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divadelních rolích a otcovství

Editorial
dlouho to vypadalo, že letošní zima bude jen
volným pokračováním podzimu, v únoru nám
však přece jen ukázala svou ledovou tvář. zdá
se, že téměř všichni jsme se na jejím sklonku zabalili do mnoha vrstev oblečení a (nejen) v teple domova se pak posilovali řadou laskomin na
zahřátí… A tak se mohla zaobalit třeba i postava. nevím, jak vaše, má tedy ano. zima si žádá
více energie a bylo by nesmyslné ji neuposlechnout, uklidňovala jsem se. nadcházející jaro
nám onu energii zase vrátí, utěšuju se teď...
Březen je proto dobré vnímat jako druhou
šanci – nikoli zalézt za kamna – ale pro všechna nesplněná novoroční předsevzetí. I ona si ji
přece zaslouží… Konečně totiž přichází jaro se
svou silou nových začátků, které nám cíle vytyčené během novoroční noci pomůže snáze
naplnit. teď nastal správný čas. A právě z tohoto důvodu jsme pro vás připravili velkou jarní
přílohu ROzJAsnĚte tĚlO I MYsl. Věnuje se
hlavně detoxikaci a restartu nejen organismu,
ale i myšlení. tak se probuďme i my podobně
jako příroda ze zimního spánku a splňme si svá
přání, ať už jsou jakákoli: hubnutí, důkladná
očista, či jen šetrné odlehčení – a praktikujme
to ve všech sférách svých životů – sami na sobě,
ve svých domovech, v kuchyni, ve vztazích i na
pracovišti. Jaro k tomu přímo vybízí, tak pryč se
vším přebytečným!
Pestrobarevné jaro vám přeji!
Kateřina Ondroušková

.cz

Sledujte náš web – stále ho pro vás aktualizujeme!

sTAŇTe se nAŠÍM FAnOUŠKeM nA FACeBOOKU

a sdílejte s námi své zážitky z jógového světa. Vaše postřehy nás zajímají!
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ROzHOVOR
Na čem stavíte jeho výchovu?
Já našemu Benouškovi soukromě říkám
„pozdní sběr“. A tam bych chtěl tu svoji metodu nevměšování dotáhnout k dokonalosti. Žádné prosím a děkuji. Jen jdi a ber!
Ne, vážně. Po dvou děvčátkách mě, myslím,
čeká opravdový oříšek. Chlapec je zatím
dost svéhlavý a bude vyžadovat mimořádné zacházení. Ohýbat, ale nezlomit.

Jóga je nejlepší lék na
rozlámanost a únavu

Co Vám na rodičovství připadá nejsložitější?
Nehroutit se z momentálních neúspěchů.
Nesrovnávat. Nemít přehnaná očekávání.
Nepanikařit. Ale to platí obecně, ne?

s hercem Davidem Matáskem o rolích
v národním divadle, výchově dětí, praktikování
hotjógy a lásce k Vespě.

V půlce února měla premiéru inscenace Enron – o pádu reálného
amerického gigantu, v níž hrajete
finančníka Jeffa Skillinga. Říkáte,
že Enron je chytrá hra… Čím přesně
Vás oslovila?
Je to chytrá a zábavná hra. Není příliš lichotivá, dokonce je místy hodně kritická,
ale s nadhledem, není to žádné levičácké
mudrování. Ten bordel kolem nás nezpůsobuje nějaký nelidský systém, ale velice
lidská chamtivost.
Vnímáte nějak osobně druhou vlnu
finanční krize?
Moje osobní finanční krize se s těmi globálními moc nekryjí. Bude to asi tím,
že hlavní řečiště finančních toků sledu-

ji z uctivé vzdálenosti a dávám si dobrý pozor, aby mi to nepodemlelo nohy.
A navíc mám velice úspornou ženu, ta
umí utáhnout kohouty…
Máte správně uložené peníze?
Moje investice je v dětech. Doufám, že to
není nedobytná pohledávka!
Zdá se, že pohádkoví princové se vám
spíš vyhýbali, je to tak? Dnes vystupujete jako Hejtman ve Stavovském
divadle v pohádce Deváté srdce…
Hrajete rád pro dětské publikum? Už
Vás viděla dcera Maruška?
Naše Marie je velice náročný a kritický
divák, tak toho Hejtmana potřebuju ještě trochu vypilovat, než ji pozvu. A prince by mi už určitě neschválila. Jednou
na zkoušce na mě dokonce pokřikovala:
„Tati, víš, cos mi slíbil? Nehraj!“
Máte dvě malé děti – jak si rodičovství užíváte?
Jako „meducínu“. Jsem starší rodič
a snad i klidnější. Netlačím na pilu,
aspoň doufám.
Jako třetí se Vám narodil syn Benjamin… Jste hrdý otec jediného syna?

Na zkouškách hry Enron
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Jako Jeff
Skilling ve
hře Enron

4x foto: nd lucie Jansch

Od začátku divadelní sezony jdete
v Národním divadle z role do role…
Vyhovuje Vám takové tempo, nebo je
někdy divadla příliš? Kde potom čerpáte (nejen tvůrčí) energii?
Je to moje práce. A navíc mě baví. To považuju za hlavní motor, a pokud se někdy
cítím trochu „použitě“, jdu ven s dětmi,
nebo si zacvičit hotjógu, případně se jedu
někam projet na skútru. Nebo spím. To
zabírá spolehlivě.

S J. Dolanským ve hře Enron
Vyhovuje Vám herecký životní rytmus? Máte dost času na věci pro Vás
podstatné? A které to jsou?
Jsem skřivan, od narození. Ale lety se to
trošku obrousilo. Už se nebudím v šest
ráno a neklimbám před začátkem představení. A svůj volný čas si snažím organizovat smysluplně. Neberu všechno, co
mi přijde pod ruku, a prázdniny a větší
volna svědomitě plánuju. Pak přijde dětská rýmička a je po plánech!
V jednom rozhovoru jste příhodně
řekl, že teprve s narůstajícím věkem si
člověk uvědomí, že není nesmrtelný…
Kdy jste si to začal uvědomovat vy?
Jsem v podstatě relativně zdravý kluk,
ťuk ťuk, dlouho jsem si na nic nestěžoval. Ale před deseti lety mě poprvé chytla
záda, docela se to táhlo, pak další komplikace s ramenem, ale pořád to nebyl ten
správný sešup. Pořádně jsem se vylekal
až před dvěma roky, kdy mi doktoři dia-

gnostikovali trombózu v pravé noze. Čekali jsme zrovna Benouška, a to se nějaké
fatální onemocnění vůbec nehodilo…
Děláte něco pro zpomalení toho nezvratného procesu?
Asi od třiceti let chodím celkem pravidelně do posilovny, snažím se aspoň
jednou týdně. Zkraje jsem to provozoval dost laicky, bez odborného vedení
nějakého trenéra, což dnes nikomu nedoporučuji. Nelitujte koruny a oslovte
odborníka, efekt bude větší a nic si neutrhnete. Dost jsem jezdil na kole, tak
3 000 km ročně, v poslední době mě
chytlo in-line bruslení.
Již jste se zmínil, že cvičíte hot jógu.
Jak a proč jste si vybral právě tento jógový styl?
Za vším hledej ženu. Kačenka začala chodit asi před rokem do studia Hot Yoga 42
a tak poutavě vyprávěla o lekcích, že jsem
se nechal vyprovokovat a šel to zkusit taky. Takže v březnu oslavím svůj první rok
s hot jógou!
Dokážete během cvičení jógy i relaxovat?
Zpočátku jsem se dost trápil, nedokázal
jsem se uvolnit, ale pod laskavým vedením cvičitelek ve studiu jsem nabyl určité jistoty a lehkosti. To „určité“ bych ale
zdůraznil. Je to nejlepší lék na takovou tu
rozlámanost a únavu. O stavu duše ani
nemluvě. To je asi největší bonus po cvičení, to pozitivní naladění a jakási duševní očista. To myslím upřímně, není to
nějaké new age poblouznění.

Je o Vás také známo, že jste milovníkem Vespy – kdy a jak začala tato vaše velká životní láska?
Hohó! První skútr značky Vespa jsem si
koupil před deseti lety a této značce jsem
věrný stále. Ve městě je to nepostradatelný pomocník a nepřekonatelný dopravní
prostředek a venku si prostě užívám svobody a poznávání. S naším klubem pořádáme výlety, hlavně do Itálie, kam jinam.
O roce 2012 se říká, že má být magický, přelomový, transformační
– s jakým očekáváním jste do něj
vstoupil Vy?
Já to s očekáváními nepřeháním. Jsem
v podstatě skeptik-optimista. V praxi to
znamená, že se rád na něco dlouho těším, pak to nedopadne, já jen pokrčím
rameny se slovy: „Já to věděl.“
Kde a jak byste jej nejraději trávil?
V divadle, v zakouřené chodbičce u sodovky s milými kolegy. Ne, vážně. Tam
a taky venku s dětma a se ženou. Na Vespě cestou přes Alpy. Doma na gauči se
sklenkou vína. Prostě mám velké plány.
Kateřina Ondroušková

2x foto: nd lucie Jansch

Po absolvování Pražské konzervatoře (1984) zůstal na volné noze. Hrál
např. ve studiu Bouře, v náhradním
divadle, po celou dobu spolupracuje s divadlem v Řeznické. V 1991–95
byl členem činohry národního divadla, odkud v roce 1995 odešel a působil sedm let v divadle Komedie.
Od roku 2002 je opět členem činohry národního divadla. V současné době zde vystupuje jako le Bret
v Cyranovi z Bergeracu, sir catesby
v Richardovi III., Šerif Gilbeau ve hře
Srpen v zemi indiánů, dowasz v komedii Být či nebýt, Hejtman v pohádce Deváté srdce, nejnověji jako
Jeff skilling ve hře Enron. na nové
scéně hraje estragona v Beckettově
Čekání na Godota.
Je otcem tří dětí: s dramaturgyní simonou Matáskovou má lindu
(20), se svou současnou ženou Kateřinou Marušku (5) a Benjamína (2).
Je velkým milovníkem skútru Vespa.

Foto: Bata stojanovič

David Matásek

Ve hře Enron s Evou Josefíkovou
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PRIncIPY JÓGY V PRAXI

Jama
a nijama
v lásce
a milování

JaMa
AHInsA  neubližování

Je samozřejmě špatné někomu ve vztahu přímo ubližovat, častěji však ubližujeme sami sobě tím, že setrváváme v nevyhovujícím vztahu. důvodem
bývají obavy ze změny nebo nedostatek sebeúcty. skutečná láska je ze své
podstaty opětovaná a ve vztahu bychom se měli cítit dobře, stejně jako náš
partner či partnerka.

AsTÉJA  nekradení

není nemožné svést muže či ženu, kteří již mají závazky jinde. takový vztah
však často nepřináší nic dobrého nikomu ze zúčastněných a pohádkově
zpravidla nekončí. navíc, pokud se rozhodneme k takovému vztahu, často
se nám to bolestně vrátí.

sATJA  nelhaní

I když si myslíme, že drobná lež nikomu neublíží, můžeme své blízké hodně
zranit. lži mají opravdu krátké nohy. Mnohem lepší je, pokud už nemůžeme
říct pravdu, alespoň ohleduplně mlčet.

BRAHMAČARJA  nevášnivost

nic proti vášni jako takové; tento princip se týká spíše zdrženlivosti a jednání s dobrým rozmyslem. navzdory článkům v populárních časopisech
(např. o nevěře) nejsme zvířátka. Rozhodujeme se a neseme za důsledky
svých činů zodpovědnost.

APARIgRAHA  neulpívání

Pokud nějaký náš vztah skončil, jistě to bylo z dobrých důvodů. náš život je
bohatší o zkušenost, něco jsme se naučili. Vracet se neustále do minulosti
a pitvat, co už dávno není živé, není dobrou cestou k nové lásce.
Foto: samphotostock.cz

Michaela dombrovská

Jóga se nevylučuje se zdravým
a nenásilným jádrem všech, a tedy
i evropských duchovních učení.
Jama a nijama (příkazy a zákazy, resp. návody a doporučení)
se podobají biblickému desateru
a mohou zklidnit náš život řádem
a obohatit jej smyslem; jógou bychom se přitom neměli zabývat
jen během cvičení v oblíbeném
studiu, může nás inspirovat neustále, a to i ve vztazích s jinými
lidmi. Jaro je obdobím nových
začátků, nových milostných vztahů a plození potomků – tedy novou šancí propojit jógu s láskou.
Nikdo z nás není dokonalý. Dodržovat principy jama a nijama není snadné.
Vždy ale můžeme začít tím, že se zastavíme a zamyslíme, co by některý konkrétní
princip mohl do našich vztahů vnést dobrého. Namasté!
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nIJaMa
ŠAUČA  čistota

V lásce se tento princip může dotýkat vnitřních motivů a postojů ve vztahu.
souvisí s úctou k sobě i partnerovi/partnerce. Vztah by nás měl obohacovat
a posilovat, ne naopak.

sAnTóŠA  spokojenost

Pěstování spokojenosti ve vztahu je postaveno také na chvílích zastavení
a naslouchání. Každý den není jako malovaný, ale ve dvou se to lépe táhne.
Ve vztahu se rozhodujeme společně, a proto je důležitý rozhovor – v klidu.

TAPAs  sebekázeň

Jakkoliv bývá tento princip zaměňován s askezí, týká se spíše vnitřní disciplíny, vůle a odhodlání. Každý vztah vyžaduje hodně práce. Ve chvílích pochyb
je dobré vzpomenout si, proč jsme se rozhodli ve vztahu být a proč stojí za
vynaložené úsilí.

sVÁdHJÁJA  poznání

I ve vztahu se stále učíme, proměňují se partneři, vztah i okolí, přicházejí
nové situace. důležité je být otevřen/a novým zkušenostem a stále na sobě
pracovat.

IŠVARAPRAnIdHÁnA  uctívání osobního boha

Mnohé ve vztahu je podřízeno rozumu, rozhodnutí a pevné vůli. Přesto toužíme po něčem nevysvětlitelném, po osudovém spojení. Ať už to je smysluplná náhoda, která nás svedla dohromady, láska na první pohled, něco
vyššího, co vedlo naše kroky až k hlubokému vztahu, jsou to okamžiky a pocity, které nám pomáhají zvládnout každodenní realitu a které bychom si
s vděčností měli pečlivě chránit.

POzneJte JÓGOVÉ ásAnY

Ásana v sedě pro uvolnění a protažení
zadní strany těla, kyčlí a zklidnění
mysli. Intenzivní masáž břišních orgánů
a stimulace kořenové a křížové čakry.

Provedení

Foto: Miroslav Šneberger

JanU ŠÍRŠÁSana

překážkový sed s hlavou u kolena
Janu – hlava, širša – koleno, ásana – pozice
Účinky

Protahuje zadní stranu těla, intenzivně především čtyřhranný bederní sval (quadratus
lumborum), který se zkracuje při sedu. Uvolňuje kyčelní klouby, ulevuje při zácpě a nechutenství, stimuluje páteřní nervy, pomáhá
v aktivaci pohlavních orgánů.

kontraindikace

Pozor!

Předklánějte se rovnoměrně.
Mějte pocit, že při předklonu
k levé noze mírně stáčíte trup
doleva, abyste vyrovnali ramena
a udrželi stabilní pánev. Hlavu
udržte v prodloužení celé páteře
bez záklonu, abyste neblokovali
proudění krve do mozku.

Příliš zkrácená zadní strana těla, problémy
s kyčelními klouby nebo s břišními orgány.
Další pozice naleznete na www.jogadnes.cz

Ohněte pravou nohu v koleni a vytočte koleno v pravém úhlu do strany. Patu pravé nohy směřujte do rozkroku
a chodidlo napněte. Pokročilí cvičenci mají patu v opačném tříslu. s nádechem se začněte předklánět tak, abyste rukama uchopili chodidlo natažené
nohy. V jiném případě se předkloňte,
jak vám to umožní tělo. Předklon začíná v kyčlích překlopením pánve, a proto je nutné před začátkem pozice srovnat celou páteř, aby ve výchozí pozici
dandásany (hůl) byla přirozeně zakřivená. s dalším nádechem zvedněte trup
a fixujte lopatkami ramena od uší dolů. s výdechem dokončete předklon
a v pozici vydržte na 3–5 cyklů dechu.
Pozornost směřujte na prsty chodidla,
ale nezaklánějte hlavu. Opakujte na
druhou stranu.

Modifikace

V provedení pozice se uplatňují nohy ve
čtyřech variantách: pokrčená noha patou v rozkroku, pokrčená noha patou
vedle hýždě, pokrčená noha chodidlem
v padmásaně, pokrčená noha opřená
o prsty chodidla před rozkrokem.

inzerce

POWERJÓGA

CAMP

BOOT
21.–22. 4. 2012
v ž d y o d 11 d o 17 h o d i n

s lektory Vaškem Krejčíkem a Jakubem Šambergerem
Bootcamp (pro širokou veřejnost) otevře zákoutí powerjógy a bude vás motivovat
pro její pravidelné cvičení. Unikátní trénink síly a ohebnosti vyrovná dysbalance
těla, zlepší kardiovaskulární a dýchací systém, a díky speciální praxi obrácených
pozic nastolí rovnováhu hormonů. Program je určený pro všechny, kteří se chtějí dozvědět více o powerjóze, a tak kromě cvičení ásan bude během víkendu
vedena praxe na výuku jógových pránájámických technik, harmonizaci čaker
a etiku powerjógy.
Akce se koná v Energy Studiu HEAVEN,
Uruguayská 11, Praha 2
cena pro členy ES (uvádíte číslo klíčenky) a absolventy BMSA
(uvádíte své ID) je 1399 Kč, pro ostatní zájemce 1699 Kč.

Přihlášky: katka.bilkova@poweryoga.cz

www.energystudio.cz
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Powerjóga

FIT&SLIM
Paže a záda
Václav Krejčík

www.energystudio.cz

1

pozice 1

Prkno
Pozice je účinná pro posílení celého těla. Posiluje břicho, nohy, paže i záda.
pozice 2

Formování těla, prorýsované svaly, štíhlé tělo – to je
powerjóga FIT&sLIM. Pravidelným cvičením adaptované powerjógy, ve které dochází k efektivnímu tréninku celého těla, mohou cvičenci docílit požadovaného
efektu. Zhubnout a vytvarovat tělo. Pozice se pravidelně střídají v pozdravu slunci a vybrané ásany, které jsou
zaměřené pro danou partii těla, se opakují vícekrát za
sebou. na začátku cvičení proveďte 10 kol pozdravu
slunci pro zahřátí těla a jeho přípravu pro cvičení.

Čaturanga
Spusťte se mezi dlaně s výdechem tak, aby
celé tělo klesalo rovně dolů. Jako variantu
můžete zvolit kolena položená na zemi.
pozice 1 a 2

klik

Spojením těchto dvou pozic trénujete
paže a celé tělo. Pozici provádějte spouštěním těla dolů a vzporem nahoru.
Cvičte v začátku 5x za sebou a postupně přidávejte počet opakování.
pozice 3

Prkno na stranu
Z výchozí pozice prkna se otočte bokem dolů. Jako lehčí variantu můžete zvolit pokrčenou nohu v koleni
opřenou o zem. V pozici vydržte na
10 cyklů dechu a opakujte na druhou
stranu. Pozice zpevňuje celé tělo.
pozice 4

Rovnováha v kočce
Ze základního postavení kočky zvedněte paži a vydržte min. 10 cyklů
dechu. Pak vystřídejte paže. Pozice
posiluje záda a střed těla.
pozice 5

kobra
Z lehu na břiše stáhněte ramena od uší dolů
a pomocí zádových svalů se zvedněte tak,
aby pupek zůstal na zemi a byl minimální
tlak na dlaně. S výdechem se vraťte zpět.
Opakujte 5krát a pak zůstaňte nahoře na
5 cyklů dechu. Pokud nedochází ke vzporu o dlaně, pozice posiluje zádové svaly.
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inzerce

2

Staňte se...

3
pozice 6

kobylka
V lehu na břiše složte ruce pod čelo. S výdechem se
zvedněte a s nádechem vracejte dolů. Opakujte 10krát
za sebou a v posledním
opakování zůstaňte nahoře na několik dechů. Pozice posiluje zádové svaly.
pozice 7

Vrána
Vzepřete se na rukou a vydržte dle svých možností. Pozici můžete trénovat
nejdříve zvednutím jedné
nohy a potom druhé. Pozice posiluje trup a paže.
pozice 8

Hluboký
předklon v širokém
stoji rozkročném
Předkloňte se s výdechem.
Chytněte se ukazováky za
palce na nohách. S výdechem
se přitáhněte silou paží. Lokty ohněte do stran a vydržte na několik cyklů dechu.
Pozice posiluje biceps a protahuje zadní stranu těla.

4

5

Instruktorem
hathajógy

6

(150 hodin výuky)

7

Více informací a přihlášky
naleznete na

www.bmsa.cz

8
Powerjógu FIT&SLIM naleznete na
novém DVD Powerjóga Edice 2011.
Objednávky na www.energyobchod.cz.
Foto: Miroslav Šneberger

Vaše vzdělávací
centrum akreditované
MŠMT
JÓGA dnes
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stYlY JÓGY
ně mají pocit, že si dobře zacvičili, pokud
právě za tímto účelem na lekci přišli.

aby se muži cítili jako doma

kam se poděli
všichni jogíni?
Martina Čermáková

2x foto: shutterstock.com

Novinářka na volné noze, lektorka jógy a autorka veganské kuchařky
Vegmňamky nejen pro vegan(k)y.

Přestože jógu od jejích počátků studovali a vyučovali převážně
muži, když se dnes během lekce porozhlédnete kolem sebe,
muže najdete zřídka. Podle studie amerického měsíčníku Yoga
Journal z roku 2005, představují muži 23 % jógových žáků
— podle redaktorů se jedná spíš o 10 % až 15 %. statistika stranou,
faktem je, že na západě se jóga propaguje jako převážně ženská
aktivita, navíc pro super ohebná těla, a muže ponechává stranou.
Ve snaze zpřístupnit jógu a šířit její přínosy i mužské populaci se kromě lekcí
určených mužům zrodilo celé „odvětví“
men-only jógy, jako například Dude Yoga nebo Broga. Podle Adama O’Neilla,
spoluzakladatele takzvané Brogy, je po
fyziologické stránce druh jógy, který se
praktikuje ve Státech a Evropě pro muže náročný, protože se zakládá na ohebnosti a ta není jejich nejsilnější stránkou.

