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Očista - dočista!

Na podzim doporučuji vyzkoušet aroma masáž - ošetření celého těla od
konečků prstů až po vlasy. Jde o masáž
velice lehkou, hladivou, a přestože je
jemná, účinně uvolňuje napětí celého
těla. Důležitá je správná volba kvalitního rostlinného oleje, který se kombinuje se stoprocentně čistou přírodní
silicí. Tu musí terapeut vhodně namíchat podle zdravotního stavu klienta a
požadovaného účinku. Rostlinné silice
jsou velice aromatické a mají výrazné
léčebné účinky jak na tělesnou schránku, tak na duši. Výběr silic se musí řídit
zdravotním stavem, některé jsou kontraindikovány např. v těhotenství, při
vysokém nebo naopak nízkém krevním
tlaku, epilepsii… Masáž se vůbec nesmí

Editorial

Vážené čtenářky, milí čtenáři!
Léto se nachýlilo ke svému závěru a
přichází podzim – se svými krásami,
barvami a babím létem. Podzim, který
většině z nás však trochu neprávem asociuje především plískanice, pochmurné
počasí, únavu a přípravu na zimu. Právě pro překonání těch stinných stránek
nadcházejícího období jsme pro Vás
připravili hlavní téma – DETOXIKACE. Jak se dozvíte, existují různé typy
očistných procedur, nestačí jen vyčistit a
zregenerovat svou fyzickou schránku, je
dobré udělat i generální úklid své duše –
a právě tyto recepty přináší především
naše podzimní číslo.
Občas podstoupíme očistnou kúru
takříkajíc nechtěně, stalo se tak na sklonku léta i mně. Zcela nečekaně (jak jinak)
mi ukradli notebook s „celým mým
životem“… A já jsem navíc nikdy nebyla
zálohovací typ. První den jsem upadla do
víru zuřivosti, zcela se oddávala pocitu
ublíženosti, pak konečně přišla pokora.
Taky útěcha z řad mých blízkých: Komenskému v Lešně shořela celá knihovna!
Zhluboka jsem se nadechla, nejdůležitější
práci zvládla udělat znova a začala pátrat, proč se mi to stalo. Uvědomila jsem
si, jak je nutné naslouchat vlastní intuici a snažit se dešifrovat symboly, které
nám přicházejí, pak je totiž občas možné
podobným ztrátám předejít. Takto poučená žiju dál a navíc už mám před zimou
částečně uklizeno. (Spoustu nepřečtených
e-mailů, starých textů a zbytečných souborů přece nepotřebuji!)
Zkusme podzimní měsíce netrávit jen
se špatnou náladou, rozladěni z přicházející zimy a období chřipek. Udělejme
něco pro sebe – paleta možností je široká: Můžeme cvičit, nechat se masírovat,
správně dýchat, vařit zdravé dobroty,
oddávat se četbě indické mytologie, pronikat do tajů feng shuej, odklízet veteš z
mysli nebo se jen tak procházet po lese
– co nám to přinese? To se dozvíte na
dalších stránkách!
Užívejme si jedinečných barev podzimu, uvidíme je zase až za rok!
Kateřina Ondroušková

V současném uspěchaném
životě je bezpochyby nutné občas vypnout, odpočinout si a nechat se hýčkat.
Přichází podzim a ten
s sebou přináší sychravé
počasí, nedostatek sluníčka a často i velkou přepracovanost, které bývají
příčinou únavy a obvyklých podzimních depresí.
Pohybem a relaxací s nimi
můžete dobře bojovat.
Masáž je jedna z procedur,
která vám pomůže rychle
znovu nastartovat a být
v pohodě. Kvalitní masáž
obnovuje životní energii,
uvolňuje napětí a probouzí chuť k životu.

Masáž jako způsob relaxace
www.bmsa.cz

Jana Altnerová

provádět např. v případě probíhajícího akutního onemocnění, infekčního
zánětu kůže, zhoubných onemocnění,
či při potížích s křečovými žilami.
Kvalita rostlinného oleje je velice
důležitá. Je vhodné použít za studena
lisovaný přírodní olej např. slunečnicový, mandlový, olej z pecek vinných hroznů… I tyto základní masážní (nosné)
oleje se kombinují podle účinku. Rostlinné oleje se dobře vstřebávají do kůže
a pokožku krásně vyživují. Terapeut si
ředí oleje podle stavu klienta těsně před
začátkem masáže. Dotyk ruky je umocněn zážitkem z příjemné vůně. Masáž je
vhodná při pracovním vyčerpání, nespavosti, dlouhodobé únavě, bolestech
hlavy nebo při psychickém vyčerpání.

Kvalitní masáž pomáhá nastartovat samoléčebné procesy organismu.
Magic hot stones je masáž lávovými kameny kombinovaná se speciální
havajskou technikou, má vysoce terapeutický a relaxační účinek. Správně zvolená aromaterapie dodá masáži exotický
nádech. V sychravém podzimním počasí
vám dovolí přenést se do cizokrajných
dálek. Lávové kameny mají mimořádnou energetickou sílu: obnovují tok
energie, uvolňují celkové napětí. Masáž
krásně prohřeje svaly, stimuluje krevní
oběh, vyrovnává energie v těle, pomáhá
detoxikovat organismus. Kontraindikací
pro masáže lávovými kameny jsou opět
zhoubná onemocnění, stavy po operaci, těhotenství, epilepsie, infekční kož-

ní onemocnění, křečové žíly, sluneční
popáleniny, vysoký krevní tlak, hypersenzitivita na teplo, akutní nemoci. Pro
správný účinek je důležité, aby terapeut
používal opravdu kvalitní lávové kameny z hlubších vrstev, které obsahují řadu
kovů, výborně akumulují a předávají teplo. Nejlepší jsou lávové kameny označované jako „gabro“, které musí být dokonale vyhlazené. Ohřev kamenů probíhá
ve vodě, při teplotě cca 45 – 55 stupňů
Celsia. Teplo je velice příjemné a brzo
rozproudí novou energii a vy pocítíte
příjemný pocit úlevy. Masáže do života
patří, tak se nechte hýčkat a rozmazlovat.
Investovat do masáží znamená investovat do vlastního zdraví. Tak neváhejte
a vstupte do světa vůní a pohody!

Jsem rozená optimistka
Když jsem nedávno seděl na nádvoří hradu Karlštejn a pozoroval podium, na kterém zpívala MARIE ROTTROVÁ, musel
jsem užasnout. Vypadala stejně jako za dob Divadélka pod věží,
ba možná ještě lépe. Její sametový hlas se linul nádvořím a její
úsměv zahřál v deštivě chladném večeru.

Jak se udržujete stále v tak
dobré kondici, abyste zvládla svůj nabitý pracovní program?
Mám pocit, že pro svou kondici nedělám téměř nic. Ale
jsem činorodý člověk, nedokážu

dlouho posedávat a vždycky
si najdu nějakou práci. A taky
jsem střídmá v jídle i pití, neﬂámuju a chodím včas spát. Tak se
žilo i v naší rodině, ve které jsem
vyrůstala.
dokončení na straně 2
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jako rozvedená měla těžší, a tak
mi byla oporou maminka. Byla
jsem hodně vytížená koncerty,
natáčením, televizí a podobně.
Snažila jsem se to klukům vynahradit, jak jen jsem mohla. Už ale
vím, že to nestačilo. Děti potřebují
maminku doma. Dneska je mi to
líto, a kdyby to šlo vrátit, zařídila bych se jinak. Ale brala jsem je
často na koncerty, doma s námi
poslouchali muziku a tak se dnes
oba živí hudbou a jsou úspěšní.

pokračování ze strany 1

Stále z Vás čiší optimismus.
Existuje i jiná Marie Rottrová? Zamračená, nevrlá, zkrátka bez nálady?
Já jsem opravdu rozená optimistka, mívám od rána dobrou
náladu a doufám, že ji šířím i ve
svém okolí. A když mě někdy přepadnou chmury, tak to netrvá
dlouho. Ale zamračená a nevrlá
nebývám, to bych sama se sebou
nevydržela.

Jakub Šamberger

Podzim je obdobím špatných
nálad. Dostihne Vás někdy tento stav? A pokud na Vás špatná
nálada dosedne, jak se jí zbavujete?
Na podzim začíná společenská
sezona, koncerty, ﬁremní večírky
a různá natáčení pro televizi. Jsem
dost zaměstnaná a na špatnou náladu nemívám čas. Na podzim navíc
slavíme v rodině narozeniny a svátky a to je přece důvod k radosti!

Poslední dobou je velkým trendem detoxikace neboli očista těla.
Detoxikační masáže, zábaly, koupele, půsty a mnoho dalších technik. Jsme zavaleni marketingem
DETOXIKACE. Vykukuje na nás z
časopisů, reklam, knih. Dozvíte se,
jak zbavit tělo toxinů, což je velice
přínosné. Aby však byla detoxikace účinná stoprocentně, musíme
zapojit také hlavu, respektive mysl.
K čemu nám bude zdravé tělo, když
budeme mít znečištěnou mysl? Ve

V tomto čísle se ve velké míře
věnujeme různým detoxikačním procedurám. Vyzkoušela
jste někdy „očistu organismu“?
Na jaře hlídám u potoka první
kopřivy a dělám si vývar, který přes
den popíjím. Taky jsem kdysi zkoušela dva měsíce makrobiotickou stravu, zkraje to bylo prima, ale potom
jsem s tím přestala, protože mi to
nesvědčilo. Ale skvěle prý detoxikuje
organismus červené víno, a tak si ho
večer s mírou dopřávám.
Co Vám udělá zaručeně největší radost?
Když mi někdo dodá dobrou novou
písničku a já se nemůžu dočkat, až ji
budu zpívat.
Děkuji za rozhovor
Václav Krejčík

foto: 3x Marie Votavová

Cítíte se po koncertě unavená?
Mnoho lidí ani netuší, jak je příprava na něj náročná. Zkuste
našim čtenářům přiblížit zákulisí příprav…
Většina koncertů se odehrává
mimo Prahu, to znamená, že někdy
cestuji i tři sta kilometrů. Jezdím
většinou s pianistou Petrem Freundem, který řídí. Odpoledne doma
aspoň půl hodiny zpívám, abych
trochu rozvibrovala hlasivky. Když
přijedeme na místo, máme s kapelou
zvukovou zkoušku, následuje líčení,
česání, vypiju si kávičku, spoustu
vody a jdu na jeviště. Po koncertě
jsem v jakési euforii, podepisuju se
divákům, s některými se i vyfotím.
Když potom jedeme domů, jsem
ráda, že neřídím a můžu v autě
odpočívat.

Jak nejraději odpočíváte?
Aktivním pohybem nebo se
radši natáhnete na zahradu
a užíváte si sladkého nicnedělání?
Mám ráda jaro, připravuju si
zahradu, nakupuju kytky do venkovních nádob a taky si ráda pořizuju nové oblečení. V létě trávím
většinu času na zahradě, ráda plavu, peču vnoučkům ovocné koláče
a vyrábím džem z rybízu, jahod
a meruněk. Občas si zahraju tenis,

chodíme na houby. Dva týdny jsem
u moře v Toskánsku a potom mířím
do Beskyd a na Šumavu. Nezpívám,
nemám žádné koncerty.

Na svých písních se často podílíte autorsky. Kde se Vám nejlépe pracuje? V klidu a tichu
nebo naopak potřebujete kolem
sebe živo?
To moje skládání je velmi živelné.
Když se mi vybaví slova na nějakou
melodii, úplně mě to pohltí a text je
za den dva hotový. Několik jsem jich
napsala během jízdy autem, to pak
každou chvíli zastavuju na odpočívadle a dělám si poznámky. Složila
jsem i pár melodií. Je to vždycky
impulzivní, slova mě musí hodně
zaujmout.
Jakým směrem se nyní ubíráte?
Můžeme čekat oživení Vašeho
repertoáru nějakou novinkou?
Mám připravený materiál na
nové CD, některé písničky jsou moc
pěkné. Hned po prázdninách na
něm začnu pracovat. Těším se, že si
rozšířím repertoár.
Jste zpěvačkou a zároveň má
mou. Obě tyto role jsou náročné samy o sobě, natož skloubit
je dohromady. Dařilo se Vám
držet jazýček vah uprostřed?
Když se pěvecké kariéře věnuje
muž, má to lehčí, protože o domácnost a děti se stará žena. Já jsem to
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Vážení čtenáři, rádi bychom Vás poprosili o vyplnění krátkého dotazníku na našich
webových stránkách www.getinbalance.cz, který jsme připravili, abychom mohli ještě lépe
naplnit Vaše představy, které o novinách máte.
Každý, kdo vyplní dotazník a uvede na sebe kontakt, obdrží od nás DVD Hubněte s powerjógou 1.
Výzkum slouží výhradně pro potřeby redakce Get in Balance! Děkujeme za Váš čas a ochotu! Redakce



Zamyšlení

Očista mysli
svých domovech neustále udržujeme pořádek. Vysáváme prach,
vytíráme podlahy. Děláme to proto, abychom se doma cítili dobře.
S čistou hlavou nám tam bude ještě
lépe!
Během cesty životem jsme vědomě či nevědomě nasbírali spoustu „veteše“, zbytečných myšlenek.
Časem nahromadíme smutné zkušenosti, které posilují negativní
postoje. Deprimující vzpomínky vedou k frustraci, hněvu, závisti, stresu a třeba i strachu a fobiím. Budeme sami o sobě šťastnější, jestliže
dokážeme zredukovat intenzitu
a množství duševního „smetí“. Přinese nám to ulehčení břemene,
které zatěžuje mozek a snižuje naši
schopnost být rozumnými, vyrovnanými a šťastnými.
Jak odstranit veteš z mysli? Zkuste
jednoduchou techniku. Zavřete oči
a nalaďte se na svou mysl. Pozorujte
myšlenky, které v ní plynou. Pozorováním mysli se naučíte uvědomovat
si množství nahodilých myšlenek,
které se vyskytují ve vašem vědomí.
Udělejte to pokaždé, když pocítíte
hněv, zklamání nebo stres. A pokaždé, když se vám vynoří v mysli jméno někoho pro vás důležitého, nebo
když se o něčem diskutuje. Pozorujte svou mysl a snažte se vycítit, co je
v ní. Zkuste to také při studiu, práci
nebo soustředění. Budete překvapeni, kolik myšlenkové veteše vás
bude rušit. Očištění mysli od negativních myšlenek posiluje koncentraci
a snižuje napětí a obavy. Provádějte tuto očistu vědomě, přináší totiž
citové osvobození vedoucí k lehčímu
a méně stresujícímu životu.
Zbavte se úzkostných obav, že se
stanete obětí nebo poraženým. Zkuste vykročit vpřed. Uvědomte si vzorce
svých odpovědí a reakcí na lidi a situace, a potom se zhluboka nadechněte,
usmějte se sami pro sebe a pusťte to
z hlavy! Řekněte si: „Není třeba ječet,
plakat, vzrušovat se nebo vztekat.
Není třeba se bát, není důležité, kdo
má pravdu a kdo se mýlí. Uvědomuji
si teď tuto situaci a poradím si s ní,
protože to prostě dokážu.“ Budete-li
to dělat pravidelně, odstraníte hodně negativního, škodlivého chování.
Zkuste to a budete příjemně překvapeni, jak rychle se obtížné situace
rozplynou.
Setřeste ze sebe emocionální zátěž.
Každého z nás nějaká sužuje – jsou
to mentální postoje a předsudky,
které nás těsně svírají a nutí záporně
reagovat na lidi a situace. Každému
z nás jdou na nervy malichernosti,
každý máme problémy a individuální
nechuť vůči určitým lidem, místům
a okolnostem. Ty vytvářejí emocionální zátěž, která je přinejmenším
občas otravná a v horším případě
způsobuje hněv a zlovůli, jež mohou
vydržet po celý život. Emocionální
zátěž mívá podobu nezapomenutých urážek, vytrvalých nevraživostí

a neodpustitelných zrad. Nechte tyto
vzpomínky vypařit. Shoďte je ze svých
unavených ramen a uvidíte, jak se
vám bude najednou lehce dýchat.
Rozhlédněte se kolem sebe. Negativističtí lidé přinášejí do vašeho života negativní hodnoty. „Přátelé“, kteří
rádi soudí ostatní, proměňují všechno
v bitvu. Obklopujte se těmi, kteří vám
poskytnou to nejlepší, připomenou
minulé triumfy, dokážou, že se sebejistě usmíváte a máte pocit, že stačíte
skoro na vše. Přátelé radující se z okamžiků vašeho štěstí, dodávají životu
lesk.
Nechte minulost plavat. Očista
mysli je něco, co musíme provést
sami. Nemůžeme tím pověřit někoho jiného. Odklízení hluboko usazené mentální veteše má hodně co do
činění s naším základním systémem
hodnot. Je to velice osobní záležitost.
Nikdo nemůže provést mentální očistu za vás, a to ani profesionální terapeut, ať už psycholog nebo zkušený
léčitel. Očista od duševní veteše bude
vždy vyžadovat, abyste nechali minulost plavat, protože jen tak můžete jít
vpřed. Buďte připraveni odhodit staré ideje a systémy víry, jež už pro vás
nejsou podstatné. Někdy to může být
i výzva hluboce zakořeněným systémům hodnot. A pak je pouze na vás,
abyste se rozhodli.
Zkuste být pozitivní. Dobré myšlenky přinášejí dobré věci. Někdy je velice těžké přesvědčit ve svízelné situaci
sebe sama, že bude lépe, ale snažte se
nepodlehnout. Z každé situace vede
cesta ven. Jde o to, jaký zaujmete postoj. Podlehnete-li negativním
myšlenkám, s největší pravděpodobností přijde negativní událost.
Použitá literatura:
TOO, L., Feng – šuej 168 způsobů
jak dodat harmonii svému domovu.
Praha, 2004 Euromedia Group
inzerce
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Jednoduchá odpověď na složité problémy: chůze!
Tělesný pohyb je přirozenou lidskou potřebou, podobně jako spánek nebo příjem potravy.
Odpírat si pohyb znamená zvyšovat riziko zdravotních problémů. Přiměřená tělesná aktivita prospívá zdraví a zlepšuje duševní stav, např. mírní deprese nebo úzkosti, zlepšuje paměť
i další kognitivní funkce a vede k větší životní spokojenosti.

Pro lidi vyššího věku, velmi zaměstnané nebo ty,
kdo mají různá zdravotní omezení, nemusí být
snadné najít vhodný druh tělesné aktivity. Některé sporty mohou být příliš nebezpečné, jiné jsou
náročné na čas a vybavení a další vyžadují dlouhodobý nácvik. Například u pacientů závislých na
alkoholu docházelo při fotbalu k časným úrazům
a zlomeninám, takže ho docent Skála v Apolináři
kdysi zakázal. Důvodem byla netrénovanost, osteoporóza, sklon k riskování u závislých i samotný
charakter této pohybové aktivity. Na mužském
oddělení pro léčbu závislostí v Bohnicích v současnosti používáme zejména rehabilitační cvičení s fyzioterapeutem, jógu a podobná cvičení
a pomalý běh prokládaný chůzí nebo samotnou
chůzi.
Výhodou chůze je nenáročnost na ﬁnance i čas.
Chození se ale těší oblibě i u lidí z vyšších socioekonomických skupin. Někteří ﬁnančníci z londýnské City údajně ráno vyrážejí v obleku a chodeckých botách do práce. Tam pak schovají boty
do zásuvky psacího stolu, obují polobotky a věnují
se obchodování. Na konci pracovní doby pak vrátí
do psacího stolu polobotky a vyrážejí v opačném
směru.
Praktická doporučení
 Při chůzi se držte zpříma, jakoby vás
cosi táhlo za temeno nahoru. Bradu mějte přibližně rovnoběžně se zemí, ramena
dole, dolní část břicha a hýždě jsou zpevněné, ruce nezatínejte, protože by to zvyšovalo krevní tlak. Při novém kroku nejdříve došlápněte na patu, a pak přenášejte
váhu až ke špičce (tzv. správné odvíjení
chodidel). Podrážka by měla být dostatečně pružná, aby to umožnila. Obuv by
měla být kvalitní. Ruka a rameno se vždy
při vykročení pohybují směrem k opačné
noze. Vytáčení boků a pohyby paží při
chůzi jsou důležité pro páteř, snižuje se tak
její statické zatížení a posilují se zejména
krátké svaly páteřní.
 Doporučená doba chůze pro zdraví je
alespoň 30 minut denně.
 Při chůzi dýchejte klidně, zhluboka
a do břicha.

foto: archiv autora

Prim. MUDr. Karel Nešpor, CSc.
a Mgr. Alžběta Babková
www.drnespor.eu

Některé zdravotní výhody chůze
 Snižuje riziko srdečních a cévních onemocnění.
 Snižuje riziko vysokého krevního tlaku.
 Snižuje hladinu cholesterolu a zlepšuje proﬁl krevních lipidů.
(Pro zajímavost dodávám, že autoři podobných studií doporučovali zkoumaným osobám více chodit do schodů a jíst více
rozinek.)
 Pomáhá předcházet obezitě, je prevencí a užitečnou součástí
léčby diabetu 2. typu.
 Zlepšuje duševní stav a výkonnost.
 Pomáhá předcházet osteoporóze a může být užitečná i při
mírnění potíží při osteoartróze.
 Je prevencí rakoviny tlustého střeva, což je pro českou populaci zvláště důležité vzhledem k výskytu tohoto onemocnění
zde. Vysoký výskyt rakoviny kolorektálního karcinomu v České republice souvisí s malým množstvím vlákniny v potravě
a rekordní spotřebou piva.
 U starších lidí snižuje chůze riziko pádů a napomáhá soběstačnosti.
 Kromě rehabilitace lidí se srdečními nemocemi a s cukrovkou pomáhá chůze i při léčbě ﬁbromyalgie a rozedmy plic.
 Chůze usnadňuje zvládání bažení (craving) po tabáku u lidí, kteří překonávají závislost na této látce. Podle zkušeností
našich pacientů pomáhá chůze v bezpečném prostředí i ke zvládání bažení po alkoholu.

Nohy - váš přítel
Jakub Šamberger

Nač dbát při chůzi

 Chůze bez obuvi je vhodná v přírodě
(např. v písku), ale ne doma na rovné
podlaze.
 Při poruchách stability (závratě,
nejistota) prospívají pomůcky, jako
jsou hole. Dvě speciální hole se používají při tzv. severské chůzi, což navíc
vydatně procvičí svaly v horní polovině těla. O typu pomůcek a jejich
používání je lépe se poradit s odborníkem.
 Důležitá je rychlost chůze. Při rychlejší chůzi zajišťuje stabilizaci setrvačná hmota těla a při pomalé chůzi
nervová soustava.
 Existují pokusy o to zařazovat
chůzi jako rekreační aktivitu do
pracovního prostředí. To sice u nás
není běžné, ale už třeba přejít z jedné místnosti do druhé nebo vyjít
do schodů, může být pro člověka se

sedavým zaměstnáním velmi prospěšné.
 Ti, kdo potřebují intenzivnější pohyb,
mohou prokládat chůzi pomalým během, posilováním nebo jiným fyzicky
náročnějšími aktivitami.
 I velmi zaměstnaný člověk může včlenit chůzi do svého života. Je např. možné
při cestě do nebo ze zaměstnání vystoupit o zastávku dříve nebo místo výtahu
vyjít po schodech pěšky.
 Krokoměr je užitečným nástrojem,
který může zvýšit motivaci k chůzi. Cena
nejlevnějších přístrojů se v květnu 2008
pohybovala kolem 500 Kč.
 Chůzi bývá vhodné doplnit šetrným
protahováním svalů.
Odkaz na související video:
www.youtube.com/watch?v=ZXu_EP5eB8

Každý den se na ně ráno postavíte a celý den na nich pobíháte. Mluvím o vašich nohách. Celý život budou vaším němým společníkem.
Jakou péčí se jim odvděčujete? Většina z nás žádnou. Spousta lidí
řeší poslední trendy účesů, investují nemalé částky do vlasových
přípravků, kadeřníků, žehliček na vlasy, fénů a jiných kosmetických
přípravků. Vlasů si všimne každý na první pohled. Představte si ale
to zděšení, když váš načesaný objekt zájmu v intimní chvilce odhodí
botky a vám se naskytne pohled na rozpraskané paty, plíseň mezi prsty a to vše nedej bože doprovázené nepříjemným odérem. Chodidla
přece nejsou vidět a tak se o ně nemusí nijak přehnaně pečovat. Neříkám, že musíte navštěvovat pedikúru každý týden, ale jistou péči si
vaše nohy zaslouží. Zkuste být svým chodidlům partnerem. Vezměte
je na jógu, kde se krásně rozhýbou, prokrví a při závěrečné relaxaci
odpočinou. Každý večer jim dopřejte očistu. Zkuste si jednou týdně
najít čas na krátkou koupel. Přidejte do ní čerstvou nebo kompotovou
ananasovou šťávu. Toto tropické ovoce obsahuje přírodní enzym bromelin, který zrohovatělou kůži a ztvrdlé paty zjemní. Pokud se vám
chodidla hodně potí, vyzkoušejte pudr. Ten je pomůže udržet v suchu
a omezí tak šanci k šíření různých mykóz, kterým se daří ve vlhkém
prostředí. Po náročném dni můžete nohy ošetřit pemzou, zjemnit
peelingem a namasírovat muškátovým nebo tea tree olejíčkem, oba
obsahují antibakteriální složky. Zabere to pár minut a za svá chodidla
se nebudete muset nikdy stydět. A navíc se tento proces dá krásně
využít jako večerní partnerská relaxace. Lázeň ve voňavé koupeli,
masáž chodidel…

Mgr. Monika Vaňková
psycholožka a terapeutka

Praktikování meditace (meditování) je
unikátní subjektivní zkušenost umožňující dosažení klidu mysli, a také objevení
štěstí, radosti a lásky, jež jsou její podstatou.
Můžeme si všimnout, že někteří lidé
jsou schopni být šťastni téměř v každé
životní situaci, a jiní i přesto, že mají na
vnější úrovni téměř vše (majetek, auta,
domy…), na vnitřní úrovni šťastni nejsou.
Věnují se svým přáním, obavám a očekáváním, jak by měl svět kolem vypadat.
Když začneme vědomě pracovat se svojí myslí a použijeme k tomu meditační
techniky, začneme prožívat svět mnohem
radostnějším způsobem a můžeme se tak
více přiblížit své vlastní podstatě.
V minulém čísle jsme se věnovali poselství, které meditace člověku nabízí. Poskytli
jsme vám návod na cvičení jedné z mnoha
meditačních technik jednobodové koncentrace mysli – meditace na dech. Soustředění se na dech přináší uklidnění roztěkané
mysli a při pravidelnější praxi odstup od
vlastních pocitů, jež bývají zdrojem nestability prožívání.
Můj léta meditující kamarád se během
meditace dostává za myšlenky, do stavu,

Dnešní meditační technika je proti
minulé naopak dynamická a je
součástí jedné z nejkrásnějších
aktivit - tance.

který pro sebe nazývá „tichotiché ticho“.
Meditace přináší výsledky tehdy, když
se dělá soustavně, pravidelně. Já medituji několik let určitý systém meditačních technik a před rokem se objevila
překážka, řešila jsem tehdy určitou věc,
a nebyla schopna několik týdnů meditovat. Žádná chuť a aktivita k meditaci.
Ochutnávka powerjógy a následně kurz
tohoto typu jógy ve mně probudily opět
mou přirozenou energii a radost… Mohla
jsem pokračovat v započatém rozvoji prostřednictvím meditací.

