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odehrálo se to přesně před pěti lety. Já
jsem byla skeptická, oni tvrdošíjní. Připadalo mi tehdy, že v době, kdy mnohá renomovaná vydavatelství rušila své tiskoviny,
není správný čas na vznik jógových novin,
když za nimi navíc nebude stát žádný mediální gigant se svými marketingovými možnostmi. nakonec jsem se vzdala a řekla
ano. Zanedlouho světlo světa spatřilo
první vydání novin s původním názvem
Get in Balance, z nichž se postupně vyvinul
časopis JÓGA DNES, který právě držíte
v rukou. oni – mí přátelé Vašek Krejčík
a Kuba šamberger – jak se postupem let
ukázalo, měli pravdu. naštěstí. noviny
a později časopis si našel vás, své čtenáře. Urazili jsme spolu už pěkný kus cesty,
za který jsem vděčná. tak si ze srdce přeji,
aby vás i tohle číslo co nejvíce hřálo u srdce… snažili jsme se pro to udělat maximum
– třeba zimní přílohu Zahřejme si tělo i duši.
najdete v ní nejen jógové cviky na rozproudění energie, ale i správný jídelníček a rady,
jak co nejspokojeněji prožít zimní období,
nakonec třeba i meditaci.
snad vám bude i nadále časopis JÓGA
DNES přinášet alespoň tolik radosti, kolik
jí přináší nám, kteří jej tvoříme. Proto nám
všem do nového roku 2013 přeji, abychom
zůstávali ve vzájemném souznění a potěšení.
Vzhledem k tomu, jakou rychlostí takových
pět let uplyne – alespoň dalších deset let.
Kateřina ondroušková
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K józe
se
vrátím…
slibuje
v rozhovoru herečka
Taťjana Medvecká
Když ji potkáte, má vždy úsměv na tváři, srší energií,
a ještě skvěle vypadá. A to i v časech, kdy má práce
až nad hlavu, venku je sychravý podzim a pomalu
se blíží Vánoce… Je to zkrátka mimořádná žena.
Vždy ji po očku pozoruji a přemýšlím, jak to asi dělá. Přestože nerada mluví o svém soukromí, něco
nám přece jen odhalila…
Jste sice rodilá Pražačka, Vaši rodiče však přišli do
Prahy ze Slovenska. Cítíte v sobě slovenské kořeny?
Hlavu mám českou, ale když zaslechnu čardáš nebo odzemek, hlásí se krev i kořeny. Sousedská mi moc neříká.

4

ZIMA 2012
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Vyhovuje Vám život ve městě, nebo byste raději preferovala více
přírody?

Jaká je Vaše první divadelní vzpomínka? Čím Vás zlákal magický
svět divadla?
Sedím v první řadě v hledišti Národního divadla, nohama ani nedosáhnu
na zem, všude kolem mě slavnostně
oblečení lidé, cítím zvláštní vůni plyše,
slyším ladění orchestru, šustění sáčků
s bonbony, u stropu zhasíná obrovitánský lustr, začíná balet Sůl nad zlato.

Sama říkáte, že jste celé dětství
a mládí protančila… Čím Vás tanec tak okouzlil?
To se těžko vysvětluje. Je to stejné jako chtít vysvětlit, proč mám ráda právě vůni levandule nebo proč miluju
moře. Tanec je pro mě něco strašně
přirozeného, blízkého, volného, svobodného...

Prý jste toužila být baletkou, proč
se Vám ten sen nakonec nesplnil?
Protože mě nevzali do přípravky baletu
ND. A dokonce ani po letech, když jsem
s obrovským nadšením přijala nabídku
zúčastnit se Star Dance, se mi nakonec
nepodařilo tančit za zvuku orchestru
na velkém parketu. Zradilo mě koleno.

Jako Cizí kněžna
v Lucerně
Takže to beru tak, že je to zkrátka sen,
který neměl být naplněn.

Viděno z Vaší dnešní profesní perspektivy si asi říkáte, že je vše, jak
má být, a tuším, že nelitujete…?
Ano, je to přesně tak, jak říkáte. Jsem
vděčná za to, co je, a netrápím se tím,
co by mohlo nebo nemohlo být.

Co Vám herectví dává a co je na
něm naopak nejtěžší?
Nechci, aby to znělo jako nějaké klišé,
ale ve své podstatě mě obohacuje. Díky
herectví se dostávám k tématům, která bych možná minula. Potkávám zajímavé lidi. Jako bych díky herectví žila
intenzivněji. Těžké je vybalancovat tu
míru odevzdání sebe sama a očekávání výsledku práce s jeho dopadem,

smyslem. Víte, co mám na mysli? Když
postavíte most, je to něco konkrétního. Herectví je neuchopitelné, omezené v čase, pomíjivé.

Jste matkou dvou dospělých dcer,
vychovávala jste je ve stejné atmosféře, ve které jste sama vyrůstala?
V tom výchovném úsilí určitě převládal vliv maminky, která byla maminkou milující a oddanou, ale na druhé
straně taky přísnou a náročnou. Myslím, že moje náchylnost k workoholismu má kořeny v dětství. „Čas běží,
člověk ho nesmí promarnit“ a „dělej
věci pořádně“, tak tohle jsem zažila
doma a myslím, že jsem se v podobném duchu snažila vychovávat i své
dcery. Jen jsem je měla víc chválit, to
mi obě dodnes vyčítají.

Jaký humor Vás vždy rozesměje?
Spolehlivě a vždycky Monty Python's.

Jak ráda relaxujete?
Spím.

Foto: ND Lucie Jansch

Náš časopis se mimo jiné hodně věnuje józe. Máte s ní nějakou
zkušenost?

Hindi v inscenaci Mikve

Už v roce 1969 jsem zakoupila knížku
Hathajóga (Základy tělesných cvičení
jogických) a pokoušela se podle ní cvičit. A když tak pozoruju, jak blahodárný vliv má jóga na některé mé kolegyně,
tím myslím třeba Janu Bouškovou, Janu
Janěkovou, Petru Špalkovou nebo Báru
Hrzánovou, tak tady, teď, s Vámi jako
svědkem, prohlašuju, že se k té józe zase
vrátím. A budu cvičit pravidelně.

JÓGA DNES
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Mám štěstí, že žiju celý život v Praze 6.
Přejdu Evropskou a jsem v Divoké Šárce a díky MHD jsem za 30 minut i na
Václaváku. Pro mě, řekla bych, ideální
kombinace.

Jako Arkadinová
v Rackovi

Máte v tomto směru i nějaké hříchy? Tady asi musím prozradit Vaši
kuriozitu – ohřáté pivo… 
Prosím vás, to zní, jako bych to pivo
pila teplé!!! Jenom ho „temperuju“,
to zní líp, na pokojovou teplotu. Nesnáším chlazené nápoje. A hříchem je
možná fakt, že jím až pozdě v noci. Ale
co mi zbývá, před představením jíst nemůžu a v noci mám pak strašný hlad.

Vždy, když se potkáme, usmíváte
se a čiší z Vás pozitivní nálada. Je
to dar, nebo na svém pozitivním
náhledu na svět pracujete?
Je to dar, moje maminka je stejná
a stejná byla i moje babička. Ve vzpomínkách si ji vybavuju jako drobnou,
hbitou stařenku, která si brouká písničku spolu s rádiem a do rytmu poklepává černou botkou.

Existuje něco, co Váš pozitivní náboj dokáže zcela zrušit?
Vlhko v botách, průvan, a když mi
táhne na hlavu.

Jak Vás tak znám, tuším, že budete zastánkyní zdravého životního
stylu. Prozradíte nám, co pro své
zdraví děláte?
Teoretickou zastánkyní bych byla, to
máte pravdu, ale obávám se, že v praxi
až tak moc zdravým životním stylem
nežiju. Je pravda, že nekouřím ani neholduju alkoholu a všude chodím nebo
dobíhám pěšky, protože neumím řídit.
Ale jinak je herecká profese snad přímo
koncentrátem nezdravého zdravotního
stylu: nepravidelný životní rytmus, věčný stres, prašné prostředí, klimatizované prostory… Ale dělám to dobrovolně
a ještě pořád s nadšením (!), takže pro
své zdraví bych se patrně měla naučit
víc odpočívat.

Co Vás naopak nejvíce a upřímně
potěší?
Na to bych potřebovala celou stránku!!!
Ale dobře, pokusím se být stručná: když
vstávám, svítí sluníčko a zpívají kosi,
a vím, že moji blízcí jsou v pořádku.

Na co nového se těšíte pracovně
– třeba v divadle?
Těším se na zkoušení nové hry Lenky Lagronové Z prachu hvězd s mladým režisérem Štěpánem Páclem. A na
své milé kolegy Janu Preissovou, Janu

Bouškovou, Petru Špalkovou a Jana
Hartla.

Na kterou ze svých inscenací
byste čtenáře pozvala a kam?
Mám teď „ čechovovské období“. Takže
buď na Racka do Stavovského divadla,
nebo na Platonova do Divadla Na zábradlí, nebo do Violy, která v tomto roce slaví své padesátiny a kde hraju rovnou ve
dvou představeních A. P. Čechova: Tisíc
a jedna vášeň a Nějak se to zvrtlo.

Blíží se Vánoce, pomalu, ale přece.
Slavíte je ráda?
Vánoce slavím ráda, ale uvědomuju si,
že jsem je coby malá holka prožívala
intenzivněji a taky jejich příprava mě
těšila víc, když byly dcery malé. Takže doufám, že se dožiju příchodu nové
generace, abych těm malým, coby babička, vyráběla ty největší laskominy
a vymýšlela ty nejbáječnější dárky.

Máte nějaký speciální vánoční recept nebo rodinný vánoční rituál?
V naší rodině pečeme o Vánocích namísto vánočky kynuté zavinuté koláče: „makovec“ a „ořechovec“. Je to sice práce na
celý den, ale dělám ji ráda, jednak proto,
že všem tyhle koláče moc chutnají, a taky proto, že je to vždycky dobrodružství.
Nebudou odskakovat? Nepopraskají?
Vznikne na řezu ten správný šnek?

Možná už také tušíte, jaké bude
Vaše novoroční přání...
Moje novoroční přání je už léta stejné. Abychom byli v novém roce zdraví
a stále spolu.
Kateřina Ondroušková
Opět Arkadinová
s Trigorinem
(David
Prachař)
v Rackovi

Vy jste použila krásné slovo – lahodí – hned se mi začínají sbíhat sliny.
Mám ráda středomořskou kuchyni,
miluju ryby, saláty, ovoce, tučné sýry,
ale nepohrdnu moravským vrabcem
s bramborovým knedlíkem, jak ho
skvěle připravují v Havelské korunce,
kousek od Stavovského divadla, nebo
nějakou dobrou dršťkovou, třeba někde na pumpě, cestou ze zájezdu. Já totiž hrozně ráda jím.
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Jaké pokrmy Vám lahodí?

POZNEJTE JÓGOVÉ ÁSANY
Provedení
Výchozí pozice: leh na zádech. Napnuté paže vsuňte pod tělo tak, aby
dlaně byly zhruba pod hýžděmi. Dlaně jsou otočené k podlaze a lokty
se stahují k sobě. Zatlačte do loktů, stáhněte lopatky k sobě a zvedněte hrudník nahoru. Vytvořte z hrudníku velký oblouk. Hlavu uvolněte
do záklonu a opřete ji o temeno. Natáhněte nohy.

Matsjásana
Když se otevře
hrudník, otevře se i mysl
a cítíme emocionální
vyzařování…
Přichází stabilita.
To je emociální síla.

ryba

(Matsya – ryba)

B. K. S. Iyengar

Foto: Pavel Nesvadba

Modifikace
S nádechem zvedněte
nohy v úhlu 30 stupňů
nad zem. Hlavu nechte v záklonu opřenou
o temeno. Ruce spojte dlaněmi k sobě
a předpažte. Pozice
je určená pokročilým.
Je důležité dýchat do
hrudníku, aby nedošlo
k povolení břišních svalů.

Úplná pozice ryby
Složte nohy do padmásany a ruce spojte
na hrudníku do
prosebníka. Hlava zůstává stále ve
stejném postavení
jako v základní pozici.

Účinky
Otevírá hrudník (zlepšuje dechové problémy) a vytváří
pružný prostor pro srdce a plíce, rozvíjí hrudní
dech, podporuje břišní orgány, trávení
a vylučování, působí proti zácpě, stiTip!
muluje kořenovou čakru.
Matsjásana se
zařazuje po svíčce
Kontraindikace
a pozici pluhu
Problémy se štítnou žlázou, páteří,
jako protipozice.
oblastí hlavy (oči, uši, nos).

Co skrývá pozice ryby?
Ležet na zádech, zkřížit nohy, zpevnit dolní část zad, zvednout se do oblouku, otevřít hrudník a břicho, zůstat opřený o temeno hlavy, dívat se vpřed – to je pozice ryby. Má
mnoho podob a tvarů, je volná ve své snaze kamkoliv doplout a přizpůsobit se prostředí, kde se nachází. Intenzivně pomáhá vyrovnat se se znečištěným prostředím.
Když zaujmeme tuto pozici, cítíme se silní, ale přesto pružní. Díváme se na svět vzhůru nohama a je zarážející a současně osvěžující, pozorovat pocit „jinakosti“. Jako bychom
se stali někým jiným – s vnímáním reality vzhůru nohama.
Ryba nese své srdce nahoru. Je nejvyšším místem ásany.
Otevírá prostor pro vyvolání vnitřních stavů a emocí, které
jsou hluboce usazeny. Jejich uvolněním se otvírá srdečnost
a kuráž být sám sebou. Vše, co vyplouvá na povrch, může
bolet. Když se nezalekneme, pročištění minulosti s sebou
přináší novou svobodu a sílu. Vede nás dovnitř sebe sama
a učí nás poslouchat svou vnitřní intuici, otevřít své uzavřené
„třinácté komnaty“ a postupně se svobodně nadechnout.
Uvědomění sebe sama vede k zachování vnitřní síly!

Odpovězte si na otázky:
• Co pro vás znamená ryba?
• Co cítíte, když zvedáte srdce a tvoříte hrudní oblouk?
• Zaujetím pozice ryby vytváříte rovnováhu mezi sílou
a ohebností. Jak můžete přenést rovnováhu do běžného dne?
• Jste vnímaví k okolí? Rybě se nežije dobře v intoxikovaném prostředí. Co vy a místo, kde žijete? Pracujete?
Vaše vztahy k okolí a váš vztah k sobě samému?
Můžete volně dýchat při všech odpovědích?
Pamatujte! Otevření srdce trvá, a tak nic neuspěchejte.
Cvičte a vnímejte pozorně. Učte se naslouchat vzkazům
na cestě, kterou jdete.
Inspirace: Hatha Yoga: The Hidden Language: Symbols, Secrets,
and Metaphor, Swami Sivananda Radha.Timeless books 2006, Canada.

JÓGA DNES
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III. ČÁst
inzerce
Foto: shutterstock.com

Staňte se...

Zažili jste na hodině jógy?
Václav Krejčík

www.energystudio.cz

Proč jeden instruktor říká něco jiného než druhý, když oba
mluví o stejné věci?

Instruktorem
powerjógy
(150 hodin výuky)
Více informací a přihlášky
naleznete na

www.bmsa.cz

Vaše vzdělávací
centrum akreditované
MŠMT
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to není žádný problém. Problém nastává, když nedokážete přijmout, že věci
nejsou pouze černobílé. nikdo nemá
100% patent na provádění ásan, pránájámu, meditaci atd. Proto se stává,
že instruktoři o stejných „záležitostech“
mluví rozdílně. Zkuste se zamyslet nad
tím, co kdo říká, a nesuďte druhého
jenom pro jeho názor. Vyberte si tu
verzi, která vám vyhovuje, ale nenechte se svázat jedním názorem. třeba za
čas zjistíte, že i na tom druhém pohledu
„něco“ bylo. V žádném případě k tomu nepřistupujte tak, že „on“ říká, že
tak je to správně, a proto to „vy“ děláte špatně. Zkuste být otevření, tolerantní a nechejte každému svou cestu
a jeho názor. Zřejmě praxe každého
z instruktorů vede nějakou cestou, zkušenostmi a podněty, na jejichž základě
se utváří jejich názor. Viděli jste snad
energii, nebo ji dokonce drželi v ruce?

a není nutné zcela vše a bezmezně přejímat, aniž bychom znali podstatu. Horší
je stav, kdy v sále každý leží, jak chce.

Proč mě bolí záda v kobře?
V tom případě je pozice špatně provedená. Když do ní vstupujete, je
nutné mít zpevněné pánevní dno
(pocit, jako když potřebujete na toaletu) a nepouštět pánev na zem.
Ideální je pes hlavou nahoru, kdy
tělo je v pozici opřené o dlaně a nárty, nohy jsou nad zemí a pánev nevisí dole, čímž nedochází k zatížení
obratle L5 a k bolesti. Pozice kobry
(pes hlavou nahoru) je aktivní dynamická pozice, kdy pracuje celé tělo.

Je nutné být při praxi
jógy vegetariánem?

stává se, že klient přichází po cvičení lekce jógy za instruktorem a položí
tuto otázku. Jsou školy, které požadují po svých instruktorech, aby byli
vegetariáni, možná i vegani. Záleží
pouze na vás. Je potřeba si na vegeProč si praktikanti jógy
tariána „hrát“ jen proto, aby člověk
někdy lehají v relaxaci
mohl cvičit jógu? Jógu můžete cvičit,
hlavou k instruktorovi?
i když vegetariány nejste. Je fajn, když
Postavení nohou při relaxaci vyjadřuje
jóga postupně upraví vaše chutě (což
z indického hlediska úctu. Při šavásaně
se pravidelnou praxí stane), ale není
se nedoporučuje lehat si nohama smě„více“ jógové, když se stanete vegerem k instruktorovi. Je to jen detail praxe. tariánem. Když to tak cítíte, neřešíte
Proto je podstatnější respektovat pokyn to a jste vegetarián. nutit se do něčeinstruktora. Žijeme v západním světě
ho, co člověk necítí – má to smysl?
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štítné žlázy, zánět vnitřního ucha, srdeční
potíže, před operací slepého střeva, krátce po hysterektomii, velký myom, nespecifikované bolesti břicha.
HJT se doporučuje všem zdravým
ženám
od 35 let, kdy začíná klesat
oba cviky
hormonální hladina nebo i dřív,
jsou z rozcvičky na
pokud mají výše uvedené problézahřátí, abychom své
tělo připravili a zahřáli
my.
než začneme cvičit.
Sama jsem začala cvičit různé
Zahřívací cviky
druhy jógy v pozdějším věku a jeuvolňují oblasti s napětím
jí blahodárné účinky jsem pocítia současně povzbuzují
la až později: zlepšilo se mi zdraví,
Protažení nohou ve stoji
produkci hormonů.
zformovala postava, tělo zpružnělo. Potřebovala jsem však na to víc let.
Hormonální jógová terapie (HJT) je metoda, kteKdyž jsem četla na internetu o HJT od
rá bez léků pouze pomocí specifických cviků reakD. Rodrigués, řekla jsem si, že ve svých
tivuje produkci hormonů. Tuto sestavu vytvořila Dinah Rodrigués 62 letech si cviky vyzkouším přímo u ní.
z Brazílie ve svých 62 letech speciálně pro ženy s problémy způsobe- A žasla jsem nad propracovanou sounými hormonální nerovnováhou. Je zaměřena na zmírnění a postupné stavou cviků, po kterých jsem se cítila
opravdu báječně. Začala jsem cvičit praodstranění potíží žen, které trpí nízkou hladinou hormonů.
videlně doma a výsledky se záhy dostavily: zmizely „pomenopauzní“ symptomy,
zpevnělo mi celé tělo. Cítím se mladá, vitální, plná síly a energie, a všimlo si toho
i moje okolí. A jako bonus: uznání mého
Frída Gedeonová – certifikovaná lektorka od D. Rodrigués
manžela, že takové pevné tělo jsem newww.hormonalni-jogova-terapie.cz
měla ani za mlada (jsme spolu již 38 let).