Jóga jako kamarád

Broga — slovní spojení slangového „bro“
(kámoš) a slova jóga — která se zrodila
před téměř třemi lety ve státě Massachusetts, je šitá na míru nejenom mužské
fyziologii. O’Neill říká, že nejdůležitější je muže nezastrašit, prezentovat jógu
jako něco, co dokáže každý, i ten, kdo si
nedosáhne na prsty u nohou.
„Chceme, aby si každý z Brogy odnesl to své, ať jde o klienta ztuhlého a ne-
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ohebného, nebo mladého sportovce a kohokoliv mezi těmito póly,“ říká
O’Neill. Nezáleží, na jaké fyzické a psychické úrovni se nacházíte, O’Neill se
snaží vést klienty od „známa do neznáma“. „Vím, že hodně mužů nikdy jógu necvičilo, ale většina z nich si někdy
v životě vyzkoušela tělocvik a s velkou
pravděpodobností vědí něco o dýchání. Pracujeme s těmito základními znalostmi, které si s sebou do lekcí přinesou,
a vedeme je cestou jógy tak daleko, jak
chtějí.“ Praxe ásan se podobá stylu vinyasa flow v „uživatelsky přívětivém” tempu
s jednoduchými pokyny a hovorovými
názvy pozic. Třeba pozice dítěte se přirovnává k mrtvému broukovi.
„Broga navíc vkládá fitnessové prvky
jako například kliky, výpady a takzvané hindu dřepy pro rozproudění energie.
Jsou to prvky, které muži znají a většinou
dobře zvládají,“ vysvětluje O’Neill. Hlav-

I když sanskrtské názvy a voňavé tyčinky na lekcích nenajdete, Broga není míněná jako běžný trénink. Robert Sidoti,
O’Neillův kamarád, spoluzakladatel
a vedoucí instruktor, koncipuje Brogu
jako bránu do světa jógy. „Lekce naprosto respektují principy jógy a od samého začátku se klade důraz na prolínaní
dechu s pohybem,“ říká Sidoti. „Nikomu nevnucujeme jógovou filosofii nebo
duchovno, ale ani je neodsunujeme do
pozadí. Někteří muži si vystačí s praxí
ásan, pro některé je to teprve začátek
delší duchovní cesty,” doplňuje O’Neill.
Dle Sidotiho zkušeností není potřeba rozprávět se o jama nebo nijama, aby
se dostavily změny v morálním vnímání. Stačí, když pánové dorazí, zůstanou
oddaní své praxi a spirituálno se dostaví. Záleží na schopnosti každého spojit
se s nitrem a opustit na těch pár okamžiků okolní svět.
Kvůli rozrůstající se základně cvičících připravuje brogová dvojice na jaro
certifikaci pro instruktory. I když jsou
instruktorství a jógové pobyty vyhraněny mužům, Sidoti nemá nic proti smíšeným lekcím. „Brogu uvítají třeba páry
nebo ženy, které se necítí své na lekcích
plných ‚gumových‘ jogínů,“ říká Sidoti. Přesto je podle něj energie, která vzejde při lekcích jen pro muže, jedinečná
v tom, že vytváří prostor a komunitu,
kde se muži cítí jako doma. „Rozdíl mezi lekcí s dvaceti muži a lekcí s dvaceti
muži a ženami je obrovský,“ tvrdí Sidoti.
„Když jde jenom o muže, nemusím nijak
přizpůsobovat mluvu, je evidentní méně rozptylování a pozorování ostatních,
a hlavně cítíme vzájemný pocit jakéhosi
‚bratrství‘ a to je nejdůležitější.“
Dubnový Broga pobyt na Costa Rice:
www.brogayoga.com

JÓGA V PRAXI
inzerce

Jarní očista
pomocí rotací
dana Beierová

Staňte se...

www.yogapoint.cz

Uvolněte své fyzické a psychické smyčky
pomocí spinálních rotací!
Rotace pronikají hluboko do našeho těla, a účinně tak prospívají
svalům a vnitřním orgánům. Zlepšují cirkulaci krve a proudění energie, usnadňují trávení a vyměšování, napomohou od bolesti hlavy
a ztuhlých zad. Při jejich provádění zhluboka dýchejte, a odbourejte tak svoji frustraci, stres a úzkost. Častým praktikováním těchto
pozic bude vaše páteř pružnější, mysl svobodnější, a vy se celkově
budete cítit volnější.
Při provádění rotací nejprve s nádechem prodloužíme páteř, vytvoříme prostor
mezi jednotlivými obratli a pak se pomalu s výdechem otočíme. To nám umožní
hlubší a bezpečnější rotaci. V rotaci nezapomínejte zhluboka dýchat a hlídejte
si, abyste se nekulatili v zádech.
Na začátek se pohodlně posaďte na podložku a několik minut klidně dýchejte. Soustřeďte se na svůj dech a pomalu ho prodlužujte a prohlubujte. Stanovte
si záměr svého cvičení. Na zahřátí si zacvičte 3–5x svůj oblíbený pozdrav slunci.

1

2. z pozice střechy přejděte do

hlubokého předklonu. s nádechem se zvedněte do židle, ruce spojte na hrudníku. Vydržte
na 3 dechy a pak s dalším výdechem položte levý loket na
pravé koleno a otevřete hrudník směrem ke stropu na pravé
straně. Vydržte na 3–5 dechů.
Vraťte se zpět do židle a vystřídejte strany.

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

www.bmsa.cz

1.

zaujměte pozici střechy (adho mukha švanásana), dejte pravou nohu mezi dlaně a zvedněte
se do pozice bojovníka I (virabhadrásana I). Vydržte v něm na 3–5 dechů. s nádechem propněte pravou přední nohu a vytáhněte levou paži
vzhůru, s výdechem ji položte zevnitř pravého
kotníku (můžete ji vypodložit bločkem). V pokročilejší variantě dejte ruku zevně kotníku
(obr. 1). Hrudník a pravou paži otevřete doprava – pozice obráceného trojúhelníku (parivrrita trikonásana). Vydržte v něm na 5 dechů.
Vraťte se zpátky do bojovníka I a pak do střechy. Proveďte na opačnou stranu.

2

Vaše vzdělávací
centrum akreditované
MŠMT
JÓGA dnes
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4

4. nechte levou nohu nataženou a pra-

vou pokrčte, chodidlo postavte za levé
koleno. s nádechem vytáhněte levou paži vzhůru, otevřete hrudník a s výdechem
položte levý loket za pravé koleno do pozice mudrce Maričiho III (maričiásana III).
dívejte se za pravé rameno, udržujte dlouhou páteř. Vydržte na 5 dechů. Vraťte se
zpátky na střed a vystřídejte strany.

3a
3. ze střechy přejděte do sedu (obr. 3a)

5. levou nohu pokrčte a kotník dejte
k pravému boku, pravou nohu pokrčte
a chodidlo postavte za levé koleno. s nádechem vzpažte ruce vzhůru, prodlužte
páteř a s výdechem spusťte pravou ruku
přímo za záda a levou ruku dejte za pravé koleno do pozice Matsjendrova (ardha matsjendrásana). dívejte se dopředu
a pravé rameno otvírejte za sebe. Vydržte
na 5 dechů. Vraťte se zpátky na střed a vystřídejte strany.

6. Pomalu se přesuňte do lehu na zádech. Přitáhněte si kolena

k hrudníku a jemně se zakývejte ze strany na stranu. Proveďte
rotaci vleže na zádech (parivartanásana I) – rozpažte paže na
zem, dlaněmi vzhůru a přetočte kolena na pravou stranu na zem
a podívejte se doleva. Vydržte na 10 dechů a pak se přetočte na
opačnou stranu.

6

5

7

7. na závěr si udělejte

pozici mostu, svíčku
nebo jinou oblíbenou
pozici, na kterou se
cítíte. Poté přejděte
do závěrečné relaxace v pozici mrtvoly na
10 minut.

8x foto: Miroslav Šneberger
inzerce
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Dopln�k
Dopln�k
stravy
stravy
schváleno
schváleno
MZMZ
�R �R

3b

do pozice hole (dandásana), s nádechem
otevřete hrudník, prodlužte páteř a s výdechem se přetočte doprava – přetočená hůl
(parivrrita dandásana), vydržte na 5 dechů. Vraťte se zpátky na střed a přetočte
se na opačnou stranu (obr. 3b).

PRIncIPY JÓGY V PRAXI
Poznatky kvantové fyziky potvrzují, mimo jiné, starou moudrost, že svět je zrcadlem našeho nitra. Vše, co se v našem životě
odehrává, je odrazem naší mysli a emočního projevu naší psyché. Z toho jasně vyplývá, že my sami si tvoříme svou realitu,
vesmír, ve kterém žijeme. Tvoříme tím, jak myslíme a co cítíme.
Pokud obě tyto cesty spojíme v jedinou, budeme vytvářet
láskyplný duchovní svět, soucitný a svobodný vesmír nejen sobě, ale všem bytostem.
Květ Tvoření je tedy souhrnem jógových praktik a nových vědeckých poznatků o fungování tvořeného světa, nebo spíše jeho části, neboť tvoření obsahuje nekonečně mnoho možností.

Mysl
Kdo myslí? Kdo rozhodne o tom, na co já budu myslet? Jsem
to Já. Kdo je Já? To jsou základní otázky Átmavičáry – neboli poznání, kdo jsem.
Učím se mysl pozorovat. Pozorovat myšlenky, které se pozorováním zastaví. Zjišťuji tím, že nejsem myslí ani myšlenkami.
Jsem pozorujícím a tvořivým Vědomím Já. Mysl je tedy nástroj.
V mysli tvoříme představy o tom, co přináší do našeho života radost. Používáme aktivní imaginaci k vytváření si své
reality. Narodili jsme se do hmotného těla, abychom dospěli
k poznání, že jsme Vědomí, které ve hmotě tvoří. To, co je obrazem v mysli, se projektuje do vnějšího světa. V mysli tvoříme
obrazy svých přání. V mysli se rodí plán.

Foto: samphotostock.cz

Emoce

květ Tvoření
Markéta sulánská

www.sulanska.com

stezka jógy vede studenta k poznání sebe sama. Každý stupeň otevírá hlubší podstatu existence. nakonec je žák zcela pohlcen v prožitku
samadhi a dochází k uvědomění si sebe jako
průzračného Vědomí Já Jsem, k uvědomění,
že Zdroj je Já Jsem a Láska je stavebním kamenem tvoření. Jogín tak prožívá Boha v sobě a ve všem, stává se Jednotou bráhman.

Jógová praxe nás naučila se s emocí neztotožnit. Já nejsem
emocí. Umíme emoce pozorovat. Část našeho Já však emoci
prožívá, neboť prožitek je ukazatelem, zda jsou naše rozhodnutí v souladu s božím plánem, vesmírným řádem. Všeobecně
platí, že negativní emoce jsou projekcí našeho ega – nižšího já.
Pozitivní emoce nás přibližují k našemu skutečnému Já.
Emoce je energie, kterou promlouváme ke kvantovým silám vesmíru. Když vytvořím v mysli plán, je třeba mu dát
energii k projevu. Nadšení a radost z toho, co chci tvořit, je
stavební kámen ke zhmotnění. Vstoupím tedy pln radosti do
obrazu, který chci zhmotnit a žiji ho v přítomném okamžiku.
Děje se teď v tuto chvíli. Zákon přitažlivosti vytvoří synchronicity pro vstup do hmoty.

Zákon přitažlivosti
Přitahujeme vždy to, co vytváří naše mysl (i podvědomá!). Rezonujeme s tím, jaké emoce prožíváme. Láska přitahuje lásku,
nespokojenost přitahuje sebe sama. Pokud na věcech a situacích
lpíme, přitahujeme závislost. Pokud jsme v opozici, přitahujeme
odpor. Stupně jógy nás naučily žít životem středu.

Odevzdání
Součástí každé duchovní stezky je transformace ega, plné uvědomění existence Vyššího řádu. Stavy bezmoci se přemění ve
stav Milosti a Lásky. Umíme odevzdat své činy, své myšlenky
a své vytvořené plány Bohu, Univerzální Pravdě. Pokora není
jen opakovanou frází, ale tichým prožitkem radosti a lásky. Naše ego nemá potřebu ani touhu bojovat, je přetransformováno.
Nelpíme na výsledku a svých rolích, které pro vnější svět hra-

JÓGA dnes
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jeme. Jsme pozorovatelé, pozorované i samou
pozorností. Odevzdání je nejobtížnější
částí aktu Tvoření, neboť vyžaduje
neúsilí, přijetí a víru.

ta měníme, rebelujeme a tvoříme si nové, které
jsou více v souladu s naším určením.
Víru je třeba měnit v uvědoODEVZDÁNÍ
• pokora
mění. Nestačí jen věřit. Pod• opustit role
statné je vědět. Vím, že je to
•
nelpění
na
výsledku
Víra
možné, vím, že zázraky se
Vzorce víry jsou zakomdějí, a vím, že žiji v lásMYSL
VÍRA
ponovány do našeho
kyplném vesmíru. Pro• přání (plán)
• vzorce
podvědomí z prostředí,
to jsou stupně jógy
(rodinné, společenské)
• představivost
ve kterém jsme vyrůstak důležité. Učí nás
• podvědomí
• tvoření obrazů
tali. Asiaté, mají jiné
poznání sebe, světa
• přesvědčení není víra
v mysli
vzorce víry než Ameria řádu vesmíru. MěJSEM
čané, jiné než my Evroní naše vzorce víry
pané. Naši rodiče nás
v univerzální pravdu.
vychovávali v určitých
Každá část Květu
EMOCE
postulátech, které pak
Tvoření má svá pravidla
láska, strach,
PŘITAŽLIVOST
podvědomě používáme
a postupy. Každý z nás
hněv,
smutek
• radost uvnitř
a které zcela ovládají náš
ví, ve které oblasti nás do• prožití
= radost vně
• nadšení
• rezonance
život, naši schopnost tvořit.
hánějí stíny a která je prů• energie=řeč
• svět je zrcadlo nás
Nejdřív práce, potom zábava,
zračná jako sklo.
Vesmíru
na to nemáme peníze, jestli se
Květ Tvoření spolu se systénebudeš učit, bude z tebe prodavačmem třinácti čaker (publikováno
ka, a tak dále. Utváří se tak hodnotový
v minulých číslech JD) je praktickým násystém, který určuje, v co věříme, že je správné
vodem ke vstupu lidstva do nové, duchovní éry
a společensky přijatelné. Moduluje naše chování, naše myštéto planety. Pokud určitý počet jedinců dosáhne Prozření,
lení a styl života. Tyto hierarchické vzorce pak během živozmění se tak nastavení kolektivního vědomí lidstva.
inzerce

přírodní produkty
y

Navštivte
naše prodejny:
PRAHA 2

Bělehradská 71

PRAHA 4

Metro Háje

HRADEC KRÁLOVÉ

Chelčického 280

TRUTNOV

Jihoslovanská 29

DVŮR KRÁLOVÉ
Švehlova 49
Šveh
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• zdravá
zdrrav výživa
• biopotraviny
• biokosmetika
• čaje a byliny
• ekodrogerie

nám. ČSA 21

Př nákupu v našem
Při
ee-shopu nad 1490 Kč
poštovné zdarma, při
osobním vyzvednutí

www.bioobchod.cz
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teRAPIe

Ennea-typ I PERFEkCIOnISTa

Stručný přehled

ennea-typů
Mgr. Michal Petr

www.michalpetr.com

enneagram je mocným nástrojem pro pochopení nás samých a lidí v našich životech. Každý
člověk má samozřejmě své jedinečné „já“, které
nemůže být redukováno na kategorii nebo číslo.
enneagram nicméně popisuje devět vnitřně souvisejících vzorců či témat, kolem kterých lidé utvářejí svou osobnost, aby zvládali nároky života.
Každý typ má nejen své silné stránky (potenciál) a slabá místa (limity), ale i konkrétní možnosti rozvoje. Tento přehled je
(nutně) zjednodušující a slouží především k první orientaci
a rozdíly mezi typy.

Čestní, důvěryhodní, spolehliví. Orientovaní na zlepšení.
Důraz dávají na osobní integritu a sebekontrolu. Jejich pozornost směřuje k vidění a napravování toho, co je špatné,
a dělání toho správného (aby i oni byli „správně“). Málo flexibilní, vnitřně rozmrzelí až naštvaní a nadměrně kritičtí
(ať už na sebe, či na druhé). Jsou odpovědní do té míry, že
mohou druhým zazlívat, že neberou život tak vážně jako
oni. Mají vysoko nastavené normy, na jejich naplňovaní neustále a tvrdě pracují. Idealisté, snažící se zlepšit sami sebe
i svět kolem nich.
Styl řeči bývá přesný, orientovaný na detail, s tendencí
mentorovat nebo kázat, používání spojení typu „mělo by,
muset, správně/špatně“.
Klíčovým aspektem rozvoje je naučit se akceptovat svou
nedokonalost a tolerovat a chápat pohledy druhých lidí;
změnit, co může být změněno, přijmout to, co změnit nejde,
a rozvíjet schopnost rozlišit jedno od druhého.

Ennea-typ II DÁRCE

Specializují se na vztahy; pečující, populární; vynikají ve schopnosti vytvářet propojení mezi lidmi. Umí se lehce vcítit do potřeb a pocitů druhých. Většinou jsou dobří v podporování
druhých a odkrývání jejich potenciálů, obrácení pozornosti
k nim samým a vlastním potřebám je však mnohem obtížnější.
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teRAPIe
Chtějí být přijímáni a oblíbeni a adaptují se či změní tak, aby si toto uznání zasloužili. Pocit pýchy, jak jsou pro
druhé nepostradatelní; nízké sebevědomí, když druzí odmítnou nabídku
pomoci a péče. Občas emoční výbuchy,
aby se uvolnilo napětí ze stálého „polohování“ na druhého.
Styl komunikace: být milý a sympatický, dávající radu; někdy až bojovný,
když je za co.
Být důležitou osobou pro druhé a zasluhování si jejich uznání přináší své
výhody, ale nenahrazuje to pocit lásky k
sobě samému. Klíčovým aspektem rozvoje je vnímat sebe sama ve vztazích, vyrovnávat závislost a autonomii, učit se
nastavovat a udržovat hranice.

AUtOR:

Mgr. Michal Petr
Psycholog, konzultant
a terapeut pro páry
a jednotlivce, lektor
rozvoje osobnosti.
Odborné vzdělání v oboru psychologie získal na Univerzitě Palackého v Olomouci a systematický
výcvik gestalt terapie s certifikací od European Association of Gestalt
Therapy.
www.michalpetr.com

Ennea-typ III
PERFORMER

Soutěživí, úspěšní, energetičtí. Svou
energii zaměřují na výkon; tvrdě a iniciativně pracují na dosažení svých cílů. Jsou vysoce adaptabilní, vynikají
ve schopnosti vyjít vstříc očekáváním
druhých lidí, pokud jim to pomůže
na cestě k úspěchu a uznání (ať už je
úspěch definován jakkoliv).
Rádi zůstávají aktivní a je obtížné zastavit či zpomalit. Často jsou netrpěliví
a přepracovaní. Jejich zaměření na udržování image a dosahování výsledků
může vstoupit do cesty osobním potřebám a zdraví.
Styl řeči bývá nadšený, efektivní, motivující sebe a druhé k úspěchu. Vyhýbají se oblastem, které na ně hází špatné
světlo. Netrpěliví, když je konverzace
příliš dlouhá a nevede k výsledkům.
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Nebezpečím je pro ně soustředění na
vnější chválu či materiální odměny, až
ztrácí kontakt s tím, kým jsou uvnitř.
Klíčovým aspektem rozvoje je vystoupit z jejich image a sociálních rolí, cítit
své vlastní pocity a rozhodovat se sám
za sebe, co je důležité – kontakt se svou
autenticitou a její projevení.

Ennea-typ IV
ROManTIk

Soucitní, idealističtí, schopní emočních hloubek. Často zažívají pocit
nedostatku, touhu po ztraceném či nedostupném, což může vést k pocitům
melancholie a závisti. Jsou pak náladoví,
stažení a nespolupracující. Ve vztazích
hledají smysl a pocit hlubokého spojení. Jsou schopni tvořivě vyjádřit univerzální lidské emoce, často jsou umělecky
a esteticky zaměření. Ačkoliv jsou dobří
ve vytváření image („jsem jiný“), je pro
ně nejdůležitější být autentičtí.
Bývají vášniví, někdy přehnaně emotivní (dramata), jejich pozornost se přesunuje tam a zpět od vciťování se do
druhých ke své vnitřní zkušenosti.
V podstatě jsou individualisti, kteří
potřebují čas o samotě. Mají tendenci k subjektivismu, rádi mluví o sobě
a o emocích; sdílí osobní příběhy a ptají se na osobní otázky.
Klíčovým aspektem rozvoje a léčení je vyrovnat smutek a schopnost se
radovat. Dojít naplnění a uspokojení,
i když se zdá, že zkušenost či vztah je
nedostatečný či vadný. Žít v přítomnosti s otevřeným srdcem, a integrovat
tak radost a utrpení.

Ennea-typ V
POZOROVaTEL

Učení, bystří, analytičtí, na sebe spoléhající. Zaměřují se na intelektuální pochopení a shromažďování informací.
Potřebují soukromí a osobní autonomii; druhé lidi mohou vnímat jako rušivé elementy. Schopnost odpojit se od
druhých a od emočního tlaku jim dává
osobní svobodu a nezávislost, ale současně vytváří osamocení a izolaci.
Objevuje se zde lakota ve smyslu neposkytnout své emoce, svůj čas
a prostor; spoléhání na informace
a mentální svět ze strachu z nedostatku na emoční rovině.
Mnohdy jsou intelektuálně brilantní s množstvím znalostí, avšak

pocity a vztahy představují obrovskou výzvu. Rodina, přátelé a další lidé jsou důležití, nicméně lidé tohoto
typu vyžadují mnoho času o samotě,
aby mohli načerpat energii a zabývat
se svými zájmy.
Styl řeči bývá racionální a orientovaný na obsah (spíše než na pocity), nejlépe v jejich oblasti specializace. Mluví
stručně nebo v dlouhých proslovech.
Klíčovým aspektem rozvoje je vyrovnat tendenci stáhnout se a chránit svoje omezené zdroje s možností být plně
účastní v životě (včetně pocitů a prožívání). Jít k lidem (spíše než od nich)
a otevřít se, i když to znamená nepohodlí nebo konflikt.

