na křtu novin Get in Balance. Myslela jsem samozřejmě noviny, nikoli přítomné
publikum, povětšinou poctivě praktikující jógu.
A vidíte, neuběhly ani tři roky a má tužba se
stala realitou. Právě držíte v rukou první vydání
časopisu JÓGA DNES (dříve noviny Get in Balance) – a my jen tiše doufáme, že splní Vaše
očekávání! A tak ať je to naše znovu-narozené
dítě příjemné, nápadité, neotřelé, inspirativní …
A Vám přeji léto plné zázraků a naplněných
přání! A pokud by to nešlo, vyšlete prosbu
vesmíru, jistě Vám pomůže!
Kateřina Ondroušková

Připravili jsme pro Vás nový web!

www.jogadnes.cz

Poznejte rozmanité cesty jógy!
Rozhovory l Filozoﬁe l Cvičení l Zdravé vaření l Feng shuej l Relaxace l Meditace l Ankety l Soutěže
Zapojte se do celoroční soutěže nEJLEPŠÍ JógOVÁ FOtka o hodnotné ceny!

ROZHOVOR

Foto: Vojtěch Brtnický

s herečkou Aničkou Polívkovou
o sourozencích, hledání inspirace
a okouzlení potleskem

Už tím, že se považuje hlavně
za divadelnici, vybočuje anna
Polívková z řady současných
seriálových hereček (i když jednu tuto zkušenost má také za
sebou). Její srdce bije pro divadlo, vystupuje v mnoha projektech a inscenacích, někdy i ve
vlastní režii. Chtělo by se říci,
že její kreativita má křídla, je
oduševnělá, neotřelá a opravdová… své herecké
kořeny zkrátka nezapře.

Jste pokračovatelkou velkého hereckého
rodu. Lákal Vás někdy jiný svět, než divadelní?
Po baletce, popelářce, operní zpěvačce a přírodovědkyni plovoucí s delfíny v moři, byla hned herečka. Dnes se považuju za divadelnici. Divadlo mi
umožňuje zabývat se čímkoli, co mě zajímá a předávat dál jedinečně subtilní emoce a podstatné informace. Je to záliba a zároveň práce. Jsem nesmírně vděčná, že tomu tak je.
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Tančím
z radosti
Myslíte, že i Vaši nejmladší sourozenci skončí u divadla?
Mladšího bratra Vladimíra právě přijali na DAMU, a těm úplně
nejmenším už to táta naplánoval, divadlu se věnovat nebudou - Jeníček
bude farmář, František farář a Mariánka, ta už je teď „mistryňa“. Ale věřím, že založí nějaký amatérský spolek.
Vybavíte si svoji první divadelní vzpomínku? Čím Vás divadlo
okouzlilo?
Byli jsme se podívat na tátovi a také v Činoheráku. Okouzlil mě především potlesk. Když jsem hrála s tátou roli loutky v Šaškovi a královně,
což bylo asi třikrát, protože jsem hned vyrostla z kostýmu, měla jsem pocit, že potlesk patří hlavně mně. To mi bylo tak pět.
Jste považována za herečku s velkým komediálním talentem.
Zbývá Vám dostatek humoru i do zákulisí?
Děkuji, to mě těší. V zákulisí, nevím, to asi můžou posoudit jiní, ale
rozhodně nejsem šoumen. Když se na mě ve společnosti strhne pozornost, rudnu a začnu koktat. Na jevišti mi jde všechno o něco líp. Specielně, jsem-li za někoho jiného. V Divé ženě mě samotnou překvapuje,
jak je ta moje Eva ostrá, vtipná, racionální a v klidu si užije pointu.
Ve svých představeních používáte různé divadelní žánry: tanec,
pantomimu. Čím Vás lákají?
Láká mě v rámci divadla používat všech možností vyjádření, avšak
v rámci celku, ve službě myšlenky celého představení. Pro mě vždy
nastává okamžik, kdy je potřeba slova a naopak chvíle, kdy slova nestačí a vyjadřujeme se jinak. Je to tak i v životě. Ale na tom není nic
výjimečného, většina divadel dávno žánry mísí. Táta byl průkopníkem slov v pantomimě.
V Dejvickém divadle můžete vidět pár překrásných představení. Teremin je hudbou protknutý, Muž bez minulosti úžasně používá celý soubor
a mnohé je vyjádřeno obrazem, pohybem a tancem, nebo Spřízněni volbou, nádherné představení, parádně použitá pantomima. V Divadle Komedie se dělá zase činohra čistá, slovo je hlavní a jsou to taky úžasné zážitky. Na poezii obrazu nezapomínají. A i v čistě tanečních představeních se
používá divadelních prvků. K tomu zase doporučuji Ponec a DOT-504.

Jak nejraději relaxujete?
Kromě tance, je to plavání, bruslení,
masáže, procházky, filmové maratonky,
spánek a cesta kamkoli… Být na cestě,
nejlépe vlakem.
Máte nějaké rituály?
Koupání, oblékání a líčení považuji
za rituál. Kafíčko a cigárko, bohužel. Jinak mám spoustu malých rituálků před
představením, před každým představením trochu jiný.

Foto: Martin Kámen

Jak vypadá Váš ideálně prožitý
den?
To se musím zamyslet. Bývají to takové dny, kdy do sebe všechno zapadne
a je tam moment překvapení, nečekaná
událost. Nebo když můžu být celý den
zavřená v divadle ve velkém prostoru
a nic mě neruší.

Je pro Vás tanec a pohyb terapií,
podobě jako pro postavy v inscenaci Případy dr. Touretta?
Nejen pro mne a Případy doktora Touretta. Ale opravdu pro všechny, včetně těžkých neurologických případů. Tourettismus je tiková porucha a v těžkých případech to může být opravdu prokletí. I lidé
s touto chorobou si mohou na chvíli odpočinout, když tančí. Tiky je opustí. Tan-

go, myslím, může hodně pomoci ostýchavým, nemotorným lidem v sobě objevit jejich vrozené vlastnosti jako ladnost
a přirozená schopnost komunikace. A tak
bych mohla pokračovat. Tělo je k pohybu
uzpůsobené. Já tančím ráda, když mám
přetlak, ale hlavně jen tak, z radosti. V Případech je tanec jako metafora uvolnění,
svobody nebo překročení vlastních limitů našich krásných a legračních charakterů, kterými všichni vlastně jsme.

Náš časopis se věnuje józe. Máte
s ní nějakou zkušenost?
Jógu často cvičíme před zkouškou
na rozehřátí a mám moc ráda pozdravy
slunce. Když mě bolí záda, jóga vždycky pomůže. Teď budu mít malinké studio a tam se bude cvičit párkrát do týdne. Na to se těším.
Láká Vás spíše západní pragmatismus nebo východní spiritualita?
Kombinace pragmatismu a schopnosti vnímat zázraky a poezii. Dalajláma a jeho knížky, třeba Vesmír v jediném atomu, mě uklidňují.

Čím se nejraději zabýváte ve svém
volném čase? Jsou Vaše koníčky
a profese oddělitelné?
Asi moc neumím oddělovat volný čas
od toho pracovního, ve volném čase většinou pracuju, protože třeba na procházce s pejskem mívám nejvíc nápadů.

Věříte spíše na věci hmatatelné, nebo naopak duchovní?
To je na velikou diskusi. Hmatatelné
a duchovní nemusí být v přímém rozporu. Duše není hmatatelná, a přesto
žijeme každý s tou svou dennodenně,
v noci taky.

Foto: Kamila Polívková

Jak a kde hledáte inspiraci pro svá
autorská představení? Které příběhy Vás oslovují?
To se těžko vysvětluje. Něco vás jen
tak napadne a hned to zapomenete,
a pak se najednou vyjeví něco dalšího,
třeba knížka, zmínka v novinách nebo
nějaká situace na ulici… A pak vám to nedá spát a začne se to tak samospádem
kupit… Někomu to řeknete, on se připojí, pak je tým a vznikne představení. Nějak mě fascinuje osamělost a podivnosti.
Teď mám právě velké období o mozku.
Každý z nás nosí v hlavě ohromnou záhadu. Fascinuje mě neurologie. Doporučuji Olivera Sackse a jeho knihy Antropoložka na Marsu a Muž, který si pletl
manželku s kloboukem.

O herectví se říká, že není příliš
zdravé povolání. Snažíte se i přes
to nějak praktikovat zdravý životní styl?
Měla bych se snažit víc.

Jak strávíte blížící se divadelní
prázdniny? Ráda cestujete, chystáte nějaký větší výlet?
V létě mívám nejvíc práce, ale tentokrát asi vyrazíme na cesty, jen tak po Evropě, a do Lisabonu. Budeme hrát, zpívat a tančit po ulicích.
Kateřina Ondroušková
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OSOBNOST JÓGY
když jsem se poprvé setkal s rudolfem skarnitzlem při svém
studiu jógy na FtVs, zůstal jsem naprosto oddaně zaposlouchaný do jeho slov. O ﬁlozoﬁi jógy vyprávěl jednoduše a s přehledem. I laik mohl v danou chvíli pochopit složitosti probíraného
tématu. Jeho závěrečné podání ruky a hluboký pohled ve mně
zůstává a provází mě studiem jógy.

Rozhovor s PhMr. rudolfem skarnitzlem

Sebezkoumání a sebekontrola
je běh na celý život
Václav Krejčík
www.vasekkrejcik.cz
Působení PhMr. Rudolfa Skarnitzla je
velice bohaté. Na jeho internetových
stránkách naleznete ucelený přehled
přednáškové, překladatelské a spisovatelské činnosti. Přes 60 let svého života se zabývá teoretickou i praktickou
stránkou tradiční jógové filozofie. Jeho tvorba i praxe byla a stále je inspirována životem a učením Šrí Ramany
Maharšiho, indického mudrce, který
žil v letech 1879 - 1950, a také několika osobními setkáními s Annamalai
Svámím - plně realizovaným žákem Šrí
Ramany Maharšiho. V současnosti Rudolf Skarnitzl přednáší jak pro širokou
veřejnost, tak i pro posluchače dvouletého studia jógy na FTVS UK.

Jaká byla Vaše cesta k józe?
Ta cesta je dlouhá a dalo by se říci,
že dnes už památkově chráněná. Mě
vždycky zajímala pravda. Ne to, co se
jako pravda jeví, ale čím ve skutečnosti je. Už na gymnáziu jsem své učitele intuitivně považoval za „guru“, ač
jsem ještě nechápal význam tohoto
slova. Tehdy jsem ale zjistil, že pravdou, o které jsme se učili, je vnější jevnost, nikoliv vnitřní stav. Začal jsem
tedy vnitřní pravdu hledat. Měl jsem
štěstí, že jsem se setkal s člověkem,
který se zabýval psychickými složkami. Později jsem pochopil, že se jednalo o tzv. guny, tedy motivační fakto6
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ry pravdy. To byl můj první krok k zájmu o témata, kdo je člověk, co ho tvoří a z čeho se skládá. Jógová komunita
v Praze, ale asi i jinde, je dost nejednotná. Každý má svůj názor a všichni
jsou přesvědčení, že pouze jejich názor je ten správný. To byl důvod, proč
jsem žil hodně stranou. Nezúčastňoval jsem se setkání „pražských mystiků“. Hledání pravdy mě opravdu naplňovalo a i toto setrvání v pozadí mi
umožnilo hledat.

(můj otec byl v zahraničních službách
1934-1939 a tehdy jsme žili s rodinou ve
Vídni). Společně jsme poznávali moudra různých učení. To se psaly roky 19751979. Můj přítel si vždy objednával, co
chtěl, protože pro něj to nebyl problém.
A vždy jednu knihu pro sebe a jednu
pro mě. Mojí největší životní inspirací
se stal Ramana Maharši. Byl a je tím, co
mě zaujalo a čemu jsem věren dodnes.
V roce 1995 jsem poprvé odjel do Indie
a posléze jsem za ním jezdil každý druhý rok.

Jak jste se dostával k „jógovým
pramenům“?

Čím Vás zaujal?

Měl jsem další velké štěstí a z boží milosti požehnání, že jsem se setkal
s člověkem, který mě upozornil na to,
že v univerzitní knihovně lze nalézt
množství knížek o učení jógy. Uměl
jsem ze školy anglicky, a tak jsem mohl informace sbírat z anglických textů.
Začal jsem je překládat a studovat, čímž
jsem se navíc naučil výborně anglicky.
V knihovně jsem našel naprosté poklady, které ve mně vyvolaly ještě větší zájem. To bylo v letech 1964 - 1965. Další fází mého poznávání bylo seznámení se s technickou knihovnou ve Spálené ulici. Knihovna jako jediná dovážela
knihy a tak zde byl velký přístup ke světové literatuře bez omezení. Moje sekretářka si vzala syna ředitele této knihovny, čímž jsem tam dostal „háček“ a mohl
si nechat dovézt některé tituly. To byla
velká výhoda. Vrcholem bylo mé přátelství s rakouským konzulem v Česku

Ústřední linií jeho učení je otázka:
Kdo jsem JÁ? Co JÁ znamená? JÁ používáme jako samozřejmost, ale málokoho napadne, co vlastně znamená?
Ramana Maharši to začal zkoumat. Lze
použít příměr psa, který jde po stopách svého pána. Čichá a čichá. Je mu
jedno, jak pán vypadá, co má na sobě.
Čich (pozorné hledání) ho vede, až ke
svému pánovi nakonec dojde. Tak si
můžete představit hledání svého JÁ. Jeho poznávání je možné realizovat pouze přes zklidněnou mysl. Mysl má však
tendenci těkat a utíkat do vnějšího světa. Dostat se k esenciálnímu jádru bytí
je proto velice náročné. Když ho však
objevíte, věnujete veškeré své úsilí
k hledání svého bytí, vědomí vlastního
JÁ a ztotožníte se s ním, pak nacházíte
osvobození.
Celý rozhovor naleznete v sekci
Filozofie jógy na www.jogadnes.cz

pOZNEJTE JÓGOVÉ ÁSANY

Jóga a sanskrt

Tanečník
(nata - tanečník, radža - král)

Foto: Marek Kučera

Nataradžásana

Chodíte-li cvičit jógu v jakékoliv podobě,
zřejmě se občas setkáváte s původními
názvy ásan, které „zvláštně“ znějí. Jedná
se o slova staroindického jazyka sanskrtu.
Slovo sanskrt lze do češtiny přeložit jako
„dokonale složený“.
Sanskrt poprvé zaznamenali staří
Ršiové, kteří vlastně přenesli vibrace
jednotlivých prvků do slovního
vyjádření. Proto se říká, že sanskrt
zaznamenává ve zvukové podobě
skutečnou vibraci významu daného
slova. Například slovo „šánti“ vyjadřuje
vnitřní mír, slabika „óm“ prvotní zvuk
vesmíru.
Jména jednotlivých ásan jsou složeniny
slov, kterými jsou pozice popisovány.
V tomto seriálu vás seznámíme s jejich
významy. Pokud svou pozornost na lekcích jógy zaměříte i na používané názvy,
postupně porozumíte významům jednotlivých slov a přestanou vám být jména
ásan v sanskrtu nepochopitelná.
adhó - směřující dolů
ardha - polovina, poloviční
ásana – držení těla
kóna - úhel

Provedení
Výchozí pozicí je tadásana (pozice hory). Soustřeďte se na jeden bod. Pokrčte a mírně
zanožte pravou dolní končetinu. Uchopte ji pravou rukou za nárt, nebo kotník a předpažte
levou paži. Tlakem pravého nártu do dlaně zvedejte koleno do výšky a současně se
předklánějte ve směru natažené paže. Dejte pozor, abyste nezvedli ramena k uším. Fixujte
je stabilitou lopatek. Směřujte v kyčlích dolů (neotvírejte pánev).
Účinky
Rozvíjí rovnováhu a pružnost páteře, harmonizuje činnost nervové soustavy.

mukha - obličej, tvář
panča - pět
parivrtta - přetočený, otočený, obrácený
paršva - bok, strana, boční
paščima - západ, přeneseně zadní část těla

Kontraindikace
Problémy s klouby dolních i horních
končetin, bolesti zad, poruchy rovnováhy.

tri - tři
trikóna - trojúhelník
sama - vertikální, vzpřímený, nehybný
sthiti - klidně stojící, stálý
supta - v leže, ležící
šat - šest
švána - pes
úrdhva - směřující vzhůru, vzpřímený
ut - silný, intenzivní
uttána - intenzivní protažení
utkata - silný, lítý
utthita - protažený, natažený, napnutý

Varianty
A Úchop nohy shora
(možná dopomoc pásku)
B Provedení
s menším předklonem

Foto: Miroslav Šneberger

táda - hora
tán - protažení, natažení, napnutí
ugra - impozantní, mocný, vznešený
víra - muž, hrdina, náčelník
vírabhadra - mytologický hrdina, válečník
stvořený Šivou z jeho vlasů

-jd-
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S T Y LY J Ó G Y

Dobrá zpráva je, že ano. Pokud vaše těhotenství probíhá bez problémů a nemáte žádná omezení od
lékaře ohledně fyzických aktivit,
tak pozdrav slunci určitě můžete
dál praktikovat, je však dobré ho
přizpůsobit svému současnému
stavu. Tak jako existuje hodně variací pozdravu slunci, tak existuje
i hodně variant pro těhotné. Důležitá jsou pravidla bezpečnosti, která je dobré dodržovat, a pak už si
podle nich můžete upravit vlastní
oblíbenou verzi.

rády začínáte své cvičení dynamickým a energizujícím pozdravem
slunci? těšíte se, jak se protáhnete, uvolníte, zahřejete a naladíte
touto sekvencí ásan na další cvičení? Pokud jste zvyklé praktikovat
některý z dynamických stylů jógy, jako jsou astanga nebo vinyasa
ﬂow jóga, tak zřejmě ano. Jak si tedy poradit s pozdravem slunci
v době těhotenství? Lze jej vůbec praktikovat? a pokud ano, jak? to
jsou otázky, na které se často ptají těhotné jogínky.

Pozdrav slunci

pro těhotné
1

Dana Beierová
www.yogapoint.cz

2

3

4
5

Příklad pozdravu slunci pro těhotné:
l stoupněte si na začátek podložky do
pozice hory (chodidla na šířku boků)

3 s nádechem zdvihněte pravou

podívejte se vzhůru, dlaně směřují dovnitř

nohu vzhůru, obě kyčle směřují dolů
k zemi, s výdechem vraťte nohu
dolů (ve 3. trimestru je horní noha
pokrčená)

2 s výdechem přejděte do hlubokého

l

1 s nádechem vzpažte ruce nad hlavu a

předklonu (kolena jsou mírně
pokrčená), položte dlaně na podložku
a s nádechem přejděte do střechy
– kolena jsou mírně pokrčená, nohy
minimálně na šířku boků
8
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s nádechem proveďte na levou
stranu

4 s nádechem přejďete dolů na

všechny čtyři (pozice kočky), dejte
pravou nohu dopředu mezi dlaně,

zvedněte trup do pozice klečícího
bojovníka, paže vzhůru a podržte na
3 plné dechy

5 s výdechem dejte paže dolů,

propněte pravou nohu, dlaně opřete
o pravé stehno nebo dejte v bok
a mírně se předkloňte (záda jsou
rovná!) do pozice pyramidy vkleče,
vydržte na 3 plné dechy (ve 3. trimestru se už nepředklánějte, nechte trup
rovně)

Pár obecných tipů:
zcela určitě byste měly pozdrav
slunci provádět v klidnějším tempu –
spíše jako protahující a uvolňující cvičení, než jako zahřívací kolo před posilujícím tréninkem
l

do kliku byste rozhodně neměly
skákat, ale vždy přejít

l

v pozici střechy nechávejte kolena
mírně pokrčená a s postupujícím těhotenstvím je pokrčte více a nohy dávejte
dál než na šířku boků

zemi, ale s vynecháním kobry, abyste si nelehaly na rostoucí bříško
bojovníka I můžete v začátku těhotenství provádět normálně, ale postupně přejděte do klečícího bojovníka (zadní koleno a holeň jsou na
zemi), aby nedocházelo k přepínání
břišních svalů, svalů pánevního dna,
a také abyste lépe udržely rovnováhu

l

l

v pozici hory stůjte s chodily na šířku boků, abyste stály stabilně, nebolely vás kyčle a měly s následujícím přechodem do předklonu prostor na rostoucí bříško

zařaďte do sekvence pozici dítěte,
abyste v průběhu každého pozdravu slunci měly čas si krátce odpočinout a „nabrat“ zpátky svůj dech

l

l

6

7

l s výdechem vraťte pravou nohu
zpět do pozice kočky a provedeme to
samé na levou stranu
6 s výdechem vraťte levou nohu zpět

do pozice kočky a přejďete do pozice
dítěte – kolena jsou od sebe, abyste
vytvořily prostor na bříško, předloktí si
složte pod čelo, vydržte na 3 – 5 dechů
podle potřeby

7 s nádechem se vrátíme do pozice
střechy, podržíme na 1 dech a poté

největší
nabídka
podložek
na jógu
a pilates

8

přejdeme chodidly zpět k dlaním
a přejdeme do hlubokého podřepu,
kde vydržíme na 3 dechy, dlaněmi se
chytneme za předloktí

MOJe PODLOŽKa
MŮJ svĚt

8 s dalším nádechem se ob-

rátíme do hlubokého předklonu,
lokty opřeme o pokrčená kolena
a s výdechem se opatrně zvedneme
zpět do pozice hory (pozor, aby se
vám nezamotala hlava kvůli nízkému
tlaku, z toho důvodu už nezvedejte
paže nad hlavu).

ENERGY
O B C H O D

inzerce

pozici kliku a kobry prováděte jen
v prvním trimestru, potom už maximálně klik (dolů a nohoru) s koleny na

l

Pozdrav slunci provádějte klidně,
s uvědomováním si každé části svého
těla a s respektem ke svému stavu. Vynechte cokoli, co vám ten den nevyhovuje a přidejte to, co vám dělá dobře!

l

Foto: Miroslav Šneberger

při hlubokém předklonu pokrčte
kolena, nezůstávejte v něm dlouho, je
to jen přechodná pozice

l

pokud trpíte na nízký tlak, který způsobuje točení hlavy a závratě,
provádějte pozdrav slunci poblíž stěny, abyste se mohly kdykoli zachytit

l

www.energyobchod.cz
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STYLY JÓGY

Pavel Hájek
www.jogadeti.eu

Pohádkové vyprávění
při józe bývá u dětí velmi oblíbené. nabízí se
nespočet různých témat, nejvhodnější jsou
povídání z přírody. Poměrně problematickou
se jeví sestava na nějakou dětem známou klasickou pohádku, protože těžko se vyhneme
její mírné úpravě a děti
mívají snahu korigovat
naše vyprávění. nejosvědčenější je nelpět
na žádné předloze, ale
přizpůsobit si vyprávění i sestavu momentální potřebě a situaci ve
skupině dětí.