Hormonální jóga a její účinky

Na základě vědeckého výzkumu byly
prokázány vynikající účinky tohoto
cvičení u všech žen, které HJT praktikovaly: u 100 % účastnic došlo po 3–4
měsících k vymizení příznaků bez používání léků, a pokud nějaký symptom
pociťovaly, byla jeho intenzita téměř
nulová. Hormonální hladina v průměru narostla o 254 % za 4 měsíce.
Díky cvičení se zharmonizuje celý
hormonální systém. HJT pracuje s ce-

lým tělem, působí na aktivaci vaječníků, hypofýzy, štítné žlázy, příštítných
tělísek a také nadledvinek, které hrají
významnou roli při produkci hormonů. Působí na celý organismus, pomáhá zvyšovat imunitu, omlazovat tělo,
přináší vitalitu, sebevědomí a sebedůvěru. Ženy se zkrátka cítí lépe.
Kontraindikace: těhotenství, endometrióza, rakovina prsu, krátce po operacích, pokročilá osteoporóza, hyperfunkce

2x foto: t. Gedeon

Hormonální jógová terapie pomáhá při:
• předčasné menopauze a se symptomy spojenými s menopauzou: návaly,
nespavost, podrážděnost, snížení paměti, deprese, emocionální nestabilita,
nízké libido, urogenitální suchost, ztráta vitality, migrény
• premenstruačním syndromu
• cystě na vaječnících
• polycystických vaječnících (symptomy: nadměrné ochlupení, akné, přibývání
na váze)
• ztrátě menstruace a ovulace
• neplodnosti
• inkontinenci
• osteoporóze
• syndromu karpálního tunelu
• nedostatečné činnosti štítné žlázy
• padání vlasů, lámavých nehtech, suché pleti, akné

Cvik samba uvolňuje napětí
v oblasti pohlavních orgánů
Zjistila jsem, že tím, že v HJT se cviky provádějí dynamicky a jsou zesíleny
pomocí účinných dechových technik
a bandh (uzávěrů), o to rychleji a účinněji působí na celé tělo a výsledky na
sebe nenechají dlouho čekat. Už jen
fakt, že se moje začínající osteoporóza zlepšila o 15 %, stojí za to. Proto ji
doporučuji všem ženám i v pozdějším
věku. Stačí půlhodina 3–4krát v týdnu.
Funguje to!
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Restorativní pozice uvolňují napětí celého těla a mysli. Jsou ideální v čase, kdy se cítíme vyčerpaní nebo se zotavujeme z nemoci
či těžkých chvil. Pozice jsou variantami klasických pozic, při
kterých jsme pasivně podporováni pomůckami, např.
dekou, bolsterem nebo bločkem. Právě díky využívání
pomůcek nemusíme vynakládat energii, abychom ji
získali, ale naopak ji můžeme jen pasivně přijímat.
Pozice jsou prováděny pomalu a soustředíme se v nich méně na protahování a více na
uvolňování.

1

Načerpejte energii
v jógových pozicích
Restorativní pozice
navracejí rovnováhu,
zklidňují a omlazují
Petra Šlechtická a Dana Beierová
www.yogapoint.cz

1. Pohodlné posazení
na úvod se pohodlně posaďte. Vypodložte se bolsterem nebo složenou
dekou, abyste vydrželi sedět vzpřímeně a během pozice se nezačali kulatit
v zádech. Postupně přeneste pozornost jen sami k sobě, zavřete oči a vnímejte svůj dech. Uvědomujte si, jak je vaše páteř zakořeněná v podložce
a vzkvétá nahoru. Hrudník je otevřený, klíční kosti lehké, ramena široká
a hlava lehce odpočívá na krku. Váš dech je klidný. Zůstaňte v pohodlném sedu 5 až 10 minut. stanovte si záměr svého cvičení a pomalu se
položte na podložku do další pozice.

Na první pohled to vypadá, že tyto ásany jsou snadné a nenáročné, ale nenechte
2. Supta padangusthasana
se zmýlit. Restorativní pozice jsou jedny
Celé tělo volně leží na podložce, obě nohy jsou pokrčené, ruce podél
z nejvíce důmyslných a propracovaných
těla. Levé koleno přitáhneme k hrudníku, protáhneme tak spodní část
pozic z jógového repertoáru.
zad a tuto oblast prodýcháme. Uvolníme
V následující sekvenci je vyutaké kyčle a páteř. Vezměte si připravený
žito několik pomůcek. Ty
popruh a dejte ho okolo levého chodidla.
vám umožní ponořit
Levou nohu vytáhněte směrem vzhůru.
s výdechem ji lehce přitáhněte směrem
se hlouběji a s lehkosk hrudníku. Pravou nohu položte na zem.
tí ke svému nitru. Při
Pomocí
popruhu
si
regulujte
protažení levé nohy. Zavřete oči a zůstaňkaždé pozici můžete záte
několik
nádechů
a
výdechů.
Poté opakujte na druhou stranu.
roveň využít deku na přikrytí pro
větší pohodlí a uvolnění. V každé pozici setrvejte nejméně
3. Salamba supta baddha konasana
3–5 minut. Později, až si
Připravte si bolster a popruh. Položte si bolster na podložCO BudeTe
ku a posaďte se zády k jeho konci. Popruh si dejte kolem
na ně zvyknete, můžePOTŘeBOVAT:
boků, pokrčená kolena rozevřete tak, že se chodidla o sete v nich zůstat i déle.
Jógovou podložku
be opírají. Popruh omotejte kolem chodidel a spojte jePomůcky si připravte
Jógový válec
ho konce. Pomalu se položte na bolster, paže otevřete
dopředu, ať je máte
(tzv. bolster)
do stran a kolena také. Popruhem můžete chodidla přideku
po ruce, až budou potáhnout blíž k tělu, nebo naopak oddálit tak, abyste
Polštářek
na
oči
třeba.
cítili příjemné uvolnění a protažení. Zpomalte a proPopruh
Pozn.: Nemáte-li něktehlubte svůj dech. s každým výdechem povolte břirou z pomůcek, nahraďte ji vhodcho, aby se uvolnilo, co nejvíce to půjde.
ným ekvivalentem – např. místo bolsteru si srolujte několik
Alternativy: Kolena můžete vypodložit dekou, stejně tak ji můdek, místo popruhu využijte šátek/šálu apod.
žete využít pod hlavu a krk, na oči můžete položit polštářek na oči.
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4. Salamba parighasana
Posaďte se napravo od bolsteru a pomalu se položte pravou stranou těla přes bolster. Protáhněte pravou ruku
na podložku do dálky. nechte odpočinout svou
hlavu na paži. Levou paži protáhněte přes
hlavu a spojte obě dlaně k sobě. s každým výdechem nechte celé tělo odpočinout a zaměřte se především na
oblast krku. Po chvíli vyměňte strany. Po
dokončení zaujměte na několik nádechů a výdechů pozici
dítěte (balasana).

5. Salamba mandukasana
Přejděte na všechny čtyři, kolena od sebe a palce u nohou k sobě. Položte bolster podélně mezi kolena a posaďte se dozadu na paty. Pomalu se položte na bolster. Hlavu dejte na jednu stranu. s každým
nádechem posílejte dech do břicha a spodní části zad. s každým výdechem uvolněte kolena, kyčle, ramena a krk. Po chvíli přetočte hlavu
na druhou stranu a setrvejte stejný čas i na druhé straně.

5

6. Salamba bharadvajasana

6

Posaďte se pravou stranou vedle položeného bolsteru. Přetočte
se břichem směrem k bolsteru a položte se na něj, tak že celé tělo
a hlava na něm odpočívají. Pravá tvář leží na bolsteru, brada lehce zasunutá. Krk je dlouhý
a hrdlo uvolněné, dlaně a předloktí volně
relaxují na podložce. Zpomalte a prohlubte svůj dech, pozorujte, jak se
s nádechem usazuje pánev a jemně
se prohlubuje pocit rotace v břiše
a ramenou. Po několika minutách
vyměňte strany.
Alternativy: Na krk můžete položit
polštářek na oči.

7. Střídavé nosní dýchání
Posaďte se znovu do pohodlného sedu (jako v první pozici). Položte si ukazovák a prostředníček pravé ruky na střed čela, pravým palcem si budete zakrývat pravou nosní
dírku, prsteníčkem levou dírku. Plynule dýchejte oběma dírkami, s nádechem zakryjte prsteníčkem levou dírku a nadechněte se jen pravou. otevřete levou dírku a zakryjte
pravou a vydechněte levou dírkou. nadechněte se levou dírkou, zakryjte ji prsteníčkem,
uvolněte pravou dírku a vydechněte jí. to je jeden cyklus. Dýchejte takto střídavě 5 cyklů.
Pak uvolněte ruku do klína a chvíli volně dýchejte přirozeně.

7

8. Savasana
na závěr se položte do pozice savasany, ve které využijte bolster pod koleny. takto položený bolster vám uleví ve spodní části zad. na oči si
položte malý polštářek. nechte celé tělo volně dýchat a odpočívat. Zůstaňte v pozici nejméně 10 minut.
Alternativy: Celé tělo můžete přikrýt dekou,
a pokud máte příliš zakloněnou hlavu,
vypodložte si deku pod hlavu a krk.

8

8x foto: Pavel nesvadba

JÓGA DnEs

11

st YLY JÓGY

ká jóga?
s
t
ě
D
Michaela Slivkaničová
www.jogasdetmi.cz

K vedení hodin dětské jógy se dostal vlastně náhodou, když zaskakoval
za nemocného kolegu.
Pak strávil deset let
v Šivananda ašrámu
jako mnich, aby poté
založil projekt Rainbow Kids Yoga a ukázal,
že jóga není jen meditace, ale především potěšení.
Myšlenku hravosti dětské
a rodinné jógy šíří na svých
kurzech po celém světě. Absolventkou jeho seminářů
a propagátorkou hravé dětské jógy v Čechách je i Hanka Luhanová, která společně
s Olgou Tajovskou založila
Českou asociaci dětské jógy.
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Tvořiv
ost, fantazie, hraní i divočení
…říká v rozhovoru zakladatel programu Rainbow Kids Yoga
GOPALA AMIR YAFFE
Jak byste Vy sám ze svého pohledu
popsal dětskou jógu? Jaká je, čím je
specifická a jak se liší od té pro dospělé?
Dětská jóga podle mě dětem dává
hlavně pocit svobody a uvědomění si
vlastního těla. A nejen to, její další význam vidím v začlenění dětí do kolektivu a spojení s ostatními.
Hodiny jógy s dětmi se ale nedají vést stejně jako ty dospělácké. Jóga
musí děti bavit, aby každý nový poznatek přijaly a pochopily. A toho docílíte
úplně jednoduše tím, že hodiny povedete tak, aby je nadchly!
Zároveň by si ale rodiče i učitelé jógy
měli ujasnit svá očekávání, když už se
rozhodnou děti k józe přivést. Pokud
čekají, že dítě bude perfektně zvládat
každý pohyb od samého začátku, budou nakonec pěkně zklamaní. Součástí učení se józe je totiž objevování
různých způsobů, jak pozice dosáhnout. Prostor pro tvořivost, vymýšlení
nových věcí, dávání prostoru vlastní
fantazii, hraní a trošku i divočení – to

je pro dítě mnohem přínosnější než
meditace. Dětská divokost může některé dospělé při hodinách trošku
vylekat, ale jejich instinkt by jim měl
pomoci odhadnout, co čekat od hodiny nebo kam až nechat děti v jejich
tvořivosti zajít. A dětem to naopak dá
prostor si uvědomit, kým jsou. Pokud
chcete vytvořit ideální prostředí pro
děti, aby mohly objevovat tajemství
tisíce let starého učení jógy, dejte jim
prostor, aby hodinu spoluvytvářely.

Pořádáte semináře pro cvičitele
prakticky po celém světě. Je nějaký
rozdíl mezi národnostmi v náhledu
na cvičení jógy s dětmi nebo liší se
třeba míra zájmu o semináře?
Ano, rozdíly mezi národnostmi jsou
vidět nejen na tom, jak se učí vést hodiny jógy, ale i jak jsou otevření hlavnímu předpokladu cvičení s dětmi – a to
určité míře potrhlosti a dětinskosti.
Někteří účastníci se nestydí a hned od
počátku na seminářích tančí, zpívají,
smějí se… učí se hrou. Jiným trvá déle,

Jaký je podle Vás typický cvičitel jógy s dětmi? Mám na mysli pohlaví,
věk, třeba i vzdělání, zájmy…
Cvičitel jógy je člověk, který miluje
práci s dětmi a zároveň miluje jógu.
Může to být učitelka v mateřské nebo
základní škole, která chce přenést prospěšnost cvičení jógy do svých hodin,
ale i kdokoli, kdo pracuje s dětmi: dětský psycholog, psychoterapeut, poradce
pro výběr povolání, logoped, sestřička
z nemocnice… nebo rodiče, kteří chtějí trávit čas se svými dětmi a zároveň
jim prospět. Jak už bylo řečeno, člověk
musí být svým způsobem trošku praštěný, aby z něj byl dobrý cvičitel jógy.
A také aby zvládl hodiny s dětmi dobře vést, je třeba, aby byl o krok před
nimi – o něco rychlejší, hlasitější, aby
uměl lépe hrát – vlastně byl trochu mimo realitu. Hodiny dětské jógy se totiž
v zásadě řídí zákonem džungle! Jinak
je úplně putna, jak jste staří nebo kolik
nosíte titulů. Umíte se od toho všeho
odprostit a bavit se? Pak jste ideálním
učitelem jógy. A je to také základní kámen našich seminářů.

zaskakoval za kolegu při hodině cvičení s dětmi – a už u toho zůstal. Tenkrát mi bylo 16 let.
Potom jsem deset let žil jako mnich
v Šivananda ašrámu, ale i tam jsem
se staral hlavně o to, aby všichni kolem mě byli v pohodě – a to nejen díky modlitbám, ale i prostřednictvím
nějaké zábavy. Program Rainbow Kids
Yoga se zrodil ve chvíli, kdy jsme s přítelkyní v pátém měsíci těhotenství
ztratili nenarozenou holčičku. Bylo to
strašně těžké období, ale na jeho konci stojí rozhodnutí zasvětit celé své já
dětské józe.

kreslení, hraní divadla nebo práci
s loutkami, zkouší cirkusové kousky
a akrobacii, a přitom je každý den ve
znamení zdraví, aktivity a tvořivosti.
Naše semináře navíc nejsou přínosné
jen pro děti. I rodičům totiž jednou
týdně dopřejeme zaslouženou noc bez
dětí. Rodiny se pak vrací domů uvolněné a spokojené, s láskou v srdcích
a jiskřícíma očima. Snažíme se co nejvíc podpořit vzájemnou spolupráci
členů rodiny a zapojit je do hry. A i táty to baví! My se jim na oplátku snažíme nabídnout takové aktivity, které
posílí rodinné pouto.

Pořádáte i prázdninové kurzy jógy
pro rodiny. Jaký mají postoj k cvičení s dětmi tatínci?

Rainbow Kids Yoga… co všechno
skrývá tento název?

Společně s přítelkyní Angel pořádáme tyto rodinné kurzy paralelně
s 280hodinovým seminářem pro cvičitele. Celá akce má díky tomu lepší
náboj a koná se v úzkém prostředí.
Stvořili jsme program cvičení jógy, do
kterého se úplně ponoří děti i dospělí, a zároveň jsou blízko přírodě, poznávají aktivity jako hudbu a tanec,

Je zajímavé číst Váš životopis. Kdy
a proč nastal takový obrat od života mnicha k hravé dětské
józe?
K dětské józe jsem se
dostal ještě dříve než
k hodinám jógy pro
dospělé. Jednou jsem

Gopala Amir Yaffe
• Zakladatel programu Rainbow Kids Yoga.
• narozen v Izraeli, nyní bydlí v tasmánii. s přítelkyní Angel
Choroszy vychovává čtyři děti.
• Józe se věnuje od roku 1995, před pěti lety založil projekt
Rainbow Kids Yoga zaměřený na cvičení jógy pro rodiny
s dětmi i vzdělávání budoucích lektorů po celém světě.
Hlavním heslem
jeho kurzů je
jediné slovo:
zábava.

• Deset let pobýval jako mnich v šivanada ašrámu v Izraeli
a na bahamách, kde také prošel několika kurzy jógy. Poté
se rozhodl věnovat výhradně dětské a rodinné józe a školit
její cvičitele.

3x foto: Rainbow Kids Yoga

než se otrkají a do téhle nálady se dostanou. Ale nakonec všichni prožívají
to samé: inspirující cestu do dětského
světa a dětských myslí, k poznání, že
děti se nejvíc naučí prostřednictvím
zábavy.

Duha je barevná, zářivá, veselá. Jsou
v ní ukryty symboly klidu, naděje
a změny. Což jsou hodnoty, které potřebuje každý z nás – dospělí jsou takoví
zkostnatělí, ale děti se mění. A mají nás
co učit, třeba jak přeskočit z šedivé pod
zářivě modrou oblohu. Krom toho v sobě duha ukrývá spoustu barev a jejich
odstínů, stejně jako je mnoho typů dětí
– z různých zemí, různých ras, různého
vyznání. Když se tahle rozdílnost spojí,
stejně jako se spojují pruhy barev v duze, vytvoří celosvětovou jednotu zábavy
a zářivosti, které právě duha symbolizuje. Je to právě ta rozdílnost a rozmanitost, jedinečnost každého z nás, co
nás dělá výjimečnými, ale stejně se můžeme spojit a zářit jako ta duha.

Máte čtyři děti. Co ony a cvičení jógy, vychováváte si nástupce?
Přesně tak, s Angel vychováváme čtyři malé jogíny, a musím říct, že právě
oni jsou našimi největšími učiteli! Mají na mne ohromný vliv, jsou výborným
zdrojem inspirace a nápadů. Každého
z nich ale baví na józe něco jiného – jeden má rád jógu jako zdroj fantazie,
druhá si cení přátel, které díky cvičení
získala, další je založený víc smyslově
a baví ho masáže. A nás všechny baví
jógová akrobacie. Jóga nás spojuje. Zároveň se snažíme děti co nejlépe vybavit
do života, naučit je, aby byli sami sebou, ne našimi kopiemi. I když jsme je
neuhlídali a jedno z dětí plánuje cestovat s Rainbow Kids Yoga po světě jako
učitel dětské jógy. Hlavní myšlenkou
naší výchovy je, že úspěch stojí hlavně
na spokojenosti každého z nás.

JÓGA DnEs
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IV. DÍL

Foto: samphotostock.cz

Ing. Ludmila desbrosseová
www.kouc-nLP.cz

Synchronizace jako nástroj
poznání a vedení klienta
Už jste někdy zatoužili porozumět druhému člověku? Pochopit jeho způsob myšlení, jeho citové rozpoložení? Poznat ho lépe? Jak se vlastně poznáváme? Komunikací. Sdělovaným obsahem, výměnou, nasloucháním
příběhů druhé osoby. Takže slovem. Při diskusi se na sebe také díváme,
pozorujeme se navzájem. K tomu se přirozeně přidává čich. A hmat.
Využíváme tedy smysly, které nám příroda dala k dispozici a vychází nám z toho pan
Dojem, který si začíná žít svým vlastním životem. Dojem totiž vůbec nemusí odpovídat realitě. Obvykle se jedná o naši projekci. Takto si velice snadno přivodíme nepravý
obraz člověka, kterého chceme poznat. Buď ho vidíme dorůžova, nebo dočerna. Ale on
je takový, jaký je, ani růžový, ani černý, prostě jen je – se všemi svými takzvanými plusy
a minusy.
Velmi tedy záleží na naší schopnosti se soustředit na druhého člověka bez „apriori“,
tedy bez předchozího úsudku, ať už pozitivního, nebo negativního.
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Sluchem vnímáme lahodnost
pronášeného slova, intonaci,
rytmus slov, jasnost výslovnosti a srozumitelnost sdělení.
Zrakem sledujeme výraz
obličeje, očí, postoj těla,
gestikulaci.
Čichem si uvědomujeme pach
člověka, jeho libost či nelibost,
vůni, která ho obklopuje.
Hmatem poznáváme velmi
rychle člověka prostřednictvím doteku při pozdravu
podáním rukou, podle síly
stisku, teploty a vlhkosti
ruky, jemnosti kůže.
Chuť v první fázi poznávání
zůstává stranou, ale zase ne
tak docela… „Je chutný/á“,
nebo „je nechutný/á“ vyjadřuje, zda bychom se do člověka
zakousli, pokud by byl k jídlu…
Takže i chuť se nakonec zapojí.

Který z našich smyslů je pro
poznání nejdůležitější?
Všechny mají svoji důležitost, je to jako mozaika. Pokud některý smysl chybí,
mozaika není úplná, zeje tam díra. I když
má člověk neuvěřitelnou schopnost se přizpůsobit při nevyvinutí jednoho ze smyslů, jeho schopnost vnímat dění okolo sebe
stejně není plnohodnotná.
Vnímání reality však není vůbec jednoduché, i když zapojíme všechny naše
smysly. Zádrhel je v projekci vnímané
skutečnosti do naší „mapy světa“. Vní-

ný dech a postupně svůj projev zklidňuje a vrací do normálu. Jakoby táhne
synchronizovaného klienta s sebou do
zklidnění. Protože se tak děje nenásilnou formou od plné synchronizace
s rozrušením, klient ani nepostřehne,
kdy se změna udála. Teprve potom je
schopen začít normálně komunikovat.
Synchronizace je běžně využívána v životě různých profesionálů, když je vhodné se sladit s druhou stranou, navodit
pocit bezpečí a důvěry, ale i pocit rovnosti obou stran. Například při obchodním

Při synchronizaci se jedná o zrcadlení pohybů, dechu,
intonace hlasu a výběru slov.
mané skutečnosti vrhneme do centrifugy našich hodnot a kritérií, podle
kterých vyhodnocujeme, děláme závěry
o druhé osobě. Můžeme ale říci, že jsme
ji poznali, pochopili?
Cílem terapeutického přístupu NLP
(Neuro-lingvistické-programování) je
porozumět, jak každý jedinec vytváří
své představy o světě a jak používá svoji „mapu světa“ ke komunikaci s „mapami světa“ ostatních lidí. Vychází přitom
z postulátů NLP (viz článek JD 2/2012)
a využívá principy komunikace a naslouchání (viz článek JD 3/2012).