Tančete jako strom:
Můžete cvičit v přírodě, pokud to jde, postavte se
mezi stromy, představujte si, že jste stromem a nechte sebou procházet vítr. Pokud nemůžete jít do přírody, stoupněte si doma uprostřed místnosti, zvedněte
ruce a ciťte se jako strom v silném větru. Můžete si
také představovat, že tančíte v dešti a větru. Všechnu
svou energii soustřeďte v energii tance, houpejte se
a pohybujte se s větrem, prociťujte vítr, který vámi
prochází. Představte si, že se na chvíli stanete stromem, zkuste zapomenout, že máte tělo člověka.
(Asi 10 minut)
Pak se zastavte. Nechte tančit své ruce:
Stůjte v klidu a nechte své prsty, aby se samy pohybovaly, nedívejte se na ně, zavřete oči, prociťujte pohyb
zevnitř. Energii nechte proudit stále více do rukou.
Můžete poskytnout svým prstům úplnou svobodu
pohybu, a tím uvolnit mnoho nahromaděného napětí
a potlačené, nevyužité energie. Věřte svým rukám, ony
to dovedou.

foto: Stanislav Kratochvíl

Tanec jako meditace
Ať si dělá každá ruka, co chce, nemusí být synchronizovány, jedna může být nahoře, druhá dole, není
třeba žádný plán, žádný vzorec.
Můžete si také sednout, a nechat ruce, ať si
hrají…
(Tanec rukou také asi 10 minut)
Po chvíli úplně zastavte pohyb:
Ať sedíte či stojíte, tělo se nehýbe, ovšem nastartovaná energie ano, pulzuje a hledá si cesty do hloubky vás samých, k vašim kořenům, do středu vašeho
bytí. Možná si právě nachází cesty nové. Vydržte
v této fázi pár minut.
Tančete dnes, nikoli zítra, tančete tady a teď
a nechte pohyb vycházet ze svého nitra, spontánně,
bez přemýšlení. Pokud si připadáte, že jste v tanci
ztratili sama sebe, nechali jste se pohltit, jste již blízko
meditace…

(Meditační technika tance je z knihy: Osho, Oranžová kniha. Meditační techniky, Pragma, 1991)
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Nebojte se
colonhydroterapie
Pravidelné vylučování je podmínkou
dobrého zdraví. Organismus se vyprazdňováním zbavuje svých odpadních látek. Pravidelný pohyb, zdravá strava s dostatečným množstvím
vlákniny, správný pitný režim, psychická pohoda a dostatek spánku - to
vše pozitivně ovlivňuje pravidelné
vyprazdňování. Střevní sliznice patří
mezi nejdůležitější obranné systémy
v těle. Na dobrém stavu střevní sliznice je závislá naše dobrá tělesná kondice. Zdravý střevní trakt za normálních
okolností osídlují miliardy mikroorganismů. Pro náš imunitní systém jsou
důležité ty přátelské, např. Escherickia coli, Lactobacillus acidophilus,
Lactobacillus biﬁdus. Je však i hodně
nežádoucích mikroorganismů, které se zabydlují ve střevech. Únava,
deprese, časté chřipky, problematická
pleť, to jsou signály, které upozorňují
na oslabený imunitní systém. Tlusté
střevo může být dlouhodobě zaneseno. Nečistoty a zatvrdlé substance ve
střevních klkách zabraňují správné
peristaltice. Zácpa, plynatost, pocit
těžkosti - tyto varovné signály přímo
volají po celkové detoxikaci organismu a především očistě střevní sliznice. Na střeva snadno zapomínáme
a jejich přirozenou detoxikační funkci
bereme jako samozřejmost. Jednou
z metod, která střeva účinně pročistí,
je právě colonhydroterapie /CHT/.
Tato procedura se provádí na specializovaných pracovištích pod odborným
dohledem lékaře. Důležité je vybrat
si správnou ordinaci. CHT umožňuje
důkladné vyčištění tlustého střeva.
Terapie by měla obsahovat asi šest
výplachů v rozmezí jednoho až dvou
týdnů. První výplach bývá doprovázen rozpaky, není se však čeho obávat.

Procedura je velice decentní a během
pár minut veškeré rozpaky mizí.
Důležité je naprosté uvolnění, které
usnadní hladký průběh terapie. Personál je s vámi po celou dobu v kontaktu,
vysvětlí a rozptýlí vaše případné obavy
a otázky. Klient si lehne na pohodlné
lůžko a do konečníku je mu zavedena
trubička, která přivádí do střev vodu
s různou teplotou, ta je pak odváděna
přes uzavřený systém, uvolněné zbytky obsahu odtokovou hadicí. Jemnou
masáží břicha terapeut usnadní celkový průběh procedury. Rozpouštějící účinek vody a jemné dráždění střídáním teplot vody umožní, že střevo
začne opět pracovat a pomáhá odvést
stagnující střevní obsah. Prostředí,
kde se samotná procedura provádí je
čisté a příjemné, klient může během
procedury odpočívat nebo si povídat s
terapeutem. Po proceduře, která trvá
si 45 minut, se doporučuje ještě chvíli servat na toaletě. Mezitím terapeut
připraví čaj a klient ještě pár minut

Hlas v hlavě
Ladislav Pokorný

My lidé zažíváme různé vnitřní pocity a hlavou se nám
honí stovky myšlenek, které přímo ovlivňují, jak se cítíme. Některé jsou příjemné, takže i my se automaticky
cítíme příjemně. Když ale přemýšlíme nad něčím nepříjemným, i naše pocity budou takové. Kdosi moudrý
řekl, že štěstí je otázkou mysli. A to je, alespoň podle
mého názoru, čistá pravda.
Hlavním problémem je, že se většina z nás příliš ztotožňuje s hlasem ve své hlavě. My ale nejsme tím hlasem.
Jsme jen tím, kdo mu naslouchá. Nemůžeme být hlasem i posluchačem zároveň. Jsme vědomím, které hlas
vnímá. Většina z nás si to však neuvědomuje. Hlas nám
napoví, cítím se špatně a my se tak hned začneme cítit.
Každý z nás jistě někdy potkal duševně nemocného, který
si nahlas povídal sám pro sebe. Když takového člověka
vidíme, řekneme si, že to je nějaký blázen. Možná ano,
ale do jisté míry dělá to samé, co my, jen nahlas. Mluví
hlasem, který má ve své hlavě. Když si plně uvědomíme,
že nejsme tím hlasem, pak pochopíme, že jsme skutečně
svobodní. Není to jednoduché, ale určitě je to možné.
Meditujme, soustřeďme se na dech, cvičme. Dělejme
zkrátka něco, co nás přivede k přítomnému okamžiku,
protože jedině v něm můžeme pochopit sebe sama.
V přítomném okamžiku je mysl jasnější. A když nám
občas někam zabloudí, je dobré si to uvědomit, protože
toto uvědomění nás může vrátit zase zpět k „tady a teď“.
Všechno se odehrává „tady a teď“. To ostatní jsou jen
vzpomínky a představy. Není špatné na něco vzpomínat
nebo si něco představovat, naopak! Je ale nutné, umět
se pak vrátit k přítomnému okamžiku, jinak nám unikne spousta zážitků a pocitů a to by byla jistě škoda.
Až se někdy příště přistihnete, že jste v tenzi a v psychické nepohodě, položte si tři následující otázky, které
mě naučil můj oblíbený spisovatel Dan Millman prostřednictvím svých knih.
Jsem tady a teď? Dýchám správně? Jsem ve svém
těle?
Už jenom položení těchto otázek vás začne pomalu
vracet zpět k sobě. Nevěříte? To možná jen hlas ve vaší
hlavě…

relaxuje. Před samotnou procedurou
je nutné alespoň 24 hodin dodržet pár
základních dietních pravidel. Vyhněte
se čerstvému ovoci a zelenině, masu,
pečivu, smaženým pokrmům. Doporučuje se lehká strava jako při střevní chřipce. Vařené brambory, rýže,
zeleninové polévky, tato jídla ulehčí
průběh výplachu. Samozřejmostí je i
dostatečný příjem tekutin. Pokud však
chcete čištění brát opravdu poctivě, je
vhodné provádět jej v rámci celkové
detoxikační kúry. Tu je potřeba doplnit o relaxační a detoxikační masáže,
saunu, cvičení jógy a procházky v přírodě. Colonhydroterapii není vhodné
provádět při vředové kolitidě, Crohnově chorobě, v těhotenství, divertikulitidě. V každém případě je před
absolvováním této terapie vhodné
poradit se s ošetřujícím lékařem. Po
skončení celé kúry je správné dodržovat zdravý životní styl. Nabitá energie
a pocit lehkosti budou tou správnou
motivací!

foto: Pavel Sláma

Jana Altnerová

Vyčistěte se
Ideálním časem pro detoxikaci organismu je podzimní a jarní období. Dvakrát do roka tak trnu hrůzou, jakou detoxikační kúru pro mě připraví moje
kamarádka Jana Altnerová.
Jakub Šamberger

Všechno začalo před třemi lety, kdy
přišla s nápadem, že vyzkoušíme
colonhydroterapii (výplach tlustého střeva). Vysvětlila mi přednosti
této terapie a podle jejího nadšení
jsem usoudil, že bude téměř zázračná. Pak jsem se začal dozvídat, co
všechno musím změnit. V období
terapie nesmím jíst čerstvé pečivo,
mléčné výrobky, syrovou zeleninu,
maso a mnoho dalšího. Ptal jsem se,
co tedy vlastně jíst můžu? A z odpovědi jsem nadšen nebyl: Vývar, rýži,
k mojí velké radosti zazněla i dětská
přesnídávka. Jako bonus jsem se
dozvěděl, že jdu na výplach první
ze všech. Tři dny předem jsem tedy
nasadil dietu. V den výplachu už
jsem byl tak unavený, že jsem usnul
v restauraci u oběda. Tedy u vývaru. Následovalo 45 minut výplachu tlustého střeva a 15 minut ve
vedlejší místnosti na „dovyprázdnění“. Toaleta byla vedle čekárny
a dovedete si představit ty zvuky.
Byl jsem úplně zpocený. Měl jsem
co dělat, abych došel do kanceláře. Večer jsem téměř usnul při své
vlastní lekci powerjógy a vyjít do
pátého patra byl nadlidský výkon.
Následovalo dalších pět výplachů
během jednoho týdne. Teprve na
konci terapie jsem si uvědomil, že
jsem byl nastrčený pokusný králík a celé Energy Studio čeká, jak
dopadnu. Když pominu neuvěřitelné bolesti hlavy, na které jinak
netrpím, abnormální hlad (ke konci
týdne pomalu vymizel) a vyrážku po

celém těle, výsledek byl fantastický.
Cítil jsem se lehounce, cvičilo se mi
krásně a úbytek na váze, který však
nebyl cílem, 10 kilogramů. Nejúžasnější ale bylo, že ten pocit lehkosti
a neuvěřitelného přílivu energie
trval skoro tři měsíce.
Od té doby absolvuji zkušební verze detoxikačních novinek a jsem smířený s tím, že ostatní nejprve čekají,
co to se mnou udělá. Přistoupil jsem
na celoroční pití mladého ječmene, chroupu neuvěřitelně odpudivé hmoty (Jana říká, že obsahují
spoustu vitamínů), vyzkoušel jsem
detoxikační kúru Biotta, při které
celý týden pijete jen speciální ovocné a zeleninové šťávy, spím v odkyselovacích podkolenkách, a ačkoli
nesnáším koupání, dokázal jsem
zvládnout i odkyselovací koupele,
kdy musíte ležet alespoň hodinu
ve speciální solné lázni. Dalo by se
říct, že jsem přístupný alternativním
postupům. Je ale pravdou, že všechny ty „útrapy“ podstupuji naprosto
dobrovolně, protože se po nich cítím
skvěle. I přesto mám ale pokaždé
milion výmluv a snažím se odsunout
začátek kúry na neurčito. To mi pak
Jana vždycky připomene, že prostě
musím začít a hotovo. Je téměř pravidlem, že v mém detoxikačním týdnu jsou domluvené pracovní obědy,
večeře a různé večírky a tudíž na mě
všude vykukují spousty lákadel, ale
o to větší výzva to je. A výsledkem je
dvojí úspěch. Dokážu sám sobě, že
jsem schopný svoje chutě udržet na
uzdě a vyčistím si tak nejen tělo, ale
i hlavu.

Z člověka člověkem

aneb Zamyšlení nad tím, co se může udát, připlete-li se člověku
ashtanga vinyasa jóga do cesty životem…
Dalibor Štědronský
www.ashtanga.cz

Důvody, proč se lidé pouštějí do jógy, jsou
různé. Někdo je k ní dohnán zdravotním stavem, jiný se v ní octl zblouděním v osobním
životě a další se po zimě ze všeho oblečení
vešel pouze do tělocvičny, neboť do té, i když
je přeplněna, se jeden ashtangista vždycky
ještě vejde.
Ashtanga je vcelku dost fyzicky namáhavé cvičení, ke kterému se většinou obracejí
lidé, kterým pohyb nečiní potíže, mající navíc
radost, je-li doplněn o trochu zdravé bolesti.
Proto v ní často potkáváme jedince, kteří dříve
tak dlouho aktivně sportovali či tancovali, až
se koleno, či jiná součást, utrhla. Mimo nich
pak velkou skupinu ashtangistů tvoří nespokojenci, kteří se nedokážou srovnat s tím, že
by celý smysl života měl být ve vydělávání
(peněz) a utrácení (peněz), či nově nejprve v
jejich utrácení s odsouzením k následnému
celoživotnímu splácení. Nakonec na motivu
nezáleží, podstatné je, že k setkání občana
s ashtangou dojde. Jejich vztah se zpočátku
rozvíjí nesměle, občas to jsou náhodná setkání, jindy předem naplánované schůzky končící komatem na „ruber mat“ (jógové podložce). Pokud četnost těchto incidentů houstne,
stává se z nich životní styl, vzletné to označení pro závislost. Pro chyceného ashtangistu je
pak cvičení ústředním prvkem života, kolem
kterého se vše točí, kterému se podřizuje
denní program, neboť v této fázi se prostě
cvičit musí - ať se děje, co se děje. V tomto
vývojovém stadiu je ashtangista identiﬁkovatelný dle neklouzavé podložky, kterou tahá

všude s sebou. Při cestách ji pak rozkládá
na perónu nádraží či v koutě letištní haly,
případně v uličce letadla, kde s palubním
personálem bojuje o možnost provedení
alespoň několika ásan.
Se stoupající intenzitou cvičení opouští
ashtangista své staré libůstky a mění i svůj
jídelníček. Cigarety odpadají jako první,
s těmi to prostě udýchat nejde. Alkohol jde
v těsném závěsu. Ranní „kočka“ na jógové
podložce patří k nejhorším životním zážitkům. Předklon je synonymum pro žaludek
v krku a tisíc permoníků v hlavě, což je
překvapivě stejný počet, jako má lotosový
květ okvětních lístků na vrcholu sedmé
čakry. Rychle mizí z jídelníčku maso, které
navozuje pocit tíhy, bránící ladnému létání mezi pozicemi. Je to hezké období plné
nadšení a radosti ze změn, které se člověku dějí. Zlepšuje se kondice a zdravotní
potíže mizí, stejně jako staří známí, kteří
přízemně jogistovu cestu za osvobozením
zaměňují za zblbnutí. Stupňuje se zápal
pro cvičení a snaha o zvládnutí pokročilejších pozic. Tato nová pěkná ambice brzy
přináší své ovoce v podobě natažených
svalů či vazů. Je to skutečně veskrze veselý čas doplněný novými setkáními s lidmi
obdobně postiženými, se kterými ashtangistu pojí donekonečna omílaná témata:
cvičení, cvičení, cvičení a jak nejlépe léčit
namožené svaly.
A pak jednoho dne přijde čas, kdy
ashtnagista svlékne starý kabát, aneb
z kukly se vyklube – jiná kukla, a opustí zaměstnání. Důvody k tomu bývají
různé:

V NIČEM NENÍ TAKOVÁ SÍLA JAKO V LASKAVOSTI A NIC NENÍ TAK LASKAVÉ JAKO OPRAVDOVÁ SÍLA

a) Počátečních 20 minut ranního cvičení
se postupně protáhlo na tři hodiny a úzkoprsý zaměstnavatel nechápe, že soustavné
pozdní příchody jsou bohatě kompenzovány vyšší výkonností, nulovou nemocností
a veselým duchem zaměstnance - jogína,
pročež s ním ukončí pracovní poměr.
b) Ashtangista nutně potřebuje odjet do
Indie a opět naráží na nepochopení zaměstnavatele, kterému je zatěžko poskytnout mu
půl roku neplaceného volna.
c) Ashtangista zjišťuje, že stres ze současné práce, mu nestojí za vydělané peníze…
Kdo jednou opustí práci kvůli ashtanze, je
dokonale lapen a dříve či později si ho zavolá
Indie. Její návštěva je překročením čáry, přes
kterou už sotva lze udělat krok zpět. Indie všímavé, pokud tam vydrží déle, změní. Ukáže
jim na jedné straně, co je opravdová bída, ale
na druhé i to, jak s málem lze žít a smát se
a to jen tak. Pokud se tomu nestalo již dříve,
tak nyní adept projeví zájem o první stupně
ashtanga jógy tzv. jamu a nijamu – morální
doporučení společná všem duchovním systémům. Jsou to samozřejmosti jako například
nelhaní a nekradení, které máme všichni
vyřešené, pročež je začínající jogista většinou
směle přeskakuje. Možná až nyní po letech
praxe mu ale začne docházet, že vyřešené
nemá vůbec nic. Tím prapodivným cvičením
a teátrem kolem něj se kupodivu stal vnímavější a to nejen navenek ale i dovnitř. A tak
si najednou začíná uvědomovat ty drobné lži,
kterými ohlupuje okolí a sám sebe, ale i ty klíčové, které mu vytvářejí falešný obraz o sobě
samém a světě kolem něj. A to je moment,
kdy se z kukly rodí – opět kukla .
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Detoxikace a jóga
Václav Krejčík

Sestava pro trávení
a detoxikaci
1

lehčí varianta

Nejdříve pokrčte pravou nohou
a proti ní se s výdechem přetočte.
V pozici zůstaňte několik nádechů
a výdechů, neprovádějte ji silou,
ale uvolněte se v ní. Opakujte i na
druhou stranu. Pozice podporuje
vylučování.

Pozice
luku

foto: Miroslav Šneberger

Pozice
matsjendrova

2

Vleže na břiše zvedněte mírně od
země trup, pokrčte nohy. Rukama
uchopte nárty. S nádechem se
mírně zvedněte. V lehčím provedení nohy zůstávají na zemi a zvedáte jen trup. Pozice efektivně
masíruje břišní orgány a působí
na prohloubení metabolismu.

Pozice
pluhu

Celý princip cvičení jógy je založený na očistě (detoxikaci) nejenom fyzického
těla, ale především mysli. Je-li nečistá mysl, člověk se může snažit čistit tělo, ale
to nestačí. Mysl je základem našeho zdraví, a proto je velice důležité s ní pracovat. Jóga pro čištění těla využívá pozic, stahů (střídání tlaků - přetlak a podtlak),
muder, dechových technik (především udždžají dech) a práce se smyslovými
orgány. Základním předpokladem pro tuto očistu je správné dýchání, které přivádí do těla kyslík, okysličuje tkáně a buňky a odvádí odpadní látky. Pro práci
s myslí a vědomím jóga nabízí základní etická pravidla (jama a nijama), která
řeší vztah k sobě samému a k okolí. Relaxace a meditace jsou dalšími technikami,
které vedou k očistě těla od napětí a očištění vědomí, podvědomí a nevědomí.
Když se tedy v józe řekne „detoxikace“, není myšleno jen zbavení se nepotřebných látek v těle, ale jedná se o komplexní pročištění těla fyzického i psychického. Hathajóga uvádí navíc šest základních „krijí“ - to jsou očistná jógová cvičení,
jejichž úkolem je udržovat rovnováhu v těle a zajišťovat dobrý zdravotní stav.
Mezi tyto krije patří: zářící lebka (kaphála bhátí), ﬁxace pohledu (traták), promývání nosu slanou vodou (džala nétí), vlnění břicha (náulí), pročištění žaludku
vodou nebo gázou (dháuti) a pročištění tlustého střeva vodou (vasti).
Vitalita není zadarmo. Jóga nás učí poslouchat, co tělo říká a dle toho se řídit.
Pohyb, relaxace, dechové techniky jsou prostředky, jak tělo a mysl ozdravit.
Pozice, které uvádím, zlepšují trávení a vylučování, některé působí na prohloubení metabolismu a jiné dodávají mozku energii a zlepšují vnitřní procesy. Dýcháte-li správně, očisťujete a zprůchodňujete energetické dráhy v těle
(nádi).
To vše je očista. Nestačí změnit jen vzhled! Důležité je začít zevnitř. Bude-li
opečovávané pouze tělo a mysl smutná či roztěkaná, k rovnováze budete jen
vzhlížet. Proto neváhejte a začněte čistit své tělo a mysl, protože odměnou vám
bude energie, radost, uvolnění a dobrý pocit, že nenecháváte své zdraví na
pospas.
Nespěchejte a postupně se vztyčte do
pozice svíčky. Pokrčte nohy, zvedněte je
a směřujte vznesmo za hlavu. Podepřete
si záda dlaněmi, lokty přitáhněte k sobě
a zaﬁxujte na nich váhu celého těla.
Potom zvedněte nohy. Jako variantu
můžete pokrčit jednu nohu a koleno
opřít o čelo a postavení prodýchejte
pěti nádechy a výdechy. Vystřídejte
na druhou nohu. Pozice zlepšuje
trávení a vylučování toxinů.
Pozor! V žádném případě pozici neprovádějte švihem, ve spěchu
a nepohybujte se po krční páteři.
Raději pozici zrušte a postavte ji
znova.
Pozice svíčky a její varianta
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Ze svíčky přejděte nohama za hlavu. V pozici
vydržte a dýchejte. Upravuje fungování
štítné žlázy.
Upozornění!
Návody, které se zde nachází, jsou
postupy pro zdravé lidi. Jste-li jakkoliv
nemocní, svůj stav byste měli konzultovat s lékařem. Pozice zde nejsou zmiňovány s vědomím léčby, ale prevence.

3

Posaďte se a s výdechem se předkloňte. Pokuste se chytit prsty za nohy a přitáhnout se co nejhlouběji k nohám. V pozici
zůstaňte deset nádechů a výdechů. Účinná masáž vnitřních
orgánů břicha a při dynamickém provedení se prohlubuje
metabolismus.
Tuto pozici můžete kombinovat v dynamickém provedení
spolu s pozicí pluhu. Začíná se v sedu, předkloníte se a přitáhnete k nohám, vydechnete. S nádechem si sedáte, s výdechem
leháte a přenášíte nohy za hlavu, do pozice pluhu. Nadechnete
se a začnete provádět návrat zpět
do kleští. Celé dynamické
provedení můžete opakovat
několikrát za sebou, například
pro rozhýbání
energie těla.
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Pozice
kleští

Zamyšlení
Nejsem lékař ani výživový poradce. Snad proto si mohu dovolit podívat se na tak
závažné a poslední dobou čím dál více přetřásané téma DETOXIKACE poněkud
s nadhledem. Ono se totiž někdy vyplatí povolit tu „svěrací kazajku“ sešitou z odborných doporučení a zaručených rad a začít prostě volně dýchat…
Marcela Macáková
www.aerobic.cz

Když tak zcela nestranně pozoruji ten „šrumec“ dnešní doby, zdá
se, že začínáme ztrácet v tom hitech světě zdravý selský rozum,
dědictví našich předků. Ještě můj
tatínek dodnes v pátek nejí maso
a snaží se dodržovat v rámci možností tradiční půsty, ačkoliv nad
„IN“ pojmem detoxikace by se jistě ušklíbnul. Jeho generace (alespoň na venkově) ještě žila v souladu s přírodou, hodně fyzicky
pracovali, jedli přiměřeně svému
životnímu standardu a ctili zákonitosti předávané z pokolení na
pokolení. Nemuseli složitě shánět
jogurt se speciální živou kulturou

ani kupovat doplňky stravy tvářící se jako vitaminy nebo minerály.
Nechci zde samozřejmě navádět
ke kroku zpět, doba nám přinesla i řadu zdraví prospěšných
vymožeností, jen vás chci maličko
přimět k zamyšlení, zda opravdu
vše nové, moderní a tak trochu
umělé musí být bezpodmínečně lepší… Zda není krátkozraké
v tom shonu za úspěšnějšími zítřky zapomínat na dobré prověřené
základy.
Stovky uhoněných vítězů naší
doby dnes a denně vyhledávají
cestu k rovnováze, kupují knihy
a návody, aby se pak dozvěděli to,
co již dávno tuší, ale nechtějí si
přiznat… Doufají, že existuje jednodušší cesta, že dražší metoda

poskytne lepší výsledek, případně se nechají svést k nějakému
vyhrocenému extrému. Přitom
krása je většinou nečekaně v jednoduchosti.
Pokud si vyhledáte pojem detoxikace, přečtete si, že se jedná
o zbavení se jedovatosti; odstranění jedovatých látek z organismu,
popřípadě jejich přeměnu v látky
nejedovaté. Pojďme si teď slíbit,
že než sáhneme po dalším návodu, jak odstranit jedy ze svého těla
(mimochodem taky mi jich prošlo
rukama celkem dost), zamyslíme
se raději nad svým stavem bytí.
Detoxikace se totiž nemusí nutně týkat jen omezení jídelníčku,
což každého napadne jako první.
Někdy je dobré se před hladovkou

J Ó G A & D E TOX I K A C E

Jóga - slovo, které se u nás už pěkně zabydlelo. Díky
popularizaci powerjógy se i hathajóga přesunula
z obývacích pokojů a oprýskaných tělocvičen, kde
se scházelo pár nadšenců, do velkých fitness center
a dnes již i jógových studií.