1
2
3

4
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předškoláky

O čilé hvězdičce
Ležíme na břiše, dlaň jedné ruky spočívá
na hřbetě druhé, čelo je položené na horní
ruce. Celé tělo je uvolněné. Obr. 1
Byla jedna čilá hvězdička, která moc
a moc ráda svítila na obloze. Večer bývá
vidět jako první a lidé jí proto říkají
Večernice. Ráno, když se rozednívá, svítívá
nejdéle, je tedy nazývána také Jitřenkou.
Tahle hvězdička není jen čilá, ale je i hodně
zvědavá. Ráda z oblohy pozoruje celičkou
Zem. Nikde jí nic neunikne, vidí všecičko,
co se kde děje. My si teď na tu hvězdičku
zahrajeme. Blíží se večer, sluníčko už je
těsně nad obzorem. Naše hvězdička se
pomalu probouzí a začíná se protahovat.
Zvedneme hlavu a na hřbet horní ruky
dáme bradu. S nádechem vzpažíme jednu
paži a propneme, při výdechu vrátíme
a během dalšího nádechu protáhneme
druhou paži a s výdechem položíme zpět.
Při nádechu zvedneme jednu nohu a propneme, během výdechu ji vrátíme zpět
a stejně cvičíme i druhou nohou. Opakujeme
několikrát a nakonec s nádechem zvedneme současně hlavu i napnuté končetiny
a s výdechem vše položíme zpět na
podložku (ruce vzpažené). Obr. 2
Když se večernice pořádně protáhla,
převalovala se z boku na bok.
Převalujeme se z boku na bok, jako
když chceme válet sudy. Obr. 3
Rozhlížela se tak po obloze, kde dnes
bude svítit. Nakonec se překulila na záda
a ještě chvilku odpočívala.
Překulíme se do lehu na zádech, paže
dáme podél těla a uvolníme se. Obr. 4
Celá příroda utichla, všechno se chystalo na západ slunce a naše hvězdička se
naposledy pořádně protáhla a pak se
začala koulet na zádech jako v kolébce.
S nádechem vzpažíme a celí se protáhneme do délky, s výdechem pokrčíme
nohy, přitáhneme je rukama k trupu.
Převalujeme se ze strany na stranu, hlava
se kutálí zároveň s trupem. Obr. 5

Večernice se zvedla a posadila se na
paty. Překulíme se na bok, zvedneme se
a posadíme se na paty. Obr. 6
Pozorovala sluníčko, jak pomaličku
zapadá. S nádechem vzpažíme a během
výdechu se pomalu předkláníme s rovnými
zády, v závěru volně položíme ruce a hlavu
na podložku. Obr. 7
Citlivě vnímala krásu okamžiku. Pak si
všimla, jak zvolna na druhé straně oblohy
vyplouvá nad obzor měsíc a ohýbá se do
pěkného srpečku.
Pomalu se při nádechu vracíme stejným způsobem do sedu ve vzpažení, dále
s volným dechem pokračujeme v pohybu
přes klek a poklek až do rovného stoje.
Dále se s výdechem prohýbáme do
plynulého bočního oblouku na jednu stranu, při nádechu se vracíme a vytáhneme

5
6
7

se vzhůru, během výdechu se stejně prohýbáme na druhou stranu. Několikrát opakujeme. Obr. 8
Ale to už obloha potemněla a i ta
naše čilá hvězdička začíná svítit. Postupně
vypouští jednotlivé paprsky nejprve nahoře.
Klekneme si a dáme ruce k ramenům.
Střídavě napínáme a pokrčujeme jednu
a druhou ruku postupně do vzpažení, upažení,
připažení a zpět. Obr. 9
Dále rozsvítíme jeden paprsek dolů na
jednu stranu.
Propneme jednu nohu do strany, rukama
udržujeme rovnováhu. Obr. 10
Stejným způsobem spustí i druhý na
opačnou stranu.
Propneme druhou nohu do strany, ruce
opět udržují tělo v rovnováze.
Čím víc se stmívá, tím je večernice
viditelnější a její svit se ustálí.
Sedneme si s nataženýma nohama roznožmo, upažíme povýš a nakloníme trup
dozadu tak, až se zvednou nohy od podložky.
Chvilku vydržíme. Obr. 11
Ostatní hvězdičky ještě odpočívaly, ale
už se připravovaly na noční svit.
Lehneme si na záda, uvolníme se
a zhluboka dýcháme.
Jedna za druhou se objevovaly na obloze
další hvězdy, nejdřív svítily kolem sebe málo,
ale pak rostly a svítily jasněji, až se rozzářily
na všechny strany. Některé hvězdičky svítily
stálým jasem, jiné pravidelně blikaly.
Postavíme se do mírného stoje rozkročného a pomalu rotujeme trupem ve
svislé ose vlevo a vpravo, paže volně visí
a odstředivou silou se při pohybu vzdalují
od trupu. Zvyšujeme rychlost rotace a ruce
se více vzdalují.
Naše večernice sledovala z oblohy
Zemi a pozorovala, jak se pomalu začínají
zavírat květy některých květinek.
Posadíme se s rovnými zády a upažíme,
během nádechu pomalu vzpažujeme a spojíme dlaně vysoko nad hlavou.
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Zavřené květiny se pomalu pohybovaly ve větru, stonky se jim ohýbaly
sem tam.
Pohybujeme tělem ze strany na stranu,
zepředu dozadu, po jedné a druhé úhlopříčce
a nakonec po kruhové dráze. Po dokončení
ruce spustíme. Obr. 12
Zvířátka v lese se ukládala k spánku
a tulila se do klubíčka. V pelíšku jim bylo
příjemně a zlehka přirozeně dýchala. Bříško
se jim nafukovalo a splaskávalo a bylo
krásně slyšet, jak dýchají.
Lehneme si na bok, kolena pokrčených
nohou přiblížíme k obličeji a uvolníme se.
Vnímáme a posloucháme svoje dýchání.
Některá měla svůj pelíšek schovaný
v rozvětveném keři, který ve vanoucím
větru pohyboval větvemi do všech stran.
Překulíme se na záda, zvedneme všechny
čtyři končetiny a jakkoliv jimi pohybujeme.
Obr. 13
Větší zvířátka bydlela pod vysokými
stromy a jiná v korunách stromů.
Postavíme se do stoje snožného a zvedneme ruce, kterými vytvoříme korunu stromu. Můžeme napodobovat pohyby ve větru.
Obr. 14
Okna lidských obydlí pomalu zhasínala
a Země se nořila do tmy.
Ve stoji se široce rozkročíme a podíváme se mezi nohama za sebe.
Na vysokých komínech a na stožárech
svítila červená světla, která jsou výstrahou
pro letadla.
Narovnáme se a ve stoji snožném vytáhneme ruce vysoko vzhůru a můžeme se
postavit až na špičky.
Po obloze pod hvězdami občas prolétlo osvětlené letadlo, které za sebou zanechávalo bílou stopu.
Rozkročíme se a doširoka upažíme. Nakláníme se na jednu a druhou stranu, jako
když letadlo zatáčí. Obr. 15
K ránu se snášel k zemi jemný bílý opar
a celou Zemi zlehka zahalil.

11
12
13
14 15
Ilustrace: Ivana Malátová
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Pomalu klesáme k zemi a postupně se
položíme do libovolného lehu a relaxujeme.
Hvězdičky jedna po druhé zhasínaly
a naše Jitřenka z oblohy zmizela jako poslední. Uvelebila se na měkkém obláčku,
zavřela oči a už se vůbec nehýbala. Pomalinku se celičká krásně uvolnila a odpočívala.
Obláček s ní zlehýnka plul po obloze
a právě začínalo svítat. Probouzeli se první
ptáčkové a prozpěvovali svoji píseň. Byl
svěží vzduch a bílý opar se pomalinku začal
zvedat k nebi. Hladiny moří a jezer zrcadlily svítající oblohu a byly klidné a tiché.
Probouzela se i zvířátka ve svých pelíšcích,
nejprve se zhluboka nadechla, zhluboka
vydechla, pohnula končetinami a začala se
protahovat. Když se probrala, pomalu se
posadila a navzájem se pozdravila.
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CESTY ZA JÓGOU

REPORTÁŽ

Za jógou

do jižní Indie

Jedenáct kilo a šedesát deka
ukazuje letištní váha při
odbavování batohu na letu
Praha – Frankfurt – Bahrain – Bangalore (jižní Indie).
„Vždyť dohromady nic nemám,“ přemýšlím a snažím
se vzpomenout, co jsem si
noc předtím všechno zabalil.
„asi to bude fotoaparát s
objektivy,“ zauvažuju, „anebo snad lékárna se všemi
těmi antibiotiky, antimalariky
a prostředky proti průjmu?“
Pro první cestu do Indie
bývá typické, že ačkoliv jste
již mnohé od druhých slyšeli,
stejně vlastně vůbec nevíte,
do čeho letíte.Velikost zavazadla je přímo úměrná míře
vaší nejistoty. Máte-li premiéru za sebou a vaše návštěva
je už několikátá v pořadí,
zmenšuje se úměrně hmotnost batohu. Zjišťujete, že
vlastně vůbec nic nepotřebujete, obrazně i doslova. Jak to
ale všechno zpravidla začíná?

Úsvit v Mysore
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tak tedy do Indie za jógou…
ale kam přesně?
Představa, že většina Indů cvičí každé ráno jógové pozice (ásany) je z říše fantazie. Historicky byla jóga chápána především jako ucelená duchovní
disciplína, jejímž cílem je překročení
své individuality a ztotožnění s absolutnem. Jinými slovy prohlédnout geniálně vysochanou iluzi, na kterou celý život koukáme, ale většinou nás ani
nenapadne, že by mohlo být všechno
trochu jinak.
Jóga jakožto fyzické cvičení pozic bylo pouze jednou z technik celé jógové
praxe, jejíž základ tvořilo zejména aktivní přetvoření charakteru (jama a nijama) a odtažení pozornosti ze smyslového světa, nastolení zdravé introverze. Vyústěním toho všeho pak mohl být stav

ka, abychom obrátili pozornost k Mecce. K prvnímu muezzinovi se postupně
přidávají i další z ostatních mešit kolem,
jejich zvučný hlas se rozléhá nad dosud
ztichlým městem.
Je to příjemné probuzení, tohle mají
muslimové vymyšleno dobře. Jsme samozřejmě v jižní Indii, nicméně muslimská komunita má i zde silné zastoupení, byť o něco menší než na severu.
Přes den se na ulici mísí pestrobarevná
sárí hinduistických dívek a žen s černými burkami, z nichž vykukují jen dvě
uhrančivě tajemné oči.
Tak tedy vstát, umýt se a vzhůru na
ranní cvičení.

Vstup do prostoru jógové
shaly automaticky
znamená ztišení.
Město je dosud ztichlé, teprve se rozednívá, ulice jsou lidu-prázdné a zvěře-plné. Bezprizorní psi, neodmyslitelné krávy
a jiný dobytek, sem tam potkan či krysa,
mrštné pruhované veverky a další zvěř,
to všechno jsou všudypřítomní obyvate-

Představa, že většina Indů
cvičí každé ráno jógové
pozice je z říše fantazie.
Byli jimi především Swami Šivananda
v oblasti severní Indie a Tirumalai Krishnamacharya v Indii jižní. Každý z nich
uchopil jógu svým osobitým způsobem
a buď oni samotní či jejich žáci se pak zasadili i o zpopularizování jógy na západní
polokouli. Tam se jógové cvičení uchytilo a zažilo nebývalý rozkvět, který zpětně
stimuluje zájem i samotných Indů.
Hledáme-li tedy místo, kam zapíchnout prst na mapě při cestě za jógovým
cvičením, nabízí se dvě hlavní možnosti. Sever Indie a podhorská oblast kolem
Rishikeshe (Rišikéš) či naopak jižní část
indického poloostrova s městem Mysore
(„majsůr“) jako centrem především dynamické jógy. A právě o něm bude nyní řeč.

Jóga v Mysore
Je téměř pět hodin ráno a z nedalekého minaretu se ozývá táhlé blues, oslavující dávného Proroka, jako připomín-

7x foto: archiv autora

Čirou „náhodou“ se v životě potkáte
s jógou. Možná kolem ní projdete a ani
si jí nevšimnete, možná se s ní dáte do
řeči, prohodíte pár zdvořilostních frází,
anebo i několik upřímných slov. V nejzazším případě vás takříkajíc chytne za
srdce. Možná to nebude láska na první
pohled, třeba to bude zpočátku jenom
vzájemné oťukávání, které teprve časem
přeroste ve vroucí cit.
Patříte-li do poslední kategorie a jóga
je pro vás životní filozofií, napadne vás
většinou dříve či později, že by mohlo
být zajímavé podívat se do míst kde, jak
se domníváme, jóga vznikla. Tomuto
rozhodnutí zpravidla předchází pár let
praxe, tou dobou už znáte Bhagavadgítu zpaměti, Pataňdžaliho Jógasútry máte na nočním stolku a svému psovi jste
dali jméno „Ganéša“.

osvobození, realizace v nirvikalpa samadhi, ztotožnění s naší vnitřní podstatou. Úkol, který si vždy předsevzali spíše
odhodlaní jedinci, ochotní obětovat svému cíli závislost na smyslových potěšeních, všechno lpění, předsudky a nakonec i pocit vlastní vyhraněné individuality. Zřeknutí se - to bylo považováno za
duchovní ideál, cestu i cíl.
Pro ostatní se v hinduistické společnosti stala hybnou silou duchovního života spíše dualistická bhaktijóga, která
je nezbytným předpokladem pro nalezení tolik nezbytné pokory. Uctívání nejrůznějších bohů v rozličných formách a
aspektech, v hinduismu o to zajímavější, že je doposud součástí běžného života. Kasta brahmínů – hinduistických
duchovních - fungovala jako spolehlivý
zprostředkovatel mezi lidmi a bohy, nejčastěji formou nejrůznějších rituálů, které se v autentické podobě předávají již
od védských dob. Na fyzické cvičení bylo čím dál více nahlíženo v intelektuálních kruzích jako na nízké a podřadné
neb se zdánlivě zabývalo pouze hmotným tělem, které je přeci tak či onak pomíjivé. Kdo ví, zdali bychom dnes jógové cvičení vůbec znali, nebýt několika
jednotlivců, kteří jej na přelomu devatenáctého a začátkem dvacátého století
zpopularizovali.
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lé indických ulic. K nim se pak brzy ráno
přidávají postupně obchodníci, vezoucí své káry se zbožím kamsi na trh, prodat a na obrátku koupit, pokrýt své denní
potřeby. Tu a tam je pak možné spatřit ty,
jenž se ubírají se svou podložkou na cvičení do některé z blízkých yogashal. Osamocen, zahloubán ve svých myšlenkách,
kráčí každý za svou povinností. Nad městem se ještě nevznáší opar, který jej zpravidla přes den zahalí. Teplota je přijatelná,
na ranní cvičení tak akorát.

Mysore styl má své
nesporné výhody.
Vstup do prostoru jógové shaly automaticky znamená ztišení. Cvičící spolu nehovoří, každý se snaží naladit na
svou praxi. Ta je zahájena společným
odříkáním úvodní mantry a potom
už začíná každý cvičit samostatně, ve
vlastním tempu, dech za dechem, jedna pozice plynule střídá druhou. Chvílemi můžete zaslechnout učitele, který
dává strohou angličtinou individuální
pokyny jednotlivým praktikujícím, případně jim pomůže dostat se do pozic
hlouběji. Nic víc, nic méně.

Mysore city
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Nezáleží ani tolik na tom, jak moc jste
protažení a vycvičení. Důležitá je pouze vůle cvičit, snaha činit tak samostatně
a nebojte se, že byste zde své cvičení neposunuli vpřed. Někdo se svojí praxí urputně prokousává, někdo ladně protančí, ale všichni jsou na jedné lodi.
Zdejší styl výuky, který se familiárně
nazývá „Mysore styl“, má své nesporné
výhody. Samostatným cvičením se totiž
může z tělocviku pomalu zrodit jóga,
která předpokládá obrácení pozornosti dovnitř. Toho nelze nikdy docílit na
vedených skupinových lekcích, které
známe třeba u nás. Lekce tohoto typu
tu nenajdete prakticky vůbec, případně
jsou naprostou výjimkou pro úplné začátečníky.
Čas plyne rychle, dvě hodiny cvičení i závěrečná relaxace uběhly, ani nevíte jak. Po ukončení praxe ásan, jak jinak
než závěrečnou mantrou, může následovat hodina pránájámy, případně další
specifická výuka. Přes den si můžete poslechnout výklad Pataňdžaliho Jógasúter, zúčastnit se Kirtanů, Bhajanů, zpívat
mantry, cvičit ásany i odpoledne… Každému, co libo jest.
A tak se střídá v Mysore jeden den za
druhým, zdánlivě monotónně, v poklidu. Máte-li potřebu zklidnit se a jít do
sebe, můžete. Chcete-li se naopak dru-

žit s ostatními, kteří sem za jógovým cvičením přijeli, nic vám nebrání, přes den
je příležitostí dost. Stejně tak se můžete
zapojit do nejrůznějších charitativních
projektů, učit se hře na tradiční indické
hudební nástroje (sitár, tabla, …) a mnoho dalšího. Všechno je to jenom otázka
motivace či záměru, proč jste tady.
Každodenní pravidelnou rutinu naruší vždy jen sobota, kdy se již tradičně
necvičí a kromě ní i dny, kdy je měsíc
v úplňku či novolunní. V těchto dnech
je vliv měsíce nejvýraznější a praxe ásan
se vynechává, naopak se zintenzivňuje
pránájáma a další techniky.
A jaké styly jógového cvičení tu vlastně můžete najít? V postatě si každý může vybrat od pomalejší relaxované jógy
až po dynamičtější formy. Mysore je vnímáno především jako centrum dynamické ashtanga vinyasa jógy, jejíž základy zde před více než 80 lety položil již
zmiňovaný T. Krishnamacharya. Tu pak
rozvinul a zpopularizoval jeho nejvýraznější žák v Mysore, Pattabhi Jois, který zemřel teprve nedávno (2009) ve věku 94 let. Sám Krishnamacharya se dožil
úctyhodných 100 let, asi na tom cvičení
něco opravdu bude.
Žáků, které Krishnamacharya svým
přístupem ovlivnil, byla celá řada. Mnozí z nich pak přenesli jógové cvičení na

Západ. Kromě jeho syna T. K. V. Desikachara, který dodnes učí ve městě Chennai, to byli například A. G. a Indra Mohanovi (před pár lety navštívili i Českou
republiku), popularizátorka jógy na západě Indra Devi a v neposlední řadě
i dobře známý B. K. S. Iyengar (Iyengarova jóga). Z výčtu jmen je vidět, že Krishnamacharyův odkaz i nadále žije, přestože každý z jeho žáků kráčel svou vlastní osobitou cestou.
Nicméně Mysore není jenom ashtanga
yinyasa jóga. Můžete zde studovat dynamickou prana vashya jógu pod vedením
„mistra záklonů“ Vinaya Kumara, pomalejší cvičení je zastoupeno například stylem atma vikasa, do kterého vás zasvětí
Venkatesh se svou chotí. Nicméně nepočítejte s možností cvičit každý den jinou
formu jógového cvičení. To je něco, s čím
byste u zdejších učitelů moc nepochodili a ruku na srdce, dobře tomu tak. Mnozí
učitelé akceptují zpravidla jenom zájemce, kteří jsou ochotni absolvovat delší výcvik. Mnohdy alespoň jeden měsíc, výjimečně i jen pár týdnů. Možnost absolvovat pouze jednu lekci (tzv. drop-in class)
je velice omezená.
Někdy se můžete setkat s názorem, že
jóga v Mysore je jenom pouhý tělocvik.
Ano i ne. Pro jógu z Mysore je typický
přístup, který říká, že před tím než roztáhneme ambiciózně křídla a pokusíme
se dotknout absolutna, je potřeba stát
nohama pevně na zemi. Slovy hathajógy
a tantry, řešíme první tři, resp. čtyři čakry a to děláme alespoň 90 procent času.

V Mysore moc učitelů, kteří
předstírají jakési guruovství,
nenajdete.
Přidejme slova Pataňdžaliho (autora
Jógasúter) – základem je jama a nijama
(morální pravidla) v co nejširším pojetí,
od myšlenek přes slova až po skutky,
vše ve vzájemném souladu. Jinak řečeno
usměrňovat tu naši divokou, ostré lokty mající a potěšení lačnou individualitu. Tedy přesně to, co máme tendenci
na Západě opomíjet, a proto naše další
úsilí třeba nikam nevede anebo naopak
vede tam, kam bychom vůbec nechtěli.
Jakékoliv techniky pracující s jemným
mechanismem lidské mysli za účelem
jejího utišení (meditace, pránájáma
atd.) jsou jinak v tom „lepším“ případě
urychlením pádu do hmoty, v tom

Védský obřad v ramanashramu
horším pak poukazem do léčebny psychicky nemocných. To bohužel není
nadsázka, ale strohý fakt, o kterém se
moc nehovoří.
Tudíž můžeme o józe dlouze filozofovat, prodýchávat sedmou čakru anebo
si třeba nechat vytetovat „Óm“ na rameno, ale nic to nemění na tom, že jóga je
v první řadě životem samým. A kromě toho i praxí, která vyžaduje vůli, ať chceme
nebo ne. A to, zdali jsme schopni rozbalit podložku na cvičení (a odcvičit), je
pak jasným důkazem, jak na tom jsme.
Stát nohama pevně na zemi, zpracovat
alespoň částečně své tělo a být do jisté
míry pánem sebe sama na úrovni pocitů
a emocí. To vše je určitou zárukou toho,
že nám takříkajíc „neujede střecha“ při
případných intenzivních meditacích.
A tudíž ano, v Mysore moc učitelů,
kteří předstírají jakési guruovství, nenajdete. Už vůbec nepočítejte s tím, že
vám někdo dá něco zadarmo. Jste v Indii, kde dnes jóga představuje možnost
solidní obživy. Je dobré být na to
dopředu připraven. To samozřejmě
vůbec nevylučuje možnost, že někde
narazíte na člověka, který vám něco tzv.
„duchovního“ nezištně předá či objasní.
Je-li člověk připraven… Ale obecně platí,
že nikdo nedostane nic zadarmo a nikdo za nás nic neudělá. Koneckonců je to
tak v pořádku. Kde je touha, tam je vůle,
kde je vůle, otevírá se i cesta.
Samozřejmě, máte-li potřebu po tom
všem cvičení podstoupit intenzivní meditační praxi, můžete absolvovat u nedalekého Bangalore intenzivní vipassanový zásed (Goenka Dhamma Centrum). Anebo třeba odjet do nedalekého města Tiruvannamalai k hoře
Arunachale, na jejímž úpatí žil v mi-

nulém století i u nás dobře známý Ramana Maharishi. Až tam budete, nebuďte
překvapeni – v okolí této hory se mohou dít divy, není to jen tak ledajaký kopec. Nikoliv neprávem je Arunachala
považována za ztělesnění samotného
Šivy, patrona všech hledajících. Mnoho jogínů, sádhuů a siddhů našlo na
úpatí této hory své útočiště a nevěříteli dosud na silnou energii posvátných
míst, zajeďte si tam. Můžete zde zůstat
v některém z četných ášramů a věnovat
se hledání absolutna v sobě samém, ale
to by už bylo na jiné povídání.

Život v Indii
Indická kultura? Samozřejmě, čím více ji budete respektovat, tím více vás Indové přijmou za své a můžete navázat
přátelské kontakty. Odhalování ramen
na ulici či jiné podobné faux pas vás staví do trochu jiného světla. U žen je takové počínání vnímáno jako vyzývavost
a o návrhy nejrůznějšího druhu nebudete mít nouzi, ostatně mnoho Indů si
naše tzv. nezávislé cestování vykládá po
svém. O ženách ze Západu pak mají někdy zkreslenou představu, na druhou
stranu při zachování zdravého rozumu
je tu o dost bezpečněji než u nás. Je dobré respektovat místní zvyky a dopředu
si rozmyslet, zdali tu chcete dělat osvětu
ve věci mužské a ženské rovnoprávnosti
anebo se zkrátka přizpůsobit dané situaci. Nejlepší je asi odložit naší západní povýšenost a měřítka nejpozději na letišti,
nehodnotit a neodsuzovat.
Jste-li v Indii poprvé, budete se tak či
onak muset vypořádat se zdejšími paradoxy. Naprostou chudobou i okázalým
přepychem, až dětskou naivitou i chladnou vypočítavostí. Takzvaným duchov15
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nem i bujícím materialismem a v neposlední řadě i kastovním systémem, který
prý už formálně neexistuje. Myslet si, že
je celá Indie jakousi duchovní oázou, je
stejně naivní jako většina ostatních představ, se kterými tam člověk poprvé jede.
Tato kolébka jógy i vlast buddhismu
se rychle mění. Zvlášť patrné je to při
opakovaných návštěvách. Lidské myšlení je v hlavních rysech totožné jako
všude jinde. Obchodní domy rostou ve
městech jako houby po dešti, auta už se
mnohde nevejdou do ulic a je asi jenom
otázka krátkého času, než se zde onen
hon za hmotou rozeběhne na plné obrátky spolu se všemi doprovodnými jevy. To vše okořeněno bezohledností

k životnímu prostředí, nad kterou až někdy zůstává rozum stát.
To vše nejsou povýšená slova ani odsudek Indie, Indů samotných už vůbec ne.
Je to jenom racionální postoj prost idealismu. Když ne dříve, tak nejpozději při
pohledu na směr, kterým se Indie ubírá,
člověk jasně pochopí, jak je lidská mysl ve vleku poživačnosti, aniž jsme často
ochotni si to přiznat. A je samozřejmě úplně jedno, zda mluvíme o Indii, Číně, anebo třeba Evropě. První dvě země si nyní
možná musí projít obdobím rozvoje spotřební společnosti a částečně i pošlapáním ducha, jsou to přeci jenom nezbytné
zkušenosti v rámci evoluce. My zde v Evropě možná zatím pomalu dospějeme
k vystřízlivění a probereme se z kocoviny včerejšího. Nehledat „venku“, ale obrátit se „dovnitř“, místo forem hledat obsah.
V Indii vás budou zastavovat na ulicích,

Je to jen otázka relativně
krátkého času, až usměvavé
tváře na indické ulici vystřídá
zamračený pohled.

chtít se s vámi fotit, nechat si vyprávět o
tom, jak to chodí na Západě, který zná
mnoho Indů zpravidla jen z hollywoodských filmů. Ten zkreslený ideál budete
jen těžko někomu vyvracet. Při tom všem
víte, že je to jen otázka relativně krátkého
času, až usměvavé tváře na indické ulici
vystřídá zamračený vystresovaný pohled.
To všechno vás možná ovlivní víc než
těch pár týdnů intenzivního jógového
cvičení, možná vám z toho všeho nakonec zůstane hořkosladký pocit v ústech.
A možná právě proto si Indii zamilujete
a budete se vracet, přestože si umíte představit, jakou ekologickou stopu za sebou
svou návštěvou zanecháte. Z pohledu jógy je asi nejlepší vrýt si hluboko do paměti úsměvy lidí z ulice, kteří toho evidentně
moc nemají, ale přesto žijí, a mnozí dokonce spokojeně. Svoboda spočívající nikoliv v tom moci si vše dovolit, ale spíše
nic z toho všeho nepotřebovat.
„Na ničem nelpět, nebýt ničím a tak
být vším“, kdo z osvobozených tuto
pravdu vlastně pronesl?
V podzimním čísle se můžete těšit na
pokračování reportáže - PRAKTICKÉ
INFORMACE NA CESTU DO MYSORE
(NEJEN ZA JÓGOU)

inzerce

DOVOZ A DISTRIBUCE DOPLŇKŮ STRAVY A KOSMETIKY Z ALOE VERA AMERICKÉHO VÝROBCE

L I LY O F T H E D E S E R T. P R O D E J B I O P R O D U K T Ů Z N A Č E K H E R B E X ,
DY N A M I C H E A LT H , D I E T H O R I Z O N .
BIO ALOE VERA ŠTÁVA, BIO NONI ŠŤÁVA, BIO ACAI ŠŤÁVA, BIO GOJI ŠŤÁVA,
BIO MANGOSTEEN ŠŤÁVA, BIO MAQUI ŠŤÁVA, BIO YUMBERRY ŠŤÁVA,
BIO MLADÝ JEČMEN

Chcete posílit imunitu, detoxikovat
organismus, upravit trávení …?

PLNOU PAROU

Dnešní uspěchaný životní styl a rostoucí
ceny energií vedou ke zvýšené poptávce
po rychlých, praktických a úsporných
kuchyňských spotřebičích, které jsou
ale zároveň schopny zvládnout několik
činností současně. Takové všestranné
pomocníky jistě ocení nezadaní singles
i zaneprázdnění rodiče. Značka Whirlpool přichází s řešením – novou generací multifunkčních mikrovlnných trub
s párou.

Z n át e z T V !! !
Připravili jsme pro Vás speciální akční nabídku, nabídku jen pro čtenáře
časopisu Jóga dnes pro nákup v e-shopu www.aloeverashop.cz:
Při koupi zboží nad 499 Kč obdržíte ZDARMA ALOE VERA GELLY 99% 120 ML.
Při nákupu zboží nad 1199 Kč obdržíte ZDARMA ALOE VERA GEL 946 ML.
Uveďte heslo: JÓGA DNES. Platnost do 31.8. 2010.

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

Infolinka: 840 11 13 13
www.whirlpool.cz
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KE SKVĚLÉ
CHUTI!