Synchronizace s klientem
Dnes se budeme zabývat dalším nástrojem terapeuta, resp. kouče NLP, a tím je
synchronizace s klientem. Jedná se o zrcadlení pohybů, dechu, intonace hlasu,
výběru slov… Tedy ve svém důsledku připodobnění se klientovi.
Zrcadlení se děje jemnou formou,
kterou klient nezpozoruje a vědomě nevnímá, ale která je mu v podvědomí příjemná. Je tomu tak proto, že se člověk lépe
cítí s osobou, která je mu podobná, chová
se podobně, mluví podobným způsobem,
má ráda podobné věci. Mluvíme o souznění. Terapeut ho vyvolává záměrně, aby
se klient cítil příjemně a uvolněně.
Cílem synchronizace je tedy upevnit
kvalitu vztahu mezi dvěma jedinci.
Synchronizace dále umožňuje proces změny chování klienta. Příkladem
může být situace, kdy je klient rozrušen a nereaguje na slovní zklidnění, na
argumentaci. Terapeut se tedy naladí na
strunu klienta, zrcadlí jeho rozrušenou
intonaci hlasu, výraz obličeje, zrychle-

a manažerském jednání, při vyjednávání, při řešení konfliktů, ve zdravotnictví
s pacientem apod. Nemusí se tedy jednat
jen o vztah kouč/terapeut – klient.

Jak se „dělá“ synchronizace?
Prostě děláte zrcadlově to samé, co druhá osoba, samozřejmě tak, abyste ji neurazili, tedy nenápadně a empaticky,
s láskou. Pokud si lidé rozumějí, když
jsou takzvaně na jedné vlně, například
zamilovaní, synchronizují se zcela přirozeně. Pozorujte někdy zamilovaný
párek nebo dva lidi, kteří jsou v souladném důvěrném hovoru. Dělají stejné
pohyby, mají podobný postoj, mimiku,
jeden se napije, druhý hned udělá totéž,
jeden si zobne burských oříšků, druhý
tam automaticky sáhne také…
Nejčastější a nejjednodušší je synchronizace tělesná: pohyby těla,
postoj, mimika tváře, gestikulace. Sed-

Ing. Ludmila
Desbrosseová
Business & Human
Resource Development
www.kouc-NLP.cz
tréninkové kurzy obchodních, komunikačních, manažerských dovedností a rozvoje osobnosti pro podniky
i jednotlivce, konzultace, koučování, mediace. Certifikáty: École de la
Programmation neuro-Linguistique
transpersonnelle (nLP) – stratégique France, DAMU ČR, Asociace mediátorů, CEGos France, škola lásky
v rodině – podle PhDr. J. Prekopové

nout si stejně jako partner v jednání,
napodobovat pohyby rukou, úsměvy,
to zvládne každý vnímavý a empatický
člověk. Ale je zde velké úskalí. Tak, jak
je celkem jednoduché zrcadlit pohyby,
tak velké je riziko, že si toho druhá strana všimne. Takže „jednoduchost“ je velmi obtížná. Pomocníkem je láskyplný
důvod k synchronizaci a snaha naladit
důvěryhodný vztah. Pokud je cílem synchronizace pouhá snaha dosáhnout svého cíle, pak jde o manipulaci, sobeckost
a energie vložená do této manipulace se
dříve nebo později vrátí k původci manipulace jako něco, co nebude prožívat
příjemně. V lepším případě druhá strana
rozpozná tuto manipulaci včas. Vždy tedy záleží na motivaci, s jakou do kontaktu s druhou osobou vstupujeme.

Co dále můžeme synchronizovat,
kromě neverbálních projevů?
Synchronizace hlasu se projevuje na
úrovni rytmu řeči, pauz, hlasitosti a výšky hlasu. Pokud se chceme přiblížit druhé osobě, která např. mluví pomaleji než
my, zvolníme na její úroveň. Nejenže se
s námi bude cítit lépe, ale i my lépe pochopíme její fungování. Právě rozdílné
tempo řeči je častým zdrojem nepříjemného dojmu ze setkání.
Synchronizace slov spočívá v tom,
že používáme stejné výrazy v určitých
situacích jako náš partner v jednání.
Jednak ho lépe vnímáme, ale také mu
umožňujeme se s námi cítit uvolněněji,
protože mluvíme stejným jazykem.
Synchronizace rytmu dechu je nejúčinnější formou synchronizace při
terapii a koučování. Terapeut se přizpůsobí intenzitě a typu dýchání.
Při synchronizaci jsme schopni se lépe vžít
do druhé osoby, a tak ji i lépe chápat. Zkuste se někdy synchronizovat s chůzí nějakého
člověka, včetně držení těla (ideálně i výrazu
v obličeji). Najednou budete mít pocit, že
jste někdo jiný. A můžete se cítit hodně nepříjemně. Ale i naopak, vlije se do vás nová
energie a chuť do života. Při dobrém soustředění můžete začít o člověku mluvit a je
velmi pravděpodobné, že rozklíčujete nejen
jeho momentální rozpoložení, ale i postoj
k životu vůbec. Synchronizace je velkým
dobrodružstvím. Aby se ale skončilo dobře, je třeba jím projít s respektem a s láskou
k druhé osobě. Jak říká Chalíl Džibrán:
Všechna práce je planá, není-li spojena s láskou.
A netýká se to jen synchronizace.

JÓGA DnEs
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Cirkus TeTy uvádí:

Pravidelně v Klubu Mlejn

Hrají: Katka Klusáková a Pavla Rožníčková
Scéna a kostýmy: Kateřina Loukotová
Spolupráce na choreografii: Radka Janů
Foto: Vojtěch Brtnický

www.cirkustety.cz
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visutá akrobacie

Mamííí,
Ema mele maso!

Vy jste moje dcera?

nový cirkus

Balíčky,
vařečka,
polévka
a Bobby.

Pohled do duše
Hledání středu znamená uvědomění,
že naši partneři, naše děti, naši přátelé
nejsou naši, ale patří jen sobě a vesmírné jednotě. Napišme si seznam lpění.
Odpor – je protipólem lpění, opačný extrém prožitku, dekompenzace. Odpor je nerespektování hranic
druhého. Netolerance k odlišnému.
Odpor je zdrojem válek a konfliktů.
Všichni víme, jak umíme být kritičtí
a nekompromisní. Odpor však nejsou
jen silné a mocné emoce. Může jím být
i jízlivost a sklony k ponižování. Napišme si seznam odporu.
Nejobtížnější je, pokud máme k něčemu odpor a jsme na tom závislí. Projevujeme oba póly současně. A tím
nemyslím jen alkoholika, který propadl

Foto: Samphotostock.cz

Hledání středu znamená
uvědomění, že naši
partneři, naše děti, naši
přátelé nejsou naši, ale patří
jen sobě a vesmírné jednotě.

Lpění a odpor
hledání středu

Markéta Sulánská

www.sulanska.cz

Jsme tvůrci svého života. Jsme tvůrci světa, ve kterém žijeme. Naše mysl vytváří obrazy naší budoucnosti. To, co prožíváme dnes ve
svém srdci, bude zítra zhmotnělou realitou. Vzorce víry jsou cestami tvoření. Abychom rozpoznali, v co vlastně věříme a jaké prožitky
a obrazy jsou spojeny s naší každodenností, je třeba se naučit uvědomování středu. Nalezení svého středu znamená nalezení roviny
mezi lpěním a odporem.
Lpění – je aktivita našeho ega, našich
podvědomých vzorců, které nám ukazuje věci, osoby a prožitky, na kterých jsme
závislí. Rozdíl mezi člověkem osvíceným
a člověkem nevědomým není v modelu
auta a velikosti domu, ale v tom, zdali
je na svých hmotných statcích závislý,
či nikoliv. Pokud se rozhlédneme okolo
sebe, uvědomíme si, že jsme obklopeni
věcmi, ke kterým máme silné vazby a je-

jichž náhlá ztráta by vnesla do našeho
života chaos. To je lpění.
Stejně tak jsou okolo nás lidé, včetně naší rodiny, ke kterým máme silné
citové pouto, a náš život se přizpůsobuje těmto energiím. Pokud jsme bdělí
a žijeme středem, tak milujeme a nelpíme. Pokud žijeme v nevědomosti,
milujeme podmíněně, něco za něco,
spadáme do nekonečných bitev o moc.

recidivě, ale také člověka, který vidí třísku v oku druhého a nevšiml si trámu
v oku svém. Člověka, z kterého lpění na
jeho rolích dělá tyrana.
Představme si člověka jako energetickou bytost. Lpění a odpor rozšiřuje jeho energii do stran, chvíli na
jednu, pak na druhou stranu. Člověk
osvícený však míří svou energií vzhůru a dolů, a stává se mocným kanálem
vesmírné lásky.
Ve svém středu objevíme prostor
ticha a nekonečné lásky, která na ničem nelpí a od ničeho se neodtahuje. Lásky, která existuje stále, uvnitř,
bez vlivu vnějšího, bez věcí, osob, rolí
a prostředí.
Bytí ve svém středu neznamená být
flegmatikem, kterému je vše jedno.
Nalezení středu je stav soucitu s lidským údělem. Soucitu, který vidí za
oběma extrémy strach.
Je to stav radosti a úžasu nad rozmanitostí možnosti tvoření. Kolik povah,
kolik stromů, kolik emocí a podob všeho jsme my sami vytvořili. Pak jsme do
této reality spadli a přijali ji za jedinou
možnou. Pokud žijeme ve svém středu,
víme, že takových realit je mnoho a je
pouze na nás, ve které chceme žít.
Žít ve svém středu znamená najít uvnitř sebe světlo zdroje samého,
vstoupit do něj a zářit do vnějšího světa podstatu bytí, kterou je láska.
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sERIÁL o tAntŘE

IV. DÍL

Tantra
Ivana a Jan Knaislovi

www.knaislovi.webnode.cz

náš krátký seriál o tantře se dnešním příspěvkem uzavírá.
Začali jsme ho pohledem do historie a uvedli jsme, že staré
spisy označené slovem tantra jsou v rámci tisíciletého kontextu indické literatury poměrně mladé (datujeme je do poloviny
prvního tisíciletí po Kristu) a patří k nim nejen spisy hinduistické, ale také například buddhistické a džinistické. Pojetí
tantry má proto mnoho podob a samotné spisy obsahují různé hymny, obřady, rituály, ale také jógu, a dokonce i právo,
medicínu či magii.
Foto: samphotostock.cz
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Tantra jako životní postoj

Snažili jsme se vás seznámit s tím, co
tantra je a co je její podstatou – abyste
ji vnímali spíše jako životní postoj než
soustavnou filosoficko-náboženskou
nauku. Mísí se v ní totiž skepse nejen
k tomu, co bylo řečeno v nejrůznějších
posvátných knihách, ale i k životu,
který je založen na uznávané tradici.
Tantrikové zkrátka odmítají autoritu
dávných učení a usilují o rozbití stereotypů. Jejich rituály porušují navyklá ta-

o jantrách (obrazcích), rituálech a mantrách (posvátných slabikách) či meditacích. Podstatou práce s těmito prostředky
je probuzení sexuální energie a její transformace v energii duchovní, aby se jak
fyzické tělo, tak mysl dostaly na vyšší
úroveň vědomí. Dochází k tomu probuzením ženské energie, která je pohyblivá a sídlí v oblasti kostrče, a následným
vedením této energie vzhůru směrem
k hlavě, kde sídlí statická mužská energie. Cílem je spojení obou typů energií.

Tantrikové odmítají autoritu dávných učení
a usilují o rozbití stereotypů. Jejich rituály porušují
navyklá tabu a preferují věci „zakázané“ ve snaze
přeměnit člověka v bytost nespoutanou konvencemi.
bu a preferují věci „zakázané“ ve snaze
přeměnit člověka v bytost nespoutanou
konvencemi. Dnes máme snahu říkat,
že důvodem tohoto přístupu je objevit
v sobě cestu k přirozenosti. V každém
z nás se přirozenost běžně mísí s nepřirozeností, tj. s tím, jak nás rodina,
přátelé, ostatní lidé nutí potlačit naše
vnitřní cítění a směřování.
Bohužel porozumět tantrickým textům není snadné, protože v zájmu utajení před nezasvěcenci používají autoři na
řadě míst způsobu vyjadřování, který je
plně srozumitelný zase jen zasvěcencům
nebo alespoň s výkladem gurua. Říká se
tomu sandhjábhášá, což se překládá jako
soumračný či záměrný jazyk. Zjednodušeně lze říct, že autor používá běžné výrazy v naprosto neběžných významech
nebo kontextech, takže je těžké odhalit,
co slovo skutečně označuje.

Probuzení sexuální energie a její
transformace

Základem všeho usilování v tantře je samo vědomí „Já jsem“ a meditace na ně.
V minulých dílech jsme se zmínili o prostředcích, které tantra využívá – tedy

Obvykle energii označujeme termínem
kundaliní a kanál, kterým stoupá páteří, nazýváme sušumna. V tantrických textech je kundaliní považována za prvotní
sílu nebo energii, v termínech moderní
psychologie za nevědomí člověka. Stav,
který člověk následně zažívá po probuzení kundaliní, je nepopsatelně blažený a je
zřejmě důvodem, proč se dnes lidé o tantru zajímají. Tento stav však není účelem
tantry, ale jen prostředkem k získání vrcholného stavu vědomí, který označujeme samádhi, v tantře také mahásukha.

Je energie kundaliní vůbec
skutečná?

Potvrzení o existenci této síly nemáme.
Známe však její projevy, které vedou ke
stavům nazývaným „probuzení“. Lidé,
u nichž došlo k probuzení kundaliní,
dosahovali velkého osobního rozvoje,
kreativity a vyrovnanosti. Jejich stav by
se dal přirovnat k dokonalé vyváženosti a harmonii provázené pocity blaha. Zkoumáním podstaty kundaliní
se zabývají různé vědecké síly po celém
světě a ve svých výsledcích se shodují
v tom, že kundaliní jako mentální síla

se projevuje transformací člověka z pozice „Já jsem“ k poznání jeho skutečné
podstaty, tedy jeho pravého Já.

V čem se liší tantra a jóga?

Na tuto otázku je možné odpovědět, že
jóga se snaží získat kontrolu nad energií člověka různými cvičeními (a tedy ji
usměrnit, změnit, ovládnout), zatímco tantra často energii pouze pozoruje
a prožívá její účinky na tělo a mysl (tedy
ji využívá, ponechává). Jóga je o vzdání se prožitku či neulpívání na něm,
zatímco k tantře prožitek patří, ale je
třeba s ním dokázat pracovat jen jako
s prostředkem, který vede k úplně jinému cíli. V této souvislosti je třeba připomenout, že duchovní cesty obecně se
zaměřují buď na ovládnutí mysli a zastavení změn v ní, nebo na zastavení
dechu či na ovládnutí sexuální energie.
Ať jdete kteroukoli z těchto cest, dosáhnete cíle všech ostatních. Když ovládnu mysl, tak ovládnu i dech a sexuální
energii, a když ovládnu sexuální energii, tak ovládnu zároveň i mysl a dech.
Hodně lidí se také ptá, zda je možné
současně provádět cvičení jógy a tantry? Ano, některé techniky, například
hathajógy, se provádějí jak v józe, tak
v tantře. Nové knihy o józe v Indii dokonce uvádějí u některých technik
provedení jógové a tantrické. Jedná se
však často jen o přípravná cvičení. Celý systém tantry je pak možné cvičit jen
s učitelem a těch není mnoho. Cíl jógy
a tantry je ale stejný a některé základní
aspekty pro úspěch v obou cestách jsou
také shodné: třeba víra, oddanost, vytrvalost, touha po poznání, dodržování zásad jamy a nijamy apod. V tantře
je stejně jako v józe důležité bdělé vědomí. Je nutné si uvědomovat své jednání, myšlenky, slova. Není to rozumová
kontrola, je třeba dostat se do stavu nad
myšlením, do pozice pozorovatele či
svědka. Je těžké to popsat slovy, ale jedině stálé pokoušení se o pozorování nás
přivede ke konkrétnímu prožitku.

inzerce

nOVInKA

Řádková inzerce na www.jogadnes.cz
Hledáte nového instruktora nebo uplatnění v jógovém centru?
nabízíte produkty a chcete je propagovat?
Pořiďte si měsíční inzerci na www.jogadnes.cz
a všichni se to dozvědí!
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Cvičení dynamické powerjógy a vinyasy
i klidné hathajógy s relaxací v šumavské
přírodě s ubytováním v Hotelu Kašperk.

Cena: 3999 Kč

(Pro členy a účastníky předešlých víkendů 3550 Kč)

Lektoři: Václav Krejčík • Jakub Šamberger • Katka Bílková
Cvičební program:
• pátek od 18:30 do 20:00 hodin
• sobota od 7:30 do 8:30 hodin a od 17:00 do 19:00 hodin
• neděle od 7:30 do 8:30 hodin
(změna programu vyhrazena)

Jarní jógové
a relaxační
probuzení

v Kašperských horách

22.–24. 3. 2013

Cena zahrnuje ubytování ve dvojlůžkových pokojích
(možnost samostatného pokoje za příplatek)

•
•
•
•

2 noci (2 snídaně formou bufetu)
Cvičební program
Volný vstup do wellness zóny
Parkování u hotelu

Cena nezahrnuje: místní poplatek 14 Kč za den a poplatek za psa 300 Kč za den

Přihlášky: akce@energystudio.cz

www.energystudio.cz

Doplněk stravy

Mykologický výzkum renomovaného britského výrobce pro Vaše zdraví!

„Z kurzu Nutris jsem nesmírně nadšený a vděčný zároveň. Nyní je moje
šířka záběru větší, jsem pružnější a v mnohých věcech týkajících se výživy
i opatrnější. Na kurzech Nutris je to o realitě. DĚKUJI!“
Václav Krejčík, cvičitel jógy a powerjógy II. stupně.

Základy výživy a poradce pro výživu Nutris.

Nutris® – první a v ČR největší pořadatel kurzů a seminářů pro akreditované výživové
poradce provozující profesi výživový poradce. Nutris® nabízí propracovaný koncept kurzů
www.nutris.net, nutris@nutris.net
a seminářů s odborným zázemím.
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VeLKÁ
ZImní
PŘíLOHA
Zahřejme si
tělo i duši
Zahřejme se
…do nového
k/roku

Foto: samphotostock.cz

Nikoliv náhodou podle většiny kalendářů začíná nový
rok už v zimě. Stejně jako sázení a sklízení plodů je totiž
důležitá příprava. Chladné
měsíce jsou obdobím, kdy se
příroda i člověk v klidu připravují na příchod nových
možností a rozvoje. V zimě
uklízíme, doháníme resty
a chystáme si daňová přiznání. Také slavíme Vánoce,
Nový rok a (podle vkusu)
Valentýna. Společným jmenovatelem jsou revize.
Dny pozdě začínají a brzy končí,
proto trávíme více času doma. Vánoční úklid je příležitostí zbavit
se starých krámů a zátěže v životě.
Příprava daňového přiznání s sebou nese možnost zamyslet se nad
finančními záležitostmi. A oslavy
svátků obnovují a posilují vztahy
s blízkými lidmi. Často se odehrá-

PŘÍLoHA JÓGA DnEs
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Michaela Dombrovská
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Foto: shutterstock.cz

Jak se zahřát jídlem
Lubica Laurincová

www.cookfriend.cz

V zimě jsou vhodnější hutnější a sytější pokrmy, které tělo zahřejí. Hutnější,
sytější, výživnější – taková jídla udržují náš organismus při síle, i když venku
mrzne. Studené, často vlhké a sychravé počasí, nedostatek slunečního svitu,
a také omezení venkovního pobytu má
za následek oslabování imunity, a tak je
potřeba posilovat ji a upevňovat. Příroda nám poskytuje vše, co potřebujeme,
spousta lidí to však řeší pohodlnějším
způsobem, a sice nákupem v lékárně.
Zdravější a také levnější je věnovat péči
svému jídlu, coby palivu do v zimě často
kašlajícího motoru.
Ideální jídlo je teplé, královnou zimního stravování je hustá výživná polévka.
Bramboračka, zelňačka, fazolová, hrachová i čočková, husté nikoliv hustou jíškou z bílé mouky, ale husté množstvím
nenáročných surovin, které jsou jednak
běžně k dostání a také nejsou nikterak
drahé: kapusta, zelí, červená řepa, kořenová zelenina, brambory a opomíjené
luštěniny. A pak samozřejmě na pomyslném piedestalu stojící česnek, zázvor
a cibule. V zimě si častěji můžeme dovolit
sýrové, smetanové či ořechové omáčky –
třeba k těstovinám. Také pečené a zapékané pokrmy jsou velmi vhodné.
Jde o to, omezit potraviny, které mají
ochlazující účinek. Citrusové plody, v zimě tak populární, ochlazují výrazně. Jsou
vhodné spíše jako doplněk při léčbě horečnatých onemocnění, kde je jejich ochlazovací účinek na místě. Mnohem vhodnější

je jíst jablka a hrušky než exotické ovoce, jež pochází z horkých tropů, kde je
jeho základní rolí chladit a osvěžovat.
Další rozporuplnou kapitolou jsou syrové saláty. Syrová zelenina a ovoce nám
moc tepla nedodají, naopak, ještě nám
ho ubírají. Lepší je proto spíše kysaná –
mléčně kvašená zelenina (v angličtině se
ji říká pickles).
Když je venku pod nulou a uvnitř
přetopeno, má náš organismus co dělat, aby tyto prudké změny každý den
ustál. Pomozme mu tedy i úpravou
stravování. Zde je pro vás několik chutných receptů na jídla, která vám udělají
v ústech i v břiše nebíčko, v těle teplíčko
a v duši sluníčko.