Get in Balance seriál

I. díl

Energie a čakry
Mgr. Olina Tajovská

Na webových stránkách najdeme vše,
co k józe potřebujeme - podložky,
DVD, knihy, oblečení.
Probíhají školení, zajímavé semináře, přijíždějí lektoři, lidé cestují za
jógou do její kolébky - Indie, ale i do
jiných míst na zeměkouli, kde čerpají nové jógové zkušenosti.
Z řady dřívějších nadšenců a vyznavačů jógy se stali instruktoři a s radostí ji šíří mezi zájemci vážnými, méně vážnými i těmi,
co zatím začínají po
józe jen „pokukovat“.
Všichni se snaží kráčet po své duchovní
cestě dál, chápat její
pravidla, zdokonalují
své znalosti, poznávají na vlastní kůži
působení ásan, meditací a energie, pociťují
postupnou proměnu
vnímání sebe sama
a věcí okolo. Zjišťují,
že je možné mít do
značné míry kontrolu nad svým zdravím
a emocemi.
Řada klientů praktikujících powerjógu
a většina těch, kteří
již objevili i vinyasa,
ashtanga či iyengar
jógu začínají tušit
nebo už vědí, že - byť
to západní svět tak
přijal - nejde pouze
o práci svalů, že na
tom přeci jen bude
„něco víc“.
Kdo navštěvuje pokročilejší hodiny,
setkává se s názvy
pozic nejen v češtině
či angličtině, ale slyší
je i v sanskrtu (jazyk
staré Indie) a navíc z úst zkušených
lektorů doléhají k uchu klienta i pojmy jako jsou čakry a meridiány.
Dostupných knih o nauce o čakrách a základech čínské medicíny
je mnoho, ale přesto zůstávají čakry pro spoustu lidí něčím, co zavání příliš duchařstvím a meridiány
synonymem kruhů v obilí.
Jsou? Nejsou? A kde? Proč o nich
mluvit? Kde je hledat? Anatomie a
patologie nic takového nedokládá,
fyziologie čakru v podobě vibrujícího barevného víru taky nepopsala.
Pravda.
V jedné knize o Tao je velmi pěkně laicky popsána meditace: otvírají
se neviditelné kanálky, čerstvý vítr
proudí do naší mysli stejně jako čistý
vzduch, když otevřeme okno. Naše
životní postoje a názory se mění,

zamyslet, CO nebo KDO nám
„leží v žaludku“ a „otravuje“
tělo i mysl. A až tu nenasytnou
potvoru s podobou ukrutného
šéfa, nezaplacené splátky, šílené tchýně nebo jiného nevyřešeného problému, kterou krmíte fast-foodem, protože křičí
a vy se ji snažíte jídlem umlčet,
vyženete z těla, budete mít místo a čas pro poctivé sousto, které bude radost žvýkat a vychutnávat. Cesta to není jednoduchá
a začíná prvním nadechnutím,
kdy si uvědomíte, že toto je váš
směr k novému lepšímu životu
bez jedů…

pročistíme kanálky, které jsou jinak
plné strachu a předsudků. Přirozeným následkem je lepší spánek,
jsme schopni lépe vnímat sami sebe,
uvažovat nad tím, co jíme a zklidňovat své myšlenky. Čím to?
Důležitý je dech (pránájáma)
a schopnost koncentrace na něj, protože právě dechem při meditaci nebo
v kombinaci s ásanou ovlivňujeme
čakry, protahujeme meridiány.
Z vlastních hodin
vinyasajógy mohu potvrdit, že když pozici
přesně popíšu, udám
úhly a doplním latinské názvy zapojených
svalů, nedocílím u klientů takového zlepšení postavené pozice, jako když jim
řeknu, který protahují meridián a jaký
orgán mohou pozicí
ovlivnit. Všichni se
víc snaží.
Čakry jsou pránická centra v těle,
mají vazbu na žlázy
s vnitřní sekrecí, což
pomáhá i k lokalizaci čaker, vázány jsou
na nervový systém a
to už jsou záležitosti
uchopitelné, západní medicínou popsané.
Klíčem k dobrému fyzickému zdraví
a emocionální harmonii je zdravá páteř
a žlázový systém.
Nervový systém člověka je přímo ovlivňován špatným držením těla. Problémy nervového systému narušují tok energie k hlavním
orgánům, mezi něž lze zahrnout
i endokrinní žlázy. Jóga nám umožňuje „zasahovat“ do celého systému.
A proto je dobré věnovat se získávání znalostí o čakrách a meridiánech
beze strachu, že přestanete být středoevropským člověkem se vším, co
k tomu patří. Jen si možná dovolíte
zůstat sami sebou, získat nadhled
nad okolnostmi, které nás mají
„utvářet a formovat“. Vliv stresu na
organismus totiž nezávisí až tak na
vyvolávajícím stresovém faktoru,
jako spíš na tom, jak na stres zareagujeme, do jaké míry se jím necháme ovlivnit.
Slovo čakra lze přeložit jako
vír energie, kolo, kruh. K aktivaci čaker může docházet různými
technikami zvanými krije, ale také
správným dýchání, praktikováním meditací a ásan. Čakry existují v každém těle, ať si jich jsme
nebo nejsme vědomi. Během života dochází k jejich otevírání. To
znamená, že prána může těmito
centry proudit, získává na kvalitě
a umožňuje jim projevit své vlastnosti, kterými rozvíjí člověka.
Každá čakra je nositelkou barvy,
mantry, smyslu a má svůj typický
projev na psychické úrovni. Čakry do
značné míry naši psychiku ovlivňují,
ale zároveň jsou ovlivňovány myslí
a vědomím.
Užívejte jógy, jak je vám to milé!
Příště podrobněji o Múladhara
čakře a úvod o meridiánech

VELKÝ TALENT NEEXISTUJE BEZ SILNÉ VŮLE
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J Ó G A & D E TOX I K A C E

Pozice měsíce
Strom (VRKŠÁSANA)
Provádění pozice

Varianty základní pozice

Uvědomte si rozložení
váhy na jednom chodidle. Zaměřte pozornost
na jeden bod před vámi.
Zvedněte pokrčenou
dolní končetinu (než
získáte pocit jistoty,
můžete zůstat pouze
v této pozici). Vytočte
koleno a opřete chodidlo
o protilehlou dolní končetinu. Jako jednodušší
variantu si můžete opřít
prsty chodidla o zem, čím
výš však dáte chodidlo
směrem k rozkroku, tím
účinnější pozice bude.
Jako pokročilou variantu
můžete položit nárt na
tříslo a směřovat patou
do podbřišku. Paže
můžete mít v namasté
mudře nebo ve vzpažení.

Namaskáramudra (Átmandžalimudra)

Stoj se zvednutou nohou.
Vytočené koleno s prsty na
zemi.

Pozor!
Neopírejte chodidlo o koleno. Nespusťte pozornost z jednoho bodu. Můžete pozorovat špičku nosu, nebo si zavřít oči
a přenést pozornost
do sebe. Neprovádějte pozici zbrkle. Zařazujte ke konci cvičení
pozic ve stoji.
foto: 4x Marek Kučera

Činmudra
Při této mudře
jsou spojená
bříška ukazováčků a palců, ostatní
prsty rukou zůstávají natažené.
Ruce směřují
dlaněmi dolů, zápěstí jsou opřená o kolena. Tato mudra podporuje
hluboké břišní dýchání a používá se při jeho nácviku. Navíc má
zklidňující účinky, takže velmi pozitivně působí na psychiku.

Džňánamudra

Kontraindikace
Problémy s rovnováhou. Starší lidé
mohou potřebovat ještě nějaký třetí
opěrný bod.
-gib-

Pata
v rozkroku.
Nárt na třísle.

Vinyasa flow powerjóga
tenzivní dech. Pravidelné sekvence
pozic trénující protažení a sílu. Důraz
na dynamiku a intenzitu cvičení. To
je vinyasa ﬂow powerjóga, styl jógy,
který je stále více vyhledávaný muži.
Mnoho lidí má zkreslenou představu o
tom, že jóga je jen sezení a nic nedělání. Omyl. To je pouhý mýtus, který
foto: Marek Kučera

Posilovna, fotbal, hokej a kolo. Tyto
sporty bývají označovány za „chlapské“. Doba už je ale trochu jiná a
všechny možné „škatulky“ se začínají
otevírat. I náš český konzervatismus
se začíná postupně uvolňovat. Zkuste
se rozhlédnout kolem sebe, zjistíte, že
existuje mnoho nejrůznějších cvičení,
které stejně jako již zmiňované pohybové aktivity plně uspokojí i muže.
Dynamické styly jógy dokážou dobře
redukovat stres a napětí, dobře formovat celé tělo. Dnes vám nabízím speciální styl dynamické jógy – vinyasa
ﬂow powerjógu, která výborným a efektivním způsobem
vytrénuje a zlepší fyzickou
i psychickou kondici.
Základem tohoto cvičení
je powerjóga, která vychází z ashtanga jógy a hatha
jógy. Dynamický sled pozic se zaměřením na in-

foto: Miroslav Šneberger

Mudry jsou symboly, gesta nebo pozice těla, nejčastěji rukou a prstů. Cílem muder je umožnit vést a směřovat pránickou energii do
různých častí těla a tam ji uzavřít, aby byla využita. Existuje velké
množství muder a jejich popis by vystačil na celou knihu. My si zde
popíšeme několik nejznámějších.

Zpevňuje celé tělo, rozvíjí rovnováhu
a koncentraci, aktivuje oblast pánve
a pohlavních orgánů, podporuje
sebevědomí.

Václav Krejčík

Mudry
Ladislav Pokorný

Účinky pozice

Špatné
provedení
- zhroucená
pánev.

Tato mudra je známá jako symbol prosebníka. Dlaně jsou spojené před hrudníkem, přičemž palce se hrudníku lehce dotýkají.
Tato mudra se v Indii vyskytuje velmi často, jelikož slouží jako
pozdrav, poděkování nebo vyjádření úcty. V józe se tato mudra
vyskytuje na konci pozdravu slunci a také jí učitelé jógy zakončují lekci. Namaskáramudra nám připomíná, že se máme vrátit do
vlastního středu. Jemný tlak dlaní přiložených k sobě harmonizuje levou a pravou mozkovou hemisféru.

k powerjóze nepatří. Je potřeba mýty
bořit a přesvědčit se o skutečnostech.
Tento druh powerjógy je fyzicky náročný,
rozvíjí sílu, ﬂexibilitu a koncentraci. Učí
hospodárně dýchat a pracovat se svým
dechem. Vinyasa ﬂow powerjóga je způsob cvičení pozic, který upokojí sportovce
intenzivním protažením, napraví mnoho
neduhů, které vznikají při jednostranné fyzické zátěži. Navíc dokáže ozdravit
a vyčistit celé tělo, vyprázdnit hlavu od
zbytečných myšlenek a zlepšit dýchání,
srdeční činnost, imunitu organismu. Po
odcvičené lekci vinyasy ﬂow powerjógy
budete zpocení, psychicky odpočinutí
a fyzicky uspokojení z práce svalů a celého těla. Pocit klidu a pohody zavládne
v závěrečné šavásáně, tedy v pozici
mrtvoly, kdy už budete jen relaxovat. Je dobré zapamatovat si
i příjemný pocit, který přichází během cvičení. Protože právě pro něj cvičíte. A přenést jej
do denních situací – to je uměním jógy.

NEBOJTE SE POSTUPOVAT ZVOLNA, MĚJTE STRACH ZŮSTAT NA MÍSTĚ

Stejné provedení
jako při činmudře, ale dlaně jsou
vytočené vzhůru.
Toto je klasická
meditační mudra. Zklidňuje a přivádí pozornost dovnitř.

Činmájamudra
Ukazováky a palce se
jemně dotýkají. Zbývající tři prsty jsou pokrčené tak, aby se konečky
dotýkaly dlaně. Dlaně
směřují dolů. Touto mudrou se aktivuje mezižeberní dýchání,
při kterém je znatelně cítit rozpínání bočních stran hrudníku
a středu trupu.

Adhimudra
Ruce jsou zavřené v
pěst, přičemž palce jsou
schované v dlaních zakryty ostatními prsty.
Tato dechová mudra
podporuje podklíčkový dech, při kterém se rozpíná horní část plic.

Brahmamudra

Ruce jsou sevřené v pěst stejně
jako v adhimudře. Ruce nespočívají na kolenou, ale jsou ve vzájemném spojení, při kterém se
jemně dotýkají klouby. Malíkové
hrany jsou v kontaktu s břichem.
Tato mudra podporuje hluboké a
plné jógové dýchání.

Pro lepší demonstraci jsou mudry nafoceny dlaněmi vzhůru, při
dechových cvičeních však musí směřovat k zemi.
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ÚHEL POHLEDU

Business osobnost

Jak ten blázinec kompenzovat?
Má zkušenost říká: Udělat si čas
na odpočinek, nějak regenerovat
síly. Já volím sport. Oblíbila jsem si
příjemný pocit, který se dostaví po
fyzické námaze. Přináší mi radost
ze života. A čistou hlavu. Ve chvílích volna se mi totiž ne vždy podaří
odstřihnout od pracovních povin-

Léta jsem byla přesvědčená, že mi
vyhovují jedině dynamické sporty.
Jedno jestli kolektivní či individuální, hlavně ty, při kterých se pořádně
zničím a zpotím. Že si dobře provětrám mysl třeba běháním po kurtu,
dupáním sestav na aerobiku, lezením
nahoru a dolů ze stepu. Jak to tak
bývá, přesvědčení trvá, než ho něco
změní…
My ženy zvládáme víc činností najednou, že… Taky jsem vyznavačkou multitasku. Před časem jsem si díky vlast-

ností, i když bych si to moc přála.
Pohyb je pro mne jedním ze zaručených způsobů, jak přijít na úplně
jiné myšlenky.

ní nepozornosti a uspěchanosti, čili
hlouposti, zranila nohu, nemohla jsem
pořádně chodit. Se vším pohybem byl
konec, byla jsem ráda, že jsem se dosta-

Ing. Eva Ďurošiová
manažerka Bonus programu
České spořitelny

foto: Žaneta Drahokoupilová

Když se podívám kolem sebe, vidím kolegy upřeně
hledící na monitor počítače. Celé hodiny v jedné poloze. Nebo už letí na pracovní schůzky, často ani nevím
kam, jen ze dveří uslyším: Ahoj! Ani já nejsem výjimkou. Taky žiju v neustálém stresu. Dnes se vyžaduje
vysoké nasazení v kombinaci s dlouhodobou koncentrací. Komunikační dovednosti, jazykové znalosti,
analytické schopnosti… Všechno podstupuji, moje
práce mě baví, i když je hodně náročná.

lu. Ne, že bych dokázala podle toho
žít. Ale když se dostávám zpátky do
víru šílených obrátek, vynoří se sama
od sebe vzpomínka na nemohoucnost, do které jsem se kdysi dostala
a zvolním. Už zase skáču přes kaluže,
užívám si tenisové sezóny a větru ve
vlasech na in-linech.
Poznali jste se? Chcete se znovu
nadechnout? Pak mám pro Vás tip.
Před časem jsme v rámci Bonus programu rozběhli spolupráci s Václavem Krejčíkem. Abych si ověřila, že
jsme udělali správné rozhodnutí, a že
se naše klientky budou v jeho Energy Studiu cítit dobře, zašla jsem na
hodinu powerjógy. K vlastnímu překvapení mě všechno to natahování a
posilování baví! Navíc je jóga šetrná
ke kloubům. Čím dál více pronikám
do vlastních chyb při cvičení. Snaha o
nápravu znamená větší námahu. Na
powerjóze se sice nedupe a netančí,
ale taky dá zabrat. A ta radost! Z toho,
že dnes dám nohu zase výš než minule nebo že se z rovnovážné pozice
zhroutím o něco později nebo třeba
vůbec ne…
Vyzkoušela jsem a už zůstala.
Ale nejsem sama, v čistých sálech

Multitask, na uspěchanost past
la do kanceláře a zpátky domů. Celé
měsíce jsem hledala různé cesty, jak
se dát do pořádku. Všechno zlé je asi
opravdu na něco dobré! V klidu domova

Trojnásobný mistr světa ve sportovním aerobiku, oblíbený cvičitel
a úspěšný osobní trenér, jeden ze spoluautorů pořadu Buď fit s ČT – to
je Vladimír Valouch. Před čtyřmi lety se oženil, se ženou Petrou mají
dvouletou dcerku Elišku. S rodinou se odstěhoval z Prahy na vesnici.

foto: Petr Nuc, www.valouch.cz

Bleskový rozhovor
s Vladimírem Valouchem

Václav Krejčík

Vláďo, co tě vedlo změnit místo, kde žiješ? Jsi
z Olomouce, pracuješ v Praze a nyní jsi zvolil
život na okraji Prahy…
Asi před třemi lety jsme začali se ženou řešit otázku
našeho bydlení. Do té doby jsme bydleli v pronajatém
bytě 2+kk a začalo nám tam být těsno. Když jsme se
podívali na nabídky bytů v částech Prahy, kam bychom
chtěli jít a na cenu, kterou bychom chtěli zaplatit, pořád
nám to vycházelo na stejně velký byt. Před Vánocemi
jsme jeli do Jizerek a po cestě narazili na reklamu s bydlením v řadových domcích s vlastní zahradou. Po cestě
zpátky jsme se tam zastavili a tak se nám domeček líbil,
že jsme si ho hned zarezervovali. A teď jsem strašně rád,
protože ten klid a ty lesy kolem jsou nenahraditelné.
Jak tvůj život ovlivnilo narození dcery?
Totálně  Jsem z ní úplně vedle, a když ji sem tam
nevidím dva dny, tak se mi moc stýská. Ta potvůrka to
moc dobře ví a má mě hezky omotaného kolem prstu. Je
to můj miláček a já si bez ní nedokážu představit život.

Jsi sportovně založený člověk. Vedeš či povedeš dcerku k pohybu? Myslíš si, že platí: Co
se v dětství i mládí naučíš, jako bys později
našel?
Zatím ji nemusím do žádných aktivit nutit. Hned,
jak se probudí, je jako když střelí a celý den nepostojí. To spíš mně se sem tam zavírají oči a ona mě
pořád nutí dělat to či ono. Určitě ji povedu ke sportu,
ale rozhodně ji nebudu nutit nějaký konkrétní sport,
navíc na vrcholové úrovni. Určitě bych byl rád, kdyby
jako malá začala s gymnastikou, aby měla základ pro
všechny ostatní sporty. Potom ať si sama vybere, co ji
bude bavit a já ji budu určitě podporovat.
Rozhodně si myslím, že by každý člověk měl mít
návyky z mládí a vědět, že i pohyb je důležitý. Pokud
se pohyb stane dítěti součástí každodenního rozvrhu,
v dospělosti jej bude brát jako samozřejmost a ne jako
nutnost.
Sport je tvou profesí - turné, cvičební lekce pro
širokou veřejnost, osobní tréninky… Vedeš
lidi k odpočinku a aktivnímu způsobu života.
Jak ty sám relaxuješ?
Někdy je toho opravdu hodně a tak si zajedu k moři
nebo do hor. Vždy si řeknu, že si lehnu a ani se nehnu, ale
skončí to pokaždé stejně. Vydržím tak půl dne a pak už
musím na kolo, brusle nebo lyže. Nejvíc dobíjím baterky
na horách. Miluji hory a mám strašně rád vysokohorskou turistiku. Než se malá narodila, tak jsme byli se
ženou několikrát v Itálii zdolávat krásné Dolomity. Teď
už je větší, takže tento rok jedeme na Lago di Garde.
Jak bys lidem vysvětlil, proč věnovat pozornost životnímu stylu?
Každý má svůj životní styl a je na každém, zda se
mu líbí nebo ne. Já jsem zastáncem toho, aby člověk
dělal vše s mírou. S mírou pracoval, jedl, cvičil. Aby
si byl schopen život skutečně užívat a nesklouznul ke
stereotypu. To platí i o zdravém stravování, které by
také mělo být vyvážené, ne extrémně netučné nebo
extrémně tučné.
Co pro tebe znamená zdravý životní styl?
Pro mě je to život bez zdravotních problémů a v pohodovém rodinném prostředí. Obého se mi zatím dostává
a tak se cítím spokojeně.
Děkuji za rozhovor

jsem měla spoustu času na přemýšlení,
kde jsem udělala chybu. Dostala jsem
lekci. Uvědomila jsem si starou pravdu,
že méně je někdy více. Spěchej poma-

potkávám další a další kolegyně
z práce. Rovněž oceňují přívětivou
atmosféru studia nebo takový detail
jako vždy plné zásobníky mýdla.

Vyčistěte tělo i mysl a rozbijte své stereotypy
Václav Krejčík

Během jógové praxe se zkuste vyvarovat
stereotypů ve cvičení i myšlení. Monotónnost, pravidelnost, nevědomost. Stejné
myšlenkové postupy. To vše vede ke splývání a nerozlišování slov „tady a teď“. Každý z
nás trpíme stereotypy, jednotvárnými myšlenkovými i praktickými postupy, které nás
omezují v dalším rozvoji. Vstupují i do cvičení jógy, což není žádoucí. Jóga je momentální pocit, momentální zvnitřnění pocitů.
Stereotypy mohou být vzpomínky, naučené
vzorce chování, přemýšlení a cvičení. A ty
nás brzdí na cestě. Všech těchto stereotypních návyků se zkuste zbavit a neulpívat
na naučeném a prožitém. Otevřete mysl
a nechte ji být přítomnou.
Při cvičení byste si měli být (a nejenom
tam) naprosto vědomi, co právě provádíte.
Jakým způsobem dýcháte, jak ovládáte své
tělo a co cítíte. To je trojice vědomostních
úkonů, které tvoří správný základ praktikování jógy. Smysl není v překonání svých
fyzických a psychických schopností. Naopak.
Je v respektování možností, které v danou
chvíli máte. Postupem času, pravidelností
tréninku přijde posun a rozvoj. Není vhodné
přeskočit základní kroky, na kterých posléze můžete stavět efektivní cvičení. Jedny z
nejdůležitějších pravidel jógy znějí: nenásilí,
nelhaní a neubližování. Vyvážený přístup k
mentálnímu i fyzickému cvičení patří mezi
základní pilíře jógy. Neubližování vysvětleno
pojmy těla znamená, že nechci překonat to,
co nejde. Je nutné respektovat daný stav a
vědomě krůček po krůčku rozvíjet možnosti těla. Budete-li spěchat a cvičit s velkým
úsilím, můžete si přivodit zranění či úraz.
Buďte k sobě upřímní a pravdivě hodnoťte
sami sebe. Správný jógový přístup je začínat
od začátku, vytrvávat a pěstovat pevnou vůli
a řád v provádění jednoduchých pozic, aby
váš prožitek byl příjemný. Pozice se stanou
jednoduššími a nenásilnými a vy můžete
vykročit dále. Jednodušší pozice připraví
vaše tělo i mysl na ty náročnější. Budete se
v nich lépe soustředit, uvolníte svaly, které
nepotřebujete zapojovat a s vědomím plynulého dýchání pozici provedete. Nebuďte
urputní a zkuste se zbavit chtění. Prociťujte
se!
Zkuste do cvičení přenést volnost a nežeňte se dopředu. Nemusí to být správný směr.
Nechte tělo a mysl zvyknout si a naučte se

naslouchat, co vám říká. Dle toho jednejte.
„Jóga je zastavení změn mysli“. Tento
citát z Pataňdžaliho Jógasútry (část I., 2)
vyjadřuje cíl a náplň jógy. Znamená to, že
když budete koncentrováni na aktivitu, kterou zrovna provádíte, její efekt bude mnohonásobně účinnější, než s roztěkanou myslí a pouhým zapojením svalů. Ve chvíli, kdy
pozici fyzicky zvládnete, naučte se vnímat
energii svého těla a vnitřního prostředí.
V současnosti se člověk setkává s mnoha
názory a dogmaty, která utvářejí veřejné
mínění a názor na jógu. Přitom stačí tak
málo. Být a cítit. Prociťovat mentální i fyzické cvičení v součinnosti s dechem. Dech
rozvíjí každý pohyb a umožňuje člověku
projevit se v pozicích, projevit „tanec“, který
každá pozice vyjadřuje. Ptáte se, co je tanec v
józe? V dynamickém provedení jógy se jedná o harmonii dechu v součinnosti s pozicemi. Plynulé přechody, vycentrované tělo a
lehkost, kterými člověk při cvičení prochází, jsou při každém cvičení různé. Záleží na
každém z nás, jak projev „tance v jógových
pozicích“ pojme a zpracuje. Tanec je spontánnost. K tanci nepatří stereotypy. Vydejte
se na cestu poznání a zkuste pozice jógy prodýchat, rozpohybovat a procítit v každém
okamžiku. Není nic stálého, nic stabilního.
Chcete-li se zlepšovat a vyvíjet, je nutné
stereotypy rozbít. Buďte aktivní a bdělí ve
svém provádění pozic i v myšlení. Být tady
a teď. Cítit a procítit. Být zvnitřnělý. To je cíl
cvičení. Buďte si jej vědomi!
• Stereotypy napadají mysl.
• Stereotypy napadají pohybové vzorce.
• Stereotypy napadají nás.
ZBAVME SE JICH!
Abychom si stereotypy uvědomili, je nutné
se zastavit! Rozmyslet si postup a prostředky,
jakými můžeme změnit, co je zaběhlé. V klidu
můžeme zrušit špatný návyk. Počítejte však s
tím, že mysl i tělo se budou bránit. Odstupte od sebe a staňte se pozorovateli. Vytvořte
rovnováhu mezi sebou a zemí, mezi sebou a
vesmírem. Jak to chápat? Podbřišek vytváří
vazbu na střed země, jistí vás a drží nohama
na zemi a zároveň zvedá vzhůru do vesmíru
a vytváří s ním uzavřený kruh. Táhne vás k
poznání. Jste-li stabilní, klidní a vědomi si
sebe samých, můžete se poznávat.