Neocenitelným kuchyňským pomocníkem se při přípravě pokrmů jistě
stane multifunkční trouba JT 369
SL. Nejen, že zvládne připravit jídlo
doslova, jak si vzpomenete, ale navíc
zabere minimum místa a ještě ke všemu skvěle vypadá! S touhle troubou
se z vás v kuchyni stane skutečný
profík! Multifunkční trouba Whirlpool
JT 369 SL totiž kromě mikrovlnného vaření umí grilovat, péct i vařit
v páře! Díky technologii 6. smysl
sama upraví průběh a dobu přípravy
pokrmu. A co víc – s klasicky vyhlížející mikrovlnkou má tento designový
kousek skutečně už pramálo společného. Modře podsvícený LCD displej
s elektronickým ovládáním v horní
části dvířek, velikost skleněného
okénka a stříbrné provedení dávají této troubě punc luxusu. Objem
trouby je 31 litrů, šířka otočného
talíře 36 cm. Rozměry 377 x 487
x 515 mm (v x š x h). Doporučená
cena 10 990 Kč.

REBALANCING
Podle čínské tradice se
tělo dělí do působnosti
pěti hlavních orgánů.
těmto orgánům svědčí
pět ctností. kdyby se tento
názor potvrdil, mělo by to
obrovský význam nejen pro zdraví, ale
i pro veřejný život. Posuďte sami.

Pět taoistických
ctností a politika
prim. MUDr. Karel Nešpor, CSc.
www.drnespor.eu
Pět orgánů a pět ctností
l Ledviny (též hormony, sexualita, kosti,
zuby, sluch atd.): moudrost
l Játra (též šlachy, oči atd.): laskavost
l srdce (též duch a psychika, krevní oběh
atd.): pořádek
l slezina (též žaludek, trávení, krvetvorba,
imunita, výživa atd.): důvěra
l Plíce (též pokožka, tlusté střevo atd.):
poctivost
televizní debata politických soupeřů,
kteří dbají o svoje játra i játra diváků:
„Vážený kolego, jste ušlechtilý člověk.
Myslíte to opravdu dobře!“
„Charakterem ani vzděláním se vám
nemohu rovnat. Uvažuji o tom, že bych se
vzdal kandidatury ve váš prospěch!“
„Prosím, nedělejte to. Občané vás
potřebují!“
Dopis politika médiím:
Lékař mi doporučil kvůli plícím nekouřit
a zanechat veřejné činností. Pokušení jsou
zde příliš velká. Politika ostatně nesvědčila
ani mému trávení. Od nynějška budu
pěstovat zeleninu. Co si vypěstuji, tomu
budu věřit a to dobře strávím.
Politik v lékárně:
„Dobrý den, potřeboval bych něco na
moudrost. Víte, kvůli ledvinám.“
Lékárník pohlédne zaraženě na politika:
„To bude těžké“. Zkuste třeba výtažek
z listů Ginkgo biloba.“
Politik: „A pomůže mi to?“
Lékárník dbalý svých plic poctivě
odpovídá: „Zaručit vám to nemohu.“
a co srdce?
V tomto bodě jsem se zastyděl.
Místo psaní jsem měl teď cvičit.
Jdu do sebe. Hezký den.
Z chystané knihy K. Nešpora
„Veselá vykouknutí“, která vyjde
v nakladatelství Oftis.

návrat do vědomé rovnováhy

VII.díl

Břicho - bytí ve středu
a zažívání světa
„Žaludeční vřed nemá člověk z toho, co pojídá, ale z toho, čím se užírá.“
V oblasti břicha se nachází soustava žaludku a střev sloužící k přijímání a zpracování potravy za účelem zásobování
těla energií. symbolický pohled: umět strávit svět, vědomě být připraven sklidit, co člověk sám zasel; žít z břicha
(pocity, instinkt, požívání, střed).
Trávicí soustava má svůj vlastní nervový systém, tzv. střevní nervový systém, někdy dokonce nazývaný „druhý mozek“. Trávení je povzbuzováno parasympatickým nervovým
systémem (PNS) a zpomalováno nervovým systémem sympatickým (SNS). Při stresu,
vzrušení nebo tělesné úzkosti brzdí SNS činnost žaludku
a střev, aby ušetřil energii a krátkodobě připravil tělo na
boj nebo útěk. Při silné a dlouhotrvající zátěži nebo emoOtázky, vztahující se
cionálním podráždění jsou v činnosti zároveň oba nervok oblasti břicha:
vé systémy (sympatický i parasympatický), což způsobuje
poruchy trávení.
Mohu vnímané snést a integrovat do
Některé enzymy, střevní pohyby a vylučování žaludečsvého života? Mohu trávit svůj život?
ní kyseliny se mění psychickými vlivy, jako jsou silné emoce.
Jak přijímám / nepřijímám emoce?
Zlost a nenávist skrze SNS zabraňují činnosti žaludku a střev,
zatímco úlek a tréma vedou k průjmu působením PNS. PsyJak zvládám třenice v rodině nebo
chosociální zátěž a konﬂikty vnitřní i vnější se mohou „vrazit
v zaměstnání a vytěsněná nebo nedo žaludku“, který se pak stává dějištěm projevů duševních
vyplněná přání?
(tzv. konﬂiktní pnutí žaludku)
problémů.
Břicho umístěné mezi hrudním košem a pánví je ve své
Jak mohu být kreativní / tvořivý?
vzpřímené pozici obnaženo, tzv. dáno všanc svému okolí.
Jsem v kontaktu s potenciálem
Vpředu je chráněno dlouhými plochými svaly a vzadu páteří.
ve svém břiše?
Je centrem energie a pocitů tělesného vědomí.
Když pohlédneme trochu nazpět, ukáže se nám důležitost
Jsem ve svém středu?
břicha – jak pro dítě (pupeční šňůra a její odstřižení, pocit syZabaluji (velké bříško) svůj střed a
tosti nebo hladu), tak i pro kultury, které se podobně jako indisvé emoce nebo spíše potlačuji na
áni spoléhali na pocity v břiše a intuici. Přežívající zbytky těchto
úkor plochého, zapadlého nebo příkultur se zálibou označujeme jako primitivní a dáváme předliš ztvrdlého břicha (pancíř)?
nost úvahám a myšlení před pocity břicha či pudy, které v této oblasti cítíme. Ostatně mnoho společenských, popř. náboTrpím průjmy nebo zácpou?
ženských podmíněností a konceptů podporuje buď potlačení
Co by teď chtělo dělat mé
všech pocitů, anebo jejich nevyjádření, pokud jsou pociťovány.
vnitřní dítě?
Zadržování v této oblasti je spojeno se zadržováním
dechu, omezením výrazu či snížením životní energie. Symboliku k tomuto tématu můžeme nalézt i v běžné řeči,
např.: má silný žaludek, žaludek jako na vodě, láska prochází žaludkem, někdo se „užírá“, nechá si zajít chuť, polyká zlost, to nemohu strávit!, něco těžkého mi leží v žaludku, dělá se mi
z někoho špatně, něco se mi hnusí, chce se mi z něčeho zvracet....
Bolesti břicha jsou všeobecně v přímé souvislosti se strachem před vlastní životní silou.
Hluboká duševní bolest, narušení osobních hranic či strach z hloubky vlastního bytí jsou častými tématy. Témata spontánnosti, kreativity – ve smyslu „tvoření“, vnitřní dítě či smyslnost,
erotika a základní mezilidské vztahy patří také k této oblasti.
Skrze svůj dech nejen do břicha mohu být více v kontaktu se svými pocity!

Jaroslava Vatay
www.vatay.cz
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VATAY
BODYWORK
VATAY
BODYWORK
„Pečuj o své tělo a respektuj ho, tvůj růst je závislý na tvém vztahu k němu.“
l
l
l

Rebalancing - psychosomatická terapie
Craniosakrální biodynamika
Psychosomatika

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

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

Knihovny
palmových listů
Foto: archiv autorky

Dnešní doba uznává hmotný majetek jako jediné měřítko „úspěchu“, jímž je poměřován každý jedinec. Priority, jako jsou znalosti, moudrost a poznání základních existenčních souvislostí, jsou v tomto materiálním světě vzácné. Důsledkem
takového chování je i to, že toužíme mít stále více. Nové potřeby, jejich pohotové
uspokojování a další externí tužby jsou dnes hnací silou, která nás a naši společnost žene vpřed. Kam vůbec tato cesta směřuje?
Ačkoli nás obklopuje přebytek hmotných věcí a nepřeberné množství informací, jeví se nám budoucnost
jako nejistá. Lidé instinktivně cítí, že naše společnost
je nestabilní. Tato stísněnost vyvolává touhu po jistotě. Chceme mít vše pod kontrolou a snažíme se pojistit proti ranám osudu, aniž bychom chtěli převzít plnou zodpovědnost za svůj vlastní život. Proto si také
Radka Pekelská
leckdo přeje nahlédnout do vlastní budoucnosti. Pro
mnohé je velmi lákavé zjistit, co nám život uchystal.
Toužíme poznat svůj osud, abychom se mohli na budoucnost lépe připravit.
Znát vlastní budoucnost, vědět, co se stane zítra či
Astrologové, chiromanti, kartářky, jasnovidci, atd.
za několik let, může být fascinující, ale také odstramají v současné době hodně práce. Ukazují nám,
jak jsou rozestavěny „stavební kameny naší reališující. V Indii se nachází několik knihoven palmových
ty“, z nichž se skládá život člověka. Je zřejmé, které
listů se vzrušujícím posláním. na úzkých palmových
z těchto kamenů – např. nadání, talent, schopnosti,
listech jsou většinou v sanskrtu zaznamenány osudy
sklony - jsme si přinesli do života, a které ještě musípřibližně 80 tisíc lidí – tedy všech, kteří si tam přijdou
me získat. Můžeme i vyčíst způsob nebo průběh dě-

svůj palmový list přečíst. Říká se, že knihovny navštíví
asi 10% cizinců, zbytek tvoří místní obyvatelé. Chtěla
jsem se také přesvědčit o svém osudu, a proto jsem
při své cestě do Indie jednu z palmových knihoven
či věštíren navštívila. Zkušenost to byla neuvěřitelná.

knihovny palmových listů jsou
starší než Indie.

je, který nám umožní nabýt dosud chybějící zkušenosti. Opravdová jistota a schopnost utvářet vlastní
život svobodně, a přesto v souladu s všudypřítomnými kosmickými zákonitostmi, však může vycházet jen ze znalosti základních pravd, které existují i v naší době. Metody nahlížení do budoucnosti na
těchto univerzálních pravdách spočívají.
I mě vždy zajímalo, jaký osud mám napsaný, co je moje poslání a jakou cestou
se vydat. Proto jsem zamířila do jedné z několika knihoven palmových listů v Indii
– ve čtvrti Chamarajpet v Bengalúru ve státě Karnataka. Jedná se o jednu z největších a nejslavnějších knihoven palmových listů, kde je předčitatelem Gunjur Satchitananda Murthy. Knihovny nebo věštírny palmových listů jsou starší než Indie. Za
autory palmových listů jsou považováni ríší. Ríší byli prostředníky mezi světem bohů a světem lidí, strážci univerzální moudrosti a jejích všeobjímajících zákonitostí.

„Od této chvíle jsi tím, co znáš.“
Při zájmu o předčítání je nutné se
předem objednat a domluvit si termín.
Čekací doba byla v mém případě tři
měsíce. 31. března 2010 konečně nastal
den, kdy jsem se i já dočkala a nalezla
svůj palmový list, který byl starý přibližně 850 let. Po chvíli čekání mě předčitatel pozval do malé pracovny. Požádal

Při popisu jednotlivých
životních událostí bylo
překvapivé, že zážitky byly
líčeny tak obrazně, jako
by byl autor očitým
svědkem mého života.
mě o sdělení data a času narození a místa, kde právě žiji. Poté vyšel z místnosti, aby našel můj palmový list. Asi po 10
minutách přinesl silný svazek velmi starých palmových listů svázaných šňůrkou. Ze svazku jeden list vybral, začal
předčítat a text ihned převáděl do angličtiny. Bylo mi umožněno, abych si důležité body zapsala a předčitatele poté
se svazkem palmových listů vyfotila.
Text zachycoval podrobnosti z mého
života, ale i ze života některých členů
mé rodiny. Kromě určení oblasti mého
studia, povolání, koníčků, zdravotního
stavu a informací o minulých životech
atd. uváděl list mnoho informací o budoucnosti, včetně věku, kdy mé fyzické tělo odejde z tohoto světa a termínu,
kdy se vrátím na stejné místo na další

čtení osudu. Při popisu jednotlivých životních událostí bylo překvapivé, že zážitky byly líčeny tak obrazně, jako by
byl autor očitým svědkem mého života.
Předčítání bylo rozděleno do čtyř
částí. Nejprve mě Gunjur Satchitananda
seznámil s tím, co jsem dosud v tomto
životě prožila, přitom si sdělovaná fakta ověřoval zpětnými dotazy. Potom mi
sdělil hlavní rysy mého charakteru, nadání, schopnosti a také mě obeznámil
s úlohami, které z takové výbavy vyplývají, a tudíž jsou důležité při usměrňování mé budoucnosti. Snažil se mi přiblížit mé „životní poslání“. Poté následovaly informace o třech mých nejdůležitějších minulých životech. Tato část
sloužila k tomu, abych podvědomé a
dosud nevyužité schopnosti, které jsem
získala, uplatnila při plnění svých úkolů v této inkarnaci. Poslední část obsahovala moji budoucnost a můj život byl
vylíčen ve 3-4 letých intervalech. Na závěr mi Gunjur Satchitananda doporučil
osobní mantru, která se obrací k bohyni zdraví, lékařů a léčitelů Dhanvantharaye, a kterou si mám opakovat v situacích vyžadujících nasazení osobních sil.
Pokud se někomu v knihovnách palmových listů potvrdí, že vykročil na duchovní cestu a nosí v sobě zárodky ještě větších schopností, musí se vrátit do
každodenního života a změnit spoustu
věcí. Jestliže se tak nestane, jeho spirituální dispozice zaniknou. Bude-li však
tento jedinec rozvíjet své schopnosti
a bude následovat rad předčitatele, dosáhne všeho, co mu palmový list před-

Duchovní symboly
Duchovní spojení rukou před hrudníkem. Gesto respektu, pozdravu, modlitby, které je často provázeno slovním
„namaste“ (namaskára mudra).
Postavení rukou má různé formy:
l pozdrav, jsou-li dlaně umístěny před hrudníkem
l úcta guruovi, jsou-li dlaně umístěny v úrovni očí, mezi obočím
l oslovení a úcta Bohu, jsou-li dlaně nad hlavou
Sepnete-li ruce před hrudníkem, podporujete vnitřní
soustředění, které přináší harmonii a uvolnění. Je to gesto vyrovnanosti, ticha a míru.Tato mudra aktivuje a vyrovnává činnost
levé a pravé mozkové hemisféry mozku a vede k meditaci.

Pataňdžali

pověděl. Zklamání se však dočkají lidé,
kteří si tajně přejí dosáhnout osvícení
či zrealizování svého životního poslání „z rychlíku“ a bez vynaložení velké
námahy, a samozřejmě i jedinci, kteří
vyhledávají knihovny palmových listů
v Indii jenom proto, aby se jim dostalo
potvrzení jejich subjektivních očekávání. Kdo však vstoupí do knihovny palmových listů s opravdu závažnými otázkami a otevřeným srdcem, dostane na
všechny otázky odpovědi, které hledá
a jež mu napomohou v jeho dalším
vývoji. Informace mají zájemcům pomáhat získat pro jejich život to nejlepší.
Palmové listy představují především
pomůcky k vyjasnění příčin, jejichž
kořeny spočívají v minulosti, ale působí do současnosti a případně mohou
ovlivňovat i budoucnost. Poznat tuto
budoucnost znamená možnost aktivně
ovlivňovat budoucí děje.

odkaz ríších, autorů
palmových listů, zní takto:
„Palmové listy jsou něco jako virtuální archiv, jenž se iniciuje a mění. Ať
se stane cokoliv, záleží na každém
z nás, co bude jako akce a reakce na
určité životní zkušenosti zaneseno
na palmový list. Záznamy na palmových listech sice popisují náš život,
ale žít jej musíme sami – každý den
znovu a znovu. Tak si sami píšeme
knihu vlastního osudu.“

Andžali mudra
Gesto andžali mudry vyjadřuje úctu a pokoru
k lidské duši a sounáležitosti s vesmírným potenciálem. Připomíná, že všechny bytosti jsou
stejné, svaté a všemohoucí, učí přijímat a být
vděčným za vše, co přichází (takové, jaké to je).
namaste je slovní vyjádření božské jiskry v každém
z nás. Gesto přátelství, míru i zvláštního uznání. Namas a te
je obyčejný mluvený pozdrav, či oslovení, které se používá
v Nepálu a Indii. Má multikulturní význam, také jde o běžný
zvyk, který může znamenat „skláním se před vámi“. Slovo je
odvozeno ze sanskrtu: namas (poklonit, uctivě zdravit) a te
(pro vás), spolu s andžali mudrou může být doprovázeno i mírnou poklonou.
-jd19

POHLED DO DUŠE

O radosti
radost má své nezastupitelné místo mezi
pozitivními emocemi, je vyhledávanou
lidskou potřebou. Často slýcháme od
Mgr. Monika Vaňková
ostatních, „co“ nebo „kdo“ jim udělal
acinom@email.cz
radost, „kdy“ a „proč“ prožívají radost…
následující řádky jsou malou ochutnávkou pohledu na radost, nad kterou
rozjímal ve svých promluvách a přednáškách Osho, indický duchovní učitel,
mistr a ﬁlozof. Je znám mimo jiné tvorbou tzv. aktivních meditačních technik.
Ve svém pojetí radosti propojuje, a zároveň od sebe odlišuje, několik prožitků.
Foto: Chilicake.com

rOZkOŠ je dle Osha vzrušení, projevující se ve fyzické, fyziologické rovině pocitů. Rozkoš závisí na něčem, na někom, tzn. na vnějších
okolnostech. Pro někoho je rozkoší jídlo, raduje se na okamžik
z chuti, která po určitém kratším čase pomine. Rozkoší mohou být
peníze, moc, sex, muž, žena… Lidé po nich touží, protože mají na
chvíli pocity štěstí, radosti, slouží však spíše jako prostředek k vyvolání slastného pocitu. Rozkoš je pomíjivá, závisí na čase - začíná a
končí, přichází a odchází. A s odchodem často nastává pocit bolesti
ze ztráty.
ŠtĚstÍ vidí Osho jako „vyšší druh rozkoše“, jako kultivovanější,
lidský pocit. Je to tatáž hra, jako toužení po rozkoši, ovšem v oblasti
zájmu jsou v tomto případě psychologické pocity. Štěstí je závislé na
něčem vnějším, a může nám být z vnějšku odebráno – opět závisí
na druhých, a každá závislost je pouto. Pocity štěstí se obvykle
střídají s pocity méně příjemnými, a v důsledku toho pak intenzivní
pozitivní změnu vnímáme jako štěstí. Štěstí je tedy provázané také
s utrpením.
raDOst je dle Osha duchovní veličina, pokud jde o „skutečnou radost“, je to stav klidu a míru – meditativní stav mysli. Radost pramení
z nitra, není závislá na něčem vnějším, je to spontánní tok naší energie.
Nevyvolává ji nic z vnějšku, ani jiní lidé, je naší nejvnitřnější podstatou,
neseme si ji s sebou již před narozením. Člověk vlastně není ani šťastný,
ani nešťastný. Nachází se v rovnováze.
Osho přidává ještě jeden stav, přesahující samotnou radost, je jím
blaženost.

BLaŽEnOst je absolutní mír, který nenarušuje ani rozkoš, ani utrpení. Blaženost není fyziologická, psychologická, ani duchovní veličina,
je to naše podstata nejvnitřnější. Můžeme ji v sobě objevit, jelikož
s námi byla od samého počátku.
Ohlédnutí výše nám nabízí malé shrnutí. Rozkoš je pomíjivá, a naše
vžité pojímání radosti i štěstí také. Nabízí se otázka: jaká je tedy cesta
k objevení „skutečné, vrozené radosti“, o které autor hovoří?
Osho, a nejen on, doporučuje otevřít se své vnitřní podstatě, s čímž
souvisí přijímat se takoví, jací jsme, se vším, co k nám patří (včetně našich
„chyb“). radost se objeví, když jsme přirození, v souladu sami se sebou.
Být sám sebou považuje autor za jednoduchou věc, jenž nevyžaduje větší úsilí. Tento stav již máme v sobě obsažený, již jím jsme. Máme
se rozpomenout, odložit své přejaté vzorce a představy, podle kterých
žijeme. Osho doporučuje žít v meditaci, být ve svém středu a cokoli
dělat, dělat naplno, být v tu chvíli „teď a tady“. Stát se spontánními
a existovat tak, jak jsme se k tomu narodili. Setkání se svým já přináší
radost, a vzniká jen tehdy, když se vrátíme „domů“.
„Je-li o strom postaráno, pokud jej zaléváte a pečujete o něj, jednoho dne přirozeně rozkvete. Když nastane jaro, všude je to samý květ.
Stejně je tomu s lidmi. Pečujte o sebe. Najděte pro své bytí správnou
půdu, správně podnebí a ponořte se do sebe hlouběji a hlouběji. Nezkoumejte svět, zkoumejte svou podstatu… Člověk, který žije v radosti, žije přirozeně i v lásce. Láska je vůně květu radosti… Sdílení radosti
je láska.“ (Osho, 2006)
Použitá literatura: Osho: Radost - Štěstí, jež pramení z nitra.
Osho: Oranžová kniha. Meditační techniky.

Čtení z duchovních textů

III. díl

Je-li jogín v provádění ásan jistý a upevněný a ovládá-li své smysly, pak by měl dle pokynů (…) začít s pránájámou a dbát na to, aby jedl jednoduchou a výživnou stravu. Je-li dech nerovnoměrný, myšlení ochabuje. Je-li dech pevný, pak je pevné i myšlení. Aby se dostálo pevnosti, musí jogín svůj
dech řídit. Dokud dech sídlí v těle, je zde život. Zmizí-li dech, zmizí i život. Proto řiďte svůj dech.
Hathajóga pradipíka
Nepřipoutanost znamená vědomé zřeknutí se vztahu k viděným nebo jinak poznávaným předmětům.
Výklad: Nepřipoutanost neznamená nezájem o život ani neúčast na něm. Zřeknutí se vztahů nevylučuje jejich užívání, pouze
odstraňuje ovlivňování mysli z vnějšku a uvolňuje projev vnitřního hlasu. I jogín má rád pěkné věci, jenomže je netouží vlastnit. Vnitřní
názor neovlivňovaný z vnějšku snadněji nalezne jednotu věcí. Nelpí-li mysl na ovoci činů, dostává se do pozice nezúčastněného diváka,
který uvědoměle registruje herecké role, v nichž účinkuje.
Jógasútra, I, 15, přeložil Josef Bílek.
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rEgrEsnÍ tEraPIE
Je jednou z mnoha
metod, jak poznat a pochopit tendence naší
Markéta Sulánská
duše. Vede nás k sebewww.sulanska.com
poznání a sebe reﬂexi.
Přestože moderní věda ještě zcela nepřiznala spojení mezi nemocemi
duše a těla, je z praxe terapeutů i lékařů zřejmé, že onemocnění těla
má svůj počátek v disharmonii duše. Proto je důležité, dříve než se tato
disharmonie projeví v těle, proniknout do skrytých zákoutí nás samých,
tedy naší psýché.

Bolest - tak absolutní
že hmotu pohltí
překlene propast v extázi
až vstoupíš s pamětí
kolem - přes ni - na ni
a kráčíš v mrákotách
s jistotou tam
kde kostem svým
bys - kost po kosti - spad.

O EMOCÍCH - straCH
Naše fyzické tělo k poznávání hmoty používá smysly. Naše duše
k poznávání světa, a hlavně sebe sama, používá emoce. K poznání
sebe sama, k signálům, které naše duše vysílá, je třeba naučit se být
receptivní a otevření.
Nejprve se musíme vnímat a připustit, že nějakou emoci cítíme. Poté
rozpoznat, jaká emoce to je a co nám chce vlastně říci. Někdy jsme silou
citů natolik zaplaveni, že se nám kvantita prožitků slévá do nekontrolovatelné masy. Práce s duší vyžaduje trpělivost a upřímnost. Nějaký čas
nám jistě vydrží obelhávání sebe sama a my můžeme žít v klidu povrchnosti, ale přijdou chvíle, a to bez výjimky u každého z nás, kdy naši duši
zaplaví temné období. Deprese, úzkosti a strach nás zaženou do kouta,
kde čeká naše vlastní poctivost a ptá se, zda-li jsme před něčím neutekli,
něco nevytěsnili a zda-li žijeme tak, jak nám naše duše velí.
Energie duše tedy obléká speciﬁcký kabát, aby pro nás byla
srozumitelnější. Strach je jednou ze základních emocí. Vyvěrá
z prvopočátku existence, kde je ukryt strach o přežití. Tento prožitek
nás vždy přinutí udělat rozhodnutí. To znamená rozlišit, co je v tuto chvíli pro nás správné, a co nikoliv. Máme vždy dvě volby. Utéct, nebo bojovat. Únik se většinou přetransformuje do emoce smutku. Smutek učí
jiné věci než strach. Boj otevře dveře konstruktivním energiím změny.

E. Dickinsonová

straCH – nÁŠ PŘÍtEL
Speciﬁckým druhem strachu se stávají fobie, které energie strachu
přenesou do určitého místa v duši. Tam je většinou ukryt konkrétní
zážitek nebo příběh, který tento druh strachu aktivuje. Příklad – klaustrofobie, strach z uzavřených prostor. Často je spojen s porodním traumatem.Tedy příběhem, kdy jsme přicházeli na svět, a odehrálo se něco,
co zrození zkomplikovalo. Uvízli jsme na cestě ven, nemohli jsme projít.
Docházel kyslík a naše duše prožila paniku a strach. Strach, že to tělo
nezvládne. Strach o přežití. A jsme u prvopočátku.
Další příklad - obvyklý strach ze samoty. Z opuštění. Opět nás
to odvede do určitého místa a příběhu. Po porodu nás umístili do

Požehnaný pravil:
1. Slyš, ó Ardžuno, když budeš provádět jógu a budeš-li Mne mít s oddanou myslí za útočiště, pak Mne poznáš plně a bez pochyb.
Výklad: Autor zamýšlí podat úplné a celistvé poznání Božství, nikoli
pouze čirý átman, ale i jeho projevení ve světě.
2. Tuto moudrost ti plně vyjevím s poznáním, které když pochopíš, již
nebude nic, co by zůstávalo k poznání.
3. Mezi tisíci lidmi stěží jeden usiluje o dokonalost, a z tisíce těch, kdo
usilují a mají v tomto úspěch, sotva jeden Mne opravdu zná.