Foto: samphotostock.cz

vají v blízkosti ohně, i když
dnes ohniště nahradily spíše vonné svíčky. Zatímco po
zbytek roku zkoumáme svět,
v zimě nejvíce oceňujeme (přeneseně, nebo i doslova) teplo
domácího krbu.
Zahřát se v sychravých dnech
můžeme také na hodině jógy.
Ať už se jedná o klasickou lekci, kde teplo vyvoláváme svým
dechem a soustředěním, nebo detoxikační lekci hot jógy,
na které vypotíme a odplavíme
veškeré starosti. Zima přeje koření, které prohřívá a prokrvuje.
Náš vnitřní oheň – agni – můžeme posílit zejména zázvorem,
fenyklem, pepřem, kardamomem a skořicí. Osobně z toho
výčtu cítím kořeněné zimní polévky a horkou medovinu.
Zima je také obdobím regenerace kořenové čakry. Vracíme se
zpět k podstatě věcí, cítíme jádro
bytí a doplňujeme zdroje životní energie. Tato čakra je spojená
s uspokojením nejzákladnějších
potřeb – nasycení, bezpečí a tepla. Nese s sebou zodpovědnost
za sebe sama a radost ze života. Teprve na pevném základu
je možné stavět solidní základy
pro spokojené bytí.
Do nového roku rádi vstupujeme s předsevzetími a představou, že začínáme nový život.
To, že se pak často nedaří naplňovat vysoká očekávání, může
být právě tím, že zima je obdobím klidného promýšlení,
kterým směrem se necháme
nést na vlně jarní energie. Tradiční prožívání času, které je
spíše cyklické než lineární, přisuzuje různé vlivy a možnosti
také ročním obdobím – a to bychom měli respektovat. Zatím
si můžeme užívat svařené víno
v dlaních při procházkách nasvícenými náměstími, jízdu ve
sněhu na horách nebo tanec na
ledě na zamrzlých přehradách.
Prostě jen tak.
P.S.: Do Silvestra darujte 5 %
čistých příjmů za předchozí rok vybrané neziskové organizaci. O tuto
částku si snížíte letošní základ daně, a navíc uděláte dobrou věc. Kdo
dává, dostává. PF 2013!

Křížatá neboli brukvovitá zelenina obsahuje více protirakovinových látek než jiné čeledi zeleniny. Měla by být do jídelníčku zařazována co nejčastěji. Patří mezi ně: zelí, kapusta,
růžičková kapusta, kedlubna, brokolice, květák. Obsahují síru,
jež je příčinou poměrně nepříjemného zápachu, když se vaří.
Proto ji zpočátku vaříme odkrytou, aby zápach vyprchal.
nou. brambory lze péct i vařit. Jsou
vhodné jako příloha, jako hlavní jídlo i jako významná a oblíbená složka polévek.

Brambory – u nás velmi rozšířená základní potravina, jsou-li však
oloupané, je to vlastně čistý škrob,
který se v zažívacím traktu chová
jako cukr, protože má stejně vysoký glykemický index. Jinak je to ale
velmi vděčná surovina, pokud ji
doplníme jinou zeleninou s vlákni-

Česnek a cibule – přírodní antibiotika, posilovače imunity, oblíbené součásti nejen zimních jídel.
Většinou se používají jako doplněk pokrmů, nicméně cibulačka
i česnečka patří mezi oblíbené polévky. V zimě by rozhodně neměly
chybět na našem stole.

Pravidelně každou zimu jezdím na návštěvu za svojí sest- v polovině lekce. obzvlášť když jsem se klepající a k zemi parou do amerického státu Colorado. Je to pro mě taková dající podíval na svou sousedku, od pohledu minimálně secitová záležitost. Především se vždycky těším na svoji rodi- dmdesátiletou paní, která stejnými pozicemi proplouvala
nu, kterou vídám většinou jen jednou do roka. A také jsem jako vánek, zcela bez známek námahy. na konci lekce jsem
se tam poprvé ve svém životě setkal s jógou, nebo lépe ře- téměř neměl síly odejít. na snídani jsem poprvé v životě musel pít kávu brčkem, protože třes rukou mě ne a ne opustit.
čeno s dynamickou powerjógou.
Předtím pro mě jóga byla jen dlouhé sezení v lotosovém
ten den se mi vlastně změnil život. tedy z dnešního pohlesedu. Působila jako něco tajemného, neznámého, divné- du. tehdy jsem si myslel, že na „tohle“ mě už nikdo nikdy neho, co zavánělo nábožendostane.
stvím nebo spíše sektou.
Ale opět jsem podlehl
Jakub Šamberger www.energystudio.cz
Zprostředkovanou zkujemnému nátlaku svošenost jsem měl od svojí sestry, která druhý den
jí mámy, kterou vzala
v pět ráno volala, že mě
její nejlepší kamarádka na
vyzvedává za deset minut,
lekci jógy, a ona unavená
ať se okamžitě obléknu,
po celém dni usnula už v úvodní šavásaně a začala chrá- udělám snídani pro oba, sbalím se na jógu, na lyže a ať si vezmu
pat, čímž naprosto zničila atmosféru celé skupině a pod věci do práce s sebou, protože před prací už to domů nestihtíhou opovržlivých pohledů se už nikdy neodvážila přijít nu. V noci totiž napadlo 40 cm prašanu, a to každý lyžař musí
znovu.
jít na kopec, ať se děje cokoli! A tak jsem zase prošel očistcem
A tak když moje sestra zavelela, že jdeme v šest ráno na powerjógy, pak dvě hodiny lyžoval v prašanu, a když jsem přišel
lekci powerjógy, klepal jsem si na čelo. Jenže starší sest- do práce, byl jsem tak unavený, že jsem usnul u počítače už při
ru nakonec vždycky poslechnete. nevím proč, mají prostě prvním e-mailu.
nějaké přesvědčovací nadání. A tak jsem se poprvé setkal
Postupem času jsem ale naprosto propadl kouzlu powerjós něčím, z čeho jsem byl úplně v šoku. Moje představa lek- gy. stala se mým životním motorem i náplní. Každá lekce, ať se
ce jógy (nudné sezení v lotosu) vzala téměř okamžitě za předtím, než se postavím na podložku, cítím sebehůř, mě krássvé. Po deseti minutách jsem se potil ze všech pórů, kle- ně zahřeje na těle a pohladí na duši.
paly se mi ruce i nohy, louže tvořící se pod mým tělem mi
někdy na lekci při závěrečné relaxaci říkám lidem, aby si
znemožňovala udržet se i v těch nejsnazších pozicích, což představili nejkrásnější místo na světě a sami sebe na tomto
pro mě, vyznavače kick-boxu, bylo velké ponížení.
místě. Já jsem vždycky myslí mezi vysokými horami státu CoChaturanga pro mě začala být nepřítelem číslo jedna asi lorado. V kolébce jógy a mém druhém domově.

Zahřejme se jógou!
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Červená řepa – prospívá srdci,
je plná draslíku, obsahuje železo
a podle celostní medicíny čistí krev
a játra; je výborná syrová do salátů,
také kvašená, nebo jako pečená příloha či polévková zelenina (boršč).

Luštěniny – plné vlákniny, obsahují také bílkoviny a mají nízký
glykemický index, proto se tráví
pomaleji, a uvolňují tak energii do
těla postupně, což je v zimě velmi
žádoucí. Zima je proto pro jejich
konzumaci nejvhodnějším obdobím v roce. Polévky, teplé saláty,
přílohy či pomazánky – možnosti
použití jsou vlastně bez hranic.
Foto: samphotostock.cz

Zelí – zdroj běžných vitamínů, obsahuje také vápník, hořčík, draslík
a spoustu vlákniny; používá se syrové do salátu, také jako kvašené.
V zimě velmi příznivá potravina,
obsahuje spoustu vitamínu C, také
se vaří – jako příloha k masu, nebo
do polévky (boršč, zelňačka).

Recepty na zimu

1

Bramboračka trochu jinak

Suroviny:
brambory – oloupané,
nakrájené na kostky
sušené houby šitake
– zalít vařící vodou
a nechat přikryté
mrkev – očištěná,
nakrájená na kolečka
celer řapíkatý – omytý,
nakrájený na
cca 1 cm plátky
žampiony – nejlépe hnědé,
očištěné, nakrájené
na silnější plátky
slunečnicový olej
česnek – očištěný a nakrájený na silné plátky
kmín – může být drcený
(ne mletý!!!)
sušená majoránka
sůl

2

Postup:
• Brambory nakrájíme na plátky.
• Hlívu nebo žampiony nakrájíme na
silnější proužky.
• Opékáme chvíli na oleji i s trochou soli.
• Jablko vykrojíme a nakrájíme nadrobno.
• Kapustu nebo zelí nakrájíme na tenké
proužky, spolu s jablkem přimícháme
k houbám.
• Smetanu, mascarpone a sůl smícháme.
• Do zapékací nádoby volně naskládáme brambory s hlívou, jablkem a zelím
nebo kapustou.
• Trochu utlačíme a zalijeme smetanovou směsí.
• Upečeme ve vyhřáté troubě.
Smetanovou směs můžeme nahradit klasickým
vajíčkem osoleným a rozšlehaným s mlékem,
povrch můžeme posypat strouhaným sýrem.

Pečené bramborové „polštářky“ s olivovým olejem a brynzou

Suroviny:
malé brambory i se
slupkou – dobře
omyté
brynza nebo jiný
čerstvý tučný sýr
olivový olej nebo máslo
sůl
rozmarýn

24

Postup:
• Šitake houby vyždímáme a nakrájíme na plátky.
• V hlubším hrnci na oleji restujeme spolu
s kmínem a solí plátky žampionů a šitake.
• Když jsou dozlatova opečené, vyjmeme
a uchováme zakryté.
• V hrnci na dalším oleji restujeme mrkev, po
chvíli přidáme brambory a sůl.
• Trochu podlijeme (vodou z vymáčených šitake
hub) a přikryté dusíme do poloměkka.
• Podle potřeby mícháme a podléváme horkou
vodou.
• Když jsou brambory napůl měkké, přidáme
celer a česnek, dál dusíme.
• Horkou vodou dolijeme na požadovaný objem (někdo rád hustou, někdo ne).
• Přidáme orestované houby, dle potřeby dochutíme solí.
• Vaříme, dokud nejsou brambory úplně
uvařené.
• Necháme projít varem a přidáme majoránku.

Suroviny:
brambory – můžou být malé i se
slupkou
hlíva ústřičná nebo žampiony
několik listů kapusty nebo
čínského zelí
mascarpone
sladká smetana
jablko omyté i se slupkou
olej slunečnicový
muškátový oříšek
sůl

Foto: samphotostock.cz

Foto: shutterstock.cz

3

Francouzské brambory
úplně jinak – s hlívou
ústřičnou a mascarpone

ZIMA 2012

Postup:
• Troubu rozehřejeme na 180–200 °C.
• Pekáč – kovový vyložíme pečicím papírem.
• Osušené brambory rozkrájíme na půlky,
v případě větších brambor na několik dílků.
• Rozřezanou stranou je poklademe na pekáč s papírem.
• Proložíme větvičkami rozmarýnu (pro
vůni) nebo sušeným rozmarýnem.

• Pečeme dozlatova, můžeme je po přibližně 15 min. obrátit.
• Do mísy nadrobíme brynzu nebo sýr,
nalijeme olivový olej, dobře promícháme.
• Upečené brambory z papíru vsypeme do
mísy a dobře promícháme (lze přikrýt
poklicí a obsah protřepat).
• Podáváme s kefírem nebo podmáslím.

4

Lasagne s dýní, oříšky, kaštany a mandlemi
Postup:
• Dýni rozřízneme, vyndáme semínka, oloupeme.
• Nakrájíme nebo nastrouháme na
tenčí plátky.
• Oříšky nastrouháme, případně nasekáme v mixéru (spolu s kaštany)
na drť.
• Nivu nakrájíme na tenké plátky.
• Připravíme si pekáč nebo zapékací
nádobu a misku s vodou – takovou,
aby se do ní vešel plát lasagní.
• Do pekáče dáme na dno vrstvu sýru.
• Na něj pokládáme lasagne, každý
plát nejdřív namočíme do vody.

Foto: shutterstock.cz

Suroviny:
sušené lasagne
dýně (druh dle možností – ideální je hokaidó nebo máslová)
hruškový kompot
(pečené nebo vařené
oloupané jedlé kaštany – nemusí
být, ale jsou tam úžasné!)
oříšky – lískové či vlašské
nebo směs
niva (jiný tučný sýr)
sladká smetana – může
být šlehačková
muškátový oříšek
sůl

• Pláty ukládáme vedle sebe tak,
aby se jejich okraje vždy překrývaly.
• Na lasagne pokládáme vrstvu dýňových plátků.
• Posolíme.
• Posypeme oříškovou směsí, následuje vrstva sýru.
• Dále pak následují vrstvy: lasagne,
dýně, sůl, oříšky, sýr.
• Končíme lasagni.
• Ve smetaně rozmixujeme hrušky bez
šťávy.
• Nastrouháme do ní muškátový oříšek.
• Navrstvené lasagne pomalu zaléváme smetanovou směsí.
• Několikrát naklopíme pekáč na
všechny strany, aby směs protekla
i mezi vrstvy.
• Rukama pořádně utlačíme.
• Posypeme mandlovými plátky nebo
slunečnicovými semínky – nemusí
být.
• Pekáč zakryjeme víkem nebo alobalem.
• Pečeme v horké troubě na 180–200 °C
asi hodinu.
Jsou úžasné, když je necháme uležet.

inzerce

Lubica Laurincová

Food & Kitchen
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Pozice obráceného
prkna

1

Pozice hole

2

Sestava pro
rozproudění energie
Václav Krejčík

www.energystudio.cz

Uzavření se do svého obývacího pokoje stejně jako
ponoření se sám do sebe charakterizuje zimu.
Hledáme svůj vnitřní stav
bezpečí a klidu s minimální námahou a potřebami.
Taková je zima. Je uzavřenější, tichá a vedoucí
k přirozenému odpočinku.
Člověk si více uvědomuje sám sebe (prožívá své
emoce intenzivněji) a současně také občas propadá „vnitřnímu“ prázdnu,
ze kterého nám vždy může
pomoci cvičení!
Cvičení powerjógy má v sobě sílu a lehkost, které ve vzájemné
souhře působí na dobrou kondici, zlepšení imunity během
zimy a také na vnitřní úsměv.
Zahřejte se dynamickou sestavou powerjógy, která je určena
na rozproudění energie a prohřátí organismu.
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Pozice kruhu

8

Podřep

9

Pozice
půlměsíce

Pozice kleští

4A

Zimní
vychytávky!

4B

Pozice loďky (4 A + 4 B)

• udždžají pránájáma – učte
se dýchat skrz zúženou dechovou štěrbinu (viz JÓGA DnEs
2/2012 nebo www.jogadnes.cz).

5

Pozice světlušky

• Vyhýbejte se extrémnímu chladu a vlhkosti, průvanu a prostydnutí, které mohou poškodit ledviny.

10

Pozice půlměsíce
(varianta)

V pozicích plynule dýchejte.
V každé pozici vydržte 5 cyklů dechu (nádech + výdech).
Přecházejte do nové pozice
s nádechem a s výdechem ji
dokončete. Potřebujete-li,
pozici adaptujte dle svých
fyzických možností. není cílem zvládnout každou
pozici, ale najít míru, která
bude vyhovovat vašemu tělu. Pro zahřátí si můžete na
začátku celé sestavy zacvičit 5 kol pozdravu slunci A.

• Sportujte! Zima je obdobím hromadění a ukládání, a proto cvičte,
abyste nebyli po zimě překvapeni,
že vaše tělo má nové nánosy tuku.
Především během zimy je nutné zachovat vyrovnaný příjem a výdej!
• Strava je vhodná lehká, ale prohřívací. Ranní kaše, zelenina v páře,
dušená nebo vařená, hutné zeleninové polévky (rozmixovaný vývar z kořenové zeleniny), koření jako česnek,
zázvor, kajenský pepř dodají jídlu
ostrost a chuť. Zahřejí vás. Luštěniny
a obiloviny jezte neloupané. Z masa je
vhodné jíst mořské ryby z přímého lovu (což je náročné sehnat) nebo kvalitní bio maso. Dejte si pozor, jak bylo
zvíře, které poskytlo maso, krmeno.
• 21. prosinec je dnem zimního slunovratu a zároveň i prvním
zimním dnem, kdy je noc nejdelší.
A pak už přichází dlouho očekávané prodlužování světla. V zimě
je třeba pěstovat svou vůli, abychom opravdu nesklouzli k tomu,
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Pozice
Maričjiho

10x foto: Pavel nesvadba

6

Foto: shutterstock.com

• Využijte brzkého stmívání a mizení světla k tomu, abyste chodili dříve spát a vstávali bez budíku
(když to dovolí okolnosti).

Foto: samphotostock.cz

že „usneme“ zimním spánkem. Jakýkoliv příjemný pohyb, a jóga především, pomáhá rozproudit a probouzet k aktivitě celý organismus. Jóga šetří energii!

Zkuste japonské miso. Jedná se o výrobek
ze sójových bobů. V Japonsku tvoří základ
polévek. Miso je bohaté na proteiny a vitamíny. napomáhá trávení a zvýšení metabolismu v těle, což je v zimních měsících potřeba. Konzumací misa
můžete posílit svůj imunitní systém. Uvařte kořenovou
zeleninu, přidejte miso pastu, vymačkaný citrón a koření dle chuti. Polévku není třeba dosolovat, protože miso
obsahuje sůl. Je tedy zbytečné zvyšovat její obsah. Zamíchejte, přikryjte a nechte ustát. Konzumujte tuto vysoce
energetickou polévku pravidelně, alespoň jednu týdně.

Tip!

inzerce

  

 

  

Prevence a obrana proti
virovým a jiným
onemocněním
Kúra posiluje účinnost
obranného systému organismu
v boji s nežádoucími bakteriemi
a viry.
 
Lichořeřišnice T21 Echinacea T7
Grapefruit T11 Černý rybíz P7
Vrba bílá P49
Mgr. Jarmila Podhorná - NADĚJE
objednávky na tel./fax: 582 391 207,
GSM: 737 525 301
poradna: 582 391 254
798 46 Brodek u Konice 3
e-mail: objednavky@nadeje-byliny.eu

www.nadeje-byliny.eu
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Reportáž z lekce
powerjógy HOT
Anna Pavlíčková

Trochu mi to znělo jako zázrak a přiznám se,
že čím jsem získávala víc informací, byla jsem
víc a víc skeptická. A k tomu se ještě přidaly
rozdílné teploty, ve kterých se cvičí, od 43 °C
až do 30 °C. Nejsem žádná velká hrdinka
a teploty nad 40 °C jsem se prostě bála, tak
jsem si řekla, že začnu příjemnou letní teplotou, tedy 30 stupni.
Teplotu jsem měla stanovenou, ale nastalo další dilema. Kam? Opět jsem rozjela průzkum a google mi pěkně zamotal hlavu. Tolik
možností… Klikla jsem tedy na první odkaz
a otevřel se mi článek jistého webu pro ženy. Přišel mi srozumitelný, nesliboval zázraky a vcelku jasně popisoval, oč jde. Další klik
a mám adresu a rozvrh. A vyrážím v neděli večer do Energy Studia Heaven na lekci v 19:30
vyzkoušet, jestli se mi uvolní tělo a mysl před
začátkem náročného pracovního týdne, jak
bylo slibováno.
Překvapilo mě, že v tento čas, kdy už se nikomu nechce moc vycházet z vyhřátého domova,
bylo na recepci velmi živo. Převlékla jsem se,
sbalila si ručník a vkročila do téměř zaplněného sálu. Do sálu jsem šla schválně o trochu
dříve, abych si na teplo zvykla. Překvapilo mě,
jak příjemná teplota to v sychravém počasí byla. Úplně jsem si libovala. A vlastně jsem si nemusela moc zvykat.
Instruktor přišel, přivítal nás a upozornil
na pitný režim, bez kterého se nedá powerjóga
HOT cvičit. Začali jsme ve stoji, v tadásáně. Jen
jsme dýchali a připravovali plíce. Postupně přicházelo rozhýbávání a pak jsme přešli přes několik pozic a už jsme plynule cvičili pozdrav
slunci. Vůbec nebyl rychlý. Měla jsem čas dýchat

a vnímat sebe samu. Byla jsem ráda, že to všechno zvládám, že se mi netočí hlava, nedělá špatně
a postupně jsem začala ztrácet počáteční strach.
Dokončili jsme asi třetí pozdrav slunci a mé tělo
se začínalo lesknout potem. Později začal stékat
po zádech a obličeji. Ocenila jsem ručník, který
jsem si musela koupit v recepci, protože jsem si
vlastní nepřinesla a bez něj by mě na lekci nepustili. Původně jsem byla lehce naštvaná, ale
teď jsem byla moc ráda, že ho mám. Krásně přijímal každou kapku mého potu a přitom jsem si
mohla osušit ruce a nohy, které byly zvlhlé.
Mé oblečení bylo po třiceti minutách zcela propocené. Instruktor celou lekci necvičil a procházel sálem mezi námi. Opravoval
a upozořnoval na modifikace ásan a na možnost, kdykoliv si odpočinout. Navíc s námi občas příjemně zažertoval, a tak uvolnil
atmosféru v sále i nás. To jsem potřebovala
nejenom já. V závěrečné šavásaně jsem toužila zůstat co nejdéle a instruktor nám také
nabídl, že můžeme zůstat v sále a odejít, až
se nám bude chtít. Seděla jsem se zavřenýma
očima ještě chvilku a užívala si příjemný pocit uvolnění.
Myslím si, že psychologický efekt této jógy
je vyčištění mysli. Jakoby ze mě vše obtěžující
steklo! Cestou domů jsem si připadala trochu
jako omámená. Příjemně protažené a uvolněné
svaly mě zlehka nesly k domovu a já si říkala,
že článek na internetu nelhal. Do pracovního
týdne jsem vstupovala uvolněná s pročištěnou
hlavou, připravená zvládnout cokoli. Powerjóga
HOT mě přesvědčila, že teplo kolem 30–34 °C
stupňů je velice příjemné a já jsem asi na poprvé
našla to, co jsem hledala.
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Foto: samphotostock.cz

Nerada kupuji zajíce v pytli, a tak předtím, než jsem se vydala vyzkoušet jógu
v teple, udělala jsem si o ní na internetu malý průzkum. Zjistila jsem, že názorů
a stylů je mnoho a často se úplně neshodnou. V čem se shodly všechny weby, které jsem prozkoumala, je, že jóga v teple napomáhá detoxikaci a protažení svalů.
Často se zmiňovalo, že díky ní zhubnete (jeden web dokonce tvrdí, že se tuky
rozpustí, jen zapomněli napsat, kam odtečou?), posílíte svaly, snížíte krevní tlak,
zvýšíte vitalitu, posílíte imunitní systém a mnoho dalších přínosů.