DĚLEJ, CO MŮŽEŠ, S TÍM, CO MÁŠ A TAM, KDE JSI
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Z I N D I C K É M Y TO LO G I E

Smyslem jógy je nalézt
způsob, jak dosáhnout
konečného cíle, tj. vysvobození z koloběhu životů, které se v sanskrtu
označuje různými termíny (mókša, kaivalja, kévala apod.). Člověk, který
dosáhne tohoto stavu,
přestává v životě trpět
a zažívá jen trvalé štěstí
a blaženost.

foto: Ivana Knaislová

Siddhásana

PhDr. Ivana Knaislová
a Ing. Jan Knaisl
knaisl.webz.cz

Mytologické aspekty ásan II. díl

Siddhásana
Podle klasických spisů o józe, především Pataňdžaliho Jógasútry, získává
člověk na cestě zdokonalování i určité,
pro nás těžko představitelné schopnosti. Ty se nazývají siddhi(s) a patří mezi
ně jasnozřivost, levitace či zhmotňování předmětů, schopnost vstupovat
do jiných těl aj. Člověka, který vládne
těmito schopnostmi, nazývá jóga siddhou čili dokonalým. Siddha je ten, kdo
v sobě probudil zvláštní síly, kdo dosáhl
vyššího stupně vědomí a tím současně
vyššího stupně poznání a seberealizace.
Cesta k získání těchto kvalit je dlouhá a vyžaduje od adepta vnitřní pročištění a hluboké pohroužení do sebe
sama. Tyto vlastnosti však nejsou cílem
- kvůli nim člověk nevyvíjí své úsilí na
cestě jógy. Přicházejí k člověku jakoby
mimochodem a stávají se prubířským

kamenem, neboť usilujícího mohou
odvést z jeho duchovní cesty. Zahledí-li
se do nich a začne je využívat až zneužívat, zaplétá se do osidel svého ega a
schází z cesty poznání. Nebude-li jim
však věnovat svou pozornost, stanou se
průvodcem na jeho cestě, aniž spoutají
jeho vědomí.
Termín siddha možná mnohým z vás
připomene jednu ze známých ásan,
klasickou pozici sedu se zkříženýma
nohama, označovanou jako siddhásana. Dokonalost této ásany vzniká
kombinací tlaku na určitá místa a hlubokého soustředění na zdroj energie v
těle. Oblast pánevního dna, speciálně
hráz (perineum), která se nachází ve
středu mezi konečníkem a vyústěním
močové trubice, je místem, poblíž kterého najdeme mocný zdroj lidské ener-

gie (múla). Jde o pozici vhodnou pro
meditační cvičení, pránájámu a práci s
energií (kundalini), třeba v kombinaci
s múlabandhou. Nejdůležitější při provedení ásany je správná poloha nohou;
podle toho rozlišujeme polohu siddhásany, která je vhodná pro muže, a polohu siddhajóníásany určenou pro ženy.
Obě provedení si nyní popíšeme.
Siddhásana (varianta pro muže, viz
obr.): Pokrčíme levou nohu, umístíme
ji do rozkroku a chodidlo přitiskneme
naplocho proti vnitřní straně pravého
stehna. Levá pata tlačí na hráz (perineum) a je pod pohlavním údem. Pak
pokrčíme pravou nohu a umístíme ji
nad pohlavní úd, patou proti středu
stydké kosti, na níž pata mírně tlačí.
Paty a kotníky obou nohou jsou přibližně nad sebou. Prsty pravé nohy zasune-

me mezi lýtko a stehno ohnuté spodní
nohy. Prsty spodní nohy se zasunou
zespodu mezi lýtko a stehno ohnuté
horní nohy a pozice se tak uzamkne.
Kolena zůstávají na zemi, páteř je rovná.
Siddhajóniásana (varianta pro ženy):
Postup je obdobný, jen pata levé nohy
se vsune mírně do poševního otvoru.
Začínáme opět ohnutím levé nohy a
umístěním chodidla naplocho proti
vnitřnímu pravému stehnu. Na levou
patu lehce dosedneme a ona tak tlačí
proti stydkým pyskům vaginy. Ohnutím pravé nohy a jejím umístěním na
levou nohu se opět pozice uzamkne.
Po zaujetí pozice dáme ruce na kolena, zavřeme oči a relaxujeme. Propnuté
ruce nám pomáhají udržet pozici vzpřímenou. Po chvíli soustředíme vědomou
pozornost dolů do místa, kde nastává
tlak na hráz (perineum) nebo na oblast
jóní (pochvy). Zpočátku pomalu dýcháme a jen se snažíme místo vybavit se
všemi vjemy a pocity.
Tlak pat silně ovlivňuje centrální
nervovou soustavu, mozek a činnost
hypotalamu. Pozice omezuje tok krve
do pohlavních orgánů, upravuje jejich
funkci a pomáhá ve fyzickém těle nastolit brahmačarju (pohlavní zdrženlivost).
V duchovní úrovni obrací tok apány,
energie směřující běžně z těla dolů,
opačným směrem, tj. vzhůru. Stabilizuje činnost dvou nejnižších čaker (múladháry a svadhištány) a odvádí z nich
zablokovanou energii, která je odpovědná za různé zdravotní problémy. Po
delší praxi siddhásany mohou nastat
pocity vznášení, plutí prostorem apod.,
na které je však třeba být učitelem připraven. Při dlouhodobém pravidelném
praktikování se transformuje vědomí.
Pozice je určena těm, kteří jsou na ni
připraveni po fyzické stránce (ohebnost dolních končetin) i po psychické a
duchovní stránce. Cvičení neprovádějí
lidé, které trápí ischias nebo mají problémy v oblasti pánevní.
Zajímá-li vás ozdoba, kterou vidíte
na krku cvičitele na obrázku, jde o tzv.
málu. Mála připomíná růženec, který
známe z křesťanství, a bývá vyrobena
z různých přírodních materiálů. Může
být ze dřeva, křišťálu, větviček tulsí, plo-

Zmínky o józe nacházíme v mnoha indických spisech ve formě vysvětlení, pouček a chvalořečí. Starodávné
jógové spisy patří mezi nejstarší na světě. Jako první vznikly védy, základy všech učení na světě. Považují se za
učení zjevené Bohem, které obsahuje věčnou pravdu. Sestávají se z posvátných chvalozpěvů a předpisů, filosofických úvah a starověkých tradic.

Get in Balance seriál

II. díl

Osm stupňů jógy
dle Pataňdžaliho
Druhý stupeň - NIJAMA

Druhým stupněm cesty poznání dle
Pataňdžaliho je nijama. Jsou to etické
osobní principy, které je třeba dodržovat, musí jimi být ovládnuto jednání,
vyřešeny vztahy s okolím a provedena
očista těla i mysli.

Mgr. Andrea Smékalová
www.andreajoga.cz

A. Smékalová v indické Stenace

1. Čistota mysli a těla - šauča
2. Spokojenost - santóša
3. Zapálení pro věc, disciplína - tapas
4. Sebezkoumání - svadhjája
5. Podrobení všech myšlenek a činů Bohu - íšvarapranidhána
1. Šauča - Čistotou je nutné rozumět zevní čistotu těla a vnitřní čistotu mysli. Je docilována sérií očistných technik, které jsou speciálně
zmiňovány v hathajóze. Péče o tělo
je její součástí. Někde můžeme číst
o odstraňování nečistot mysli. Od
zevní čistoty povstává ochrana těla
a oddělenost od ostatních. Pakliže je
uskutečněna čistota mysli, přichází
zpravidla velkomyslnost, ovládnutí smyslů a schopnost nahlédnout
sebe sama.
2. Santóša - Pataňdžali říká: Od
dokonalé spokojenosti pochází nejvyšší forma libosti.
Forma spokojenosti zde neobsahuje pasivitu či resignaci, ale je spojena

s klidem mysli. Santóša bývá deﬁnována
jako nepřítomná touha po rozmnožování potřeb nezbytných k životu. Je to v
podstatě přijímání života s postupným
vyloučením světských žádostí. Tvrdí se,
že pokročilý jogín je vyrovnán s pocitem
horka i zimy, libostí i zklamáním, úctou i
bolestí. Vše je spojeno s pocitem poznání
a rozpoznání dvojic protivenství a jejich
důležitosti ve vzájemném vztahu.
3. Tapas - Život v přepychu, dopřávání si všeho bez omezení nejde ruku
v ruce s jógou. Na druhé straně příliš mnoho askeze také nikam nevede.
Tapas však nemá být zaměňován se
sebe umrtvováním nebo sebetrýzněním. Mysl má být vedena myšlenkami
o atmánu, aniž baží po předmětech

touhy. Nemají vznikat výstřelky či
nezdravé návyky. Tapas znamená tělesnou disciplínu, čili cvičení
s velkým úsilím vůle a současně
vyhýbání se lenosti. Jóga nazývá
tapas diamantovou tvrdostí.
4. Svadhjája - znamená sebepoznání a studium posvátných písem
s pečlivou důkladností a ostrým rozlišovacím úsudkem. Potom k žákovi
přistupují mistři a učitelé, aby mu
v učení byli nápomocni.
5. Íšvárapranidhána - poslušnost a uctívání osobního Boha. Išvára je pánem jogínova srdce, pánem
na cestě k vysvobození. Své plody
přináší až po zkušenosti a nikoli
před ní. Takový postoj obsahuje
obrovskou víru a lásku. A je nutné ji
brát v oddaném duchu bez hněvu a
odporu. Přes uctívání Išváry přichází schopnost kontemplace a vstupu
do vyšších technik jógy. Zbožný
jogín se stále častěji přesvědčuje,
že veškeré dění je řízeno moudrými
zákony a veškeré tvorstvo je v této
moudrosti zahaleno. Být si vědom
moudrosti dobra a být vděčný je
určitým druhem kontemplace nebo
jistoty srdce a mysli, které přecházejí k vděčnosti a oddanosti.

22. 11. 2008

Cvičením těchto technik v józe přispívá adept k nežádostivosti a nelpění. Je to vědomí sebevlády toho, kdo se zbavil lačnosti. Umožňuje jasné přemýšlení bez předsudků a dosažení jógového cíle přes klidnou nerušenou meditaci.

foto: archiv autorky

Za zmínění stojí texty Bhagavadgítá –
tak zvané zpěvy vznešeného, které jsou
velmi významným jógovým textem,
který dodnes v Indii odříkávají miliony lidí. Právě z tohoto souboru literatury vzniklo shrnutí poznatků o józe
– Pataňdžaliho Jógasútra. Je to zcela
autoritativní text, který uznávají všechny jógové školy, a který tvoří základ
všeho dalšího konání. Přijetí není
přecitlivělé, ale velkomyslné a klidné.
Spokojenost je základem a odrazovým můstkem pro klidný život. Zde
neexistují nářky, fňukání, sebelítost či
podobné slabosti. Všech sil je zapotřebí k práci a každé pěstování slabosti je
znamením, že člověk není schopen žít
realisticky. Přijímání věcí života tak, jak
jsou, umožní jogínovi neztrácet energii
a vytěžit maximum z každé příležitosti.
I nepřítel je pak viděn jako účel a znamená přiblížit se – být v míru se světem, i když svět není v míru s ním.

Etické příkazy nijamy podporuje:

dů keře rudrakši, apod. Tento zvláštní předmět se používá jako pomůcka
při meditacích a práci s myslí, protože
člověku pomáhá se zklidnit, lépe se
soustředit a obrátit pozornost dovnitř.
Přebíráním kuliček, často v doprovodu
recitace mantry, mysl člověka přestává těkat, ustaluje se u tohoto procesu
a čistí se. Nosí-li se mála při obřadech
a slavnostních příležitostech, působí
jako ochrana a určitá forma zasvěcení.
Málu tvoří obvykle 108 kuliček navlečených na šňůrce, vzájemně oddělených
speciálním uzlíkem (Brahma granthi
čili Brahmův uzel). Počet kuliček je stálý: 108, 54 nebo 27, což jsou čísla, která
vznikají vždy vydělením dvěma. Každá
mála má zvláštní zrnko nazývané vrcholek (sumeru), oddělené od ostatních.
Tento vrcholek oba konce mály spojuje
a tvoří tak konec i začátek. Stojí trochu
mimo ostatní kuličky a při praxi s málou se musí překročit. Praxe s málou
se provádí v pravé ruce. Mála je zavěšena na prsteníčku pravé ruky a palec
s prostředníčkem ji posunují vpřed.
Prostředníček zrnko přivede a palec ho
posune vzad. Začínáme prvním zrnkem
u sumeru a končíme na opačné straně
posledním zrnkem před sumeru. Ten se
pak stává prvním zrnkem a v opačném
sledu se vracíme zpět.
Posvěcená mála, používaná pro
duchovní práci s recitací mantry, se
veřejně nenosí, neukazuje a slouží pouze pro praxi. Proto je obvykle uložená
v nějakém pouzdře nebo pytlíčku.
Mála, kterou chceme nosit na krku při
slavnostních příležitostech, se vždy nosí
obrácená korálkem sumeru dozadu, za
krk. Tím, že si málu vezmete při praxi
jógy, vyjadřujete určitou posvátnost
a výjimečnost okamžiku a své duchovní
směřování. Cvičíte-li více dynamicky,
se zaměřením především na práci těla,
málu si určitě neberte.
Podrobnosti o praxi, nejen s málou
a se siddhásanou, se dočtete v naší
knize UNIJÓGA (nakladatelství Beta
Dobrovský 2007). Důležité je však
najít dobrého učitele jógy, který vás
povede. Jsou informace, které se získávají jedině osobní zkušeností, ale je
třeba postupovat vpřed pomalu a být
připraveni.

ŠTĚSTÍ JE, KDYŽ JSOU NAŠE MYŠLENKY, SLOVA A ČINY V SOULADU

Jóga kongres Praha
Zacvičte si s lektory Power Yoga Akademie
více inspirace, více zajímavých workshopů, více zkušeností
informace, program a ceník na www.bmsa.cz
přihlášky na katka.bilkova@poweryoga.cz
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Znalosti o působení všeho, co nás obklopuje a o vědomém
utváření našeho prostředí jsou staré jako lidstvo samo.
Základní zákonitosti, podle nichž celý náš svět funguje, jsou
v Číně, v zemi, odkud feng shuej pochází, samozřejmě stejné
jako u nás. I stavitelé našich chrámů a zakladatelé klášterů,
hradů či vládních sídel jistě dobře věděli, jak tato architektonická díla optimálně a co nejpůsobivěji umístit.

FENG SHUEJ - SERIÁL

koupíme novou halenku, nebo když po
odchodu partnera měníme účes.?
Všechno živé je propojeno vzájemnými vztahy a vazbami. To, co někdy v
životě vnímáme jako intuici či nějaký
„zvláštní pocit“, se může stát jedině
proto, že na energetické úrovni s touto
informací „souzníme“. Nebo se vám ještě
nikdy nestalo, že jste ještě před zazvoněním telefonu věděli, kdo zavolá? Zvláště
zamilovaným se to více než často děje. Je

Seriál o feng shuej

II. díl

Prostor v nás a okolo nás
Ing. Marie Šárka Fišerová
mariesarka@post.cz
www.poetrie.cz

Jak již bylo řečeno, každý z nás jistě dobře zná ten pocit, že někde je
mu dobře a jinde tomu je naopak.
Tuto skutečnost můžeme brát jako
holý fakt, anebo si můžeme začít
klást otázky typu: Čím to? A já vám
zde mohu slíbit, že pokud si budete
podobné otázky klást, pokusím se je
zodpovědět.
Ve všem je život. V současné době
mnozí vědci potvrzují, že všechno,
co nás obklopuje, je „energie“ neboli čchi. Z tohoto pohledu musí tedy
i hora, louka či potůček mít svůj energetický význam, jímž ovlivňuje své
okolí. Totéž platí i pro každý předmět
stvořený lidskou rukou, skříň, obraz
či ulici. Jistě si dovedeme představit,
že silnice, kde je rušný provoz, bude
vyzařovat zcela jinou energetickou
kvalitu než pestrá louka plná květů.
A v podobných příkladech bychom
mohli pokračovat.
Všichni se mnou budete souhlasit,
že prostor ovlivňuje náš život. Je rozdíl, zda žijeme v malé chatičce na kraji
lesa nebo ve velkoměstě. A stejným
způsobem nás ovlivňuje i náš byt, rozestavení nábytku v něm, barvy, rozdělení místností, tvary a věci okolo nás,
včetně míst, kde leží. Na první pohled
maličkosti, ale… na maličkostech stojí
svět. Vždy máme dvě možnosti – buď
svůj život přizpůsobíme svému bytu,
nebo byt svému životu. Můžete si
vybrat. Posunete televizi o půl metru,
nebo se budete každý den dívat, jak má
váš muž za nejlepšího přítele televizní
ovladač? Je to jen na vás.
Pokud tedy všechno v našem okolí „žije“, dokážeme jistě přijmout
i myšlenku, že i náš byt, stejně jako
naše tělo, musí být dobře energeticky zásoben. Životní energie čchi
by měla proudit prostorem jako pár
tančící valčík. Proudí u vás doma bez
překážek? Totéž platí i pro jakékoliv
další obytné a pracovní prostory, tedy
i pro kancelář, ﬁrmu, školu či rodinný
dům.
Tématem feng shuej je duše domu,
působení jeho půdorysu, barev, všech
předmětů na psychiku člověka. Ukazuje takové možnosti řešení, jež přinesou obyvatelům domu více harmonie do světa jejich pocitů. Bez výjimky
každý obyvatel modré planety přitahuje k sobě se hodící okolí. K tomu
patří i dům, byt, pracoviště, podzemní
vodní žíly či nepříjemný soused. Většinou se to však děje nevědomě a méně
dobrovolně, než je nám milé.
Jednou z věcí, kterou chci zdůraznit
je, že přestěhuji-li například lůžko na
jiné místo z důvodu trvalého zlepšení
zdraví, tak toto bude fungovat pouze za
předpokladu, že se změním i já jako člověk. To však vyžaduje jít více do hloubky svého nitra, neboť pokud zůstáváme
uvězněni ve vnějším materiálním světě, promeškáme spojení s tou nejdůležitější dimenzí. A zde právě začíná
celostní přístup feng shuej, neboť ten,
kdo rozumí symbolice vnějšího světa,
může lépe vnímat a napomáhat rozvoji svého potenciálu, svých sil a svých

budoucích možností vývoje. V žádném
případě to však neznamená, že principy
feng shuej nepůsobí na ty, kteří tomuto
umění nevěří. Feng shuej je založeno
na zákonech fyziky, přírodních cyklech,
společném vnímání a dobrém designu.
Má vliv na každého a nebere ohled na
to, jestli si jej člověk je vědom, nebo ne.
Zkrátka působí na vše a na všechny, bez

rozdílu věku, pohlaví či národnosti.
Změňte svoje okolí a změníte
svůj život
Změna, to je to správné slovo vystihující feng shuej. Jakákoli změna ve
vašem bytě vám pomůže změnit některou součást života. A neděláme to
tak denně? Když si na první rande

to způsobeno tím, že jejich „souznění“ je
na maximálně možné úrovni. Lze toho
ale jistě dosáhnout i v případě, pokud
nejsme zrovna zamilovaní. Vyžaduje to
však naprostou bdělost v čase tady a teď
a také otevřené srdce.
Ve feng shuej platí možná více
než kde jinde, že to, co vysíláme jako
myšlenky (tedy energii), se v zesíle-
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DŘEVO

ZEMĚ

VODA

KOV

Jak načerpat sílu z pěti elementů
Nyní vás seznámím s další účinnou
metodou pro lepší pochopení a realizaci proměn energií ve vašem prostředí – nazývá se pět elementů. Podle čínské energetické teorie je každá věc ve
vesmíru vytvořena z kombinace pěti
elementů či forem energie. Těmito
pěti elementy jsou dřevo, oheň, země,
kov a voda. Systém pěti elementů je
způsob, jak pohlížet na průběh přírodních cyklů světa, a jak se s nimi dostat
do rovnováhy. Energeticky řečeno, vy
obsahujete něco od každého z pěti elementů a vaše prostředí také.
Každý element je formou energie se
speciﬁckými kvalitami, pocity a různými korespondencemi k přírodnímu
světu. Mezi tyto korespondence patří
barvy, roční období a geometrické
tvary.

Čchi dřeva je energií expanze
a nového růstu. Pro element dřeva je
charakteristická zelená barva, vztahuje
se k játrům a jeho ročním obdobím je
jaro. Korespondujícím geometrickým
tvarem je sloup nebo obdélník na výšku. Dřevo je dobré aplikovat, chcete-li
do svého života doplnit energii růstu, rozvoje a vitality. Protože souvisí
s novými začátky, prostředky léčení
dřevem jako by dodávaly pocit doteku
jara – období, kdy se cítíte mladí, plní
energie a motivací.

Energie dřeva: Růst

Energie ohně: Expanze
Čchi ohně směřuje vzhůru, je to
pohyblivá, jasná, pálivá, plamenná
a horká energie. Oheň reprezentuje
maximální expanzi a aktivitu, vrchol
energetické intenzity. Oheň se vztahuje
k létu, červené barvě a srdci. Korespondujícím geometrickým tvarem je troj-

úhelník nebo pyramida. Léčbu ohněm
provádějte, potřebujete-li do života
doplnit expanzi a získat větší uznání.

Energie země: Stabilita
Energie země stabilizuje, vyrovnává a uzemňuje nás. Země nám pomáhá nacházet střed v sobě a spojovat se
s podstatou. Element země se vztahuje
k období sklizně, žluté barvě a žaludku.
Odpovídajícím geometrickým tvarem
je čtverec, obdélník a krychle. Léčbu
pomocí země provádějte, chcete-li zklidnit svůj život, nacházet více střed sami
v sobě, cítit se propojení a stabilní.
Energie kovu: Kontrakce

né podobě vrací zpátky. Bohužel se
to většinou děje s časovým posunem,
takže často nerozpoznáme souvislost
našich „vlastnoručně způsobených“
příčin (myšlenek) a jejich následků
(událostí). Často i zkušeným poradcům v umění feng shuej bývá teprve po
mnoha konzultacích jasné, proč domy,
postavené dogmaticky podle přísných
kritérií stavební biologie a zdravého
bydlení, přinášejí svým obyvatelům
často katastrofální problémy. Pozornost totiž byla jednostranně zaměřena jen na to, jak se vyhnout rušivým
vlivům a škodlivinám. Podle zákona
rezonance však takový strach přitahuje, stejně jako magnet, jiné skryté
spouštěče zátěže. A tak se lehce může
stát, že ačkoliv byly na stavbu domu
použity velmi kvalitní stavební materiály a byl kladen důraz na výběr vhodného místa ke spaní bez rušivých zón,
přesto se vynoří jiné problémy, třeba
hluční sousedé, nečekané problémy
s úřady nebo harmonii domu naruší
například příval vody. Také je možné,
že se zdroj neklidu skrývá v půdorysu
domu.
Zde je na místě podělit se s vámi o
můj zážitek z doby, kdy se toto číslo
novin dávalo do tisku. Jak již v úvodníku Katka psala, detoxikace neboli očista těla není jen hlavním tématem tohoto čísla, ale zřejmě i nás dopisovatelů.
Katce počítač bohužel ukradli, mně ho
„pouze“ napadl vir Trojský kůň a nenávratně mi vymazal všechny složky
v dokumentech. Z minuty na minutu
byla má tříletá práce fuč. Nebudu dělat
hrdinku, že mě to v první chvíli nerozhodilo. Opak je pravdou. Nebyla bych
ale feng shuistka, kdybych nevěděla,
že podobné jevy mají v našem životě
nejen svůj rub, ale i líc. Nic se neděje
náhodou a každý podobný jev nám
něco signalizuje. Naše návyky, zlozvyky či různé druhy závislostí se zprvu
začnou objevovat na úrovni éterického
těla (auře), a pak pomalu postupují na
úroveň psychiky, až se jednoho dne,
necháme-li to tak daleko dojít, projeví
na tělech fyzických. V žádném případě
není mým úmyslem vás zde strašit, jen
se tímto obratem dostávám k podstatě
věci. Někdy se nám totiž stane, že naše
zlozvyky či závislosti jsou jen v začínajícím rozpuku a „odnesou“ to za nás
osobní věci. To je pak nutné poškozené věci poděkovat za služby a také se
pokusit zjistit, proč? V dalších číslech
se jistě dostaneme k tomu, jak jednotlivé tělesné orgány souvisí s našimi
emocemi či závislostmi. A tak díky
bohu jen za zničený počítač!
Příště: Poznávání devíti životních
oblastí pa - kua, jejich aplikace na prostor a návod, jak s jejich pomocí změnit
život

Čchi kovu je chladná, stahující,
hutná energie, související s komunikací, kreativitou, detailem, symbolem
a zvukem. Kov koresponduje s bílou
barvou, plícemi a podzimem. Jeho
geometrickými tvary jsou kruh, koule
a dóm. Léčbu kovem aplikujte, když
chcete zlepšit komunikaci, posílit své
děti nebo stimulovat své projekty.

Energie vody: Zklidnění
Čchi vody je energií maximální
koncentrace a zklidnění, věcí, směřujících směrem dolů a ke spočinutí.
Voda se vztahuje k období zimy, barvám černé a temně modré a k ledvinám. Tvary vody jsou nepostižitelné,
nepřesné, vlnivé formy, které plynou
a obtížně se popisují. Léčbu vodou
provádějte, chcete-li mít jasnější mysl
a mír v duši nebo chcete-li zvýšit přítok lidí a peněz do svého života.
Přeji vám krásné babí léto a hodně úspěchů při objevování cesty za
poznáním krásy života!

LIDSKÁ DUŠE POTŘEBUJE KRÁSU VÍC NEŽ CHLÉB
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C V I Č E N Í P R O T Ě H OT N É

1

Cvičení v těhotenství

Úvodní protažení
s míčem

Počet opakování si určujte dle své momentální kondice a při pravidelném
cvičení jej postupně zvyšujete!

Posilování prsních svalů

Lucie Marková
soukromá porodní asistentka Dis.

Těhotenství obvykle patří k jednomu z nejhezčích
období v životě ženy. V jeho průběhu však dochází v
těle budoucí maminky k mnoha fyziologickým změnám. Mění se činnost oběhového systému, dochází
k většímu okysličování, změnou prochází také metabolismus, dýchání, genitálie, pánev, pohybový aparát a termoregulace. Těhotenství pro organismus
ženy představuje zátěž. Z odborného hlediska rozdělujeme těhotenství do tří trimestrů, a každý z nich
má svá speciﬁka.

2

Sed roznožný, natažené dolní
končetiny a přitažené špičky, ruce na míči - míč
pomalu kutálíme dopředu, tělo jde do předklonu.

Míč kutálíme do strany, úklon na jednu i na
druhou stranu, pod horní paží je pohled vzhůru.

Posilování mezilopatkových svalů

Turecký sed, obě paže vzhůru, lopatky jsou
u sebe, ramena stahujeme od uší dolů, prsty proti sobě rytmicky stlačujeme overball,

3

ruce
jsou před
hrudníkem,

1. trimestr bývá nejrizikovější fází. O těhotenství žena v jeho úplném počátku mnohdy
ani neví, navíc v tomto období vysoké procento těhotenství samovolně končí. První trimestr
je velice důležitý pro vývoj plodu, tvoří se jeho
„základy“, právě proto by v jeho průběhu měla
být žena na sebe velmi opatrná. Často se v tomto trimestru také dostavuje únava, nevolnost,
zvracení, přecitlivělost a změny nálad.
2. trimestr patří mezi nejvyrovnanější a nejlépe snášenou fázi. Ženy si zpravidla tuto část
těhotenství velice užívají. Již ve druhém a ještě
více pak ve třetím trimestru začíná zvětšující se
děloha utlačovat vnitřní orgány, stoupá k žebrům, čímž se zhoršuje pohyb bránice a možnost
dýchání. Dýchání v těhotenství je převážně
hrudní, a proto je vhodné řídit dech i do oblasti
břicha, k plodu.
3. trimestr těhotenství je charakteristický neforemností, zadýcháváním se a obtížnou
chůzí. Všeobecně je známo, že během těhotenství dochází k velkým hormonálním změnám
v organismu, které zapřičiňují střídání nálad
a časté psychické výkyvy. Navíc blížící se termín
porodu může u některých žen vyvolat strach.
Právě z tohoto důvodu doporučuji navštěvovat
kurzy předporodní přípravy, získané informace pomůžou budoucí maminky zbavit strachu
a zvýšit jejich sebevědomí.

ruce jsou
před bříškem.

