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o toltéckém vědění, vnitřních křídlech,
lásce a proudu života

od rána vydatně prší – vlastně už pršelo celou
noc a já se snažím vymyslet nějaké pozitivní téma
pro tento editorial. Jako že podzim je krásný, barevný a máme ho mít rádi. Právě dnes si ale silně
uvědomuji, jak těžké to bude. Hřejivé vzpomínky
na prožitou letní dovolenou mizí v deštném oparu a do Vánoc daleko. Jednu výhodu tohoto období však vidím i dnes poměrně zřetelně – tahle
doba je skvělá pro čtení… třeba našeho časopisu. A protože jsme jej připravovali v době slunečných letních dní, věřím, že si v sobě tuto energii
uchoval a rozsvítí vám nadcházející dny. Pokud
se tedy neprozáří sami a netransformují v babí léto, ale i tehdy můžete číst…
Naši podzimní přílohu jsme nazvali Nikdy není
pozdě… začít mládnout. Snad vás některé naše rady
a tipy inspirují. Podzim má totiž ještě jednu výhodu, člověk se může více věnovat sám sobě. tak
si uvařte něco hodně zdravého a navíc dobrého,
naučte se stát na hlavě nebo hned celou rišikéšskou jógovou sestavu, znovu si připomeňte, kdo
je výlučně zodpovědný za váš život nebo zkuste vylepšit proudění čchi ve své zahradě. Pokud
byste se stále cítili málo zahřátí, rozhovor s Jaroslavem Duškem vám jistě pomůže, protože jak
on říká, vesmír stojí na naší straně, musíme jen
chtít rozevřít svá vnitřní křídla. Jistě v koutku vaší
duše ještě čekají nějaké tajné sny na své naplnění.
tak začněte právě dnes. třeba s JÓGou DNES.
Vydařený podzim vám přeji!
Kateřina ondroušková

nová podzimní energie s www.jogadnes.cz
Harmonie, čistota a inspirace na nových webových stránkách časopisu JÓGA DNES.
Rubriky: jóga tradice, jóga zdraví, jóga styly a mnohé další – pro všechny, kdo hledají klid a radost!

STAŇTE SE NAŠÍM FANOUŠKEM NA FACEBOOKU

a sdílejte s námi své zážitky z jógového světa. Vaše postřehy nás zajímají!

JÓGA DNES
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Ze srdce
do srdce...
Rozhovor
s Jaroslavem Duškem
Byla jsem ze svého prvního rozhovoru v životě nervózní, ale Jaroslav
Dušek mě uklidnil hned první větou – ono to nějak dopadne. Je to
charismatický a laskavý člověk.
Mluvili jsme spolu o lásce a proudu života, a nebyla jsem vůbec na
pochybách, že ví, o čem mluví.

Kdy a jak se ve Vašem životě
objevily Čtyři dohody?
Prostě jsem tu knihu jednoho dne uviděl v knihkupectví. Líbila se mi obálka. Říkal jsem si, že to asi bude jedna
z těch mnoha knížek – o štěstí a o lásce, co tehdy začaly ve velkém vycházet.
Něco mě na ní ale přitáhlo. Přečetl jsem
ji na jeden zátah. Spoustě věcí jsem nerozuměl, spousta mi připadala nepravděpodobná, až skoro nemožná. Třeba

Jaroslav Dušek
Filmový a divadelní herec Jaroslav
Dušek se přes třicet let se věnuje
improvizacím v divadle Vizita, v poslední době se zaměřuje i na další oblasti, zvláště v představeních
Čtyři dohody a Pátá dohoda. Mnoho
z toltéckého učení, které v Česku
vlastně tak trochu propaguje, je
blízké základním principům jógy.
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toltécké pojetí lásky. Pak jsem se tomu
začal víc věnovat, začal číst další autory
a cítil jsem, že to se mnou souzní. Z toho vniklo představení, nejprve Čtyři dohody a pak Pátá dohoda.

V čem spočívá toltécké
pojetí lásky?
Toltécké pojetí lásky velmi dbá na rozlišení toho, co Toltéci nazývají závislost,
a toho, čemu říkají láska. Naše naučené
pojetí lásky je o závislosti, žárlivosti, podezírání, nejistotě a dokazování citů. To
je v podstatě projev nezralosti od těch,
kteří si nejsou jisti sami sebou a chtějí
si svou identitu potvrdit zvenku, někým
jiným. Odevzdají své štěstí do rukou někoho jiného a na tom člověku se stanou
závislým. A pak se stane, že ten druhý člověk třeba odejde, zamiluje se do někoho
jiného nebo ten cit jen odezní. Nastoupí žárlivost, která je ale úplným opakem
lásky, kdy se snažíme partnera omezovat
nebo si ho udržet násilím. Pro Toltéky
je láska vytvářením prostoru pro toho

druhého, aby mohl být sám sebou – samostatný, samo-statný. Nejsou třeba berličky ani opory. Naše filmy, seriály, knihy,
časopisy – vše je postaveno na nezralém
pojetí lásky. Jsou o soubojích dvou lidí,
kteří se neustále zklamávají a udobřují
v jakémsi řetězci emocionálních výlevů.
Jenže pro Toltéky není láska emocionální výkyv, je to stav míru v duši. V toltéckém pojetí netouží člověk po lásce, ale je
v lásce, je láskou. Pak porozumí, že nepotřebuje nezbytnou přítomnost nikoho
dalšího, aby mohl zažívat lásku. Nejprve
to zní nesmyslně a sobecky. Ale od urči-

té úrovně vědomí přichází pochopení, že
vše vytváří proud lásky. Je to úplně jiný
stav. Stav vyrovnanosti, harmonie, klidu.
Milujete slunce, zemi, vodu, lidi, zvířata,
rostliny. Ne ve smyslu deklarování lásky,
ale niterně, vnitřní radostí a napojením
na proud lásky a života.

Pátá dohoda pak říká: buďme skeptičtí,
ale naslouchejme. Vyvádí nás ze světa
posuzování a přemýšlení do světa vnímání. Znamená opustit názorové systémy a všechno, čemu jsme se naučili,
zpochybnit. Začínáme se učit od jednotlivých projevů existence a lásky. Učíme se od každého, koho potkáme, od
všeho, s čím se setkáme. Vstupujeme
do prostoru totální inteligence, která
se zrcadlí tímto vesmírem. Vstupujeme
do živého proudu skutečnosti.

Čeho se týkají Čtyři dohody
a Pátá dohoda?
První dohoda se týká používání slov a říká: nehřešme slovem; nebo já raději používám znění: miřme slovy přesně. To
znamená: používejme slova přesně, vyjadřujme co nejpřesněji to, co cítíme ve
svém srdci. Nedovolme nikomu, aby nás
nutil vyjadřovat něco jiného. Druhá do-

Tehdy jsem Čtyři dohody neznal. Jak jsem
vychovával děti, si už ani nepamatuji. Jen
vím, že jsem se je nesnažil vychovávat.
Líbilo se mi indické pojetí, že děti si vybírají své rodiče. Chápal jsem to tak, že
přišly ony za námi, a pokládal jsem za
čest, že nás uznaly za vhodné. Omezování a zakazování u nás nikdy moc nebylo, spíš vzájemné dohody. Jen asi nebyly
čtyři (smích). Ale děti to možná viděly jinak. Jednou jsme si povídali a říkal jsem
dětem, že jsem rád, že moc nesledovaly televizi. A dcera na to, že to ani nešlo.
Ptal jsem se, jak to, vždyť jsme to nikdy
nezakazovali. A ona: No jo, ale ty by ses
tak kouknul… Takže ony ty děti to vnímají zase po svém. Hlavně jsem nechtěl,
aby se mě děti bály. Odmalička jsem je
považoval za zralé bytosti, které jsou
na čas v dětském těle. Mám tři vnoučata a s nimi už není vůbec třeba snažit se
o výchovu, a když – my se vždycky nějak
domluvíme. Ze srdce do srdce.

Jak to, že něčemu takovému věříme? Dokonce jsme schopni to říkat a tvrdit. Jak
jsme mohli v tomto nekonečném vesmíru, v tom proudu energie uvěřit něčemu
tak hloupému? Nevidíme, že máme prostor nekonečně otevřený v každém směru. Můžeme se zcela osvobodit. Záleží,
jak velká byla nepozornost, jak hluboko se necháme zavrtat. Jak se zavrtáme,
tak se pak musíme vyvrtávat, postupně. Krok za krokem. Nebo prožít totální zvrat. To je cesta některých lidí, kdy
najednou na samém dně dojdou k rozmachu vibračního pole. A jinak má každý člověk určitě stejnou možnost jako
Toltékové. Když indián neví kudy kam,
odejde na několik dní do přírody, pokud možno do samoty, zůstává bez jídla
a otevře se příchodu vize, dostane odpovědi na své otázky. Vždy to přijde. Představa, že nemáme volbu, je rajská píseň
ovládacího systému. Můžeme jen běhat
v bubnu. Přitom všichni máme možnost hledat své vize. Věřit tomu, že není
volba – tomu říkají Toltékové sen Oběti,
sen první pozornosti. Když Tolték nechce uvíznout ve snu Oběti, vstoupí do
snu Bojovníka, do snu druhé pozornosti. Prozkoumává, kde se vzaly názory
v jeho hlavě. Proč by věřil něčemu, co ho
omezuje a nedává mu žádnou radost.
Bojovník zkoumá a proměňuje, harmonizuje obsah své mysli, pěstuje propojení se vším živým. Když je sen Bojovníka
naplněn, může Tolték vstoupit do snu

4x foto: Viliam Poltikovič

hoda říká: naučme se nebrat si nic osobně. To znamená nereagovat tak, jak si
přejí ti, co se s námi snaží manipulovat.
Svoji reakci si můžeme svobodně zvolit. Třetí dohoda praví: přestaňme si vytvářet falešné domněnky. Protože to je
způsob, jak nás ego udržuje v oddělení
od proudu lásky. Obklopí nás falešnými
domněnkami a my máme strach ze zvířat, bojíme se rostlin, bojíme se slunce,
že nás spálí, bojíme se větru, že nás odnese, bojíme se, že nás zahubí zemětřesení, bojíme se virů, bakterií, pořád se
bojíme, a tím pádem nemůžeme vstoupit do toho proudu lásky. Čtvrtá dohoda
je praktického rázu a říká, ať všechno,
co děláme, děláme nejlépe, jak v tom
okamžiku umíme. Nemusíme se snažit
nadměrně. Když neumíme víc, nemusíme předstírat, že umíme víc, zároveň to
nešidíme. My sami víme, jestli to děláme, nebo neděláme dobře, a nepřistoupíme na to, aby nás posuzoval někdo
jiný. Nevkládáme svůj pocit štěstí do
rukou někoho jiného, jsme sami sebou.