• Jste-li fanatický milovník čistoty,
existuje ještě další možnost. Používám ji u levných vietnamských zelených čajů, které stoji snad 30 Kč
deset deka. Chutnají slušně a lze je
připravovat standardně. Čekat na
to, až voda vychladne na 70 °C, nemám ale vždy náladu. Proto spařím
čaj vařící vodou a tento nálev okamžitě vyliji. Pak se čaj znovu zalije
vařící vodou. Takto vzniklý nálev
patří jistě k těm nejčistším nápojům, jaké existují. Poněkud se tak
sice sníží obsah kofeinu, ale to může někomu vyhovovat. Tento způsob
přípravy čaje se u zelených čajů většinou nepoužívá často. Je ale běžný
při přípravě čajů ze skupiny puerh.
Jejich první nálev se nepije, ty další
už pochopitelně ano. I u čajů puerh
je lépe si koupit listový čaj než čaj lisovaný.
• Na otázku, jaký čaj je nejlepší, se nedá odpovědět, aniž bychom se zároveň ptali, kdy a pro koho. Jemné zelené
čaje spíše ochladí, kdežto černé čaje
a puerh spíše zahřejí. Japonci zelený
čaj někdy praží – tím také získá teplejší energii a sníží se obsah kofeinu do té
míry, že se hodí i pro děti.

Relaxace před spaním

Nejen zimní tipy
Prim. MUDr. Karel Nešpor, CSs.

Není čaj jako čaj

Někdo mi napsal, že v sáčkovaných
čajích se zjistily pesticidy. Oč konkrétně jde? Ze 17 testovaných čajů
v sáčcích bylo skutečně v jednom
množství pesticidů přesahující normu. Onen výrobek značky „Aro“ byl
okamžitě stažen z prodeje. V některých dalších sáčkovaných čajích se
také našly stopy pesticidů, ale jednalo se o množství nepřesahující
hygienickou normu EU. Mezi námi, ten nejhorší čaj je jistě pravým
nektarem proti tomu, co přiopilý
personál roznáší v zakouřených putykách. Ale držme se tématu.
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www.drnespor.eu
Jak a kde si opatřit nejčistší
a nejzdravější čaj?
• Předně je lépe kupovat spíše čaje listové. Výrobce čehokoliv bývá
opatrnější, když je jasné, že zákazník si jeho zboží může důkladně
prohlédnout.
• Jestli to někomu nestačí, je tu ještě další možnost. Jedna naše známá
pracovala na velvyslanectví Srí Lanky čili cejlonské ambasádě. Tamní
diplomaté si černý čaj nejprve propláchli studenou vodou. Takto umytý čaj pak už připravovali v jižní Asii
obvyklým způsobem, tj. s mlékem.

Jeden z nejzdravějších způsobů, jak
usnout, je za pomoci relaxace. Jak
by měla taková relaxace vypadat?
Ideální je, když člověk umí nějaký relaxační postup dobře a zpaměti. Před usnutím býváme unavení.
Co je dobře naučené, to se lépe vybavuje. Je také možné použít nějakou
relaxační nahrávku. Na www.drnespor.eu jich máme slušnou sbírku.
S nahrávkami je ale potíž. Je to jejich závěr. Relaxace před usnutím trvá tak dlouho, dokud člověk neusne.
Kdežto relaxační nahrávky mívají
konec. Na něm nahraný hlas vybízí k ukončení relaxace, protahování
se a podobným výstřednostem, které usínání nepomohou. Tento pokyn
je nejlépe ignorovat. A co když člověk
neusne ani pak? V tom případě radím vyčistit sporák, vytřít podlahu
nebo se věnovat podobným ne právě
atraktivním činnostem. Člověk začne být ospalý na to šup.
Televizi ani počítač si ale nepouštějte, o cigaretách ani nemluvě. Jsou
to totiž úhlavní nepřátele zdravého
spánku.

Podle čínských lékařů jedí lidé západního světa příliš mnoho sladkostí. Taková přemíra cukrů poškozuje
slinivku, pomáhá množení kvasinek,
zhoršuje trávení, vede k obezitě a přispívá ke vzniku nádorů. Kolísání
krevního cukru může nepříznivě působit i na psychiku. Radikální zastánci zdravé výživy hovoří dokonce
o „třech bílých jedech“. Tím míní cukr,
bílou mouku a sůl. Trávení neprospívá v potravinářství běžná kombinace
cukru a soli. A není cukr jako cukr.
• Ty nejběžnější: K jednoduchým
cukrům patří glukóza (např. řepný
cukr), fruktóza (ovoce, med), maltóza
(slad, tedy i pivo, štěpí se na glukózu).
Jejich nadbytek není zdravý, právě
naopak. Sorbitol patří k složitějším
cukrům, je vhodnější pro diabetiky
a přeměňuje se na fruktózu. Mezi námi, to také není nic moc.

v době, kdy se mění roční období,
a během časného podzimu. Co to
znamená konkrétně?:

• Přijatelná šidítka: K mnohem lepším možnostem patří sladivá bylinka
stevia. Její jeden lístek vydá asi za kostku cukru a slinivce prospívá. Xylitol
se dávkuje stejně jako cukr a je rovněž
rostlinného původu. Pomáhá při léčbě
cukrovky, a dokonce i proti infekcím,
kvasinkám a osteoporóze. Obě tato
sladidla jsou neškodná. Kdyby někdo
slupnul čtvrt kila xylitolu, asi by dostal průjem, ale to rozumného člověka
nenapadne.

• Vařená nebo dušená strava je lépe stravitelná, a proto vhodnější
než syrová nebo smažená.
• Teplé nebo vlažné pokrmy a nápoje jsou lepší než studené.
• K hůře stravitelným potravinám patří sýry, citrusy nebo těžká
masa. Ve vztahu k nim je lépe být
zdrženlivý.

• Další, a to velmi vhodná možnost: Tou je nesladit a pořádně
žvýkat. Obiloviny, když se dobře rozžvýkají, chutnají sladce. A také se lépe
stráví.

• Při jídle bychom měli sedět, nechodit.
• I prosté jídlo lze tiše vychutnávat
a pečlivě rozžvýkat. Prospívá to
trávení.

Síla země

• Snídaně by měla být důkladná.
Vydatnější jídla je lépe jíst v první
polovině dne, protože v té tobě je
trávení výkonnější. Poslední jídlo by
se mělo odehrát nejpozději 2–3 hodiny před spaním.

Podle čínské tradice bychom měli věnovat zvláštní pozornost trávení zvláště

• Ušlechtilejší cukry: Med, nerafinovaný cukr a ty nejkvalitnější ovocné sirupy a šťávy obsahují sice výše
zmíněné cukry, ale také cosi navíc, zejména stopové prvky a vitaminy. V rozumném množství mohou být pro
někoho i prospěšné.

• Trávicí systém souvisí podle čínské tradice se živlem země.
Při procházkách v přírodě je dobré vnímat sílu země, její stabilitu
a spolehlivost.
• Pomáhá také pravidelnost v jídle a střídmost. Pocit sytosti se do
mozku dostává opožděně, proto
je lépe přestat jít ještě před ním.

2x foto: samphotostock.cz

• Šidítka, ta strašná: Přidávají se
i do levných marmelád a sladkých nápojů, sladkostí, aby výrobce ušetřil
na cukru. Kalorickou hodnotu nemají žádnou, člověk po nich netloustne,
ale to je na nich to jediné pozitivní.
O sacharinu kolovaly zprávy, že může
působit rakovinu močového měchýře. Aspartam, který ho měl nahradit,
není o nic lepší. Americký úřad pro
kontrolu potravin a léků ho sice povolil, ale zdokumentoval jeho 92 škodlivých účinků.

• Kromě chůze prospívá trávení
i masáž břicha po směru hodinových ručiček a další klidná a plynulá cvičení.
• Po duševní stránce neprospívá nadměrné a zbytečné rozvažování, prospěšná jsou důvěra
a klid.

inzerce

Veg makrobio shop
Čerstvé pečivo  Makrobiotické svačiny  Makrobiotické zákusky
Nobilis Tilia  Bezlepková dieta  Bio potraviny  Košer pečivo
Bio pečivo  Veganské speciality  Eco drogerie
Sladkosti bez cukru  Japonské ingredience  Čínská medicína
Londýnská 43, Praha 2 • tel.: 604 26 27 492 • e-mail: cesmina.bio@seznam.cz

www.cesminabio.cz
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Malý průvodce cukry

Foto: samphotostock.cz

Sami sobě oporou
Václav Krejčík

www.energyclinic.cz

Snažím se probudit každou buňku svého těla dokonalou pozorností, pohybem a stravou.
Pohybuji se ásanami od jedné
k druhé v závislosti na dechu. Dopřávám kloubům a svalům přirozený pohyb a rozvíjím své zdraví
díky vhodným a chutným potravinám. Věřím a cítím, jak je každá má buňka oživována čistou
a proudící energií, která silou mého dechu vniká do těla. Vědomě
čistím své tělo a povzbuzuji ho
k životu a vitalitě. Člověk musí
začít pracovat sám na sobě, chceli se cítit lépe! Musí začít u sebe
a svou vlastní pílí a disciplínou si
udělat čas, aby se ze zajetých stereotypů a stavů mysli vysvobodil.
Jde to! Každý z nás může, i vy!
Zbavíte-li se stereotypů, energie
začne volně proudit.
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A tak se pohybujte, jezte zdravě, meditujte a každý den si buďte vědomi toho, co děláte!
Když přijde období, kdy nad námi vítězí emoce, je nutné intenzivněji
vnitřně pracovat. Emoce se stávají překážkou štěstí. Proto každý den pravidelnou mentální očistou odpouštím

emocí a napětí v naší mysli. To vyvolá
neklid a nepohodu. Aby energie dobře
proudila, je nutné zbavit se představ,
očekávání a stereotypů v myšlení, konání i činech. Je nutné přijímat polaritu a situace takové, jaké jsou.
Respektovat je!
Nic k nám nepřichází jen tak. Vše
má v našem životě důležitost. Náš život je učitel a my se neustále učíme.
Svět okolo nás je dynamický. Neustále proměnlivý. Nic na světě není stálé. Vše prochází pohybem a neustálou
změnou, a proto je nutné být flexibilní
a uvolněný. Spoléhat se na situace, lidi,
věci a vztahy, že budou stálé a neměnné, je lidská touha, která s sebou však
nese bolest. Zažili jste už něco stálého?
K flexibilitě a uvolnění nás vede dech
a pozitivní smýšlení. Budete-li správně
pracovat se svým dechem, představivostí a necháte volnost svým snům, budete-li snít, meditovat, naučíte se svoji
energii obnovovat, budete ji mít pod
kontrolou a stanete se adaptabilními
ke změnám. Budete se cítit lépe. Váš život vám bude přinášet více energie, která prostoupí vaše tělo a mysl. Budete
šťastní a spokojení.
Jsme tvořeni energií. Energie je okolo nás i v nás, a tak jen my samotní si
můžeme pomoci. Jak to udělat? Mít víru, umět se rozhodnout a prožívat každou chvíli života naplno s vědomím, že
můžeme! Stačí jen trocha osobní disciplíny, abyste se během dne zastavili.
A učili se pozorovat. Několikrát v krátkých intervalech zavřeli oči, vnímali
svůj dech a nechali procházet hlavou
vše, co tam je a co z ní vyvěrá nebo co se
do ní dostává. Zastavte se proto, abyste
se cítili lépe.

A tak se pohybujte, jezte zdravě, meditujte a každý
den si buďte vědomi toho, co děláte!
sobě samému, že jsem nechal strachu
a hněvu prostor proto, aby poškodily mé tělo. Emoce a nálady vznikají
z hodnocení situací okolo nás. Nejsouli podle našich představ nebo očekávání, duše začíná strádat. Není možné
zažívat jen krásné věci. Je nutné umět
přijímat přirozený koloběh věcí, situací a života. Pokud to chceme násilím
změnit, dojde ke vzniku negativních

Mám rád svůj život, mám rád své tělo,
které ukrývá mou duši, chrání ji a přenáší
ze života do života. Mění ho jako kabát.
Když tělo doslouží, duše ho opouští a nachází nové. Tento koloběh trvá, dokud
se duše musí tímto způsobem poznávat
a učit. Je to přirozený proces života, ve
kterém je důležité nalézt lásku k sobě samému i bližním, milovat sebe, vážit si sebe sama a pečovat o své zdraví.

Z hloubi duše
Markéta Sulánská

www.sulanska.cz

napojíme se na zpomalený rytmus paní zimy. s padajícími
vločkami ztišíme mysl. Mysl je tichá a nehybná. naše tělo mysl následuje. Cítíme své bytí. Pomalu plujeme do svého nitra.
Pohladíme pozorností naši duši. trpělivě čekáme na její dary. V tichu čekání si uvědomíme její samotu a smutek.
Vnější svět byl pro nás důležitější příliš dlouho. Ztratili jsme
kontakt.
Chlad projde naším tělem. Jako by se zimou venku srostl.
A tak se vydáme na cestu za teplem. Projdeme zahradou,
která se skryla. na jejím konci vstoupíme do malé jeskyně.
Pocítíme závan tepla. Jdeme hlouběji, stále hlouběji. naše
srdce se otevírá. sestupujeme hlouběji, tak hluboko, kam

nás naše mysl pustí. V hlubinách našeho nitra se otevře
prostorná místnost. Uprostřed stojí magické zrcadlo.
stojíme před ním a sledujeme svůj vlastní obraz. Magické zrcadlo neukazuje jen naše tělo, ale i naši krásnou nekonečnou duši. Vidíme v zrcadle záři a světlo. Jsme to my
sami, ve své celistvosti. naše tělo plné čistého a zářivého
obsahu, kterým je naše duše. obraz ze zrcadla vystoupí
a vstoupí do nás. Cítíme teplo a lásku. teplo a Lásku.
Hřejeme sami sebe tím, kdo jsme. Už nikdy neztratíme
kontakt. Vrátíme se do jeskyně, abychom našli zahradu
poznání. Víme. I když venku je čas zimy, nás duše hřeje
svou nekonečnou Láskou zevnitř. trpělivě a stále.

inzerce
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Meditace na zahřátí

RoZHoVoR

s Centrem Paraple, máme patronát nad Dětským domovem v Tachově.

Ví se o Vás, že jste bývalou tenistkou… Co
Vám aktivní profesionální sport dal do života?
Disciplínu, houževnatost a životní optimismus.

Stojíte v čele slavného šlechtického
rodu Kolowrat-Krakovských. Jak vypadá Váš běžný den?
Nejvíce času mi zabírá řízení dvou rodinných podniků, jedna společnost spravuje
nemovitosti v Praze a druhá má na starosti rodový majetek na západě Čech. A samozřejmě se hodně věnuji agendě našeho
Nadačního fondu Kolowrátek. Založila
jsem ho se svými dětmi Maximiliánem
a Francescou v roce 2008 u příležitosti
nedožitých 65. narozenin jejich tatínka
a mého životního partnera Františka Tomáše Kolowrat-Krakovského. Dnes jsme
například měli zasedání správní rady.
Spolu s kolegy jsem se probírala došlými
žádostmi o podporu. Je to velmi zodpovědná práce: rozhodnout, komu pomůžeme, a na koho už v rozpočtu nezbude.
Zítra mne čeká návštěva našeho lesního
závodu u Rozvadova. Následně strávím
pracovně několik dní v zahraničí.

A kam konkrétně Vaše podpora směřuje, ať už v rámci Kolowrátku, či mimo něj?
V souladu s významem rodového hesla
„Věrně a stále“ se Kolowrat-Krakovští věnovali vždy plnění obecně prospěšných
cílů. Podporovali vzdělávání a kulturu,
aktivně se podíleli na rozvoji regionů,
kde působili. Jsme dlouholetými mecenáši Národního divadla. Hlavní prioritou našeho nadačního fondu je podpora
nadaných dětí a mladistvých. Tradičně
podporujeme studentský hudební festival Mladá Praha, udělujeme jednu z cen
v soutěži Nadace Alfréda Radoka. V návaznosti na historickou tradici rodu podporujeme i ty, již se ocitli v tíživé sociální
či zdravotní situaci, věnujeme se i oblasti
lidských práv. Tradičně spolupracujeme
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Věnujete se dnes nějakému sportu? Máte
nějakou zkušenost třeba s jógou? Jak nejraději relaxujete?
V přeplněném dni, který dělím mezi rodinu
a správu majetku, se mi jen těžko hledá prostor pro osobní aktivity. Pokouším se pravidelně běhat a cvičit. Na dlouhých služebních
cestách ráda poslouchám audioknihy. Jsem
skutečně vděčná, že kvalitní zpracování světové klasiky skvělými interprety má u nás
tak vysokou úroveň. Ráda zajdu na dobré
divadelní představení či hezký koncert nebo
operu. Ale upřímně – nejvíce si odpočinu při
procházce na čerstvém vzduchu po Kolowratových lesích. S jógou zatím žádnou osobní
zkušenost nemám.

Vlastníte několik závodních koní. Účastníte se aktivně jezdeckých soutěží?
Jezdecký klub Kolowrat jsme založili v roce 2011. Máme šest koníků, které s mojí dcerou Francescou odborně trénuje a připravuje
trenér Martin Šoupal. Za naši rodinu soutěží moje čtrnáctiletá Francesca, která
má za sebou i první úspěchy. Minulý
víkend například vyhrála první místo
na mezinárodní skokové soutěži Magna Racino v Rakousku. Reprezentovala
Českou republiku. Bylo dojemné, když jí
k vítězství zahráli českou hymnu. Pořádáme
i vlastní Skokový pohár Kolowrat Junior Cup,
ve kterém mohou změřit své síly mladí jezdci
z celé republiky, aniž by museli bojovat s dospělými zkušenými profesionály.