Posilování šikmých břišních svalů

4

Sed s pokrčenými
dolními končetinami, kolena na šířku
pánve,
pod
bedry je
overball,

silou přitahujeme lokty k sobě.

5

Leh na boku, spodní dolní končetina pokrčená, vrchní natažená v jedné rovině s trupem
- tahem končetinu zvedáme nahoru a dolů,

Posilování hýžďových svalů
hlava volně leží na paži.

Spinální cviky

7

Leh na zádech, jednu nohu natáhneme, druhou pokrčíme
a chodidlo položíme na koleno protější nohy, protější rukou
chytneme pokrčené koleno, druhou paži upažíme – toto rameno
nikdy nezvedáme z podložky, pokrčené koleno
přetáčíme na jednu stranu a hlavu na druhou,
strany vystřídáme.

Stoj, mírně
pokrčené dolní
končetiny,
ruce opřené
o stehna,
rovná záda,
hlava v
prodloužení
páteře.

Záda
vyhrbíme,
vtáhneme
břišní
svaly,
bradu
dáme na
hrudník.

střídavě
vpravo
a vlevo.

Leh na zádech
s pokrčenými
dolními končetinami, ruce podél těla,
stahujeme pochvu,
konečník a močovou trubici
k sobě.

Posilování
pánevního dna

6

To samé a ještě
k tomu vtáhneme břišní svaly,
stáhneme hýždě
k sobě a zvedáme
podsazenou
pánev
obratel
po obratli
nahoru, až do
úrovně lopatek.
Špatný stoj
- váha není na
celém chodidle,
ale na prstech
u nohou, lýtkové svaly jsou v
napětí, kolena
propnutá, napnuté jsou i svaly zadní strany
stehen a hýždí,
v bedrech je
značné prohnutí (hyperlordóza), což je
kompenzováno
ohnutými
zády (hrudní
kyfóza), šíjové
svaly se dostávají do napětí,
protože hlava
je předsunutá.

ČAS, KDY JE NAŠE MYSL PLNÁ KRÁSY, JE JEDINÝ, V KTERÉM STOJÍ ZA TO ŽÍT

Správný stoj
- váha těla je na
patách, chodidla
jsou od sebe
vzdálená na šíři
kyčlí a vedou
rovnoběžně,
kolena se tím
povolí z propnutí, pánev
naklopte mírně
vpřed aktivitou břišních a
hýžďových svalů
(snažte se dítě
více přiblížit k
páteři), tím se
srovná bederní
prohnutí a páteř
se napřímí,
ramena stáhněte
s lopatkami
dolů, hlavu držte
vzhůru a bradu
zatáhněte.

foto: Miroslav Šneberger

Turecký sed, ruce vzpažené,

paže spojíme nad
koleny,
s výdechem
jdou obě
paže

Každá žena je individuální, stejně tak i každé
těhotenství má svá speciﬁka a je nutné k němu podle toho přistupovat. Dnes jsou ženy většinou ještě
před otěhotněním zvyklé na pravidelný pohyb, proto
není nutné tyto aktivity již od počátku těhotenství
ukončovat, jen je potřeba zvolit takový druh pohybu, který respektuje jiný stav a umožňuje budoucím
maminkám kontrolovat se. Nevědomost při pohybu
představuje velké riziko.
Jakoukoliv aktivitu v těhotenství je vhodné vždy
předem konzultovat s ošetřujícím lékařem. Každopádně je nutné vyvarovat se skoků, dopadů, výpadů,
visů, otřesů, dále dynamických cvičení typu kickbox,
box, míčové hry, kde může dojít ke kontaktu se spolu cvičícím, a tím třeba k úrazu či poranění. Dále se
doporučuje omezit cvičení v období předpokládané
menstruace, protože by mohlo dojít ke špinění nebo
krvácení.
Při jakémkoli sportu je v těhotenství potřeba vždy
poslouchat své tělo, nikdy se nepřemáhat, necvičit
do bolesti, vyvarovat se extrémní námaze a přehřátí
organismu. Nesmí se zapomínat na dostatečný příjem tekutin, a to i v případě, že není pociťována žízeň. Ženy, které na pravidelný pohyb doposud nebyly
zvyklé, si musí předem uvědomit, že těhotenství není
správná doba na to, aby vše dohnaly. Začít se cvičením by se mělo pomalu a postupně zátěž zvyšovat.
V období těhotenství se zcela nedoporučuje: koupání ve veřejných lázních, bazénech, potápění, míčové hry, tenis, terénní běh, všechny druhy vrcholového tréninku, silové sporty, jako je vzpírání a vrhy,
dále všechny namáhavé vytrvalostní výkony, jízda na
koni, squash, jízda na kanoi, windsurﬁng atd. Každá těhotná žena musí sama více než jindy rozumně
zvážit své schopnosti a možnosti.
Doporučovaným pohybem v těhotenství je plavání. Díky odporu vody dochází k nadlehčování, plavání navíc účinně působí na záda, která jsou v těhotenství velice přetížena.
Dalším vhodným cvičením je jóga. Při cvičení jógy
v součinnosti se správným dýcháním dochází ke spojení a navázání kontaktu matky s plodem a většímu
rozvoji vnímání vlastních pocitů.
Mezi další správně zvolené aktivity patří: chůze,
tanec, golf a speciální cvičení pro těhotné, které
bývá vedeno zkušenými porodními asistentkami
nebo fyzioterapeuty. Cílem tohoto cvičení je předcházet nežádoucím změnám, ke kterým během
těhotenství může dojít. Pravidelné cvičení vede
ke zlepšení kondice, což samozřejmě přispívá i ke
snadnějšímu zvládnutí samotného porodu. V neposlední řadě má značný pozitivní vliv i na psychiku
ženy.
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Ramenní kloub

1

- složitá funkční jednotka

S nádechem vysuňte
ramena k uším.

Mgr. Eliška Novotná

S výdechem ramena stáhněte od uší a rozšiřte je do stran,
paže vytahujte z ramen k patám, dlaně vytočte ke stropu
a celý hrudník stáhněte dolů k pánvi. Nezaklánějte hlavu.

Cviky pro rameno
2

Paže s propletenými prsty pomalu dávejte za hlavu a zpět.
Pravidelně dýchejte, nezvedejte ramena a hrudník k hlavě.

Sunem po podložce
upažujte, po celou dobu
pohybu vytahujte paže
z ramen do dálky.

foto: Miroslav Šneberger

3

V dnešním článku se budeme věnovat dalšímu důležitému kloubnímu spojení - ramennímu pletenci. Rameno je složitá funkční
jednotka složená z více kloubních spojení.
Hlavním kloubem celé jednotky je kloub
ramenní, přídatné klouby tvoří spojení mezi
kostí klíční a lopatkou, kostí klíční a hrudní, ale i sama lopatka. Rameno nejsou jen
klouby, ale i svaly a vazy. Kloubní pouzdro
je poměrně volné, a proto jej zpevňuje a stabilizuje tzv. rotátorová manžeta, tedy šlachy
svalů jdoucí na kost pažní. Klouby, svaly
i šlachy společně zajišťují jak spojení trupu
s horní končetinou, tak i to, aby byla horní
končetina co nejpohyblivější do všech směrů. Celá paže nám prostřednictvím ramenního kloubu zajišťuje oporu, je-li třeba a hlavně sebeobsluhu.
V dnešní rozvinuté době plné přístrojů
a techniky využíváme velmi málo prostoru
kolem sebe. Nejsme zvyklí během denních
činností např. sahat pro věci za sebe, raději
se i s židlí otočíme. Pokud většinu dne pracujeme s pažemi mírně před sebou, jako např.
s rukama na klávesnici počítače, a občas
se během dne vůbec neprotáhneme, ani si
nevšimneme, že nastávají změny v oblasti
ramene. Až bolest při krajních polohách paže
nás upozorní, že není vše v pořádku a vede
k zamyšlení, jestli není na čase s ramenem
něco „udělat“. Příznaky, které mnohdy předcházejí, nevnímáme nebo na ně nebereme
zřetel. Může to být omezení pohyblivosti
(nedosáhnu kam dříve), úbytek svalové síly
(neunesu stejně těžký objekt), bolest úponů
šlach či bolest na pohmat. Může váznout
řada činností, např. oblékání do rukávů,
česání, sundávání předmětů z výšky nebo
věšení prádla. Při postižení ramene se většinou příznaky projevují postupně, pozvolna
se zhoršuje pohyblivost. Není však výjimkou, že rameno ztuhne velmi rychle.
Co může být původcem nepříjemností?
Rameno má mnoho struktur, ve kterých
může vzniknout problém. Od samotného
kloubu až k měkkým tkáním kolem něj. Při
déle trvajících obtížích neváhejte vyhledat
lékaře, který určí, kde je příčina. Často je k
diagnóze potřeba přístrojové techniky, jako
je rentgen či ultrazvuk. Rentgen spolehlivě
určí, zda se nejedná o artrózu, která však není
nejčastější příčinou bolestí ramene. Mnohem
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P R OT I B O L E S T E M R A M E N

V základní poloze se
nadechněte.

S výdechem protlačte dlaně od sebe, vytáhněte paže z ramen
do dálky a ramena stáhněte od uší. Neprohýbejte se v bedrech.

častěji bývají postiženy měkké tkáně, šlachy
a vazy. Může jít o zánět burz v okolí kloubu
nebo jen o svalovou nerovnováhu. Příčinou
mohou být úrazy, pohmoždění, mikroruptury, ale i celková onemocnění těla od
chřipky až po revmatoidní artritidu.
Ať je příčina jakákoliv, nesmíme rameno
nechat, aby zatuhlo. Pokud jste po úraze
a máte rameno ﬁxováno např. sádrovým
obvazem, je nutné po jeho odejmutí začít
brzy cvičit. A jak máte cvičit? Po úrazech
je vždy dobré začít individuálně s terapeutem. V ostatních případech střídat úlevové pozice s aktivním i pasivním cvičením
do bolesti i přes mírnou bolest. Úlevovou
pozicí může být složení a podepření paže
ohnuté v lokti u břicha, odložení paže na
opěradlo křesla či vložení soft míčku do
podpaží. Aktivní pohyby jsou cvičení paží
do všech směrů, jako odpor stačí gravitace.
Pasivní pohyby jsou cvičení, kdy je bolestivé paži do všech směrů pohybu pomoženo.
Pomoci může buď druhá osoba, nebo jen
druhá paže. Stačí spojit paže propletením
prstů a pohyby dělat společně.
Pokud již máte drobné obtíže, nebo jim
chcete předcházet, je dobré vyrovnávat
svalové nerovnováhy. Vhodná jsou uvolňovací a protahovací cvičení svalů v oblasti
šíje, prsních svalů, ale i celé hrudní a krční
páteře. Také je dobré aktivizovat deltový
sval na rameni a svaly u dolních úhlů lopatek. Opatrně lze uvolňovat (při bolestech)
ale i aktivizovat (jako prevence) svaly, které dělají zevní rotaci v rameni, pohyb do
vytočení ven (např. při česání).
Pro dobrou funkci celého pletence je
třeba mít pohyblivou a stabilizovanou
lopatku. Ta se zapojuje při pohybech paže
nad 90°. Pro udržení pohyblivosti je tedy
třeba cvičit paží nad horizontálu. Občas
se během dne protáhnout s rukama nad
hlavou. Ve cvičení typu
powerjógy je těchto poloh plno a je naopak třeba hlídat, aby nedošlo k
přetížení šíje. Při těchto pozicích ale i během
dne, dbejte na uvolněné
držení ramen a lopatky – vědomě je stahujte
či držte od uší dolů. Ke
stabilizaci lopatky jsou
dobré polohy ve vzporu.

Dle pokročilosti od pozice ve stoji vzepření
o zeď až po pozici prkna tedy vzpor ležmo.
Vždy je dobré, když vás instruktor překontroluje a upozorní na možné chyby. V
každém případě nepřeceňujte své možnosti
a cvičte jen do příjemných pocitů. Pokud se
vám začnou paže třást, je to známka přetížení svalů a velká pravděpodobnost, že
stabilizace lopatky a pletence ramenního
již není dostatečná a bude jen podporovat svalovou nerovnováhu. Každé cvičení
v pletenci ramenním by mělo podporovat
pohyby do všech směrů tak, aby se udržoval
rozsah. Nezapomínejte na předpažování
i zapažování, upažování i křížení paží před
tělem, vzpažování i stahování ramen dolů,
na rotaci paže ven i dovnitř a všechny pohyby, které kombinují tyto složky. Prospěšné
pro rameno je přidat pocit „vytahování“
pažní kosti od jamky v lopatce za současného udržení hrudníku ve výdechové poloze
a lopatek stažených od uší. Pravidelným
cvičením se bude také udržovat nebo i zlepšovat svalová síla celého pletence a běžné
pracovní činnosti během dne vám budou
připadat snazší.
Zdá se vám to moc informací najednou?
Moc složité? Ne, není to tak těžké. Stačí si
jen během dne vyhradit pár minut na sebe
a na cvičení a intuitivně procvičit rameno
podle vlastní potřeby. Chcete-li větší odbornost a přesnost, pak neváhejte navštívit lekce
typu zdravá záda, powerjóga či pilates, které
dbají na správnou funkci pletence ramenního. Zkušení lektoři vás dle potřeby nasměrují do správné polohy. Všem, které trápí
bolesti ramen, doporučuji navštívit svého
lékaře a fyzioterapeuta, kteří vám odborně
poradí.
Starejte se proto o svá ramena dříve, než
začnou bolet a to hlavně vhodným cvičebním programem.
Problémy s rameny
mohou být dlouhodobé, tak vám přeji,
ať při cvičení vydržíte!

V základní poloze
se nadechněte.

S výdechem
přes upažení
zapažte,
podívejte se za
rukou. Nezvedejte kolena
od podložky,
rameno
udržte
zasazené do
trupu.

S nádechem vytáhněte S výdechem rameno a paži
rameno a paži vzhůru. zasuňte dolů do trupu.
S výdechem
oddalujte
dlaně od
sebe...
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Pažemi pokrčenými v loktech opisujte co největší kruhy.
Trup nepřeklápějte, nezvedejte rameno.

Kružte rameny, pravidelně dýchejte, záda udržte vzpřímená.

V základní poloze
se nadechněte.

9

...lokty udržte u těla, hrudník
neprotlačujte vpřed.

VY TRVALOST NENÍ ZÁVOD NA DLOUHOU TRAŤ, ALE MNOHO KRÁTKÝCH ZÁVODŮ ZA SEBOU
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Před dvěma lety bylo otevřeno první české studio bikram jógy v Praze. Za dobu svého
působení si získalo velké množství příznivců, kteří tu ztratili mnohé kilogramy ze své váhy,
vylepšili si zdravotní stav – některým poklesl krevní tlak, některým se zlepšil stav jejich
diabetu, jiné zas přestaly trápit bolesti zad či kloubů. Pro ty z vás, kteří zatím nevíte, o čem
je řeč, malé seznámení.

Táňa Dolejšová
www.bikramjoga.cz

Bikram jóga se cvičí ve speciálních
devadesátiminutových lekcích, které se
skládají z 26 poloh (ásan) hatha jógy a
dvou dýchacích cvičení. Je speciﬁcká
tím, že se praktikuje v sále vyhřátém na
42°C. Každá pozice systematicky připravuje tělo na pozici následující a jejich
pořadí se nikdy nemění. Pravidelným
cvičením této vědecky vystavěné metody
stlačování, protahování a posilování se
stimulují všechny systémy lidského těla,
čímž se předchází nemocem, zraněním
a zpomalují se příznaky stárnutí. Cvičení
je vhodné pro každého, bez ohledu na
stupeň pokročilosti, věk, či méně vážné

zdravotní kontraindikace. Teplo
je jedním z klíčů k úspěchu
celé metody, protože cviky
jógy v chladném prostředí
mohou tělu velmi uškodit.
Ostatně nebezpečí úrazu při
sportu v chladných prostorech platí pro všechny sportovní disciplíny.
Bikram jóga napomáhá pročištění lymfatického a posílení imunitního
systému, zvýšení kapacity plic a pružnosti páteře, posílení srdeční činnosti a
kostí, zlepšení krevního oběhu – to
jsou jen některé z pozitivních
účinků. Pravidelným cvičením
dochází také skrze pocení k detoxikaci organismu, teplo otevírá

foto: Bata Stojanovoč

Bikram jóga

póry a čistí tak pleť. Teplo stimuluje i spalování tuků. Protože tělo
při jedné lekci spálí 350 až 1200
kalorií, funguje bikram
jóga také jako jedna
z metod hubnutí. Při
pravidelném praktikování můžete vidět rozdíl
na váze velmi rychle.
Svaly vašeho těla, břišní
nevyjímaje, se začnou
modelovat do pevných
linií. Zakladatel této
metody Bikram Choudhury říká:
„Tuku se přece zbavíte úplně lehce.

Nude yoga

Helena Kubrychtová Bártová
www.yogajoga.cz

Lekce v šeru pondělního večera tomu odpovídá.
Většina cvičenců má dlouhodobý vztah s jógou,
většinou platí: „Miluji jógu a miluju být nahý.“ Baculatý třicátník v levém rohu studia si vysloužil tichý
obdiv nás všech, když se svěřil, že přišel vyléčit negativní vnímaní svého těla.
Phoenix věří, že nahota v prostoru s dalšími lidmi,
v prostoru, kde se cítíte bezpečně a kde se tělem
můžete vyjádřit, má své terapeutické přínosy. „Myslím
si, že jakmile jsi nahý, více si uvědomuješ sám sebe, což
navodí obavy a ostych,“ vysvětluje Phoenix. „Navodí
to mnoho věcí: uvědomění si sebe sama nebo strach,
pochyby... nebo jakousi oslavnou náladu či rozpačitost. Tyto emoce a myšlenky uvolní úzkost spojenou

foto: archiv autorky

Pamatuji se na to dobře: bylo pondělí a den se neuvěřitelně táhl. Čekání na večerní lekci „nahé“ jógy, na
kterou jsem se těšila po přečtení článku v místním New
York Spirit magazínu, se postupně měnilo v trému
zpocených dlaní. Takže když jsem konečně našla ten
správný vchod z jedné z ulic Midtownu v New Yorku,
sevřené z obou stran pompézními budovami o deseti a
více patrech, schválně jsem ho poprvé přešla.
Studio v šestém patře se podobalo neskromnému
apartmánu jogína. Bez šatny, s provoněnou koupelnou
a „recepčním stolkem“ u zadní zdi místnosti, kde se
cvičí, sálalo intimitou. Přemýšlela jsem, kam rozložit
podložku a z rohu poslední řady jsem mírně znepokojeně sledovala, jak se studio postupně plní výhradně
muži. Když nás bylo šest, stručně jsme se vzájemně
představili. I přes neformální a útulnou atmosféru se
mi honila v hlavě jediná myšlenka: Ať už se vysvlékneme a mám to za sebou!
Zapěli jsem óm. Vědomně prodýchali tělo. Vstali ze
sedu a lpící na svých tělech a pocitech vysvlékli úplně
vše. Znovu stojím v pozici hory, jen teď úplně nahá,
čelem k prosklené zdi, za kterou se stmívá a nebe
odráží siluety budov na druhé straně ulice. Myslí mi
probleskne: Co to vůbec je? Jóga? Je to něco sexuálního?
Podle těch co ji vyučují, je nahá joga zakořeněným a nepochybně vzkvétajícím odvětvím hatha
jógy, rozšířeným hlavně v přímořských městských
oblastech, jakým je například New York. Základním
důvodem, proč se jóga provádí v čiré nahotě, je ten, že
oblečení brání proudění prány tělem, a že se s oděvem
zbavujeme i části naší identity, která nás odděluje od
vesmíru a od sloučení se s ním. Jednoduše, cvičení
nahé jógy nám usnadňuje cestu k jednotě—principu,
na kterém je stavěna celá ﬁlozoﬁe jógy.
Každopádně vnímáte nahé tělo intenzivěji. Isis
Phoenix, zakladatelka studia Naked Yoga NYC a
vyučující valné většiny hodin (i té pondělní), považuje
půl hodinu po začátku lekce za bod zlomu, kdy ostych
odpadne, kdy sexuálně nabitá atmosféra vyprchá.
Podle Phoenix vnímá naše společnost nahotu jako
sexuální. „Hodiny jen pro ženy čiší duchem ženské
krásy— jsou sesterské. Mluvíme v nich o našich tělech
a o tom, jak je vnímáme. Ve smíšených hodinách může
proudit sexuální napětí.“
Rozpačitě přejdu z bojovníka I do bojovníka II. Jak
asi teď vypadám ze zadu? Sleduje mě můj soused?
Bod zlomu ne a ne přijít.
„Lidi přijdou na lekci a domnívají se, že je to o sexu,“
říká zakladetel Hot Nude Yoga studia v New Yorku,
Aaron Star. Od svého založení v roce 2001 se Starův
projekt - s vytříbenou klientelou výhradně mužů
- rozrostl do čtyř lokalit, zbavil se nálepky undergroundu, a prorostl nejenom newyorskou gay komunitou. „HNY dnes přitahuje zcela jinou skupinu lidí,“
vysvětluje Star. „Vybudovali jsme si totiž reputaci, že
tu děláme jógu.“

s našimi těly a jejich problematickým vnímáním . Čím
víc jsi schopen se tomu všemu podívat do očí a přijmout
to, tím víc budeš schopen se nad to povznést a vkročit
do jakéhosi pocitu míru, který nakonec hledáme.“
Star plně souhlasí s teraupetickémi účinky nahé
jógy. Jako jedna z mnoha vrstev naší identity nás
ošacení do jisté míry omezuje, a s jeho odstraněním
odhazujeme i jednu ze slupek, která nás dělí od jednoty
s univerzálním podvědomím.
Z čistě fyzického hlediska brání oblečení v cirkulaci
energie, takzvané prány, proudící celým tělem. Podle
Phoenix máme sklon se půlit v oblasti pasu—nejenom
oblečením, ale i mentální kategorizací spodní a horní
části těla.
„Měli bychom přistupovat k tělu jako k poli energie,“
tvrdí Star, který při svých hodinách vyzývá žáky, aby se
soustředili jen a jen na svá těla a své myšlenky a vnímali i ty nejjemnější výkyvy.
Přestože si Star a Phoenix jsou vědomi kritiky
svého počínání, snaží se rozšířit nahou jógu nejenom
ve Státech, ale i po celém světě. Avšak ne každý je
podle pozitivně naladěné jogínky zralý pro nahou jógu.
„Nemusí to znamenat, že mé tělo bolí pohyb. Může to
znamenat, že nejsem připraven ukázat své tělo či to,
co je uvnitř v nahotě,“ vysvětluje Phoenix, a dodává,
že někteří z nás nebudou nikdy připraveni pro nahou
jógu.
Po závěrečném óm si dojdu pro oblečení. Nahota
už mě tak nedráždí . Na ulici tmou přikrytého New
Yorku ucítím, že lehkost těla, kterou jóga běžně navozuje, je znásobena lehkostí mysli, pocitem odpoutání
se a bezstarostnosti. Už se ani na vteřinu nezabývám
délkou své minisukně. Je to osvěžující perspektiva.

KAŽDÝ JE SÁM TVŮRCEM VLASTNÍCH ZKUŠENOSTÍ

2005), Lilian Sarah Fischerová (2. Česká
Vicemiss 2007) a další. Hlavním důvodem
je fakt, že všichni tito lidé, tvářící se pro
okolí velmi vyrovnaně, žijí v permanentní
stresové situaci. Bikram jóga je úžasná v
tom, že po absolvování každé lekce, ať už
se před ní člověk cítil jakkoliv, dochází k
okamžitému pocitu uvolnění, který je navíc
umocněn i tím, že se při cvičení opravdu
hodně vypotíte. Tak jako po saunování
máte pocit, že se vznášíte, po cvičení
bikram jógy jste navíc nabiti energií. Jedná
se o intenzivní fyzické praktikování jógy.
Pravidelné cvičení bikram jógy přináší
viditelné výsledky velmi rychle a ještě k
tomu se při jejím praktikování perfektně
psychicky odreagujete.
Zakladatelem bikram jógy je Bikram
Chodhury, světově uznávaný učitel, který
studoval jógu od čtyř let a ve dvanácti se
stal národním šampionem Indie. Tento
titul třikrát obhájil. V dospělosti spojil
Bikram své znalosti východního učení
s tříletou spoluprací s lékaři a vědci z
Univerzitní nemocnice v Tokiu a vytvořil
svůj vlastní systém poloh. V roce 1971
tuto svou metodu na pozvání Americké
lékařské asociace přinesl do Spojených
států a o dva roky později založil v Beverly
Hills svou první školu Yoga College of
India. Právě tady osobně školí budoucí
lektory bikram jógy z celého světa, protože
jen tu lze získat certiﬁkát instruktora.