Vychovával jste v duchu
Čtyř dohod své děti?

Ne každý má to štěstí, že si může
život uspořádat zcela podle svého.
Jak se s tím vyrovnat?

JÓGA DNES
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Říkáte, že letos bude vyjeveno velké tajemství – nebude nepřátel. Jak
tomu mám rozumět?

Nevadí Vám, že se Vaše představení
už takovou dobu opakují?
Ono se to právě neopakuje. Hrajeme
osm let, jsme autoři, jsme herci. To představení je pořád živé, proměňuje se každý den, podle reakcí publika, nějakého
pocitu nebo třeba toho, co se ten den
stane. Pořád se mění a posouvá. Sledujeme, jak se mění hladina vědomí, jak
se mění publikum. Lidé jsou mnohem
klidnější, mnohem otevřenější, dovolují, aby věci fungovaly, neposuzují, nevyhodnocují, nechávají vše proznít.

Myslíte si, že to je tímhle rokem,
který má být transformační?
To začalo už loni, ty hlavní náběhy přicházejí od jara. Všechno je už v podstatě hotové, teď se to manifestuje do
hmoty. Vykvétá to. Jako když máte semeno, ještě ho nevidíte, ale už tam je.
Jen musí vyrůst a vykvést. Všechno se
čistí a odkrývá. Mění se vibrace, způsoby myšlení, systém. Starý systém se
přežil. Určité způsoby nemůžou v nové vibraci přežít. Jako by se naše bytost
nalaďovala na něco jiného.

A až se změní systém, co bude pak?
Jak bude vypadat ten nový?
Systém, který přichází, je opravdu nový,
nemůžeme ho formulovat postaru. Nelze pojmenovat strnulým jazykem. Ta
změna, která probíhá, je zároveň změ-
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nou jazyka, je to změna způsobu vyjadřování. Je to podobné, jako když se ve
2D snažíte popsat 3D. Můžete zakreslit
krychli, ale nevezmete ji do ruky. Možná to bude časově prostorový jazyk, na
úrovni zvuků a tanců. Mluvím tu o naší kultuře, ne třeba o Dálném východě
nebo přírodních národech. Možná začneme chápat, že tance a zpěvy nejsou
odpočinkovou aktivitou, ale nejhlubšími kódy vyjadřování a komunikace
s prostorem. Zřejmě se k tomu znovu
vracíme. Změna musí jít ruku v ruce se
změnou myšlení, ta probíhá v mozku
a srdci, a klíč k té změně je tělo. Obrat
k tělu, aby mohlo promluvit. Třeba skrze jógu. Existují pokusy, kdy lidé v transu spontánně zaujímají jógové pozice,
aniž by je předtím znali či cvičili. Tělo se naladí a samo si tu pozici najde.
Je to dávná databáze, která je v těle zakódovaná a kterou jsme myšlením přehlušili. Myšlením, učením, kulturou.
Znovu se vracíme k tělu a objevujeme
jeho schopnosti. Začínáme rozumět tomu, že vstoupit do těla, inkarnovat se, je
celoživotní úkol. Většina lidí prožije život mimo své tělo. Pokud se nám podaří
do těla opravdu vstoupit, může se zcela
proměnit.

Jaké máte plány do budoucna?
Na podzim začneme zase hrát. Na přelomu října a listopadu tu bude Miguel
Ruiz, autor Čtyř dohod a Páté dohody, se
synem Josém. Jednou jsme se už minuli
v Mexiku, teď se konečně setkáme. Budu jejich vystoupení uvádět. Jinak obřady a zajímavá setkání. Probíhají snahy
o spolupráci, operují tu úžasné energie,
o kterých se nedá moc říkat. Určitá úroveň toho, co se děje, se děje v tichosti.
Myšlení udělá rádo ze všeho atrakci. To,
co se odehrává, ve skutečnosti probíhá
hluboko ve strukturách. Vesmír vytváří semeno nového vesmíru, a to semeno
klíčí. Jako když roste v těle matky dítě.
A to už se děje, to božství už pracuje.
Nelze to zastavit.
Michaela Dombrovská

Věříte na minulé životy,
převtělování?
V jistém smyslu máme k dispozici databázi předchozích pokolení, a tu máme
v krvi. To je uloženo – rodiče, prarodiče,
praprarodiče. Určitě máme informace
z předchozích životů. Ale nemyslím si, že
se vrací tatáž bytost nebo duše, to by nedávalo úplně smysl.

2x foto: Viliam Poltikovič

třetí pozornosti, do snu Mistra. A tehdy
vstupuje do proudění a vnímání. A pochopí, že nemusí nic takzvaně dělat.
Působí bez zasahování. Tyto možnosti
má každý z nás.

Když se Alberta Einsteina na konci života ptali, jakou by položil nejzásadnější otázku, odpověděl: jestli je vesmír
přátelský, nebo nepřátelský. A to je ono.
V kterém vesmíru chcete žít? Ve vesmíru plném nástrah a nebezpečí, nebo ve
vesmíru, který pulzuje jako lidské tělo.
Představte si tělo jako vesmír. Můžete vnímat protichůdné procesy – plíce
se roztahují a smršťují, možná i utlačují srdce. Dochází ke spoustě soubojů, trávicí enzymy například likvidují
jídlo. Můžete taky vnímat, že to všechno je součástí celku, způsob prolnutí,
transformování energie. Kde by se vzal
v těle nepřítel? Je to jen projekce našeho ega, naší mysli. To je to tajemství. Poznej sebe sama a poznáš svět, říkali staří
Řekové. Cesta z labyrintu vede přes povznesení. K tomu je třeba začít používat
vnitřní křídla.

POZNEJTE JÓGOVÉ ÁSANY

Salamba Širšásana
stoj na hlavě s oporou
sa (s), alamba (podpora, opora), širša (hlava)

Stoj na hlavě patří mezi 32 královských pozic. Díky svým účinkům
přivádí vnitřní sílu do každé buňky těla. Oživuje a omlazuje organismus a činí člověka odolným a vyrovnaným.

Foto: Marek Kučera

Výchozí pozice: kočka. Pokrčte paže, spojte předloktí na sebe a stáhněte ramena od uší dolů. Postavení loktů
je rozhodující pro kvalitu ásany. Jejich
vzdálenosti mějte pod kontrolou. Rozpojte předloktí a propleťte prsty mezi sebou. Dlaně i zápěstí jsou kolmo
k podlaze, ramena jsou stažená od uší
dolů a rozšířena do stran. Tlak zápěstí a předloktí rozhoduje o celé pozici,
a proto zvolte toto postavení jako prvotní část tréninku stoje na hlavě.
Aby pozice byla stabilní, je nutné mít lokty nepříliš rozevřené. Hlavu
položte na podložku v oblasti měkké
části (srostlé fontanely). Můžete zkusit pomůcku: přiložte si vnitřní stranu rozhraní zápěstí a dlaně do oblasti
prohlubně mezi nosem a čelem. Prostředníček dosáhne zhruba na nejvyšší vrchol hlavy. Právě zde
opřete hlavu. Spojené dlaně, předlokí
en
nč
ko
o
tí a lokty vytváD
pozice:
řejí trojúhelník.
Zvedněte pánev
Kyčle by se měly
a
nahoru, jako
srovnat nad ramen
když přecházíte
a kotníky nad
kyčle.
do pozice střechy, napněte nohy
a s nimi přistupte co
nejblíže k obličeji.
Přeneste váhu těla na předloktí (ne
na hlavu a krk). Hlava se jemně dotýká země. S nádechem zvedněte nohy.
Centrum těla je zpevněné.
Návrat proveďte přes napnuté nebo pokrčené nohy a poté zaujměte
pozici dítěte (balásana), která srovnává změnu tlaku v hlavě. Zůstaňte v ní

Foto: Yogishop.com

Provedení

Cvičení s dopomocí speciální židle.
zhruba stejně, jako jste drželi stoj
na hlavě.

Modifikace
1. Pozici můžete provést přes položení kolen na paže v trojúhelníkovém
postavení: hlava a dlaně. Ty vytvářejí
trojúhelník, který jistí pozici.
(foto str. 8)
2. Cvičení s dopomocí speciální židle.
3. S oporou o zeď.

Účinky
Omlazení organismu, obnova energie, zlepšení žilní návratnosti krve
z dolních končetin, zjitření smyslů
a mozkové činnosti, podpora lymfatického oběhu, imunity a hormonální
činnosti, očišťuje srdce, krev a plíce.

Kontraindikace
Vysoký krevní tlak a další kardiovaskulární problémy, arterioskleróza, potíže v oblasti hlavy (oči,
uši, mozek), poškození krční páteře
a ramenního kloubu. Nedoporučuje se cvičit při menstruaci.

JÓGA DNES
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Co skrývá pozice stoje na hlavě?
Abychom dokázali porozumět mystickým a spirituálním aspektům stoje na
hlavě, je nezbytné nejprve porozumět
jeho aspektům psychologickým. Myslíme si, že když stojíme svými chodidly pevně na zemi, snadněji tak zvládneme čelit nástrahám každodenního
života. tento koncept ale musíme ve
stoji na hlavě úplně převrátit.
Než pozici začneme provádět, měli bychom si v mysli vytvořit obrázek

stromu, převráceného korunou k zemi a kořeny k nebi. Kmen stromu znázorňuje naši páteř. Hlava, která se
nachází temenem na zemi, je lotosový květ tvořený z tisíce okvětních lístků a jeho centrem je mozek, centrum
všech našich smyslů. Spodní část páteře je sídlo energie a první čakry. Jakmile energie doputuje z první čakry do
hlavy, mohou se začít zjevovat inspirace a vnuknutí.