Koláž: Simona Zahradnická

Z psychoterapeutické praxe

místnosti plné stejných miminek. Ochrana mámy je daleko, jsme sami
a máme hlad. Brečíme hlasitě, ale nikdo nepřichází. Duše cítí strach, že
tělo umře opuštěné. Opět téma přežití.
Pokud tedy cítíme strach, je třeba vědět, z čeho. Uvědomit si, jaké
téma se otevřelo. A udělat rozhodnutí. Strach nás učí rozhodovat.
Převzít zodpovědnost. Ale hlavně nás přiblíží k nám samým. K tomu
kdo jsme pod povrchem. Učí nás komunikovat se svou duší. Strach
není strašák, kterému se máme bránit, ale berla, která nás podpírá
na cestě k poznání. Pokud se přiblížíme emoci strachu dost blízko,
poznáme jeho tajemství a staneme se přáteli.
MYstICkÁ sMrt
Pokud jsou naše strachy rozpoznány a zpracovány, dostáváme
se do zlomového okamžiku svého života. Překročíme duševní
poznání a naše duše nás vede k poznání duchovnímu. Strach,
kterému musíme čelit v této etapě, má jiný obsah, a učí nás zcela
nové zkušenosti. Překonali jsme strach o přežití, víme, že fyzická
existence je pomíjivá.Tématem strachu, který prožíváme na duchovním prahu, je ztráta identity. To, že ztratíme tělo, ve kterém žijeme,
je zřejmé, a stane se součástí naší každodennosti. Avšak to, že
ztratíme sebe sama jako uvědomující si bytost, že ztratíme svou
vědomou identitu, způsobí hluboké prožitky strachu. Nebojíme se
smrti těla, ale bojíme se smrti duše.V duchovní terminologii se jedná o mystickou smrt, psychologie používá název psychospirituální
krize. Tento druh strachu po nás žádá absolutní odevzdání. Duše,
jež nás až k tomuto prahu dovedla, musí sama sebe položit k nohám božím. Máme jedinou možnost, oddat se. Zde již nefunguje
zákon, bojuj nebo uteč. Ale spočiň a zemři. Nabídni svou identitu
Bohu a on ti ukáže svou. Šťasten, kdo prošel touto zkouškou.

Výklad: Jiný překlad je: „a z tisíců snažících
se“. Většina z nás ani nepociťuje potřebu
dokonalosti. Tápavě se pohybujeme za
hlasem tradice a autority. Z těch, kteří
se snaží spatřit pravdu a dosáhnout
cíle, jen málo je úspěšných.
Bhagavadgíta. Ze sanskrtského originálu
přeložil a anglickým komentářem opatřil
Sarvepalli Rádhakrishnan.
Z angličtiny přeložil Rudolf Skarnitzl.

21

Z INDICKÉ MYTOLOGIE
A FILOZOFIE
Energie sedmé čakry je vstupní branou do vyššího energetického systému.
Branou k duchovnímu a transcendentnímu poznání člověka. Pokud se toto
centrum zcela otevře, vytvoří tak zvanou svatozář kolem hlavy. naše vědomí
vstoupí do transcendentálního systému čaker osmé až třinácté.

Energie a čakry 8. díl

sedmá čakra

saHasrÁra
CESTA DUCHA. BRÁNA K BOHU V NÁS.
Čakra sahasrára

Z knihy Kundalini Yoga for the West

Markéta Sulánská
www.sulanska.com

slyšeli. Je to přirozenost našeho osvíceného stavu bytí. Láska se stává všudypřítomnou a žije v nás jako základní veličina naS otevřenou sedmou čakrou k nám
ší existence. Nelpíme na tom, kdo jsme,
proudí vesmírné pravdy. Proces poznáani co si o nás druzí myslí. Nastává obdoní „kdo jsem zde na této planetě“ se zabí meditací a modliteb. Cítíme, že chceme
vršuje. Chápeme sami sebe jako boží nábýt na chvíli sami se sebou, abychom zjisstroj a naší jedinou touhou je splynutí s
tili, kdo jsme a proč jsme tady.
Bohem. Toto důležité životní období neToto duchovní probuzení se odehrání jen výsadou jogínů. Přichází ke každévá bez ohledu na vyznání, věk nebo pomu z nás a projevuje se jako krize smyshlaví. Je univerzální a různé kultury a nálu života, často provázená depresí nebo
boženství jej jen různě nazývají. Mysticnemocí. Točíme se v kruhu, vše bylo splká smrt v křesťanské
něno a my nevíme,
mystice. Probuzení
co dál. DobrodružSahasrára
kundaliní v hindu,
ný svět zešedne. Mukorunní čakra, čakra temene
nirvána v tao. Tuto
síme něco změnit a
hlavy, lotos s tisíci
zkušenost prožilo
často nevíme co. Obokvětními lístky
mnoho duchovně
jevují se podivné pohledajících, mnoho
city strachu a prázdBarva: fialová, také bílá
umělců i obyčejných
na. Dogma, ve ktea zlatá
bezejmenných. Jen
rém jsme doposud
Symbol: lotos s tisíci
někteří si však uvěžili, se zhroutí. Musíokvětními lístky
domili dar tohoto
me projít vnitřní smrZákladní princip: čiré Bytí
poznání a vstoupili
tí, vzdát se v mysli i v
Části těla: velký mozek
branou do sféry DUsrdci všeho, co nám
CHA, BOŽÍ MILOSvytvářelo pevnou půTI a VŠEOBJÍMAJÍCÍ LÁSKY VESMÍRU.
du pod nohama. Teprve až když šlápneJen málo těch, kteří vstoupili, pak chtěli
me do prázdna s myšlenkou „nechť je
jít ještě dál. Stanuli v hlubokém tichu nevůle tvá“, dochází k otevření se spiritualismrtelnosti a radosti duchovního královtě lidského pokolení. Nastane duchovní
ství.
probuzení a prožitky milosti, světla a lásSedmá čakra je korunou krále, tedy
ky boží. Teprve pak prožíváme hluboké
člověka, který dosáhl moudrosti a prostavy pokory a smíření. Uvědomujeme
zření, že život hmotný je odrazem živosi, že to, co nás převyšuje, je obrovské
ta duchovního. Čakrový systém těla nás
a krásné. A my jsme jeho součástí.
provedl jeho poznáním a pochopením.
Nastane ztráta vlastní identity. Naše staNyní je třeba si tyto duchovní energie
ré JÁ musí umřít, aby se zrodilo JÁ vyšší,
uvědomit v těle. Neboť jak nahoře, tak
které samo sebe pojímá nejen jako exisdole. Jak na nebi, tak na zemi. Nejlepším
tenci fyzickou, ale i duchovní, kosmickou.
králem je ten, který svou moudrost pouKdyž vnitřně umřeme, tak přítomný okažívá ve prospěch všeho lidu.
mžik už není jen frází, kterou jsme někde
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Indové znají
tři světy:
zemi lidí (bhúrlóka), zemi bohů neboli nebeskou oblast (svarlóka) a svět
ovzduší (bhúvarlóka) dosahující od země až po nebe, který
obě uvedené země propojuje.
Všechny tři světy pak prostupuje bájná hora nazývaná
Méru (ztotožňovaná se skutečnou horou kailás v západním tibetu), která je středem
vesmíru a kolem níž se prý na
nebi otáčejí všechny planety.
Ivana a Jan Knaislovi
knaisl.webz.cz
Na této hoře sídlí všichni bohové. Bůh
Brahma, tvůrce světa, který zde svým
dechem zplodil ršie Vasišthu, od něhož odvozuje svůj původ nejvyšší
indická kasta bráhmanů. Bůh Višnu
sem zalétá na svém jízdním zvířeti,
obrovském orlu Garudovi pokrytém
zlatým peřím, který ztělesňuje ohnivou energii Slunce. Na Méru obvykle
medituje bůh Šiva se svou partnerkou
Párvatí a realizuje zde jeden z nejtajnějších a nejposvátnějších rituálů, obřad pěti podstat, který jen přibližně
koná tantrická praxe. Také zde roste
mytický strom Džambu, jehož obrovské plody dávají stříbřitou šťávu, elixír
mládí. Pramení zde i nejposvátnější
řeka Indie Ganga. Vypráví se, že déšť
z nebe padá nejdříve na boha Šivu,
aby nepadal tak zprudka, a pak teprve odtéká do posvátné Gangy. Pod
horou pak leží pevnina Džambúdvípu, která má devět krajů, z nichž nejkrásnější je podle indických představ
Bháratavarša - sama Indie.
Méru je pro Indy středem všech
fyzických i subtilních dimenzí vesmíru (lók), je rájem, o kterém sní. I když
je pro ně fyzicky nedosažitelný, touží
se s ním sjednotit ve své mysli a při-

Mytologické aspekty ásan

IX. díl

MErU
VakrÁsana

Foto: Miroslav Šneberger

pomínají si ho jednou z ásan zvanou meru vakrásana. Bájná Méru má svůj otisk
v každém z nás. Lidský organismus je mikrokosmem a obsahuje analogii všeho, co
se nachází v makrokosmu. Drama univerza se opakuje v každém jednotlivém těle,
které se spolu s biologickými a psychologickými procesy stává nástrojem, prostřednictvím kterého se projevuje kosmická síla. Podle tantrické poučky všechno,
co existuje v kosmu, existuje analogicky
také v těle. Za počátek člověka je považován bod bindu, který se nachází uvnitř
hlavy poblíž temene. Z bodu bindu vyrůstá páteř, hlavní cesta našeho těla, která
ukrývá nejvyšší dráhu zvanou sušumna.
V ní se sjednocují tři složky osobnosti každého člověka: tělo, mysl a vědomí.
Můžeme tedy říct, že středobod našeho
těla, kterým je páteř, v sobě skrývá tajemnou horu Méru. Středem páteře totiž prochází v jemnějších sférách, než je hrubohmotné fyzické tělo, kanál zvaný sušumna ztělesňující kvality hory Méru. Spojuje
v sobě oblast lidskou (pudy, instinkty, tužby) ležící u kořene páteře v oblasti múladháry s opačným koncem páteře, kde se dotýká dimenze nadlidské, božské v oblasti
sahasráry. Sušumna je středem veškerého

dění, kolem kterého se jednotlivé děje
a energie prolínají, aby jednou daly povstat mohutnému gejzíru stoupající kundaliní.
Samotný název dnešní ásany, meru
vakrásana, kromě jména posvátné hory
ještě připomíná slovo vakra, což v překladu znamená pokroucený. Odkazuje
tak na podobu tajemné hory Méru. Jeden z příběhů o stvoření hory je odvozen z Rámájany (v sanskrtu Příběh o Rámovi). Aby mohl Hanuman (opičí spojenec prince Rámy) oživit raněné a mrtvé
Rámovy vojáky, poslali ho na horu Kailás pro bylinu, která navrací život. Hanuman však nemohl rostlinu najít, a tak
s sebou přinesl celou horu. Když se byliny posbíraly, hodil horu zase zpět na původní místo, ale netrefil se, a tak hora stojí na svém nynějším místě v trochu pokroucené podobě.
Meru vakrásana patří mezi pozice
vycházející ze sedu s nataženýma nohama, z dandásany. S nádechem pokrčíme
pravou nohu a postavíme ji chodidlem
na zem vně natažené levé nohy. V zádrži po nádechu se vytáčíme doprava, natažené ruce opřeme vpravo vedle těla
o podložku. Prsty míří vzad, díváme se
přes pravé rameno dozadu za tělo. Nezakláníme se. Volně dýcháme. Snažte se
nepoužít ruce jako páky, které vám pomohou vytočit trup. Pohyblivost lopatek a ramen by měla být omezena, aby
byl obrat páteře bezpečný. Ruce polohu
jen na závěr stabilizují. Vztyčené tělo si
představujeme jako vysokou horu. I na-

še hora je pokroucená, neboť páteř
je v rotaci. S výdechem návrat zpět.
S nádechem pokrčíme levou nohu a postavíme ji chodidlem na zem
vně natažené pravé nohy. V zádrži po nádechu se vytáčíme doleva.
Sledujeme dech. Spodní část těla,
především oblast pánevního dna se
uvolňuje, vnímáme pocity spojené
s odchodem energie apány z těla dolů. Naopak tlak stehna pokrčené nohy proti břichu způsobuje přesunutí činnosti bránice směrem do hrudního koše. Každý nádech nás navíc
srovnává do délky, vytahuje nás a pozornost přivádí k temeni hlavy do sahasrára čakry. S výdechem vždy jemně povolíme. Sahasrára je místem,
kde se konečné potkává s věčným,
lidské se dotýká božského. S dalším
výdechem návrat zpět.
Pozice má řadu variant, lišících se
postavením nohou či rukou a dále
směrem, kterým se vytáčíme.
Pokrčenou nohu můžeme umístit nejen za nataženou nohu, ale také
jen chodidlem k tělu před nataženou
nohu. Máme-li chodidlo levé nohy
u těla (což je nejjednodušší), levá ruka obepne levou nohu kolem dokola vlevo a vzad, pravá ruka se zapaží
vpravo vzad a ruce se za zády spojí.
Máme-li levou nohu umístěnou až
za nataženou pravou nohou, lze také
rukama uzavřít zámek. Levá ruka se
podvleče pod levou nohou a pokrčená pravá ruka se zapaží, jde vpravo vzad a ruce se navzájem uchopí.
Všechna vytočení vždy provádíme
na obě strany!
Zdravotní účinky ve fyzickém
těle představují účinné protažení
svalů podél páteře a přinášejí s sebou následné uvolnění zad. Obtížnější varianty s uzamčeným zámkem mají vliv i na ramenní klouby.
Pozice stimuluje nervy podél páteře a činnost mozku. Uvolňuje nohy. Těžší varianty masírují orgány
uvnitř břicha a prohlubují dech.
Ásana slouží jako nácvik pro náročnější torze (matsjendrásana). Pozor
si však musí dát lidé s bolestmi zad.
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LETNÍ MEDITACE

Václav Krejčík, www.vasekkrejcik.cz

Přírodní meditace s pěti elementy
Bezmyšlenkový stav mysli není v našem denním životě zcela běžný. Množství podnětů, vzpomínek, přání a tužeb neustále proudí našimi hlavami. a mysl se pod tíhou těchto informací zahaluje. Dokonce může dojít i k tomu, že se vzdaluje
a vytrácí to nejzákladnější, co všichni máme - IntUICE. tak začíná proces, kdy podléháme špatným náladám, často
nechuti, někdy i depresi. Přitom by stačilo tak málo… ZastaVIt sE! najít si každý den chvilku času posadit se, uvědomit si svůj dech a nechat vše, co přichází, stejným způsobem odcházet.Vypadá to jednoduše, ale jak často to děláme?

ZEMĚ

VODa

V životě hledáme čistotu, klid a harmonii. Už
jste někdy pozorovali horský potůček, který
omývá kamínky i balvany svým jemným a
průzračným proudem? Už jste si všimli, že
řeka odnáší pryč vše, co v daný moment
chápeme jako realitu? Plyne a s ní i to, co
jsme schopni vnímat. Během sekundy už je
realitou něco jiného. Pozorovali jste někdy
rozbouřené moře? Jakou má sílu! Voda je
prvek, který v našem těle zastupuje čištění
a vylučování. Stará se o nás, a tak ji vyhledávejme a poddejme se jejímu čistícímu účinku.
Vezměte plavky, nebo pojďte nazí a koupejte se, plavte a užívejte si volnost, kterou
voda přináší. Navíc odnáší vše, čeho se můžete zbavit!

OHEŇ

Když v zimě nesvítí slunce a my necítíme paprsky, které rozpoutávají život, jsme povadlí,
smutní a často propadáme negativním emocím. Teplo, které vytváří oheň, energie, jež ze
slunečního svitu pošimrá naše smutné duše
a žár, který k nám proudí z vesmíru, vybízejí
ke svému přijetí. Vyjděte ven z domu, v kanceláři otevřete okna (nejste-li na dopravní
tepně), nastavte tvář směrem ke slunci
a čerpejte jeho energii. Vezměte si, co nabízí.
Rozpoutejte v sobě oheň, ať vám vydrží na
chmurnější období.Využijte teplo a světlo ke
spálení všeho, co ve vás nemá být.
Pojďte ven a pobývejte v energetickém poli
slunce. Pozdravte ho pozdravem, který mu náleží. Vstaňte ráno za úsvitu, kdy příroda mlčí,
a přivítejte slunce, pokloňte se a vyjádřete mu
svou pokoru.

ÉtEr

VZDUCH

Celý rok jsme zavření v budovách a dopravních prostředcích. Často pociťujeme
únavu a nevíme, z čeho pramení. V těchto

Vyjděte si na horskou planinu, sedněte si doprostřed louky a zjitřete všechny své smysly.
Rozhlédněte se kolem sebe! Cítíte dotek
svého těla se vším, co je okolo, ale i uvnitř?
Slyšíte mluvit přírodu? Cítíte tu omamnou
vůni místa, kde právě jste? Ochutnejte
vzduch, ochutnejte pramenitou vodu, která
tudy protéká, ochutnejte, jaké to je být tak
volný v prostoru.
Proběhněte se, povyskočte, zaskotačte si,
nikdo vás nevidí a nekontroluje, tak zkuste být
chvíli spontánní jako malé dítě, jako zvíře, které ví víc, než my, vychovávané bytosti. Buďte
intuitivní!

Jasné světlo a magická tma, modrá nebo zamračená obloha, slunce a měsíc, den a noc, svítání a soumrak, klid a harmonie. To vše můžeme více, než kdy jindy, zažít v letní přírodě. Kdekoli v přírodě si sedněte a nechte ji do sebe vstoupit. Nepromarněte tuto příležitost
jen proto, že žijete ve zvyku a potřebě neustále dosahovat výsledků a jít za výkonem. Buďte spontánní a načerpejte letní energii!
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Ilustrace: Petra Řezníčková

Je léto, a tak máme velkou šanci čerpat
přírodní sílu. Nadechovat se a vydechovat,
chodit bosí v ranní rose. Matka příroda se
o nás dobře stará a díky našim chodidlům
jsme s ní neustále spojeni. Co cítíte, když
jste v přírodě, u moře, v horách a sundáte si
boty? Je to příjemné? Tak proč ještě váháte?
Vyzujte si boty a choďte, skákejte, běhejte,
procházejte se v ranní rose!

izolovaných prostorách chybí to základní,
co je k životu potřeba - vzduch! Aby byl
pro dýchání hodnotný a kvalitní, musí obsahovat záporně nabité elementy. Tyto jsou
všude v horách, v blízkosti řek, jezer a hlavně moří a oceánů, ve volné přírodě, chybí
však v klimatizovaných a uzavřených místnostech. Tam je vzduch těžký a prázdný. Ve
městech žijeme jako v izolaci, která se postupně projevuje na mnoha úrovních.Vše je
ovlivněno snahou dosahovat výkony, s čímž
souvisí vzrůstající míra napětí a stresu. Tyto
negativní vlivy současné doby je třeba kompenzovat.Vítr a vzduch jsou čistící elementy,
tak je vyhledávejte.
Buďte co nejvíce venku v přírodě. Nabije vás. Nechte se ovívat proudem vzduchu,
nechte vítr, aby vám cuchal vlasy a „profoukl“ skrz vaše tělo. Aby rozfoukal stagnaci ve
vaší mysli. Dýchejte, vaše plíce a celý organismus prostoupí energie a vitalita!

Časopis,
který vidí
pod povrch

PRVNÍ BIO
časopis

mp_ml_166x244_03_2010.indd 1
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„Ten, kdo zvítězil
nad sebou samým,
má v sobě svého
přítele, ale kdo si
nepodmanil sebe
sama, má v sobě
úhlavního nepřítele.“ tato slova z Bhagavadgíty mají svou
platnost na všech cestách jógy. Minule jsme
si říkali, že každý, kdo
chtěl někdy v životě lépe poznat a pochopit sebe a následně druhé, zjistil, že se
lišíme svým temperamentem, racionálností, typem reakcí
na podněty, vnitřním
životem. Jestliže se lišíme my sami, musí
se pochopitelně lišit
i způsoby našeho poznávání.

Ivana a Jan Knaislovi
knaisl.webz.cz
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Foto: Chilicake.com

FILOZOFIE VÝCHODU
okolo něj, ale především v něm, odehrávají. Džňánajóga je vlastně cesta založená na pochybování. Džňánin v sobě nemá víru jako bhakta, ale rozum,
který se ptá: Je to či ono pravé a skutečné? Pochybování vede člověka postupně k utvrzení toho, co je opravdové.
Prvek bytí, který džňánajogín v sobě pozorným sledováním a analyzováním všech složek sebe sama objeví,
musí být stálý a neměnný, neúčastní se
změn, které se v nás odehrávají. Vždyť
třeba ve spánku si sebe nejsme vědomi, a přece se probouzíme jako my
a víme, kdo jsme. Člověk tak objevuje
nový svět, který mu byl utajen, dokud
bylo jeho pozorování narušeno neklidem mysli. Naše mysl je totiž neustále
strhávána dynamikou vnějších i vnitřních procesů, a proto není připravená

Čtyři cesty jógy II. díl

Džňánajóga
Náš seriál jsme v předchozím čísle začali
bhaktijógou, cestou lásky a víry. V dnešní
době však někteří lidé zjišťují, že pouhá
víra nestačí. Současný člověk se ptá proč
a jak a potřebuje důkazy, aby učení přijal
a pochopil. Před vírou dává přednost vědě. Pravda vědu vítá. Kdyby se jí musela
bát, nebyla by pravdou.

objevit pravou skutečnost. Skutečnost,
která není z vezdejšího světa, není konečná a omezená. Skutečnost, která má
napojení na každého z nás, která je vědomým JÁ, posledním pozorovatelem
v nás, svědkem, který je uprostřed všeho a přece není vtažen do této hry.

Cesta poznání

Pocit vlastní existence – ego,
předmět zkoumání

Džňánajóga je charakterizována jako
cesta poznání, která pracuje s intelektem
a jeho zvídavostí, což je dnešnímu člověku blízké. V Indii se však traduje, že se
jedná o cestu nejtěžší. Člověk, který se vydá cestou džňánajógy, pracuje se svým rozumem, logickým úsudkem a analytickým
pohledem. Tyto prostředky mu umožňují
odstranit závoj nevědomosti, kterým nás
zahaluje vlastní, bez ustání vířící a chaotická mysl. „Moje mysl byla jinde, neviděl
jsem tě přicházet,“ říkáme, jsme-li zamyšleni a kdosi se náhle objevil. Kdo je však
ono JÁ, které tvrdí, že jeho mysl byla jinde?
A jak je to vůbec možné? Nemůže to být
něco od nás odděleného, právě naopak.
Džňánajogín, který se vydává cestou intelektu zkoumat tento rozpor, začíná precizně pozorovat sám sebe i způsob, jakým
poznává a je si vědom dějů, které se nejen

Středem běžné aktivity člověka jsou
jeho touhy a přání. Ty spočívají na
představě jáství a jsou jím podmíněny. Základním pocitem člověka je pocit vlastní existence, vědomý pocit „já
jsem“. A zkoumání tohoto vědomého
jáství a odhalení jeho skutečné podstaty - onoho svědka vědomí - odlišného
od ega je cílem džňánajógy. Džňánin,
který nemá tak mocný citový svět jako
bhakta, ale místo něj má silně vyvinutý intelekt, to udělá jinak: zbaví se ega
metodou rozlišovací, tedy jasným rozumovým rozeznáváním mezi skutečným
vědomím (absolutním, čistým a dokonalým) a z ega plynoucími myšlenkami (omezenými, zabarvenými touhami a nedokonalými). Zatímco bhaktijogín se odevzdá bohu a celé své ego
rozpustí v lásce k Nejvyššímu, džňána-

šovat, ale také neulpívat. Zůstat nevášnivá, klidná, odpoutaná. Tento postoj
se nazývá vairágja. To neznamená, že
by člověk nemohl být účasten radostí a víru života. Ty ho však do sebe nevtáhnou. Jako by na něj pršelo, ale on
byl krytý deštníkem vairágji, a proto
nepromokl. Člověk se učí vidět věci takové, jaké jsou. Přijímat je, nebránit se
jim. Nepřipoutanost není lhostejnost,
je to otevřenost člověka, ochota nabídnout pomoc, která je ale zbavená vnucování.

jogín ego podrobí zkoumání. Snaží se
„objektivně“ sledovat, co se skrývá pod
pojmem ego. Ptáte se, jak? Inu, postaví se
do role vědce - nezaujatého pozorovatele, který je jeho logice a úsudku blízký.
Objeví a postupně opustí svět fyzického těla, svět pocitů i emocí, svět poznatků a myšlenek. Octne se tak postupně
mimo myšlenky, čili za nimi.