Ennea-typ VI
LOaJÁLnÍ SkEPTIk

Zaměřují se na střežení bezpečí sebe,
projektu nebo skupiny. Aby necítili úzkost z nejistoty, předvídají problémy
(katastrofické scénáře) a někdy i přichází s řešením. Důležité je pro ně znát
a respektovat pravidla a vytvářet s druhými spojenectví, současně však mají
tendenci pochybovat o sobě a zpochybňovat i druhé. Mohou oscilovat mezi
skepticismem a jistotou, rebelem nebo
silně věřícím. Na jednu stranu pesimističtí a pochybovační, na druhou však
odvážní, laskaví a pozorní.
Někteří jsou „opatrní“ – váhají, obávají se a odkládají řešení. Jiní preferují zůstat v módu „silný“ – hrnou se
do akce a hledají fyzickou nebo ideo-

Foto: samphotostock.cz

logickou podporu, aby překonali svůj
strach. Nedůvěřiví a podezřívaví, což
může vést k ustrašenosti a držení se
zpátky nebo naopak k agresivnímu
a tlakovému přístupu.
Styl řeči: nastavování limitů sobě
i druhým, vážné otázky, diskuse o starostech, obavách a variantách „co-kdyby“.
Klíčovým aspektem rozvoje je podporovat a udržet důvěru v sebe sama, dru-

nost aj.). Bývá zde nestřídmost ve smyslu nadměrné konzumace idejí, zážitků
a někdy substancí.
Styl řeči: vyprávění příběhů, zábavnost; zaměřují se na pozitivní a mají
tendenci ignorovat nebo rychle „přerámovat“ negativní.
Protože jejich pozornost se rychle
mění (asociativní myšlení), je pro ně výzvou zaměřit se do hloubky a zůstat ve

každý typ má nejen své silné stránky a slabá místa,
ale i konkrétní možnosti rozvoje.
hé lidi a život obecně. Stanou se tak více
flexibilními a rozvinou odvahu jednat
i v přítomnosti pochyb, ambivalence
a nejistoty.

Ennea-typ VII
POŽITkÁŘ

Dobrodružní, spontánní, milující legraci, rychle a dopředu myslící. Většinou přinášejí optimistický a pozitivní
přístup do všech svých aktivit, což odráží jejich zájem o mnoho rozličných
oblastí. Nechtějí být limitováni k dělání
jedné věci a preferují ponechání všech
možností otevřených. Přináší to obtíže
se závazky, rozptýlení, nedokončování
věcí a přílišné sebepohlcení.
Svým image a přijetím od druhých se
zabývají méně než ostatní typy, byť často hrají roli „energetizátora“ skupiny.
Prioritu dávají zábavě, ať už ji naleznou
kdekoliv (cestování, intelektuální čin-

vybraném směru, ať už v práci, nebo ve
vztazích. Zpomalení, bytí v přítomnosti, akceptace bolesti a utrpení (u sebe
i u druhých) může přinést potřebnou
rovnováhu – integraci pozitivního myšlení se stinnou stránkou života.

Ennea-typ VIII
OCHRÁnCE

Entuziastičtí, sebevědomí, štědří a silní.
Mají tendenci mít kontrolu nad situací a vstupovat do vůdčích rolí. Energičtí a intenzivní, občas mohou být pro
druhé zastrašující. Nesnášejí pravidla
a nařízení, rádi si dělají věci po svém.
Mohou být silně dominující, konfrontační, excesivní a zlostní.
Dávají vysokou prioritu spravedlnosti a férovosti. Pokud cítí, že je druzí nechápou či nespravedlivě obviňují,
zaútočí. Objevuje se zde představa, že
slabost a zranitelnost vyvolává útok

z vnějšího světa, tudíž oni budou ti
silní a zaútočí první. Síla (a agrese)
za tímto účelem vytvořená může být
obrovská; testující druhé, zda jsou silní, nebo slabí, „se mnou, nebo proti
mně“, někdy až nesmiřitelná pomstychtivost vůči těm, kteří ublížili jim
(nebo těm, které ochraňují).
Většinou mluví asertivně, intenzivně
a napřímo. Mají tendenci být panovační a rychle se rozčílit.
Klíčovým aspektem rozvoje je sloučit kontrolu a prosazování se vzájemnou závislostí, spoluprací a zranitelností; využít přístupnou životní sílu
produktivním spíše než destruktivním
způsobem.

Ennea-typ IX
MEDIÁTOR

Vyrovnaní, přijímající, přizpůsobiví.
Lidé tohoto typu mají mnoho podob
a tvarů, ale všichni sdílejí stejný problém: vnitřní netečnost, nečinnost,
neschopnost pohybu. Ať už jsou líní
v tradičním smyslu slova, nebo tvrdě
pracující, mají potíže s ujasněním vlastních priorit („nevím, co chci, resp. spíše
vím, co nechci, než co chci“). Mají tendenci přizpůsobovat se druhým, aby byla pohoda. Je pak pro ně obtížně dívat
se dovnitř a zaměřit pozornost na sebe,
na své pocity, potřeby a směřování.
Vynikají ve schopnosti vidět všechny
úhly pohledu, bývají tak perfektními
prostředníky a mírotvůrci pro druhé.
Ve svém prostředí hledají harmonii,
což s sebou přináší tendenci vyhýbat se
konfliktům, raději ustoupit, než druhé
konfrontovat se svým pohledem na věc.
Styl řeči bývá přívětivý, ale často s obtížemi dostat se k jádru věci; mohou říct
„ano“, ale myslí „ne“ resp. „ano, slyším
tě, ale ještě nevím, zda budu souhlasit.“
Klíčovým aspektem rozvoje je vnímat sama sebe (své hranice); ujasnit si,
jaké je nyní jejich priorita. Prosazovat
se, dát si důležitost a integrovat harmonii a konflikt.
Použitá inspirace:
Lapid-Bogda, G. (2004). Bringing out the best of ourselves at work
– How to use the Enneagram system for success. The McGraw-Hill
Peter O’Hanrahan (2007). A quick-and-easy overview of the nine Enneagram types.
(www.enneagramworldwide.com)
Vlastní pozorování

JÓGA dnes

17

teRAPIe
Mapa světa
– jedinečný systém hodnot

Fungování člověka můžeme přirovnat k počítači, který má ve vybavení
základní software (instinkty) a v průběhu života jsou mu již od narození
vkládány další různé programy, které
mu umožňují zpracovávat situace, se
kterými se v životě setkává. Na základě
těchto programů pak posuzuje okolní
svět, vyhodnocuje, co je dobré a špatné,
co smí a nesmí, co je výhodné a nevýhodné, morální a neetické…

Foto: shutterstock.com

Pokud člověk nepřijme
plně svoji minulost
a neodpustí ostatním
a sám sobě, je nesvobodný.

neuro-linguistické
programování (nLP)
jako systém
rozvoje osobnosti
Ing. Ludmila desbrosseová

www.kouc-nLP.cz

neuro-linguistické programování je disciplínou psychoterapie a rozvoje osobnosti, která pomáhá pochopit, co člověka omezuje v jeho
úsilí a interakci s druhými lidmi.
Pomůže rozkrýt program v mozku, který brzdí jeho rozvoj, pochopit, co vlastně
chce a zda jeho úsilí, které vynakládá na nějakou činnost (např. profesní/studijní
zaměření), není pouze programem, který mu byl vložen do mozku v době, kdy ještě
neuměl sám rozhodovat a posuzovat, co je pro něho dobré. NLP bychom ale také
mohli pojmout jako přístup k efektivní komunikaci.
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Výsledkem těchto programů je určitý, pro každého člověka jedinečný,
systém hodnot, přesvědčení a kritérií, který je označován jako tzv. mapa
světa. Neexistují dva lidé, kteří by měli
identickou mapu.
Člověk si tedy v průběhu života buduje vlastní vnitřní svět (mapu světa), podle kterého vyhodnocuje dění okolo sebe
a své vlastní počínání. Setkává se i s různými obtížnými situacemi, s některými
častěji, než je mu příjemné. Chce situace změnit, nechce je opakovat, ale ony se
mu stále vrací. Může jít např. o formu
komunikace s druhými lidmi, výběr
partnerů, různé strachy a nejistoty, fobie, neúspěch v práci apod.
NLP svými specifickými přístupy pomáhá poměrně rychle a účinně

AUtOR:

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

identifikovat program, který člověka
brzdí v jeho životě. Za pomoci nástrojů
NLP pak může nalézt svůj „zdroj síly“,
který mu umožní získat žádaný výsledek. Každý člověk má přístup k vlastnímu zdroji síly, k situaci, kdy se cítil
skvěle, uspěl, měl potřebnou energii,
odvahu…, a tento zdroj využít k zvládnutí své aktuální situace.

Význam názvu neuro-linguistické programování:
 Neuro proto, že nlP pracuje se souhrnem představ, které si každý člověk
vytváří ve svém mozku z dané reality. Při
práci na změnách programu se v mozku
mění některá spojení mezi neurony.
 Linguistické proto, že řeč, (latinsky
lingua), propojuje náš vnitřní subjektivní svět s vnější realitou, dochází jejím
prostřednictvím ke komunikaci s okolním světem. Řeč (verbální i neverbální)
umožňuje předat vlastní představy a také způsob, jak ke svým představám docházíme.
 Programování proto, že náš mozek
pracuje na základě vžitých (převzatých
nebo přirozených instinktivních) programů, kterými se řídíme ve svém životě.

Bolest z minulosti
jako zdroj síly

NLP se tedy soustředí na rozklíčování programů, které nevyhovují, blokují úspěch, radost ze života, vnitřní
klid. A zároveň dodává nástroje, které
umožní žít psychologicky zdravě. Tento pojem vyjadřuje stav, kdy člověk přijímá sám sebe, svůj stav, svoji minulost
se vším, co obnáší, včetně odpuštění lidem, kteří mu ublížili.

Výběr z hlavních principů nLP:
 Neexistuje neúspěch, existují pouze zkušenosti.
 Komunikace probíhá neustále.
 Mapa není teritorium.
 Máme všechny zdroje, které potřebujeme.
 Vždy děláme tu nejlepší volbu, která je nám v daný moment dostupná.
 Za každou obtížnou situací či chováním se skrývá pozitivní úmysl.
neuro-linguistické programování je ve světě značně rozšířeno nejen mezi
terapeuty, ale i mezi lidmi, kteří se zabývají koučováním. A to jak ve sportovním prostředí, tak i v profesním a osobním životě.

Člověk si v průběhu života buduje vlastní vnitřní svět
(mapu světa), podle kterého vyhodnocuje dění okolo
sebe a své vlastní počínání.
zcela dobrovolně, ale přesto si na něj
stále stěžuje.
NLP umožňuje svými specifickými
přístupy zpracovat minulost (což je vše
do stávajícího okamžiku!), pochopit ji
a transformovat do přínosných energií. Minulosti se nikdy nezbavíme, co
se stalo, to se stalo se všemi svými důsledky. Co můžeme ale změnit, je náš
přístup k zážitkům z minulosti, naše
prožívání situací, které nás negativně
zatížily. Můžeme žít s celou minulostí
harmonicky a zároveň bolest z minulosti využít jako zdroj síly pro naši přítomnost a budoucnost.

Neuro-linguistické programování
je propracovanou technikou, kterou
zpracovali počátkem sedmdesátých let
20. století dva američtí přátelé, John
Grinder (lingvista) a Richard Bandler
(psycholog). Z pozorování práce tří
špičkových terapeutů (Virginia Satir,
Fritz Perls, Milton Erickson) zpracovali účinné postupy, které umožňují
lidem uspět, být flexibilní, docílit špičkových výkonů.
Příště: Jednotlivá specifika této disciplíny
a postupně i všechny základní principy, se
kterými NLP pracuje.

inzerce

„ … jen krůček ke krásným
a zdravým nehtům“

nLP svými specifickými
přístupy pomáhá poměrně
rychle a účinně
identifikovat program, který
člověka brzdí v jeho životě.
Pokud člověk nepřijme plně svoji
minulost a neodpustí ostatním a sám
sobě, je nesvobodný. Připomíná tak
osobu, která při výstupu obtížným terénem vláčí na zádech těžký batoh, a to

Světová novinkaa tva
tvarovaný skleněný pilník SAKURY s revoluční brusnou plochou obsahující minerál proti lámavosti a třepení nehtů. Brusná plocha je vyrobena ekologickým
způsobem. Pilník je víceúčelový: úchyt na úpravu kutikul a špička pro čištění nehtů. Více
informací o ergonomickém pilníku a prodeji naleznete na www.sakury.cz

80,5x119,5_sakury2_2012.indd 1

6.2.2012 18:20:58
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seriál o tantře

1. díl

Tantra

Ivana a Jan Knaislovi

www.knaislovi.webnode.cz

Odpověď na otázku, co je tantra, není snadná a nelze
ji odbýt nějakou definicí. Ani naše letošní setkávání
na stránkách časopisu Jóga dnes nedokáže zachytit
celou hloubku tantrické problematiky, přesto
se pokusíme připravit pro vás, čtenáře, alespoň
malé nahlédnutí pod pokličku této cesty.

Lakšmí
(hmat)
Šiva
(mysl)

Saraswatí
(sluch)

Brahma
(zrak)

Višnu
(chuť)
Kálí
(čich)

Ilustrace: Petra Řezníčková
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Tantra představuje jednu z duchovních cest. Nejde v ní však o tradiční
způsob uvažování a prožívání, tantrický přístup je tak trochu „buřičem“ na
ustálených cestách nazírání na svět.
Zcela mimo tradiční způsoby zkouší
uchopit neuchopitelné a sjednotit různorodé. Prostředkem na této duchovní
cestě je požitek, který si člověk dopřeje, ale zároveň si musí být trvale vědom
toho, že jde opravdu jen o prostředek,
nikoliv cíl. Pokud člověk dokáže svůj
prožitek požitku ovládnout, zastaví
dech, a tím i pohyby v mysli. Dojde na
konec cesty – ke sjednocení. Jako každá
duchovní cesta je i cesta tantry velmi
náročná a vyžaduje obrovskou dávku
vůle a touhy po sjednocení.
Každý z nás je plný tužeb, které
nás ovládají a jejich potlačením či namlouváním si, že nejsou, jejich existenci nevyřešíme. Tantra nabízí cestu,
jak využít jejich síly a zároveň se jimi nenechat spoutat. Tantra (či tantrajóga) je stejně jako jóga především
prací s myslí. Zjednodušeně řečeno
– zatímco techniky jógy jsou technikami čištění mysli, tantra většinou
mysl pozoruje. Hledá její přirozenost, obrací se k věčnému. Cíle
jógy i tantry jsou stejné, prostředky, jak cíle dosáhnout, se však liší. Jóga pracuje především s individuálním
úsilím jedince, tantra využívá většinou rituálů, často partnerských, vedoucích ke splynutí dvou rozdílných
jedinců. Někdy je jako prostředku použit i sex, který je však zbaven touhy
po tělesném uspokojení. Při tantrických rituálech hrají rozhodující úlohu představy, které vyžadují hlubokou
znalost od učitele tantry. Ve starých
védách popis tantrických technik
chybí a novodobé praktiky tantry
mívají s klasickou tantrou společný jen název, stávají se partnerskou
terapií, masáží, tělesným obcováním apod.
V našem novém seriálu
o tantře nahlédneme do starých spisů, budeme se věnovat
tantrické symbolice a zkusíme
se přiblížit ke kořenům tantry.
Začneme s trochou teorie. Základním symbolem tantry je rovnostranný trojúhelník. Zkuste se na něj
chvíli dívat a určitě vás upoutá jeden
z jeho vrcholů. Buď ten, který míří

vzhůru (symbolizuje boha Šivu a jeho princip), nebo pokud jej obrátíme,
pak ten hrot, který míří dolů (symbol
bohyně Kálí). Trojúhelník čili tři úhly (tri kóna) nám připomíná magickou
číslici tři. Celý vesmír je postaven na
principu tří. Trojúhelník často představuje základní trojice: začátek, střed,
konec – zrození, život, smrt – Otec,
Syn, Duch svatý apod.
Postavíme-li trojúhelník na vrchol,
máme zde Lunu a ženskou tvůrčí sí-

nebe a země, kdy spojením vzniká třetí, samostatná entita.
Abychom správně porozuměli trojúhelníku, musíme vědět, že v symbolice tantry znamenají jeho vrcholy
trojici božstev. Jsou to ti, o nichž už
jsme v dřívějších seriálech mluvili – Brahma, Višnu a Šiva. Respektive
také jejich ženské protějšky Sarasvatí,
Lakšmí a Kálí.
Máme-li trojúhelník nastaven hrotem nahoru, pak k Šivovi vedou dvě

Pokud člověk dokáže svůj prožitek požitku ovládnout,
dojde na konec cesty – ke sjednocení.
lu, symbol vody (jde o směr odkapávání) a introvertní povahy. Stojí-li
trojúhelník na základně, představuje
Slunce a vzepětí k božství. Je ohněm
(směr šlehání plamenů) a odkazuje na
extrovertní povahu.
Ze dvou trojúhelníků pak můžeme
vytvořit šestiúhelník (hexagram), který je symbolem anaháta čakry. Trojúhelníky však tvoří základ i všech
ostatních čaker. Dva propojené trojúhelníky, vsunuté do sebe, připomínají hvězdu, symbol nerozlučné jednoty

cesty. Vpravo je to cesta Brahmy, spojená s nádí (drahou) pingalou, sluneční
energií. Mužský princip, pozitivní, aktivní, usměrňující, který je spojen s manipúra čakrou, jejíž centrum najdeme
v solárním plexu. Vlevo je cesta Višnua,
spojená s nádí idou, měsíční energií,
která představuje ženský princip, má
meditativní charakter, je propojená
s adžňa čakrou, již nalezneme v oblasti čela. Obě dvě energie při vyrovnání
vytvářejí nadsmyslovou energii boha
Šivy, která je cílem tantrajógy.

Při tantrických obřadech Brahma
tvoří základ, zdroj tvořivé síly, mající 64 složek, který je příčinou zrození.
Višnu je pěstounem, ochráncem této
energie, která k ní přidává smyslovou
energii, dynamiku, vedoucí při vyrovnání k Šivově nadsmyslové extázi. Aby
k tomuto vyrovnání došlo ve správný
okamžik, musí být obřadu přítomen
tantrický guru.
Trojúhelník s vrcholem vzhůru jako
celek představuje mužský pohlavní úd
(lingam), který je též v tantře nejvyšším
symbolem boha Šivy. Hexagram tvoří
ještě druhý trojúhelník obrácený vrcholem dolů, který je ženským pohlavním
orgánem (jóní), symbolem Šivovy partnerky Kálí. Jejich prostoupení je zobrazením dokonalé rovnováhy. Lakšmí je
protějškem Višnua a Saraswatí Brahmy.
Hexagram bývá předmětem meditace
v tantře a ochraňuje od škodlivých vlivů.
Každé z jeho božstev je spojeno s nějakým naším smyslem: Lakšmí s hmatem,
Brahma se zrakem, Saraswatí se sluchem, Višnu s chutí, Kálí s čichem a Šiva
s myslí. Mysl (manas) je totiž považována také za jeden ze smyslů – zdrojů informací.

inzerce

Partner vaší komunikace
Korektury:

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

Překlady:

obousměrné překlady – běžné i méně časté jazyky

Přepisy textů:

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

Copywriting:

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

Analýzy, aktualizace textů:

analýzy, aktualizace a úpravy všech stávajících textů

Kompletní zpracování textů... www.redpen.cz ...vše, co vaše texty potřebují.
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O veganství
Humánní – ekologické – duchovní
Markéta sulánská

www.sulanska.com

Když ještě žila má babička, sedávaly jsme spolu v kuchyni a ona
vyprávěla příběhy o sobě, naší rodině, o sousedech a osudech
lidí ze své blízkosti. Vyprávěla o svých hodinách francouzštiny,
prababiččině velkém lodním kufru a jejích cestách za prací do
Ameriky. Milovala jsem ten svět, který byl tak podobný, a přeci
tak jiný než ten můj.
Informatika vše změnila. z období vnitřního života jsme se
vydali ven. z prostoru rodinného klanu jsme přešli ke globalizaci. A to nejen v tom negativním smyslu. Myslím tím globální
Vědomí. Všichni si více uvědomujeme sebe jako součást lidstva.
Všichni víme, že země má citlivý ekosystém. Rodina se rozrostla
na celou planetu. Už nemluvíme o přežití sebe nebo svého rodinného kruhu. Mluvíme o přežití lidského druhu. stal se z nás
uvědomělý jedinec, který propojil svět hmoty a ducha svou duševní citlivostí. Máme možnost volby. s každým dalším rozhodnutím bychom se měli ptát, která z možností nás přiblíží
k tomu být součástí rodiny lidstva.
Vegani nekonzumují žádné potraviny živočišného původu.
nechtějí zabíjet. nekonzumují mléko ani sýry, neboť stejně se
to obrovské množství zvířat musí nakrmit pracně a nákladně
inzerce
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vypěstovaným obilím, které by mohlo nasytit hladovějící třetí
svět. A to nemluvím o podmínkách, ve kterých je dobytek chován, o způsobu zabíjení a stravě, kterou je krmen.
Vegani jsou humánní a ekologičtí. Jejich duševní citlivost je napojila na dech této planety. to jsou důvody, které vám většina
veganů uvede, když se zeptáte proč. Já se však domnívám, že veganství nerozšiřuje vědomí pouze v rámci rodiny lidstva a této
planety. Pokud konzumujeme produkty rostlinné říše, posuneme
se v biologické hierarchii dále a i naše tělo, naše vnímání, naše
myšlení se stane rostlinnější, jemnější. Jsme mírumilovnější, žijeme ve vnitřní harmonii a lásce. netoužíme po boji o moc, ale po
přirozené prezentaci svých talentů. Meridiány jsou průchodné,
a my se tak snadno napojíme na energie vesmíru. Víme, že jsme
součástí něčeho mnohem většího a krásného. Víme, že jsme vesmírem a vesmír je v nás. Uvědomování si své duchovní podstaty
není jen díky meditační praxi, ale i jakéhosi globálně-vnitřního
napojení skrze jemné energie živočišně nezatíženého organismu.

Veganství není ani dogma ani výstřední
filosofie Hollywoodu. Je dalším
krokem člověka k naplnění jeho nejhlubší podstaty.
Veganství tedy není ani dogma ani výstřední filosofie Hollywoodu. Veganství je dalším krokem člověka k naplnění jeho
nejhlubší podstaty. Podstaty duchovní, vesmírné, dimenzionální. Veganství posouvá člověka k sobě samému, k Bohu, Universální Pravdě a lásce. Posouvá lidstvo k možnosti života bez
válek a utrpení. K možnosti projevu bytosti Osvícené.

Rozjasněte mysl i duši
aneb Jarní detoxikace

20. března začíná jarní rovnodennost. Už nemusíme mít
strach, že se ve čtyři odpoledne setmí. S astronomickým
jarem přichází uvolnění, rozkvět a rozpuk. Naše energie
se postupně probouzí z období zimní stagnace do větších
vibrací. Pulsuje! Žije! A díky
tomu máme do všeho větší
chuť.
Na jaře je snadné začínat
nové projekty a uskutečňovat
svá předsevzetí, protože příroda nám pomáhá.
Tak vykročte do krásného
jara, dejte o sobě vědět a rozjasněte svou mysl. Je jaro,
zkuste tedy něco udělat jinak.
Zkuste změnit to, po čem už
dlouho toužíte!