Stoj na hlavě je zcela odlišná
forma odevzdání se.
obzvláště pak pro první tři čakry. Vzdáváme se pobavení, vzrušení, všeho, čemu říkáme zábava. Zjistíme, kolik jsme
jim odevzdávali skrze sílu iluzí, skrze sílu touhy. Jak vytváříme touhy? Jak tyto touhy naplňujeme? Jsou naše touhy
po vyjádření jen podlehnutím nárokům
našeho ega? Skrze praktikování ásan
eliminujeme verbální projev a shledáváme ho nepotřebným.
Všechny pohyby prováděné k zaujmutí pozice mají význam. Položení
hlavy, sídla intelektu, na zem, je symbolické pro pokoru.
Chodidla a nohy, naše základna, jsou
zvednuty ze země. Zvedáním chodidel
do vzduchu se vzdáváme opory země.
Ve chvíli, kdy stojíme na hlavě, nemů-

Foto: Shutterstock.com

než pozici začneme provádět, měli bychom si v mysli
vytvořit obrázek stromu,
převráceného korunou
k zemi a kořeny k nebi.

žeme reagovat na své smysly, touhy
a představy. Je to nezvyklá pozice, která vyžaduje naprosté soustředění a pozornost.

Položení hlavy, sídla
intelektu, na zem,
je symbolické pro pokoru.
Silný mystický aspekt stoje na hlavě
podporuje pohyb prány tělem. Prána
je životní síla, zdroj, často je nazývána
dechem. Je vědomí, nejdrobnější životní
esence prostupující všechny známé formy.
Pokud je pozice snadno udržitelná,
měla by být spojena se spirituální myšlenkou. Můžeme použít nějakou východní mantru nebo čerpat ze svého
náboženského zázemí. tak může vzniknout příjemná energie, která proudí dokola celým tělem.
uvědomění si této energie v každodenním životě mírní psychologický
efekt zakořenění do země a každý prožitý okamžik se stává zázrakem. budeme schopni vidět zázrak své ruky,
všechny skvělé věci, které s ní můžeme
provádět, nádherné zařízení, které nazýváme okem nebo magické zrcadlo
naší mysli – naši představivost.
lidské tělo je třeba chápat jako úžasný nástroj, který musíme respektovat a opečovávat. širšásana nás vede
k prostému a čistému vědomí.

inzerce

Cvičit jógu můžete jen pro radost,
nebo na sobě můžete začít pracovat...
Energy Studio vás více než 8 let provází
vaší jógovou cestou.

www.energystudio.cz
Energy Studio HEAVEN, uruguayská 11, Praha 2 • Energy Studio HoME, Hellichova 1, Praha 1
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Inspirace: Hatha yoga: the hidden
language: symbols, secrets, and metaphor,
Swami Sivananda Radha.
Timeless books 2006, Canada.

Z HoDINY JÓGY
Proč někdo dýchá v sále hlasitě?
Dech je základním předpokladem každého cvičení jógy. Řízený, jemně slyšitelný dech je prostředkem pro ovládnutí těla i mysli. Spojuje nás s vnitřním já. V začátku cvičení jógy se jedná
o plný jógový dech, kterým se klient učí
dýchat. Postupně se vydává k dalším
technikám, kdy pro dynamickou jógu je

Proč mám zpevnit centrum těla,
a co to vůbec je?
Jedná se o častý pokyn na hodinách
jógy. Někdy k tomu instruktor přistupuje bez vysvětlení, co má klient udělat a ten pak zpevňuje vše, co může.
Někdy je, bohužel, tento pojem interpretován špatně a od instruktora slyšíme: „Zpevněte hýždě a podsaďte

II. ČÁSt

ny uložené v břišní dutině a pánvi.
ovlivňuje správné fungování vylučování a pohlavní život. Je zdrojem síly
a vychází odtud řízený pohyb.
Jóga nazývá toto zpevnění mulla bandha. Její funkcí je podepřít tělo zespodu. Velký jógový význam má
i z hlediska uzavírání energie a bránění jejímu úniku z těla ven nebo postupné ztrátě životní síly. S výdechem
energie klesá a odchází otvory z těla
ven. S postupujícím věkem uniká životní síla a právě stah svalů pánevního dna může pomoci s udržením
vitality. Je-li pánevní dno uzavřené,
dochází k obrácení toku apány (energie odcházející z těla) směrem vzhůru. tělo je tlakováno a kumulováno
energií a vznáší se. Je to potom právě
ona lehkost, kterou člověk cítí při cvičení dynamické jógy.

Ilustrace: Petra Řezníčková

Jak na to? Jemně stáhněte svaly
okolo předního svěrače k zadnímu
(jako když chcete zadržet moč).
objevte sílu, která se nachází právě na středu těchto svěračů v oblasti hráze. Sedací kosti pocitově
stahujte k sobě a napněte záda.
Z pánve vede síla, která napíná celou páteř. Když tuto sílu objevíte,
vaše cvičení se promění v lehkost.

Václav Krejčík
www.energystudio.cz

Zažili jste
na hodině jógy?

nejvhodnější tzv. dech udždžají (jemně
slyšitelný dech). Je to dech nosem přes
zavřená ústa. Jako byste stáli před zrcadlem a otevřenými ústy ho chtěli zamlžit. V tu chvíli slyšíte jemný zvuk. A dech
udždžají je totéž, pouze se zavřenými
ústy. Než člověk pochopí jemnost tohoto dechu, přehání to a pak slyšíte „funění“ v sále. Postupně by ale měla převládnout jemnost a minimální úsilí.

Výhody udždžají dechu: poutá pozornost, zahřívá, očišťuje, podílí se na stabilizaci těla a vypovídá o kvalitě cvičení. Když
slyšíte v dechu sílu a urputnost, je stejné
i cvičení. Když jemnost... Staňte se jí.

pánev.“ to svědčí o faktu, že instruktor byl školen naposledy v období
po spartakiádě v „85.“ a prošel jazzgymnastikou. Jde o naprostou chybu
z hlediska stabilizace těla. Druhá informace, kterou používá instruktor
jógy, je: aktivujte mulla bandhu a uddijánu bandhu. Když přijde začátečník a nedostane vysvětlení, bude si
myslet, že se na hodině jógy děje něco
„divného“. Přitom stačí jen vysvětlovat…
Z hlediska anatomie je centrum těla
propracovaný systém svalů ležících ve
středu těla. Z tohoto umístění vychází
i jeho funkce: stabilizace a s tím související správné držení těla. Pánevní dno
je jedním ze čtyř hlavních svalů, které
tvoří centrum těla. Podporuje orgá-

Proč nám někde během
lekce říkají, abychom zavírali
při cvičení oči, a jinde ne?
odpověď není jednoduchá. Jde
o přístup! Ani jedna informace není špatná. Hathajóga hledá vnitřní prožitek pozorováním. Zavřené
oči zamezí vlivu zrakového vjemu.
Na druhou stranu, když máte oči
zavřené, je daleko snadnější, aby
myšlenky vyplouvaly na povrch
mysli, a vy jste je uchopovali a rozvíjeli. Dynamické jógy, především
aštangajóga, používá tzv. drišti
– směr pozornosti, který váš zrak
směřuje na jeden bod, a tím dochází k podpoře koncentrace. Potom se nedíváte doprava a doleva,
nesledujete kamarádku, jak cvičí,
ale vnímáte jeden bod, nejčastěji na svém těle. oči, špička nosu,
pupek, prsty rukou, prsty nohou,
pohled do dálky... A to vás svazuje
a oprostí od okolí.

JÓGA DNES
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rovnovážné pozice
Vydejte se na cestu hledání vnitřní
harmonie a rovnováhy…
Dana Beierová

www.yogapoint.cz

S příchodem podzimu zkusme obrátit pozornost do vlastního nitra a hledat svůj střed.
Možná zjistíme, že energii, stabilitu a vyrovnanost, které tolik potřebujeme a stále hledáme kolem nás, najdeme uvnitř sebe samých.
Rovnovážné pozice, na které je tato sekvence zaměřená, nám
pomáhají nastolit klid a rovnováhu těla i mysli. Často se při
jejich praktikování soustředíme jen na vnější provedení – na
správnou techniku a udržení se v pozici. To se nám ale nepodaří, pokud k tomu nepřidáme rovnováhu svého vnitřního
světa – klidnou a vyrovnanou mysl, pravidelný a klidný dech.
Krása rovnovážných pozic nespočívá v tom, jak je zvládneme
po fyzické stránce, ale jak v nich dokážeme obrátit pozornost
sami k sobě, dovnitř svého já. Nezáleží, jestli jste zkušený jogín, nebo začátečník, jak jste silní nebo ohební, každý může
prožít harmonii a vyrovnanost, kterou tyto pozice nabízejí.
Stačí ji jen hledat…
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Na úvod se posaďte do pohodlného sedu a na chvilku se zastavte. Zavřete oči a pozorujte svět ostatními smysly. Potom
je zkuste postupně „vypnout“ a přeneste pozornost jen sami
k sobě a svému dechu. Stanovte si záměr (sankalpa).
Na zahřátí udělejte 3x svůj oblíbený pozdrav slunci.
Pozice 1
Přejděte do pozice hory (tadasana). Zavřete oči a soustřeďte svou pozornost dovnitř – poslouchejte svůj dech,
vnímejte pulsující energii. Přesuňte pozornost do svého
středu (oblast břicha) a představte si, jak energie a klid
vyzařují z tohoto místa do celého těla. Nechte oči zavřené
a nechte se svým klidným a pomalým dechem ještě jednou provést pozdravem slunci, až do pozice střechy (adho
mukha svanasana).
Pozice 2
Ve střeše otevřete oči, a pak pomalu a vědomě s výdechem
vykročte pravou nohou mezi dlaně. S nádechem se pomalu
zvedněte do vysokého výpadu. Soustřeďte svůj pohled do
jednoho místa a klidně dýchejte 5 dechů.

–

6

6

nezáleží,
jestli jste zkušený
jogín, nebo začátečník, jak jste silní nebo
ohební, každý může
prožít harmonii
a vyrovnanost.