Iyengar jóga

aneb Odhalená ásana
Martina Čermáková
volná novinářka a instruktorka jógy

Představte si zmrzlé máslo. Co se stane,
když ho dáte na teplo? Rozteče se a zmizí.“
Nikdo však nesmí čekat zázraky do týdne.
Chce to vytrvalost jako u každého cvičení a
výsledky se dostaví. Někteří z pravidelných
návštěvníků lekcí již ztratili i 20 nebo 30
kilogramů své váhy. Bikram jógu mohou
cvičit i těhotné ženy a ženy po porodu,
cvičili-li i před těhotenstvím.
Mezi ženami i muži je o toto cvičení velký
zájem po celém světě - dodává sebevědomí a
každý se pak cítí lépe i po zdravotní stránce.
Ženy kolikrát nejprve přicházejí v dlouhých
volných tričkách, aby na sebe příliš neviděly v zrcadlech. Po čase však už chodí v
přiléhavých a hezkých úborech. Jednak
vidí výsledky a navíc o sobě začnou ztrácet
pochybnosti. Mužům dokáže bikram jóga
nahradit velkou fyzickou zátěž v posilovně
a při jiných sportech, dodává jim energii a
při stresujícím zaměstnání i duševní vyrovnanost. Velmi často pak po první hodině
říkají, že je to naposled, co tvrdili, že je jóga
jen pro ženy. Pro děti není bikram jóga
vhodná do třinácti let věku vzhledem k
tomu, že nemají dostatečně vyvinuté potní
žlázy. Bikram jóga je oblíbeným druhem
cvičení mnohých světových celebrit a je
mezi nimi velmi populární. Na cvičení
nedají dopustit takové hvězdy jako třeba
Madonna, Rachel Welch, Brook Shields,
Cameron Diaz, David Duchovny, z našich
osobností třeba Lucie Králová (Miss ČR

Cvičení jógy se stále více stává součástí života naší
„západní civilizace“. Přišla z Indie, kde asi před
5 000 lety vznikla jako ucelený systém tělesných
cvičení, dechových technik, meditací a etických
zásad. Je přirozenou cestou pomáhající zklidnit
mysl, uvolnit napětí, načerpat novou energii, ale
i posílit ochablé svaly a zlepšit držení těla.
V současné době cvičí jógu mnoho z nás. Díky
pravidelnému cvičení pronikáme do tajů jógy
a vnímáme její pozitivní účinky. Nejen fyzické
tělo se jógou rozvíjí, regeneruje a získává tolik
potřebnou energii a vitalitu. Vnitřní orgány jsou
tonizovány a prokrvovány, čímž dochází k zlepšení
jejich funkce.
A co teprve naše mysl? Zrychlený způsob
života, který nám přináší začátek 21. století, působí
mnohým z nás těžkosti a problémy právě na
úrovni mysli a psychiky. Jsme přetíženi a ovládáni
vymoženostmi závratně se rozvíjející techniky. Na
jednu stranu nám to přináší velké výhody a zjednodušení života, na straně druhé negativní pocity,
někdy až dlouhotrvající stresovou zátěž.
Jóga pro nás může být jedním z přirozených
návratů k naší podstatě. Návratem k přírodě, za
které jsme vzešli. Berme jí jako přirozenou terapii.
Postupem času se z hatha jógy oddělilo mnoho
dalších směrů a stylů, všechny z nich však využívají stejných pozic (ásan) i dalších technik. Rozdíl
je pouze v pojetí a přístupu.
Iyengar jóga, pojem pod kterým si většina
z nás nedokáže nic představit, možná ani správně
vyslovit její název (čti: ajengar), je ve světě jedním
z nejrozšířenějších stylů jógy. Je oblíbena a vyhledávána právě pro svou přístupnost každému
z nás. Na rozdíl od ostatních dynamických stylů
jógy, které jsou zaměřené na plynulé, energické,
ale mnohdy rychlé provádění pozic za sebou, učí
uvědomělosti přes upoutání pozornosti na anatomicky správné a dokonalé nastavení pozice. Také
klade důraz na plný jógový dech.
Iyengar jóga se zaměřuje na detail a technicky
přesné provedení pozic s delší výdrží a s využitím
pomůcek. Jejím cílem je především dokonalá technika, vědomá kontrola a „zdravé“ cvičení.
Studenti jsou vedeni k vědomému nastavení jednotlivých částí těla s využitím pomůcek.
Pomůcky napomáhají i těm méně ohebným
a hlavně začátečníkům cvičit správně. Pokud
s jógou chcete začít, anebo máte jakékoli zdravotní
omezení či překážku, vyzkoušejte právě iyengar
jógu. Je to také nádherný způsob, jak vyladit již
probíhající jógovou praxi.
Ke cvičení jógy tedy potřebujeme být v kondici
fyzické i psychické. Tento moment je kritický pro
začátečníky. Ti většinou přicházejí do lekcí se zkrácenými a ochablými svaly.
Když budeme po takovém

Ardha Chandrásana
(pozice půlměsíce)

jedinci chtít, aby
postavil pozici technicky správně, vždy
to bude problém.
Mnoho z nich se právě proto bojí s jógou
začít. I lidé v kondici
a s dostatečnou ﬂexibilitou mívají těžkosti s některými
pozicemi. Je třeba vycházet z toho, že každý
jedinec a každé fyzické tělo je individuální svou
anatomickou stavbou a vyžaduje osobní přístup.
Proto mistr B. K. S. Iyengar zavedl používání
pomůcek v józe. S pomůckami se jógové asány
stávají snazšími pro všechny kategorie - od začátečníků až po pokročilé cvičence. Ocení je hlavně starší
lidé, lidé se zdravotními problémy či zotavující se
z úrazů.
Zvláště při delších výdržích je nám pomůcka
oporou, zbaví nás předčasné únavy v pozicích
a dělá jógovou praxi zábavnou. Pomůcky pomáhají s protažením, uvolněním nebo správným
postavením pozice. Prodlužují výdrž a šetří energii,
kterou cvičenec musí vynaložit k udržení pozice.
Zároveň dovolí dosáhnout rovnováhy, vnitřního
klidu a stabilizace mysli. Díky pomůckám jsou
postupně posilovány všechny svalové skupiny
a rozvíjena pohyblivost. Správné provádění ásan
s použitím pomůcek buduje vnitřní sílu, odolnost
a odstraňuje bolest.
B. K. S. Iyengar doslova říká: „Použití pomůcek
v józe je unikátní tím, že je to jediná forma cvičení,
která dovoluje současně akci a relaxaci. Aktivují se svaly, tonizují se orgány těla a uvolňuje se
přebytečné duševní a fyzické napětí či stres. Jóga
s pomůckami nás uvolňuje od vazby k tělu a osvobozuje ducha. Vytváří pocit míru a klidu.”
Jako pomůcky ke cvičení používá mistr
Iyengar předměty denní potřeby: židle, bloky,
bolstery (polštáře), deky, pásky ale i stěnu, aby
dosáhl kvalitního postavení pozice.
Mnoho ostatních stylů jógy pomalu přechází
k používání pomůcek, alespoň těch základních,
jako je jógový blok či deka na podložení. Iyengar
jóga u nás není ještě tolik rozšířená, ale z vlastní
zkušenosti musím dodat, že kdo ji vyzkouší,
většinou u ní zůstává.
Přeji Vám mnoho úspěchů ve vaší jógové praxi
a těším se, že se s vámi třeba někdy setkám na lekci
iyengar jógy.

foto: Miroslav Šneberger
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Během čtyřměsíčního studijního pobytu v jógovém studiu
v New Yorku mne tamní prostředí naučilo nakupovat jen organické potraviny, místo plastikových lahví s sebou nosit nerez
baňku na vodu a vzorně třídit opad. Nepoužívám neekologické
čistící prostředky a až mi podložka doslouží, mám v plánu ji
vyměnit za tu, co zapachá pravou gumou - za tu správně „eko”.

Když
se jóga
zelená

Václav Krejčík

Krásná pláž atlantického oceánu.
Počasí anglické. Není teplo. Dá se říci,
že je zima a „frešný” vzduch, překrásně čistý. Uvědomuji si, jak příjemné
je dýchat čerstvý vzduch. Na chvíli
vysvitne sluníčko. Jdu se s přáteli projít po písečné pláži Cornwallu. Malá
vesnička Bude na jihu Anglie otevírá svoji krásu. Zelené útesy, šumící
a bouřící oceán. Každou chvilku přichází jemný anglický deštík, bez kterého by snad Anglie nebyla Anglií. Klikatící se budecké uličky. Zvláštní, pro
mě nepříliš srozumitelná, angličtina
s přízvukem šišlání.
Bylo ráno, když moje kamarádka, která se zde usídlila, oznámila, že
zajede po návratu z práce nakoupit na

Máme čas sami pro sebe?
- má však masové rošíření zeleného hnutí
na svědomí ﬁlm Al Gora Inconvenient
Truth z roku 2006. „Řekl bych, že to byl
odrazový bod, kdy se v zeleném hnutí
začalo hodně lidí angažovat,” říká Nichtern. „Rozjelo se opravdu teprve minulý
rok [2007]. Je to zajímavé, protože se
to stalo náramně modní, přesto dosud
v politice není otázka životního prostředí
považována za důležitou.”
Podle Nichterna je právě jógová
komunita cílovou skupinou pro ultrazdravé výrobky. „Myslím si, že hnací
silou celého hnutí je vědomý výběr
značek a produktů se zelenou etiketou.”
Jeden z prvních výrobců ekologických
jógových pomůcek, BareFoot Yoga Co.,
netají velký nárůst v poptávce po svých
produktech. Podle Davida Benninghoffa,
ředitele pro velkoobchod BareFoot Yoga
Co., nejenom poptávku vytváří, ale take
jí naslouchá. Benninghoff totiž považuje
zelené eko hnutí v jógové komunitě za
nevyhnutelné. „Uvědomění si životního
prostředí je vestavěno do principů jógy,”
říká, maje na mysli Ahimsu, jednu z osmi
větví jógy. Ahimsa mluví o nenásilí,
o zdržení se jakékoli formy násilí a to
nejen fyzické. Sri Swami Sivananda ve
své knize Bliss Divine píše o Ahimse jako
o pozitivní kosmické lásce. Podle něj jde
o vývoj vědomí, kdy je nenávist nahrazena láskou - láskou k celé Zemi a jejímu
životu.
Chovat se ekologicky neznamená jen
využívat zelené produkty, ale také snížit
celkovou spotřebu. „Jsou lidé, kteří si
myslí, že zelené hnutí ničemu nepomůže,
protože přílíš moc vyrábíme,“ říká Nichtern a dodává, že ani nadprodukce
zelených produktů není řešením. Nichtern by nejradší viděl na místě vůdce zeleného hnutí jógovou komunitu. Tu prý
až tak nevodí za nos spotřebitelský pud
podporovaný touhou po bezprostředním
uspokojení. „Většina z nás žijících
v kapitalismu funguje na základě unáhlených předpokladů o tom, co nás dělá
štastnými”, vysvětluje Nichtern. „ Je zde
možnost, že pokud se zamyslíme nad
tím, zda nás určitá věc udělá štastnými,
dojdeme nejspíš k závěru: vždyt to
nepotřebuji.” A právě aktivity jako meditace - a tedy i meditace v pohybu jako je
jóga - čelí našim bezhlavým spotřebitelským návykům. „Z určitého hlediska je
spotřebitelský způsob života pokusem
o únik z reality. Jakákoliv aktivita, která
nás přinutí si uvědomit, kde jsme a co
děláme, nás neustále vrací zpět do reality
a bojuje tak proti našim spotřebitelským
tendencím.“
Podle Nichterna existuje určitá
úroveň duchovní zralosti, kdy nejde
o okamžitou odezvu a bezprostřední
požitek. Jóga se tomu podobá, protože
v ní také nejde o bezprostřední požitek.
Jóga pomáhá vybudovat smysl pro trpělivost a dlouhodobost oproti kratkodobé,
potřebu uspokojující mentalitě. Pro
tohoto bystrookého prototypa vyrovnanosti hraje pohodlnost zápornou roli.
„Kdyby bylo všechno pohodlné, nevěnovali bychom se tomu,“ tvrdí Nichtern.
„A když se přestaneme věnovat tomu
teď a tady, naše mysl a tělo začnou dělat
opravdu škodlivé věci.”

večeři. Až se vrátí, tak se prý půjdeme
projít na pláž a pak společně povečeříme. V duchu jsem si říkal: „Aha, takže
budeme jíst pozdě, to se moc nevyspíme s plným žaludkem.” Procházíme se
po pláži a já si najednou uvědomuji,
že už je po práci, a přitom není pozdě. Je vlastně něco málo po půl páté
odpolední a celý podvečer máme před

sebou. Ona už má volno, což my v Praze moc neznáme. Pracujeme do šesti
nebo sedmi, pak si jdeme například
zacvičit a rychle domů. Rozděláme si
vínko, někdy zajdeme na večeři a hurá
na kutě, protože ráno vstáváme a chceme být alespoň trochu odpočinutí.
Atlantický oceán je neuvěřitelný. Na
různých místech je naprosto odlišný
a navíc tajuplný. Přináší krásně průzračnou teplou vodu na kubánských
plážích, na Madeiře vás jeho majestátnost vábí ochutnat jeho sílu a na
anglickém pobřeží je olemovaný nádhernými útesy. Čistí hlavu a dodává
pocit volnosti. Lidé v jeho blízkosti
jsou odpočatí a usměvaví. Nepřipouštějí si stres a místo přesčasů v práci
dávají přednost procházce po jeho březích. Pracují od osmi do čtyř a pak mají
volno. Večer, respektive v podvečer, se
procházejí, běhají po útesech, surfují
a užívají si čistého vzduchu. Jsou samozřejmě i tací, kteří sledují televizi, jedí
chipsy a cornish pasty. Popíjejí pivo
nebo jablečný cider. I to je realita. Ale
mají volno. Mohou po práci relaxovat

a užívat si klidu, mohou nabít baterky
a nepodléhat stresu.
Máme čas na sebe a své volno? Nebo
jen pracujeme a honíme se za kariérou?
Je lepší radost, nebo kariérní postup?
Nebudu odpovídat, protože sám pracují čím dál víc. Na druhou stranu si
uvědomuji, že volno, které mohu mít,
stale častěji vyhledávám. Procházka po
útesech byla zvláštním uvědoměním si
této skutečnosti. Byla malým zastavením se. I kdybyste nechtěli, do mysli
každého, kdo přijíždí na dovolenou z
hektických velkoměst, vstoupí konﬂikt
mezi tím, co člověk dělá, a tím, co by
bylo příjemné dělat. Neříkám, ať se
vzdáte své práce. To ne. Zkuste si jen
uvědomit, jak lépe hospodařit se svým
volným časem. Uvědomte si, jak moc
chcete práci obětovat, jak moc vám
stojí za to trávit dny od rána do noci
v zaměstnání…
Zkuste se zastavit. Zastavte se každý den. Alespoň na několik minut
a ponořte se do sebe. Zaposlouchejte
se, co vám vaše intuice říká. Uvidíte,
jakou odměnu za tuto chvíli získáte.

Workshop s Donnou Farhi
v Manchesteru
„Náš dech, tak jako tlukot srdce, je nejspolehlivější rytmus v našem životě. Když se naučíme
vnímat tuto konstantní pravidelnost, dech nás postupně naučí najít si cestu k prapůvodnímu klidu
naší mysli.“
Donna Farhi
Radka Pekelská

Donna Farhi je světově uznávanou učitelkou jógy, věnuje se
jí už třicet let a učí od roku 1982.
Narodila se ve Spojených státech, ale žije na Novém
Zélandu. Je autorkou čtyř knih a spolupracuje s Yoga Journal
a Yoga International Magazine (U.S.A). Čas od času cestuje po
světě a pořádá pro své příznivce jógové workshopy. Letos se už
popáté vrátila do Manchesteru s tématem: Soudružnost a stabilita jako zdroj vyrovnanosti.
Spolu s Vaškem Krejčíkem jsme se rozhodli účastnit se
workshopu Donny Farhi i přesto, že jsme ji osobně nikdy
předtím neviděli učit a nevěděli jsme, co od zmíněného tématu
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Byl to zcela přirozený a nenucený
proces, kterým mne kormidlovala jóga,
do jejíchž bezedných koutů jsem se víc
a víc ponořovala. Přirozený snad proto,
že úcta ke všem tvorům a silám přírody
tvoří základní pilíř jógy. Americký důraz
na životní prostředí se však netýká pouze
jógove komunity – ta je jen střípkem
sílícího zeleného hnutí, které prosakuje
celou kulturou.
„Moje uvědomění přišlo samozřejmě se změnou všech ostatních,” říká
o své ekologické orientaci Cyndi Lee,
zakladatelka a manažerka jednoho
z nejznámějších a nejuznávanějších
jogových studií v New Yorku, OM.
„Se stále dostupnějšími eko produkty
se stává pro podniky snažší chovat
zodpovědně.”
Studio v šestém patře bloku budov
rozpínajích se od parkovitého Union
Square (prý oblast s nejkvalitnější energií
v New Yorku) se zrodilo v roce 2001,
v době těžko hmatatelných zárodků
zeleného hnutí a ekologie. Pokud by
Lee dnes budovala nové studio, řešila by
jinak například stavební materiály; ve
svém sedmiletém studiu řeší menší věci,
protože i ty se sčítají.
Od recyklování odpadu po využívání
šetrných čistících prostředků, od eko
jógových podložek po úsporné žárovky.
Nedávno v OM vymalovali šatny přírodní barvou a v malém obchůdku studia
přibyly SIGG láhve, které by měly
odradit zákazníky od kupování plastikových lahví s vodou. Velkým hitem
se stala Go Green, Go OM! – vyjížďka
na kole po New Yorku doplněná jógou,
jejímž cílem je představit lidem alternativu taxíku.
Společně s dalšími desítkami autorit
ve světě jógy se Lee svým podpisem
hodnot Asociace zelené jógy - Green
Yoga Association - veřejně zavázala
k pěstování zdravého vztahu k naší
planetě. Od roku 2004 sdružuje tato

foto: archiv autora

Martina Čermáková
volná novinářka a instruktorka jógy

asociace jógová studia, studenty a učitele
jógy a také podniky, které cítí potřebu
opatrovat naši Zemi jako součást jógy.
Kromě konferencí o vztahu jógy a ekologie odstartovala G.Y.A. i projekt pro
jógová studia, ve kterém jim pomáhá
stát se ekologičtějšími. Poznatky z programu, který běží již čtvrtým rokem,
vyjdou v podobě příručky, podle které se
může úspěšně řídit jakékoliv studio na
cestě k ekologii.
Skupiny a organizace jako je G.Y.A.
přiložili své polénko do ohně (či lépe
zasadili semínko do země) zeleného
hnutí. Podle Ethana Nichterna, zakladatele The Interdependence Project
– neziskové organizace, která pomocí
meditace, aktivismu a výtvarného umění
zkoumá vzájemnou závislost společnosti

R E P O R TÁ Ž E Z C E S T

můžeme očekávat. Donna nás velmi mile překvapila a dnes
musím říci, že to byla vynikající volba a týden s ní měl pro
nás obrovskou hodnotu. Donna má unikátní a příjemný styl
učení a sama je velmi inspirující osobnost, což určitě pomáhá
každému žákovi vybudovat si vlastní styl jógové praxe či učení.
Náš workshop trval pět dnů a konal se v diecézi ve Wilmslow,
což je malé městečko pár minut autem od Manchesteru. Každý
den byl rozdělen na dvě části: dopoledne jsme se věnovali ﬁlozoﬁi, diskusi a nácviku stability ve cvičení ásan a odpoledne
bylo určeno relaxaci, regeneraci a jóganidře.
V průběhu celého workshopu jsme se snažili porozumět
tomu, jak ﬂexibilita bez vybudované síly těla a mysli vede k celkové nestabilitě. Takže i cvičení ásan bylo zaměřeno na stabilitu
nejen těla, ale i srdce a mysli. Naším dalším úkolem bylo nalézt
integritu, tedy rovnováhu mezi stabilitou a mobilitou v pohybech našich kloubů, páteře a celého těla. Je to stav, který nám
pomáhá postupně budovat fyzickou a psychickou soudržnost,
soudržnost mezi tělem jako celkem. Tak jako jednotlivé suroviny na chleba nevytvoří bochník, dokud je nespojíme vodou,
tak ani naše tělo není při praktikování jógy soudržné, dokud
nevytvoříme spojení mezi jeho jednotlivými částmi. Integrita
pohybu musí být zachována hlavně v přechodech mezi pozicemi. Můžeme si například způsobit zranění, pokud nám naše
tělo kolabuje v přechodech mezi ásanami.
Donna nás také v rámci workshopu učila, jak při praktikování
jógy naplnit tělo vnitřním klidem a zajistit proudění životodárné
síly a energie. Jóga znamená sjednocení. Je to unikátní cesta ke
zlepšení rovnováhy a vytrvalosti. Proto při našem cvičení byla
velmi důležitá schopnost naslouchat svému tělu, vnímat pocity
a naučit se sjednotit tělo, mysl a duši tak, abychom sladili chod
našeho lidského strojku s rytmem vesmíru.
Každý jednotlivec má odlišný cíl, se kterým se józe věnuje.
Výhodou je, že každý si ze systému jógy může převzít část,
na kterou je připraven. Chcete-li si pomocí jógy zlepšit pružnost, či zbavit se stresu, pak je váš cíl stejně vznešený jako úsilí
o duchovní probuzení. Jóga má obrovský dar sloužit a pečovat
o nás na všech úrovních bytosti a spontánně přispívat k vyššímu blahu ve všech oblastech života. Praktikování jógy tedy
určitě stojí za trochu našeho času a pozornosti.

NEJVĚTŠÍM ODHALENÍM JE NALEZENÍ KLIDU
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Astrologie

Horoskop pro
podzimní měsíce

Vliv Měsíce na jednotlivá
znamení zvěrokruhu a lidské tělo

aneb Poraďte se s hvězdami

Zdena Hrdinová
z.hrdinova@volny.cz

Beran (21. 3. – 20. 4.)
Pravděpodobně budete pracovně velice
vytíženi. Budete si muset v této oblasti vytvořit
pořádek a řád, jinak budete psychicky vyčerpáni. Nezapomínejte na fyzické tělo, dopřejte
si odpočinek, třeba v podobě masáže či sauny.
Zasloužíte si to!
Býk (21. 4. – 21. 5.)
Měli byste být na výsost spokojeni, jistě se vám
daří všude, kam vaše oko spočine. V podzimních měsících máte ještě velké možnosti dotáhnout různé záležitosti do zdárného konce.
Blíženci (22. 5. – 21. 6.)
Je to honička, že? Stále máte plno práce, takže
je problém občas si vyjít s rodinou do přírody a
užít si dětí a odpočinku. Bylo by dobré, kdybyste
si ve svém životě vytvořili systém a strukturu, a
tím pádem nedělali zbytečné kroky. Pěší turistika či výlet na kole vám úžasně pročistí hlavu.
Rak (22. 6. – 23. 7.)
Říjen a listopad vám poskytnou velký příval
energie. Pokud se odhodláváte k novým
začátkům v různých oblastech, je právě ten
správný čas. Pravděpodobně ﬁnišujete s rekonstrukcí, či přestavbou rodinného domu, bytu.
Měla by se podařit.
Lev (24. 7. – 23. 8.)
Pravděpodobně se vám velice daří v oblasti
práce či podnikání, máte nové možnosti /osobního růstu/. Je důležité přehodnocovat různé
situace a dát si čas na rozmyšlenou. Připravte
se na nová seznámení, na nové vztahy.
Panna (24. 8. – 23. 9.)
Pravděpodobně přehodnocujete ze všech
znamení nejvíce. Pozor na ukvapená jednání a
z toho pramenící rozhodnutí. Právě teď platí,
že vše má svůj čas a své místo. Planeta Saturn
vám ukazuje tvrdou realitu. Nechtěli jste ji
vidět, ale teď nelze přehlédnout.
Váha (24. 9. – 23. 10.)
Ovoce své práce sklidíte v příštím roce. S podzimem ještě budete stále hodně pracovně
vytíženi a rozhodně ne se vším spokojeni. Tak,
jak je pro vás typický klid a pohoda, budete
muset ještě chvilku vydržet. Dopřejte si odpočinek.
Štír (24. 10. – 22. 11.)
I podzim by pro vás měl být velice úspěšný,
je o vytváření stability a to ve všech oblastech vašeho života. K analytickému rozumu
zapojte i intuici, stůjte pevně nohama na zemi.
Nenechte se zviklat lidmi, kteří mohou vypadat
jako prodavači iluzí.
Střelec (23. 11. – 21. 12.)
Neslibujte nesplnitelné, uberte páru. Vše musíte
stihnout, o nic nesmíte přijít. Planetární konstelace ukazují přetlak ze všech stran. To nám
říká: Zastav se a v klidu přemýšlej, ať nepokazíš
spoustu věcí! Je potřeba pročistit oblast jater.
Kozoroh (22. 12. – 20. 1.)
Jupiter, který ještě tranzituje vaším znamením,
vám dává šanci dokončit započatá velkolepá
díla. V oblasti profesní činnosti se jistě daří,
snažte si vytvářet stabilitu a nepouštějte k sobě
pochybnosti o sobě samých. Jste dobří.
Vodnář (21. 1. – 19. 2.)
Někdy se zmítáte ode zdi ke zdi, zkrátka nic
nestíháte. Vytvářejte si priority ve svém životě,
nejlépe když si je napíšete na papír. Neberte
si na svá bedra úkoly druhých lidí. Pokud
nestíháte v současnosti, pak vás příští rok čeká
turbulence /velice pozitivní/.
Ryby (20. 2. – 20. 3.)
Změny, změny a samé změny. Planeta Uran
vám přináší do života neuvěřitelné změny,
na které jste nebyli zvyklí. Je třeba přijímat je
pozitivně. Podzimní měsíce by vám měly přinést
stabilitu na základě nové spolupráce. Chopte se
příležitostí.

PŘES PŘEKÁŽKY KE HVĚZDÁM

Zdena Hrdinová
z.hrdinova@volny.cz

ramen, cílená gymnastika nebo masáž
mohou udělat zázraky.

Měsíc se rychle pohybuje, setrvává v každém
znamení dva až tři dny, a tudíž projde celým
zvěrokruhem za jeden měsíc. Vše, co člověk
udělá ve prospěch těch částí těla a orgánů,
kterým vládne znamení, jímž Měsíc právě
prochází, je dvojnásob účinné a blahodárné
- s výjimkou chirurgických zákroků.

Měsíc v Raku
Síla, která vládne ve dnech Raka, působí na
hruď, plíce, žaludek, játra a žlučník. Přivádí
nás často do mírného neklidu, protože náš
citový svět, tak jako všech vodních znamení,
získává na hloubce a závažnosti.

Měsíc v Beranu
Síly dnů Berana ovlivňují v lidském těle horní
část hlavy až po nos (oči, uši). V těchto dnech
se častěji objevují bolesti hlavy a migrény,
což je způsobeno netrpělivou energií Berana,
která hlavu zatěžuje. Někdy chce člověk
v těchto dnech splnit opomenutou povinnost
nebo záležitost vyřídit právě teď - „hlavou
proti zdi“.
Měsíc v Býku
Se vstupem Měsíce do znamení Býka je v lidském těle silně ovlivňována část krku a čelistí.
Patří sem zuby, čelisti, hrtan, hlasivky, krk,
šíje a v neposlední řadě také štítná žláza.
Měsíc v Blížencích
Impuls Blíženců se v těle dotýká ramenních
kloubů, drobných kloubů na rukou a činnosti
plic. Dny Blíženců jsou vždy vhodné k tomu,
abychom udělali něco dobrého pro oblast

Měsíc ve Lvu
Horkokrevná pronikavá síla dnů Lva působí na
srdce a krevní oběh ale i na záda a bránici. Všeobecně impuls Lva urychluje krevní oběh. Záda
bolí více a srdce buší občas trochu neklidně.
Měsíc v Panně
Zvláštní síla dnů v Panně se projevuje na
činnosti trávicích orgánů. Působí na tenké
a tlusté střevo, slezinu a slinivku břišní.
Lidé s citlivým žaludkem a střevy mají v
tyto dny často potíže s trávením. Je dobré
si v tuto dobu odříct tučná a těžká jídla.
Měsíc ve Vahách
Neutrální síla dnů Vah se týká zejména
oblasti kyčlí, ledvin a močového měchýře.
Dobrým preventivním opatřením je odpoledne mezi třetí a sedmou hodinou hodně
pít, aby se ledviny a močový měchýř dobře
proplachovaly. Velmi prospěšná jsou cvičení
zaměřená na oblast pánve.