EDITORIaL

Cesta za jasnou myslí
Jakub Šamberger

www.energystudio.cz

znáte ten pocit, kdy večer ležíte v posteli, hodinová ručička se
dávno ponořila do noční poloviny ciferníku, ale oči máte doširoka rozevřené, hlavou se vám
honí milion myšlenek, a ať se
snažíte sebevíc, prostě nemůže-

te usnout? Vítejte v klubu zaneřáděných hlav!
z výše popsaného stavu nevede
žádná zaručená cesta. Můžete zkusit prášky na spaní, ale po čase si na
ně zvyknete. Můžete si dát skleničku vína před spaním, ale po čase se

stanete tichým alkoholikem, který aby
si vyčistil hlavu, popíjí skleniček stále
víc. Můžete si přilepšit něčím sladkým,
to je „zaručená rada“ jak usnout, ale
po čase se vám může stát, že se přes
kvalitně vyvinutý a vyklenutý prstenec
ani nepředkloníte, abyste z lednice vytáhli další půlnoční dobrotu.
Ale nezoufejte! tímto stavem prochází mnoho lidí. Pohybují se nahoru
a zase dolů, ale někteří se na „tom“ snaží

PŘílOHA JÓGA dnes
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VeLKÁ JARnÍ PŘÍLOHA
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VELkÁ JaRnÍ
PŘÍLOHa

stejně jako příroda i my
začínáme v jarních měsících pookřávat. Více se
usmíváme, otevíráme okna a provětráváme skříně, procházíme se venku,
postupně odkládáme
zimní svršky a v duchu se
již těšíme na první jarní paprsky slunce. Teplo, energie a životní síla,
kterou čerpáme nejenom ze slunce, je nyní
„vnitřním pudem“, který nás popohání vpřed!

pracovat. Hledají rovnováhu, aby se prudké
vzestupy a stejně prudké, ne-li ještě strmější,
propady co nejvíc přiblížily nule, tedy ideálnímu a vysněnému klidu. A ono s tím pracovat jde a vcelku úspěšně. Jen je třeba celou
situaci chytit za správný konec.
Říkáte si, že se mi to pěkně povídá? Ale
moji milí, já jsem jedním z vás! Bojuji zrovna tak. Jednou nahoru a jednou pěkně dolů.
Občas se mi podaří na chvíli ustálit na pomyslné nule. Ale nezáviďte mi, ten stav nikdy
dlouho netrvá. A jsem za to vlastně rád, protože kdybych docílil naprostého klidu mysli, nemohl bych chodit na svoji oblíbenou
lekci jógy, nemohl bych jít na večeři s přáteli, nemohl bych cestovat. Všechno by mě vyrušovalo. A tak se snažím všechny ty rušivé
elementy využívat ve svůj prospěch. Přestože vedu několik lekcí powerjógy týdně, snažím se najít si čas sám pro sebe, abych si šel
zacvičit na někoho jiného. to je úleva, když
nemusím nic říkat a mohu si všechny ty pozice prodýchat. Jednou týdně si také zajdu na
H.e.A.t. Program, kde se totálně vypotím.
Při lekci navíc nemám šanci myslet na nic jiného než na dech, jinak bych nejspíš z pásu
spadnul a s fialovým obličejem v křeči lapal
po kyslíku. Když nastane velká krize, sednu
si do auta, zaparkuji někde, kde nepřekážím,
a pustím si cd meditace a zase dýchám, vizualizuji, vkládám si do hlavy cíle, kterých
si přeji dosáhnout. někdy se také stane, že
stresovou situaci nezvládám ustát a napětí
se nemohu zbavit ani poskakováním a vytřásáním toho zapeklitého problému z hlavy a pak je na řadě nutnost zmizet na chvíli
na jiné místo. Kamkoli, kde mě nikdo nezná,
kde se mohu procházet, užívat si volna a „ničehonemusení“.
A když je krize naprosto nezvladatelná jakýmkoli z již vyjmenovaných způsobů, sepnu
ruce a prosím vesmír, ať mi proboha pomůže, protože si nevím rady, jak z toho všeho
ven. A jakmile to přání vyslovím nahlas a jasně ho definuji, strašně se mi uleví a v hlavě
se rozhostí klid. Moje mysl je najednou jasná
a všechno vidím tak nějak zářivěji.
Pokud jste dočetli až sem a ještě pořád si
myslíte, že nejsem úplný cvok, zkuste můj recept na vnitřní pohodu a vyrovnanost, který by se dal jednoduše shrnout do několika
hesel:
 Hýbejte se a cvičte pro radost.
 Jezte střídmě a zdravě.
 Pravidelně odpočívejte.
 Cestujte a poznávejte nové věci.
 Mějte radost z toho, že jste.
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Jarní restart organismu
Jana Altnerová

www.lifeinstitut.cz

Jaro přináší novou čerstvou energii a je předzvěstí nových
začátků. Jak ale energii čerpat, když jsou naše kanálky
ucpané? Znáte ten pocit, kdy se cítíte sklesle, občas vás
něco píchne, bolí hlava, s vyprazdňováním to není úplně
ono? navíc se prohlubují emocionální zmatky, máte pocit
stagnace a hlavu plnou přebytečných myšlenek?
V tom případě právě nastal čas pro restartující program. Záměrně
uvádím restartující program, protože skutečná detoxikace je trochu náročnější a je vhodné se jí podrobit po určité přípravě či konzultaci s odborníky. Vyžaduje důkladnější prostudování literatury
a komplexnější přípravu, včetně mentálního naladění. Každopádně
i restartovací jarní režim pomůže organismu trochu vydechnout.

Vyzkoušejte půsty

Zkuste se po určitou dobu vzdát potravin, které jsou pro vás už jen
rituály, aniž by přinášely žádaný požitek. Zkrátka si trochu vyčistěte své jazýčky. Začněte více souznít se svým tělem, vnímejte se. Někdy pomůže jen trochu zpomalit a hned může být lépe. Pokud se
rozhodnete pro změnu a najdete si vhodnou motivaci proč vlastně,
můžete zařadit i pravidelné půsty. K posílení naší vůle a odlehčení trávicí soustavy bude stačit pro začátek jeden den, třeba v době
úplňku. Pokud nezvládnete jenom pít, zařaďte zeleninu. Je potřeba
si svůj odlehčený den správně načasovat, pokud nejste zrovna v pohodě nebo řešíte náročné osobní či pracovní úkoly, do ničeho se nenuťte. I pro půst je důležitý soulad těla a duše. Zpočátku bude stačit
trochu se umírnit v jídle a třeba zařadit jen jeden den v měsíci, kdy
se sami sobě budete opravdu naplno věnovat. Zajdete si na masáž,
třeba zvládnete i cvičení, saunu, pak se možná budete cítit tak fajn,
že přidáte i tu zeleninu. Tak hurá do revitalizačního procesu, pokoušejte se o něj co nejčastěji. Až když zvládnete první krůček, posuňte se dál.

aromaterapeutické nebo lymfatické
Pravidelné saunování a kartáčování pokožky
Zásadité koupele
Meditace
Pohyb na čerstvém vzduchu
Správné dýchání
Dostatečný spánek

Odlehčené vaření

Účinek lněného semínka je znám už po
staletí. semeno lnu
obsahuje cenné omega-3 mastné kyseliny,
omega-6 mastné kyseliny, fytoestrogeny, je
také zdrojem slizových
látek a vlákniny, kromě
toho obsahuje spoustu
minerálů a vitamínů.
lněná semínka pomáhají předcházet zácpě,
především díky slizovým látkám a vláknině,
kterou hojně obsahují.
dokážou účinně rozpohybovat líné střevo,
a podporují tak detoxikační procesy. lněný olej, který se ze
semen získává, pomáhá snižovat hladinu cholesterolu, příznivě působí na prevenci kardiovaskulárních chorob. díky
svým cenným látkám pomáhá udržovat zdravou pleť a vlasy. Přírodní estrogeny, které obsahuje, pomáhají regulovat
menstruační cyklus a bolestivou menstruaci. Jak celá lněná
semínka, tak i olej seženete v prodejnách se zdravou výživou. Pozor si dejte na jejich expiraci, lněná semínka se rychle
kazí, proto vyžadují dobré skladování a rychlou spotřebu.

Yucca
Indiáni tuto rostlinu označili za strom života. Obsahuje cenné enzymy, saponiny, chlorofyl a celou řadu dalších účinných složek. Yucca nám pomáhá při detoxikaci
organismu, šetrně čistí především zažívací trakt. tato
metoda očisty je velice jemná. K dostání je v tabletách
v obchodech s přírodními doplňky nebo v lékárnách.

Foto: samphotostock.cz

Jarní jídelníček vyloženě volá po odlehčení. V zimě
jsme si dopřávali více tučných a smažených jídel, proto teď musíme dát tělu trochu oddechu. Výhodou je,
že lehká jarní jídla nejsou vůbec složitá na přípravu
ani na náš čas. A právě čas, který ušetříme, můžeme
bez výčitek věnovat sami sobě. Na jarním stole se pomalu začíná objevovat čerstvá zelenina, která je pro
náš organismus velice užitečná. Její konzumace pomáhá v boji s překyselením. Proto se jí nebojte a více ji do jídelníčku zařazujte. Inspirací vám můžou být
různé vegetariánské kuchařky, zde najdete spoustu
zajímavých receptů, aniž byste nutně byli vegetariáni.
Jde jen o to vykročit ze zaběhnutých stereotypů a otevřít se novému, a to i v kuchyni.
Posilujte játra čerstvými surovinami, bylinkami
a vyhněte se naopak smaženému a tučnému, alespoň
trochu omezte maso a mléčné výrobky, výrobky z bílé
mouky, různá dochucovadla včetně instantních výrobků, konzervovaných potravin. Vyřaďte na nějakou dobu alkohol, místo něj si připravte čerstvé ovocné nebo
zeleninové šťávy, pro jejich ještě větší hodnotu můžete
přidat prášek z mladého ječmene, pšenice či spiruliny,
které jsou k dostání v prodejnách se zdravou výživou.
Obsahují velké množství vitamínů, minerálů a chlorofylu, významně pomáhají organismu v boji s překyselením.
Nezapomeňte na klíčení. Klíčit můžete nechat
například fazolky mungo, vojtěšku, řeřichu a mnoho
dalších semen. Klíčky bohaté na cenné látky pak konzumujte samostatně nebo je přidejte do salátů. Zkuste vařit po nějakou dobu absolutně jednoduchá jídla
přirozených chutí. Popíjejte bylinkové čaje a celkově
se více hýčkejte. Budete překvapeni, jak dobře můžou
chutnat obyčejné pokrmy, zakládající se na minimu
použitých surovin. V jednoduchosti je opravdu síla.
Bylinky na podporu jater: Ostropestřec mariánský, kořen pampelišky lékařské, zeměžluč. Hotové
jaterní směsi, které jsou k dostání v prodejnách s bylinami nebo v lékárnách. I o jejich užívání se poraďte
s lékárníkem nebo s dalšími odborníky.

Lněné semínko
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Masáže – vhodné jsou reflexní,

Foto: shutterstock.com

Detoxikaci podpoří:
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Postup: Na olivovém oleji necháme zatáhnout rýži s červenou řepou, česnekem
a zázvorem, přidáme koření. Poté zalijeme 2,5 šálky vody, přidáme špetku soli,
čerstvý koriandr a vaříme. Na závěr ozdobíme koriandrem.

Jarní recepty
Mrkvová rýže

Potřebujete: šálek rýže basmati, 3 nastrouhané mrkve, 2 čajové lžičky kurkumy, 3 hřebíčky, polévkovou lžíci olivového
oleje, špetku soli, čerstvou petrželku
Postup: Na olivovém oleji necháme zatáhnout rýži spolu s kořením
a mrkví, asi po 3 minutách přidáme 2 šálky vody, trochu čerstvé
petrželky a jemně osolíme. Přivedeme do varu, pak plamen stáhneme
a pod pokličkou necháme dojít. Na
talíři ozdobíme najemno nakrájenou petrželkou.

Rýže s červenou řepou

Potřebujete: šálek rýže basmati, 2 nastrouhané červené řepy, čajovou lžičku

Očistný vývar

Potřebujete: 3 mrkve, 1 fenykl, petržel,
2 stroužky česneku, cibule, ¼ celeru, ¼ bílého
zelí, 2 brambory, 3 tyčinky celeru řepíkatého,
lžičku kurkumy, lžičku kmínu, sůl jen jemně
Postup: Zeleninu zalijeme přibližně
2,5 litry studené vody. Přidáme kurkumu
a kmín. Uvedeme do varu, pak stáhneme
plamen a necháme vařit 2,5 hodiny. Poté scedíme a podáváme. Vývar si můžeme
vzít s sebou do termosky a popíjet teplý
během dne.

Jablečný koktejl s mladou pšenicí
Potřebujete: čerstvě vymačkanou jablečnou
šťávu, 2 čajové lžičky prášku z mladé pšenice (k dostání v obchodech se zdravou výživou)
Postup: jablečný fresh smícháme s práškem z mladé pšenice.

inzerce

inzerce
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Místo dlouhého vaření si
zajděte na masáž nebo
si doma udělejte malé lázně:

Domácí peeling

Potřebujete: 1 dcl kvalitního bio slunečnicového oleje, 2 polévkové lžíce jemné
mořské soli, 3 kapky 100% citrónové silice
Postup: Vše rozmíchejte a po osprchování jemnými krouživými pohyby vetřete do pokožky. Poté nechte chvilku
působit a opláchněte. Po koupeli se
alespoň na 15 minut uložte do postele.

Detoxikační koupel

Potřebujete: 5 polévkových lžic
zeleného jílu, 5 kapek 100% silice
grepu, 1 dcl olivového oleje
Postup: napusťte si vanu (asi 38 °c)
a do koupele přidejte přísady, setrvejte 20 minut a poté se odeberte na lůžko a chvilku odpočívejte.
2x foto: samphotostock.cz

černé hořčice, 1 stroužek nastrouhaného česneku, špetku nastrouhaného zázvoru, trochu soli, lžíci olivového oleje, čerstvý koriandr

Probuďte každou
buňku svého těla!
www.energystudio.cz

Po zimě, která v nás zanechala spoustu nečistot, je nyní čas
na očistění těla a probuzení se! Pohybem, vhodnou stravou,
relaxací a meditací můžeme přispět ke své vnitřní očistě,
stejně jako můžeme přiložit ruku k dílu a vyčistit i své okolí.

Vnitřní očista
Ráno (nespěchejte)
 Vstaňte každý den ve stejný čas.
 Den začněte pozdravem slunci. Zacvičte si 6 kol a následně se
uvolněte v šavásaně (pozice mrtvoly).
 Zacvičte si sestavu pro detox
3krát týdně (viz kreslená sestava).
 Proveďte 2krát uddijana bandhu (pro pokročilé cvičence).
 Zařaďte po pozdravu slunci nebo po detoxikační sestavě plné dýchání a kapalabháti.
 Zklidněte se nádhí šódhanou.
 Relaxujte!

Průběh dne (střídmě jezte)
 Jezte střídmě a zkuste ze svého
jídelníčku vyřadit maso, pečivo,
mléko, kávu, alkohol.
 Pijte čistou, neslazenou vodu,
jezte rýži na mnohé způsoby,
dušenou zeleninu a večer místo klasické večeře zvolte zeleninový vývar. Během dne můžete
popíjet kmínový čaj, detoxikační čaj, a především čistou vodu.
Na www.jogadnes.cz naleznete očistný víkendový jídelníček
a mnohá doporučení, která se
týkají stravy.
 Dopřejte si lehký půst ve dnech
úplňku: 8. 3., 6. 4., 6. 5. V tyto dny,
jste-li zdraví, zkuste nejíst, jen popíjejte vodu. Nebo zvolte jednu potravinu, kterou v ten den budete
konzumovat (např. hroznové víno).
Zmírněte i veškerou svou aktivitu.

Každé ráno si udělejte čas na
krátkou detoxikační sestavu. Jednoduché pozice jsou
určené k očištění, a především k rozproudění trávicí
a vylučovací soustavy. na závěr proveďte kapalabháti.

1a

Večer (objevte vnitřní klid)
 Dopřejte si relaxační koupel, provoňte byt bylinkami z aromalampy, zapalte si svíčky a posaďte se do
zkříženého sedu. Přes ramena si přehoďte deku, aby vám nebyla zima.
 Pozorujte svůj dech. Nechte ho
volně proudit. Po chvíli přeneste
pozornost na kořen nosu (bhrumadijá bod) a pozorujte ho. Objeví-li
se nějaké myšlenky, barvy, obrazce, přijdou-li k vám jakékoliv informace či emoce, nechte všechno být
a jen pozorujte. Zůstaňte tak dlouho, dokud neucítíte vnitřní klid.
V začátku to může být trochu náročnější, ale pravidelnou praxí docílíte vnitřního uvolnění a pročištění
své mysli po každém dnu.
 Jděte spát před 23. hodinou.

Vnější očista
 Sprchujte se ráno i večer.
 Otevřete skříně a vyhoďte věci,
které jste za poslední rok neměli na
sobě.
 Vyčistěte byt, auto, pracovní stůl,
e-mailovou poštu, telefonní kontakty, tašku.
 Přemýšlíte-li, jestli danou věc vyhodit, zeptejte se sebe sami, proč ji
nemůžete vyhodit? Je to vzpomínka? Mohli byste onu věc ještě někdy
potřebovat? Všechno nepotřebné pryč, ať energie může proudit.
Zbavte se zbytečností a harampádí
nejenom doma a v práci, ale i ve své
mysli.

Šavásána (obr. 1a, 1b)
Položte se na záda, dejte nohy od
sebe, paže od těla a uvolněte tělo.
Vnímejte plynulý nádech a výdech.
Protáhněte se po krátkém uvědomění si dechu.

1b

Apanásana (obr. 2)
Přitáhněte nejprve pravou pokrčenou nohu na hrudník a vystřídejte
s levou. Opakujte 3krát na každou
stranu. zůstaňte chvíli v šavásaně
a relaxujte s krátkou masáží břicha.
Položte si ruce na břicho a krouživým pohybem jej promasírujte ve
směru hodinových ručiček. Udělejte
10 masážních kol. Opět zůstaňte ležet a relaxujte. Otočte se na břicho.

2

Bhudžangásana (obr. 3)
Opřete si ruce pod ramena. Položte předloktí vedle trupu. s nádechem zvedněte hrudník a položte
jej s výdechem. Opakujte 3krát a ve
třetím opakování
zůstaňte nahoře.

3
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Václav Krejčík

Jarní detoxikační
sestava

Ardha matsjéndrásana (obr. 7)
Pokrčte pravou dolní končetinu, umístěte ji přes napnutou levou dolní končetinu. zvedněte levou paži a zapřete ji
s výdechem za pravou pokrčenou nohu. Otevřete trup za pravým ramenem
a zůstaňte na 10 cyklů dechu. Opakujte na obě strany. (Mějte pokrčenou nohu přitisknutou proti trupu, aby nastal
„mačkací“ efekt.) Poté se položte.

5

6

dhanurásana (obr. 4)
zvedněte pokrčené nohy a trup. Paže nechte podél těla bez uchycení
za chodidla (jednodušší varianta).
chytněte kotníky a zatlačte s výdechem stydkou kostí do podložky.
s nádechem zvedněte trup i nohy.
dýchejte plným jógovým dechem,
který rozhoupe vaše tělo, pokud jej
provádíte správně. nehoupejte se
cíleně, ale praktikujte plný jógový
dech a mírný pohup nastane automaticky. s nádechem se trup zvedá a s výdechem klesá. Proveďte 10
cyklů dechu a vraťte se zpět. Relaxujte.

7

8

9a

Pupek zůstává na zemi, lokty jsou
mírně oddálené od země, hrudník je
zvednutý, hlava v prodloužení s krční páteří. zůstaňte na 5–10 cyklů
dechu a vraťte se zpět. zůstaňte ležet a relaxujte.

9b

Adho mukha švanásana (obr. 5)
Odtlačte pánev co nejvýše a vykročte vpřed. (Pozicí pouze projděte.)

Viparita karaní (obr. 8)
zvedněte vznesmo nohy za hlavu. Podepřete dlaněmi oblast ledvin. zvedněte šikmo nohy. (Pozici necvičte při
problémech s krční páteří, vysokým
krevním tlakem, při menstruaci a problémech s hlavou.) nepohybujte hlavou do strany!

sarvangásana (obr. 9a, 9b )
z předcházející pozice zvedněte nohy
směrem ke stropu. Jsou kolmo k zemi.
Podporu rukama směřujte níže k lopatkám. (necvičte – viz přecházející pozice.) nepohybujte hlavou do strany!
Poté pokrčte pravé koleno a položte
ho na čelo. zůstaňte na 5 cyklů dechu
a pak vystřídejte na druhou stranu.

Matsjásana (obr. 10)
Vsuňte napnuté paže pod tělo, pokrčte je a opřete se o lokty. zvedněte se
s nádechem a s výdechem se opřete
o temeno hlavy. (Pozor! nezvedejte ramena k uším!)

Šavásana (obr. 11)

Trikónásana (obr. 6)
napněte dolní končetiny. Vysuňte trup s nádechem za přední paží
a s výdechem se ukloňte. Opakujte
na obě strany, pak se posaďte.

Relaxujte.

siddhásana (obr. 12)
Posaďte se do jakéhokoli sedu. Pozorujte svůj dech. nechejte ho plynout.
Po zklidnění praktikujte kapalabháti.

10
11

Ilustrace: Petra Řezníčková
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UPOZORnĚnÍ
 Při provádění nácviku této
techniky si dejte pozor, abyste při práci břicha s výdechem
nepohybovali celým tělem
a zbytečně nepřenášeli napětí do obličeje a ramen.
 celý týden pravidelně věnujte čas tréninku.
stačí 3 cykly s 10–15 opakováními v jednom cyklu.
 Učte se koncentrovat na oblast kořene nosu a lebky, kde
při pravidelném cvičení této
techniky budete vnímat změny. V začátku tréninku sledujte
práci břicha. A až se tato činnost zautomatizuje, vnímejte
oblast kořene nosu a lebky.

kapalabháti
Tato technika se řadí mezi očistné a dechové techniky současně. Patří ke klasickým šatkarmas (očistným technikám). Podstatou je rychlý
výdech za pomoci stahu břišních svalů.
Technika pročišťuje krev, zbavuje
toxinů a přivádí všem buňkám dostatečně okysličenou krev. Masíruje
mozek, břišní orgány, mobilizuje tukové zásoby v oblasti břicha.

kontraindikace
Chronická onemocnění – vysoký krevní tlak, srdeční onemocnění, stavy po
cévních mozkových příhodách, akutní
zánětlivá onemocnění v oblasti břicha
nebo při epilepsii.

nácvik
Posaďte se do zkříženého sedu a vyrovnejte se. Vytvořte z těla stabilní podporu. Lehce zatlačte ramena dozadu a dolů.
Posuňte bradu mírně dozadu a zvedněte
hrudní kost, aby se uvolnila bránice. Uvědomte si dech, s nádechem rozšiřování
trupu do všech stran a s výdechem jeho
zmenšování. Tělo zůstává stále vyrovnané a vzpřímené.
Pomalu provádějte nádech a prudce vydechněte tak, aby nejdříve na-

 Při jakémkoliv náznaku nevolnosti, točení hlavy nebo bušení srdce přestaňte provádět
nebo upravte rychlost nácviku. V prvním týdnu se vyhněte
rychlosti a provádějte s pozorností na plynulost, pomalost
a prostorovost oblasti břicha.

razila břišní stěna do páteře
a současně se z nosu ozval zvuk
připomínající smrkání. O další nádech se nestarejte, proběhne spontánně. Soustřeďte se opět
na výdech, který je aktivní oproti pasivnímu nádechu. Tento postup provádějte pomalu cca 10krát
v jednom cyklu. Nespěchejte a soustřeďte se na precizní zvládnutí
techniky. Opakujte 3 cykly v pomalém sledu.