Blíží se Vánoce… Kde a jak je slavíte? Máte nějaké novoroční přání, které si toužíte splnit?
Vánoce tradičně strávím s rodinou v Kolowratových lesích. Těším se na klid a zdravý
vzduch, který tam vládne. Všem přeji zdraví a štěstí, a vlastně nejvíce: aby všechny děti byly zdravé a nikdy nepotřebovaly pomoc
našeho nadačního fondu.
-ok-

2x foto: Michal Linhart

S Dominikou Kolowrat-Krakovskou
o nadační práci, jezdeckých
závodech a blížících se Vánocích
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jedině jako vdaná bude opravdu
šťastná, milovaná a více respektovaná partnerem. Byla překvapená, že se po svatbě nic zásadního
nezměnilo. Ač vztah navenek fungoval dobře, skrytá přesvědčení
a vnitřní nespokojenost ji vedly ke
snění o jiném vztahu.
Každý člověk je jedinečný, každý osud neopakovatelný a každý
z nás aplikuje svou originální recepturu na dosažení spokojenosti. Setkání s jednotlivými osudy
je okouzlující, mezi klientem
a astrologem nedochází pouze
k rozumovému kontaktu a výměně názorů, je to setkání duševní.
„Takže mi nemůžete z horoskopu říct poNemůžeme
správně žít,
hlaví mého budoucího
jestliže o sobě
vnoučete?“, „Dalo by
chováme nesprávné
se zjistit, zda mi manpředstavy.
žel v minulosti zahýbal,
Adorno
a jestli se svou novou sekretářku nemá něco víc?“…
Je spousta otázek, které
Liliana Fibigerová
www.astrodilna.cz
se nám vyrojí a na které bychom rádi znali odpověď. Toto
jsou otázky ze zvědavosti, odpověď na ně, ať už je jakákoliv, nepomůže zkvalitnit náš život. Je to
ze strany klienta spekulace, zby„A vidíte v mém horoskopu, jestli se někdy
on se k tomu dlouho neměl, až teď se mi
tečná hra. Zeptám se, dostanu
zamiluji a znovu vdám?“ ptá se mě japodařilo…,“ snažila se mi to vysvětlit.
odpověď, pokud se mi bude líbit,
koby mimoděk již podruhé během seNemusela už nic víc říkat. Její osobuvěřím jí, ale pro jistotu zůstanu
zení dvaačtyřicetiletá žena. Poprvé se
ní příběh, její životní cesta a oblasti
opatrný, aby mě to neovlivnilo. Je
jí odpověď nedostala, ignorovala jsem
sebehledání se přede mnou otevřely,
pochopitelné, že klient s takovým
její otázku, mluvily jsme právě o jejím
aspekty v jejím horoskopu ozřejmily.
přístupem nedostane „kvalitní“
současném vztahu, o silných a slabChtěla však ona sama o tom něco věslužby astrologa.
ších stránkách tohoto partnerství.
dět? Pokud ano, jak daleko můžeme
Oboustranně užitečná spoluPo několikaletém společném soužití
dojít a společně její témata rozebrat?
práce vzniká tehdy, když je klient
teprve před měsícem uzavřeli sňatek,
Jak blízko mě k sobě pustí? Čekala
otevřený a naslouchá, je připranechtělo se mi tedy věřit, že tuto otázmě ta těžší část našeho setkání, a sivený společně hledat řešení, máku míní vážně. „Proč pomýšlíte na jiný
ce najít způsob, jak jí vhodným vyja-li už ledasco v sobě poodhaleno,
vztah, říkala jste, že vám tento vyhovudřovacím jazykem přiblížit to, co o ní
reaguje spontánně, nehraje s poje?“ „Vždycky jsem chtěla být vdaná, ale
už vím, a k čemu ona sama má teprve
radcem hru, neschovává své skudojít.
tečné pocity. Pohovor s takovým
Astrolog svého klienta vnímá komklientem je vlastně terapie, očista
plexně, „vidí“, jak se problém z jedné
skrz poznaní: Můj život, takový,
roviny
přenáší
do
druhé.
U
této
klientw w w.a s t r o dilna .c z
jaký je, i s problémy, které řeším,
ky jsme zůstaly v rovině vztahové. Její
• osobní poradenství a astrologické kurzy
je v pořádku. Vše, co mě potkává,
problémy v této oblasti vyvěraly z dět• sebezkušenostní semináře
je pro mne prospěšné.
ství, z převzatých modelů a přesvědče- astrokonstelace
ní z původní rodiny. Domnívala se, že

Z astrologické poradny

Liliana Fibigerová
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Partnerské horoskopy
Zdena Hrdinová

z.hrdinova@volny.cz

Vztahy se znamením Vodnáře
Tak jako všechna vzdušná znamení jsou Vodnáři vzrušující, nepředvídatelní, milující zábavu. Jsou naprosto
nezávislí a mohou vytvořit ideální partnerství s někým, kdo nevyžaduje příliš velkou dávku
emoční péče. Bývají idealističtí a mimořádně subtilní v projevování svých poVodnáři
bývají idealističtí
třeb. Přesto je jejich vášeň hluboká
a mimořádně subtilní
a rozhodně uzavírají manželství na
v projevování svých
celý život.
potřeb. Přesto je
Se svým vládcem Uranem majejich vášeň hluboká
a rozhodně uzavírají
jí výhodu, že je nezaskočí žádná
manželství na
překvapení, nečekané zvraty nebo
celý život.
změny plánu. Mohou být náchylní
k fanatickému vztahu stejně jako kdokoliv jiný, ale to, co je odlišuje od ostatních, je
jejich schopnost změnit směr v okamžiku, jakmile si
toho všimnou.
Podobně jako ostatní vzdušná znamení nemají vyhraněný typ partnera. Můžete je najít ve svazku s ohnivým, vzdušným, zemským i vodním znamením
a budou naprosto spokojeni, dokud nebudou vnímat
své partnery jako příliš panovačné.
Vodnáři jsou proslulí hovorem o tom, co bude – ne
o tom, co se právě odehrává. Pokud si chcete udržet
partnera Vodnáře, musíte mu dát hodně dlouhé vodítko a kalendář se všemi termíny zajímavých událostí
pro příští týdny. Vodnáři jsou jedním z těch znamení,
která žijí v budoucnosti, ale pokud dojde na přítomnost, tak je to velký průšvih. Pokud je máte za přátele,
jistě se s nimi nudit nebudete, bývají dobrodružní jako
lovečtí psi a do všech akcí se vrhají po hlavě, protože
musí být u všeho a nikde nesmí chybět.

dvorecká 1162/2A

Praha 4
Zdena
Hrdinová tel: 777 223 542

Astrologické konzultace

e-mail: z.hrdinova@volny.cz

Vztahy se znamením Ryb
Ryby jsou vášnivé a roztržité, díky nadvládě zasněného
Neptuna nemají absolutně žádný problém se zamilováním se na léta a stupňováním romantických nutkání.
S vrozeným uměleckým nadáním a příležitostnou náchylností k vydatnému experimentování se mohou vyvíjet velmi skrytě a v podstatě jim vyhovuje osamělý život.
Druhým extrémem jsou Ryby, které píší zamilované verše, budou pro vás trhat polní květiny a navrhovat dlouhé procházky za soumraku. Jsou to příjemné
aktivity, oceňované hlavně těmi, kteří už mají dost
standardních schůzek s večeří a návštěvou
kina. Je ale třeba občas své Rybě říci, že
společnost ostatních přátel je pro žiRyby jsou
vot důležitá a obohacující.
vášnivé a roztržité, díPotkáme i Ryby, které jsou jeky nadvládě zasněného
den večer hvězdou večírku a na
neptuna nemají žádný
problém se zamilováním
dalším uvěří přesvědčení, že je
na léta a stupňováním
lidé zneužívají. Když jste s nimi,
romantických nutkání.
připravte se na hodně smíchu, občasné slzy a ty nejbizarnější, a přitom rafinované postřehy o ostatních
lidech.
Jelikož jsou posledním znamením zvěrokruhu, nabývám dojmu, že všechno, co se nehodilo kdekoliv jinde, bylo
naloženo na jejich ramena. Ryby i ve svém vodním prostředí dodávají některým standardním atributům vlastní
finty. A tak se nezávislost Štírů mění u Ryb v rozpolcenost,
smysl Raků pro domov přechází u Ryb v nostalgii.
Když lidé se znamením Ryb slyší, že jejich symbolem
jsou Ryby – a že navíc plavou opačným směrem – jejich
reakcí je obvykle chápavý smích…

inzerce
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Horoskop pro zimní měsíce
Zdena Hrdinová

z.hrdinova@volny.cz

Beran (21. 3. – 19. 4.)
Využijte tohoto období k co nejširším společenským stykům
s lidmi, s nimiž se denně potkáváte.
Čím lépe jste nyní informováni o tom,
co se kolem vás děje, tím lépe můžete využít možností k navázání nových
kontaktů. také je třeba zjistit, co vás
poutá k lidem, s nimiž jste navázali
hlubší vztah, aniž je spoutáváte.
Býk (20. 4. – 20. 5.)
snažte se zvýšit hodnotu své
vlastní osobnosti. Vaše sebehodnota se může zvýšit, aniž byste k tomu
používali výdajů ze svého bankovního konta. stále procházíte zkouškou
v partnerských vztazích a kontaktech.
Přetrvají pouze ty, které v této zkoušce
obstojí. bylo by dobré jít do ústupu.
Blíženci (21. 5. – 20. 6.)
Že by spory o majetek? nenechte se od druhých připravit o svůj
spravedlivý podíl. se svými věřiteli se
nepřete, ale snažte se, abyste měli se
svými partnery co nejvíc společného.
Plňte svědomitě své povinnosti, ale neberte na sebe takové, které vás stresují
a ohrožují vaše zdraví.
Rak (22. 6. – 23. 7.)
Je vhodná doba projevit tvůrčí
a umělecké schopnosti. Uspořádejte večírek pro své přátele, dopřejte
si trochu flirtu a nechte se rozmazlovat. se svými dětmi můžete strávit několik krásných dnů plných rozpustilé
zábavy. nebuďte na ně přísní, měli byste se od nich naučit, jak lze život zvládat mnohem hravějším způsobem.

Lev (24. 7. – 23. 8.)
Je vhodná doba k tomu, abyste zavedli pořádek do svých
každodenních záležitostí. Zasaďte se
o zlepšení svých pracovních podmínek
a nebojte se soutěžit se svými spolupracovníky. Využijte své mimořádné pracovitosti k tomu, abyste si udělali pořádek
na pracovním stole. Udělejte něco pro
své zdraví, místo abyste si je kazili tím, že
potlačujete vztek.
Panna (24. 8. – 22. 9.)
Vyřizujte svou korespondenci láskyplně a mějte potěšení
z krátkých setkání a rozhovorů, jež se
vám budou v plné míře naplňovat během dne. Vnášejte pohodu do sousedských vztahů. Máte období, kdy se vám
pracovně velice daří. I těm, kteří se právě
uchází o nové zaměstnání.
Váha (23. 9. – 22. 10.)
Úleva – je právě čas vytyčit si
perspektivní cíle a rozšířit svůj
obzor. Vše, čemu nyní doopravdy věříte,
vás může posunout kupředu, ale nesmíte
přeceňovat své intelektuální schopnosti.
Zachováte-li si nadhled, můžete se značně přiblížit smyslu svého života. nepokoušejte se však svou víru posilovat tím,
že ji budete vnucovat druhým.
Štír (23. 10. – 21. 11.)
Může vás obklopovat pocit samoty, ale máte možnost z tohoto pocitu maximálně vytěžit ve všech
oblastech svého života. Znovu a znovu
zvažujete své možnosti. tvrdá realita vám
umožňuje zbavit se iluzí, které vás omezovaly, a vytyčit si tak jasnou cestu, jak do-

sáhnout splnění svých cílů. Je právě tak
čas postarat se o fyzické tělo.
Střelec (22. 11. – 21. 12.)
nastalo období, kdy se máte stáhnout z veřejné činnosti
a provést věcnou bilanci svého života.
Využijte tohoto období k tomu, abyste
se vypořádali se všemi dosud nevyřešenými úkoly a připravili se na nový začátek. neobávejte se samoty a obraťte se
do sebe. Zároveň na vás čekají radostné všední dny.
Kozoroh (22. 12. – 19. 1.)
Jestliže máte pocit, že vás někdo přehlíží, pozná, zač je
toho loket. Vystupujte rázně a dynamicky, a snažte se dostat do popředí.
nebojte se použít ostrých loktů. Mírná provokace nemusí být na škodu.
oblékejte se tak, aby vaše síla a odhodlání byly na první pohled patrné.
Můžete teď vypadat poněkud troufaleji a nevázaněji než obvykle.
Vodnář (20. 1. – 18. 2.)
svých cílů dosáhnete nejlépe
tak, že se příliš neukazujete.
Ponechejte své svaly pracovat skrytě a pohybujte nitkami událostí ze zákulisí, aniž byste se však nechali unést
svými nevědomými touhami. Vaším
největším nepřítelem je v tomto období vlastní potlačená agresivita.
Ryby (19. 2. – 20. 3.)
Pokud pochybujete o smyslu
života, opřete se o to, o čem
jste vnitřně přesvědčeni. Žádná náboženská autorita na světě vám teď z vaší
vnitřní krize nepomůže, pokud vy sami
nevíte, oč vám v životě ve vyšším smyslu
jde. sami si musíte vytvořit vhodné podmínky, abyste mohli rozšířit svůj obzor.
stůjte pevně nohama na zemi.

inzerce

BIO-BACHOVKY
Unikátní komplex pro harmonii
těla, duše a mysli.

BIO kosmetika Elixíry
Interiérové parfémy
BIO toaletní vody
www.bio-bachovky.cz

ŽÁDEJTE V LÉKÁRNÁCH, OBCH. ZDRAVÉ VÝŽIVY nebo na WWW.BIO-BACHOVKY.CZ
Nově v kamenném obchodě: BIO Bachovky, Vlašská 15, Praha 1
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XIX. DÍL
Foto: shutterstock.com

sERIÁL o FEnG šUEJ

CHODBY

Jsou hlavními energetickými tepnami domu,
jež rozvádějí prostorem ki, informace a lidi.
U chodby je třeba věnovat pozornost těmto
faktorům: délce, šířce, počtu dveří, osvětlení
a pocitu z ní.
Chodba s příliš mnoha dveřmi. Chodba,
v níž je příliš mnoho dveří na malém prostoru,
může vyvolávat šarvátky v rodině, a navíc můžete zjistit, že neustále utrácíte veškerý svůj příjem. Jako léčba se doporučuje instalace zrcadel
na všechny plochy stěn mezi dveřmi. Také se dá problém vyléčit zavěšením
jedné až tří větrných zvonkoher nebo křišťálových kouChcete-li být
lí. Jako zásadnější řešení
slavní, bohatí, třeba
králové, vaše přání může
se doporučuje instalace
se stát pravdou.
lustru z olověného křišChcete-li být víc než králové,
ťálu.
protože i ti jsou smrtelní,
Dlouhé a úzké
musíte si proklestit každou píď na
chodby.
Úzká dlouhá
pouti neprůchodnými křovinachodba
může v promi svého „Já“až k modravě
zářivému pramenu
cházejících vyvolat skliživé vody.
čující nebo tísnivé pocity.
-JJZvýšit pocit prostoru a svobody pomohou rozměrná zrcadla, která dodají jas. Ložnice
nebo koupelna na samém konci dlouhé
haly může být neblahým znamením pro obyIng. Marie Šárka Fišerová
mariesarka@post.cz
vatele. Ještě hůř pak, je-li z chodby vidět postel
či toaleta. Pro léčbu zavěste ze stropu koule neŠIKMÉ ZDI
bo zvonkohry.
Podle zásad feng šuej jsou zdi v úhlu negativním prvkem v kterémkoliv domě (obr. 1). Úhel má tendenci zvyšovat rychlost energetického
proudění podél zdi. Šikmost má za následek překotnost ki, která může proudit příliš rychle a vyvádět z rovnováhy věci v domě. Například
když šikmá stěna stojí v oblasti manželství vaší ložnice a váš vztah začal trpět neshodami, co jste se přistěhovali, považujte zeď za primární
prvek, který je potřeba léčit. Můžete samozřejmě šikmou zeď fyzicky
přestavět – narovnat, existují ale
výborné a snadnější alternativy:
Ukotvení energie šikmé zdi,
která spočívá v umístění léčby na
každý její konec
. Můžete
na oba konce zdi umístit zdravou zelenou rostlinu nebo dát na
jeden konec lampu a na druhý
rostlinu.
Zpomalení nebo rozptýlení toku energie – šikmá zeď vytváří
v místnosti nerovnováhu – zvýšený tlak a omezení v užší části, expanzi v části širší. Pro zpomalení nebo rozptýlení toku ki zavěste ve středu
zdi větrnou zvonkohru nebo křišťálovou kouli. Další účinnou metodou
je pokrýt celou šikmou zeď zrcadly, která budou odrážet protější stěnu,
takže vznikne iluze, že zeď je v úhlu rovná. Když použijete zrcadla jen
zčásti, použijte je co nejdále u užší strany, zvláště když je blízko vchodu.
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SCHODY
Jsou části chodby, které nesou ki a lidi. Také
spojují různé úrovně budovy nebo stavby.
Točitá schodiště vytvářejí mnoho feng
šuej problémů, zejména v případě, jsou-li instalována až po dokončení stavby domu. Jejich energie se zavrtává do země jako vrták
a svádí tak dolů ki i štěstí. Mohou být příčinou mnohých zdravotních obtíží. Je-li odpočívadlo obráceno k čelním dveřím, mohou
být důsledkem choroby mozku. Naopak ve
středu domu mohou způsobit problémy se
srdcem.

Foto: shutterstock.com

Prostor
v nás a okolo nás

křišťálovou kouli, která vám zajistí
vzrůstající energii a obrátí klesající
spirálu energie.
• Umístěte pod schody zdravou zelenou rostlinu u základny schodiště,
která svou stoupající energií poskytne protipól klesající spirále energie
schodiště.

Foto: shutterstock.com

Příklady jejich možné léčby:
• nechte kolem zábradlí vinout po celé délce zelený umělý břečťan, který
symbolizuje vitální energii popínavé
rostliny stimulující růst a život (pravděpodobně nejlepší řešení).
• Zavěste na vrcholu schodiště větrnou zvonkohru nebo broušenou

Různé problémy schodiště
a jednoduché zákroky
• Temná, stísněná nebo klaustrofobická schodiště. Vyvolávají strach,
depresi a skličující pocity. Léčbou je
nasvícení schodiště spoustou příjemných a jasných světel.
• Rozviklaná, nebezpečná schodiště
nebo s chybějícím či rozbitým zábradlí. Mohou destabilizovat váš život
a mohou být doslova hazardováním
se zdravím. Léčba znamená opravit je!
• Dlouhá schodiště. tento typ je obvyklý pro apartmá v patrech. Energetickými důsledky mohou být potíže
s odpočinkem či návraty domů. Po strmém schodišti vás také obtížně mohou
navštěvovat příležitosti. Doporučeným
léčebným zákrokem je omotat kolem

zábradlí po celé délce zdola až nahoru umělou zelenou rostlinu. Jinou
alternativou léčby je omotat stejnou
cestu řetězem vánočních žárovek
– bílé jsou dobré, barevné lepší.
• Chybějící podstupnice je vertikální část, která spojuje jeden stupeň
(horizontální část, na niž šlapete)
s následujícím. schodišťová šachta
s chybějícími podstupnicemi potenciálně stimuluje ke ztrátě příjmu a životní energie ki. Když energie stoupá
po schodech, proklouzne děrami po
podstupnicích jako ryba děravou sítí. na praktické úrovni představují bezpečnostní riziko – vymknuté,
podvrtnuté nebo zlomené kotníky.
Léčebný zákrok vyřeší tesař nebo jiný řemeslník a po jeho dokončení se
můžete cítit pevněji a uceleněji jak v
životě, tak vždy, když po schodech
půjdete nahoru či dolů. Pocit pevnosti a ucelenosti vytváří blahodárný
energetický účinek, který se přenáší
přímo do vašeho praktického života.
• Schodiště s odbočkou. odbočka
do pravého úhlu na schodišti vchodových dveří vytváří energetický
zmatek a okrádá vás a vaši rodinu
o životně důležitou ki. Vynikající léčbou je umístit na odpočívadlo v ohybu zdravou rostlinu v kořenáči.
Dejte ale pozor, aby rostlina neblokovala cestu, jinak znásobíte jeden
problém dalším.

PILÍŘE, SLOUPY A PODPĚRY
Pilíře, sloupy a podpěry jsou termíny
pro stejný stavební prvek. Mohou blokovat proudění ki a vysílat negativní
šípy do prostoru v místnosti, kde se nacházejí. Léčba se provádí instalováním
zrcadel na všechny čtyři jejich strany.
Další alternativou je umístit u základny sloupu rostlinu, nejlépe kvetoucí, jejíž stonek bude při růstu sloup obtáčet.

Obr. 2

KRBY
Působí na domácnost podle toho, v jaké životní oblasti oktagonu jsou umístěny. V oblasti slávy, rodiny a vědění
jsou buď pozitivní, nebo neutrální. Naproti tomu v oblastech kariéry, dětí, nápomocných lidí a zdraví jsou negativní.
V oblastech bohatství a manželství může mít umístění krbů buď pozitivní, nebo negativní vliv, a proto doporučuji je
také léčit. Krb v jakékoli oblasti léčíme
tak, že umístíme kolem krbu a na římsu devět zdravých živých rostlin (obr.
2). Zelená energie dodá do oblasti život
a rovnováhu. Pro slabší verzi je možné umístit před ústí krbu jen jedinou
rostlinu. Alternativa je zavěsit nad krb
rozměrné zrcadlo, symbolizující vodu,
pomůže vyvážit ki ohně.
Příště: Feng šuej pracovny,
pracovního místa a stolu

inzerce

Přijďte si do OM Yoga pro
cvičení, inspiraci
a nová přátelství.

www.omyogastudio.cz

OM YOGA... více než cvičení.
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REPORTÁŽE Z CEST

Vision Quest 2012 v posvátných horách u Sierra Nevady
(Kalifornie, USA)
Oregon

nevada
Sierra
nevada

Severní
ledový
oceán

Kalifornie

Jsem už nějaký měsíc zpět z intenzivního tréninku pro průvodce Vision Questem. Rituál přechodu Vision
Quest (také Quest, Vision Fast, Hledání vize aj.) je nejuniverzálnější
a nejstarší prostředek k nalezení spirituálního vedení, smyslu a zaznamenání životní změny. Vision Quest
poskytuje hluboké porozumění život-

Výhled z Vision Questu

Vím, že jdu správně
Jaroslava Vatay

www.vatay.cz

Kdysi jsem říkávala: „Věřím, že jdu správně.“ Dnes už to prostě vím.
Ví to celé mé tělo, duše a mysl. A když třeba občas zapochybuji? Tak
se zeptám. Položím otázku svému srdci, své hlavě, a hlavně přírodě.
A pak jsem potichu, poslouchám, abych slyšela tu jemně znějící odpověď.

sebe a celého světa. Tento vhled, obvykle ve formě snu vize, se vztahuje
přímo k našemu účelu a osudu v životě. Jak se cítím po návratu? Úplně jinak. Stojím rovněji, vnímám svou sílu,
křehkost a ženskost a mluvím víc přímo. Vnímám jasněji své poslání a smysl (života). Mám to v kostech a to je
možná to, co je vidět navenek. Není

Celý trénink se odehrává v otevřeném prostoru ve výšce
7000 stop, kde jsme opravdu intenzivně vystaveni všem živlům.
nímu smyslu jednotlivce a intenzivní kontakt s přírodou, samota a půst
jsou esencí této práce. Během tohoto
rituálu získáváme hluboký vhled do
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žádná teorie. A co je teď uvnitř? Co je
ta změna? Ptám se sama sebe a odpovídám si: „Není to kouzlo, jen jsem prošla
‚peklem‘ a vylezla na druhé straně.“

Jak to vše začalo?