Pozice 3
Spojte dlaně na hrudi v andžali mudře a s dalším výdechem
položte levý loket na pravé koleno a otevřete hrudník na
pravou stranu směrem ke stropu – převrácený poloviční
trojúhelník (parivrtta parsvakonasana). Vydržte 5 dechů. uvolněte ruce na zem a projděte si vinyasu nebo rovnou přejděte
do střechy. Proveďte obě pozice na opačnou stranu.
Pozice 4
Ze střechy dejte pravou nohu mezi dlaně a zvedněte se opět
do vysokého výpadu, s výdechem přeneste váhu dopředu
a přejděte do bojovníka III (virabhadrasana III), ruce natažené dopředu nebo otevřené do stran, obě kyčle směřují dolů,
vydržte 5 dechů. Soustřeďte se při tom na klidný dech, svůj
záměr a rovnováhu uvnitř, nemyslete na to, jak vysoko máte
levou nohu.
Pozice 5 a 6
S dalším výdechem se předkloňte dolů k pravé noze, levou
nohu nechte pořád nahoře. Dejte si bloček pod pravou
ruku kousek napravo a dopředu od pravé nohy (nebo po-

Pozice 7 a 8
Vraťte se zpátky do pozice hory. Na
chvilku se zastavte a vnímejte jen svůj
dech, připomeňte si svůj záměr. Zaměřte
pohled na jeden bod před sebou a přeneste váhu na levou nohu, pravou nohu zvedněte do strany a ruce rozpažte, dlaně směřují dopředu do pozice hvězdy (pozice 7). Není důležité, jak vysoko zvednete pravou nohu,
raději se soustřeďte na klidný dech a rovnováhu. Pak pomalu omotejte pravou nohu okolo levé, překřižte pravou a levou ruku v loktech
(pravá ruka dole, levá nahoře) a obtočte kolem
sebe do pozice orla (garudasana - pozice 8). Vydržte
5 dechů. Pomalu se vraťte do pozice hory a proveďte na opačnou stranu.
Pozice 9
Vraťte se opět do pozice hory, zavřete oči a znovu obraťte pozornost ke svému středu. Nechte oči zavřené a pomalu přejděte
do hlubokého předklonu a pak do střechy. Klidně dýchejte. Dejte kolena na zem a posaďte se do sedu na patách (nebo jiného
pohodlného sedu). Položte si dlaně do klína do dhyana mudry (pravou dlaň položte do levé, palce se lehce dotýkají), tato
mudra je symbolem koncentrace. Zavřete oči, nepřestávejte
sedět vzpřímeně, ale zároveň uvolněte napětí ve
svém těle i mysli. Vnímejte
pouze místo, kde se vaše
palce dotýkají. Všechno
ostatní nechejte zmizet.
Setrvejte v této pozici
5–10 minut.
9x foto: Pavel Nesvadba
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kud zvládnete, můžete i bez bločku), opřete se
o něj, soustřeďte se a pomalu se otevřete na
levou stranu do půlměsíce (ardha chandrasana
– pozice 5). Vydržte 3–5 dechů. Vraťte levou
ruku pomalu dolů, zavřete kyčle zpátky
směrem dolů, bloček si dejte pod levou
ruku a pomalu se otevřete na opačnou
stranu do převráceného půlměsíce
(parivrtta ardha chandrasana – pozice 6).
Vydržte opět 3–5 dechů. Vraťte pravou
ruku dolů a projděte vinyasu nebo přejděte rovnou do střechy. (Pokud děláte
vinyasy, nespěchejte v nich, zkuste zavřít oči a vnímat každý svůj dech a pohyb s ním spojený.) Proveďte pozice na
opačnou stranu.

Na závěr:
Až budete připraveni
a aniž byste narušili svůj
klid, přejděte do pozice
mrtvoly a úplně se v ní na
10 minut uvolněte.

JÓGA DNES
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Objímejte
nasloucháním
aneb Efektivní
komunikace v NLP
(neuro-linguistickém programování)
Ing. Ludmila Desbrosseová

www.kouc-NLP.cz

Výše zmíněné téma je poměrně známé, a možná si po přečtení titulu řeknete, že tuto kapitolu již znáte z různých
školení, článků, seminářů a podobně.
Přesto se mu budu věnovat, protože efektivní komunikaci považuji za základní
kámen nejen kvalitní terapie a koučinku, ale sociální stránky života vůbec.
Existuje mnoho terapeutických směrů a přístupů,
ale všechny mají jedno společné. Dobrý terapeut
musí ovládat ve své práci, krom mnoha dalších věcí, efektivní komunikaci jako základní stavební
kámen. A to jak verbální, tak i neverbální. Ano, rozumíte dobře, i neverbální komunikaci musí terapeut a kouč ovládat vědomě. Nejde o přetvařování,
ale o formu, jak se přiblížit klientovi a také jak ho
pochopit. Nemluvím ale o populární neverbální komunikaci, která se běžně školí a jejíž výklad bývá jen
povrchní a velmi zavádějící.

Z čeho ostatně plyne neverbální
komunikace, kde se bere?
Vychází z našeho myšlení a z našich pocitů. Tělo už
jen vyjadřuje, naprosto pravdivě, co si člověk myslí
Autor:

Ing. Ludmila Desbrosseová
Business & Human Resource Development
www.kouc-NLP.cz
tréninkové kurzy obchodních, komunikačních,
manažerských dovedností a rozvoje osobnosti
pro podniky i jednotlivce, konzultace, koučování, mediace. Certifikáty: École de la Programmation Neuro-linguistique transpersonnelle (NlP)
– Stratégique France, DAMu ČR, Asociace mediátorů, CEGoS France, škola lásky v rodině – podle PhDr. J. Prekopové
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Ilustrace: Samphotostock.cz

a co cítí. S jemnou nadsázkou tvrdím, že tělo je to jediné ve světě,
které mluví pravdu. Je třeba mu ale porozumět, a ne posuzovat druhé lidi podle jednoho či dvou pohybů.

Začneme verbální komunikací…
Alfou a Omegou úspěchu jakékoliv aktivity, kde je třeba komunikovat s druhou stranou, je schopnost nebo umění naslouchat. I to
je obecně známo. Kdo ale skutečně ovládá naslouchání? Kdo ho vědomě aplikuje? A oč vlastně jde? Odmysleme se na chvíli od dvojice
terapeut – klient, kde naslouchání klientovi vyplývá z popisu práce
terapeuta.

Jak vypadá běžný přátelský nebo společenský nezávazný
hovor v současné době?
Extrémním příkladem jsou dvě starší paní na sídlišti, jejichž hovor
jsem jednou vyslechla. Jedna byla vyložená v okně druhého patra a druhá stála na chodníku. Žena v okně mluvila o nemocech
a žena na chodníku o návštěvě příbuzných. Ani se nesnažily před-

stírat, že se o sebe zajímají. Jakmile jedna skončila svůj projev na téma
nemoc, druhá začala o příbuzných,
bez jakékoliv návaznosti. „Hovor“ vydržel půl hodiny. Mohly klidně mluvit každá doma do zdi a výsledek by
byl stejný. Takto ale měly dočasný pocit, že nejsou samy a že si popovídaly.
Za rohem se pomluví, že „ta mele jen
o nemocech“ a „ta mluví jen o svých
příbuzných“. Problém byl v tom, že
obě toužily být vyslechnuty a probrat
své téma, potřebovaly sdílet své pocity, myšlenky, ale nebyly ochotny naslouchat. Kamarádky z nich nebudou.
Běžné hovory mezi přáteli se ale příliš
od uvedeného příkladu neliší. Sobectví, nezájem o druhého?

Umění naslouchat
Naslouchání je aktivní, vědomou formou komunikace s druhou osobou
způsobem, který dává prostor sdělující
straně/klientovi se plně vyjádřit a zároveň mít pocit, že jeho sdělení je pro
naslouchajícího důležité, zajímavé,
přínosné…
Předpokladem aktivního naslouchání je soustředění se na sdělované
slovo, snaha o pochopení smyslu sdělovaného obsahu. A to předpokládá vypnutí svého vlastního systému
hodnocení, svých kritérií a hodnot,
podle kterých posuzujeme myšlenky
druhých (alespoň dočasně). Jedině
tak totiž můžeme pochopit druhého
člověka s celým jeho systémem hodnot, podle kterých on vnímá „dobro
a zlo“. Opouštíme vlastní mapu světa a vstupujeme do neznámých teritorií mapy světa člověka, kterému
nasloucháme. Nejenže tedy vnímá-

a vhodnými otázkami mu umožňujeme najít řešení pro svoji situaci,
pokud řešení hledá.
Tento přístup je vhodný i při běžné
konverzaci. Hovořící obvykle chce sdílet svoji myšlenku, a pokud druhá osoba skutečně naslouchá, mluvčí zažívá
silný pocit radosti z blízkosti a pochopení druhou osobou.
Naslouchající se ale po určité době
může cítit frustrován, není-li v pozici
terapeuta či kouče. Vše v tomto světě je
v polaritě. Není-li vyváženost, nastává
disharmonie, tedy nevyváženost. Pokud
hovořící jen touží, aby mu bylo nasloucháno, a neumožní výměnu, tj. že po
určité době naslouchá zase on tématu
toho druhého, přijde brzy o dobrého posluchače, který s ním sdílel jeho radosti
a strasti.
Zkuste někdy vědomě naslouchat
a uvidíte, jakou vám tento přístup udělá radost. A jakou radost uděláte člověku, který s vámi sdílí svůj příběh. Jako
byste mu dali hodnotný a vytoužený
dárek. Jako byste ho láskyplně objali
ve chvíli, kdy to velmi potřebuje. V době komunikačních technologií se lidé
dostávají do značné izolace a sociální
vyprahlosti. Touha sdílet své prožitky a emoce ale zůstávají. Proto nasloucháním získáte nové přátele. Krásně na
toto téma píše světově uznávaný lektor
a poradce pro komunikaci, Dale Carnegie, ve své knize „Jak získávat přátele
a působit na lidi“.

Každý disponuje všemi potřebnými zdroji
k akci. Pokud má pro nás něco opravdu
cenu, můžeme v sobě objevit všechny
potřebné zdroje, abychom se naučili,
jak svého cíle dosáhnout, resp. jak se k
němu co nejvíce přiblížit.
Zdroje mohou být vzdáleny v čase
nebo spojeny s naprosto odlišnými situacemi, které navíc nemusejí být vnímány jako příjemné. NLP je pomáhá
svými postupy vyhledat, reprodukovat a aplikovat pro novou situaci. Jde
o zdroj vlastní síly.

A jaké jsou souvislosti s NLP?