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
PŘílOHA JÓGA dnes

29

VeLKÁ JARnÍ PŘÍLOHA

Foto: Pavel nesvadba

REBaLanCInG

Psychosomatika,
symbolika
a orgány očisty

DETOXIkaCE
Jaroslava Vatay

www.vatay.cz

Zaradovala jsem se, když jsem před Vánoci zjistila,
přizpůsobit očistu potřebám svého těla a režimu. Pokud se
že tématem tohoto čísla bude jarní očista. Měla jsem
budete do něčeho nutit, nebudete stíhat nebo vám bude špathned další motivaci projít svou naplánovanou očistu
ně, pak se může stát, že nedojdete ke stanovému cíli. Také je
a zprostředkovat vám svou osobní zkušenost. Pro lepší
dobré si vzít k ruce poradce, terapeuta či léčitele, kteří se mepředstavu si dovolím být v následujících řádcích hodně
todami očisty zabývají a mohou vás celým procesem provést.
autentická.
Hydrocolon terapie a inventura co jíst/nejíst
Rozhodla jsem se, což bylo na celém procesu, jak jsem
Tuto terapii, kterou jsem si již dlouho přála podstoupit, abpochopila později, to nejtěžší. Již nějakou dobu jsem věsolvoval můj partner o týden dříve, a já tak měla i dobré refeděla, že potřebuji pročistit svá střeva, kůži, játra, plíce
a průdušky. Tedy v podstatě všechny hlavní orgány,
rence z první ruky. Na klinice jsem si zjistila, jak probíhá a jak
které mají na starost detoxikaci organismu. Tělo mi
se na ni připravit. Tím jsem měla jednoduše danou strukturu
také říkalo, že to nemůže být jen tak nějaká „dietka“.
svého prvního očistného týdne.
Po celou dobu očisVeškeré symptomy
(zbytnění těla,
ty jsem vyřadila: cuŠpatné trávení nepochází ani tak z potravy samotné, jako
zadržování vody,
kr (i v podobě medu
spíš z naladění, v jakém svou potravu obvykle přijímáme.
výkyvy váhy a náa sladidel), mouku,
Celý trávicí systém od úst až po vylučování je často odralady, plísně apod.)
lepek (gluten), laktózem našeho žití a postojů.
ukazovaly na jaszu, syrové ovoce a zenou stagnaci, tzv.
leninu, maso a ořechy.
„nepohyblivost, neživost” vnitřního (a tím i venkovního)
První dva dny byly nejhorší. Hlavně překlenout hlad, chutě
světa. Nedivila jsem se. Už toho bylo na můj tělesný sysa různé myšlenkové představy a zvyky. Třetí den jsem si udětém mnoho (úmrtí v rodině, plánování stěhování, pralala „výlet“ do obchodu a našla mnoho potravin, které neobcovní a finanční změny).
sahují výše zmíněné. Dokonce i různé tyčinky, těstoviny či
Rozhodla jsem se pro 21 dnů očisty a kombinaci němléčné výrobky.
kolika různých přístupů, aby to nejvíce vyhovovalo méPrvní návštěva hydrocolon terapie byla opravdu hodmu životnímu stylu a tomu, jak se chci cítit. Nebojte se
ně úlevná. Teď už vím kolik „bagáže“ jsem s sebou úplně
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Orgány, detoxikace a symbolika
JÁTRa jsou kolébkou nového života a jsou se životem úzce spojeny. Jako
výrobce žluči se podílejí na výrazu agrese. symbolika jater: rozlišování,
hodnocení, schopnost učinit věci stravitelnými, zbavit „jedu“, životní smysl, zásadní ladění a temperament.
PLÍCE – skrze jejich větvený vnitřní strom se můžeme spojit s vnějšími stromy a koloběhem dýchaní. symbolika: svoboda, důvěra, inspirace, komunikace, výměna, možnost volně se nadechnout, tj. mít křídla (svobodu). Práce
výměny a udržování kontaktu s vnějším světem; po kůži je to druhý kontaktní orgán vztahování se, spojení všech živých tvorů (dýcháme stejný vzduch).
LEDVInY jak známo jsou orgánem rovnováhy a partnerství. Mají za úkol
balancovat kyselé (mužský princip) a zásadité (ženský princip) síly. Uvádí
v rovnováhu extrémy, abychom mohli nalézt střed mezi póly i v našem životě.

2x foto: samphotostock.cz

kŮŽE je vnější hranicí a opevněním, které zprostředkovává kontakt, něžnost
a kožní dýchání. známé věty nám mnohé napoví: chtít vyletět z kůže, mít husí
kůži, nést svou kůži na trh, mít hroší kůži. Kůže je zrcadlem vnitřního duševního světa, psychických pochodů a reakcí. zprostředkovává pozornost, teplo, vnímání a je velkou citlivou projekční plochou jiných orgánů, např. střev.
STŘEVO zpracovává hmotné kvality, oproti mozku, který zpracovává ty
nehmotné (střevo a mozek mají velmi podobnou strukturu, jak složením
a inervací, tak i podobně vypadají). symbolika: příjímání, rozklad a asimilace (přizpůsobení), schopnost něco pro sebe vytvořit, přijmout to a přebytečné vyloučit.

Tělo, mysl a duch

Očistu těla jsem doplnila o myšlenkovou a emocionální očistu s využitím jemných meditačních a relaxačních technik, např. HeartMath™ či Chakra Sound,
a praktikovala jsem šest protahovacích orgánových
cvičení. Lze praktikovat také meditace nadabrahma
či vipássana, cvičit tchaj-čchi nebo hathajógu. Očista
mysli a ducha jde ruku v ruce s očistou těla.
líbil se vám článek? Využijte slevový kupón:



50% sleva BOdYWORK

inzerce

Nenechávejte
si svou zkušenost
s RAKOVINOU
jen pro sebe.
Podělte se
o svůj příběh
a motivujte
tak ostatní.
WWW.POSLIPRIBEH.CZ
Těším se na příběhy!

Petr Koukal
Mistr ČR v badmintonu
(prodělal rakovinu varlat)
Foto: Pavel Lebeda pro SPORT INVEST GROUP

Generální partneři nadace

Generální partner projektu

1. terapeutické ošetření

Psychosomatika, rebalancing terapie
a kraniosakrální biodynamika

Hlavní partner

Partneři

Jaroslava Vatay
www.vatay.cz
e-mail: info.vatay@gmail.com  tel: +420 773 299 343
NRVV_PPKoukal_inz80,5x119,5.indd 1
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zbytečně nosila. Proč mé vnitřní baterky pracovaly
jen napůl. Byla jsem také ráda, že jsem měla ten den
volno. Odpoledne se mi totiž udělalo hodně špatně,
a očista tak mohla proběhnout i „horem“. Byla jsem
vděčná, odlehčená a zklidněná. Dokonce i myšlenek
bylo méně a celkově jsem se cítila více pozitivně.
V průběhu očisty jsem uskutečnila ještě další dvě
terapie. Po čase už jsem neměla tolik chutí a hlad.
Nejvíce jsem jedla vařenou zeleninu a rýži. Vedlejším
efektem bylo, že jsem zhubla o 4,5 kg, cítila jsem, že
mám více energie a jsem méně „náladová“.

Probuzení

Foto: shutterstock.com

aneb Cesta za sny

Tuto prožitkovou relaxaci je vhodné si nahrát na diktafon
nebo do počítače. Budete-li se chtít uvolnit, nahrávka vám
uvolnění zprostředkuje lépe než jen četba. Pokud si budete
relaxaci pouze číst, vytvořte si okolo sebe příjemnou atmosféru a zkuste každé slovo prožít. Představujte si živě situace, které jsou v relaxaci popsány. Kdykoliv budete potřebovat,
zastavte se a „zasněte se“. Vydejte se na cestu a buďte si vědomi prožitků, které souvisejí s následujícími imaginacemi.
Václav Krejčík

www.energystudio.cz

Dny se začínají vyrovnávat s nocí,
a tak se i váš den stává delším. Vydáváte se na jarní procházku, protože cítíte potřebu nadechnout se
a uvolnit se.
Jdete podél potoka cestičkou pokrytou menšími a většími kamínky. Slyšíte tekoucí vodu, která šumí
a obemílá kameny v potoce. Vytváří
příjemný zvuk, ke kterému se poutá
vaše mysl. Mysl je zaplněná šumící
vodou. Cesta vás vede k lesu, do nějž
vstupujete. Jdete cestou obklopenou vysokými stromy, pod nohama
praskají větvičky a jehličí zjemňuje
vaši chůzi. Tu a tam zakopnete o kořen, tu a tam ho musíte přeskočit.
Cítíte, jak voní probouzející se příroda, slyšíte zpívající ptáky a občas vnímáte, jak skrz husté koruny
stromů probleskne sluneční svit.
Světlo prozáří větve a větvičky, které jsou lemované lehkým závojem,
mlhou zabarveného vzduchu. Paprsek slunce pohladí tvář a vy se zasta-
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víte. Upřete pozornost k pronikajícím
paprskům, které nabíjejí zvláštní silou.
Chcete zůstat a jen tak hledět. Plynule
dýcháte a relaxujete.
Něco silného vás láká do dálky. Vystupující magické světlo je poutem, jehož
záře vábí přiblížit se k němu. Toužíte ho
okusit a stát se jeho součástí. Sluneční
energie vás přímou cestou vede k sobě.
Ocitnete se na konci lesní cestičky, která vás za doprovodu šumějícího potůčku přivedla až sem. Jen několik krůčků
vás dělí od náruče světla. Vidíte jen světlo. Nikde nic není. Děláte velký krok, jako když překročíte nějakou etapu svého
života, která odezněla. Vydáváte se k novému poznání a novým zážitkům, aniž
byste věděli, co vás čeká. Jen vaše vnitřní
intuice vám říká: „Ano, udělejte to!“
Chodidla se ustálila po prvním kroku.
Vzpřímeně stojíte a máte pocit, jako byste dosáhli na slunce. Jako byste naplnili svůj život radostí a uvolněním. Žádné
ohrožení, žádný strach a žádné povinnosti. Jste naprosto volní a klidní. No-

hy se samovolně začínají pohybovat a vy
přes prvotní oslepení sluncem začínáte
prozkoumávat své okolí. Horská louka se
začíná proměňovat pestrostí barev. Hojnost květin je neuvěřitelná a připadáte si
jako v ráji. Motýli třepetají svými křídly, slyšíte zpěv ptáků, vůni trav a květin.
I takovou jemnost, jakou je pochodování
mravenců, jste nyní schopni zaznamenat. Vaše smysly se zjitřily a až po okraj
se naplnily. Pod hojností okolního světa
se musíte na chvíli zastavit. Uklidnit. Zjitřené smysly díky vašemu dechu ztrácejí
nadvládu. Postupně se ztišují a nabýváte
pocitu vnitřní stálosti.
V povzdálí vidíte zelený strom s krásně rozkvetlou korunou, jejíž plný květ
sahá až ke slunci. Máte pocit, že neexistuje zem a nebe, protože strom vyplňuje
celý prostor. Právě vysoký strom spojuje tyto dva světy. Slunce čechrá korunu
stromu, oživuje ji a jemným větříkem
provětrává zelenkavé lístky. Přicházíte
ke stromu, rozevíráte svou náruč a objímáte ho. Necháváte do sebe vstoupit jeho silnou energii, sílu země, která do něj
proudí skrz kořeny, sílu vesmíru. Vaše
tělo se naplňuje až po okraj. I ta nejmenší buňka dostává doušek „životní síly“.
Energie proudí krví, každý nerv vibruje
silou vesmíru a i v těch nejvzdálenějších
místech těla cítíte pulsaci nebo teplo.
Jemný větřík pročechrává mysl, která byla ještě na začátku této relaxace
plná informací, emocí, vzpomínek, přání a myšlenkových procesů. Vítr fouká
a vnáší svou lehkost do mysli. Mysl se
vyprázdnila. Odstupujete od stromu,
zvedáte ruce k nebesům a točíte se. Máte v sobě pocit vnitřní čistoty, klidu a neuvěřitelných možností. Nejsou hranice,
omezení. Je jen otevřený prostor, jehož
jste součástí.
Krásná volnost svobody vás zcela
prozařuje, a utváří tak fungující spojení těla, mysli a duše. Cítíte hloubku
svých možností a neomezenost svého
života. Jste silní jako strom, jehož koruna se tyčí do oblak. Nachází oporu
ve spojení kořenů a země. Celým vaším tělem proudí zářící energie. Sluneční paprsky pohltily nejenom silný
a zelený strom, ale i vaše tělo, které
splynulo se září vystupující z každého
koutu vesmíru. Jste pulsující bytost,
jež nemá hranice. Je ve vás vnitřní síla,
která vám umožňuje dělat vše tak, jak
jen si přejete.
Prožijte své přání právě teď a nezahoďte svou šanci! Vstaňte a jděte za svými sny!

P R O g R A M

dokondice
zdraví&krása

Po několika letech zkoumání, hledání, studií a praxe vzdělávacích seminářů přicházejí poradci zdravého životního stylu Václav krejčík
a Jana altnerová s dosud chybějícím a jedinečným Manuálem
kurzu DO kOnDICE zdraví & krása, který všem ženám i mužům,
usilujícím a zajímajícím se o hubnutí, změnu životního stylu, redukci
napětí a stresu, poskytne návod a odpoví, jak na to!
Desetiletá praxe Václava Krejčíka a Jany Altnerové přinesla mnoho zajímavých
a efektivních postupů a rad, jak dovést k cíli člověka, který chce hubnout a změnit svůj životní styl. S respektem ke zdraví, podmínkám a individualitě sepsali
své zkušenosti a rady přírodních a přirozených přístupů k hubnutí a zdraví.

Manuál obsahuje:

• 3 druhy jídelníčků na 21 dnů (hubnutí, kondice, bezlepkový a bez mléka)
• rady, jak se stravovat ve směnném provozu a dle ročních období pro
podporu metabolismu, trávení i vylučování
• příjemné a efektivní sportovní programy
• trénink vůle pomocí meditace a cílené postupy ke zvládnutí „změny“
• tipy na bylinky, recepty, rituály a jednoduché návody na očistu organismu
• návod na detoxikaci

...to vše a mnohem více je součástí programu
DO kOnDICE zdraví & krása.
Přihlaste se do intenzivního, individuálního kurzu hubnutí, relaxace,
time-managementu a zdravého životního stylu!
• Jedinečný koučink pro zdraví a životní pohodu
• civilizační nemoci a jejich přírodní řešení
• efektivní principy hubnutí dle ročních období a tvarování postavy

VeLKÁ JARnÍ PŘÍLOHA

• Řešení stresu a napětí
• Individuální přístup
Foto: samphotostock.cz

w w w. d o k o n d i c e . c z

inzerce

Letní prodloužený

víkend na Hluboké
5.–8. července 2012
Krása jižních Čech, malebná příroda, cvičení powerjógy a hathajógy,
meditace a letní dovolená, to je 4 denní prodloužený víkend
s Václavem Krejčíkem a Jakubem Šambergerem
Místo konání: Parkhotel **** Hluboká nad Vltavou Cena: 4499 Kč

Více informací na: www.energystudio.cz
PŘílOHA JÓGA dnes
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AstROlOGIe

astrologické úvahy
o znameních
zvěrokruhu a našich
primárních
potřebách
Liliana Fibigerová

www.astrodilna.cz

Liliana Fibigerová
w w w.a s t r o d ilna .c z

ASTROLOGICKÁ PORADNA NABÍZÍ:
 prožitkové semináře, cesta
k sebepoznání a změně osudu
 individuální konzultace
 poradenství pro páry
 kurzy
Info a přihlášky: www.astrodilna.cz

Foto: samphotostock.cz

PaRTnERSkÉ HOROSkOPY
Zdena Hrdinová

z.hrdinova@volny.cz

Vztahy se znamením Lva

Přátelé ve znamení Lva vám mohou ve
svých nejveselejších chvílích perfektně
padnout, a přesto vás budou ničit, jak
ostatně přísluší znamení ovládanému
Sluncem, které vládne srdci. Tématem Lva
plynoucím z jeho vztahu k pátému domu, jsou děti, zábava a sympatie veřejnosti. Podobně jako Berani i Lvi dokážou být
dětinští do té míry, že je těší být středem
pozornosti a arbitrem pravidel.
Pokud se přátelíte se Lvem, rozhodně mu
nebo jí nemůžete říkat, co má dělat, zejména jde-li o zásnuby, aktivity na veřejnosti či
něco šokujícího. Přátelé Lvi jsou šlechetní
dobrodinci a vkládají mnohem více energie
do vztahu s okruhem lidí kolem sebe než
s jednotlivci. Charakteristickým rysem Lvů
je noblesní odpovědnost. Milenci se znamením Lva jsou pochopitelně šťastnější při pohledu do zrcadla, ale ve své nejlepší formě
si přejí, abyste byli stejně úžasní jako oni,
a dávají přednost partnerům, kteří nejsou
tak řečeno „zformováni“. Mohou být vášniví bez toho, aby byli smyslní, a sex s nimi
bývá silácká a uklidňující aktivita. Mimochodem často k sobě přitahují Kozorohy!

Vztahy se znamením Panny

Přítel se znamením Panny vás nikdy nebude kritizovat... Tedy ne do očí. Tito
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temperamentní a bystří lidé jsou vysoce
tolerantní vůči šprýmování jiných, protože bolest ze ztráty někoho z jejich kruhu
je pro ně příliš nesnesitelná. Panna pozná,
když nejste ve své kůži, a bude vám klást
starostlivé a chápavé otázky, aby zjistila co
se děje. U Panny s jejím sebepozorováním
také dochází ke konfliktu s možností být
tím, co se považuje za dobrého přítele,
čímž chci říct, že stranou, která udržuje
kontakty, zřejmě budete muset být vy.
Dobře chápe zájem o domov, a přání, aby
věci byly na svých místech. Odezvu u nich
nachází i jejich touha po bezpečí, ale zdá
se, že zrovna tak touží po nových zážitcích,
které jsou lákavé, a přitom neohrožují.
Co se týče Panen v mileneckém životě, potřebují poradit, aby jednoduše prociťovali to, co cítí, a přestali to rozebírat!
Milenec se znamením Panny bude mít jednoznačné názory na to, co říkáte, co si oblékáte, kam jdete nebo s kým trávíte čas. Ale
přijít na to, co sám schvaluje, může chvíli
trvat. Velké vášně nejsou úplně jejich přirozeností, totéž se týká i přizpůsobivosti. Jaká
máte očekávání a proč si myslíte, že se přizpůsobí, když jste jim neřekli svoje přání?
Jste ochotni jít na procházku, je-li třeba?
Panna je znamení s velkou a trvalou krásou: lidé narození ve znamení Panny dostávají do vínku nesmírnou zdrženlivost!

Horoskop pro jarní měsíce
Beran (21. 3. – 19. 4.)
Jarní čas je pro vás v duchu
velkého pracovního nasazení v rychlém tempu. Pravdou je, že až
do letních měsíců budete sklízet velké
úspěchy, krom jiného i finanční. stále ještě přehodnocujete partnerské
vztahy, jistě neunikly hluboké analýze.
Analytický duch se zaměřuje i na různé
organizace a spolky. důsledně posuzujte kvality hlavně těch, jejichž členy jste.
Býk (20. 4. – 20. 5.)
Až do léta vám planeta Jupiter
naznačuje směr, kterým byste
se měli vydat, aby vaše budoucnost
byla zajištěna. zároveň vás vybízí k činu, kterým byste tohoto cíle dosáhli.
Je třeba definovat své potřeby a touhy.
změny zaměstnání a postup se vám
zřejmě nevyhnou.
Blíženci (21. 5. – 20. 6.)
Jaro je obdobím, kdy je třeba
zamyslet se nad vším, co jste
prožili a prožíváte, a vyvodit z toho
pro sebe určitá ponaučení. Uvědomit
si, co vás pozitivně motivovalo a co
naopak blokovalo. takové hodnocení
vám může pomoci vstoupit do nového cyklu s vědomím toho, co chceme

V dnešní době si většina lidí netroufá
otevřeně mluvit o své fascinaci nebo
strachu z temných stránek lidské povahy, násilnických sklonů, ze sexuality
a peněz jako nástrojích moci, o vlastních frustracích a děsivých snech.
A přesto jsou tyto záležitosti součástí
našeho života, pro někoho jako tíživá
realita, pro jiného jako pikantní zpestření nudného dne. Astrologie je spojuje s principem Štíra. Každá lidská duše
má svou část, která je na tento princip
vyladěná a uzpůsobená na vstřebání
všeho tajemného a magického.
Všimli jste si, že některá znamení zvěrokruhu jsou méně oblíbená
nebo přímo obávaná? Jedním z nich
je znamení Štíra. ŠTÍR souvisí s lidskou potřebou bezvýhradného přijetí
a podstoupení nejhlubší transformace skrz
odevzdání se. Naplnit tuto potřebu by
však vyžadovalo poznání a přijetí jak
sebe, tak i druhého komplexně, jako
člověka božského a ďábelského. Snad
proto lidé ve znamení Štíra tak často
podstupují výpravy do svého „podsvětí“, setkávají se s temnými stránkami

svého Já, provokují ostatní, aby poznali jejich stín, sílu nebo slabost, pitvají,
zkoumají a analyzují. Každý z nás má
svou štíří část duše, někdy jí podléháme, jindy ji potlačujeme. Ale každopádně, pokud ji poznáme a dostaneme
pod kontrolu, otevřou se před námi
horizonty znamení Střelce.
STŘELEC představuje vítězství
světla nad tmou, intelektu nad pudovostí. Kentaurus, jenž je se svým
impozantním zjevem – napůl zvířetem, napůl člověkem – symbolem tohoto znamení, jej plně reprezentuje.
Zapřáhnutí přírodních sil do služby
něčeho vyššího, co dává životu nový
rozměr, svobodná lidská vůle, a především potřeba žít podle vlastního přesvědčení, v souladu s vírou a pravdou – to jsou
základní potřeby člověka s vědomím
Střelce. Otázkou je, v jaké rovině se toto vědomí nachází. Střelec primitivního založení bude sledovat své ideály se
stejnou vervou, s jakou bude kultivovaný a duchovně založený člověk téhož
znamení dobývat vznešené horizonty.
V každém z nás je Střelcův oheň pří-

tomný, a tak máme společnou snahu
vytvořit si svou vlastní životní filosofii
a měřítka. Odsud je jen krok k vytvoření systému pravidel a zákonů, které
zajistí jejich realizaci. A to má na starost princip Kozoroha, opět částečně zastoupen v každém z nás. Chrání
nás před selháním a zajišťuje pravidla,
podle kterých se náš život odvíjí.
KOZOROH pohlíží z nadhledu, aby
se ujistil, že je vše v pořádku a správně
nastavil hranice. Primární potřebou lidí se silným aspektem Kozoroha je získat jistotu a zaujmout své místo. Pokud
necítíme vnitřní jistotu, potřebujeme
postupovat podle pravidel, přidržet
se nějaké předchozí zkušenosti, spolehnout se na vnější autority a získat
potvrzení z vnějšku, pokoušíme se
uplatnit kontroly atd. Tento druh jistoty však nelze nabýt tím, že se ukázníme, vyhovíme, ani tím, že budeme
dobří. Není to jistota, kterou nám diktuje svědomí. Zrcadlí skutečný stupeň
našeho vědomí, je to míra naší opravdovosti získaná postupným vývojem
a zráním.
(pokračování příště)

a co můžeme. Jaro vám dovoluje zbavit se
překážek!