Schopnost správného rozlišení
Vypadá to logicky, ale cesta džňány
není jednoduchá. Vše, k čemu máme
vztah, co považujeme za svou nedílnou součást, o čem jsme přesvědčeni, že ke spokojenému životu potřebujeme, od věcí až po vztahy k lidem,
vše musíme postupně odložit. Překonat lpění na všech a všem představuje
pro každého z nás těžkou cestu plnou
zkoušek. Znamená to postupně vylučovat vše, co je pomíjivé, dočasné a nestálé, a nahrazovat to opakem - skutečnostmi stálými, čistými a dokonalými. Základem je schopnost správného rozlišení (vivéka), jinak rozdíl mezi
věčným a pomíjivým člověk snadno
přehlédne. Intelekt bývá sobecký, zahleděný do sebe a deformovaný emocemi. Mysl se musí naučit nejen rozli-

touha po překonání ega
Cesta člověka, který se učí používat
vivéku a vairágju, potřebuje motivaci a tou je silná touha po osvobození
z pout toho, co nás omezuje. Nazývá
se mumukšutva a je to upřímná snaha
a bytostná potřeba po překonání ega,
a tedy po dosažení stavu bez ega. Džňánajogín, vyzbrojen schopností rozlišovat a neulpívat, veden silnou touhou
po osvobození, však potřebuje disponovat i určitými schopnostmi, které by
mu cestu zkoumání usnadnily. Těchto
šest důležitých vlastností či předpokladů se v sanskrtu nazývá šatkasampatti.
Šesti klenoty je myšlena schopnost

ovládat své nitro (šama) i smyslové orgány (dama), schopnost plnit
uložené povinnosti (uparama),
trpělivost (titikša), meditace s jednobodovým soustředěním (samádhana) a víra či důvěra (šraddha).
Aby rozlišováním nedošlo tak snadno k odhalení pravdy, nechává se Vědomí zahalovat přeludem nazývaným
mája. Mája v nás vzbuzuje dojem, že
jsme tělem, osobností a my za svou
podstatu pak nepovažujeme vědomé
JÁ, ale své jáství (ego). Jedině přijetím
povinnosti (dharmy), tedy toho, co je
nám v životě uloženo, se můžeme dobrat skutečného poznání (anabhúti).
Znamená to nic neočekávat. Skutečné poznání získáme ve stavu vědomé
pozornosti obrácené k sobě, ve stavu
meditace. Základní metodou pro hledání pravého poznání je sebedotazování (átmavičara). To je součástí širší praxe, která zahrnuje naslouchání
(šravana) slovům gurua a rozjímání
(manana) nad jejich smyslem. Takový
postup vede do hluboké meditace (nididhjásana), při níž nastává ztotožnění se samotným vědomím, a která vede k dokonalému pohroužení (do samádhi).

l Ranní sklenička vlažné vody na prázdný žaludek rozpohybuje trávení a současně po

RANNÍ
RITUÁLY

l
l

l

Pro nastartování dne
Po ranním probuzení tělo zpravidla
potřebuje vzpruhu, aby během dne
správně fungovalo.Vyzkoušejte
několik osvědčených tipů!

l

l

regeneračním spánku hydratuje tělo.
Chladnější ranní sprcha prohřeje celý organismus a nastartuje ho.
Během noci se často usazuje na jazyku vrstva hlenu, kterou je potřeba očistit. Nos,
jazyk a kůže jsou místa, kterými nejčastěji nasáváme pránu (energii), proto musíme
čistotě těchto oblastí věnovat pozornost. Vyčistit si jazyk a propláchnout nos by mělo
patřit k pravidelné hygieně, stejně jako čištění zubů.
Pro aktivaci a regulaci trávícího procesu je možné pít, kromě vlažné vody,
i švestkovou šťávu. Dalším tipem je nápoj ze stejné dávky citronové šťávy a panenského olivového oleje. Budete-li tento ranní rituál dodržovat po dobu jednoho
měsíce, pročistí vaše játra a žlučník.
Chcete-li trávení a vylučování ještě více podpořit, můžete ráno praktikovat základní
očistné techniky: AGNISÁRU (technika pročištění vnitřním ohněm).V zádrži po výdechu
vtahujte břišní stěnu dovnitř a vypuzujte ven, dokud vám bude zádrž dechu příjemná. Pozor!
Zádrž dechu by měli cvičit pouze zdraví lidé. Je nebezpečná pro lidi s neurologickými
problémy, kardiovaskulárními onemocněními a s psychickými potížemi. Druhou technikou
je UDDIJÁNA BANDHA (nasátí břišních orgánů do dutiny hrudní).
Pozdrav slunci hned po ránu je „pobídnutím“ toku energie. Zkuste vstát někdy za
svítání a uvidíte, jak krásné, tiché a meditující ráno zažijete.

Foto: Chilicake.com

Zázrak života: koncentrace na dech
Udělejte si čas na srovnání energie ranními dechovými technikami. Posaďte se do zkříženého
sedu, vyrovnejte záda a uvolněte se. Začněte pozorovat dech, jak plyne skrze nosní dírky. Na
pročištění zkuste dvě až tři kola KAPHALABHÁTÍ, kdy dle svých možností opakujte v jedné
sérii aktivní rychlé výdechy pomocí vtažení břišní stěny při výdechu. Po dokončení této techniky udělejte deset až dvacet kol NÁDHÍ ŠÓDHANU (střídavé dýchání pravou a levou nosní
dírkou). Pak chvíli zůstaňte sedět a vnímejte svůj dech.
-jd27

DESIGN
Unikátní projekt Buddha – Bar Hotel
Prague je první vlaštovkou svého druhu na světě. Ona pomyslná vlaštovka
dosedla v Jakubské ulici, v samém srdci Prahy. Jedinečná vize raymonda Visana, tvůrce značky Buddha – Bar, přináší do Prahy pětihvězdičkový hotel
s legendární restaurací Buddha – Bar
a trendy restaurací siddharta Café.

Žijte všemi smysly

Buddha

Foto: Buddha - Bar Hotel Prague

Bar Hotel Prague
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Původní objekt dnešního Buddha – Bar Hotelu byl postaven v roce 1916 v klasicistně
secesním stylu a sloužil jako sídlo obchodů,
baru a později vinárny. Díky náročné rekonstrukci se podařilo zachránit historickou budovu i s některými architektonickými a dekorativními prvky. V hotelu zůstaly zachovány výkladce, okna a vstupy do společných
prostor, podle zbytků původní štukatůry byly
odlity identické kopie a umístěny na stropech obou restaurací a v lobby hotelu. Repasou prošlo také kovové zábradlí někdejšího
tabarinu a zábradlí výtahového schodiště. Do
konceptu byly zahrnuty i dlaždice s motivy
květů, původně umístěné na podlaze domu,
které se nyní staly součástí hlavního schodiště podzemního Buddha – Baru.
Exotickou atmosféru celého interiéru
podtrhují výrazné barvy, luxusní materiály a působivé detaily. Významnou roli v celé koncepci hraje světlo, jehož zdrojem jsou
nesčetné stmívače, bohatě zdobené lustry,
lampy a svíčky.
Jedinečný prožitek umocňuje vlastní značkový design, podmanivá atmosféra, originální fúze kulinářských chutí a vysoce osobní
přístup. Návštěva hotelu přinese každému
návštěvníkovi jedinečný požitek pro všechny
lidské smysly.
-jš-

MEZI NÁMI

Nejen o životním stylu
s fotografem rOBErtEM VanEM
Světoznámý fotograf s americkým pasem, slovenskými kořeny a maďarskými rodiči nakonec zakotvil v Praze. Zdá se, že
čím v životě byl, tím byl rád. A nebylo toho málo. Cesta ke kariéře špičkového fotografa a k fotograﬁi vůbec však nebyla
vůbec jednoduchá a přímočará. Narodil se roku 1948, jeho rodištěm jsou Nové Zámky na Slovensku. V roce 1967 odešel
jako devatenáctiletý do USA. Pracoval jako kadeřník, vizážista, maskér a asistent pro fotografy módy, později se prosadil jako fotograf světových módních časopisů (Harpers Bazaar, Vogue, Elle, Cosmopolitan). Po roce 1989
se vrátil do Čech a zakotvil v Praze. Vydal několik fotograﬁckých publikací,
vystavoval v New Yorku, Miláně, Londýně a Praze. V současné době je art
directorem modelingové agentury Czechoslovak Models. Jeho poslední
výstavou je Platinum Collection, kterou nejprve loni na podzim představil
v Praze a následně v dalších městech (Ostrava, Brno, Moskva).

Foto: Tomáš Durňák

Jaký svět hledáte a nacházíte přes
hledáček svého fotoaparátu?
Ještě jako mladý jsem se rozhodl, že
budu fotit jenom hezké věci, protože na nás
v poslední době, a je tomu už asi 40 let, útočí
jenom věci hrozné. Já hledám jenom krásu,
aby tady po nás něco hezkého zůstalo.

Jaké kráse nedokážete odolat?
Může to byt cokoliv. Šťastné vzpomínky,
dobrá zmrzlina, krásný předmět, nebo židle,
člověk, dítě…
V čem spatřujete hlavní rozdíl mezi
krásou ženskou a mužskou?
Nespatřuju žádný rozdíl. První, co vidím, je
to fyzické, a pak teprve duševno. Když člověk
pozná člověka.

„Mezinárodně uznávaný fotograf“
- jaké je to povolání?
Myslím, že jakýkoli mezinárodně uznávaný
člověk, a taky fotograf, se může mít bezva,
když to má v hlavě srovnáno… Je to super
povolání, když ho člověk dělá s láskou.

druhý den. Nepiju žádný alkohol, ani pivo, jím
hodně zeleniny, skoro žádné maso, jenom
kuřecí prsa a ryby. A cvičím už 40 let jógu,
medituju a věřím v ufony…
Prý rád vaříte… Jaká jídla obzvláště
a kde jste se to naučil?
Rád vařím maďarská jídla od maminky
a babičky, zdědil jsem po nich krásné ručně
psané kuchařky už od roku 1890. Peču
každý týden chleba. Je to v naší modlitbě
„každodenní chleba dej nám dnes…“ To je
můj super benzín, na ten jedu!

Jaký životní rytmus Vám vyhovuje?
Vyhovuje mi spíš takový pomalý rytmus
života. Medvídek Pú říkal: „Proč spěchat, vždyť
všichni tam jednou dojdeme.“

Bez čeho si dnes nedokážete
představit svůj den?
Bez ranního vstávání. Každý den vstávám
v sedm hodin, ať je léto nebo zima. Taky bez
meditace a bez cvičení jógy.

Je možné, aby světoběžník jako jste Vy,
dodržoval principy zdravého životního
stylu?
Snažím se dodržovat zdravý styl, kdekoliv
jsem. Vždycky jdu do postele v osm večer.
Potřebuju hodně spánku, abych byl fit na

Odkud pramení Vaše vyrovnanost
a pozitivní ladění?
Nevím, možná to je ta Amerika, lépe řečeno
New York… Tam mi říkali, že místo toho, aby
člověk hledal čtrnáct špatných věcí, měl by najít
každý den aspoň jednu krásnou.
-ok-

inzerce
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SERIÁL O FENG SHUEJ

IX. díl

Prostor v nás a okolo nás
Jaká je víra, takové jsou názory.
Jaké jsou názory, taková je cesta.
Jaká je cesta, takové jsou cíle.
Pět faktorů, které přispívají
k životnímu štěstí:

1

V jarním vydání jsme si kromě jiného povídali o tom, že
na člověka ve vesmíru působí tři říše - říše nebes, země
a lidí. a také jsem slíbila, že se dozvíte, jaké faktory ovlivňují naše osudy (karmu).
Ing. Marie Šárka Fišerová
mariesarka@post.cz

Předurčení (osud)
Historická doba, země, kam jste se narodili, typ rodiny
a její socioekonomický status - to je kombinace prvků,
které vás od samého počátku předurčují pro jistou životní dráhu. Předurčení, či osud utváří životní úděl člověka
ze 70 procent. Obecně působí tři typy předurčení: dobré, přiměřené a špatné. Tradičně člověk uvázne v tom,
které dostal do vínku při narození. Nejlepší, co můžete
udělat, je snažit se vylepšit svou základní situaci pomocí
čtyř následujících faktorů.

2

Štěstí
Podle teorie pěti faktorů není štěstí ani vhodná příležitost, ani náhodná shoda okolností, která spadne z čistého
nebe. Štěstí je poznatelný, nikoliv mystický vzorec vlivů na
cestě životem. Někteří lidé se zdají mít tuto cestu šťastnější než ostatní. Je-li osudem čas, místo, směr a rychlost, s níž
vyrazíte při narození na cestu, je vaše štěstí tím vzorcem
událostí, který na vás působí, když po své cestě uháníte.

3

Feng shuej
Třetím faktorem působícím na kvalitu života je vaše
umístění (pozice) na zemi. To, jak se situujete v životě,
na vás působí tak silně, že tomu starověcí věštci přidělovali třetí místo na žebříčku života! Zde je pointa:
máte-li špatné předurčení i štěstí, můžete zlepšit stav
věcí správným aplikováním feng shuej ve svém životě
i prostředí. Ve skutečnosti lze praktikováním dobrého
feng shuej překonat i velkou nepřízeň osudu a štěstěny podstatně snáze než kteroukoliv jinou ze známých
metod (vedle výhry v loterii).

4

Charitativní činy
Pozitivní činy, které vykonáte – především ve službě
ostatním – jsou dalším faktorem, který na kvalitu vašeho
života působí. Konáním dobrých skutků bez očekávání odměny nebo uznání se tyto skutky stávají pro vás i ostatní
ještě prospěšnějšími.

5

sebezdokonalování
Více než na nějaký kurz zdokonalování odkazuje tento termín na kultivaci charakteru a morální síly.Takové zušlechťování sama sebe je pozvánkou pro dobré lidi, události i všeobecné blaho, aby vstoupili do vašeho života.

Říše země
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Jak vidíte, osvojit si principy dávného umění feng shuej, není vůbec špatné. A začít se dá kdykoliv. Již myšlenky, emoce
a pocity, tzv. neviditelná část léčby, je váš záměr, který tvoří
70 – 80 % účinnosti feng shuej.
Z předchozích dílů našeho seriálu (určení pa-kua v prostoru dle vchodu) již víte, že hlavním zdrojem energie jsou hlavní vchodové dveře, protože jsou místem, kudy lidé vstupují. Každý dům či byt má pouze jeden vchod, který se v jazyce feng shuej nazývá ústa čchi. Vchodové dveře jsou prvním
a nejhlavnějším ze tří pilířů života. Druhým pilířem života je
manželská postel, která má přímý vliv na odpočinek, vztahy, zdraví a v neposlední řadě i finanční úspěchy. Posledním,
třetím pilířem je sporák, který vytváří zdraví a prosperitu.

Říše nebes
mažte! Ideální dveře jsou pevné a bez oken. Není-li tomu tak,
pokuste se udělat do okna pevnou výplň ze dřeva či zakrýt
okno kusem látky, roletou nebo závěsem. Čelní dveře, které
se samy zavírají, brání penězům i lidem k vám vstoupit. Naopak dveře, které se otvírají, umožňují z domu unikat energii a
přitahují dovnitř nevítané lidi. Dveře, které nezapadají přesně
do rámu nebo se viklají na pantech, vytváří chaos, psychické
bloky a agresi. Problémy, které vytvářejí skryté životní bloky,
kvůli nimž člověk obtížně dokončuje rozdělané věci a udržuje ty, které jsou už hotové, mohou způsobit nedovírající se
dveře, anebo když západka dře o osazení zámku. Také rozbité nebo nepoužívané zámky či uvolněná klika mohou způsobit problémy symbolizující chybějící vitalitu a životní energii
nebo lpění na starých a zbytečných věcech v životě. Drhnoucí dveře blokují nebo omezují vaše příjmy nebo svobodu.
Ideální dveře se otevírají alespoň na 90 stupňů bez zadrhnutí.
Rozpadající se dveře symbolizují rozpad života.

Vchodové dveře – ústa čchi
Přední dveře slouží jako ústa domu. Podobně jako tělesná ústa přijímají i ústa domu potravu, která vyživuje dům – čchi neboli energii. Zdraví domu a štěstí jeho obyvatel začíná u předních
dveří a vchodu. Váš vchod by měl být vstřícný, vítající, atraktivní a pozitivně vyzařovat i vypadat. Po odstranění bloků vašeho
vchodu a aktivaci jeho čchi možná budete pozorovat, že vám do
života proudí více energie, rozpouštějí se překážky a příležitosti klepou na dveře. Ponurý, temný, zabarikádovaný nebo obtížně přístupný vchod má nenápadný, ale hluboký negativní účinek na váš život – úbytek příležitostí, zúžení toku financí, obtíže se získáváním důležitých kontaktů a další. Je samozřejmé, že
doplňková energie přichází i ostatními dveřmi a okny, a některé
přírodní energie také zdmi, podlahami a střechou. Ale hlavním
zdrojem energie v domě jsou ústa čchi, vaše čelní dveře. Jsouli fyzicky nebo energeticky zablokovány, dům obrazně řečeno
hladoví nebo se dusí, což vytváří problémy v životě.

Barva štěstí pro čelní dveře

Říše lidí

Jasně červená má domu a jeho obyvatelům propůjčit sílu,
ochranu, štěstí a pocit majestátu.
l Zelená symbolizuje život, zdraví a peníze.
l Černá je taktéž vhodná, pokud jsou dveře umístěny ve
středu čelní stěny, která reprezentuje kariéru, tak černá symbolizuje vodu (peníze).

3x foto: archiv autorky

l

Ideál vchodových dveří stojí na třech
klíčových principech:
l Kvalitní světlo. Vchodové dveře by měly být dobře osvětleny, bez jakýchkoliv stínů a temnoty. Dobré světlo u vchodu
je dobrou energetickou zásadou pro dveře i dům.
l Jasno a čisto. V ideálním případě by vchodové dveře měly
vytvářet příjemné, šťastné pocity a postoje. Také by měly být
beze všech zábran a překážek jak pro proudění čchi, tak pro
příchozí lidi.
l Vyvážení vzhledem k domu, tzn. neměly by být vzhledem k čelní stěně domu ani příliš velké, ani příliš malé.
Určitě je důležité si všímat, zda dveře nevržou - „vrzající
dveře lákají hladové duchy“. A pokud ano, tak je určitě na-

Dbejte také na to, abyste zamezili negativním účinkům,
které mohou způsobovat:
l Kuchyň se vstupem z hlavního vchodu představuje přímou cestu ke zdravotním problémům včetně zažívacích obtíží, trpět mohou také finance.
l Když je ložnice zádveřím můžete pozorovat lenost, permanentní únavu a nechuť do práce.
l Pohled od vstupu na koupelnu může psychicky, fyziologicky i finančně vyčerpávat. A ještě větší riziko je, když je při
vstupu vidět na záchod.
Pozitivní věci při vstupu, jako pohled na knihy, stimuluje k vynikajícím studijním výsledkům a rozvoji inteligence.
Přínosné jsou také pozitivní obrazy (výjevy z přírody nebo
s vodou), malby a fotografie s uklidňujícími a povznášejícími motivy. Doplňkovými pozitivními objekty prvního dojmu jsou i květiny, rostliny a akvária.
Příště: Druhým pilířem života je manželská postel. Má přímý vliv na odpočinek, vztahy a zdraví. Navíc má vztah k našim
finančním úspěchům, protože... Toužíte-li se dozvědět více, určitě se těšte na podzimní vydání!
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saturn symbolizuje lekci, kterou se v životě máme naučit. Přirozeně tedy představuje také to, v čem jsme
si nejméně jistí, jednodušeji řečeno čeho se bojíme.
Pod tlakem okolností musíme hledat disciplínu, snahu a
smysl pro pořádek, abychom překonali omezení a překážky, a prošli zkouškou, kterou nám saturn předkládá.

Planeta Saturn

Klíčové slovo: být zkoušen

Zdena Hrdinová
z.hrdinova@volny.cz

Znamení, v němž máte Saturn, vám ukáže,
jak se střetnete s tím, co bylo zmíněno
výše, pomocí zkušeností s konkrétní realitou, stavem v daném okamžiku a autoritativními postavami. Také naznačí způsob, jak
si s touto zkouškou poradíte. Výsledkem
bude, že se časem stanete autoritou
podle svého a tvůrcem vlastního osudu.
Saturn také říká, v čem jste ctižádostiví,
a co považujete za platný materiální status.

Ukazuje, jaký je váš úkol, na čem a jak
máte pracovat.
Saturn je symbolem vašeho stínu
- temné stránky, o níž pochybujete. Symbolizuje jej kov - olovo, a když projdete
jeho těžkými zkouškami (jeho hlavní cyklus
se opakuje každých 29 let, mírnější cykly
po 7 letech), dosáhnete vrcholu, jímž je
jas a sebejistota, reprezentovaná vaším
slunečním znamením.

PŘEDPLATNÉ ČASOPISU

Více
informací
na straně 48

objednávejte na telefonu 800 300 302 nebo na e-mailu: postabo.prstc@cpost.cz
inzerce

svět kolem nás je plný krásy. V televizích probíhají soutěže krásy, z časopisů se na nás usmívají krásné modelky a herečky. krása na nás zkrátka všude číhá. a udává
tempo. Většina lidí touží být krásnými. krása rovná se
úspěch, alespoň tak nám to diktují média.a většina z nás
tomuto diktátu podléhá.

Vnitřní krása
Jakub Šamberger, www.poweryoga.cz
Plastická chirurgie zažívá zlaté časy, protože ji díky
dostupným cenám navštěvuje mnohem větší
množství lidí než dřív. A tak se necháme přešívat,
látovat, brousit, zvětšovat nebo zmenšovat.
Nemáme-li dost peněz, necháme si udělat „vylepšení“ na splátky.
Krása prostě něco stojí, pro krásu se musí trpět. Tato rčení určitě
slyšel každý z nás. Zaručí nám ale fyzická krása radost, štěstí a spokojenost? To je jiná otázka…
Když se budeme rozhodovat, s kým strávíme volný víkend,
zvolíme pravděpodobně ty, se kterými je zábava a pohoda. Krása
půjde stranou. Není totiž všemocná a nezaručí nám, že s dokonalým nosem budeme mít víc přátel. Co si tedy počít? Tak třeba
probudit svou vnitřní krásu? Možná to dá víc práce, než strávit pár
hodin na ambulanci, ale výsledek bude stát za to.
Pokud tedy není naším cílem, aby o nás lidé říkali, že jsme
krásní, ale naopak, že jsme báječní a úžasní, zkusme do svých dnů
přidat smích, radost, otevřenost, upřímnost k druhým, ale i k sobě
samým. A zkusme tak činit každý den!
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Nestačí změnit vzhled!
Důležité je změnit i své nitro!
Rozbijete své stereotypy a zapracujte sami na sobě!
Skupinové kurzy hubnutí
Individuální programy
Změny životního stylu
Internetové kurzy
hubnutí
Víkendové pobyty
Semináře
Speciální programy šité na míru
Individuální
konzultace
Vzdělávání
Informace:
jana.altnerova@poweryoga.cz, tel: 731 461 483

www.zmenazivotnihostylu.cz

Poraďte se s hvězdami
Horoskop pro letní měsíce

Zdena Hrdinová
z.hrdinova@volny.cz

Beran (21. 3. – 20. 4.)
V polovině června vstupuje planeta Jupiter po dlouhých dvanácti letech do Vašeho znamení, máte se
na co těšit. Nese s sebou především euforii, radost ze života a spoustu nových možností v jakémkoli
směru. Budete nejen hýřit optimismem a nápady, ale také mít napilno. Prožijete úžasné léto.
Býk (21. 4. – 21. 5.)
Letní měsíce se ponesou v poklidném duchu. Nebudete vybočovat z řady, jako vždy budete
mít vše pečlivě naplánované, a proto Vás nic nemůže překvapit. Možná byste se měli více
starat o své zdraví, nepodceňujte virózy neznámého původu.
Blíženci (22. 5. – 21. 6.)
Ještě do konce července budete pod tlakem, opět vše necháváte na poslední chvíli. Srpen se ponese
v duchu poklidné energie, takže i tento měsíc je nejvhodnější pro (aktivní) dovolenou. Naplánujte si
setkání s přáteli, se kterými jste se již dlouhou dobu neviděli. Budete příjemně překvapeni.
rak (22. 6. – 23. 7.)
Využijte letního období k opravdovému odpočinku a uspořádejte velkou rodinnou sešlost.
Je dost možné, že v dalších měsících nebude z důvodu pracovní vytíženosti na taková setkání
čas. Projevují se zažívací potíže? Je načase pozměnit jídelníček.
Lev (24. 7. – 23. 8.)
Letní měsíce jsou pro Vás ideální na poznávací cesty do zahraničí, také je pravděpodobné,
že se budete chystat na zkouškové dny. Vše dobře dopadne, jen nezapomeňte zkontrolovat
všechny doklady, hrozí neporozumění na úřadech nejen u nás, ale i v zahraničí.
Panna (24. 8. – 23. 9.)
Úleva, snad již nadobro? Raději ještě zůstaňte ve střehu. Letní měsíce by pro Vás měly být
plné elánu a vitální energie (spíše pracovní). Snažte se odpočívat a zregenerovat nervovou
soustavu, stačí někde na chalupě, u rybníka či jezera. Budete spokojeni všude, kde je klid.
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Váha (24. 9. – 23. 10.)
Budete oplývat energií, ale také přeceňovat své schopnosti. Pozor na úrazy kolen, a to především
koncem července a začátkem srpna.Vyvarujte se sporů v rodině, nemusí být vše po Vašem. Pokud
Vás obtěžují starosti a pesimistické myšlenky, odložte je na podzim a užívejte si přítomnosti.
CMY

K

Štír (24. 10. – 22. 11.)
Je léto, čas dovolených a odpočinku a Vám se rýsují nové pracovní a podnikatelské činnosti.
Co se dá dělat, pokuste se vše nějak zkombinovat. Bylo by dobré rozlišit potřebné od
nepotřebného a nepodcenit zdravotní oblast (chronické záležitosti). Zkuste si také upravit
jídelníček a lépe zorganizovat časový harmonogram.
střelec (23. 11. – 21. 12.)
Letní měsíce jsou pro Vás velice příznivé, můžete si cokoli naplánovat a bude se Vám dařit.
Doporučila bych cesty, dovolenou v zahraničí spojenou s poznáváním cizích kultur. Ale
i skautské dobrodružství Vám není cizí. V podzimních měsících se budete stabilizovat.
kozoroh (22. 12. – 20. 1.)
Užívejte letních měsíců, odpočívejte třeba i aktivně, energie Vám jako vždy neschází. Někteří máte
před sebou změny v zaměstnání a je pro vás důležité naučit se přijímat vše, co Vám přichází do cesty.
Ostatně je to výzva pro Kozorohy narozené v prvním dekanu. Pečujte o sebe a nechte se opečovávat.

ryby (20. 2. – 20. 3.)
Daří se Vám vždy a všude, pokud víte, co chcete.Takže si naplánujte třeba cestu kolem světa.
Hrnou se na Vás i pracovní povinnosti, které v pohodě zvládnete po dovolené. Doporučuji
vyhnout se sporům s partnerem či manželem. Sklízíte plody své práce, jste na výsost spokojení.