Kromě verbální komunikace se NLPkouč nebo terapeut věnuje vědomě
i neverbální stránce komunikace, jako
je synchronizace, pozorování pohybu
očí (z kterého je schopen odhadnout,
zda se klient uchyluje ke lži, což následně může ověřovat i na pozorování
těla v souvislosti se sdělovaným obsahem) a další, kterými se budeme zabývat v některých z následujících dílů.
Čím je NLP přístup mimořádný
oproti jiným terapeutickým a koučovacím metodám? Umožňuje pracovat
i bez obsahu. Jedná se o situace, kdy klient z nějakého důvodu (např. ostych,
hanba, strach, vnitřní blok) nesdělí, oč
se jedná. Terapeut/kouč pak pracuje
pouze s emocemi, vizualizacemi, které dovedou klienta k potřebnému cíli.
Ale to už je na další díl povídání o NLP.
Tak příště…

Kouč nebo terapeut využívající principy a přístupy NLP (neuro-linguistického programování) se učí v první
řadě efektivní komunikaci a s tím je

Naslouchání je aktivní, vědomou formou komunikace
s druhou osobou způsobem, který dává prostor sdělující
straně/klientovi se plně vyjádřit a zároveň mít pocit, že jeho
sdělení je pro naslouchajícího důležité, zajímavé, přínosné…
me obsah slov, ale snažíme se pochopit logiku, z které mluvčí vychází.
Hledáme hodnoty a kritéria, která
jsou pro něho zásadní při posuzování situace a při vyslovování svých
názorů. Rozvíjíme jeho téma, zajímáme se o to, co říká, proč to říká,
jak situaci prožíval, co mu přinesla

spojené i aktivní naslouchání. Učí se
klást otázky způsobem, jejichž prostřednictvím pomáhá klientovi se posunout směrem k vytčenému cíli či
zpracování terapeutické záležitosti,
aniž by otázkami ovlivňoval svobodné rozhodování klienta. Jeden z postulátů NLP totiž říká, že:

Jaké jsou základní komunikační nástroje, které umožní efektivní komunikaci?
• umění klást otázky, které nemanipulují myšlení klienta a nepodsouvají odpovědi
• umění reformulovat sdělený obsah a vyjádřit nevyslovený smysl vysloveného
• umění povzbuzovat verbálně
druhou stranu ke komunikaci
• umění slyšet jemné změny v intonaci hlasu
• umění zrcadlit emoce klienta tak, aby se neustále cítil chápán a v bezpečí
• umění shrnout vyslovené
a dát dynamiku diskurzu, který se dostává do slepé uličky

JÓGA DNES
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Deset kroků
k rozvoji aneb
růst s enneagramem
Mgr. Michal Petr

www.michalpetr.com

Enneagram je mapa, která nám
(jako pod mikroskopem) může pomoci vidět, jak hluboce
jsme zakořeněni ve svých návycích, ustálených pohledech
na sebe i na skutečnost. Od
jiných typologií se liší psychospirituálním kontextem a nástroji, které umožňují změnu.
14
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Osobnost a Esence
Náš typ osobnosti si vytváříme od dětství, kdy jsme nuceni chránit se před
bolestivými zážitky (nenaplnění našich
potřeb) a přizpůsobit se požadavkům
rodičů a společnosti. Proces naší socializace je podobný ochočování psů: za správné chování jsme odměněni pamlskem
(pochvalou), za špatné trestem (odnětím pozornosti). To v nás vytváří vnitř-

ní konflikt, napětí a bolest. Abychom
dosáhli toho, co potřebujeme, museli jsme se přizpůsobit, změnit. Pokud
byla nějaká naše strategie úspěšná, budeme ji opakovat (neb funguje), až se
stane automatickou. Tak vznikají návyky. Postupně se tyto fixní vzorce stávají naší identitou. Když se pak na svět
díváme žlutými brýlemi (typickým pohledem) desítky let, většinou nás ani
nenapadne, že jde pouze o naše brýle.
To nejsme my. Typ je jako auto, ve kterém
jezdíme. Kdo je ale řidič?
Naše osobnost (ennea-typ, fixovaný způsob kontaktu se světem) je
jen nepatrnou částí vědomí (kapkou
v oceánu), která je oddělená od svého
zdroje, ať ten původ nazveme jakkoliv
(bytostné Já, Jednota, Atman, Bytí či
Esence). Zapomínáme na svůj zdroj a pak
zapomínáme, že jsme zapomněli. Přesto

inzerce

AutoR: Mgr. Michal Petr

Psycholog, konzultant a terapeut pro páry
a jednotlivce, lektor rozvoje osobnosti.
odborné vzdělání v oboru psychologie získal na Univerzitě Palackého v Olomouci a systematický výcvik gestalt terapie s certifikací
od European Association of Gestalt Therapy.
www.michalpetr.com
nám v hloubce něco esenciálního chybí. Enneagram si neklade za cíl zbavit nás osobnosti, ale nabízí mapu a nástroje
k opětovnému kontaktu se základním aspektem naší existence. Cesta zpět vede skrze naučené (typové) vzorce na úrovni myšlenkové, emoční i tělesné.

Uvolnění reakce
Jde v podstatě o metodu zvládání emočních reakcí a snížení stresu.
V okamžicích vnímaného ohrožení a nepohody nás učí se uvolnit, místo instinktivního odmítnutí a napětí. Enneagram k této
metodě přináší poznání přesného místa, kde ji efektivně použít.
Mnohdy nestačí pouze chtění zbavit se nějakého obtížného zvyku. Je třeba jít postupně, přičemž zvládnutí předchozí
úrovně pomáhá udělat další krůček. Záleží také na tom, jak
upřímní k sobě chceme být...
1. Vidět – Poznat svůj typ je velká věc. uvědomujeme si,
že jsme identifikování s typickou reakcí, názorem, tělesným postojem, takřka s čímkoliv. Vidíme i houževnatost,
s níž se určité myšlenky a emoce stále znovu objevují, chytáme sami sebe při činu. Vytváříme tak prostor mezi naším vědomím (vnitřní pozorovatel, nezaujatý svědek) a typovými
návyky, takže mohou být méně nutkavé a automatické.
2. Popsat – Za pomoci levé hemisféry (slovo) vyjádříme to,
co právě prožíváme (pravá hemisféra). Důležité je neposuzovat a nehodnotit, cokoliv se v nás odehrává. Nezaujímat k tomu stanovisko („to je dobré, to je špatné“), ale dát prostor
přesnému popisu jevů, které se v našem systému objevují
(např. „mám v hlavě mlhu“, „nudím se“, „bojím se“, „mám
toho dost“ aj.). Prostě jednoduše a upřímně pojmenujeme
(slovy, ne pouze myšlenkou) stav, ve kterém se nacházíme.
3. Vnímat – Každá myšlenka a emoce způsobuje nějaký druh
reakce v našem těle (na které často zapomínáme). Emoce
jsou jako voda (obtížně zachytitelné), tělesné projevy jsou však
konkrétní a jsme u nich lépe schopni zůstat. Podstatné je do
našeho vnímání nezasahovat snahou o změnu. Např. vnímáme, že máme stažené hrdlo, nemůžeme dýchat, cítíme
tíhu apod. Ale nic s tím (kromě pozorování) neděláme.
4. Zůstat s tím – V tento moment máme tendenci si prostě říct: „oK, tak jsem naštvaný, mám napnuté čelisti
a stažené břicho. A mám hotovo, ne?“ Nicméně pokud
nezůstaneme s napětím a nepříjemnými pocity, nemůžeme
svůj stav transformovat. Není to lehké, neb jde o kontrainstinktivní proces: všechno v nás chce od bolesti a nepříjemna
odejít. Vydržíme-li však se sebou samými, budeme stá-

Ručník na podložku
MANDUKA
skvěle absorbuje pot
a podrží vás
v pozicích.

www.energyobchod.cz
JÓGA DNES
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le více schopni integrovat vše, co přichází, do naší každodennosti (včetně mimořádných zkušeností). učíme se tedy „obejmout“ a zpracovat vše, co prožíváme.
5. Uvolnit se – Netlačíme na sebe, ale dáváme prostor našim pocitům a tělesným
vjemům. tím dovolujeme uvolnění, aby se v nás rozvinulo. Postupně se mohou objevovat hlubší vrstvy našeho bytí („slupky cibule“) spolu s úzkostí (která se objevuje vždy, když se dotýkáme něčeho nového, kdy se nemáme tolik pod kontrolou).
Úzkost opět vede ke stažení, snaze utéct, k napětí. Je dobré se vrátit o dva kroky
zpět a znovu vnímat, zůstat s tím, uvolnění na hlubší rovině přijde samo. Podporou nám může být další zdroj, jehož možnosti nevyužíváme, jak bychom mohli.
6. Dýchat – Čím více jsme chyceni a pohlceni ve svých osobnostních vzorcích, tím
dýcháme povrchněji. Pokud neutíkáme před svými pocity, ale dýcháme skrze ně,
můžeme se cítit více ve středu sebe sama, jako bychom se rozšiřovali a prohlubovali. Dýcháme dovnitř (do emocí a tělesných vjemů) a dolů (do břicha, ideálně za
použití bránice), jemně (dech netlačíme, ale následujeme), s laskavostí a soucitem.
7. Uzemnit a propojit se – Začneme tak, že si všimneme prostoru kolem nás, vůní vzduchu, teploty, barev oblečení, země pod námi (která neuhýbá). Propojení
však znamená víc: jde o vědomí, že když se přímo spojíme se svou bezprostřední zkušeností, naše navyklé scénáře a domněnky mohou jít stranou a my najednou vidíme, slyšíme a vnímáme s větší jasností (jak vnitřní procesy, tak děje okolo nás).
8. Přerámovat – Pokud máme např. s nějakým člověkem problém, myslíme si, že víme, jaký je. Naše (poloautomatické) reakce na něj jsou ovlivněny minulou zkušeností, představou, že i do budoucna bude stejný, a naší
osobní reaktivitou (typická reakce na ohrožení). Přestože druhého v podstatě neznáme, můžeme být schopni vidět, co je za jeho nepříjemným chováním – citlivé místo, které si chrání, byť možná jiným způsobem než my. A že
touto svou ochranou šlape na naše „kuří oko“. Přerámování je tedy nahlížení na celou situaci v objektivním světle, z místa rovnováhy, ke kterému vedou všechny předchozí kroky: máme nohy na zemi, otevřené srdce a jasnou mysl.
9. Přijmout – Nemá cenu bojovat s něčím, co je. Akceptovat situaci a stav, ve
kterém jsme, je nejekonomičtější přístup k životu. Neztrácíme tak cennou energii.
Přijetí neznamená souhlas, tudíž ačkoliv se nám něco nelíbí a říkáme si, že bychom neměli cítit např. zlost, je výhodné dovolit to, co v nás už stejně je.
10. Přítomnost – Podstatný aspekt, který se vine celým procesem, a mohl by tak
být bodem nultým. obecně jsme hnáni nepokojem, bojíme se zastavit a stát čelem
k realitě přítomného okamžiku; bojíme se, co se v nás objeví a co o sobě zjistíme.
Přesto je transformace emocí a fixace životní energie možná pouze tady a teď, ne až
příště. Mám zkušenost, že ze začátku je obtížné projít tímto procesem sám. Je užitečné jím několikrát projít s průvodcem, který ví, kde je jaká zatáčka a jak ji vybrat.
inzerce