Váha (23. 9. – 22. 10.)
V tomto období jste schopni řešit problémy do hloubky,
a tak snadno nacházíte východiska
i z těch nejsložitějších situací. Pomalu
ale jistě rozplétáte klubko problémů,
které vás trápily a možná ještě trápí. Od léta budete mít více možností,
máte se na co těšit!

Kozoroh (22. 12. – 19. 1.)
Jarní měsíce jsou pro vás výborně
nastavené pro cestování. toužíte
hledat a nalézat duchovní i materiální poklady světa. Intelektuální činnost vás příznivě
stimuluje. Prosazujete své názory a odvážně
je všem vysvětlujete. tento čas je také vhodný pro začátek nových sportovních aktivit,
jste schopni dotáhnout svůj záměr.

Lev (24. 7. – 23. 8.)
Jste pracovně na vrcholu. stimulujete své úsilí o dosažení společenského
úspěchu a vlivu. tato doba vám také přináší možnost opustit neperspektivní povolání. Můžete očekávat ocenění své práce,
zvýšení platu apod. Pokud máte chuť začít
studovat něco nového, tak neváhejte.

Štír (23. 10. – 21. 11.)
čeká vás nový cyklus, je třeba
odhodit staré a nepotřebné.
Vše, co již v dalším žití nechcete vláčet
s sebou. nepodceňujte své zdravotní
problémy, mohly by se stát chronickými, buďte k sobě přísnější a důslednější. Budete navazovat nové přátelské či
partnerské vztahy. Provozujte více společenských aktivit.

Vodnář (20. 1. – 18. 2.)
Jste odvážní a iniciativní, zejména
pokud jde o finanční záležitosti.
Jste přímo posedlí touhou něco změnit,
renovovat. Vaše duševní energie se ubírá
jinými směry, než jste zvyklí. láká vás tajemno. nezapomínejte na rodinný život,
můžete cokoli pozměnit ve svém obydlí.
Je vám nakloněno vše dotáhnout. začátek
léta bude znamenat posun.

Panna (24. 8. – 22. 9.)
zřejmě překypujete konstruktivní
energií, která vás silně dynamizuje.
Vyvíjíte řadu iniciativ a jste na vše připraveni. Vaše fyzická forma je obdivuhodná.
dost pravděpodobně budete mnoho své
energie věnovat práci, kterou velmi dobře
zvládáte. Aktivní část své osobnosti můžete díky svému entuziasmu a dynamice
dobře uplatnit v jakémkoli sportu.

Střelec (22. 11. – 21. 12.)
Je vhodná doba pro změnu
nudného povolání, možná
jste již změnu provedli… Jste schopni zmobilizovat své síly, zlepšit svou
práci, a přispět tak k úspěšnosti podnikání. nyní jste zcela připraveni čelit
svým nedostatkům. Máte v sobě přetlak energie, sportovní aktivity vám
jen prospějí.

Ryby (19. 2. – 20. 3.)
stále se vám daří navazovat nové kontakty, ať již pracovní, přátelské, či společenské. Pokud jste si ještě
nenaplnili vysněnou cestu do zahraničí,
tak právě tyto měsíce jsou pro cestování
výborné. Mnoho energie věnujete svému
partnerovi, v případě nedorozumění se raději vyhněte konfliktu. Pozor na osočování obchodních společníků.

Rak (22. 6. - 23. 7.)
Vaše energie, tvořivost i nadšení se nejlépe uplatňuje v rámci nějaké skupiny. toto období je vhodné pro
vyhledávání společnosti, návštěvu klubů,
kroužků, zájmových skupin, večírků apod.
také je třeba si dořešit rodinné vztahy.
dohody a spolupráce jdou ruku v ruce.

JÓGA dnes
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seRIál O FenG ŠUeJ

XVI. díl

Prostor v nás a okolo nás
Ing. Marie Šárka Fišerová

mariesarka@post.cz

Feng šuej nám nabízí rady, jak pomoci sami sobě, a především nás podněcuje,
abychom byli stále vědomě aktivní, neboť v životě skutečně jde především o náš
neustálý vývoj a proměnu.
Víme, že feng šuej pracuje s prostorem. Zimní období či počasí nám bezesporu prostor zásadním způsobem ovlivňují. I my lidé jsme součástí prostoru, který nás ovlivňuje, a my ovlivňujeme prostor. Proto je tolik důležité, zvláště teď na
počátku jara, provést nejenom dokonalou očistu prostoru, ale i očistu těla.

Foto: shutterstock.com

„Chceš změnit svět? Pak změň nejprve sám sebe.
Chceš změnit sám sebe? Pak zůstaň zcela tichý v moři ticha.“
Sri Chinmoy

DVEŘE a VCHODY

Primárním účelem dveří je přijímat
dobré věci, o něž máme zájem, a odmítat věci negativní a škodlivé. Dveře se
vztahují ke svému domu nebo pokoji
jako ústa k tělu, a proto mají energie
dveří a vchodů klíčový podíl na utváření feng šuej celého prostoru. Dva
ústřední faktory u dveří jsou: jak se
energie dostává ke dveřím a dovnitř,
a jak vtéká a působí uvnitř prostoru.
Energetickou funkcí dveří je svádět
energii do prostoru, v němž působí.
Žádoucími energetickými charakteristikami v domě nebo místnosti
jsou plynulost, vyváženost a harmonie. Nežádoucí je energie zablokovaná, chaotická, stagnující, překotná
nebo pichlavá.

Jednotlivé prvky feng šuej
a další důležité oblasti
V učení feng šuej existuje mnoho léčebných zákroků pro individuální prvky,
které utvářejí a zkrášlují obývané prostory v mnoha domech. Mezi tyto prvky
patří dveře, okna, zdi, chodby, schodiště, střešní okna, trámy, krby a domácí
spotřebiče. Všechny tyto prvky ovlivňují energii domu.

Zákryt dveří

Dveře umístěné přes chodbu naproti
sobě mohou být energeticky souhlasné, nebo nesouhlasné v závislosti na
tom, jak jsou v zákrytu.
 Když jsou dveře stejné velikosti
a dokonale v zákrytu, jsou souhlasné,
nevzniká žádný problém.

Foto: samphotostock.cz

 Když jsou dveře stejné velikosti a dokonale nesouhlasné, je to také
v pořádku.
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 Dveře stejné velikosti, mírně mimo zákryt, mohou mít za důsledek
neshody a konflikty mezi obyvateli místností. Tyto dveře vyléčíte, když
mezi ně zavěsíte křišťál nebo větrnou
zvonkohru.
 Když dveře zjevně v zákrytu nejsou,
proveďte léčbu zrcadly na dvou zdech.
 Když jsou jedny dveře větší než
druhé, umístěné přímo naproti sobě,
větší dveře menší pohltí. Tato situace
má podstatně větší vliv v případě, že

jedny z dveří jsou do ložnice, koupelny nebo kuchyně. Léčbou je zavěsit
do chodby mezi tyto dveře broušenou křišťálovou kouli.

Chybějící dveře

nazývané „prázdné“ jsou interiérové
dveře, které u vchodu fyzicky chybějí.
Takový stav je v pořádku u obývacího
pokoje, jídelny a kuchyně. Velký problém představuje, pokud vchod vede

na majetek. Léčbou je samozřejmě jejich úprava, oprava nebo výměna.
To, zda vstupujete do prostoru přímo, nebo v úhlu, ovlivňuje kvalitu vaší
zkušenosti i celkový běh života a hluboce determinuje stav vašeho těla,
mysli a ducha. Přímý vchod symbolizuje řádné a vyvážené energie, zatímco
vchod v úhlu implikuje nerovnovážné
nebo neuspořádané účinky. Feng šuej
charakterizuje dveře v úhlu „zača-

Primárním účelem dveří je přijímat dobré věci, o něž máme
zájem, a odmítat věci negativní a škodlivé.
rované dveře, které nosí ki zla“. Mezi
problémy vytvářené dveřmi v úhlu patří fyzické nemoci (obtíže páteře, kos-

Foto: Shutterstock.com

do ložnice nebo koupelny. Chybějící
dveře do ložnice mohou znamenat, že
je partner často pryč a manželství se
může rozpadnout. Dveře proto určitě
osaďte, náhradním řešením je opatřit
závěs.
Když cestou po chodbě musíte projít třemi nebo více dveřmi za sebou,
vzniká negativní situace nazývaná
„šíp v srdci“. Každý vchod postupně
zhušťuje a zužuje proud ki, až nakonec působí jako vystřelený šíp, který
probodne osobní ki obyvatele domu.
A když tato chodba končí u koupelny
nebo ložnice, je situace kritická. Jako
léčbu zavěste v chodbě mezi jednotlivé
vchody po cestě dvě nebo více broušených křišťálových koulí.
Když jedny dveře fyzicky narážejí
do druhých, nastává stav nazývaný boj
dveří, který může vyvolat konflikty,
hádky a vzájemné nepochopení mezi
členy domácnosti. Tento princip platí pro všechny dveře v domě – vnitřní,
vnější, záchodové i do pracovny. Jako
léčebný zákrok zavěste na každou kliku bojujících dveří na dotýkajících se
stranách jasně červený textilní střapec.
Když nelze dveře lehce otevřít, správně nefungují, nebo když na podlaze
či v rámu pokaždé uvíznou, nemůže energie v domě volně proudit. Vyskytne-li se jeden z těchto problémů
u hlavních vchodových dveří, může
trpět problémy celá domácnost. Když
váznou dveře u manželské ložnice,
může to potlačovat nebo blokovat
kariéru. Problémy dveří do pracovny mohou vytvářet zmatek v daních
a účetnictví. Dveře do jídelny se vztahují k finančnímu prospěchu a dveře
do kuchyně působí jak na zdraví, tak

tí a kloubů), emocionální deformace,
nehody a kopec smůly. Léčbu dveří do
úhlu provedete zavěšením dvou větrných zvonkoher nebo křišťálových
koulí, jednu zevnitř a jednu zvenku
těchto dveří.

Okna – oči vašeho domu

To, jak ze svých oken vidíte, silně
ovlivňuje vaši psychiku, energii a každodenní aktivity. Okna, která se otvírají ven, se cení víc než okna, která se
otvírají dovnitř, stranou nebo vzhůru,
protože okna otvírající se ven nasávají více energie do domu. Váš pohled
z okna je dobrým obrazem vašeho

vztahu k okolnímu světu. Okna jsou
symbolicky spojena s očima – poškozená nebo zastíněná mohou způsobit
únavu očí a ostatní problémy se zrakem.
Když je pohled z oken zastíněný, může trpět jak vaše kariéra, tak budoucnost. Navíc zastíněná okna mohou
vyvolávat depresi, stagnaci a frustraci. Pokud křoviny, stromy nebo jiné
překážky zakrývají okna, zastřihněte
je. Máte-li přímo před okny vzrostlý
strom, můžete přiříznout větve a zavěsit zevnitř okna broušenou křišťálovou kouli nebo mezi kmen a okno
zvenku zavěsit příjemně znějící větrnou zvonkohru. Okna zastíněná zevnitř jsou stejně špatná jako okna
zastíněná zvenku.
Okna by se měla otvírat hladce
a snadno, umožňovat dobrý výhled
a maximální viditelnost. Porouchaná,
poškozená, rozbitá nebo barvou slepená okna mohou znamenat problémy se zrakem. Velký nadbytek oken
(reprezentují hlasy dětí v domě) ve
srovnání s dveřmi (reprezentují hlasy
rodičů) může způsobit, že rodičovské
hlasy nebudou slyšet a děti převezmou kontrolu nad domácností.
Když je okno ve zdi příliš vysoko a nedovolí vám vidět ven, můžete se cítit
v nepohodě, ovládaní nebo utlačovaní, a to zvláště tehdy, když jsou vysoká
okna v ložnici. Je-li situace zneklidňující, zavěste na zeď pod okno obraz
s motivem venkovního prostředí anebo zrcadlo.
Podle principu feng šuej, ve kterém
dům reprezentuje fyzické tělo, představují střešní okna díru v zádech nebo v hlavě. Nejnebezpečnější je střešní
okno nově přistavěné do již existujícího domu. Střešní okna v kuchyni či
ložnici mohou ovlivnit finanční a fyzické blaho člověka. Střešní okno lze
vyléčit zavěšením křišťálové koule ve
středu místnosti.
A jedna stará dobrá rada na závěr:
na jaře je dobré vždy kompletně vygruntovat celý dům. Můžete i vymalovat. Je to skutečně zaručený lék na
všechny chmury a znaly ho už i naše
babičky. Ony byly totiž i bez studia rozenými odbornicemi na feng šuej.
Příště budeme pokračovat v jednotlivých prvcích (šikmé zdi, schody, stropy,
trámy, pilíře a sloupy).
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seriál o čaji
nálevu (za nejlepší se považoval průzračně bělavý nálev
面色鲜白) a ušlehaná pěna (nejlépe taková, která nezanechala v čajové misce žádné stopy 著无水痕). Není nezajímavé, že dnešní japonský čajový obřad se v jistém ohledu
podobá přípravě čaje za dynastie Sung.

Putování
s čajem

V důsledku rozmachu čajových klání a stále se zvyšujících
požadavků na čaj, který se posílal na císařský dvůr, inovovali pěstitelé čaje také způsob jeho zpracování. Ke slovu se
dostává umění a čajové koláče se nyní lisují s nejrůznějšími
motivy – mezi nejdražší pak patřili koláče s drakem nebo
fénixem 龙团风饼určené především pro potřeby císařského

www.udžoudyho.cz

Čajové klání

Šlehaný čaj a čajová klání

3x foto: Archiv autorky

Lenka Vlasáková

Drak a fénix

Za dynastie Tchang (7.–10. století), o které jsme hovořili
v minulém díle, došlo k rozvoji čajového průmyslu
(pěstování čaje, jeho zpracování a následný prodej atd.)
a čaj se rozšířil jak mezi obyčejný lid, tak i mezi vyšší
vrstvy včetně císařského dvora. Nicméně k ještě větším
změnám a inovacím v čajové kultuře dochází za následující
dynastie Sung (10.–13. století), s níž se pojí především
nový způsob přípravy čaje a umělecké zpracování
čajových koláčů. Rozvíjí se také obchod s čajem a je zřízen
první úřad dohlížející na obchod na Čajové stezce.

Dřívější způsob přípravy čaje, tzn. vaření rozdrceného čaje
ve vodě (často již ochucené) 煎茶, se postupně změnil do podoby šlehání čajového prachu 点茶. Nejdříve se pevně slisovaný čajový koláč rozdrtil na jemný čajový prach, který se
následně zalil horkou vodou. Poté se čaj v širokých čajových
miskách lehce našlehal, což vytvořilo nálev s nadýchanou
pěnou. Po vypití první misky bylo možné čaj znovu zalít,
lehce zamíchat a dále popíjet. Upustilo se také od dřívějších
přísad, které sloužily k dochucování čajového nálevu (sůl,
cibule, zázvor aj.), a naopak se kladl důraz na samotné čajové lístky a vodu, kterou se čaj zaléval. Jedním z důležitých
měřítek při přípravě čaje byl také poměr mezi množstvím
čaje a množstvím vody. Dílo „Zápisky o čaji“ 茶录, jež sepsal
sungský slavný kaligraf Cchaj Siang 蔡襄, pojednává mj. o
řadě kritérií, která je nutno dodržovat při přípravě čaje, a je
také jasným důkazem, jak populární se čaj stal ve vyšších
vrstvách společnosti.
S těmito striktními požadavky rovněž souvisí i tzv. čajová klání 斗茶, kterých se účastnili nejen čínští literáti 文人,
ale i členové císařského dvora a nakonec i obyčejný lid. Proslulý sungský vzdělanec Fan Čung-jen 范仲淹 ve své básni
o čajovém klání praví, že „ještě před tím, než se čaj daroval synovi Nebes, se lidé ze Severní zahrady shromáždili, aby se zúčastnili čajového klání“. V této oblasti (dnešní město Ťien-ou 建
瓯 v provincii Fu-ťien) existovalo svého času na 1336 císařských a soukromých čajových obchodů, a tak bylo zcela přirozené, že se zde začalo vůbec poprvé soutěžit o nejlepší čaj.
Byla vytvořena kritéria, na základě kterých se určovalo vítězství – mezi nejdůležitější z nich patřila barva čajového
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dvora, popř. ojediněle pro někoho z vyšších vrstev společnosti. Známý sungský státník, historik a básník Ou Jangsiu (11. století) líčí v jednom ze svých esejů, že je lehčí získat
zlato než jeden takový čajový koláč. On sám za celou svoji dlouhou úřední kariéru dostal pouze jediný čajový koláč
„draka a fénixe“! V čínské kultuře symbolizuje drak císaře, syna Nebes, a fénix čínskou císařovnu, tudíž se vskutku
jednalo o nejvybranější čaj dynastie Sung.
V minulém díle jsme si říkali, že v době dynastie Tchang se
císařský čaj pěstoval především na území dnešních provincií
S'-čchuan a Če-ťiang. Čajová klání však započala v provincii
Fu-ťien, která se za Sungů postupně stala hlavním producentem císařského čaje, (byla zde také založena další císařská
čajová plantáž 北苑茶). Jednou z nejznámějších osobností na
poli inovací ve zpracování čaje byl vzdělanec Ting Wei 丁谓,
jenž dohlížel na produkci císařského čaje ve Fu-ťienu. Kromě
toho, že navrhnul mnoho nových vzorů a forem, začal také
jako první lisovat celistvé čajové koláče (do té doby bylo běžné, že se uprostřed koláče prorazila díra, kterou se následně
protáhla šňůra, čímž bylo možno svázat čajové koláče dohromady). Neměli bychom také opomenout již výše zmiňovaného Cchaj Sianga 蔡襄, s nímž se
zase spojuje výroba menších čajových koláčů
s motivem draka.

Čajová stezka

Obchod s čajem a koňmi započal již za dynastie Tchang, nicméně v té době ještě nedosahoval větších rozměrů, a proto
vláda do obchodování nezasahovala. Proslulá Čajová stezka

zdRAVí

Na čajové stezce

Houby mocné síly IV. díl

Cordyceps
sinensis

Foto: simona zahradnická

茶马古道 (dosl. starobylá stezka čaje a koní)
zahrnovala dvě hlavní trasy – jedna začínala v provincii S'-čchuan a následně pokračovala do Tibetu, Nepálu a Indie; druhá
trasa vedla z provincie Jün-nan rovněž do
Tibetu, odkud se stáčela do Barmy, Nepálu a Indie. Tibeťané, jejichž jídelníček zahrnuje především jačí a skopové maso spolu
s mléčnými produkty, částečně nahrazovali
nedostatek ovoce a zeleniny pitím čaje, který obsahuje řadu zdraví prospěšných látek.
Obchodní karavany po téměř tisíc let putovaly po nejstrmější a nejvýše položené obchodní stezce na světě, aby výměnou za čaj
(ale i další komodity jako např. sůl, oblečení, domácí potřeby aj.) dostaly koně, kožešinu, léčivé byliny a další zboží.
Čajová stezka zpočátku zůstávala mimo
zřetel císařského dvora. Postupný rozkvět
obchodu však brzy přitáhnul jeho pozornost, a tak byl nakonec v roce 1082 zřízen
první úřad pro obchod s čajem a koňmi 茶马司. Po Čajové stezce se čaj dostával
i k jiným národům a etnickým menšinám,
které si v průběhu staletí vytvořily vlastní čajovou kulturu a zpětně pak ovlivnily
i samotnou Říši středu.
Příště poslední díl našeho seriálu: Čaj
v době dynastií Jüan, Ming a Čching.

(housenice čínská)
Markéta sulánská
www.sulanska.com

tato specifická houba roste pouze ve vysokohorských oblastech číny, nepálu a tibetu, ve výškách 3000 m nad mořem. Parazituje na larvách molů,
z nichž během jara vyroste plodnice. sbírá se před začátkem léta, dříve než
roztaje sníh. Je tedy velmi vzácná a poptávka nestačí pokrýt nabídku. V minulosti bylo její použití vyhrazeno pouze císařskému paláci.
Účinky housenice čínské jsou zcela ojedinělé, neboť doplňuje takzvanou
esenci jing ledvin, která určuje délku našeho života. Regeneruje náš organismus
po vyčerpání, dlouhodobých nemocech a tonizuje imunitní systém. Má rovněž
účinky podobné kortikoidům, avšak bez vedlejších nežádoucích účinků. Jedním
z indikátorů vhodnosti použití jsou zimomřivost, chladné nohy apod.
společnost Mycology Research laboratories (MRl) vyvinula metodu pěstování, kde se houba nesbírá z mrtvých housenek, ale ve sterilním prostředí z vlastního
vykultivovaného kmene na přírodních substráJe třeba dbát na kvalitu
tech neživočišného původu (vegan). Její účinky
kupovaného produktu, nezůstávají identické s divoce rostoucí houbou,
boť na trhu se hojně objevuje
a navíc se eliminuje kontaminace škodlivými
housenice červená (Cordyceps milibakteriemi a cizorodými houbami. spoluzaklatarium), která roste v nížinách
a zdaleka nedosahuje takodatel společnosti MRl, biolog Malcolm clark,
vých léčivých účinků jako
studoval problematiku kultivace hub, a zejména
housenice čínská.
housenice čínské, v Japonsku u prof. tsuneto Yoshiho, významného japonského mykologa.