inzerce

Vodnář (21. 1. – 19. 2.)
Zavládne klid a pohoda, pokud si vše předem rozvrhnete a nevystresujete ostatní, kteří se s Vámi
chystají na dny odpočinku. Dejte jim prostor a více času strávit Vaše rychlé plány a informace.
Mohli byste se vydat na místa, která Vám přirostla k srdci. Je možné, že prožijete něco nevídaného.
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LÉTO V DUŠI I KUCHYNI
na tělesný zevnějšek je současná doba velice zaměřena. Za drahé krémy, oblečení, či plastické operace jsou především ženy ochotné zaplatit nemalé peníze
a na zkrášlující procedury obětovat velké množství času. Škoda, že stejnou péči
nevěnují svému vnitřku. Jakmile se přibližuje pomyslná hranice mezi mládím
a stářím, péče o zevnějšek graduje. Už před čtyřicátým rokem se zajímáme
o chirurgické zákroky, začínáme operací víček a postupujeme pomalu dál…

Krása vychází zevnitř,
hlavně když začínáme stárnout
Často však zapomínáme, že zvýšenou péči bychom právě v tomhle věkovém rozmezí měli věnovat tomu uvnitř. Jedinou šancí, jak si udržet kousek mládí, je zabývat se
svým tělem celkově. Prevence stárnutí vyžaduje komplexní přístup. Některé východní medicíny, ať už je to čínská nebo ájurvédská, vedou od narození člověka k chápání
přirozených cyklů v životě i v přírodě a učí jejich zákonitému souznění. Životní etapy
jsou přirozené a plynou, stejně jako roční období. Každá etapa vyžaduje určité změny v celkové péči o tělo. Východní přírodní vědy učí děti od raného dětství pečovat
o své tělo, seznamují je s pravidelnými denními rituály. Ať už je to pravidelné čištění
jazyka, zubů, ale i důležitost tělesného cvičení, dýchání a správná volba jídla. Je jednoduché a přínosné si do pravidelného režimu zařadit masáže a naučit se svému tělu
alespoň dvakrát ročně odlehčit jemnou detoxikací. Jsou to poměrně obyčejné a jednoduché rady, které není složité zařadit do běžných denních programů. Tyto rituály
se mohou stát pro současný svět jakousi prevencí. Starat se celkově o svou tělesnou

2x foto: Chilicake.com

Jana Altnerová, www.zmenazivotnihostylu.cz

Léto v kuchyni
Jana Altnerová, www.zmenazivotnihostylu.cz

Letní vaření by mělo být především
pohodové. Vzhledem k tomu, že trávící
oheň se v létě přirozeně oslabuje, je
dobré nezatěžovat jej zbytečně tučným
a prázdným jídlem. Letní jídelníček by
měl být svěží a lehký, tak jak nám ho
příroda nabízí. Pokud jí budeme ochotni
naslouchat, můžeme lépe využít energii,
kterou nám v podobě sezónního ovoce
a zeleniny nabízí. Čerstvá zelenina a
ovoce má hrát na našich stolech prim.
Nejen jako zdroj vitamínů a minerálů, ale
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i pro své přirozené ochlazující účinky,
které při vysokých letních teplotách
tělo potřebuje. Aby byl jídelníček i v létě
dostatečně vyvážený, zpestřete si zeleninové a ovocné hody čerstvými rybami, kvalitním olivovým olejem, obilovinami, přidejte
trochu zakysaných mléčných výrobků, tofu
a zelené fazolky mungo. Nezapomeňte ani
v létě na čerstvé bylinky, které dají pokrmům
správný šmrnc. V kuchyni se uplatní
především rozmarýn, šalvěj, koriandr, bazalka
a máta. K pití je, kromě čisté neperlivé vody,
vhodný mátový nebo slabý zelený čaj.
Kuchař snadno přenáší své emoce do
jídla, tak ať je vaše letní vaření hodně veselé!

okurka
Okurka obsahuje velké množství vody,
má nízkou kalorickou hodnotu a přirozeně

ochlazuje organismus. Proto je maximálně
vhodná pro letní období. Má dobrý
poměr minerálních látek, sodíku a draslíku.
Tělo tak jednoduše odvodňuje. Je dobré ji
zařadit do výživy, pokud vás trápí vysoký
cholesterol nebo vysoký krevní tlak. Napomáhá přirozenému odstranění škodlivin
z těla. Pokud vám kousek zbude, využijte
jej jednoduše jako pleťovou masku, krásně
hydratuje pleť.

Jahody
Jahody jsou bohaté na vitamíny a minerály. Obsahují velké množství vitamínu C,
železa a manganu. Jsou významné jako
podpora imunitního systému. Dopřejte si je
v jejich přirozené sezóně a konzumujte je
především čerstvé. Pozor, u některých lidí
mohou vyvolat alergie!

schránku by mělo být naprosto přirozené. Zdravá a kvalitní strava je šancí, jak si udržet dlouhodobě kondici a vitalitu. Správná skladba jídelníčku tkví především v rovnováze a pochopení základních principů. Respektovat v každé životní etapě své tělo
a především v době, kdy stárneme, mu více naslouchat, tak získáme šanci více ovlivnit takzvané nemoci stáří, které navíc nutně nemusejí souviset s věkem.

Nezapomínejte na plody věčného mládí
Co se jídla týče, měli bychom dodržovat základní preventivní doporučení: méně
solit, co nejvíce omezit bílý cukr, bílou mouku, uzeniny a prázdné kalorie. Jídlo musí
být vyvážené, kvalitní a čerstvé. V jídelníčku by neměly chybět ryby, obiloviny, jako je
pohanka, celozrnná rýže, quinoa, proso, tofu, luštěniny, kvalitní za studena lisované
oleje, mořské řasy a samozřejmě dostatek zeleniny a ovoce, oříšky a semínka. I speciální potraviny či doplňky mohou pozitivně ovlivnit celkový tělesný stav a trochu
zmírnit intenzitu stárnutí. Jídelníček můžete obohatit o kvalitní zelený čaj, který působí jako antioxidant či kustovnici čínskou, z níž můžeme připravit čaj, nebo ji přidat
do obilných kaší a tepelně zpracovaných pokrmů, je totiž považována za plod věčného mládí. Stejně vhodná je aloe vera, která podporuje obranyschopnost, čistí organismus a omlazuje. Některé druhy ženšenů, například indický nebo sibiřský, vyživují, regenerují organismus, pomáhají snižovat stres a probouzejí energii. Se stresem je
důležité bojovat a kompenzovat ho například cvičením a pravidelnou relaxací.

Udržujte vnitřní oheň
O vnitřní harmonii napovídá i energie, kterou člověk vyzařuje na povrch v podobě jakési aury. V případě, že vyhasíná, je důležité se znovu vzpamatovat a probudit
ji k činnosti. Nenechte vyhasnout svůj vnitřní oheň. Pokud správně sálá, zastíní i případné nedostatky na fyzické kráse. Rozdmýchejte vnitřní plamen neustálými podněty, které si sami zvolíte. Život vyžaduje malé i velké cíle, tak je stavějte z hodně velkých kostek. Pokud se něco nepovede, nezoufejte a začněte budovat znovu. Vnitřní
pohoda se odráží navenek. A jedině tak si vnitřní krása i v pokročilém věku prorazí
cestu přes vymodelovaný zevnějšek.
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l Lehký salát z celozrnného kuskusu, okurky a rajčat s grilovaným
lilkem

Potřebujte: šálek celozrnného kuskusu, jednu menší okurku, 3 zralá rajčata, čerstvý koriandr,
2 lžíce nasekaných kešu oříšků, olivový olej, šťávu z půlky citrónu, pepř, sůl, lilek, trochu parmezánu na posypání
Postup: Celozrnný kuskus připravíte dle návodu (místo vody můžete zalít zeleninovým vývarem). Okurku oloupete, odstraníte střed s jadérky a nakrájíte na malé
kostičky. Z rajčat odstraníte dužinu a stáhnete slupku, nakrájíte je rovněž na malé
kostky. Koriandr a kešu oříšky nakrájíte najemno a vše přidáte do hotového kuskusu.
Dochutíte olivovým olejem a šťávou z citrónu. Jemně osolíte a opepříte. Ke kuskusu
podávejte grilovaný lilek, který nejdříve osolíte a necháte 10 minut odležet, tak ho
zbavíte přebytečné vody. Poté jemně vysušíte čistou utěrkou, potřete olivovým olejem, dochutíte bylinkami, například čerstvým rozmarýnem a grilujete z obou stran
(můžete i v troubě). Hotový lilek lehce posypete parmezánem.
l

Jahodový sójový krém s mátou a sušenkami

Postup: Tofu spolu s jahodami vložíte do mixéru, přidáte olivový olej, cukr a jemně rozmixujete na krém. Do velké skleničky vložíte nadrcené celozrnné sušenky, zalijete připraveným
krémem a přidáte další vrstvu nadrcených sušenek.Takto uděláte alespoň tři vrstvy. Na
závěr zapíchnete do poháru jednu celou sušenku, ozdobíte celou jahodou, přidáte větvičku
máty a dílek limetky.

inzerce

Potřebujete: balení tofu, dva šálky čerstvých jahod, větvičku máty, balení celozrnných sušenek
(například Dobré časy), 3 lžíce olivového oleje, 3 lžíce přírodního cukru, kolečko limetky
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Ájurvedské centrum v jižní Indii. Botanická zahrada v ájurvédskem centru v kerale.

Ájurvéda je celosvětově uznaný medicínský systém, který WHO (světová zdravotnická organizace) oﬁciálně uznává jako léčebně-preventivní systém od roku 1982. V překladu název
znamená vědění o dlouhověkosti: „ayus“ – život (dlouhověkost) a „veda“ – vědění. Je považována za nejstarší zachovalý systém léčby na světě.Vychází z ní např. čínská medicína,
homeopatie a další. některé principy převzal i Hippokrates, otec západní medicíny.
Často se proto nazývá „matkou medicíny“. Ájurvéda se podrobně zabývá nejen
léčbou, ale i prevencí nemocí, dlouhověkostí a zpomalením stárnutí.

Ájurvédská medicína
dlouhověkost ve zdraví
MUDr. David Frej
www.dr.frej.cz
První písemné záznamy o ájurvédě nacházíme z doby před 5000-6000 lety ve
Védách, svatých textech, považovaných
za nejstarší písemnosti na světě. Atharvavéda, jedna ze čtyř védských knih, rozděluje ájurvédský léčebný systém již 1500
let př. Kr. do osmi oborů: interní medicínu, soudní lékařství, ušní, nosní a krční (otorinolaryngologii) a oční, chirurgii, psychiatrii, dětské lékařství, rasájanu
(omlazování organismu) a gynekologii.

Základní principy ájurvédské
medicíny
„Ve všem konání uznává moudrý člověk přírodu za svého učitele,“ prohlásil Vaghbata, slavný ájurvédský lékař.
Ájurvéda je založena na principech vyzkoušených tisíce let: na životě, který
je v souladu s přírodními zákony. Poskytuje znalosti nezávislé na proměnlivých vědeckých poznáních, ale na neměnných zákonitostech. Cílem ájurvé-
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dy je nalézt u každého jedince rovnováhu - harmonii v oblasti fyzické, duševní
a duchovní. Zdraví a rovnováhy může
dosáhnout téměř každý, pokud se bude
řídit jednoduchými principy ájurvédy.
Hlavním principem je život v souladu s přírodními zákony. Jedná se o preventivní i léčebný systém, který se zabývá celou osobností člověka. Nezaměřuje
se na potlačování příznaků jako západní
medicína, ale hledá a léčí příčinu nemocí. Všechny oblasti v nás i kolem nás mají být v rovnováze, protože při vychýlení
jedné části dojde k nerovnováze v celém
organismu. V běžném životě jsme ovlivněni zvyky, zevními vlivy (počasí, roční
období), stresem, rodinnými či pracovními problémy, myšlením nebo stravou,
které tuto harmonii narušují. Základním
principem ájurvédského léčení je obnovit harmonii neboli rovnováhu.
Ájurvéda představuje holistický (celostní) léčebný systém. Všechny věci
jsou navzájem propojeny. Celý vesmír
je tvořen pěti prvky. Mysl ovlivňuje tělo
a naopak fyzické pochody v těle působí

OHEŇ

PItta

VODa

ZEMĚ

kaPHa

Dhanvantari
- patron ájurvédy
a přírodní medicíny
na mysl. Negativní myšlení nebo stres způsobí nerovnováhu v těle. Zatímco
při pokojné mysli někdo
zvládá životní situaci klidně, jiný na stejnou situaci
reaguje chaoticky. Zvládnutí stresu tak
závisí na stavu mysli jedince. Naopak fyzická porucha, například oslabené trávení v důsledku nesprávné stravy a životosprávy, vytváří toxiny nejen v těle, ale
i v mysli. Člověk je snáze přístupný nemocím. Západní medicína považuje jedince za nemocného až v případě, kdy
se projeví viditelné příznaky.
Individuální zaměření ájurvédské
medicíny je dalším základním znakem.
Jedna nemoc se projevuje nestejnými
příznaky a naopak, stejný příznak mohou mít i dvě nemoci. Dva lidé se stejným onemocněním však budou vyžadovat zcela určitě rozdílnou terapii.
Prevence stejně jako léčba jsou tedy doporučovány individuálně. Uznávání individuálních odlišností a indi-

3x foto: archiv autora

ÁJURVÉDA

Naše individuální konstituce
Podle ájurvédy je celý vesmír, vše kolem nás a samozřejmě i člověk složen
z pěti elementů.
Těchto pět elementů – vzduch, prostor, oheň, voda a země – tvoří nekonečné množství kombinací, takže každý
předmět, rostlina nebo člověk existuje
jako jedinečný. Vzájemné aktivní působení a propojení těchto prvků umožňuje držet svět v pohybu. U člověka představuje ZEMĚ strukturu orgánů a tkání,
tj. hmotu (kostra, svaly); PROSTOR tělesné dutiny (krev, lymfa); OHEŇ kontroluje zažívání (enzymy), inteligenci; VODA tělesné tekutiny (voda, lymfa, krev)
a VZDUCH tělesné pohyby.
Tyto aktivní prvky tvoří základ tří
principů. Pro pojmenování principů,
životních energií, používáme původní
slova ze sanskrtu: váta, pitta a kapha.
Tyto principy prostupují celou přírodou. Všichni jsme kombinací těchto tří

energií: váty jako principu pohybu, pitty čili principu energie a kaphy tedy
principu struktury. Všechny tři energie,
v ájurvédě nazývané dóši, vytváří fyziologickou konstituci jedince.
Tyto hlavní energie našimi smysly nezaznamenáme, ale jejich vlastnosti zjistit můžeme. V lidském těle má váta na
starosti výměnu informací v nervové
soustavě, cirkulaci, posun potravy zažívacím traktem a vyměšování. Zažívání

Cílem ájurvédy je nalézt
u každého jedince harmonii
- v oblasti
fyzické, duševní i duchovní.
a metabolismus, včetně látkové výměny fungují na principu pitty. Kapha se
naopak stará o svalovou a tukovou tkáň
a kostru jako podpůrnou soustavu.
Ájurvéda používá jednoduché a srozumitelné metody k pochopení principu konstituce. Kromě naší vrozené konstituce existuje náš současný stav, momentální poměr energií, jež se může lišit
od vrozeného stavu. Vrozená konstituce
označuje naši zděděnou konstituci, která vznikne kombinací tří dóš (vzduch,
oheň, voda) v momentě narození. Emoce v genech předávají rodiče na svého
potomka. Během života se nemění. Současná konstituce označuje momentální
poměr hlavních energií, jež se může lišit od vrozené konstituce. Poměr těchto
energií se liší u každého člověka.
Všechny tři energie se vyskytují v každé buňce u všech lidí. Někteří jedinci
mají výrazně vyjádřenou jednu energii.
Většina lidí ale má smíšenou konstituci,
tzn. kombinaci dvou nebo tří dóš. V ideální harmonii se vrozená konstituce vůči
té současné, tedy poměr hlavních energií, rovná. V harmonickém stavu tří dóš
jsme zdraví, při porušení této rovnováhy
onemocníme. Jak ale zjistíme, jakou máme konstituci? Máme dvě možnosti: vyplnit dotazník v některé knize věnované
ájurvédské medicíně (např. v mé knize
Ájurvéda v praxi českého lékaře, Eminent 2007) nebo navštívit ájurvédského
lékaře, který pulzovou diagnostikou určí
přesně konstituci a zároveň připraví podrobná doporučení. Ve své praxi kombinuji tuto techniku se západními metodami jako měření tlaku, krevní odběry atd.
(Autor se věnuje výživě a ájurvédské
medicíně.)
Příště: Diagnostika nemocí v ájurvédské medicíně.
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viduální přístup k prevenci a léčbě je
jedním z unikátních rysů ájurvédské
medicíny. Zaměřením na individuální konstituci umožňuje doporučit, jak
si sestavit svůj vlastní jídelníček, kdy
vstávat a chodit spát, jak zvolit vhodné
zaměstnání, partnera, nebo například
bydlení, aby maximálně vyhovovalo.
Ájurvédský systém používá pouze přírodních léčebných prostředků
bez nežádoucích účinků. Tyto postupy jsou jemné a přitom velmi účinné.
Podobné zvyšuje podobné a protiklady se navzájem snižují – tak znějí dva
velmi důležité principy. Ájurvéda rozlišuje lidi na konstituční typy. Např.
u jednoho konstitučního typu převažuje horká energie. V případě, že je
v nerovnováze, tzn. je zvýšena, velmi
vhodným opatřením pro zklidnění se
jeví ochlazující vlastnosti chladnějšího
nápoje nebo plavání (protiklady se snižují). Naopak pobyt na slunci, horké
nápoje a kořeněné jídlo horkost zvyšuje (podobné zvyšuje podobné). Nebo
další příklad: v létě svítí slunce a je velmi teplo. Dáte-li si kořeněné jídlo s rajčatovým salátem a pomerančovým
džusem, zvyšujete tak vnitřní horkost
(kyselé a pálivé zvyšuje v těle tvorbu
tepla). Naopak v zimě, kdy venku mrzne, asi nebude nejlepší dát si zmrzlinu
a studené pivo, protože obojí je též studené a vyvolává ještě větší chlad.
Takto jednoduše a logicky se dá ovlivňovat rovnováha podle principu protikladu - v létě se napijete něčeho chladnějšího a nebudete kořenit, naopak v zimě se
budete zahřívat teplými jídly a nápoji.

37

PRO MILOVNÍKY JÍDLA

Zdravé stravování

K obědu meditaci

Jóga a jídlo se prolínají - více než jen počátečními písmeny - v originální koncepci šestatřicetiletého Davida Romanelliho z Kalifornie, který se na začátku roku rozhodl veřejně propojit tyto dvě sféry. Spoluzakladatel Yoga+Chocolate a Yoga+Wine (Jóga + čokoláda a Jóga
+ víno) Romanelli tentokrát vsadil na tříchodové pohoštění, zhotovené místními šéfkuchaři
z lokálních přísad. Pod názvem Yoga for Foodies (Jóga pro milovníky jídla) představil hodinu
jógy a následovné debužírovaní buď přímo na podložce, nebo v sousední restauraci.

Martina Čermáková
martina.cermakova@gmail.com
Tento koncept vyvolal ohlas nejen v médiích, ale
také obnovil horkou diskuzi v jógové komunitě na
téma vegetariánství. Romanelliho hodování se totiž
nedrží pravidel neživočišné stravy. Romanelli
však říká, že i když sám tíhne k vegetariánské
stravě (výhradně díky dokumentárnímu snímku Food, Inc.), Yoga for Foodies má především
rozpoutat debatu o tom, jak se stravujeme a proč.
Umožňuje zpomalit hektický rytmus diktovaný současnou společností a jídlo si vychutnat všemi smysly.
„To, co dělají učitelé jógy a šéfkuchaři, se od sebe tolik neliší,“ cituje Romanelliho New York Times. „Každodenní aktivity jako je pohyb a stravování zpomalíme, abychom je mohli ocenit.“ Mír a klid, který zažíváme na jógové podložce, se Romanelli snaží vnést
i do stravování. Rozšiřuje principy uvědomění a přítomnosti celého bytí mimo podložku, čímž v zásadě
transformuje stravování ve formu meditace.

to, co dělají učitelé jógy
a šéfkuchaři, se od sebe tolik neliší.
V hodinách Yoga For Foodies
mísí romanelli pozvolnou vinyasu
s principy hnutí slow Food
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„Ve svých hodinách jógy používám analogii
o tom, jak jsme přesyceni informacemi, Twitterem,
Facebookem a emailem, až nejsme schopni vnímat

Meditace na jídlo

svou podstatu, ryzí chuť toho, čím jsme,“ vysvětluje. „Základní myšlenkou je, že když zpomalíme, máme možnost okusit všechny ty neuvěřitelné, čerstvé přísady, které šéfkuchaři použili, a zachytit maličkosti, kterých bychom si normálně nevšimli.“

1
2

Je sporné konzumovat anonymní potraviny
jenom proto, že jsou zlevněné.
Hodiny Yoga For Foodies staví na principech hnutí Slow Food, které se snaží vytvořit protiváhu ke globální subkultuře fast food, průmyslové velkovýrobě potravin a standardizaci prostřednictvím chemických chutí. Základní pilíře hnutí spočívají v místních jídlech, zbytečně neupravovaných surovinách a dostatečné podpoře pro lokální
producenty. Podle viceprezidentky českého odvětví Slow Food Blanky Turturro je možné náš rychlý životní styl kombinovat s dobrým
jídlem, hlavní roli však hraje kvalita surovin. To znamená čerstvé a jednoduše upravené pokrmy na místo polotovarů a omáček či polévek
z prášku. Turturro zastává názor, že každý z nás má určitý vztah k potravině jako k osobě. Nezajímá nás jen její vzezření, ale i chuť, složení
a tradice, a proto je sporné konzumovat anonymní potraviny jenom
proto, že jsou zlevněné. „Je třeba změnit přístup k pokrmům,“ říká.
„Nevnímat jídlo jako zboží, ale jako svou součást, na kterou jsme pyšní. Změní se tak poměr k českému výrobku a k jídlu samotnému.“
Právě náš vztah k jídlu je podle autorky knihy Mindful Eating
Jan Chozen Baysové u každého z nás v určité míře chorobný. Ne
diety a jiné vnější podněty, ale uvědomělé stravování pramenící
v našem vnitru je podle ní cestou, jak uzdravit a harmonizovat tento vztah. Uvědomělost a přítomnost během jídla nejen probouzí
požitek z pokrmu a pití, ale vyzývá nás, abychom se nehodnotili,
jen pozorovali, a porozuměli skutečným potřebám svého těla.
Jakmile totiž zpomalíme, vnímáme lépe, co našemu tělu svědčí a co ne, píší Mary Taylor a Lynn Ginsburg v článku pro Yoga
Journal. Začneme toužit po hojných, živých jídlech, nazývaných
autorkami „stravou duše“, které nás vyživují hluboko v nitru. Parametry takové stravy se individuálně liší každý den, proto je lepší experimentovat, než vztyčit rigidní hranice.

6

Foto: yeahdave.com

Jóga, víno
a čokoláda - fúze
východu a západu
v podání Davida
romanelliho

3
4
5
7
8
9

Vyzkoušejte si tuto základní meditaci, potřebovat
budete jednu rozinku nebo brusinku, či jahodu,
cherry rajče, suchar…

Sedněte si v klidu a vyhodnoťte svůj hlad: Jak velký
máte hlad na desetibodové stupnici? Kde ve svém
těle zapátráte, abyste zjistili, jak je velký?
Představte si, že jste vědec zkoumající život na nové
planetě. Zásoby jídla ubývají a vy jste vyslán/a prozkoumat planetu, jestli se zde nenachází něco
jedlého. Při obhlídce najdete něco na zemi. Zvednete to (vezměte do dlaně rozinku). Budete
předmět muset zkoumat jedinými dostupnými
nástroji – tedy svými pěti smysly.
Optický hlad: Nejdříve studujte předmět očima.
Všimněte si jeho barvy, tvaru a povrchu. Co říká
mysl, že by to mohlo být? Odhadněte optický hlad
na desetibodové stupnici. Tedy, jak velký hlad máte
na základě toho, co vidíte?
Čichový hlad: Teď zkoumejte nosem. Očichejte
předmět. A ještě jednou. Změní se váš názor o jedlosti předmětu? Vyhodnoťte svůj čichový hlad. Tedy,
jak velký hlad máte na základě toho, co cítíte?
Chuťový hlad: Zkoumejte předmět ústy. Vložte do
úst, ale nekousejte! Můžete předmět převalovat
v ústech, studovat ho jazykem. Čeho si všimnete?
Teď můžete skousnout, ale jen jednou. Znovu jej
převalujte v ústech. Čeho si všimnete teď? Znovu
vyhodnoťte hlad.
Hlad žaludku: Zariskujte a předmět snězte. Kousejte
ho pomalu, všímejte si změn v chuti a struktuře.
Spolkněte ho. Jak se cítí váš jazyk? Jak dlouho po
spolknutí jste schopni rozeznat chuť předmětu?
Vyhodnoťte hlad žaludku. Je váš žaludek plný nebo
ne? Uspokojený nebo ne?
Buněčný hlad: Uvědomte si, jak jídlo prochází
vaším tělem. Vnímáte nějaké pocity poukazující na
vstřebávání jídla? Jak ho přijímají buňky vašeho těla?
Vyhodnoťte svůj buněčný hlad na desetibodové
stupnici.
Hlad mysli: Co říká vaše mysl o této potravině? Jak
moc touží vaše mysl po tomto jídle? Vyhodnoťte i
její hlad.
Hlad srdce: Říká vaše srdce něco o této potravině?
Jak lahodné je spolknuté jídlo na desetibodové
stupnici? Vyžaduje vaše srdce víc?
Meditaci můžete vyzkoušet i s pitím, nebo obměňovat
potraviny. Časem se vaše uvědomění různých forem
hladu zjemní.Tím, že začnete více vědomě konzumovat,
budete lépe vnímat, co opravdu uspokojuje a vyživuje
vaše tělo, srdce a mysl.
(Zdroj: Mindful Eating)
39

ZDRAVÍ

Orgánová

Po zimě, kdy organismus spíše odpočíval, přišlo jaro, jehož hlavní energií bylo vstávání a příprava na růst. nyní nastává léto, ve kterém vše, co
bylo dobře pročištěno a „obnoveno“ i vše, co se uhnízdilo,
kvete a přináší plody. Letní atmosféra a slunce, které vysílá
paprsky životadárné energie,
dovolilo přírodě (a všemu živému) rozpuknout. s podobnou analogií se setkáme ve
vesmírném koloběhu i v životním cyklu. Energie je všude kolem nás, vše tepe a pulsuje. Vztahy, práce, život ve
všech oblastech. Je však možné, že pokud jsme v předešlém období správně nepečovali o žlučník a játra, může se
to projevit právě teď.

sestava pro léto
V červnu je třeba posilovat tenké střevo. Začíná na nehtu malíčku. Vede
boční stranou paže vzhůru po předloktí a za loket, pokračuje vzhůru zadní
stranou paže a vede do ramene nad lopatkou, přes postranní část krku do
tváře a končí před uchem. Tenké střevo je centrálou lidského těla, ve které
dochází ke vstřebávání živin do krve a jejich transportu do jater. Tam se
uloží, nebo se postupně, je-li potřeba, opět rozloží.