Kdysi dávno ve mně hučelo volání, které znělo jak divoká řeka. Touha po radikální změně či „tlusté čáře“, jako bych
„něco“ potřebovala a nevěděla, co to
je. Před více jak sedmi lety mi Andreas
Muth ukázal dokument s názvem Lost
Borders, zaznamenávající „náctileté“
a jejich rituál přechodu do dospělosti,
a ve mně to zakřičelo: „To je ono!“ Po
roce hledání vhodného průvodce a intenzivních přípravách jsem absolvovala
svůj první osobní Vision Quest. V roce 2007 jsem mohla sedět na prvním
otevřeném Vision Questu v Čechách
s průvodkyní Sylvií Wollwert. Slyšela
jsem sama sebe, jak vyprávím příběh
a svou vizi z času, který jsem strávila

myšlenek, ale také způsob nefungujícího vztahu či bydlení. První fáze mi
nedává slitování, veškerá „stabilita“ se
vytrácí pod nohama. Zažívám strach,
paniku a zároveň někde uvnitř je klid

Po příletu na letiště v Los Angeles jsem ihned konfrontována s další
výzvou. Nastávají problémy s policií
kvůli špatné adrese, přichází „ztráta“ batohu s veškerým vybavením. To
už můj tělesný systém nevydrží a konečně pouští tu poslední kapku kon-

dochází k intenzivnímu
kontaktu či zažívání
přírody, k vnímání
symboliky a odpovědí
na nejen životní otázky.

Přechodový rituál
a jeho tři základní fáze

Tyto tři fáze jsem musela zažít na vlastní kůži. Antropolog Arnold van Gennep je ve své knize Přechodové rituály
nazývá odloučení, pomezí a přičlenění. Já zažila pojmenování v angličtině
„Severance“, „Threshold“ a „Incorporation“. Což do češtiny volně překládám jako opuštění, práh (nebo také
„čas na prahu“) a vtělení (neboli „žití
poznaného“). A co je charakterizuje?
Pokusím se o vysvětlení formou, kterou mě naučili moji učitelé, tedy svým
osobním příběhem.

První fáze:
Opuštění komunity,
bezpečnosti a všeho starého

Teď už vím, že moje rozhodnutí jet do
Ameriky na trénink, projít potřetí Vision Questem, zažít vše až „na kost“,
bylo pro mne zásadním krokem první
fáze. Zažívala jsem opouštění starých
nefungujících věcí, vzorců chování,

Ukázková ještěrka, kterých tu byly
všude tisíce

jej sebou. Na prahu se dějí různé ceremonie, osobní rituály a psaní deníku.
Dochází k intenzivnímu kontaktu či
zažívání přírody, k vnímání symboliky
a odpovědí na nejen životní otázky.

Nezbytný klobouk
a vědomí, že to jinak nejde. Upínám
se k jedinému kroku, který před sebou vidím. Nástup do letadla. Musím opustit lidi i věci, které miluji i na
kterých lpím. Odcházím a nechávám
vše za sebou. Uvědomuji si, že nemám
„nic“. Vztah, práci či bydlení. S bušícím srdcem, panikou a hrozným strachem nastupuji do letadla a letím do
druhé fáze.

Druhá fáze:
Práh neboli čas na prahu

Druhou fázi Vision Questu většinou
charakterizuje doba 4 dnů a 4 nocí
o samotě, o půstu a v divoké přírodě
bez stanu. Hnací silou, skrze čas na
prahu, je osobní záměr. Ten má každý
zformulovaný z přípravné fáze a nese si

Suché toalety v „kempu“

troly! Cítím, jak nával horka, pláče
a nekontrolovatelné emoce zaplavují mé tělo. Policie se nakonec omlouvá a zanedlouho sama sebe přivádím
k fungování, neb na mně stojí vyzvednutí dalších členů tréninku na vedlejším letišti a společný přesun autem
do skoro pouštní krajiny hor v okolí
Sierra Nevada. Všudypřítomné slunce, rozpálená krajina, která dle tvaru
dříve hostila vodní plochu, nám neukazuje žádnou řeku, potok či jezero.
Později se dozvídám, že z Owensova
údolí a jeho okolí bere vodu celé Los
Angeles, které tak udělalo z této krásné horské přírody poušť. Boje o právo
na vodu a na návrat potoků a pramenů
tam, kde dříve byly, už běží celá desetiletí. Někde jsou vidět i malé úspěchy
v podobě meandrujících potůčků na
zahrádkách místních obyvatel.

Návrat k Matce přírodě

Celý trénink se odehrává v otevřeném
prostoru ve výšce 7000 stop, kde jsme
opravdu intenzivně vystaveni všem živlům. Rychle se přizpůsobuji, vychytávám

Inyo Mountains Quest – toto byl také
jeden z mých pohledů
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Foto: Archiv autorky

o samotě. Z ní vyšlo najevo, že budu
průvodcem tohoto rituálu, ale něco tomu chybí. Požehnání od starších! Vize
mne postupně posouvala skrze asistenci a osobní trénink u Sylvie až k výcviku v Americe. Pocit, že tohle chci udělat
správně a projít rituálem požehnání od
starších, mi dával odvahu a sílu odjet
přímo ke zdroji, kde tahle moderní práce s rituály přechodu začala.
Cesta mne přivedla až do kalifornské organizace School of Lost Borders
(Škola ztracených hranic), která pořádá
intenzivní tréninky pro průvodce tradičních přechodových rituálů Vision
Quest. Tato organizace, kterou založili Steven Foster a jeho žena Meredith
Little, čerpá moudrost z mnoha původních kultur po celém světě. Nejen
od Indiánů Severní a Jižní Ameriky, jak
jsem si zpočátku myslela.

Vyrážíme pro vodu

Ranní setkání v kruhu a každodenní
rituál očištění místní divokou šalvějí

oblečení, pokrývku hlavy (už chápu kovboje s kloboukem) a tempo fungování.
Zpomaluji a zvykám si na výkyvy horka
a chladu, větru a deště. Jsme v „kempu“,
který poznáte podle cedule, moderně vypadajících suchých toalet. Vodu dovážíme z městečka Big Pine, které je 30 min.
autem od údolí. Všude okolo jsou hory,
velmi staré stromy – jalovce a piniové
borovice a také… štíři, chřestýši a kojoti.
Kojoty mohu slyšet skoro každou noc.
Neštěkají. Zde se říká, že zpívají. Strašidelně, ale krásně.
Je to pro mne druhý domov a okolní příroda odkrývá své bohatství. Co
na první pohled vypadá jako vyschlá
a „neživá“ polopoušť, je ve skutečnosti
bujnou vegetací a hřištěm honících se
kolibříků, supů, kojotů a neuvěřitelného množství různých druhů ještěrek
a hmyzu. Kombinace křehkosti rostlin
s jejich vytrvalostí, kterou potřebují pro
přežití v této drsné přírodě, mi nastavuje zrcadlo. Každý den mohu vidět jiný
symbol jejich houževnatosti a jemnosti,
který mi říká, že i já mohu být silnou,
a zároveň křehkou a citlivou ženou.

Pěkně po staru:
Učení se praxí

Gratulace Michaelovi

Nácvik techniky Mirroring v kruhu

Medicine Walk
– výhled na Sierra Nevadu
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Výcvik nekončí ani v našem „volnu“.
Mezi ukončením kruhu a jeho začátkem následující den dostáváme
praktické úkoly, abychom získali zkušennost pro trénink. Žádná teorie,
skripta a knihy. Ty budou k rozdání až
na konci. Každý den je pro mne plný
zážitků, praxe, praxe a praxe. Každý
úkol plníme v kontaktu s přírodou, bez
jídla, o samotě a bez přístřešku. Někdy to jsou delší „procházky“, tzv. Medicine Walk i třeba noční horskou krajinou, vstávání v brzkých ranních hodinách a dlouhé čekání na východ
slunce, a jindy intenzivní prožitky rituálů, které připraví sama příroda.
Nedílnou součástí výcviku je samozřejmě i náš vlastní Vision Quest, který, jak všichni cítíme, bude opravdu
silný rituál. A také si musíme přivyknout technikám, jako je Council Circle, Mirroring (zrcadlení), praxe Living
& Dying (žití a umírání), práce se záměrem, a dalším metodám práce se
skupinou i s jednotlivcem nejen v rámci seberozvojového procesu. Vlastní
rituál přechodu Vision Quest, který
jsem absolvovala v nádherné krajině
posvátných hor Ínyo, by byl příběh na
delší článek. Aspoň o kousek se podě-

lím a někteří jej mohou slyšet celý na
jednom z připravovaných Vision Questů v Čechách příští rok.

Vlastní Quest

Vezou nás plně naloženým off-roadem hluboko do Ínyo hor blízko oblasti Mrtvého údolí. Na místo, které je
z mnoha stran chráněno vyššími kopci. Máme odpoledne na to se zorientovat a s dvěma barely vody v rukách najít
místo, kde budeme mít domov na čtyři
dny a noci. Exponovaná dál od základního tábora mohu vnímat přítomnost
zvířat, a hlavně to, že jsem tu jenom na
návštěvě. Vidím nádherné výhledy na
Sierra Nevadu, v nohách cítím mnoho
ušlých mil, zažívám neuvěřitelné příběhy o přírodě, symbolice, svém životě
a síle. V neposlední řadě cítím tu houževnatost, se kterou jsem šla do tohoto tréninku nejen kvůli sobě, ale kvůli
„svým lidem“ (blízkým, komunitě),
abych mohla přivézt tuto metodu domů
ve formě, ve které mi byla předána.

Třetí fáze:
Inkorporace neboli návrat
a žití poznaného

Tato fáze je důležitá pro porozumění,
uvědomění si a přinesení zažitého do
běžného života. V kruhu vyprávíme své
příběhy z času na prahu, nasloucháme jim tzv. „ze srdce“. Slyšíme mirroring (zrcadlení), které je esenciální pro
pochopení a vidění příběhu také z jiných úhlů. Mirroring odkrývá skryté,
umožňuje strávení (zažití) celé události, ukazuje nám naše dary, dovednosti
a poslání, a jak je přenést a žít ve svém
životě.
Přinesla jsem nejen svůj příběh, dary a pokračovaní vize. Cítím, že příběh
se bude pomalu odkrývat, tak jak budu žít svou vizi. Ano, mnoho jsem toho
pustila a nečekaně získala mnohonásobně víc, než jsem si dokázala představit. Našla jsem své poslání, které je na
celý život, hlubokou pokoru a globální
rodinu kolegů průvodců. Objevila jsem
sílu vyprávění a naslouchání příběhů
ze srdce a bez posuzování. Dostala jsem
požehnání od starších a krásný rituál
potvrzení průvodce Vision Questem.
Každý, kdo jde na Vision Quest, jde za
sebe i za svoje lidi (rodina, přítelé, komunita). Nese zodpovědnost, že přivede zpět sám
sebe, svoje dary a schopnosti pro sebe i svou
komunitu a bude je (prakticky) žít ve svém
běžném životě, tzv. „bude žít svou vizi“.

ZDRAVÍ
Jsem praktička čínské medicíny a v rámci svých zkušeností
a vědomostí se již dlouhé roky snažím pomáhat lidem ke
zdraví. Setkávám se s různými
typy onemocnění, ale nejzákeřnější jsou ta, která nám přináší mikrosvět. My tento svět
pouhým okem nevidíme, zato
všichni více či méně pociťujeme
jeho účinky. Alergiemi počínaje
a rakovinou konče, neboť napadají imunitní systém a bortí
buněčnou soustavu. A tady je
dobré navázat na tisíciletou tradici – léčit houbami, pro jejich
mimořádné vlastnosti a obsahové látky (jako např. v Číně, Japonsku nebo Egyptě).

Cordyceps, housenice čínská

HOUBY

likvidátoři chlamydií
Hana Anna Boháčová, praktička čínské medicíny
Řešení existuje – živé organismy
– houby speciálně pěstované.
Když ke mně do ordinace přijde pacient
s výše uvedenými obtížemi, tak si spolu
popovídáme. Zjistím si, kde a co jej bolí, zapíšu si do karty vše potřebné a pak
sestavím recept. Recept vždy musí obsahovat i přípravky na vedlejší obtíže,
jako jsou bolavé, slzící oči, bolesti zad,
kloubů, zubů, nadměrné pocení, palpitace atd. toto je nutné ošetřit podpůrnými preparáty tak, aby se tělu ulevilo.
Pak teprve nastoupí náš velký pomocník
– dřevokazné houby!
na chlamydie platí dvě houby, přičemž
Pória (pórnatka kokosová) je jemnější, tou začínám vypouštět z těla zákeřné parazity, druhou Polyporus (choroš
oříš) dávám až později. Dále pak přidávám další houbu, tou je Coriolus (outkovka pestrá), která obnovuje buněčnou
strukturu. Je-li navíc horší stav plic, musím přidat i jiné houby, nejčastěji to je
Cordyceps (housenice čínská) – přírodní
antibiotikum s neuvěřitelnou škálou dalších léčivých účinků. Pokud pacient měl
někdy streptokoky, stafylokoky a další
podobné potvůrky, tak na ně platí houba
shiitake (houževnatec jedlý) nebo Maitake (trsnatec lupenitý). A takový zlatý
streptokok potom nemá nárok a odchází
ven z těla i s houbou.

U každého pacienta dělám recept na
míru podle stupně poškození a oslabenosti hormonální funkce – to jde ruku v ruce.
Podstatné je rozhýbání metabolismu, na
to je nejúčinnější lymfatická masáž, jelikož
se tak zajistí odchod toxinů ven z těla. I na
to jsem pamatovala a u mne najdete velmi
šikovnou masérku s patnáctiletou praxí
na ortopedické klinice. Umí vyhmátnout
jemnými prsty bloky a uvolnit je – pak si
v klidu poležíte pod dřevěnou pyramidou,
případně přidáte dávku kyslíku. Výsledek
léčení stojí za to (řada vyléčených by to
mohla potvrdit) a z toho se pak všichni
společně radujeme.
Kontakt na autorku:
Poliklinika Plzeň – Slovany, Francouzská 4
tel: 732 817 651 nebo 378 014 331

2x foto: shutterstock.com

Ve své praxi mám nejvíce nemocných
chlamydiemi, boreliemi, únavovým syndromem a poruchami trávicího traktu.
Je více typů chlamydiového onemocnění, ale jedno mají společné: vyžírají jádro naší buňky a zhruba za 72 hodin
spasou, co mohou. Pak se vybatolí
z buňky ven a v mezibuněčném prostoru chvilku pátrají, do které další buňky
se pustí.
Klinická medicína dokáže pomoci
se zánětem, pokud je v mezibuněčném
prostoru. na něj lékaři znají pár účinných antibiotik. buňka bez jadérka je
nefunkční, buď má roztrhaný obal a pak
se zahltí vodou z těla, posléze tukem
a člověk se časem podobá divné kouli. Ruce jakoby tvarohovité, nepevné,
a když píchnete prstem do svalu, tak se
mu proboří – nadbytkem vody.
Anebo se stane, že chlamydie se obalem jen prosmýknou a buňka se zatáhne, vyschne a pak je obrácený efekt, kdy
postižený je vyhublý, těžko přibírá na
váze, je velmi unavený, a přesto ani nemůže spát. U tohoto typu je navíc riziko četných shluků poškozených buněk,
a tím způsobených novotvarů, jako jsou
polypy, myomy, až posléze karcinogenní
struktury. Pokud jsem vás vystrašila, tak
vězte, že se dá hodně napravit, dokonce
úplně vyléčit!

Maitake, trsnatec lupenitý

JÓGA DnEs

43

KnIŽnÍ InsPIRACE

Jeffrey Chappel

Dr. Elisabeth Veit

Odpovědi z ticha

Přírodní léčitelství
a gastronomie v indické tradici

nakladatelství eugenika
Jeffrey Chappel je profesionální hudebník, jenž se již od dětství intenzivně zajímá o spiritualitu. Jeho cesta ho
ve zralém věku dovedla až k tomu, co
lze bez nadsázky nazvat osvícením.
osvícení totiž není vyhrazeno jen indickým či tibetským duchovním mistrům:
je to stav, ve kterém se může pohybovat každý člověk, pokud si tuto esenci existence upřímně přeje poznat.
Autor pomocí svých deníkových záznamů popisuje, jak se on sám postupně k tomuto stavu dopracoval a co se
dělo potom. Zároveň ukazuje, jak se
předtím snažil řešit různé běžné problémy (pracovní, vztahové, zdravotní a další) pomocí rozhovorů s tím, co nazývá
své osvícené Já. osvícené Já je rovněž
obsaženo v každé jedné lidské bytosti a my se s ním můžeme spojit, kdykoli
si to upřímně přejeme; na konci knihy je
uveden prostý návod, jak nalézat moudré odpovědi na cokoliv a kdykoliv.
inzerce
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Ájurvéda – léčení a vaření
nakladatelství Fontána
Léčení a vaření s ájurvédou, indické
koření, oleje, léčivé byliny a drahokamy – ájurvéda je tisíce let staré vědění
o zdravém, dlouhém a štěstí přinášejícím životě. Předané a neustále dále
rozvíjené recepty a pokyny se prosadily i v západním světě. Léčivé účinky
této celostní medicíny jsou už dlouho
uznávány – k prospěchu těla, ducha
a duše. Autorka v této mimořádné
knize ukazuje, jak můžete využít léčivou sílu ájurvédy: vedle nauky o energii a třech typech tělesné konstituce
v ní najdete přehled o ájurvédském
koření a léčivém rostlinstvu od A do
Z, dále pak 65 receptů seřazených
podle dóš a chuťové orientace.

Andrew Harvey
a Karuna Erickson
Jóga srdce

Posvátný svazek
jógy a mysticismu
nakladatelství Fontána
Kniha nabízí nový, svěží a neotřelý
přístup k józe a mystice, a je bohatě
prokládána básněmi a poučeními
od světců a mystiků z celého světa.
Uznávaný spisovatel Andrew Harvey
a dlouholetá lektorka jógy Karuna
Erickson nás učí poznávat moudrost
vlastního těla za účelem prohloubení duchovní praxe. Připomínají, že
účelem jógy je pomoci nám „stát se
ztělesněnými kanály osvícené lásky,
milosti, míru... nástroji božské tvořivosti ve světě“ a zasvětí nás do „pěti
velkých radostí“ – prostých, ale velmi účinných posloupností jógových
poloh, jež zažehnou „uzemněnou
touhu a pokojnou radost v jádru
těla a srdce, které potřebujeme
všichni, abychom zůstali silní, tvořiví a žili život inspirovaný láskou“.

VZDĚLÁVÁnÍ
Cvičení ásan, pránájáma (dechové techniky a práce s energií),
očistné techniky, bandhy (tělesné zámky) jsou součástí každého
stylu jógy. Jen přístup je rozdílný.
1. osobní trenér jógy je člověk,
který dokáže díky svým znalostem
a schopnostem nastavit vhodnou individuální cestu klientovi.
Foto: shutterstock.com

2. osobní trenér jógy je průvodcem klienta při cvičení ásan
v tradičním pojetí jógy (hathajóga), nebo v dynamickém stylu (powerjóga, vinyasa).

Osobní trenér jógy
aneb Když klient chce víc
„Prohlubte individuální přístup ke klientovi, inspirujte ho a veďte zdravě životním stylem.“
tradiční jóga z filosofického hlediska, hathajóga jako cesta kultury i očisty těla, mysli a moderní dynamická jóga uspokojující člověka
21. století. Každá zvlášť, nebo společně lákají
stále více zájemců z řad široké veřejnosti. společným znakem všech přístupů je jóga a cíle, pro
které účastník kurzů jógu vyhledává. Mezi cíle
cvičení jógy patří fyzické a mentální benefity.
Fyzické benefity jógy jsou limitovány každým jedincem. Závisí na fyzické konstituci
a času, který je věnován praxi jógy. Dochází
k budování síly, ohebnosti, rovnováhy, výdrže a adaptability. Pokračuje redukcí stresu
a napětí, snížením vysokého krevního tlaku,
zlepšením srdeční činnosti a kapacity plic, regulací metabolismu a také zlepšením spánku.
Mentální benefity jógy spočívají ve větší relaxovanosti a přiblížení se k rovnováze mezi
tělem, myslí a duší. Včleněním rovnováhy do
každodenního života nebo tréninkem rov-

TERMÍNY

nováhy v běžných situacích student proniká
do tajů svého prožívání a učí se pozitivním
přístupem vnímat svět a situace kolem něj,
i když je jejich součástí. například když v jógové praxi zjistí, že někdo v jeho okolí je „lepší“ než on sám, může z toho být frustrovaný,
demotivovaný nebo podrážděný. Pravidelná praxe vede k eliminaci těchto pocitů právě díky řízení dechu, umění se koncentrovat
a stát se pozorovatelem sebe sama. Ve stavu relaxace dojde k rozpuštění těchto emocí a při další zkušenosti už nebude vnímání
okolního světa tak silně emocionální. Je nutné praktikovat powerjógu pravidelně. Když
student pravidelně praktikuje ásany, může
dojít k hluboké zkušenosti, že koncentrací
na dech a ásanu ztišuje emocionální výkyvy
a dokáže se i v přetlaku uvolnit. Emoce touto
soustředěnou pozorností, přítomným vědomím, odejdou a rozpustí se.