Pozor:

Použití:
• Podpora jater: hepatoprotektivní a protizánětlivé působení,
vykazuje regenerační působení
na tkáň jater. steatózy a cirhózy
jater. Využití nachází u rakoviny
jater s velmi vysokými enzymy jater, kdy již žádná další léčba nemůže být předepsána.
• Tonizace a podpora ledvin: doplňuje energii ledvin, excelentní
tonikum při různých stavech vyčerpání, projevů slabosti a sexuální
nedostatečnosti.
• Podpora plic: antiastmatikum,
doplňuje energii plic.

• Antikoagulant: reguluje a rozpouští tromby (prevence infarktů,
mrtvic).
• Antidepresivní a protistresové působení: reguluje hladinu hormonů.
• Nádorová onemocnění: stimuluje aktivitu bílých krvinek – leukocytů a zvyšuje jejich hladinu.
Významný prostředek na zmírnění
vedlejších účinků radioterapie a
chemoterapie.
• Podpora imunity a metabolismu, antioxidační působení. Přírodní antibiotikum.
• Omlazující a obnovující účinky.

Dle tradiční čínské medicíny
Chuť: sladká • Povaha: teplá • Tropismus: plíce a ledviny • cordyceps
je možné koupit v tabletách (90 tbl v balení) nebo jako biomasu (250 g usušené drcené houby nejvyšší kvality).

JÓGA dnes
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reportáže z cest

Za qigongem do Číny
Helena Pichová

www.helenapichova.cz

Do Číny jsem se vydala cvičit a učit se léčebné cvičení qigong poprvé v listopadu 2009, v roce 2010 jsem
odjela do Číny znovu na rok a v loňském roce na čtyři
měsíce. Během svých pobytů jsem cvičila qigong v několika centrech (Hainan, Guilin, Xian, Wudang), učila
angličtinu, spolupracovala s čínskými mistry a pomáhala vybudovat nové qigongové centrum.
Qigong je v Číně vnímán od potlačení Falun gongu spíše jako „šedá zóna“ – čínská
vláda ho vyloženě nezakazuje, ale ani nepodporuje. V posledních letech se její postoj sice uvolnil, to však nebrání tomu, aby bylo občas nějaké centrum pro výstrahu
uzavřeno. Povolené je cvičit pouze v malých skupinkách, větší shromáždění jsou zakázaná. Sama jsem cvičila v centru, kde cvičilo najednou i přes 100 cvičících a síla takového setkání je opravdu velká, zejména vede-li učitel tzv. léčebné kruhy.

Qigong – dlouholetá tradice pro starší

Qigong má v Číně dlouholetou tradici a jeho zdraví prospěšné účinky jsou všeobecně
známé. Proto má i čínská vláda zájem na tom, aby lidé cvičili – a ti cvičí běžně v každém městě skoro v každém parku! Cvičí se různé formy qigongu nebo tchaj-čchi
– s vějíři, meči, s hudbou i v tichosti. Qigong, tchaj-čchi i bojová umění jsou
mezi sebou spjata, navzájem se prolínají a různých forem existuje spousta.
Cvičí většinou starší lidé, většinová společnost žije spíše v konzumním
stylu. Čína je plná nepřeberného množství zboží, zábavných pořadů,
aut, rychle postavených vysokých paneláků a silnic, poničené přírody, najdou se ale i autentická, původní, chudá místa s tradicemi.
Ta se ale čím dál více vytrácejí. Lidé chtějí v životě materiálně
uspět a tlak společnosti a rodiny na děti bývá velký.

Hory Wudang
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den volno. Je to tvrdý trénink a každý
je odkázán téměř sám na sebe. Součástí cvičení je i společné sdílení a nauka.
Člověk jako jedinec je důsledně veden
skupinou, často na úkor vlastního času a soukromí. Rozdíl nebo rovnováha
mezi veřejným a osobním je v Číně obtížně pojímatelná.
Cvičení pro Evropany probíhá odděleně, je méně náročné a přizpůsobené
úrovni a potřebám členů skupiny. Lidé
přijíždějí většinou na třítýdenní kurzy,
jejichž součástí je i poznávání hor a výlety po okolí. Obě skupiny se setkávají
na společných oslavách, výletech a sdílení. I přes jazykovou bariéru čínští cvičící rádi sdílejí, pomáhají a vysvětlují,
jak správně cvičit. Také se většinou naučí pár slovíček, která rádi a v legraci
nově příchozím opakují – „hello“, „good
morning“ nebo „thank you“!

Vesnice v horách Wudang

Odlišnosti čínské kultury

Od prvních okamžiků obou mých delších pobytů jsem byla konfrontována
s odlišností čínské kultury, celospolečenského klimatu a mentality. V Číně
může být minutu od minuty vše úplně
jinak. Co ráno platí, večer může být naopak. Emoce se příliš nevyjadřují, většina lidí je odmítá nebo se za ně stydí.
Komunikace, porozumění a spolupráce, i přes veškerou oboustrannou snahu, bývá někdy pohodová a humorná,
jindy obtížná a nikam nevedoucí.
Nejkrásnější momenty mých pobytů byly pro mne vždy ty tvořivé
– společné zpívání, tanec, oslavy nebo procházky v přírodě a objevování
okolí. Tanec je v Číně oblíbený, avšak
všechny kroky jsou pevně dané a tančeny v rezervovanosti. Volné vyjádření si lidé nedovolí nebo ho neznají,
někdy se k němu v rámci většiny výjimečně nechají spontánně strhnout.
Zpěv a karaoke je velkým potěšením
všech a účinkující sklízí vždy obrovský úspěch. Velmi oblíbené je také
společné fotografování!

Cvičení v čínské skupině je velice náročné, cvičí se během celého dne celé
měsíce. Začíná se brzy ráno okolo šesté
až sedmé hodiny a s pravidelnými přestávkami na jídlo a odpočinek se někdy
končívá i v deset večer. V týdnu je jeden

Přesto panuje k cizincům někdy
ostych a zvědavost, jindy přezíravost
a arogance, obdiv nebo posměch – často jsem se setkala s přesvědčením, že
cizinec čínskou kulturu pochopit ne-

3x foto: Helena Pichová

Tvrdý trénink i společné
sdílení

Očima cizinky

může a ta že je vyspělejší než kultura
západní, přestože lidé na Západě žijí
ve větším blahobytu.
Proto i ne všichni učitelé jsou ochotni předávat své znalosti Evropanům
a ne všichni jsou opravdu otevření tomu od Evropanů se učit a obohatit se
jinou kulturou, přestože na první pohled tvrdí opak. Velmi často je cizinec
také vnímán jako zdroj neomezených
financí a šancí jak přilepšit své životní
situaci. Mnoho cizinců proto oprávněně považuje qigongová, tchaj-čchi i centra bojových umění spíše za business.
Přesto se dají najít i „opravdoví“ mistři – mistři tchaj-čchi i qigongu. Asi
nejkrásnějším příkladem bylo pro
mě setkání s jedním mistrem qigongu a lékařem čínské tradiční medicíny v Pekingu. Pochází z rodinné linie
lékařů čínských císařů, žije skromně
v Pekingu, dává konzultace a se smíchem si utahuje ze života kolem.
Pro ta mnohá setkání, prožitky i poznání jsou mé cesty nezapomenutelné.
Je tomu tak i s návraty, kdy se člověk vrací obohacen a s novým pohledem vnímá
sám sebe, své okolí i svou zemi.

Cvičení tchaj-čchi s dětmi
v horách Wudang

inzerce

Life institut
JANA ALTNEROVÁ

www.lifeinstitut.cz

KOMPLEXNÍ PŘÍSTUP K VAŠEMU ZDRAVÍ
DETOXIKACE, HUBNUTÍ, MASÁŽE,
JÍDELNÍČKY NA MÍRU, PÉČE O TĚLO
JÓGA dnes
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Výkon, nebo prožitek
z pohybu?
Mgr. eliška novotná

Žijeme v době, která je zaměřená na výkon. Jsme nuceni vykazovat
co nejvíce práce, abychom se realizovali, obstáli v konkurenci, byli
dobře ohodnoceni a rodině dopřáli vše, co potřebuje. Jak v celodenním shonu připravujeme tělo pro tyto náročné situace? Připomeňme si nezbytnost kvality a prožitku při cvičení, aby tělo mělo
dostatek sil zdravě a hravě podávat potřebné i nepotřebné výkony.
Většinou nejsme vrcholoví sportovci, abychom museli hnát až do krajností fyzické možnosti pohybového aparátu. Přesto
tak často činíme, někdy nevědomky, někdy s myšlenkou, že teď dodělám, co je
třeba, a pak zpomalím nebo si dám dovolenou. A jak tento proces končí? Mnohokrát nás zastaví až bolest. Většinou
v pohybovém aparátu. Jak potom s bolestí zacházíme? Posloucháme své tělo a respektujeme jej? Málo.
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Naučili jsme se s bolestí žít. Přemáháme ji, přecházíme. Na otázku, jak se
cítíte, slýchám odpovědi: dneska mě
bolí rameno, koleno, záda. Proč neslýchám věty typu: dnes cítím příjemně
svá záda. Vnímáme a známe svůj pohybový aparát? Umíme cítit pozitivní
pocity ze svalů a kloubů? Je to vůbec
třeba? Ano je. Cítit a chápat své tělo je
základem pro zdravý pohyb. Ti, kteří
lépe vnímají své tělo vnitřním zrakem,

smyslovými orgány, senzory ve svalech
a šlachách, mají lepší řízení pohybu,
a mohou tak podávat lepší výkony. Nemám na mysli být někde první či nejlepší, ale výkony ve smyslu efektivity
práce. Zvládat více s menší námahou,
s menší ztrátou energie a hlavně, bez
bolesti zad a jiných kloubů.

Prožívejme pozitivní pocity

Vraťme se ještě k prožitku pozitivních
pocitů v pohybovém aparátu. Většina z nás nemá dokonale vysoustruhovaná těla, tak aby neznala alespoň
nějaký problém se zády nebo jinými
klouby. Pokud máme například kulatá záda, odborník nám poradí, že je
třeba posilovat zádové svaly a protahovat svaly prsní. Nevíte-li si rady jak
na to, fitness trenér vás povede. Navrhne cviky a vy v rytmu dechu počítáte jejich opakování. Ale mnohem
efektivnější pro nápravu problému je
cvičit pomalé cvičební styly, které zároveň učí cítit, co se v pracující partii
děje. Jedním takovým je jóga se svými různými formami. Kvalitní lektor
mnohokrát připomene, které části těla bychom měli cítit, jak se protahu-

jí, uvolňují, aktivují, hřejí, pracují, stahují, prodlužují, drží
pevně na místě atd.

necvičme pro výkon

Nesledujte, kam až dosáhnou vaše paže či jak hluboko se
předkloníte. Pozorujte sami sebe a soustřeďte se na pocity
v těle. Začněte v trupu, kde vnitřní stabilizace začíná. Uvědomte si trup v hloubce, děje se tam nějaký pohyb? Nějaká
činnost svalů? Tvoří se tam teplo? Zkuste rozeznávat jednotlivé části trupu, ale i jeho celek. Vězte, že tato lekce bude velmi efektivní pro pohybový aparát a pomůže vyčistit i hlavu,
protože nedá prostor jiným myšlenkám a starostem.

Ti, kteří lépe vnímají své tělo
vnitřním zrakem, smyslovými orgány,
senzory ve svalech
a šlachách, mají lepší řízení
pohybu, a mohou tak
podávat lepší výkony.
Zmínila jsem se o tom, že často žijeme pro výkony. Mnozí z nás pro výkony i cvičí. Jsou to ti, kterým záleží jen na
tom, kolik kilo váží činka, kterou zvedají. Nebo kolik kliků dnes udělají či zda opustí jógovou pozici až po všech
ostatních. Nepodléhejme době, výkonům a věnujme pozornost prožitku během pohybu. Důležité je centrum těla. Cítit břicho, záda, pánevní dno. A to nejen na povrchu, kde je
to pro nás snazší, ale i v hloubce. Můžeme cítit, jak pracuje
bránice? Jak pracují zádové svaly v hloubce? Není třeba mít
detailní znalosti anatomie, hlavně, když dokážete lokalizovat různé části těla při práci.

si sami sebou jisti, poraďte se s instruktorem či fyzioterapeutem.
Nepřetěžujte se, podávejte výkony jen takové, na jaké máte. Učte se práci a pohyb prožívat. Časem se zaběhlé stereotypy přemění v efektivnější a pro nás výhodnější. Ty se pak
zautomatizují a bude pro nás jakýkoliv pohyb zábava a příjemná záležitost.
inzerce

Mykologický výzkum renomovaného
britského výrobce pro Vaše zdraví!

Poslouchejme tělo i v práci

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

Výkony, výkonnost a jejich přísná kritéria platí ve všech
profesích. Ve své praxi jsem se setkala s ženou, která trpěla bolestmi zad a ramen. Pracovala jako prodavačka. Celý den obsluhovala zákazníky, sednout si v pracovní době
nesměla, pít jen ve vyhrazených přestávkách. Organismus
byl přetížený ze statické práce, dehydratovaný a bez živin.
Volný čas trávila hlavně posedáváním a pasivním odpočinkem. Není divu, že ji celé tělo bolelo. Prahlo po tělesném cvičení, kvalitní stravě, pitném režimu, regeneraci,
odpočinku a psychické pohodě. Pro změnu životního stylu nejvyšší čas. Ona však změnu zaměstnání odmítala se
slovy, že všude je to stejné. Jak pomoci této ženě, která současnou situaci radikálně řešit nechce?
Měla by začít poslouchat své tělo při práci. Jaké jeho části pracují, jaké odpočívají, jaké vůbec nevnímá, jaké vnímá
bolestivě, nepříjemně. Kdy se tyto pocity mění, v jakých situacích. Postupně se snažit chovat tak, aby se pocity v jednotlivých částech těla střídaly. Chvíli v zádech v hloubce
cítit práci, chvíli odpočinek. Toto je vlastně princip každého tréninku, základní princip svalové práce.
Je třeba střídat práci, zátěž, pohyb a odpočinek, regeneraci. I takové učení se prožitku je cvičení. Lze jej provádět kdykoliv a kdekoliv. Nepotřebujete k němu žádné
pomůcky a můžete jej cvičit mnoho hodin denně. Nejste-li

TRITON-MRL vyvážená kombinace pro větší efekt
⅓ Cordyceps sinensis – housenice čínská
⅓ Lentinula edodes – houževnatec jedlý
⅓ Ganoderma lucidum – lesklokorka lesklá

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

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

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

V ý h r a d n ě d o v á ž í P R A G O N s . r. o .
…s poradenstvím a možností osobního nákupu
v prodejně Cesmína.bio, Londýnská 43, Praha 2

tel: 774 262 734 • www.cesminabio.cz

Přes internet možnost POŠTOVNÉ ZDARMA!*

*Podmínky uvádíme na internetu www.lecivehouby.cz
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VzdĚláVání

Staňte se
instruktorem
hathajógy!

Koncept vzdělávacího programu Instruktor hathajógy je určený všem, kteří chtějí prohloubit
své znalosti a zkušenosti v oblasti hathajógy, nabýt pedagogických, metodických, motivačních
schopností a dovedností pro výuku hathajógy, a inspirovat tak
mnohé zájemce z řad široké veřejnosti pro příjemnou cestu
hathajógou. V rámci akreditovaného systému MŠMt Instruktor
hathajógy se seznámíte se všeobecnou zdravovědou, jógovou
anatomií a fyziologií, etickými
i morálními zásadami cvičení jógy, její historií i filosofií. náplní
hathajógy jsou ásany (pozice),
pránájámické techniky (druhy
dechů, prostředky pro ovládání energie bandhy a mudry)
a očistné techniky (šatkarmas).
Podstatnou součástí školicího
programu je teorie a praxe koncentračních, relaxačních a meditačních technik.

Foto: shutterstock.com

Líbí se vám jóga? Cítíte její
účinek na svém těle i mysli? Udělejte krok správným
směrem a svou jógovou
radost začněte předávat
i ostatním! staňte se instruktorem hathajógy!
VA Še V ZdĚL ÁVACÍ CenTRUM AKRedITOVAnÉ MŠMT

Termínová listina Body Mind Spirit academy
datum

místo

název

lektor

10. 3. 2012

Praha

technika pozic powerjógy

Václav Krejčík

10. 3. 2012

Praha

Václav Krejčík

31. 3. – 1. 4. 2012 Praha

Relaxační techniky, pránájáma
a meditace nOVInKA 2012
Jóga pro těhotné

27.–29. 4. 2012

Praha

Master Instruktor powerjógy

tým lektorů BMsA

3. 5. 2012
+ navaz. výuka

Praha

cvičitel seniorů

tým lektorů BMsA

3. 5. 2012
+ navaz. výuka

Praha

Poradce zdravého životního stylu tým lektorů BMsA

3. 5. 2012
+ navaz. výuka

Praha
/luhačovice

Instruktor powerjógy
(intenzivní pobytový kurz)

tým lektorů BMsA

19. 5. 2012

Praha

didaktika a metodika lekcí
powerjógy

Václav Krejčík

19. 5. 2012

Praha

Asistence v jógových pozicích

Václav Krejčík

9.–12. 8. 2012

Kružberk,
Intenzivní vzdělávací soustředění tým lektorů BMsA
Hotel davidův Mlýn

27. 9. 2012
+ navaz. výuka

Praha

Instruktor powerjógy

tým lektorů BMsA

27. 9. 2012
+ navaz. výuka

Praha

Instruktor hathajógy

tým lektorů BMsA

dana Beierová

Více informací a celou nabídku vzdělávacích programů, seminářů
a workshopů na rok 2012 naleznete na www.bmsa.cz.

nÁŠ TIP

Intenzivní vzdělávací
soustředění
Již tradičně pro vás čtvrtým
rokem chystáme letní intenzivní vzdělávací soustředění. Pro
tento rok je prodlouženo ze
tří dnů na čtyři a opět bude
vedeno skvělým lektorským
týmem BMsA v čele s Vaškem
Krejčíkem.
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ne nadarmo nese tento cvičební víkend název „Intenzivní vzdělávací soustředění“. těšit se můžete až na 20 hodin pestré výuky (teorie i praxe): hathajóga, jógová terapie,
powerjóga, vinyasa flow powerjóga, yoga rhythms, yoga for athletes a meditace.
soustředění je vhodné pro instruktory powerjógy, hathajógy, ale také pro běžnou
aktivní jógovou veřejnost, která si chce užít čtyři dny plné jógy.

Termín: 9.–12. 8. 2012
Místo konání: Hotel davidův Mlýn – Kružberk, staré těchanovice (u Opavy)
Cena: 4999 Kč/199€
(Cena zahrnuje ubytování na 3 noci se snídaní a programovou náplň. V ceně pobytu není zahrnuta doprava.)
Lektorský tým: Václav Krejčík, Jakub Šamberger, sylvie nikolićová,
Katarína Mikulandová
Více informací o programu a přihlášky naleznete na www.bmsa.cz.

InsPIRAce
Wang Čchuan-kuej:

automasáž podél
meridiánů
a akupunkturních
bodů
270 stran  Nakladatelství Eugenika

Praktická příručka vás od základů seznámí s jednoduchou
a účinnou léčebnou metodou. Přehledné ilustrace a jasná vysvětlení vám umožní,
abyste pomáhali sami sobě a své rodině či přátelům tak,
jak si prostí lidé v číně pomáhali již před staletími. Konkrétní postupy, jež uvádí tato publikace, jsou rozdělené
na preventivní a regenerační péči o zdraví (dlouhověkost, snížení nadváhy, zdravé zuby atd.) a na pomoc při
konkrétních potížích (bolest hlavy, rýma, vysoký tlak,
cukrovka a další obtíže).

Jutta Nebel:

Homeopatie
– Základní informace
a použití
70 stran  Nakladatelství Eugenika

Knížečka uvádí čtenáře do problematiky homeopatie. Vysvětluje hlavní myšlenku a účinky této léčebné metody, popisuje její vznik a nabízí cenné rady pro komunikaci
s homeopatem. dále zde čtenář získá praktické tipy pro
užívání homeopatik. Knihu završuje seznam třiceti nejdůležitějších homeopatických léků a jejich charakteristik.

Paramahamsa Nithyananda:

Přirozené osvícení
370 stran  Nakladatelství Eugenika

tato kniha je pro každého,
kdo si přeje žít plným a naplňujícím životem. naleznete v ní
hluboké pravdy a účinné techniky, jež vám pomohou vyřešit
vnitřní konflikty a postoupit
do vyšší roviny uvědomění. Mladý duchovní mistr nadšeným, živým a přitom docela obyčejným způsobem popisuje, co je to osvícení, jak jej dosáhnout a jaké výhody
přináší. svůj výklad ilustruje poučnými příběhy a konkrétními meditačními návody. Jeho slova ve vás probudí
radost ze života a důvěru v existenci.

Řekni, kde ty ženy jsou…
Marcela Macáková
téměř každý den trávím poměrně dlouhý čas v prostředcích hromadné dopravy. neříkám, že mě to nějak extrémně těší, ale v duchu svého optimistického názoru, že vše zlé je pro něco dobré,
se snažím z těchto nepohodlných chvil vytěžit maximum. není
žádným tajemstvím, že pro novináře jsou informace tím chlebem,
který ho inspiruje a živí, a v MHd – tam se člověk dozví věci!
například vím, že i když nás všude straší ekonomickou krizí,
tak nejvíce diskutovaným tématem mezi muži (i ženami) je krize
ženskosti. Když tak poslouchám útržky těch příběhů, které jsou si
podobné jako vejce vejci, nezbývá než konstatovat, že jsme si jako
lidstvo pěkně nadrobili. tedy aspoň my – v tom západním světě.
Jistě mi dáte za pravdu (teď tedy oslovuji hlavně dámy), že
uchovat si ženskost v dnešní době není zrovna snadné. V rámci emancipace, nebo jak to nazvat, jsou z žen tvrdé manažerky
stejně jako zdatné obchodnice a kdo ví co ještě. Vlastně kolikrát
musí být tyto ženy ještě drsnější než samotní chlapi na stejných
postech, aby se na těchto typicky mužských pozicích (bez urážky) udržely.
Kalhotové kostýmy, často krátce střižené vlasy a moderní
technika v ruce jako zbraň – tak vyráží zástupy něžného pohlaví
do každodenních bojů o své místo na výsluní, tj. prostě o své pracovní místo. A jen jakoby mimochodem při tom rodí a vychovávají děti, snaží se vytvářet domov a být dobrými partnerkami.
zbavily jsme se splývavých sukní a dlouhých vlasů, aby muži
neměli poznámky o krátkém rozumu, abychom nevyčnívaly, neodlišovaly jsme se. není to hloupost? Vždyť žena je od přírody
jiná! Má se lišit! A muži k ní mají svým způsobem vzhlížet. Proč
bychom se měly chovat jako výkonný robot?
nechci tady svým amatérským pohledem rozvášňovat k nějaké velkolepé debatě, od toho jsou jiná média. A nemám k tomu
ani žádné oprávnění či příslušný diplom. Jen poslouchám, přemýšlím a ťukám si do mobilu (v MHd) své skromné závěry.