Měsíc ve Štíru
Žádné znamení zvěrokruhu nepůsobí tak silně
na pohlavní orgány a močovody jako Štír.
Mnozí lidé vnímají tuto sílu jako cosi výhružného a nekontrolovatelného. Studené nohy
a špatně prohřátá oblast ledvin mohou být
snadno příčinou zánětu močového měchýře
a ledvin.
Měsíc ve Střelci
Dny ve Střelci působí na prodlouženou páteř
a stehna. Pod Střelce také spadá oblast jater.
V těchto dnech se často ozývá ischias, mohou
se objevit bolesti žil i stehen. Kříž často bolí
až ke stehnům, neboť Střelec, právě tak jako
Blíženci, rád mění počasí.
Měsíc v Kozorohu
Síla dnů Kozoroha ovlivňuje celou kostru,
zejména kolena a naši „bránu do světa“ pokožku. V těchto dnech jsou velice účinné
a blahodárné obklady a mazání kolen, ať už
pro prevenci nebo léčbu.
Měsíc ve Vodnáři
Energie dnů Vodnáře působí na bérce a kotníky, je to síla, kterou nejvíce pocítí ti, kteří
tráví hodně času stáním. Záněty žil ve dnech
Vodnáře nejsou žádnou zvláštností. Pokud
máte chvilku čas, položte si nohy nahoru
a namasírujte kostivalovou mastí.
Měsíc v Rybách
Ryby uzavírají oběh měsíce zvěrokruhem,
poté začíná nový okruh. Skopec začal se
svým působením na hlavu, a Ryby končí
u nohou. Všechno, co v těchto dnech vaše
tělo přijme, působí silněji než jindy nikotin, alkohol, strava, léky atd. Možná je
to tím, že v nohách je zakončení všech tělesných meridiánů.

Psychologie aneb Pohled do duše

Hospodaření s životní energií
Ochrana energetického systému

Mgr. Martina Barchánková

Existují věci důležité a méně důležité
a jsou pak různé způsoby jejich výkladů
a popisů. Mezi nejdůležitější momenty patří
rozhodně lidské zdraví, určující nejenom
prostou délku života, ale také jeho kvalitu
somatickou, intelektuální i mravní. Lidstvo
zná bezpočet popisů a zaručených návodů
na to, jak si uchránit, nebo naopak obnovit
zdraví. Můžete narazit na plytké, bezcenné
články a knihy, ale i na díla překypující svou
silou a pravdivostí. O život a zdraví se člověk
zajímá vždycky. Chce tu prostě být a nemá
zájem o živoření. Není nic pochopitelnějšího. V současné době zaznamenáváme
obrovské oživení zájmu o všechny možné
formy léčení a léčitelství, jak v praktické, tak
i v teoretické podobě.
Většina teorií, které se vztahují k odhalování podstaty životní energie, má něco
do sebe, přesto žádný autor nedal jejich
výsledkům společného jmenovatele. Životní
energie je jednoznačně přítomna u všech
životních procesů – pohybu, emocí a myšlení.
Např. nedostatek potravy může narušit zásobování energií tak vážně, že organismus
zemře. Stejně tak při snížení přísunu kyslíku
může dojít ke smrti.
Všeobecně se souhlasí s tím, že organismus člověka získává svou energii spalováním potravy. Rostliny mají na rozdíl od
člověka schopnost zachytávat a používat
sluneční energii pro své životní pochody.
Živý organismus je jako samostatný, seberegulující a přetrvávající oheň. Co mu k tomuto
zázraku – hoří, aniž by vyhořel – dopomáhá,
je stále stejně velké tajemství jako dříve.
Nejsme sice schopni tuto záhadu vyřešit, ale
všichni si přejeme, aby náš životní plamen
hořel jasně a rovnoměrně.
Měli bychom přijmout teorii, že hospodaření s energií a osobnost jsou dvě neoddělitelné veličiny. Kolik energie člověk má a jak
ji použije, o tom rozhoduje jeho osobnost, ve
které se tato energie opět odráží. Diskutujeme-li o pojmu energetický příjem, musíme
zároveň věnovat pozornost termínu energetický výdej. Živý organismus může fungovat,

jen když existuje rovnováha mezi nabíjením
a vybíjením energií. Vyvíjející se dítě bude
přijímat více energie než vydávat. Přebytečnou energii spotřebuje k růstu. Totéž
platí o fázi rekonvalescence, dokonce i pro
osobnostní růst.
Příjmem a vydáváním energie se zabývá
mnoho ﬁlozoﬁckých, psychologických a medicínských oborů. Energetický systém těla
bývá také přirovnáván k velmi komplikované
a důmyslně propojené síti tvořené velkým
počtem drah a bodů. Tyto body bývají v čínské
terminologii označovány jako akupunkturní
body, z hlediska jógy mluvíme o takzvaných „čakrách“. Těchto energetických center
je velké množství. Klasická jóga například
uznává sedm základních center. Kromě
základních a vedlejších energetických center
existuje také opravdu mnoho docela malých
bodů ležících na povrchu těla nebo sledujících
průběh vedlejších drah. Zabývá se jimi především akupunktura a akupresura. Jejich uspořádání není nikterak náhodné. Je zajímavé, že
se z pohledu anatomie velmi přesně shodují s
nervovým systémem těla. Další pojetí energie
souvisí do jisté míry s některými dalšími
obory, jako je například fyziologie. Tato
energie (během praktikování určitých technik
často zřetelně pociťována jako proudy tepla)
je vlastně bioelektřinou, kterou tělo vyrábí.
V jistých bodech se věda a východní nauky
očividně rozcházejí, neboť mnoho takových
jevů překračuje hranice vědy. Stejně je to i s
energetickým systémem těla. Některé jeho
charakteristiky lze logicky vysvětlit, jiné ne.
Na ochranu vlastního energetického pole
můžeme používat různé rituály a ochranné
clony. Pročtěte si následujících pár vybraných rad od osvědčených autorů, jak se
nenechat vyčerpávat od vzdálených i blízkých bytostí.

skleněným hrnkem. Až se na ni budete dívat
skrze tlusté sklo, budou její slova znít vzdáleně a nezřetelně. Budete-li na danou osobu
pohlížet tímto způsobem, už se nestanete
její obětí, ani vám nepronikne do osobního
prostoru. Dokážete-li se agresivní osobě
zasmát nebo ji vidět s humorným nadhledem,
už jí nikdy nepodlehnete. Humor je totiž ta
nejsilnější ochrana.

Ochrana mentální clonou
Jakmile zjistíte, že vás někdo napadl, že
vás chce rozčílit a vyvolat ve vás negativní
emoce a myšlenky, zkuste následující postup.
Postavte mezi sebe a onu osobu mentální
clonu – tlustou, pevnou zeď. Nebo si tuto
osobu pro legraci představte pod velkým

Prožívejte život, plni pozitivní energie ku
prospěchu svému i svých nejbližších!

Vyřešená hádka
Další rada vám může ušetřit spoustu
energie a ochránit vás. Jak na to? Nikdy
nejděte společně s parterem ulehnout ke
spánku, jestliže jste se pohádali a nic nevyřešili. Když totiž jdete spát rozčilení, veškerá
nevraživá energie, kterou vzájemně cítíte,
vás oba znečistí, protože během spánku se
energie dokáže pohybovat mnohem snáz.
Pokud tedy vedle vás někdo leží, jeho energie
téměř jistě přejde na vás. Jeden z nejjednodušších způsobů, jak hádku vyřešit, je
druhému odpustit a obejmout ho (třeba jen
v duchu).
Ochrana ve spánku
Pokud se vám z nějakého důvodu nepodaří usmířit, a přesto budete spát ve stejné
posteli, měli byste si v mysli vytvořit následující ochranu:
• Představte si, že mezi vámi a druhou osobou visí stěna; je přitom důležité, abyste ji
viděli, jak visí od stropu až k podlaze.
• Při každém výdechu si představujte, že
vydechovaný vzduch přenese do ochranné
stěny další energii. Každým výdechem se
tak stává silnější.
• Zvýšenou představivostí můžete ochranný
účinek ještě zesílit. Stačí si například představit, že stěna je ze skutečně pevného materiálu, jako je ocel nebo olovo.

Použitá literatura: Lowen, A.: Bioenergetika.
Terapie duše pomocí práce s tělem. Praha,
Portál 2002 Hnilica, J.: Souřadnice zdraví.
Praha, Road 1992
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Mgr. Bc. Jan Spáčil, LL.M.
partner advokátní kanceláře

Ambruz & Dark

„Mám výborného advokáta, a navíc za
super cenu!“ Někdy mám pocit, že stejně
jako se někteří rádi zmiňují o svých automobilech a výhodnosti jejich pořízení, je v
módě vychvalovat svého advokáta a „speciálně výhodnou cenu“
jím účtovanou. Vychvalující klient však často nezná onu výhodnou
cenu dříve, než mu dojde faktura, a nezřídka pak dochází k nemilému překvapení. Klientova neznalost výše odměny advokáta za
služby před jejich poskytnutím hraničí s naprostou nezodpovědností. V konečném důsledku vede ke ztrátě duševního klidu klienta
a poškození pověsti advokátů. Klientův šok z účtované částky totiž
občas vede k osočování advokátů z různých nekalých jednání.
Situaci mohu demonstrovat na případě známého, kterého občas
sleduji, jak statečně svádí své boxerské souboje, ať už s boxovacím
pytlem či reálnými sparingpartnery. Ani nevím, zda se začal boxu
věnovat až ve chvíli, kdy mu manželka odešla s mladším, a zda
v něm hledá duševní rovnováhu, nebo se připravuje na krajní
řešení sporů. Také nevím, jestli byla na vině rozchodu opravdu
jen ona, zda mladší sok je takový darebák, jak o něm známý tvrdí,
a čeho se týkají majetkové spory rozvádějících se manželů. To pro
nás ale není podstatné.
Když jsem byl dotyčnému mezi jednotlivými tréninkovými koly
představen s dovětkem, že jsem advokát, pravil, že má také advokáta.
Výborného, domluveného přes kamaráda. S jeho pomocí samozřejmě manželku oškube jako chovného ptáka. Nebylo co dodat.
Po nějaké době jsme se opět setkali. Na dotaz ohledně rozvodu
a řešení majetkových záležitostí odvětil, že se celá záležitost nikam
neposunula. Potom už následovala pouze řada neslušných označení advokáta. Z lamentací jsem vyrozuměl, že advokát vyfakturoval známému přes dvě stě tisíc korun, přestože poskytnuté
služby v podstatě spočívaly v jednom jednání, na kterém dotyčný
advokátovi vysvětlil celou záležitost a předal podklady, ve dvou
dalších jednáních za účasti advokáta manželky, která ale nepřinesla žádný posun a konečně v sepsání jednoho či dvou návrhů
k jednání zaslaných advokátovi manželky.
Částka působí na první pohled neadekvátně. Na můj dotaz,
co bylo s advokátem dohodnuto, odpověděl, že v podstatě nic.
Advokát prý říkal něco o tarifu. Pochopil jsem, že nebyla dohodnuta žádná „speciální“ smluvní odměna a advokát tak účtoval
svoji odměnu na základě tzv. advokátního tarifu. Tedy, odborně
řečeno, odměnu určil podle sazby mimosmluvní odměny za jeden
úkon právní služby a podle počtu úkonů právní služby, které
ve věci vykonal. A jelikož se ve sporu jedná o majetek značné
hodnoty, sazba za jeden úkon mohla opravdu dosahovat desetitisícových částek. Advokát postupoval v souladu s předpisy.
Svou lamentaci dotyčný ukončil prohlášením, že příště bude
moudřejší. Po několika týdnech již spokojeně mluvil o novém
„výborném“ advokátovi, s nímž se domluvil na hodinové sazbě,
která činila několik tisíc. Na jedné straně jsem spokojenost chápal,
oproti účtování dle tarifu a hodnoty sporu si opravdu polepšil.
Na druhé straně jsem byl zvědav, jak se poskytování služeb bude
vyvíjet dále, a říkal jsem si, zda si dotyčný neměl raději sjednat
ﬁxní částku odměny za veškeré služby až do vyřešení sporu.
Po několika dalších měsících nadšení opět opadlo. Na můj dotaz
ohledně „výborného advokáta za speciální cenu“ už známý reagoval
podrážděně. Řešení sporu stále nikam nepokročilo. Odměna účtovaná na základě hodinové sazby se blížila padesáti tisícům, přičemž
advokát účtoval každou započatou hodinu strávenou především telefonáty a korespondencí s dotyčným, jeho manželkou a jejím advokátem. Známý asi bude hledat dalšího advokáta za „super cenu“. Já
už se ho však raději ptát nebudu. Přeci jen trénuje poctivě.
Mohlo by se zdát, že oba advokáti dotyčného v podstatě podvedli
či minimálně „natáhli“. Měli to být přece advokáti za „super cenu“
a účtovali si přitom horentní sumy.
Aniž bych chtěl tvrdit, že všichni advokáti jsou čestní a poctiví
a mají na mysli především blaho svých klientů a teprve až potom
svoji odměnu, musím se zmiňovaných kolegů zastat. Pokud jde
o účtované odměny, postupovali v souladu s právními předpisy.
A z vlastní zkušenosti vím, že pokud spor nepostupuje kupředu,
zvláště ve chvíli, kdy strany již nezvládají logické a pragmatické
uvažování a zapojují pouze pro rozvod typické emoce, není
většinou na vině průtahů advokát, ale klient.
Jsem si jist, že onen známý běžně jedná zcela jinak, než při
styku s advokátem. Při koupi automobilu jistě dopředu přesně ví,
kolik zaplatí a jakékoliv doplňky či cenu servisu se snaží z dohodnuté částky dopředu snížit. V případě opravy pračky jistě sjednává
alespoň orientační cenu předem a nenechává ji na hodinové sazbě
opraváře a jeho „rychlosti“ při opravě.
Nechci v žádném případě dovozovat, že není radno využívat
služeb advokáta. Vůbec ne. V případě právního sporu je angažování advokáta určitě na místě. Ze zkušenosti mého známého ale
můžeme dovodit několik rad: Přistupujte k advokátovi stejně jako
ke komukoliv jinému, kdo vám poskytuje nějakou službu. Včetně
ﬁnančních otázek. Vyjasněte si dopředu, jaké jsou možnosti účtování advokáta, jaké sazby vám nabízí a za co. Dohodnutý rozsah
služeb a pevnou cenu za jejich poskytnutí si před začátkem poskytování služeb potvrďte podpisem písemné smlouvy. Ušetříte tak
nejen svojí peněžence, ale zcela jistě i svému duševnímu zdraví.

Podzimní vaření
Jana Altnerová

Léto rychle uběhlo
a je tady opět podzim
se svým náladovým
počasím. V tomhle období je velice důležité posilovat imunitní
systém a psychickou kondici. Nedostatek
sluníčka někdy způsobuje, že častěji bojujeme s depresí a špatnou náladou. Nenechte
si proto ničím a nikým zkazit psychickou
pohodu a dobrou náladu. Naopak maximálně zapracujte na své fyzičce a podpořte svůj
imunitní systém výživou, cvičením a správnou relaxací. Na talířích by měl být stále
dostatek ovoce a zeleniny. Nezapomeňte
na střeva a posilte jejich činnost dostatečným množstvím vlákniny a tekutin. Pokud
chcete něco udělat pro své tělo, odlehčete

jídelníček a zaměřte se na kvalitní potraviny. Vařte s úsměvem, veselý kuchař přenáší dobrou náladu i do jídla. Pokud nemáte chuť vařit a vaše rodina čeká na večeři,
udělejte něco naprosto jednoduchého, třeba míchaná vajíčka a nazdobte je čerstvou
řeřichou. Pohoda má větší cenu než menu o
několika chodech.

Tipy na podzim – co se vyplatí na
podzim zařadit do jídelníčku
 Oříšky podporují nervový systém,
namíchejte si do krabičky směs mandlí,
lískových a vlašských oříšků, trochu sušených brusinek a švestek a můžete uzobávat
během dne.
 Játra osvěžíte červenou řepou, obsahuje velké množství sacharidů, vlákniny, draslíku, hořčíku, železa a vitamínu C. Podporuje
krvetvorbu. Chutnat vám bude v salátech,

polévkách, výborná je i jako příměs zeleninových šťáv.
 Hroznové víno určitě znáte v tekuté
podobě. Červená hroznová šťáva chrání
před volnými radikály. Hrozinky jsou zdrojem energie při duševní a fyzické námaze.
Vláknina v nich obsažená podpoří peristaltiku. Hroznové víno snižuje hladinu kyseliny močové. Obsahuje také velké množství
draslíku.
 Švestky voní podzimem, mají řadu
minerálních látek a vitamínů. Především
železo, měď, zinek, draslík, vápník, betakaroten, vitamín C a vitamíny řady B. Povzbuzují
chuť k jídlu a mají lehce projímavý účinek.
Velmi je oceníte, pokud trpíte chronickou
zácpou.
 Určitě vyzkoušejte cizrnu, patří mezi
nejméně nadýmavé luštěniny. Je cenná
zdrojem bílkovin. Tuky obsažené v cizrně
snižují hladinu cholesterolu. Obsahuje mimo
jiné sacharidy, fosfor, vápník, draslík, zinek,
betakaroten, vitamíny skupiny B a další.
Nezapomeňte cizrnu namočit 24 hodin předem a vodu před vařením vyměnit.

Recepty:
Polévka s cizrnou a brambory (4 osoby)
Ingredience: 250 gramů vařené cizrny, 3 vetší brambory, 500
ml zeleninového vývaru, 2 mrkve, cibule, 3 stroužky česneku, čajová lžička kurkumy, podle chuti trochu chilli, pepř, sůl, koriandr
Nakrájenou cibuli a česnek zpěníme na oleji, přidáme koření
a lehce orestujeme. Po chvilce přidáme cizrnu, na kostky nakrájené brambory a mrkev a podusíme asi pět minut. Zalijeme vývarem
a vaříme do úplného změknutí brambor. Na závěr přidáme čerstvý
koriandr nebo petrželku a hurá na talíř.

Krůtí prsa na zázvoru (4 porce)
Ingredience: 4 krůtí prsa, cibule, 6 stroužků česneku, kousek
zázvoru (asi 3 cm), pepř, sůl, lžičku kurkumu, lžičku černé hořčice
Nakrájenou cibulku zpěníme na oleji, přidáme nastrouhaný
zázvor, česnek a koření. Za stálého míchání necháme koření trochu osmahnout (asi 4 minuty) a přidáváme na kousky nakrájená
kuřecí prsa. Jakmile je krůtí maso křehké, můžeme začít servírovat. Podáváme s rýží basmati nebo rýžovými nudlemi.

Salát z brambor a červené řepy (4 osoby)
Ingredience: 1 kg brambor, 4 menší řepy, křen podle chuti,
1 šalotku, světlé balsamico, panenský olivový olej, pepř, čerstvou petrželku, sůl
Uvařené brambory a řepu nakrájíme na nudličky, osolíme, přidáme nastrouhaný křen, najemno nakrájenou šalotku, jednu lžíci
balsamica, pět lžic oleje a najemno nakrájenou petrželku. Vše promícháme a necháme uležet asi 2 hodiny.

Švestkový dezert se skořicí (4 porce)
Ingredience: 500 gramů čerstvých švestek, lžička skořice, 3 lžíce přírodního cukru, 3 lžíce rumu, 2 zakysané smetany, 2 lžíce
vlašských ořechů
Vypeckované švestky podusíme se skořicí, cukrem a rumem do
změknutí. Necháme vychladit a promícháme se smetanou. Rozdělíme do pohárů a ozdobíme posypanými ořechy. Můžete podávat
s celozrnnými sušenkami.

Novinka letošního podzimu:

Kniha o dětské józe

WELLNESS JÓGA

Dobré ráno sluníčko

Rozhodli jste udělat něco pro své tělo? Pravidelně cvičíte a ještě jste pro sebe nenašli
styl jógy, který by vám vyhovoval? Je pro vás
powerjóga moc náročná a hathajóga naopak
příliš klidná? Vyzkoušejte wellness jógu, která kombinuje jógový přístup a uvolňování
svalů. Tvoří ji krátké nedynamické sestavy,
provádění jednotlivých pozic v kombinaci
s relaxací, vcítění se do ásan stejně jako do
vlastních pocitů, které při cvičení pozorujete.
Nejste-li příliš ohební, využijete během lekce
pomůcky - bolstery, pásky a deky. V pozicích
budete dýchat, prociťovat je a při přechodu
z jedné do druhé nezrušíte klid, který ve vás
cvičení vyvolává. Úvodní relaxace, aktivace
páteře, pánve a několik ásan spolu s pránájámou, hathajógovými technikami a závěrečnou krátkou meditací vytváří celý koncept
welnness pohodového cvičení jógy pro všechny, kteří chtějí objevit krásu klidu, nejrůznější
zákoutí sebe samých a cítit své tělo jako vibrující systém svalů a energie.
Plynulost, stabilita a uvolnění - to je wellness jóga, která startuje v Energy Studiu pod
vedením Vaška Krejčíka od 10. října 2008
každý pátek v 9.30 hod. Lekce trvá 90 minut
a budete se po ní cítit vitální a v pohodě!
-gib-

Alena Libánská

… tak se jmenuje kniha o dětské józe, kterou
vydalo olomoucké nakladatelství Fontána.
Obě autorky Mini Thapar a Níša Singh mají s
dětmi bohaté zkušenosti a tak objevně popi-

sují, jak s nimi jógu cvičit formou
hry tak, aby je zaujala. Citlivě sestavily cviky a pohyby podle fyzické
a psychické zdatnosti dětí. Každá
sestava má svůj příběh či pohádku,
kterou učitel nebo rodič dětem
vypráví a ony napodobují postavy,
zvířátka, děj…
Sestavy jsou rozděleny podle
věku dětí, od těch nejjednodušších
pohybů až po těžší pozice (ásany).
Příběhy dokreslují fotky dětí při
cvičení a ilustrace, které jsou jednoduchým návodem, jak cvičit.
Kromě cviků se děti formou hry učí
i koncentraci, práci s dechem, jógovému zpívání a uvolnění.
Na knížce nejvíc oceňuji její
srozumitelnost, a právě proto bych
ji klidně doporučila k pročtení
i dospělým zájemcům o hathajógu. Tuto knihu
(a mnoho dalších) pořídíte u nás, v knihkupectví U Džoudyho, za necelých tři sta korun.
Těšíme se na Vás!

Reportáž z natáčení DVD
Začátkem června se v showroomu společnosti DECOLAND natáčelo nové DVD Jóga
WORKOUT. Příjemně vytvořený obývací
pokoj nejprve vyplnily kamery a poté celý
organizační team, který již pět let natáčí
DVD s tématikou powerjóga a kondiční
foto: Miroslav Šneberger

Advokát za
super cenu

R A DY A T I P Y P R O P O D Z I M

cvičení. Nejdříve kameraman a jeho asistent připravili místo pro natáčení. Mezitím
dorazili protagonisté Vašek Krejčík a Katka Bílková. Proběhlo líčení, česání a ladění oblečení pro připravený prostor. Pak
už jen zkouška zvuku a kamer a natáčení
mohlo začít. Trvalo půl dne a jak vypadalo,
se můžete přesvědčit nejen na fotograﬁích,
ale také na zmíněném DVD, které vyšlo v
polovině srpna.
Cvičení Jóga WORKOUT je rozděleno na
několik základních bloků, které souměrně
a efektivně tvarují celé tělo. Jednotlivé části
sestavy si můžete dle vlastního času a možností kombinovat a sestavovat. Ke cvičení
Vašek Krejčík využil pozice jógy, pro efek-

tivitu cvičení je doplnil o posilovací gumy
- „therabandy”. Nemáte-li je doma, můžete
místo nich použít láhve s vodou nebo cvičit
bez zátěže, jen s vahou vlastního těla. Celý
program trvá 60 minut a je určen všem,
kdo chtějí pracovat na své kondici a navíc
protáhnout a posílit celé tělo.
-gib-

TEN KDO SE VÍCE SMĚJE, NEŽ ZUŘÍ, JE VŽDY SILNĚJŠÍ
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ŠKOLENÍ

Jóga pro děti
7. - 8. března 2009
Dětskou jógu je možné charakterizovat
jako určitou formou hravě pojatého
cvičení s jógovými prvky. Kurz je určen
zájemcům, kteří chtějí aplikovat jógu
při práci s dětmi. Získáme zde základní
informace o přístupu k dětem, jak je
možné děti vhodně motivovat ke spolupráci a především způsoby a možnosti
použití jógových technik s dětmi. V principu budeme vycházet z osmistupňového systému jógy a povíme si, co a jak
lze z tohoto pojetí u dětí použít. U jednotlivých technik vždy na příkladu
práce s dospělými budou následně
uvedeny varianty vhodné pro děti.
Důraz je kladen na správné držení těla,
na pohybově dechovou práci, relaxaci,
koncentraci a rovnováhu. Dozvíte se
také o možnostech vhodného použití
jógových prvků při činnostech mimo
jógu nebo o kombinaci jógy s jinou
aktivitou. Budeme pracovat se sestavami na říkanky, s pohádkovým vyprávěním a dozvíme se, jak děti motivovat
k aktivnímu přístupu. Probereme práci
ve skupině, ve dvojicích i individuální. Budeme postupovat od známého
k neznámému a od jednoduchého
k obtížnějšímu a dětské varianty jógových technik vyzkoušíme sami na sobě

Lektor: Pavel Hájek
a pokusíme se ověřit jejich funkčnost
vnímáním. Budeme používat určité
pomůcky a ověříme si jejich přínos.
Povíme si o důležitosti změny při práci
s dětmi a budeme se věnovat jógové
gymnastice prstů i očí. Řekneme si
o přizpůsobení průběhu jógy situaci ve
skupině dětí a zkusíme využívat zvuk
hlasu. Cílem kurzu je přinést ucelený
přehled o problematice dětské jógy

BMSA POWERJÓGA
MASTER TRAINING

14. - 17. května 2009
Lektoři: Václav Krejčík, Sylva Nikoličová,
Mgr. Monika Vaňková, Ing. Radka Pekelská, a další
Za posledních několik let vzrostlo
vyhledávání slova powerjóga mnohonásobně. Za pět let urazilo toto
cvičení kus cesty stejně jako vy, kte-

v situacích, kterými procházíte každým
dnem. Klid vám pomáhá být pevně na
nohách a neznepokojovat se nepodstatnými věcmi a informacemi.