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

OM YOGA... více než cvičení.
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Otevřít sféru možností
Rozvoj na horizontální (mezilidské)
rovině je přímo ovlivněn naší schopností uvolnění od podmíněných návyků osobnosti (vertikální rovina).
Známe-li základ své osobnosti (své
limity i kvality, typické reakce, co
nás motivuje a čemu se bráníme),
můžeme rozšiřovat kapacitu dívat
se a jednat jinak, než jsme zvyklí.
Učme se tedy upevňovat se v centru svého bytí. Vnímat pravdivěji nejen
sebe, ale i lidi kolem nás. Pochopit
a komunikovat s druhými jazykem,
kterému rozumí. Otevře nám to bránu k léčení našich vztahů a ke svobodě.
Použitá literatura:
Hudson, R. a Riso, R. (1999).
The Wisdom of Enneagram.
Bantam Book • Kornfield, J. (2008).
The Wise Heart. Bantam Book
Palmer, H. (2000). Velká kniha
o enneagramu. Synergie • Tolle, E. (2001).
Moc přítomného okamžiku. Pragma

Zveme vás na unikátní
workshop

„

ASHTANGA YOGA
A STRES
MANAGEMENT

“

spojující praxi a filosofii
jógy se zvládáním stresových
a emočních reakcí.
Více informací na
www.michalpetr.com
nebo www.petrsevcik.com.

1

1

1a

1a

2

2

2a

3a

3

2a

3a

3

Jóga Open Air v Dubči za podpory VZP
ten, kdo vyrazil čtvrteční podvečer (26. 7.) na procházku poklidným parkem Panská zahrada v pražské části Dubeč, mohl potkat skupinku cvičících na posečené
meditační louce při břehu Říčanského potoka.
uskutečnila se zde lekce powerjógy pod vedením
instruktora Václava Krejčíka, za podpory Všeobecné
zdravotní pojišťovny (VZP). Dvacítka účastníků si protáhla tělo v příjemném prostředí přírodního parku za
veselé asistence Maďarského ohaře Akiho. Všichni se
shodli, že by si jógové lekce v takovém prostředí rádi zopakovali pravidelně.

Cvičení
jógy

na Dolní
Moravě

15./16.–18. 11. 2012

„léto, pohoda a překrásná příroda zdejšího parku je
ideálním místem a příležitostí pro cvičení powerjógy
pod širým nebem nedaleko Prahy. budu rád, pokud na
první akci v budoucnu navážeme a stane se z toho tradice v podobě „Jógy open Air“ lekcí s relaxačními a meditačními technikami,” prozradil své úmysly Václav Krejčík.
Po lekci si navíc každý účastník odnesl dárkovou tašku od VZP, ve které nalezl kromě zajímavých rad a informací o benefitech VZP a aktuálních preventivních
programech také například tričko, flash disk nebo
osvěžovač vzduchu do auta.

Cvičení powerjógy a meditace v krásné přírodě
oblasti Kralického Sněžníku (Dolní Morava).
Cvičební a meditační program nabízíme formou
prodlouženého víkendu (3 noci)
nebo klasického víkendu (2 noci).
Cena zahrnuje: ubytování ve dvoulůžkových pokojích
(1 lůžkový pokoj za příplatek)

**** Wellness hotelu Vista
cvičební program • snídaně formou bufetu
vstup do bazénu, vířivky a sauny • parkování u hotelu
Cena nezahrnuje: parkovací taxu v garážích (150 Kč/noc),
cenu za psa (300 Kč/noc)

Program: powerjóga, hathajóga, vinyasa jóga,
relaxace, pránájáma, meditace
Lektoři: Václav Krejčík, Jakub Šamberger, Katka Bílková

Cvičení bude probíhat:

„Jen 2 hodiny
od Prahy a ocitnete
se v přírodním ráji!“

3 noci celý program (čt–ne)
Čtvrtek 19.00–20.30 hodin
Pátek 7.30–8.30 hodin
Cena • 4799 Kč
Cena pro členy • 4399 Kč
Změna programu vyhrazena.

2 noci
Pátek
Sobota

pátek–neděle
19.00–20.30 hodin
7.30–8.30 • 16.30–17.30
17.30–18.30 hodin
Neděle 7.30–9.00 hodin
Cena • 3999 Kč
Cena pro členy • 3550 Kč

JÓGA DNES
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III. Díl

Foto: Samphotostock.cz

„Jako lze jednu pochodeň zapálit od druhé, může být spojením předáno vnitřní světlo.“

Tantra
Ivana a Jan Knaislovi
www.knaislovi.webnode.cz

Slovo tantra vyvolává v lidech různé asociace a jednou z nich bývá rituál. Vysvětlit podstatu a smysl tantrického rituálu
není snadné. Starý tantrický spis uvádí: „Spojení muže a ženy je jako vzájemnost Nebe a Země a trvá navěky.
Lidé na to zapomněli a stali se smrtelnými. Právě tímto poznáním se otevírá stezka vedoucí k nesmrtelnosti.“
18
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Tantra zná tři úrovně tohoto spojení: tělesné, smyslové a ve vědomí.
Dá se říct, že spojení nastává v těle, přerůstá do mysli a realizuje se
ve vědomí. Člověk se tím postupně osvobozuje od toho, co ho poutá
k zemi, k okolí i k němu samému. Takové spojení mu přináší radost,
štěstí a poznání smyslu lidské existence. Dojít na konec cesty tantry
je však dáno jen některým. A právě pomocníkem na této cestě je tantrikům rituál.

Rituál pěti podstat
Nejznámějším rituálem je rituál pěti podstat čili rituál pěti M, označovaný jako paňčamákára. Těmi podstatami jsou mánsa (maso), madja
(opojný alkoholický nápoj), matsja (ryba), mudra (což znamená nejen
mocné gesto, ale také pochutinu označenou jako pražené obilí, a v jazyce symbolů dokonce i ženského účastníka rituálu) a maithuna (rituální soulož). Požití vína, ryb, masa a obilí – čili jinak zakázaných látek
– je dáno jejich lehkými afrodiziakálními účinky.
Spojení nastává v těle,
Rituálu předchází velmi dloupřerůstá do mysli
há příprava a očista a samotný ria realizuje se ve vědomí.
tuál probíhá obvykle o půlnoci

Obřad maithuna se provádí ve dvojici, ale i v hromadném seskupení šestnácti tantrických párů (akrapúdža),
vždy však za přítomnosti a pod vedením gurua.
v novoluní. Symbolizuje věčné spojení
Ducha a Přírody a ztělesňuje naplnění
kontemplativní lásky. Tělesná láska přechází do hlubokého meditativního zbožňování, kdy se účastníci rituálu stanou
živými vtěleními Božského principu.
Z jógy víme, že páteřní sloupec reprezentuje osu života, s kořeny v podsvětí
a s větvemi v nebi. V jeho základu najdeme místo s hadí silou, symbolický obraz božské vitality projevené v přírodě
a spící díky kouzlu iluze (máji). Probuzením hada a jeho řízeným vzestupem
od kořene páteře vzhůru je nastartován
proces, který se nazývá cestou k duchovnímu osvícení. Když had zůstává
v základu páteřního kanálu, projevuje
se jako sexuální energie, ale když stoupá vzhůru, je označován jako energie
kundaliní, která se při dosažení vrcholu
transformuje v Ducha.

Meditace s přítomným prožitkem
a zastavením dechu
Pro vzestup sexuální energie není činěno nic zvláštního: není aktivována
vůlí. Mysli a smyslům není dovoleno
náhodně těkat, neboť jsou vědomě,
i když bez úsilí, směrovány k prožitku
přítomné zkušenosti. Podmínkou je
zůstávat v nežádostivém stavu mysli,
vše je založeno na myšlence nezasahování do přirozeného toku. Člověk tak
zažívá kontemplativní stránku sexuální zkušenosti. Je to vlastně meditace
(dhjána) a velkou důležitost při ní hraje
dech, protože rytmus dýchání pomá-
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há adeptu rozšířit vnímání. Dokonalá
kontrola dechu, což je podstata pránájámy, vede ke spontánnímu zastavení
dechu (kumbhaka). Dech se začne zpomalovat, až se nádechové a výdechové
pohyby takřka vytratí, a toto nepostřehnutelné dýchání určuje ne-uchopující postoj k životu.
Znehybnění dechu vede k vymizení vírů mysli (vrtti). Není nic, čeho by
mohlo být dosahováno. Není zde žádné
úsilí, žádný cíl a žádná cesta. Zpomalování tělesných procesů nemá samo
o sobě žádnou hodnotu: jsou pouze
vnějším příznakem vymizení „ega“.
Pojem vysvobození (mókša) nahrazují

a vína apod. Tu druhou označují hinduistické školy zpravidla jako tradici
levorukou (vámáčára) a první jako pravorukou (dakšináčára). Celá tantrická
praxe je ve skutečnosti stezkou Šaktí
a Nejvyšší princip tantrici uctívají jako
Bohyni Šaktí nebo Kálí. Nejvyšší podoba maithuny není zevní spojení dvou
těl ani vnitřní individuální spojení
spočívající v obnovení jednoty vědomí
(mužský princip) a jeho šaktí (ženský
princip) v podobě světla v našem vlastním vědomí, ale sdílení vnitřní i zevní
maithuny s plně realizovaným partnerem. A je to stejné, ať tato transformace
nastává během současného tělesného
spojení, nebo bez něj na podkladě prvotního sjednocení v naší duchovní
podstatě, tj. v ryzím Já.
Naprosto nezbytnou složkou tantrických rituálů jsou mantry, slabiky,
slova a výroky speciálně vybrané gu-

Úspěch v tantrickém usilování je podmíněn
tím, že se adept dokáže zbavit osmi „pout“:
nenávisti, pochyb, strachu, studu, pomlouvačnosti,
pýchy na rod, pýchy na kastu a konformnosti.
tantrikové pojmem velkého štěstí (mahásukha), které je štěstím stejně tak duchovním, jako duševním a fyzickým.