1

Václav Krejčík
www.powerjoga.cz
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3

3 Zkřížený sed, s nádechem položte
ruce na opačná kolena, vypněte hruď
a plynule dýchejte.

tvoje tělo, to je stroj, tak jej čisti, udržuj.
Jen se o něj pěkně starej, pravidelně promazávej.
nepokaz si jeho díly, donesou tě k tvému cíli.
B. argisleová
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V červenci je třeba posilovat krevní
oběh (osrdečník). Meridián začíná těsně
vedle bradavky, pokračuje středem
dlaně ve směru strany paže a předloktí,
směřuje dolů na ruku a končí nehtem
prostředníku. Krevní oběh po těle rozvádí kyslík a následně odvádí zplodiny
z těla ven. Proudění krve zajišťuje srdce.

Foto: Miroslav Šneberger

Léto je v čínské medicíně spojeno se
živlem ohně, kterému vládne srdce
a tenké střevo. (Srdce patří více ke
květnu a již jsme se mu věnovali.) Dnes
zaměříme svou pozornost na cviky pro
posílení zbylých tří hlavních meridiánů:
tenkého střeva, oběhového systému
(osrdečníku) a tří ohřívačů.
srdce je v létě aktivním orgánem,
řídí krevní oběh a soustřeďuje se na
přítomnost „tady a teď“. Je velmi citlivé
na okysličení mozku a svalů. Jeho tempo
závisí na emocích, psychickém i fyzickém
stavu. Proto je dobré v létě pobývat
v přírodě, sportovat a radovat se z toho,
že můžeme „být“. Abychom udržovali
oheň v nás, využijme možností, které
máme a buďme aktivní. Takto načerpaná
energie nám přijde vhod v následujícím
období.

1-2 Posaďte se chodidly k sobě, rukama
chodidla obejměte a s výdechem se
předkloňte. Lokty směřujte do stran.

4

4 Vyjděte z předcházející
pozice a s výdechem se
předkloňte.

V srpnu je třeba posilovat systém
tělesné teploty (3 ohřívače). Meridián
tří ohřívačů začíná nehtem prsteníčku,
stoupá hřbetem ruky přes zápěstí,
vede podél středu vnější strany
předloktí a paže, přes rameno vzhůru
po krku a kolem ucha. Končí v místě
těsně vedle obočí na vnější straně.
V okolí hrudníku, solar plexu a břicha
se nacházejí oblasti, jejichž úkolem
je vyrábět tělu teplo a energii při
dýchání, trávení a vylučování. To vytváří
v těle harmonii a rovnováhu.
Poznámka: Meridiány se nacházejí
po obou stranách těla.

INZERCE

Co lze čekat od psychowalkmanu?
První zkušenosti uživatelů vždy provází velká zvědavost: co se teď vlastně bude dít? Co uvidím
a uslyším? Budou ty zajímavé účinky – například okamžité odstranění únavy – fungovat i na mě?
Psychowalkmany, odborně aVs přístroje, jsou u nás známy 15 let.
Klára Paterová ze Slatinic,
povoláním učitelka, píše:
Už se přes 10 let zabývám různými stavy
a hladinami mysli, meditací, astrálním cestováním
a léčitelstvím. Vždycky mě tyhle věci hrozně fascinovaly. Dá se říci, že hladiny vědomí, do kterých
jsem se učila pronikat pomocí meditace celé roky,
se dají s AVS přístrojem nacvičit za pár měsíců.
Moje známá má problémy s nespavostí, ale po
spuštění příslušného programu spala celou noc jak
dudek:-). Já sama používám přístroj hlavně k relaxaci, doplnění energie po ránu a jako pomůcku při
léčení zdravotních problémů. Vřele ho doporučuji
všem, kteří si chtějí více rozšířit své vědomí a touží
po lepším sebepoznání.

Účinnost (značkových) AVS přístrojů je zaručená. Nezáleží totiž na víře nebo
placebo efektu, ale na fyzikálních zákonech – které platí pro každého stejně.
Proto dnes psychowalkmany používají kromě ,,obyčejných“ samouživatelů i
vrcholoví sportovci, celebrity nebo lékaři, včetně fakultních nemocnic.
Psychowalkman funguje na principech, které
lidstvo využívá intuitivně zhruba 5000 let.
Ve sluchátkách, které AVS přístroj obsahuje,
uslyšíte rytmické zvuky, které lze přirovnat
k bubnům. Dále psychowalkman vysílá ze
speciálních brýlí kmitající světlo, přirovnatelné
k pohledu do plamenů ohně.Většina z nás ví,
jak přitažlivý a uklidňující je pohled do ohně.
Vědci zjistili, že při něm dochází k uvolnění,
relaxaci a jakémusi mystickému vytržení.
Psychowalkman je vlastně vědecká obdoba
pradávných spirituálních obřadů.
Vědci zjistili, že pulsující světlo a zvuk má
schopnost rychle změnit naladění mozku,
mysli a současně i tělesných biorytmů.
Pulsující světlo a zvuk probíhající v určitých
frekvencích úžasným způsobem optimalizuje
organismus, vrací mu rovnováhu. Dnes už
se ví konkrétně, co AVS přístroj dokáže:
okamžitě odstranit únavu a stres, vyléčit deprese, nespavost, vysoký krevní tlak, pomoci
při bolesti, sportu, meditaci, zlepšit koncentraci a zrychlit učení, rozvíjí pravou mozkovou hemisféru a mnoho a mnoho dalšího.
V rychlé a hluboké relaxaci se psychowalkmanu nevyrovná zřejmě vůbec nic: během
20-30 minut dodá úlevu a energii jako

několik hodin spánku. Zkušenosti českých
samouživatelů úspěšné používání většinou
potvrzují (hodně jich najdete například na
www.galaxy.cz).

Co se bude dít,
až přístroj zapnete?

Sednete si a na přístroji si navolíte program, například Lehké dobití energie. Nasadíte si sluchátka a brýle a zapnete start.
Světlo a zvuk pulsují v určitých frekvencích
a na tyto frekvence přelaďují mozek. Mozek
totiž pracuje na základě frekvencí: když jste
unaveni, jsou frekvence rozkolísané a na
vysoké úrovni. AVS přístroj vlastně předá
mozku velmi přirozený pokyn: ,,přelaď se
na ty správné frekvence – například do tzv.
hladiny vědomí alfa, theta, delta…“. Dokáže
vrátit mozek a tělo do optimální ,,polohy“
– do odpočinkového stavu, správného
spánkového cyklu…
Nejlepší rady k používání a účinné AVS
přístroje najdete ve společnosti Galaxy
(www.galaxy.cz). V prodejnách mají i bezplatné vyzkoušení (ve zkušebních kabinách).
Zajímavé je, že většina zaměstnanců AVS
přístroje aktivně používá. Nenechte si teď

ujít dobrou příležitost – 20% slevu. Galaxy
(www.galaxy.cz) jí teď dává k 15. výročí.
Jan Konvička

katalog ihned
ke stažení !

www.galaxy.cz

15
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Chodec - poutník

Člověk byl v podstatě zrozen
k chůzi, je to jeho nejpřirozenější pohybová aktivita. V současné vysoce industriální době však
tento po staletí přetrvávající fakt
pomalu přestává platit. Pohyb
z místa na místo nám usnadňují
nejrůznější dopravní prostředky,
stále více se naše pracovní vytížení redukuje na sezení u počítače, doma pokračujeme před
televizní obrazovkou. Ochabují
nám svaly, srdce a cévy jsou méně výkonné, předčasně řídnou
kosti, jsou náchylnější ke zlomení. Jako každá akce má i změna
životního stylu člověka za následek přirozenou reakci.

Využití kondiční chůze k novým cílům
Mgr. Martina Barchánková

Poslední výzkumy bohužel ukazují, že se náš životní styl stále zhoršuje.
Vedle neracionálního stravování je to právě nedostatek pohybové aktivity, který způsobuje, že žijeme v zásadním rozporu s jedním z hlavních předpokladů dobrého zdraví člověka – neustálým střídáním aktivního zatížení a odpočinku. Jednou z možností, jak svůj životní styl
upravit, je pravidelná kondiční chůze. Vedle tělesné schránky působí
chůze blahodárně i na psychiku. Uvolňuje napětí, odbourává stres, působí proti nervovým poruchám. Snižuje podrážděnost, nespavost, poruchy potence, zažívací obtíže, atd.

Foto: Shutterstock.com

Chůze – sport pro všechny

Při chůzi s holemi bychom
měli vnímat:
Koordinaci - sladění pohybu rukou
a nohou s holemi (měli bychom se cítit přirozeně).
l

l Ruce – odraz z hole za tělem (ruce udávají rychlost chůze).
l Délku kroku - podle rychlosti chůze
(pomalá chůze - krátké kroky, rychlá
chůze - dlouhé kroky).
l Pozici těla - tělo je v mírném náklonu vpřed, podle
rychlosti chůze.

Ohebnost - věnujme pozornost jak rozcvičení před
chůzí, tak protažení po ní.
l
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Kondiční chůze je ideální pohybovou aktivitou pro úplné začátečníky, pro osoby s nadváhou či problémy s pohybovým aparátem (kolena,
kyčle, páteř), pro starší lidi, těhotné ženy a také pacienty po infarktu. Specifickým rysem kondiční chůze je její vyšší intenzita. Ta je v porovnání
s běžnou chůzí dána větším pohybovým rozsahem a vyšší frekvencí
kroků. Zapojuje se více svalů a jejich činnost je intenzivnější, což je důvodem většího energetického výdeje. Kondiční chůze vhodně stimuluje činnost kardiovaskulárního systému a spalování tuků. Její intenzivnější odnoží je nordic walking - chůze s holemi podobnými lyžařským.
Při severské chůzi plní hole podobnou funkci jako v běžeckém lyžování, umožňují tedy silnější zapojení paží, ramen a zádových svalů, čímž
dochází k odlehčení pohybového aparátu dolních končetin. Více zapojených svalů má za následek zvýšení tepové frekvence v průměru o 15
tepů/min. a vyšší spotřebu energie o 20 až 50 % oproti kondiční chůzi
při prakticky stejné subjektivní intenzitě.
Chůze s holemi je nám blízká a poměrně snadno ji zvládáme. Je
potřeba si ale uvědomit, že žádný začátek není lehký a je třeba praxe.
V ideálním případě ze začátku projdeme průpravou za odborné asistence. Učíme se ji podobně jako jakoukoliv jinou technickou disciplínu, například lyžování. Kvalitní základ dodá jistotu, přinese radost z pohybu a ukáže, čeho všeho je možné dosáhnout.
Správná technika kondiční chůze je pro tělo prospěšná bez výhrad. Lze však přidat ještě rozměr poznávací a duchovní. V současné době se dostává do povědomí stále většího množství lidí putování na svatá místa. Mezi výletem a poutí je poměrně velký rozdíl.
Výlet má být co nejpříjemnější, s minimálními komplikacemi, s možností jeho zrušení v případě nepříznivého počasí či jiných potíží. Na rozdíl od
toho jde pravý poutník za svým cílem přes všechny překážky, které mu
život přináší, a i když občas umdlévá, po určité době pokračuje až do cíle. Dnes jsme zvyklí dosáhnout všeho snadno a rychle. Máme málo trpělivosti, neumíme čekat, často nedosahujeme cílů, které vyžadují vytrvalost
a námahu. Všechno se stává spotřebním zbožím s krátkodobým užíváním, což se bohužel odráží i v mezilidských vztazích. Jednou
z věcí, které mohou dnešnímu člověku pomoci, je obnova pěšího putování a zkušenost poutníka, který vynaloží námahu
a věnuje čas, těší se na cíl a postupné přibližování se k němu,
poznává omezenost svých sil a zakouší radost z překonání sebe sama. Cesta přírodou zve k otevření očí a rozšíření obzoru
často zužovaného na každodenní starosti.
Použité zdroje: www.severskachuze.cz

Hluboký stabilizační
systém páteře (HSSP)
Mgr. Pavlína Pelíšková
Hluboký stabilizační systém páteře představuje svalovou souhru, která
zabezpečuje stabilizaci – zpevnění páteře během všech našich pohybů. Svaly HSSP jsou aktivovány při jakémkoliv statickém zatížení, tj. stoji, sedu apod.
a doprovází každý cílený pohyb horních i dolních končetin. Zapojení svalů do
stabilizace páteře je automatické. Provedeme-li například přednožení v kyčelním
kloubu, nedojde k zapojení pouze svalů, které vlastní pohyb provádí, ale automaticky se zapojí i ty, které stabilizují jejich úponovou oblast, tj. zádové svaly ve
spolupráci se svaly břišního lisu, které stabilizují páteř z přední strany (břišní svaly,
bránice, pánevní dno). Zatímco provedení přednožení je volním pohybem, tak
stabilizační funkce svalů probíhá bez našeho volního přispění, je automatická.
Na stabilizaci se nepodílí jeden sval, ale celý svalový řetězec. Svaly se zapojují do
všech pohybů, jsou zdrojem značných vnitřních sil, které působí na páteřní segment. Tyto vnitřní síly, jsou pro zátěž, resp. přetížení segmentu stejně významné
jako síly, které působí zvnějšku. Způsob zapojení svalů do stabilizace je jedním
z hlavních důvodů vzniku bolestí zad. Jejich funkce rozhoduje o kompenzaci
případné poruchy.
Celý článek naleznete na www.jogadnes.cz v sekci Zdraví

Powerjóga
a vysoký
krevní tlak
Jaroslava Sedláčková
Co je vysoký krevní tlak?
Krev dodává všem orgánům v těle kyslík
a potřebné výživné látky, aby orgány správně fungovaly. Aby její cesta naším tělem byla bez problémů, je zapotřebí přiměřený
tlak v tepenném řečišti, tzv. krevní tlak.

Cviky na stabilizaci páteře

2
3

Leh na zádech, dolní končetiny opřeme chodidly
o zem, popř. lýtka položíme na židli či velký míč.
Stabilizujeme trup od hlavy po kostrč a plynule
zvedáme střídavě dolní končetiny.

V poloze mrtvého brouka, tj. leh na zádech, stabilizujeme vnitřní válec břicha a hrudníku dolů
k zemi (jako vodu v lahvi) a postupně zvedneme horní končetiny (jako když objímáme
velký balón) i dolní končetiny (pravé úhly
mezi trupem a stehny, koleny i v kotnících). Dolní končetiny necháme
mírně od sebe, popř. se dotkneme
vnitřní hranou plosek nohou, čím
blíže budeme mít kolena u těla,
tím je cvičení lehčí a naopak.
Začneme se otáčet do stran
jako dítě (přelévat vodu v lahvi ze strany na stranu), až do
polohy vzporu klečmo na všech
čtyřech (na dlaně a na kolena).
Stimulační práce je na napětí
trupu, který lehce zvětšujeme.

Stejný postup - z polohy na všech
čtyřech postupně přecházíme až do
polohy mrtvého brouka.

Ideální krevní tlak se pohybuje kolem 120/80mmHg. O zvýšeném krevním
tlaku tedy mluvíme v případě, kdy tlak v
tepnách přesáhne systolickou hodnotu
(srdeční sval se stáhne) 140mmHg a diastolickou hodnotu (srdeční sval se uvolní) 90mmHg.
Vysoký krevní tlak patří mezi nejčastější onemocnění srdce a cévního oběhu.
Ve věku mezi 25 a 74 lety má méně než
40% mužů a méně než 60% žen hodnoty krevního tlaku v normě (tzn. > 130/85
mmHg). Od 50. roku věku má prakticky
každý druhý příliš vysoký krevní tlak.

Foto: Miroslav Šneberger
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Může mít powerjóga vliv na snížení vysokého krevního tlaku? ano,
powerjóga je totiž cvičební styl, kde
plynule opakujeme pozice a dbáme v prvé řadě na dýchání. Pomocí
této soustředěnosti docílíme uvolnění a relaxace. Jelikož vysoký krevní tlak bývá velmi často způsobený
stresem, je powerjóga výborným
pomocníkem…

Vysoký krevní tlak je důležitý rizikový
faktor pro onemocnění krevního oběhu,
srdeční slabost a slabost ledvin. Dlouhou
dobu nezpůsobuje žádné problémy, proto
je zpravidla tato „nemoc” objevena pozdě.
Přibližně polovina všech úmrtí je následkem vysokého krevního tlaku. Příčinou
bývá spolupůsobení genetických dispozic, faktorů zevního prostředí a životní styl.
Je to především stres, nedostatek pohybu,
nadváha, hormonální poruchy, větší konzumace alkoholu, onemocnění ledvin, zúžení
cév, kouření.
dokončení na straně 44
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ZDRAVÍ
Jóga jako lék
Jelikož vysoký krevní tlak je nemocí těla i mysli, je praktikování jógy význačné. Učitel jógy vás nemůže vysokého krevního tlaku zbavit, ale může
doplnit to, co příroda nenabízí. Díky
aktivnímu cvičení jógy by mělo dojít
k zlepšení stavu cév, krevního oběhu
a srdeční funkce. Výborným pomocníkem je trénink pránájámy, který vyrovnává a zklidňuje. Pránájáma je vědomé usměrňování dechu. Podle mytologie má každý tvor na této planetě
předem určenou délku života. Jogín si
pravidelnou dávkou pránájámy prodlužuje život. Proto je vhodné pro normalizaci krevního tlaku vědomě a klidně dýchat. Vhodné dechové techniky
jsou plný jógový dech s delším výdechem, dech udždžají (hluboký dech
s koncentrací na průběh dýchání v hrdle), džalandhára bandha (uzávěr bradou). Snažíme se nepraktikovat pozice
se zádrží dechu. Je nutné nastolit snížení svalového tonu. Vhodné jsou ásany, které provádíme větším a dynamičtějším střídáním pozic. Nedoporučují se tyto pozice: širšásana (stoj na hlavě), šalbhásana (pozice kobylky), adho

mukha švanásana (pozice střechy), jógamudra (pozice dítěte), setu bandhásana (pozice mostu).

Zlepšení hodnot krevního tlaku
pomocí praktikování ásan
a meditace bylo srovnatelné
s užíváním léků na hypertenzi.
Vůbec by se neměla opomíjet relaxace, protože vysoký krevní tlak způsobuje také stres. Je nutné snažit se pracovat
na vyčištění a zklidnění mysli, odbourávání napětí, které neblaze zatěžuje
organismus. Meditace pomáhá vyčistit
zmatek v hlavě a zjemňuje „zanesené“

podvědomí. Když zásobujeme mozek
pravidelnou dávkou koncentračních,
relaxačních a meditačních technik, začne řídící centrum vysílat signály do
celého těla a dojde k rovnováze a harmonii mezi rozumem a emocemi. Podle mnoha studií dokáže jóga snížit vysoký tlak. Zlepšení hodnot krevního
tlaku pomocí praktikování ásan a meditace bylo srovnatelné s užíváním léků na hypertenzi.
Strava pomáhající ke snížení krevního tlaku: dostatek syrového ovoce a zeleniny (špenát, kopr), celozrnné obiloviny, ořechy, semena slunečnice, česnek, pšeničné klíčky.
Důležitá je také dlouhodobá práce
a chuť!

DVD TIP

HUBnĚtE ZDraVĚ s Václavem krejčíkem
Kondiční program s dynamickou jógou je určený všem, kteří
chápou, že hubnutí a zdraví nejsou zadarmo. Základním
předpokladem pro správné hubnutí je aerobní aktivita, která v
kombinaci s posilovacím a protahovacím cvičením dokáže účinně
a snadno vytvarovat tělo a odstranit přebytečné kilogramy. Cvičení
je rozděleno do 8 cvičebních sestav, které je možné kombinovat.

inzerce

Více na www.oriﬂame.cz

Přírodní nápoj
Natural Balance
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Přírodní nápoj Natural Balance obsahuje bílkoviny a vlákninu, díky
kterým se budete cítit sytí, zatímco pomalé karbohydráty uchovají
vaši hladinu energie a schopnost soustředění. Pokud chcete zhubnout,
doporučujeme vám vypít nápoj nyní nabízený v praktickém balení
vždy 20-30 minut před obědem a před večeří. Díky tomu vás uspokojí
menší porce jídla a tak snížíte celkový denní příjem kalorií. Pokud
právě nemáte po ruce ovoce nebo oříšky, můžete nápoj využít i jako
svačinu mezi jídly – tím zároveň zkrotíte svou chuť na sladké!

Řada potravinových doplňků
Wellness by Oriﬂame
nově představuje nápoj
Natural Balance
v jednotlivých porcích.
Můžete si tak vzít jednotlivé
porce s sebou do kapsy
nebo do kabelky.

léto 2010

www.jogadnes.cz

Výborný pomocník od
Oriﬂame, který vás zasytí,
dodá zdravou energii
a podpoří vaše hubnutí!

ČTENÁŘSKÉ TIPY

kamarádky budiž
pochváleny
Marcela Macáková
Nevím, jak to máte vy, ale mě se stále
letní měsíce v mysli pojí především se
školními prázdninami. Ačkoliv jsem opustila
lavice všech možných vzdělávacích institucí
už dávno někdy v minulém tisíciletí, rok co
rok mi intenzivní sluneční paprsky přinášejí
nostalgického ducha prázdnin. Tentokrát
však nechám dávné letní lásky v klidu
spát a vzpomenu vztahy kamarádské,
nevášnivé, založené především na ženské
pospolitosti. Pánové dnes prominou. Je to
téměř jen dámská jízda. I když, kdo ví…
Milenci, partneři a manželé během
našeho života přicházejí a odcházejí. Kamarádky nám povětšinou zaplať pánbůh
jen přibývají… Aspoň já to tak mám.
Šťastná to žena.
Kamarádky. Každá z nich je něčím
jedinečná, v určitém směru vzácný originál.
Co duše, to jiný názor. Každá má svou
pravdu, pro kterou si došla na své dosavadní cestě životem. Vše je povolené, jen
slušné chování se stalo pomyslnou hranicí.
Některé jsou ohnivé, s hlavou v oblacích,
jiné stojí nohama pevně na zemi.
Jsem jim vděčná za každou radu
a povzbuzení… Už za ty roky vím, s kterou
probírat, díky jejím úžasným znalostem,
věci pracovní, a která z nich je přeborník
na vztahy a naslouchání. Sdělená starost,
poloviční starost. Však to znáte, ne?
Nejstarší přesáhla neuvěřitelnou sedmdesátku, nejmladší nedávno odmaturovala.
Jedna je pragmatická lékařka, druhá věří na
věci mezi nebem a zemí. S jednou si musím
sjednat schůzku přes její asistentku, jiné mohu
zavolat kdykoli, třeba uprostřed noci.
Tu první „mám“ již od základky, pár
jsem jich posbírala v pubertě a nejvíc asi
při svém dozrávání v pracovním procesu.
Právě to asi vysvětluje onu výraznou
odlišnost každé z nich. Nastavují mi zrcadlo a připomínají moje vzlety a pády.
Kdyby se všechny naráz sešly v jedné
místnosti, nejspíš by si kupodivu vůbec
neporozuměly. Možná by došlo i na trochu
pomlouvání, případně hádku. Společně
bychom zřejmě nevydržely ani den, ale
každá zvlášť je pravým požehnáním.
Na závěr nutno dodat, že kromě těchto
skvělých dam mám také pár dobrých
kamarádů. Dva, tři? Léta mi potvrdila, že
mezi mužem a ženou může být kamarádský vztah. Nevěříte? Možná se mýlím, co
já vím... Zřejmě to při nejbližší příležitosti
rozeberu s některou ze svých kamarádek!