Pozvánka na školení
a dát účastníkům dobrý základ pro
vlastní jógovou práci s dětmi.
Seminář je vhodný pro všechny
uchazeče, kteří již mají základní vzdělání v oblasti anatomie, fyziologie, první
pomoci buď jako cvičitelé, instruktoři nebo absolventi FTVS, lékařských
a rehabilitačních oborů a učitelé.
Přihlášky: skoleni@poweryoga.cz

ří powerjógu cvičíte s lidmi. Někdo
hledá cvičení a powerjóga ho v tomto ohledu uspokojí. Uvolní, protáhne a posílí celé tělo a po odcvičené
lekci, se člověk cítí příjemně. V těle
proudí energie, ztuhlé svaly se uvolnily a protáhly. Po pravidelném
cvičení powerjógy se tělo prorýsuje
a dozná viditelných změn.
Díky powerjóze se můžete vydat
i na delší cestu než jen formování
těla. Kdo slyší, vnímá a je citlivý sám
k sobě pozná, co cvičení pozic říká.
Otevírá mysl, uklidňuje ji. Když dojde ke zklidnění mysli, nastává vnitřní klid. Klid je rozhodující v případě,
že se vydáváte na cestu poznání.
Poznáváte sebe samé, a toto poznání je často překvapující. Zjišťujete
o sobě nejrůznější informace, které jste dříve, zahlceni zbytečnostmi a neklidem, nepoznali. Poznání
vnitřního klidu vám dává nadhled

Poznáváte se v jednom nebo druhém
příkladu? Pro vás všechny je určen
nový, nadstavbový Master Training,
který přinese do vašeho praktikování
powerjógy nový rozměr.
Obsah Master Trainingu
• Rozvoj dynamických stylů jógy
(powerjóga, vinyasa jóga)
• Rozvoj individuálního stylu na
pozadí základu (fyzického-mentálního)
• Rozvoj anatomie a fyziologie
(3 bandhy - 3 bránice, endogenní -

exogenní dýchání, nerovový
systém, vědomí, podvědomí,
nevědomí, stres)
• Stereotypy bránící rozvoji
• Psychologické a pedagogické
aspekty komunikace (klient,
skupina, individuální přístup,
motivace účastníků kurzu)
• Relaxace a meditace
Programová náplň
• Úvod dne: meditace
• Dopolední blok praxe na téma
(dynamické styly, pomůcky pro
cvičení jako prostředek zvýšení efektivnosti pozic, technika pozic,
prostředky pro obrácení toku
prány)
• Odpolední blok I. Obhajoba prací,
jejich rozbor, zkušenosti, diskuse
• Odpolední blok II. Propracujte svůj
styl a rozbořte stereotypy
• Odpolední blok III. Teoretické
přednášky (vliv stresu na
organismus, endokrinní systém,
dýchání, pronikání jógy do mysli,
psychologicko-pedagogické aspekty
komunikace)
Přihlášky:
skoleni@poweryoga.cz

NEJSTE SPOKOJENI SE SVOJÍ VÁHOU?
POTŘEBUJETE NOVÝ IMPULS?
CÍTÍTE SE UNAVENI?
ZTRÁCÍTE RADOST ZE ŽIVOTA?
Vykročte ze zaběhnutých stereotypů. Nestagnujte a žijte na plno. Představujeme vám nový portál
zdravého životního stylu www.zmenazivotnihostylu.cz.
Nabízíme vám zajímavé články, reportáže, novinky, zdravé recepty, nejrůznější programy Změny
životního stylu – kurzy hubnutí skupinové i individuální, víkendové pobyty, detoxikační programy,
internetové kurzy hubnutí, konzultace a další zajímavé akce.

Klub zdravého hubnutí
Skupinové kurzy
probíhají
v Energy studiu
Václav Krejčík,
Fügnerovo nám. 5, Praha 2

Den

Čas

Pondělí 19:30 - 21:30
Úterý
17:30 - 19:30
Čtvrtek
9:30 - 11:30
Čtvrtek 17:30 - 19:30
Neděle 18:30 - 20:30

Délka trvání

Název kurzu

Cena

15. 9. - 8. 12. 08
23. 9. - 16. 12. 08
2. 10. - 18. 12. 08
2. 10. - 18. 12. 08
5. 10. - 21. 12. 08

pokračující
základní
základní
základní
základní

2 799 Kč
2 999 Kč
2 799 Kč
2 999 Kč
2 999 Kč

www.zmenazivotnihostylu.cz



Kurzy hubnutí a změny stylu – po internetu

Program zahrnuje individuálně sestavený plán na hubnutí.
Sportovní program, úpravu výživy, včetně jídelníčků. Pravidelné týdenní konzultace mailem. V ceně programu je knížka Dejte šanci pohybu, DVD,
manuál změna životního stylu.
Cena – 2 999 Kč (3 měsíce)

P ř i h l á š k y a i n f o r m a c e n a e m a i l u : j a n a . a l t n e r ova @ p owe r yo g a . c z n e b o t e l e f o n i c k y 7 31 4 61 4 8 3
CHCEŠ-LI SE STÁT ŠAMPIONEM, VYBOJUJ JEŠTĚ JEDNO KOLO
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KŘÍŽOVKA

KŘÍŽOVKA

KŘÍŽOVKA

KALEIDOSKOP

KŘÍŽOVKA

KŘÍŽOVKA

Tajenku posílejte nejpozději do 20. 10. 2008 na adresu: vaclav@getinbalance.cz nebo poštou: Power Yoga
Akademie, Fügnerovo nám. 5, Praha 2, 120 00, na obálku uveďte KŘÍŽOVKA GIB.
TŘI VÝHRCE ODMĚNÍME DVD - Hubněte s powerjógou 3 - program Jóga WORKOUT

Slyšeli jste, že se na józe nezapotíte?
Tak to máte mylnou informaci!
Novinkové DVD Hubněte s powerjógou 3
- program Jóga WORKOUT Vás přesvědčí o opaku.
Budete posilovat v jógových pozicích s vahou vlastního těla nebo s pomocí posilovacího pásu therabandu. Dokonalá postava Vás s tímto DVD
nemůže minout!

Nemáte vlastní podložku na jógu? Vyberte si ze
široké nabídky podložek NIKE vyrobených z ekologicky šetrného materiálu.
Podložku i DVD můžete zakoupit v internetovém
obchodě www.bmsa.cz, osobně v Energy Studiu
Václav Krejčík na Fügnerově nám. 5, Praha 2
www.energystudio.cz nebo je můžete objednat
telefonicky na 739 452 986.

město
BEROUN
BRANDÝS NAD LABEM
BRNO
BRNO
BRNO
BRNO
BRNO
BRNO
ČESKÉ BUDĚJOVICE
ČESKÉ BUDĚJOVICE
ČESKÝ KRUMLOV
HRADEC KRÁLOVÉ
HRADEC KRÁLOVÉ
JABLONEC NAD NISOU
JILEMNICE
KLADNO
KLADNO
KOLÍN
KROMĚŘÍŽ
NERATOVICE
NOVÁ PAKA
NOVÝ JIČÍN
OLOMOUC
OPAVA

Správné znění tajenky z minulého čísla novin Get in Balance 2/2008: Relaxujte při cvičení powerjógy  DVD Hubněte
s powerjógou vyhrávají: Miroslava Hefertová ze Spáleného Poříčí, Martina Kordová z Berouna a Iva Moravová z Hostivic

Najděte si své centrum

název
Fitcentrum 1. patro Městský plavecký areál
Regenerační centrum Xenie
Fitness Blue Gym
Wellnesscentrum Masarykova
Weisser sport centrum
Majda Agency
Fitness Evy Šabatové
Star Trac Health Club
Factory Pro
DanceLine studio v.o.s.
tělocvična ZŠ T. G. Masaryka
Aerobic club hip hop Hradec Králové
Wellness centrum Fit4Fun Hradec Králové
Fitness Studio Mgr. Zdeňky Vitákové
ZŠ Komenského
Fit club Jany Boučkové
Profi Wellness
Fit studio Arena Kolín
Sportcentrum Zapletal Kroměříž
Sport club Olympia
Tělocvična SŠ Gastronomie
Fit-in studio
Centrum vitality
Sport Perfekt Věry Macoškové

web site
Kindlovi.beroun@seznam.cz
www.centrumxenie.cz
www.bluegym,cz
www.tae-bo-martina.cz
www.weissersportcentrum.cz
www.majda-agency.cz
www.fitnessevysabatove.cz
www.vasklub.cz
www.factorypro.cz
www.danceline.cz
Marcela.Velkova@seznam.cz
info@achiphop.cz
www.fit4fun.cz
www.zdenavitakova.cz
baudischova@mesto.jilemnice.cz
www.fitstudio.cz
mvoracek@post.cz
jana.jerabkova@iarena.cz
www.sportcentrum-zapletal.cz
www.sportclubolympia.cz
vendi@vendy.cz
www.fit-in.cz
www.centrumvitality.com
www.sportperfekt.cz

město
OPAVA
PARDUBICE
PIEŠŤANY (SK)
PLZEŇ
PODĚBRADY
PRAHA
PRAHA
PRAHA
PRAHA
PRAHA
PRAHA
PRACHATICE
PŘÍBRAM
PŘÍBRAM
SEMILY
TÁBOR
TÝNEC NAD SÁZAVOU
TRUTNOV
UHERSKÉ HRADIŠTĚ
ÚVALY U PRAHY
VRCHLABÍ
VŠENORY
VYSOKÉ MÝTO
ZLÍN

název
Aerobic Club Sole
Fitcentrum Hany Daškové
Aerobic Fun - club
Bazén ZČU Lochotín
Fitness klub Zdravíčko
Energy Studio Václav Krejčík
Dance Perfect
Sportovní areál HAMR
Studio Sun
Yogajoga
Sportovní centrum Univerzity Karlovy
Tělocvična SPgŠ Prachatice
Sportklub Oxygen
ZŠ Bratří Čapků
Sportovní Centrum Semily
Fit studio O.K.
Mateřské centrum Motýlek
Sokolovna Trutnov
Sportovní hala Uherské Hradiště
Fitcentrum Mamut
Spinning & Fitbox centrum
Olympia Wellness
Fitness Style Lucie
SK Rytmik Zlín

web site
pasueroval@seznam.cz
daskova.hana@centrum.cz
michaela.powerjoga@zoznam.sk
www.bazenlochotin.wz.cz
www.zdravicko.info
www.energystudio.cz
www.danceperfect.cz
www.hamrsport.cz
www.studiosun.cz
www.yogajoga.cz
www.narur.cuni/ktv
simakovahana@seznam.cz
www.oxygensport.cz
altova.marcela@seznam.cz
jarkahassa@seznam.cz
www.okfitstudio.cz
erikayogi@centum.cz
slavikova.marketa@seznam.cz
www.vitalstudio.cz
www.fitcentrummamut.wz.cz
www.spinningvrchlabi.cz
www.olympwel.cz
renda.kopecka@seznam.cz
www.aerobic-zlin.cz

NIKDY DOOPRAVDY NEPROHRAJEŠ, DOKUD SE NEVZDÁŠ
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INZERCE & SOUTĚŽ

Rádce pro
těhotné
Lucie Marková

soukromá porodní asistentka

KA
N
I
V
O
N

N o v i ny va š e h o ž i vo t n í h o s t y l u

SOUTĚŽ

N o v i ny va š e h o ž i vo t n í h o s t y l u

SOUTĚŽ

N o v i ny va š e h o ž i vo t n í h o s t y l u

Soutěžní otázka:
Co v češtině znamenají slova feng shuej?
Odpověď zasílejte e-mailem na adresu vaclav@getinbalance.cz nebo poštou:
Power Yoga Akademie, Fügnerovo nám. 5, Praha 2, 120 00, na obálku uveďte SOUTĚŽ GIB
Soutěžit je možné jen do 1. 11. 2008!
Ceny, které čekají na výherce: 1. ECO Prana podložka v hodnotě 1 899 Kč  2. Kosmetický balíček
BIODROGA v hodnotě 1 200 Kč  3. DVD Hubněte s powerjógou 1.- 3. díl v hodnotě 699 Kč
Vylosování soutěže proběhne 10. 11. 2008, výherce kontaktujeme a uvedeme v příštím čísle!
Výherci z letního čísla novin Get in Balance: 1. cena Wii Fit – Ing. Martina Krejčová, Všestary  2. cena
Jóga set - Ladislav Fidrmuc, Praha  3. cena dárkový balíček Organic Food – Dagmar Ruschaková, Týn nad Vltavou
Správná odpověď na minulou soutěžní otázku, jak se v sanskrtu nazývá sestava cviků Pozdrav slunci:
SÚRJA NAMASKÁR

Cena

699 Kč

původní ce

na 798 Kč

Oáza v samém centru Prahy
čajovna a knihkupectví U Džoudyho
Přímo na I. P. Pavlova v Praze bylo otevřeno knihkupectví
s příjemnou čajovnou U Džoudyho.
Najdete zde kromě zmíněného klidu množství knížek s alternativní tematikou, jógou, feng shuej, psychologií, CD, DVD např. s indickou, tibetskou a relaxační hudbou, příjemné posezení u čaje, při kterém
se můžete kochat vystavovanými obrazy různých umělců. Každý měsíc jsou zde pro vás organizovány
nejrůznější přednášky, setkání s autory knih atd. Přijďte si odpočinout a načerpat energii.

Objednávejte na
www.bmsa.cz
v obchodě,
nebo na tel. čísle:
+420 739 452 986

Více na www.udzoudyho.cz
Chcete si nechat noviny zasílat ZDARMA pouze za poštovné?
Minimální předplatné jsou 4 čísla, cena poštovného a balného za 4 čísla je 120 Kč, včetně DPH. Své objednávky
posílejte e-mailem: objednavky@getinbalance.cz nebo poštou:
Power Yoga Akademie, Fügnerovo nám. 5, Praha 2, 120 00. Příští číslo vychází 1. prosince 2008

PTEJTE SE NÁS! Na našich webových stránkách www.getinbalance.cz jsme pro Vás připravili
PORADNU, pokud máte jakýkoli dotaz ohledně zdravého životního stylu, cvičení jógy a vůbec ke
kterémukoli tématu z našich novin, napište nám! Rádi Vaše dotazy zodpovíme.
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21. - 23. 11. 2008

Intenzivní startovací
...krok za krokem

se k Vám

blíží...
Vše, co Vás zajímá
o životním stylu a józe!
Více na

www.poweryoga.tv

kurz hubnutí

Naberte novou energii a nastartujte svou změnu,
začněte s hubnutím zdravě
Hotel Aurum - Černý důl v Krkonoších
Cena 4 999 Kč
Přihlášky na jana.altnerova@poweryoga.cz, nebo 731 461 483

Začněte s námi měnit svůj styl
www.zmenazivotnihostylu.cz
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Základem
je dát lidem
vůbec možnost
žít zdravěji.
Pak už je to
na nich.

Recepty
pro zdraví
Krůtí rolky se zeleninou
Ingredience:
4 naťové cibulky, 1 červená Tesco biopaprika, 125 g kyselých okurek, 200 g
Tesco Organic sýru, 4 krůtí řízky, 1 lžíce
Tesco Organic hořčice, sůl, pepř, 2 lžíce
oleje, 4 Tesco biocibule, 125 ml
masového vývaru, 75 g bílého jogurtu,
1 lžička škrobu
Příprava:

O zdravějších výrobcích, bipotravinách,
sportování a hlavně o tom, jak Tesco
podporuje zdravý životní styl, jsme si
povídali s Brand marketing koordinátorkou společnosti
Tesco - Terezou Kvasničkovou.
Jaké aktivity vyvíjí Tesco
v oblasti propagace zdravého životního stylu?
Tesco v loňském roce představilo Plán
zodpovědného sousedství, který je zaměřen na 4 hlavní oblasti: péči o životní
prostředí, propagaci zdravého životního
stylu, podporu neziskového sektoru a
snahu být otevřenou a férovou rmou. V
rámci naší podpory zdravého životního
stylu jsme zavedli dvě vlastní značky
výrobků – Tesco Healthy Living a biopotraviny Tesco Organic. Výrobky Tesco
Healthy Living mají oproti srovnatelným
výrobkům snížený obsah tuku, soli a v
některých případech i cukru. Navíc na
přední straně jejich obalů výrazně uvádíme tzv. nutriční značení, z něhož je na
první pohled patrné, jakou má výrobek
energetickou hodnotu a jaký je v něm
obsah jednotlivých složek (např. tuku,
soli, apod.). Zákazníci vítají, že na těchto
výrobcích uvádíme hodnoty pro jednu
porci výrobku – tj. například 1 skleničku
džusu, 1 misku müsli apod. K naší radosti získávají výrobky Tesco Healthy Living
stále větší popularitu, a proto hodláme
tuto řadu už na podzim rozšířit o další
produkty.

Zmiňovala jste i řadu
s názvem Tesco Organic.
Jaký je o ni zájem?
Potraviny značky Tesco Organic nabízíme od října minulého roku a u našich
zákazníků se těší velké oblibě.
Je vidět, že lidem stále víc záleží na kvalitě toho, co kupují, a neváhají investovat
do zdravějších a „čistějších“ produktů.
My samozřejmě nemůžeme nikoho nutit,
aby kupoval zdravější potraviny, ani
neplánujeme přestat nabízet klasické
produkty. Důležité ale je, že zákazníkům
nabízíme možnost výběru. Že si k nám
můžete přijít pro vlašák a rohlíky,
stejně jako pro vysoce kvalitní biohovězí.
V naší
nabídce
biopotravin totiž
najdete
široký výběr
produktů od
pečiva, masa
a masných

výrobků přes cereálie, kávu a čaj až po
biovíno.

Nebudeme se chlubit cizím peřím.
V případě Tesco Healthy Living i Tesco
Organic následujeme vzor Velké Británie,
kde jsou tyto značky již dávno zavedené.
Postupně je tedy přebíráme jak my, tak
i Tesco na Slovensku, v Maďarsku
a Polsku.

Kdo rozhoduje o tom, které
výrobky budou do řady
Tesco Healthy Living zařazeny? A jakým způsobem
Ke zdravému životnímu
probíhá jejich vývoj?
stylu ale nepatří jen strava.
Každý dnes ví, že nezbytný
Výrobky všech privátních značek Tesco
se obecně dělí na ty, které dovážíme
je také pohyb. Podporuje
z centrály ve Velké Británii, a na ty,
které vyvíjíme s lokálními dodavateli pro Tesco i tyto aktivity?

Tesco v České republice. Výběr a vývoj
výrobků Tesco Healthy Living nebyl
zrovna jednoduchý. Nejsou to klasické
light produkty, ale vlastně zcela nový typ
výrobku. Zjednodušeně řečeno jsme vzali
určený základní výrobek (většinou z řady
výrobků Tesco) a v závislosti na jeho
povaze jsme u něj podle předem daných
parametrů snížili obsah tuků, soli nebo
cukrů. Problém nastal, když se právě tímto snížením výrazně změnila chuť nebo
struktura výrobku. Ten se tak vlastně
musel tvořit znovu nebo se od něj muselo
úplně upustit. U výrobků Tesco Organic
byl vývoj mnohem jednodušší, protože
tady bylo nutné jen spojit se s kvalitními
dodavateli biopotravin a prakticky převzít
jejich stávající výrobky a přebalit je. Dále
už je nebylo potřeba nijak upravovat.

S jakými dodavateli při
vývoji biopotravin vlastní
značky spolupracujete?
Biopotraviny nám dodávají domácí
i zahraniční výrobci a všichni musejí
splňovat přísné normy. Jejich dodržování
samozřejmě pravidelně kontrolujeme.
Mezi naše dodavatele patří například
Vinselekt Michlovský nebo Biopark,
který výhradně pro Tesco dodává biomaso. Pokud by se chtěli čtenáři dozvědět
o biopotravinách a způsobu jejich výroby
více, doporučuji naše stránky
www.itesco.cz/organic.

Jak vlastně nápad na
uvedení zdravějších
nebo bio výrobků
vznikl?

INZERCE

Letos poprvé pořádá Tesco
sérii nesoutěžních běhů
s názvem Tesco Běh pro
život. Běhů se budou moci
zúčastnit nejen naši zákazníci, ale také zaměstnanci. Vedle příjemného
pocitu z fyzické aktivity
tak chceme přispět
i k tomu, aby našizákazníci mohli
poznat Tesco více
zblízka
a uvědomili si,
že i za tou největší rmou vlastně
stojí normální lidé.

Kdo vymyslel Tesco Běh
pro život?
Budou následovat i další
ročníky nebo se jedná
o samostatnou akci? A kde
je možné se přihlásit?
Tesco Běh pro život se již několik let
koná ve Velké Británii a má tam velký
úspěch. My jej pořádáme letos sice poprvé, ale pevně doufám, že ne naposledy.
Rádi bychom vytvořili tradici, kterou
si oblíbí i široká veřejnost. Ráda bych
připomněla, že se nejedná o žádný závod.
Nejde o umístění, ceny, ale o podporu
aktivního pohybu a boje proti rakovině.
Startovné, které se od účastníků vybere,
jde totiž celé na výzkum této zákeřné
nemoci. Pokud z nějakého důvodu běžet
nemůžete nebo nechcete, klidně si trasu
můžete jen tak projít. Třeba i s kočárkem. Výjimečným podnikem celé této
série bude určitě pražský Běh pro život,
který je součástí Tesco Night Grand Prix

– každoroční akce pořádané společností
Prague International Marathon, jejímž
generálním partnerem je právě Tesco.
Zde se také kromě nesoutěžního Tesco
Běhu pro život konají i další dva klasické
závody – Adidas Běh pro ženy a Metro
Běh pro muže.
Do závodu se lze přihlásit na stránkách
www.behprozivot.cz nebo přímo na
startu závodu.

Cibulku nakrájíme na kousky asi 5 cm
dlouhé. Rozpůlíme papriku, očistíme ji
a lusk omyjeme. Nakrájíme na nudličky.
Kyselé okurky pokrájíme na kolečka
a sýr hrubě nastrouháme. Řízky potřeme
hořčicí, osolíme a rozdělíme na ně větší
část zeleniny. Posypeme 150 g sýra
a zarolujeme. Okraje sepneme párátkem.
Troubu rozpálíme na 200 °C. Rolky
5 minut opékáme na oleji, potom je
vy skládáme do pekáčku, posypeme
zeleninou i sýrem a 15 minut zapékáme.
Oloupeme cibuli a nakrájíme ji na
kostičky. Spolu se zeleninou ji osmahneme na tuku, ve kterém jsme smažili
rolky. Podlijeme vývarem a povaříme.
Omáčku zahustíme jogurtem se škrobem
a povaříme.
Jako přílohu doporučujeme
Tesco Organic dlouhozrnnou rýži nebo
šťouchané Tesco bio brambory.

Připravuje Tesco do
budoucna v oblasti podpory zdravého stylu něco
nového?
Na podpoře zdravého životního
stylu pracujeme neustále.
Chceme dát zákazníkům co nejvíce
možností, jak žít a jak se stravovat
zdravěji, proto vedle rozšíření řady
výrobků Tesco Healthy Living
přibude také nová značka výrobků Tesco Light Choices. Bude se
jednat o zdravější verze běžných
potravin. Už teď se těším, že si
budu moci dopřát to, co mám ráda,
ale ve zdravější variantě!

A na závěr se samozřejmě
nemůžeme nezeptat, jak
dodržujete zdravý životní
styl vy sama?
Musím přiznat, že na začátku roku si
dávám spousty předsevzetí týkajících
se zdravějšího života, ale ne vždy se mi
je daří plnit. Klasickou výmluvou pro
vlastní svědomí je práce, kvůli které mi
už nezbývá na nic jiného čas.
Ale s kamarádkou se navzájem podporujeme a snažíme se chodit pravidelně
na hodiny power jógy. Občas mám také
období, kdy chodím běhat, což se mi snad
zúročí na pražském Tesco Běhu pro život,
který si rozhodně nenechám ujít.

Vegetariánské špagety
Ingredience:
200 g špaget, TESCO Organic panenský slunečnicový olej, 300 g fazolových
lusků, 200 g Tesco bio mrkve, 1 červená
Tesco bio paprika, 2 pórky, hrst hrášku,
hrst vařené kukuřice, 2 stroužky Tesco
biočesneku, špetka cukru, 3 lžíce
dezertního vína, 3 lžíce sójové omáčky,
sůl, špetka skořice a kajenského pepře
Příprava:
Fazolky uvaříme ve slané vodě. Mrkev
a pórek nakrájíme na tenká kolečka,
papriku na nudličky. Na oleji podusíme
česnek nakrájený na plátky, přidáme
mrkev, pórek, hrášek, kukuřici, fazolky
a za stálého míchání dusíme asi 5 minut.
Přidáme sójovou omáčku, víno, osolíme
a necháme přejít varem. Dochutíme
cukrem a kořením. Zeleninovou směsí
přelijeme špagety uvařené al dente.
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Dopřejte si zážitek hýčkání a luxusu. Darujte své pleti takovou péči, jakou si zaslouží.
Nechte se rozmazlit ošetřením obličeje a těla kvalitní značkovou kosmetikou BIODROGA SYSTEMS,
která Vám zaručí viditelný výsledek.

Nabízíme exkluzivní kosmetické programy:
•

•
•
•

speciální ošetření obličeje dle aktuálního stavu pleti
programy pro problematickou, stresovanou, dehydrovanou
pleť, pleť vykazující vrásky
liftingové ošetření s okamžitým efektem
detoxikaci těla – Fitness Wrap, anticelulitidní zábaly
křišťálovou masáž obličeje a dekoltu

•
•
•
•
•
•

celotělovou masáž Ayus Lomi
luxusní kašmírovo-hedvábné ošetření těla
masáže sportovně rekondiční, lymfatické, energetické, čokoládové...
depilaci
manikúru, modeláž nehtů
pedikúru

V prostorách centra najdete také infrasaunu a přístroje pneuven a vacupress.
Současně nabízíme kadeřnické služby s profesionální vlasovou kosmetikou REDKEN.
Těšíme se na Vás na adrese: Pasáž Teta, Jungmannova 28, Praha 1, telefon: 296 165 141, salon@biodroga.cz, www.salonbiodroga.cz.

LET

5

PŘIJĎTE
SI ZACVIČIT
www.energystudio.cz

powerjóga
hathajóga
relaxace
pilates