3. osobní trenér jógy umí z hlediska metodiky a pravidel
zdravého pohybu vytvořit individuální cvičební jednotku s ohledem na zdravotní stav klienta.
4. osobní trenér jógy je průvodcem klienta v oblasti stravy a vhodných dietologických postupů.
Základní znalost výživy osobnímu
trenérovi umožní sestavit kvalitní
plán zdravého pohledu na stravu.
5. osobní trenér jógy je průvodcem klienta v oblasti relaxace a meditace. Představuje
klientovi techniky relaxací a meditací s cílem uvolnit svalové
i mentální spasmy. Management
stresu je součástí každé práce osobního trenéra.
6. osobní trenér jógy je průvodcem klienta při posílení
sebevědomí a v motivaci uskutečnit změny, které klient započal pravidelným cvičení jógy.

Body Mind Spirit Academy

Základní vzdělávací programy
Víkendový kurz • Instruktor powerjógy
14.–18. 2. 2013 (všeob. část 31. 1. – 3. 2. + odborná
část další 2 víkendy) • Luhačovice
Intenzivní kurz • Instruktor hathajógy
11.–17. 3. 2013 (všeob. část 31. 1. – 3. 2.) • Praha
Intenzivní kurz • Instruktor powerjógy
6.–12. 5. 2013 (všeob. část dle výběru) • Praha
Intenzivní kurz • Instruktor powerjógy
29. 7. – 4. 8. 2013 (všeob. část 30. 5. – 2. 6.) • Luhačovice
Víkendový kurz • Cvičitel seniorů
15.–19. 8. + 19.–22. 9. 2013 (všeob. část 30. 5. – 2. 6.) • Praha

www.bmsa.cz

nadstavbové programy
seminář • 31. 1. – 3. 2. 2013 • Osobní trenér jógy • Václav Krejčík,
Helena Futerová Msc • Mgr. Eliška novotná • Praha
Workskop • 2. 2. 2013 • umění doteku a asistence v jógových ásanách
Ladislav Pokorný • Praha
Workshop • 10. 2. 2013 • Technika cvičení ásan • Václav Krejčík • Praha
Workshop • 10. 2. 2013 • relaxační a meditační techniky
Václav Krejčík • Praha
seminář • 16.–17. 2. 2013 • Jóga pro těhotné • Ing. Dana beierová • Praha
seminář • 23.–24. 2. 2013 • Vinyasa Training I. část • Ladislav Pokorný • Praha
Workshop • 2. 3. 2013 • Powerjóga Inspirace JArO • Václav Krejčík • Praha

TERMÍNY
JÓGA DnEs

45

KALEIDosKoP
Parfémy Les Fleurs de Bach
luxusní parfémy
v harmonii s přírodou
Pocházejí ze světové metropole parfémů
a kosmetiky – Paříže. Jedná se o unikátní
parfémy, které nejen nádherně voní, ale harmonizují i vaše emoce. Jejich základem jsou známé bachovy květové esence. Už i v České republice si můžete
zakoupit světově unikátní parfémy s obsahem bachových květů: Présence(s)
de bach (uklidňující a relaxační – pro vnitřní harmonii sebe sama i svého okolí) a Vivacité(s) de bach (energizující – pro přeměnu vnitřní síly na pozitivní
energii). Parfémy jsou svým složením vhodné pro ženy i muže, jsou unisex.
Další jejich výhodou je možnost kombinování obou současně.
www.bio-bachovky.cz
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Vak na podložku Agoy

vyrobený z recyklovatelného nylonu s nastavitelným popruhem, vhodný pro všechny druhy
podložek šíře 61 cm.
www.energyobchod.cz

Bettina matthaei
Kuchařka
podle jógy

nAděJe – Bylinné tinktury
zaměřené k protivirovému,
protibakteriálnímu
a protiparaziálnímu působení
Dnes se ukazuje, že příčinou mnoha i obtížně řešitelných zdravotních problémů
mohou být živé organismy. Existují přírodní prostředky, které mohou pomoci tělu je zlikvidovat: tinktura z pupenů topolu pomáhá řešit problémy boreliózy, tinktura ze semen grepu pomáhá v boji s viry, bakteriemi
a plísněmi. Směs bylin pelyňku a hřebíčku zvaná naděje má výrazně protiparazitální působení. Plasmofit je určen k posílení organismu a likvidaci
mikroorganismů, zejména plasmodií. Chlamysan posiluje obranyschopnost
i odolnost zejména proti nežádoucím bakteriím a chlamydiím. Helmifit je
určený k pročištění střevního traktu a celého organismu od parazitů.
Uvedené bylinné prostředky pomohou organismu zbavit se škodlivých cizopasníků, a tím i posílit imunitu a celkově ozdravit organismus.
www.nadeje-byliny.eu
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Jste klidný typ, který
se potřebuje rozhýbat,
anebo spíše energetický
typ, který hledá uvolnění a zklidnění? Pro oba typy v této knize naleznete úžasně lehké a zdravé recepty, provoněné
kořením a lákající exotickými názvy, připravené
z běžně dostupných, i když občas netradičních
surovin. Vhodně zvolenou stravu doplní a podpoří cvičení jógy, které vám kniha nabízí navíc,
opět na míru vašemu typu. A pokud chcete meditovat, pak také pro tyto chvíle vám autorka
přichystala několik lahodných pokrmů!
www.energyobchod.cz
inzerce

Juditin léčebný čaj
Ručně míchané bylinné čaje od
bylinkářky Judity bernardové.
Čaje jsou míchány cíleně tak,
aby podporovaly a čistily vždy
určitou část těla. V nabídce najdeme například čaj na ledviny,
na plíce, na látkovou výměnu,
na čištění krve a pro těhulky.
www.cesminabio.cz

PoDZIM 2012

QIGONG
Qigong je čínské umění práce s energií,
tělem a myslí. Je tradičním uměním,
jako stvořeným pro moderní dobu.

SILVeSTr JInAK:
earth dance 2012
Přijďte si odpočinout, zatančit a pobavit
se. tradiční silvestrovskou party letos zažijeme jinak! Festival s tancem, předními
českými DJs nejen z Rádia 1, workshopy,
koncertem, divadlem i přechodovými rituály pro přivítání nového roku.
to vše 20 min. od centra Prahy, v přírodě na krásně zrekonstruovaném statku
Yard Resort. Zkuste to letos jinak, vědomě — v nekuřáckém prostředí, bez alkoholu, se skvělým jídlem a programem pro
každého, i pro děti. 31. 12. 2012 od 18:30.
www.earthdance.cz

Qigong je tajemstvím čínských mudrců,
které nyní můžete poznat i vy.

www.zy-qigong.cz

energy Studio Václav Krejčík
nabízí od ledna 2013

Tipy na jógové akce

nOVÉ KurZY
PrO ZAČÁTeČníKY

Powerjóga BOOTCAMP • 9.–10. 2. 2013
Dvoudenní intenzivní trénink ásan ve vinyasa stylu. Je určen všem, kteří se chtějí
správně naučit cvičit pozice, seznámit se s významem cvičení ásan, očistou mysli
skrz vinyasu a odpočinout si při prožitkové meditaci. sobotní program s Vaškem
Krejčíkem je rozdělen na dva bloky: první část je věnována rozproudění energie a aktivity těla, druhá balančním pozicím na rukách a síle. nedělní program je zaměřen
na praxi a získání kondice v prodloužených lekcích powerjógy FIt&sLIM s Katkou
bílkovou a powerjógy Hot s Jakubem šambergerem.
Cena: 1399 Kč • Pro členy energy Studií sleva 10 %
Přihlášky: recepce2@energystudio.cz • Energy studio HEAVEn Praha 2 – Uruguayská 11

kde se všichni zájemci pod dohledem
zkušených instruktorů naučí správně
cvičit ásany, pozdrav slunci, vědomě
dýchat a poznají všechny principy powerjógy.

PrAHA 1
PO • 20:30–21:30
Powerjóga začátečníci
s V. Krejčíkem
od 14. 1. do 27. 5. 2013
ÚT • 18:00–19:00
Powerjóga terapie
s n. Harenčákovou
od 15. 1. do 28. 5. 2013
ST • 20:00–21:00
Powerjóga začátečníci
s P. Duspivovou
od 16. 1. do 24. 4. 2013
ČT • 19:30–20:30
Powerjóga začátečníci
s M. Dombrovskou
od 24. 1. do 28. 3. 2013
PrAHA 2
PO • 16:30–17:30
Powerjóga začátečníci
s J. šambergerem
od 14. 1. do 27. 5. 2013
ST • 15:00–16:00
Powerjóga začátečníci
s M. Voráčkovou
od 16. 1. do 27. 3. 2013
ČT • 17:30–18:30
Powerjóga začátečníci
s H. Hauptovou
od 17. 1. do 30. 5. 2013
ČT • 20:30–21:30
Powerjóga začátečníci
s M. tichou
od 24. 1. do 11. 4. 2013
ne • 16:00–17:00
Powerjóga začátečníci
s M. Dombrovskou
od 20. 1. do 31. 3. 2013

Pohybové studio
Padma
Chrudim,
Fibichova 196
Cvičení pro zdravé tělo a mysl:
Powerjóga, ranní jóga, jóga
pro děti, jóga v denním životě,
meditace, tantra jóga,
čchi kung / tai čchi, orientální
tance, posilování s overbally...
www.padmastudio.cz

www.energystudio.cz

Kurz hormonální jógy s Frídou Gedeonovou
24. 1. – 14. 3. 2013 • Vždy ve čtvrtek 10:00–11:30 • 8 lekcí (jedna 90 minut)
Cena: 2600 Kč • Přihlášky: recepce1@energystudio.cz
Energy studio HoME Praha 1 – Hellichova 1

www.powerjoga.sk

Powerjoga Akadémia Slovensko
3. 3. 2013 • Workshop body-Mind-spirit „Vnitřní cesta“,
Václav Krejčík, Piešťany
5.–7. 4. 2013 • soustředění absolventů Powerjoga
Akadémie slovensko, Piešťany
18.–21. 4. + 16.–19. 5. 2013 • Instruktor powerjógy
1. a 2. stupeň, Piešťany

Tipy z JÓGA ATELIÉRU

www.jogaatelier.cz

Jóga Ateliér, Dolnoměcholupská 209, Praha 10
SVÁTeČní PrOSIneC 2012
7. 12. 2012 • 19:00 • Jóga Kafé
2. přednáška Martinky Kabaly
Jak vládnout vlastnímu životu
(býk + štír)
12. 12. 2012 • od 19:00
1. výročí Jóga Atélieru, hudba, zpěv,
tanec… Přijďte s námi oslavit náš
společný jógový život :-)

rOZTAnČenÝ Leden 2013
11. 1. 2013 • od 19:00 • Jóga Kafé
Jóga na vlně dechu a hudby
Flow yoga
Katarína Mikulandová
25. 1. 2013 • od 19:00 • Jóga Kafé
nádherné tanečné plynutí
PortdeBras
Petra Duspivová

Zimní nabídka
z YogaPoint.cz

150hodinový akreditovaný
seminář MšMt

Cvičitel jógy II. třídy

se zaměřením na dětskou a rodinnou jógu
Absolventi semináře získají osvědčení,
na jehož základě mohou žádat o živnostenské oprávnění k vedení lekcí jógy.
Výuka: 23.–27. 1. 2013
13.–17. 3. 2013 • 19.–21. 4.2013
Zkoušky: 25. 5. 2013
Kde: Free solo,
Donovalská 1662/38,
Praha 11
Cena semináře: 14 500 Kč
Více informací na www.cadj.cz
email: info@cadj.cz

Jógový workshop s matějem Jurenkou
a Shivou Wang z Šanghaje
Užijte si víkend plný originální vinyasy,
pránájámy a thajské masáže.
Koná se v Akashe 15.–16. 12. 2012
Zimní prázdniny s tradiční tantra jógou
Využijte možnost zažít cvičení tradiční
tantra jógy přímo v Indii, na talpoon
beach v Goa. Vede český lektor
Marcel Jayananda Harazím.
1. 1. – 3. 2. nebo 15. 2. – 10. 3. 2013
Lunární jóga pro aktivní ženu
Zkušená lektorka lunární jógy Martina Mangová zve na další seminář
zaměřený na cvičení pro zimu.
Seminář se koná v obci Bašť, 15 km
severně od Prahy. 12.–13. 1. 2013
www.yogapoint.cz

JÓGA DnEs
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Velká vánoční soutěž

soUtĚŽ

s časopisem JÓGA dneS

P Ř E D P L AT N É Č A S O P I S U

o kosmetické produkty
firmy Estée Lauder
Soutěžní otázka:

Která jógová pozice vám
nejvíce učarovala a proč?
1. cena: omlazující krém Revitalizing Supreme
Global Anti-aging Creme, sérum Idealist
Even Skintone Illuminator a nová vůně
Sensuous Nude (v celkové hodnotě 5750 Kč)
2. cena: omlazující krém Revitalizing Supreme
Global Anti-aging Creme a řasenka pro
objem Sumptuous Bold Volume™
(v celkové v hodnotě 3180 Kč)
3. cena: sérum na oči Idealist Cooling Eye
Illuminator a řasenka pro objem Sumptuous
Bold Volume™ (v celkové hodnotě 2480 Kč)

Předplaťte si 4 čísla JÓGA DNES

pouze za 190 Kč/10 €
Časopis si můžete objednat:
Na bezplatné infolince pro ČR:
+420 800 300 302
Na bezplatné infolince pro SK:
+421 267 201 931-33
Na českých stránkách:
www.periodik.cz
Na slovenských stránkách:
www.press.sk

Výherkyně podzimní soutěže, které obdržely vstupenky do Národního divadla:
• Marcela Hrubá, Nový Knín • Květa Skotáková, Blansko
• Maria Naumovská, Krnov
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Rozhovor

ČTVRTLETNÍK ZDRAVÉHO ŽIVOTNÍHO STYLU

KRÁSA VYCHÁZÍ ZEVNITŘ

Je Vojta Dyk
optimistou?

JÓGA DNES

Správná odpověď na minulou soutěžní otázku:
Zkratka NLP znamená neuro-linguistické programování, které je
disciplínou psychoterapie a rozvoje osobnosti. Pomáhá pochopit, co
člověka omezuje v jeho úsilí a interakci s druhými lidmi.

LÉTO 2/2012

ČTVRTLETNÍK ZDRAVÉHO ŽIVOTNÍHO STYLU

Soutěžit je možné jen do 15. 1. 2013!

Zasláním e-mailu na adresu ČR:
postabo.prstc@cpost.cz
Zasláním e-mailu na adresu SK:
predplatne@press.sk

JÓGA DNES

Své texty zasílejte e-mailem: ctenari@jogadnes.cz,
do předmětu uveďte SOUTĚŽ nebo poštou:
JÓGA DNES, Hellichova 1, 118 00 Praha 1,
na obálku opět uveďte SOUTĚŽ. Výherce vylosujeme a nejhezčí příspěvky uveřejníme na webu www.jogadnes.cz

PODZIM 3/2012

KRÁSA VYCHÁZÍ ZEVNITŘ

Rozhovor

Ze srdce do srdce
s Jaroslavem Duškem
Velká podzimní příloha

Nikdy není
pozdě
...začít
mládnout

Velká letní příloha
ajte
Vyhrend
vík rjógou
s powe dva
pro
48
Více na

str.

Zářit jako
slunce

Otevřete se létu pomocí
záklonů
Reportáž
Za jógou do Rishikeshe

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

Jaká
tajemství
skrývá stoj na hlavě?
Objímejte nasloucháním

Zahrady a feng šuej
Změňte svá předsevzetí

Revitalizující
podzimní vaření
Meno a andropauza

časopis JÓGA léto 2012.indd 1

25.5.2012 8:59:19

www.jogadnes.cz

KŘÍŽoVKA
tajenku posílejte nejpozději do 1. 2. 2013 na ctenari@jogadnes.cz nebo poštou:
JÓGA DnEs, Hellichova 1, 118 00 Praha 1, na obálku uveďte KŘíŽOVKA.
na tři výherce čeká kniha autorek Hanky Luhanové a Kateřiny Mesdag (ilustrace)

Jak se zdraví sluníčko

Knížka plná hravých básniček, veselých obrázků a dobrodružství je určena nejen všem dětem,
ale i jejich rodičům. Nejlepší je totiž zdravit sluníčko společně!
správné znění tajenky z minulého čísla JÓGA DnEs 3/2012:
Láska je především modlitba a modlitba je ticho. A. de Saint-Exupéry
CD Meditace pro začátečníky s Václavem Krejčíkem vyhrávají:
Vendula Pachmanová, Jaroměř • Věra Ludvíková, Chomutov • Anna biolková, Frýdlant n. ostravicí

KŘÍŽoVKA
JÓGA DnEs
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O milující laskavosti
Markéta Sulánská

www.sulanska.cz

V tibetském buddhismu se laskavost vyjadřuje představou probuzeného srdce.
Během života nahlížíme do svého nitra a kritickým okem hodnotíme, kdo jsme
a jak daleko jsme došli. Snažíme se být upřímní a pravdiví.
samotná upřímnost je však málo. s ní často vstupuje do hry neoblomnost a tvrdost. Hodnotíme
sebe i druhé ve jménu pravdy, ale naše srdce je
prázdné. Proto je třeba rozvíjet otevřenost srdce a pravdu nahlížet očima soucitu a úcty. Úcty
k tomu co vidíme, ať to vypadá jakkoliv.
Proto je třeba rozvíjet milující laskavost, která
zjemní tvrdé hrany toho, jak vidíme sebe a druhé. Pokud otevřeme své srdce soucitu, změníme
sebe i svět kolem nás. soucitné chování je nejpokročilejší jógovou praxí. Ukazuje na stupeň
naší touhy po všeobjímající lásce vesmíru.
nejprve je důležité učit se být laskaví sami
k sobě, ke svým chybám a nedokonalostem. být

Ticho

Ladislav Pokorný

laskaví ke svému tělu a emocím. Respektovat sebe se vším, co nám život přinesl. Poté se změní
i vnímání všeho okolo nás. naše srdce se otevře
a milující laskavost se stane součástí našeho života. Vždyť slovo LAsKAVost je tvořeno ze slova LÁsKA.
Když odhalíme Buddhu v sobě, pochopíme, že každý
je Buddha. Zjistíme, že všechno je probuzené a všichni
jsou probuzení. Všechno je stejně vzácné a neposkvrněné a dobré, a všichni jsou stejně vzácní, neposkvrnění
a dobří. Když se na myšlenky a emoce díváme s humorem a otevřeností, díváme se stejně i na celý vesmír.
Pema Čhondrons
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www.vinyasayogawebnode.cz

nastalo ticho. ticho tak tiché, že byla slyšet krev proudící v žilách. Mysl se rozplynula jako
mraky nad horou a zůstala jen neposkvrněná plocha čistá a průzračná jako křišťálové jezero. Hranice zmizely a svoboda již nebyla pouhou slovní hříčkou a zbožným přáním. Já už
nebylo tím zraňujícím egem, ale všeobjímající a láskyplnou skutečností. srdce tepalo jako
zvon posvátného chrámu a opět bylo cítit to, co tu bylo vždycky. nevyslovitelná a hluboká
Pravda bdící v každém z nás. nádech a s ním nekonečná inspirace. s vděčností jsem nepohlédl k nebesům, ale tam, kde má bůh skutečný domov. Dovnitř sebe sama.
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odborní poradci:
Jakub šamberger
Markéta sulánská
ing. Marie šárka Fišerová

Redakce
nezodpovídá
za obsah
inzerce.

Foto
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straně:
Elena Ray
samphotostock.cz

uvádějí

Sobota 3. srpna 2013
Luhačovice

2
13
12

haly plné lekcí
bloků cvičení

Prvních
50 přihlášených
se zařadí
do slosování
o multifunkční
troubu
Whirlpool!

instruktorů z Čech, Moravy, Slovenska a Irska:
Václav Krejčík, Ladislav Pokorný, Jakub Šamberger, Zdeno Yogi,
Misa Derhy, Katka Bílková, Lukáš Kolek, Michaela Hluchová,
Katarína Mikulandová, Hana Kramolišová, Jarmila Voženílková a další.

Prodejní výstava pomůcek na cvičení jógy,
zdravé výživy, oblečení, kosmetiky.
Cena:
Platba do 31. 1. 2013 ▪ 1399 Kč
Platba do 30. 6. 2013 ▪ 1699 Kč
Platba od 1. 7. 2013 ▪ 1999 Kč

www.jogadnes.cz
V ceně: program konference, ovoce a dárek pro každého!

BOHATÁ TOMBOLA!
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