Stezka Šaktí
Obřad maithuna se provádí ve dvojici,
ale i v hromadném seskupení šestnácti tantrických párů (akrapúdža), vždy
však za přítomnosti a pod vedením
gurua. Tantra rozlišuje praxi (sádhanu)
prováděnou na ryze mentální úrovni
a sádhanu zahrnující skutečné použití rituálních pomůcek, tj. ženy, masa

ruem pro žáka podle jeho vnitřní potřeby a konstituce, jejichž opakováním
s příslušnými energetickými vibracemi dosahuje stavu mysli potřebného
k poznání nejhlubších pravd i k prožití nejsilnějších duchovních a fyzických
zážitků.
Jakýkoli úspěch v tantrickém usilování je podmíněn tím, že se adept dokáže zbavit osmi „pout“, kterými jsou
nenávist, pochyby, strach, stud, pomlouvačnost, pýcha na rod, pýcha na
kastu a konformnost.

Základy jógové terapie
Český svaz jógy, o.s., nabízí pro všechny absolventy školení jógy II. třídy nový typ studia zaměřeného na základy jógové terapie.
Toto tzv. nástavbové studium jógy bude probíhat
v ZŠ Jižní v Praze 4 během 8 víkendů od září 2012.

Na toto studium i na školení jógy
II. třídy je možné se přihlásit:
e-mail: joga.cz@seznam.cz,
tel.: 606 438 756 (Ing. Knaisl).
cena: 8000 Kč
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Každoročním projektem nadace Rakovina věc veřejná
je charitativní kalendář, jehož výtěžek putuje na výzkum protinádorových léčiv v Olomouci. V letošním
roce se v kalendáři objeví známí čeští sportovci, protože právě aktivní přístup ke sportu a zdravý životní
styl jsou jedním z předpokladů, jak snížit riziko výskytu nádorových onemocnění. Kalendář, jehož autorkou je Pavla Hodková, bude mít formu něžných aktů.
Uměleckými akty chtěla Pavla Hodková zdůraznit krásu lidského těla, zároveň však i jeho zranitelnost.
V kalendáři se můžete těšit na badmintonistu Petra Koukala, krasobruslaře Tomáše Vernera, běžkaře Martina
Koukala, cvičitele powerjógy Vaška Krejčíka, mistryni světa ve veslování Mirku Knapkovou, plavce Rostislava Vítka, hokejisty Ondřeje Kratěnu a Michala Broše, a mnoho dalších.

Kalendář je možné objednat na info@hlproduction.cz

Charitativní kalendář nadace Rakovina věc veřejná
pro rok 2013 bude mít formu něžných aktů.

Cirkus TeTy uvádí:

Podzim 2012 v Klubu Mlejn

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

www.cirkustety.cz
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visutá akrobacie

Mamííí,
Ema mele maso!

Vy jste moje dcera?

nový cirkus

Balíčky,
vařečka,
polévka
a Bobby.

Pocta
mládí
Michaela Dombrovská

nikdy není pozdě
...začít mládnout!

Zdánlivě paradoxně je mládnutí věnováno podzimní číslo časopisu. Mládí míváme spojené
s jarem, zrozením, slunečním
svitem. Naopak stáří s podzimem, útlumem a šerem. Obojí je však více než věkem dáno
stavem mysli. Podstatou přitom není jednotlivé životní fáze nějak násilně prodlužovat,
spíše každou z nich prožít naplno a s radostí.
Třeba náročný listopad můžeme vnímat jako ubrečený
měsíc, který by bylo nejlepší
prospat. Nebo se budeme těšit
světlem svíček, vůní pečených
kaštanů a krásou mrazivých
rán, které přímo svádí k potěšení z horké kávy v kelímku při cestě po nábřeží. Lidé
v podzimu života jsou zpravidla ti, kteří si vynucují pozornost detailním popisem svých
chorob, neutuchající kritikou
všeho okolo nebo uzurpováním si konkrétního místa v poloprázdné tramvaji. Ale mohou
to být také ti, kteří zralou krásou inspirují ostatní a dokáží
už vést, aniž by poučovali.
Podzim propojuje první,
druhou a sedmou čakru. Zatímco kořenová čakra je spojená se zemí a symbolizuje pevné
ukotvení v materiálním světě, druhá čakra souvisí s plody, které země a život vydávají.
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VElKá
PODZimnÍ
PŘÍlOHa

Foto: Samphotostock.cz

Je obvyklé a úctyhodné,
pokud pocty skládáme
stáří. Životní zkušenosti jsou nenahraditelné
a neocenitelné. O mládí se naopak říká, že
je nerozumné a divoké. Kdy ale nastane ten
okamžik – kdy mládí
skončí; a musí to být?

Sedmá čakra pak odráží proces sbírání poznatků, které se na podzim mění
v poznání. Proto je dobré věnovat se mládnutí právě na podzim – tedy prožít
i podzim života s grácií a noblesou jara, a nabytého poznání dobře využít.
Tento článek vychází v době mých narozenin. Jsem narozená v roce Draka,
letos mi bude šestatřicet a přemýšlím nad tím, co jsem zvládla a co nestihla.
Podle psychologů a různých teorií osobnosti jsem zhruba uprostřed životní
cesty. Teoreticky ve vrcholné kondici, s jasně definovanými závazky a úspěšnou kariérou. A cítím se opravdu skvěle – přestože s kondicí občas bojuji, mé
závazky jsou značně nejasné a kariéru jsem se nedávno rozhodla od základu
změnit. Jasno mám však v tom, že jsem mladá. Nenapadl mě totiž jediný důvod, proč bych neměla být. Pokud bychom mládí definovali krásou těla, mohu zodpovědně prohlásit, že vypadám lépe než ve dvaceti. Pokud bychom ho
určovali bezstarostností, mohu se k ní také přihlásit. Ne že by starosti nebyly,
ale jelikož mám srovnané priority, nepřikládám většině z nich význam. A kdybychom měřili životní energií, stavte se na mé lekci v Energy Studiu a uvidíte
sami. Za hodně vděčím józe a lidem, které jsem skrze ni poznala a které spojuje radost z přítomnosti. Životní postoje formovala a formuje má rodina, díky
které mám pevné místo na zemi. A mnoho pomoci se mi dostává od přátel,
bez kterých by můj život nebyl úplný. Všichni zmínění jsou mladí, bez ohledu
na věk. A předchozí věty jsou poctou a poděkováním každému z nich.
Jedno staré židovské rčení říká, že mládí se živí sny, stáří vzpomínkami.
Mám na co vzpomínat, ale sny mě pořád mnohem víc baví. Ono rčení se
tak může stát i návodem. Přichází podzim, klidné večery, čas přemýšlet.
Proto se všichni zamysleme, jaký sen bychom si ještě chtěli splnit. Nikdy
totiž není pozdě – mládnout.
PS: Narozeniny v září slaví také Václav Krejčík. Přeji všechno nejlepší!

Slovíčko nikdy je značně ultimativní. Používáme ho často v afektu (už
mi nikdy nechoď na oči), v rozčílení
(tohle už mi nikdy neříkej), v naprostém zhroucení (tohle nikdy nezvládnu) nebo když se snažíme obelhat
sami sebe (ten dort si už nikdy ne-

nikdy
neříkej nikdy
Jakub Šamberger

dám). Nemám to slovo rád. Nikdy
ho nelze vzít zpět. Nikdy už nebude
možné poznat krásu výroků: možná nebo třeba ano, to bych zkusil
opravdu rád. Horší než nikdy může
být pouze „jen přes moji mrtvolu“.
Což také trochu zavání ultimátem.
Sám jsem slovíčko nikdy použil nesčetněkrát. Například když
jsem svojí mámě (učitelce) tvrdil, že
já tedy rozhodně nikdy učit nebudu, protože být učitelem je diagnóza. A moje máma mi o mnoho let
později se škodolibým úsměvem
sdělila: „to bylo řečí a stejně učíš.“
A pyšná na rodinnou učitelskou
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tradici si odešla zapálit svoji oblíbenou cigaretu s dovětkem: „Já
už asi nikdy kouřit nepřestanu.“
Možná až tehdy mi došlo, že slovo nikdy je prostě ošklivé. Nedává
žádnou šanci, prostor, volnost. Je
téměř k ničemu. Jediné spojení, kde
mi toto slůvko nevadí je: „Nikdy
není pozdě.“ to spojení mi naopak
evokuje svobodu a jistou možnost,
že ačkoli můžu něco pokazit, můžu to něčím jiným napravit. A že
by mnohem horší bylo to nezkusit
a říkat si: „to nikdy nedokážu.“
„Nikdy není pozdě…“ je i tématem naší podzimní přílohy. Přílohy,
ve které bychom rádi lidem ukázali, že ani starší ročníky nemusejí házet flintu do žita. Že ačkoli
už nejsou nejmladší, pořád ještě
mohou žít naplno a radostně. Setkávat se s přáteli, cestovat, užívat
si života, jezdit na kole, chodit po
horách nebo třeba cvičit jógu.
Já osobně budu mít vždycky na
paměti setkání s jednou starší paní
na sjezdovce. Jeli jsme spolu na vleku a já ji pochválil, že pěkně lyžuje. A ona se začala smát a řekla mi,
že na lyžích stojí poprvé v životě
a že je dostala od svých vnoučat
k sedmdesátým narozeninám.

revitalizující
podzimní
vaření
Lubica Laurincová
www.cookfriend.cz

Ve stravování obecně platí, že je důležité vyhýbat se potravinám s vysokým obsahem cukru a škrobu,
protože tyto druhy potravin dodávají našim obličejům těstovitou
měkkou podobu. Je proto potřeba
zaměřit se na protizánětlivou stravu,
abychom se vyhnuli tukové nadváze, povislé vrásčité kůži a celkové
únavě. V tomto jsou nám nápomocné základní vitalizující potraviny a pokrmy z nich připravené.
Abychom si udrželi v těle naakumulovanou
energii z léta a jeho slunce, na podzim začínáme vařit hutnější zahřívací jídla. Sklízí se
brambory, zelí, jablka a víno, je sezona dýní
a končí sezona houbová. Zde je několik receptů na zahřátí i dodání energie a vitality.

Zázvor
nejenže zahřívá
a povzbuzuje trávení, ale
patří mezi protizánětlivé
potraviny, což je důležité
pro zachování mládí.

Recepty

1

Brokolicovo-květákový
krém s oříšky

Brokolice
patří k tmavě zeleným
druhům zeleniny,
které mají omlazující
a energetizující účinky,
připisují se jí také účinky
protirakovinové.