Leslie kaminoff
Jóga – anatOMIE
Ilustrovaný průvodce pozicemi, pohyby a dýchacími
technikami
Tento světový
bestseller, anatomický
průvodce jógou, je určen pro každého, kdo
se o jógu zajímá - pro začátečníky i pokročilé,
pro příznivce powerjógy a zejména pro
instruktory. Přehledné anatomické ilustrace
znázorňují práci svalů, které jsou zapojeny při
provádění jednotlivých pozic. Srozumitelné a
přesné popisy jednotlivých ásan spolu s kresbami poskytují dokonalou představu o principech, na nichž jsou založeny dané pohyby.
kam thye Chow
tHaJskO-JógOVÁ
MasÁŽ V PraXI
Škola Lotosové dlaně
Před mnoha staletími
se v thajských buddhistických chrámech vytvořila
dynamická terapeutická technika, která
vychází z jógových pohybů, ájurvédských
principů i prvků tradičních bojových umění.
Thajsko-jógová masáž je zcela jedinečnou
léčebnou soustavou, která kombinuje důkladné
procvičení kloubů a svalstva s aktivací energetických drah a tlakových bodů.Tělo maséra
i tělo masírovaného na sebe vzájemně
silově působí a společně se vlivem gravitace
i sladěného dýchání vyrovnávají v plynulém,
harmonickém toku pohybové elegance,
jehož výsledkem je obnovená fyzická vitalita
a svěží duchovní jas. Kam Thye Chow, jeden z
nejvýznamnějších učitelů thajských léčitelských
tradic, čtenáře ve své podrobně ilustrované
instruktážní příručce provází všemi aspekty tohoto starého masážně-terapeutického umění.
Birgit Feliz Carrasco
Čakra Jóga
Program k oživení a léčbě
energetických center
Čakra jóga je energetická práce na tělesné,
duševní a duchovní
úrovni. Tato praktická pracovní kniha nabízí
komplexní a strukturovaný program, který
vám umožní začít vnímat svá energetická
centra, posilovat je a tím získávat více vitality
a vyrovnanosti v každodenním životě.
Jedná se o celotýdenní program s osmi
tréninkovými jednotkami k oživění těla
od chodidel až k hlavě. Program nabízí tři
úrovně náročnosti a poskytuje tak volbu
individuální cesty jógy pro tělesný a duchovní rozvoj. Meditační návody vám poskytnou
metody k posílení čaker, jež vede k upevnění

zdraví a vnitřní vyrovnanosti. Naučíte se
vědomé práci se svým vlastním tělem, proniknete do anatomických souvislostí
a poznáte pojítka mezi prastarou indickou
naukou jógy a každodenním životem dneška.
Donald simon,
Ian Makowski
OČIstnÉ JOgÍnskÉ
tECHnIkY
aneb Šestero očistných
úkonů
První ucelená a detailní
publikace o technikách
zvaných šatkarmy čili šestero očistných úkonů,
které jsou zaměřeny na údržbu všech hlavních
tělesných funkcí. Jejich pravidelné provádění
radikálními způsoby zbavuje tělo metabolických odpadů a navrací tkáním samočisticí
schopnosti, pročišťuje dýchací cesty i stěny
celé trávicí trubice, posiluje činnost hladkého
svalstva a učí jeho vědomému ovládání,
prokysličuje mozek, zbystřuje vnímavost
k vnitřním dějům a odstraňuje široké spektrum zdravotních potíží, astmatem počínaje
a zácpou konče. Především však nastoluje
v těle rovnováhu životních energií, která
zajišťuje jeho bezvadné fungování až do
vysokého věku.
Autoři přinášejí v jednotlivých kapitolách
velmi podrobné instrukce, které vás krok za
krokem naučí jednoduchým i velmi náročným
očistným postupům a současně do hloubky
rozebírají jejich fyziologické pozadí a ověřené
účinky. Zvláštní bonus jednotlivých technik
tvoří osvědčené tipy a recepty z tradiční
ájurvédské medicíny.
J. Donald Walters
(kriyananda)
rÁDŽaJóga
Čtrnáct kroků k vyššímu
vědomí
Tato vysoce informativní
a komplexní učebnice jógy
neopomíjí žádný z důležitých aspektů duchovního života – od tělesných a dechových
cvičení přes zásady stravování a životosprávy,
receptů pro zdraví až k esoterické psychologii,
ﬁlozoﬁi a citlivému umění meditace. Dílo
známého popularizátora jógy čerpá z učení
jednoho z nejuznávanějších mistrů jógy
minulého století Paramahansy Jógánandy
a dnes se řadí ke „zlatému fondu“ literatury
o józe nejen pro svou instruktážní bohatost
a praktičnost, ale i pro svůj osobitý, vstřícný
styl a jemný humor.
J. Donald Walters je duchovním otcem
společnosti Ananda – jedné z nejuznávanějších celosvětových duchovních komunit,
a také autorem řady pozoruhodných prací.
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KALEIDOSKOP

Podélné natažení páteře
uvolňuje energii!
Cvičíte-li správně dynamickou powerjógu se zapojením tří hlavních uzávěrů
(pánevní dno, břicho a bránice, hrdlo),
dochází k podélnému natažení páteře
s eliminací primárního zakřivení páteře.
Tato podpora páteře je důležitá pro
bezpečný pohyb a zaujímaní ásan s výdrží,
stejně jako pro proudění energie.
(JÓGA - ANATOMIE)

Pozitivismus uzdravuje!
Vědci kentucké a louisvilleské univerzity (USA) se v testech dotazovali 124
studentů během 6 měsíců na otázky
týkající se zvládání jejich studentského
života a vlivu optimismu na jejich zdraví.
U studentů, jejichž optimismus byl nízký,
byla stejná i odpověď jejich imunitního
systému. Pokud měli důvěru v budoucnost, jejich odolnost se zvyšovala. Někteří
studenti dokonce potvrdili, že je jejich
optimismus po absolvování různých
lékařských zákroků pomáhal uzdravit.
Když se člověk cítí dobře, všechno lépe
a s přehledem zvládá.
(Men´s Health, květen 2010)

SOUTĚŽ

Jste unavení? Zelená barva přírody
uzdravuje duši a dodává vitalitu. Potvrdili
to i vědci z univerzity v Rochesteru.
Podle nich lidé, kteří 20 minut denně
pobývají na vzduchu a v přírodě, mají
o 20% více fyzické a mentální energie
oproti těm, kteří jsou v nevětratelných
a uzavřených prostorech.
(Men´s Health, květen 2010)

Sofrologie - věda
o vnitřním klidu
V roce 1960 vytvořil v Madridu
neuropsychiatr dr. Alfonso Caycédo
metodu, která je syntézou relaxačních
a meditačních technik s moderními výzkumy. Sofrologie hledá a rozvíjí vnitřní
důvěru v sebe sama, harmonizuje tělo
a odhazuje strach, zlost a napětí. Vznikla
z řeckého SOS - harmonie, PHREN duše a LOGOS - slovo. Jedná se o symbiózu starých tradičních metod s moderními výzkumy.
(Bio & Nature Magazine 2010, Lafont Presse)

frekvence.Tyto nebezpečné důsledky pramení ze strachu z odmítnutí ostatními.
(Men´s Health, květen 2010)

Meditace jako školní předmět
Nápad prestižních univerzit v Oxfordu a Cambridgi zařadit meditaci do
škol byl v Anglii přijat s nadšením. Psychologové vypracovali program meditace proti stresu, který je nyní testován na
gymnáziu Tonbridge School (Kent). 40
minut meditace během týdne a domácí
úkoly na MP3 tvoří základ programu,
který má za cíl najít lepší spojení mezi
žáky a učiteli, zbavit je negativních emocí
a odbourat stres.
(Santé magazine, květen 2010)

Staňte se poradcem!
Power Yoga Akademie připravila zcela
nový vzdělávací program Poradce zdravého životního stylu, akreditovaný u MŠMT.
Zajímá vás výživa, psychologie, pohyb,
komplexní přístup ke zdraví a prevenci?
Tak rozšiřte své obzory i kvaliﬁkaci!
Přihlášky na www.jogaskoleni.cz

Muži versus ženy
Nestresujte ji! Ženy jsou více senzitivní na stres, než muži. Québecká studie
zveřejněná v časopise Psychophysiologie
potvrdila, že ženy umí daleko lépe zvládat
svoji obranu, než přijímat negativní hodnocení, nebo pociťovat ohrožení jejich
čisté lásky.To se projevuje formou zvýšení
kortizolu (stresového hormonu) v krvi,
zvýšením tlaku v artériích a změnou srdeční

Soutěžní otázka:
Jaké účinky má jógová pozice v sanskrtu nazývaná ŠaVasÁna?

Foto: Lucie Jansch

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

Soutěžit je možné jen do 15. 7. 2010!
Na tři výherce čekají vždy dvě vstupenky do Stavovského divadla na činoherní inscenaci

srpen v zemi indiánů
Co odhalí nečekané rodinné setkání? V současné americké hře excelují: J. Kačer, K. Burianová,
D. Prachař, J. Preissová, F. Němec, V. Javorský, D. Matásek a další.

Správná odpověď na minulou soutěžní otázku:
Bandhy jsou tělesné uzávěry, které regulují tok energie v těle.
Výherkyně z jarního čísla 1/2010, které obdrží luxusní

kosmetické produkty od společnosti Estée Lauder:
1. cena Jitka Šimková, Praha 9 l 2. cena Gabriela Jamborová,
Hradec Králové l 3. cena Danka Filandrová, Jaroměř

Vylosování soutěže proběhne 20. 7. 2010, výherce kontaktujeme a uvedeme na našich webových stránkách i v příštím čísle!
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Foto: Chilicake.com

Foto: Jakub Šamberger

Pobývejte v přírodě
a piknikujte!

KAM ZA JÓGOU
naŠE tIPY
13. 6. 2010 (11 - 18 hod.)

POWErJóga & Jóga DEtOX
Zapomeňte na vše, co vás obklopuje a prožijte celý den s jógou a vším, co k ní patří.
Vzdalte se od všedních dnů, poznejte klid a své hranice. Nebudeme „tlačit na pilu“, ale
seznámíme se s tím, co je jóga a prozkoumáme vliv dynamického a klidného cvičení ásan.
Lektor: Václav Krejčík l místo konání: Energy Studio Home, Hellichova 1, Praha 1
Přihlášky a informace: petra.sedlackova@poweryoga.cz
26. - 27. 6. 2010

Výživa a základy stravování – MUDr. David Frej
Základy různých systémů ve výživě. Diety. Základy harmonického stravování. Působení stravy na tělo
a mysl. Rozdělení jednotlivých potravin a jejich vlastnosti. Jak si sestavit správný jídelníček na celý den.
Místo konání: Univerzita obrany, Tučkova 23, Brno l www.dr.frej.cz
18. 7. 2010 (12 - 17.30 hod.)

Jóga traInIng DaY s Vaškem krejčíkem
Váháte, jestli správně cvičíte ásany? Nevíte, jak správně dýchat, nebo dechu nepřikládáte důležitost?
Zajímá vás Pataňdžaliho systém jógy a jeho jednotlivá pravidla? Chcete se naučit správně provádět
pránájámu a vyzkoušet základní dechové techniky? Máte zájem začít meditovat a nevíte jak? Vašek
Krejčík pro Vás připravil program, který odpoví na tyto otázky a provede vás rozmanitostí jógy.
Místo konání: Energy Studio Václav Krejčík, Fügnerovo nám. 5, Praha 2
Přihlášky a informace: katka.bilkova@poweryoga.cz

DOVOLEnÁ s JógOU
na www.yogapoint.cz

l
l
l
l

Hledáte inspiraci na dovolenou, kde je součástí programu i cvičení jógy?
Pak navštivte náš portál www.yogapoint.cz/workshopy-pobyty/, kde
najdete letošní nabídky. Výběr je pestrý z pobytů v zahraničí nebo
v Čechách, podle Vašich možností a představ. Tak třeba:
Dovolená s vinyasa jógou v Chorvatsku (Kanegra) s Andreou Smékalovou, 26. 6. – 3. 7.
ashtanga jóga – první série s Laurou, centrum Dibbvana u Mariánských lázní, 15. - 18. 7.
týdenní kurz integrální jógy s Jitkou Stehlíkovou a Jarkou Prokopovou v Orličkách, 24. - 31. 7.
Powerjóga s Marcelou altovou u moře v Chorvatsku (Lanterna), 20. - 29. 8.

Instruktor
powerjógy
Systém
akreditovaný
MŠMT

Jóga VE sVĚtĚ

(150 hodin)

13. 6. 2010 l Vinyasa, Baby! Workshop Jivamukti jóga
Místo konání: Yoga Lounge, Würzburg l www.jivamukti-frankfurt.de
2. - 4. 7. 2010 l Berliner Yogafestival 2010
Místo konání: Berlin, Kulturpark Kladow l www.yogafestival.de

Specializované semináře
Jóga pro děti
Jóga pro těhotné
Vinyasa jóga
Hatha jóga
Master instruktor powerjógy

9. - 11. 7. 2010 l Vinyasa Flow Yoga a Detox Flow - seane Corn
Místo konání: Spirit Yoga Mitte, Berlin l www.spirityoga.de
15. – 18. 7. 2010 l ashtanga jóga - workshop s Davidem Williamsem
Místo konání: Londýn, UK l www.triyoga.co.uk
17. - 24. 7. 2010 l Jóga a léčivé bylinky – Workshop s Brigitte addington
Místo konání: Kitzbühel, Rakousko l www.sivananda.eu
21. - 22. 8. 2010 l ashtanga Workshop s kinou Mcgregor
Místo konání: Frankfurt, Německo l www.balanceyoga.de

25. 9. 2010 l Yoga Open air 2010 - Jóga v mnoha podobách s Míšou Hluchovou, Zuzkou Plevovou,
Vaškem krejčíkem a Jarko Pávkem l Místo konání: Bratislava l www.jogavsade.sk

inzerce

22. 8. - 27. 8. 2010 l kripalu Yoga Mela - týdenní festival věnovaný ashtanga józe
Místo konání: Lenox, USA l www.ashtanga.net
www.jogaskoleni.cz
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PŘEDPLATNÉ

JÓGA DNES
VYCHÁ

NI
ZÍ ZEV
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Čtvrtletník vašeho životního stylu
První časopis o józe!

ŽIV
RAVÉHO

OTNÍHO

STYLU

KRÁSA

2010
LÉ TO 2/

Bude Vám inspirací. Cílem časopisu je přinášet nejnovější informace
o zdravém životním stylu, pohybu, správném způsobu stravování, relaxaci,
a také pootevřít tajuplná zákoutí psychologie, astrologie, feng shuej,
východní ﬁlozoﬁe, jógy a powerjógy.

t

Osobnos
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Předplatné 4 čísel časopisu
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Robert V

DVD Hubněte s powerjógou 2

cena: 49

Kč  před

platné 4

čísel: 190

Kč + DÁR

EK
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á sestav
Orgánov pro léto
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tn
le
Tipy navaření
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u
Feng sh
Očistnéy
ál
ranní ritu

Předplatné časopisu si můžete objednat:
Zasláním vyplněného objednacího formuláře na adresu:
Postservis, oddělení předplatného, Poděbradská 39, 190 00 Praha 9
Odfaxováním vyplněného objednacího formuláře na fax:
284 011 847

KAŽDÝ
30. předplatitel obdrží
masážní podložku
PRANAMAT ECO

na bezplatné infolince České pošty: 800 300 302

na stránkách: www.periodik.cz

Zasláním e-mailu na adresu: postabo.prstc@cpost.cz



Objednací formulář
Titul

Jméno

Ulice

Příjmení
Město

Telefon

PSČ
E-mail

Způsob platby:

poštovní poukázka

faktura IČ/DIČ:

anO! Objednávám roční předplatné časopisu JÓGA DNES za cenu 190 Kč.
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KŘÍŽOVKA
Tajenku posílejte nejpozději do 15. 7. 2010 e-mailem na:
ctenari@jogadnes.cz nebo
poštou: Power Yoga Akademie, Fügnerovo nám. 5, Praha 2, 120 00,
na obálku uveďte KŘÍŽOVKA.

Na tři výherce čeká poslední
kniha Václava Krejčíka
Jóga V rYtMU ŽIVOta

správné znění tajenky z minulého čísla novin Jóga DnEs 1/2010: Teprve v bouři poznáš sílu a odolnost stromu.
CD se soundtrackem k ﬁlmu Mamma mia! vyhrávají:
kamila Hloušková, Polička l Věra Pojmanová, Havlíčkův Brod l Václav Dvořák, České Budějovice

NÁSTRAHY
PYTLÁKŮ

KUS
LÁTKY

ZÁMĚR

HOVOROVÝ
SOUHLAS

JEDOVATÁ
BYLINA

HOTELOVÝ
SLUHA

ZA CHVILKU
HOVOR.

INICIÁLY
HERCE LUKAVSKÉHO

ZE ZADNÍ
ČÁSTI

OPOTŘEBIT
JÍZDOU

PROJEV
NESOUHLASU

INICIÁLY
PREZIDENTA
ČR

17

POLNÍ
MÍRY

KOŠŤÁLOVÁ
ZELENINA

UMĚLECKÁ
VYSOKÁ
ŠKOLA
ZKR.

MÍSTO
TOHO

OBILÍ SETÉ
NA PODZIM

ČISTIT
VODOU

20

MOŘSKÝ
KORÝŠ

ZNAČKA
AMPÉRZÁVITU

15

POLNÍ
PRÁCE

DRUH
RYBY

13

35
CHEM. ZN.
RADONU

LYŽAŘSKÝ
VÝTAH

ZESÍLENÝ
ZÁPOR

18

3

OBRUBA
OBRAZU

PRAHNUTÍ
PO SLASTI

TERÉNNÍ
ZÁVOD

36

9

HON

SILNÉ
PROVAZY

ZMLKAT

SDRUŽ. INK.
PLAT. OBYV.

37
UHLOVODÍK
SE DVĚMA
UHLÍKY

RODOVÝ
ZNAK
PŘÍJEMNÁ

ŽIVNOSTENSKÝ LIST
ZKR.

21

SILNÝ VÍTR

ZNAČKA
KOSMETIKY
MAĎARSKÉ
OKRESY

2

CIZOPASNÝ
HMYZ

32

6

26

BÝV. SLOV.
PREZIDENT

CHVAT
VÝZVA

TRESTNÝ
ČIN

ARABSKÉ
OSLOVENÍ
OTCE

8

31

OBLOHA

BOD
V DŽUDU

ČÁSTEČNĚ
SEŽRAT

ČÁST
STŘECHY

CITOSLOVCE
OHRAZENÍ

NAPLAVENINY

30
PODNIKOVÉ
ŘEDITELSTVÍ ZKR.

KOSMETICKÝ
PRÁŠEK

12

MÍSTO NA
STOUPNUTÍ

CHEM. ZN.
TITANU

NÁSTRAHA
PYTLÁKA

ODVĚTVÍ

POHŘEBNÍ
TRUHLA

VYSOKÉ
KARTY

ŘÍDICÍ
ASOCIACE
ZKR.

SKUPINA
PTÁKŮ

KLENUTÝ
PROSTOR
ZASTAR.

34

23

PŘIPÍNACÍ
SYMBOL

PODAT
K DORUČENÍ
NÁZEV
HLÁSKY Z
KLÍČ
ANGL.

14

POVRCHNÍ
OBDIVOVATEL

25

27

POTOMEK

VŠICHNI
ANGLICKY

19

INIC. ZPĚV.
KRYLA

ZOLŮV
ROMÁN

SPZ HRADCE
KRÁLOVÉ

MPZ
NIZOZEMÍ

1

SVATEBNÍ
KVĚTINA

OBILNINA

INIC. BÁS.
ERBENA

SESTRA
MATKY

33
INIC. HOKEJ.
ELIÁŠE

PR. SPRÁVA
SOC. ZABEZ.

11

22

KONEC
NĚMECKY

RÁJ
ČÁST
KUŘETE

ČÁSTI
KOSTELŮ

PŘEDSTAVA

OPAK
MRTVÉHO

NÁZEV
PÍSMENE L

10

DOMÁCÍ
ZVÍŘATA

AUTOR ČESKÉ HYMNY

ŘÍMSKÝCH
1004

LISTNATÝ
STROM

UČEDNÍCI

DRUH PC
KONEKTORU

PŘEDLOŽKA

DOSPOD
HOVOR.

DRUH
POPULÁRNÍ
HUDBY

ŘÍMSKÝCH
49

ZMĚNA
OHNISKA

FANFÁRA
ST. TECHN.
KONTROLY

NÁDOBY NA
NÁPOJE

7

HLT

OSOBNÍ
ZÁJMENO

OTIŠTĚNÁ
KOPIE

KOPEC
SLÁMY

4

OMASTEK
PŘÍTEL
HOVOR.

CHEM. ZN.
TELLURU

SVOJI

KŘÍŽOVKA

POMŮCKA: ABÚ

MUŽSKÉ
JMÉNO

5
POLYAMIDOVÉ VLÁKNO

16

OBCHODNÍ
AKADEMIE

POBÍDKA

28

24
A SICE

29
SKLÁDACÍ
KLOBOUK

POLÉVKOVÝ
KNEDLÍČEK

Soutěžtěejší
o nejnovu
knih
Vaška
Krejčíka!

PROUD
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Foto: Simona Zahradnická

POSLEDNÍ SLOVO
Přicházíme na tento svět jako
nepopsaný arch papíru.tabula
rasa.Vidíme svět očima dětské
nevinnosti. Očekáváme neočekávané a za každým rohem číhá zázrak. Důvěřujeme
ve vedení vesmíru, ani o tom
nevíme.Víly a mluvící zvířena
nám dělají doprovod.Všechno
je velké dobrodružství.

O nevinnosti

Markéta Sulánská
www.sulanska.com

Pomalu si oťukáváme svět, do kterého jsme přišli. Nakonec však zjistíme, že svět si oťukává
nás. Že to, s čím jsme sem přišli, nebyl zas tak úplně čistý arch papíru, ale že si s sebou neseme informace z předešlých zrození, které se postupně na výzvy vnějšího světa otevírají.
Zjišťujeme, že náš život je jeden velký plán, dle kterého se určité věci musíme naučit, určité
věci opustit a některé nové získat.
Co se však naučí velmi rychle téměř každý z nás je přizpůsobit se. Nejprve se
přizpůsobíme rodině, ve které žijeme. Jejím zvyklostem a zaběhlým vzorcům. Poté se
přizpůsobujeme ve škole společnosti a trendům spolužáků. Pomalu, ale jistě ztrácíme sebe
sama a spoléháme se více na svůj rozum než na hlas duše. Kontakty se světem víl jsou ty tam
a naše nevinnost se změnila v rozumnou střízlivost.
Tak se postupně učíme neplakat, nehněvat, nebýt závislí, být úspěšní a pokud možno dokonalí. Společnost nám říká, co máme konzumovat, kde máme sportovat a co mít na sobě.
Zařadíme se do davu a jsme spokojení sami se sebou, že jsme ten svůj plán zvládli. Rozum je
spokojen, ale naše duše uvnitř pláče. Nejprve nahlas a my spadneme do první deprese. Jenže
společnost má zase návod a zaléčíme volání duše antidepresivy. Pak duše pláče potichu a
sem tam něco prosákne do těla jako chřipka, únava nebo nadváha. Jednou za čas se ale duše
opravdu namíchne a udělá nám kolotoč v životě.To je pro nás velká příležitost.V ten okamžik
se můžeme zastavit a položit sami sobě velmi jednoduché otázky: Kdo vlastně jsem? Kým bych
byl, kdybych neměl žádná omezení? Co je mou pravou podstatou?
Pokud chceme zjistit, kým jsme a proč jsme zde, musíme se vrátit k hlasu své duše. Je třeba
se z davu vyčlenit, posbírané zkušenosti odložit a přestat se zcela spoléhat na to, co nám říká
rozum. Pokud dáme tomuto životnímu zlomu šanci a vyvážíme hlas intelektu a hlas srdce,
nastává období naplnění. Už netoužíme být nikým jiným než sami sebou. Nebojíme se kritiky
a toho, kdo se z nás nakonec vyklube. Jsme k sobě upřímní a pravdiví. Znovu se učíme plakat
a hněvat se. Zbavujeme se vzorců davu a rodiny. Pomohli nám k našemu růstu, neboť byly
součástí toho tajemného plánu. Nyní však se otevřela brána nás samých, ve své ryzosti a kráse.
Vracíme se k vílám a mluvíme se zvířaty. Čistíme arch, abychom se navrátili ke své nevinnosti.
Už to není nevinnost dítěte, která je nevědomá. Ale nevinnost moudrosti, jež v sobě našla
věčné světlo a lásku.
„Zen říká, že když odhodíš všechny své vědomosti a patří mezi ně i tvé jméno, tvá identita,
úplně všechno, co jsi dostal od svého okolí, když se zbavíš všeho, co ti dali druzí, nabude tvůj život
nové kvality, jíž je nevinnost. Tak bude ukřižována tvá persona, tvá osobnost, a tvoje nevinnost dojde
vzkříšení. Staneš se znovu dítětem, znovuzrozeným.“
Osho

Síla v nás
Ladislav Pokorný

Přesně před rokem se mi změnil
život. stal se mi úraz, při kterém jsem
si vážně poranil rameno a musel
absolvovat dvě operace. Při první mi
do ramene vložili kus železa, navrtali
pět šroubů a sešili utržené vazy. Po
půl roce přišla druhá operace, kdy
mi železo a šrouby vytáhli.toho půl
roku bylo pro mě bojem, abych mohl
zase jednou hýbat paží.

Jelikož jsem si zranil pravé rameno a jsem
pravák, bylo pro mě zpočátku těžké dělat
cokoli. Po čase jsem svou levou ruku
vycvičil tak, že jsem vše zvládal skoro
jako rodilý levák. Bohužel se mé rameno
nehojilo podle představ lékařů. Objevil se
u mě syndrom zamrzlého ramene a lékař,
který mě operoval, řekl, že v mém věku
se to stává jednomu z tisíce. Nicméně
jsem se nevzdával a každý den jsem cvičil
speciální cviky, které mi poradil můj fyzioterapeut. Pokroky však byly minimální.
Cvičil jsem dál a dál a věřil, že to půjde…
Pak jsem náhodou potkal člověka,
který se zabývá čínskou medicínou, zejména akupunkturou. Slovo dalo slovo a druhý
den už jsem ležel v jeho ordinaci. Během
dvou měsíců pravidelné akupunktury
a poctivého cvičení se syndrom zamrzlého
ramene zázračně vytratil. Pak přišel den, na
který jsem čekal půl roku. Druhá operace.
Lékař mi před operací řekl, že už nikdy
nezvednu paži nad hlavu, ale jen do výše
očí, možná o něco výš.Tuto informaci jsem
vůbec nepřijal a dál věřil, že se lékař mýlí.
Dnes je to rok od první operace a půl
roku od druhé. Jsem profesionální lektor
jógy a spousta lidí, kteří chodí na mé lekce
ani neví, že jsem měl něco s ramenem.
Na hodinách totiž s lidmi cvičím, ukazuji
jógové pozice a rád zvedám ruce nad
hlavu!
Samozřejmě, ještě nejsem ﬁt na sto
procent, ale cvičím jógu, která v kombinaci
s vírou dokázala a dokáže mnohé. Jsem
zpátky a nikdy to nevzdám!

tiráž
Vydavatel Power Yoga Akademie s.r.o.
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ENERGY
O B C H O D

POMŮCKY PRO CVIČENÍ JÓGY A PILATES
Vše co potřebujete ke správnému cvičení!

podložky

přitahovací pásky
bloky

deky

bolstery
knihy

meditační polštáře

dvd

cd

www.energyobchod.cz
tel.: +420 739 452 986