Zbavily jsme se splývavých sukní a dlouhých vlasů, aby muži neměli poznámky o krátkém rozumu, abychom nevyčnívaly, neodlišovaly jsme se.
Myslím, že aby žena zůstala ženou, nemusí sedět doma a přebírat přes den hrách a čočku. Věřím, že ženskost si může uchovat navzdory tlaku okolí… Ovšem s laskavým přispěním svých
nejbližších a velkou dávkou práce na sobě samé. Ale umíme,
a hlavně chceme se vlastně ještě vůbec chovat jako ženy? Pokud
váháte, zkuste jen malou změnu modelu, možná budete překvapené.
někdy jde skutečně o maličkosti. třeba sáru saudkovou jsem
před časem potkala v přírodě na vycházce s dětmi. Vznášela se
v šatech kolem té své smečky a měla daleko do uštvaného výrazu
nestíhající matky. Ano, možná se můžeme vymlouvat na nedostatek času, na počasí a dobu, na to, že každá nejsme celebrita.
Ale v uších mi zní jedna věta výše jmenované dámy: „nemám doma ani jedny kalhoty.“ Možná i to je ta cestička k nalezení sebe
sama, své ženské podstaty, začátku něčeho nového, nemyslíte?
Malý krůček pro ženu, ale velký pro lidstvo…
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Bio bachovky nOVInka

Power Yoga akademie
slaví 10 let své existence

na jaře nás často zajímá především
ozdravení našeho těla a někdy i shazování zimních kilogramů.

detOX – Bachova květová BIO esence vhodná pro ty, kteří hledají vnitřní
rovnováhu organismu. esence pomáhá snižovat obsah toxinů v organismu
a navracet novou rovnováhu.
ŠtíHlá lInIe – Bachova květová BIO
esence pro ty, kterým se nedaří udržet
si štíhlou linii. esence pomáhá zbavit
se závislosti na jídle a podporuje sebeovládání a sebekontrolu.

www.bio-bachovky.cz

POWERYOGA 2012

Projekt Šivovo kolo života

představí mytickou historii
i melodramatickou přítomnost Indie
Indický tanec, jenž pro svůj exotický charakter, poutavé taneční kreace
a blahodárný vliv na tělo i duši učaroval
mnohým českým ženám, je největším lákadlem nového tanečně-audiovizuálního představení ŠIVOVO KOlO žIVOtA.
Jedinečný projekt s oslňující výpravou,
který v sobě nese odkaz indické kultury,
mytologie a rovněž našel inspiraci ve světě bollywoodského filmu, v režii Radima
Špačka uvádí pražské divadlo ABc.

letos je tomu právě 10 let, kdy Vašek
Krejčík a Jakub Šamberger založili Power
Yoga Akademii, která začala školit instruktory powerjógy po celé české republice a organizovat prezentační akce
s powerjógou. Powerjóga se tak rozšířila do celé republiky a oslovila ty, kteří
hledali klid, pohodu, a přesto fyzickou
aktivitu. dnes se powerjóga cvičí v každém sportovním, relaxačním a jógovém
centru. Pro mnoho lidí se stala životním
stylem, díky kterému zůstávají aktivní
a vitální i v náročné moderní době.

www.poweryoga.cz

Copak si dnes uvaříme?
tereza Vrbová Ph.d. (text),
Bc. Petra Řezníčková (ilustrace)

www.sivovokolozivota.cz

Difusér

kúra k24
je sestava bylin při detoxikaci a s protiparazitními účinky. Obsahuje byliny, urychlující rekonvalescenci po
prodělané borelióze. Kúra napomáhá
při odstraňování následků po tomto onemocnění, například na játrech, pohybovém aparátu, zrakovém
ústrojí, i nervové soustavě.

elegantní ultrasonický difusér vyrobený
dle čínské filosofie pěti elementů spojuje
účinky vůně, barevného světla, hudby, vody a země. Ionizuje vzduch, zatímco uvolňuje vůni, která zklidňuje mysl. Je vyroben
z ručně opracovaného dřeva a skla, s dálkovým ovladačem pro regulaci intenzity
a doby působení, přehrává MP3, je vhodný pro větší prostory od 30 do 50 m2.
www.daryzeme.eu

www.nadeje-byliny.eu


15 dnů po sobě jdoucích ZDARMA pro začátečníky,
kteří přijdou do studia HotYoga42 poprvé!
Platnost voucheru do 30. dubna 2012 • www.hotyoga42.cz
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Knížka je určená všem dospělákům, kteří přemýšlejí, jak dětem zábavně přiblížit
zdravější způsob stravování pod heslem:
Pusťte děti do kuchyně! naleznete v ní
recepty na jednoduché i složitější pokrmy, které jsou upraveny tak, aby je mohly
vařit přímo děti. Recepty jsou jednoduché, zdravé a neobsahují příliš exotických
ingrediencí. Knížka je navíc plná básniček, hádanek, omalovánek a krásných
ilustrací. Určeno pro děti od 5 do 9 let.
Kniha je k dostání na: www.bionebio.cz,
www.petuta-design.cz, nebo
v prodejnách zdravé výživy Bionebio.

Olej masážní DETOX
(250 ml)

Olej je určený ke každodenní masáži a péči o pokožku.
Podporuje vylučování škodlivých látek z organismu. Je
možné jej použít i do koupele.
Použití: Při masáži nanášejte na
navlhčenou kůži, při koupeli přidejte 2 plná víčka do vany nebo
vířivky. Jen pro vnější použití.

www.dnmcompany.cz

JaRnÍ JÓGOVÁ EnERGIE
na www.yogapoint.cz
Powerjóga HOT
nově v Energy Studiu

Účinné cvičení powerjógy ve vyhřáté
místnosti, které pročišťuje nervový systém, zbavuje tělo toxických látek a zlepšuje kondici. Využívá pozdrav slunci a rozvíjí
ho do sestav ásan. Jedná se o speciální
lekci, která je vhodná pro detoxikaci, hubnutí a zlepšení imunity organismu. svaly se účinně protáhnou, klouby se uvolní
a protažení svalů je výraznější. Místnost
je vytopena na 25–30 °c.

www.energystudio.cz

Všichni se už těšíme na první sluneční paprsky a teplejší dny. nenechte se přemoci jarní únavou a dopřejte si příjemný víkend
s jógou někde v přírodě. stačí si jen vybrat…
• JARNÍ RELAX VÍKEND V ČESKÉM KRASU
Kromě jógy s Veronikou Bernátkovou vás čeká krásná příroda,
arteterapie nebo wellness aktivity. statek Kosoř  13.–15. 4.
• VÍKEND S JÓGOU V KAŠPERSKÝCH HORÁCH
zajeďte si na Šumavu na lekce klasické i dynamické
jógy s Irenou Pohanovou. Hotel Kašperk  11.–13. 5.
• DIANE LONG – PŘÁTELSTVÍ S VLASTNÍM TĚLEM
Inspirativní lektorka jógy diane long zavítá do Prahy na
víkend plný intuitivní jógy. studio Akasha  26.–27. 5.
• ALPY A VINYASA FLOW JÓGA
načerpejte energii jógy a hor na týdenním pobytu v rakouských
Alpách s danou Beierovou. Hotel Vital Pfleger  29. 5. – 3. 6.

Podložka agoy Earth Mat

lehká, vyrobená ze syntetické gumy, která
je v přírodě snadno rozložitelná, bez přidání PVc, ftalátů, těžkých kovů a latexu.

www.energyobchod.cz

na portálu www.yogapoint.cz/workshopy-pobyty/
najdete aktuální nabídku dalších jarních akcí.

TIPY na akCE
s Vaškem krejčíkem
JÓGA PRO ZDRAVÍ PODLE ROČNÍCH OBDOBÍ
4x do roka v energy studiu HeAVen, Uruguayská 11, Praha 2
1. část JARNÍ OČISTA A OMLAZENÍ
60 min. lekce: 19. 3., 20. 3., 21. 3. 2012 vždy od 8 hodin/499 Kč
2. část LETNÍ KONDICE A VNITŘNÍ SÍLA
60 min. lekce: 21. 5., 22. 5., 23. 5. 2012 vždy od 8 hodin/499 Kč

Rehabilitační pobyt
v krkonoších

s Mgr. Eliškou Novotnou
a Mgr. Pavlínou Pelíškovou Ph.D.
16.–23. 6. 2012  Hotel Adam****
Špindlerův Mlýn  cena: 6300 Kč
Pobyt je vhodný pro všechny bez rozdílu věku, kteří si chtějí vyladit pohybový aparát či bolavá záda. náplní
pobytu jsou lekce zdravotního cvičení,
fyzioterapie, cvičení v bazénu i výlety
po krásách Krkonoš.
INFORMACE o pobytu a přihlášky:
Mgr. Eliška Novotná,
tel.: +420 736 52 72 61,
e-mail: eliska-novotna@seznam.cz
http://rekondice-rehabilitace.webnode.cz/

ANTISTRESOVÝ KURZ
pátek 19.30–20.45  od 2. 3. 2012 do 30. 3. 2012 (mimo 23. 3.)
Umět se zastavit a vědomě pracovat na odstranění stresu,
který omezuje zdraví každého z nás. 4 návštěvy/75 minut,
cena: 999 Kč  energy studio HOMe, Hellichova 1, Praha 1

MEDITACE RADOSTI, LÁSKY A ZDRAVÍ
pátek 27. 4. 2012 19:30–21:00 v es HOMe Praha 1  cena: 299 Kč

HATHAJÓGA PRO HARMONII TĚLA A MYSLI
neděle 13. 5. 2012  11:00–17:00 v es HeAVen Praha 2  cena: 899 Kč
celodenní trénink technik hathajógy: ásany
a jejich adaptace s pomůckami, pránájámické techniky,
harmonizace čaker, jóga nidra, jednoduchá
praxe sebepoznávání a meditace.

www.energystudio.cz
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sOUtĚž

Jarní soutěž

s časopisem JÓGA DNES

soutěžní otázka:

Je možné masážní olej DETOX použít i do koupele?
Odpověď 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. Soutěžit je možné jen do 20. 4. 2012!

3 vítězové obdrží masážní olej DETOX od společnosti DNM.
správná odpověď na minulou soutěžní otázku:

Pozice bojovníka se v sanskrtu nazývá VÍRABHADRÁSANA.

Jóga dnes

ČTVRTLETNÍK ZDRAVÉHO ŽIVOTNÍHO STYLU

ČTVRTLETNÍK ZDRAVÉHO ŽIVOTNÍHO STYLU

KRÁSA VYCHÁZÍ ZE VNITŘ

Otevřené srdce

Chantal
Poullain

Osobnost

Velká podzimní příloha

Detoxikace
od A do Z

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

Vyzkoušeli jste quigong?

KRÁSA VYCHÁZÍ ZE VNITŘ

PODZIM 3/2011

Rozhovor

JÓGA DNES

Naplněný život
Simony Stašové

ČTVRTLETNÍK ZDRAVÉHO ŽIVOTNÍHO STYLU

Aštanga jóga

Velká
podzimní příloha

Lehkost bytí
s kundaliní jógou

Více na straně 43

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

cena: 49 Kč, 2,5 €  předplatné 4 čísel: 190 Kč, 10 € + DÁREK

na nový DVD set

Čaj – Taoistický elixír života

Vyzkoušeli jste už
AcroYogu?
Ájurvéda

Sex, spánek a dech

Meditace

Vyhrajte

zájezd k moři za

20 000 Kč!
Více na straně 59

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

Předplaťte si 4 čísla JÓGA DNES
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Cena: 49 Kč / 2,5 €  předplatné 4 čísel: 190 Kč / 10 € + DÁREK

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

SLEVU
NOVÉHO
DVD

P Ř E D P L AT N É Č A S O P I S U

Rozhovor

Petr
Zuska
Feng
shuej

Makrobiotika Ájurvéda Karmajóga

ZIMA 4/2010

Časopis si můžete objednat:
Ljuby Krbové?
Vyhrajte nad
stresem!
Cvičí David
Koller jógu?

Jóga po porodu
Kupón na

slevu 50 %

Poznejte rodinné
konstelace

Gravidjóga Makrobiotika ájurvéda

KUPON NA

Velká zimní příloha

Jubilantka
Iva Janžurová

Nebojme se
stárnout!

Posilněte se na podzim!

co prozradí naše kuchyň?

Co je oblíbená zbraň

Rozhovor

Velká letní příloha

Imunita

nové cd
MedITaCe
ZaČÁTeČnPRO
ÍKY

krása vychází ze vnitř

LÉTO 2/2011

KRÁSA VYCHÁZÍ ZE VNITŘ

PO
ZO
Právě vycháR!
zí

čtvrtletník zdravého životního stylu

Makrobiotická
vánoční tabule
Poznejte tajemství
enneagramu

Tantrická
jóga
pro ženy

Mandaly – kresleme si...
Proč david Prachař
nehledá klid?
Feng šuej

Jóga dnes

Nejen o Vánocích
s Janou Bouškovou

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

JÓGA DNES

Rozhovor

PODZIM 3/2010

Martha Issová

HUBneMe
ZdRaVĚ!

Nechejte
se hýčkat!

ČTVRTLETNÍK ZDRAVÉHO ŽIVOTNÍHO STYLU

Jaro 1/2011

Velká
jarní
příloha

Velká zimní příloha

JÓGA DNES

krása vychází ze vnitř

JÓGA DNES

ZIMA 4/2011

KRÁSA VYCHÁZÍ ZE VNITŘ

čtvrtletník zdravého životního stylu

Výherci ze zimního čísla 4/2011:
1. horkovzdušná trouba Whilpool – B. Paszycová, Praha
2. podložka na cvičení Bodhi – M. Vondrušková, Kněževes
3. 2 parfémy Bachovy esence – d. Fuglíková, zlín
4. balíček Goldhelm schokolade Manufaktur – J. derychová, Přerov
5. dVd Powerjóga edIce 2011 – R. Václav, Jablonec nad nisou
6. masáž dle výběru z life Institutu – J. sklenářová, tábor

V těhotenství
relaxujte!

rebalancing Rádžajóga Makrobiotika

pouze za 190 Kč/10 €

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

www.jogadnes.cz

KŘížOVKA
tajenku posílejte nejpozději do 20. 4. 2012 na ctenari@jogadnes.cz nebo poštou:
JÓGA dnes, Hellichova 1, 118 00 Praha 1, na obálku uveďte KŘÍŽOVKA.
Na tři výherce čeká kniha Terezy Vrbové a Petry Řezníčkové
COPAK SI DNES UVAŘÍME? Knížka je určená všem dospělákům, kteří přemýšlejí,
jak dětem zábavně přiblížit zdravější způsob stravování.
správné znění tajenky z minulého čísla JÓGA dnes 4/2011:
Moudrým člověkem nepohne ani chvála ani hana. (Gautáma Buddha)
Jógové karty I Hanky Luhanové s ilustracemi Kateřiny Mesdag vyhrávají:
Ivana Šrutová, liberec • Marie Macurová, Karviná • daniela Fuglíková, zlín

KŘížOVKA
JÓGA dnes
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POslední slOVO

Meditace na vnitřní ženu

Foto: shutterstock.com

Markéta sulánská

www.sulanska.com

Tělo dýchá plynule a pomalu. Mysl je tichá
a nehybná. Nasloucháme svému vnitřnímu Já. Jednou jeho částí je anima, vnitřní žena. Bez ohledu na pohlaví je vnitřní
žena součástí každé psýché. Ženy v jejím
archetypu poznávají samy sebe. V životě muže je projektována do partnerek.
Anima, žena celistvá vládne několika archetypy.
napojíme se nyní na archetyp MAtKA. Uvědomíme si v sobě proudy energií a emocí, které tento archetyp v nás symbolizují: ochrana rodinného krbu, péče
a výchova, domov. Jak dalece je v nás archetyp Matky
rozvinut? nakolik využíváme jeho atributy v každodennosti?
Poté si v sobě uvědomíme další část animy:
AMAzOnKA, žena silná a schopná. Je archetypem
samostatnosti a praktičnosti. Je vždy oporou ostatním.
Je tento archetyp součástí naší vědomé psýchy?
A jak se projevuje v našem životě?
Přejdeme k archetypu HetÉRA. Intelektuálka milující kultivovanost a krásu. Je promiskuitní a přelétavá jako motýl. Uvědomíme si, v jaké míře jsou právě její
energie projeveny v našem životě.
další animou je MedIUM. Je to kněžka, jež je napojena na moudrost vesmíru. Je věštkyní a vizionářkou.
V každém nádechu a výdechu si uvědomíme, zda-li
je archetyp Media naší přirozeností.
PRInceznA je poslední částí animy. Nechává o sebe pečovat, přijímá dary a poklony. Ví, že ona sama je darem
pro tento svět. Očekává vše a sama nic nemusí.

ČTVRTLETNÍK
evidenční číslo:
MK čR 17870
Issn 1804-4840
adresa redakce:
Hellichova 1
118 00 Praha 1
šéfredaktorka:
MgA. Kateřina Ondroušková
katerina@jogadnes.cz

člověk během svého života plně rozvine pouze
dva archetypy animy a dva anima. Ostatní je latentní možností. Pokud však chceme být harmonickou bytostí, která ctí sebe sama, je třeba vpustit
na světlo vědomí celý potenciál a nechat plně projevit možnosti celé Animy, ženy celistvé.
tělo dýchá. Mysl je klidná a nehybná. Představíme si, jak všechny části naší vnitřní ženy tančí
v kruhu. My stojíme uprostřed a plně si uvědomujeme možnosti, které jsou nám nabízeny. necháme do sebe pronikat každý jednotlivý archetyp.
nadechujeme a vydechujeme dary a propasti
každé části vnitřní ženy. Integrací přestáváme být
závislí na zrcadlení vnějšího světa. stáváme se sami sobě čitelnými. Jsme mnohem méně ovládáni
svým podvědomím, svým stínem. energii, která
byla skrytá uvnitř, máme nyní k dispozici.
tělo dýchá a mysl je klidná a nehybná…

Jóga v duši
když jógu cítíš v každém nádechu a výdechu,
pak vstoupila do tvé duše.
Ladislav Pokorný

www.vinyasayoga.webnode.cz

Když se ohlédnu o nějakých deset let zpátky, jógu praktikovalo
v porovnání s dneškem jen málo
lidí. dnes se mi zdá, že vidím jógu všude. na nově, Primě, čt,
v časopisech pro ženy i muže.
slovo jóga zazní skoro na beton v každém americkém filmu
či seriálu. dalo by se říci, že je to
nový módní trend. cvičit jógu je
prostě in! Avšak dovolím si tvrdit, že ne každý kdo cvičí jógové
pozice, praktikuje jógu. Jednou
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Vydavatel:
Power Yoga Akademie s. r. o.
Hellichova 1
118 00 Praha 1

dvakrát týdně je to skvělé, ale
stále to ještě není jóga. Jóga se
v člověku začne rodit až v okamžiku, kdy se z občasného
jógování stane každodenní realita. to se nemusí stát ze dne
na den. Možné je i to, že se to
nestane nikdy. spousta lidí zůstane jen u občasného protažení někde v jógovém studiu.
Určitě je to tak v pořádku,
ale je to jen jakási předmluva k velké knize zvané Jóga.

Hlavními kapitolami v této knize
jsou každodenní praxe a odvaha
zakoušet na sobě změny, které
s touto praxí souvisejí. Kdo začne
s jógou, začne se měnit. Vlastně
je nemožné, aby tomu bylo jinak.
Když člověk každý den cvičí ásany, praktikuje pránájámu, koncentrační či meditační techniky,
občas si přečte něco z jógové filosofie, tak změna přijít musí.
změna vnější i vnitřní. člověk se
přibližuje ke středu svého bytí. Už
ho tolik netíží tělo, myšlenkové
vlny ustávají a jsou méně časté.
Postupně se jóga začne zrcadlit
v každé životní situaci. V každém
nádechu a výdechu. Vstoupila již
tam, kam vstoupit musela. do
srdce a duše…
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Energydoporučuje
obchoddomácí hýčkání!
ECO
podložka
Prana
Cena:

1899 Kč

Příjemná podložka
vyrobená z ekologicky
šetrného materiálu je
ideální pro cvičení jógy.

Metropolitan
bag
Cena:

1690 Kč

Kabelka na podložku,
kterou vám budou
všichni závidět.

Pukka
Zázvorový
čaj

Cena:

109 Kč

Nechte se zahřát lahodným čajem ze tří druhů
zázvoru.

Rituals Honey
Harmony
koupelový
relaxační olej
Cena:

699 Kč

Horká koupel je ideální
pro uvolnění těla
i mysli.

Balíček
relaxace
a meditace
Cena:

399 Kč

S tímto setem získáte
kompletního domácího rádce pro správné
cvičení, relaxaci
a meditaci.

2 DVD
Powerjóga
Edice 2011

Cena:

349 Kč

Dvě DVD s návody na
domácí cvičení a hubnutí.
S těmito DVD vám půjde
cvičení samo od sebe.

www.energyobchod.cz

Kniha
Jóga v rytmu
života
Cena:

349 Kč

Není nic lepšího, než si
ve volném čase přečíst
zajímavou knihu.

Sigg ECO
lahev Taj
Mahal 1 L
Cena:

689 Kč

Ekologická lahev na
vodu či jiné nápoje.
Naše tělo je z velké části z vody, proto bychom
ji měli hojně doplňovat.

Rituals
levandulová
vonná svíčka
s příměsí
eukalyptu

Cena:

399 Kč

Plamen této svíce bude
hořet celých 60 hodin,
a k tomu provoní
a zahřeje celý
váš domov.

ČASOPIS

I

VÁ S Z V E N A T U R N É

POWERYOGA 2012
s Václavem
Krejčíkem
VSETÍN
KARLOVY VARY
TÁBOR
LOUNY
PARDUBICE
LIBEREC
ROŽNOV POD RADHOŠTĚM
PRAHA
VRCHLABÍ
PLZEŇ
VŠENORY
BRNO
ČESKÉ BUDĚJOVICE
RUMBURK
RYCHNOV NAD KNĚŽNOU
BÍLINA

vinyasa FLOW powerjóga
powerjóga HOT
powerjóga TERAPIE • meditace
VÍCE INFORMACÍ A PŘIHLÁŠKY NA

www.jogadnes.cz

HLAVNÍ PARTNER

PARTNEŘI

MEDIÁLNÍ PARTNEŘI

ENERGY
O B C H O D