Suroviny:
• Brokolici a květák – očistit,
umýt, rozebrat na růžičky
• Olej – olivový virgin nebo 100% slunečnicový
• Bio zeleninový vývar
v prášku nebo sůl
• Lísková jádra – nahrubo nasekat
• Citron, máslo
Postup:
1. Do kastrůlku vložíme růžičky
květáku, brokolice a sůl.
2. Zalijeme studenou vodou – tolik, aby
byla zelenina téměř pod hladinou, a vaříme, dokud není uvařená doměkka.
3. Rozmixujeme tyčovým mixérem
na krém.
4. Před podáváním doprostřed porce
vložíme oříšek másla, cca lžičku citronové šťávy a posypeme nasekanými oříšky.

Dýně
úžasný zdroj draslíku,
který spolu se sodíkem
udržuje v těle vodu
v rovnováze, a jeho
nedostatek může také
způsobovat svalové
křeče; obsahuje též velké
množství vitamínu
A a karoteny – důležité
jak pro zrak, tak
pro zdravou pleť.
Česnek
přírodní antibiotikum,
prospívá srdci.

Jablko
obsahuje pektin, vlákninu,
která odstraňuje z těla
odpadní látky, a vitamín
C – důležitý antioxidant.
Římský kmín, hřebíček,
kurkuma
koření, která podporují
trávení, obsahují
antiseptické látky a silice
zabraňující zánětům.

Suroviny:
• Žampiony portobello 1–2 ks na osobu
• Standardní žampiony – očištěné a pokrájené na plátky
• Pohanka nebo pohanková lámanka
• Jablka – omytá, osušená a nakrájená na měsíčky i se slupkou
• Piniové oříšky
• Čerstvý zázvor – oloupaný a nakrájený na malé proužky
• Česnek – oloupaný, nakrájený na plátky
• Petrželová nať – omytá a nakrájená nadrobno (ne kudrnka, ta nemá ani chuť ani vůni)
• Olivový olej, sůl

1. Žampiony očistíme, uložíme na plech
na pečicí papír kloboučkem nahoru,
kloboučky potřeme olivovým olejem.
2. Volné místo mezi kloboučky vyplníme jablečnými dílky, tyto můžeme také
lehce potřít olejem.
3. Pečeme ve vyhřáté troubě cca 8–10
minut.
4. Žampionové plátky opečeme na oleji
dohněda.
5. Pohanku uvaříme se zázvorem, solí
a česnekem doměkka.
6. Odstavíme, vmícháme opečené žampionové plátky, petrželku a lžíci olivového oleje.
7. Upečené kloboučky portobello
z vnitřní strany osolíme, naplníme
pohankovou směsí.
8. Poklademe na čistý pečicí papír, náplň posypeme piniovými oříšky, tyto
lehce zamáčkneme, aby neopadaly.
9. Opět pečeme cca 10 minut, dokud
oříšky nezezlátnou.
10. Podáváme s pečenými jablky. Jsou-li
dobře upečená, slupka má příjemnou
zvláštní polotuhou strukturu.
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Pohanka
vlastně to není
obilovina, neobsahuje
lepek, nízký glykemický
index ji řadí spíše
k luštěninám, obsahuje
též rutin potřebný pro
zdravé cévy a žíly.

2

Žampiony portobello plněné pohankovou směsí,
piniovými oříšky a pečená jablka

4x foto: Shutterstock.com

Čočka a fazole
jejich vlákninové sacharidy
snižují glykemický index,
tráví se pomalu, mají
probiotický účinek.

Foto: Shutterstock.com

Pečená dýně s brambory
a česnekem

Suroviny:
• Dýně – Hokaidó
nebo máslová – dobře omýt a utěrkou
dobře utřít dosucha
• Brambory se slupkou
– omyté a nakrájené
na větší kostky
• Česnek – celé
pevné palice
• Slunečnicová
semínka
• Kmín – voňavější
je římský kmín
• Olivový olej, sůl

Postup:
1. Dýni rozpůlíme a vyndáme jadérka.
2. Půlky nakrájíme na klínky nebo silné plátky.
3. Pekáček nebo zapékací nádobu pokapeme olivovým olejem.
4. Brambory rozložíme na pekáček, kolem nebo mezi poklademe kousky dýně.
5. Posypeme solí, kmínem a semínky.
6. Hojně pokapeme olejem – nešetříme.
7. Palice česneku bez úpravy položíme navrch.
8. Pečeme v rozehřáté troubě na cca 200 °C asi 50–70 minut dozlatova.
(Slupka dýně se rozpeče tak, že je jedlá, česnek je třeba vyndat dříve, cca po
půl hodině – když je měkký.)

4

Indická čočková polévka
Suroviny:
• Čočka hnědá
• Česnek – oloupat, nakrájet na plátky
• Jablko – nakrájet na kostičky (může být i se
slupkou, je-li hezká)
• Olej slunečnicový 100%
• Římský kmín
• Černé hořčičné semínko, sůl
Postup:
1. Čočku zalijeme horkou vodou, necháme
bobtnat.
2. Na oleji v hrnci orestujeme římský kmín
a hořčičné semínko (pozor, vyskakuje z hrnce ).
3. Přidáme plátky česneku – než začne vonět.
4. Přidáme jablečné kostičky, chvilku restujeme, přilijeme cca 1 dcl vody.
5. Přidáme scezenou čočku, zalijeme vodou
a vaříme doměkka.
6. Osolíme – vždy až je luštěnina měkká, jinak bychom ji vařili neúměrně dlouho.
7. Tyčovým mixérem rozmixujeme, ne úplně
dohladka.
8. Podávat můžeme se lžící bílého jogurtu
a kousky syrového jablka.

inzerce
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důležitá otázka, jak zdravá je strava,
ale podstatná otázka je, jak ji dokáže náš vnitřní trávicí oheň přeměnit
na kvalitní živiny. Pokud nedojde ke
správnému trávení, stává se potrava zdrojem pro tvorbu jedovatých
zplodin. Nekvalitní spalování zaplaví celé tělo a ono onemocní, zeslábne
a stane se živnou půdou pro bakteriální a virové infekce. Tento stav se
nazývá ama-dóša.
V naší západní kultuře se často
uvádí, že je během dne nutný pětichodový stravovací režim. To je
pravda, ale často se pozapomíná
na to, že by člověk měl myslet především na své fyziologické potřeby.
Jednou z ní je pocit hladu. Pokud
má člověk hlad, má se najíst. Pokud

V současné době si mnoho lidí uvědomuje hodnotu svého
zdraví. Pečují o něj nejrůznějšími způsoby s cílem udržet si
co nejdéle kvalitní život. Jóga hovoří o duchovní nesmrtelnosti, a teprve v posledních desítkách let se v praktikách jógy hledá i nesmrtelnost fyzická.
Václav Krejčík

www.energystudio.cz

2x foto: Shutterstock.com

Západní civilizace považuje jógu za
elixír mládí, a to ji činí jedinečnou
v zájmu široké veřejnosti. I v Česku
v posledních deseti letech vidíme stále

!

zvyšující se zájem o nejrůznější druhy
více či méně fyzické nebo spirituální jógy. A tak pokud budeme z hlediska fyzického hledat v józe „nesmrtelnost“,
budeme se opírat o pravidelnou ásanovou praxi, dechové a meditační techniky, a především očistné praktiky.
Způsoby očisty jsou v józe základním předpokladem pro zdraví a vitalitu, a jak uvádí André van Lysebeth ve
své knize Omládněte s jógou za 2 x 7 dní,
jedinou příčinou stárnutí a všech nemocí jsou endogenní toxiny, které vznikají v organismu při špatném trávení
a spalování. Organismus se postupně
zanáší, až dojde k jeho otravě, nebo řečeno mírnějším způsobem, dojde k jeho předčasnému stárnutí. Někdy není

André van Lysebeth

hlad necítí, jíst nemá. Pokud se člověk naučí vnímat tuto potřebu, začne chápat řeč svého těla a přestane
mu škodit. Při hledání správné odpovědi na otázku, jak zůstat dlouho „mladý“, je nutné mít na paměti
správné trávení a efektivní regeneraci trávicí a vylučovací soustavy.

Je třeba:
• rozvrhnout si správně jídelní režim, aby trávicí soustava měla v noci
čas na regeneraci
• jít spát s lehkým pocitem hladu
• jíst dříve než později (zhruba
3–4 hodiny před spánkem)
• večeřet potravu lehce stravitelnou

PŘíloHA JÓGA DNES
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Omládněte!

„Představte si tu
smrdutou směsici potravin, jak
dlouhé hodiny kvasí v ubohém žaludku,
protože ten za takových okolností nedokáže vyrobit dostatečné množství potřebných trávicích šťáv,
zejména dezinfikující kyseliny chlorovodíkové. A protože teplota v žaludku dosahuje nejméně 38 °C, mění
se v destilační přístroj, kde probíhá alkoholické kvašení.
Bakterie, jež kyselina chlorovodíková nezabila, přejdou do střeva, a tam se rychle množí. Tyto nežádoucí
zákeřné mikroby vylučují toxiny, jež nejprve
podráždí střevní sliznici a potom přejdou do
krevního oběhu.“

Stravovací režim:

Foto: Samphotostock.cz

• ráno si dopřát vydatné jídlo
• cca o 5 hodin později poobědvat
• nejpozději v sedm hodin večeřet a jít
spát kolem 23. hodiny

Zaveďte celoživotní návyky:
• ráno po probuzení vypijte velkou
sklenici vlažné vody, potom dvě až tři
minuty provádějte uddijána bandhu
• dodržujte pravidelný stravovací
rytmus – lidové pořekadlo říká: „Ráno jez jako král, v poledne jak kníže a večer jako žebrák.“
• důkladně rozžvýkejte každé sousto
• večer po ulehnutí si dopřejte břišní
masáž

rišikéšská
sestava
Logičnost sestavy,
kterou v Rišikéši
vyučoval Šivánanda, ukazuje, jak
v hathajóze správně skládat za sebe
ásany. Tato sestava
zabere cca 30–40
minut, což je pro
současného člověka časový úsek,
který je schopen
zařadit do svého
denního programu.
Cvičte rišikéšskou
sestavu pravidelně
a intuitivně vnímejte, co cítíte.

2

1

Sarvángásana
svíčka

Pro očištění
jater praktikujte
pravidelně svíčku.
Dýchejte hluboce,
ideálně dechem
udždžají. Výdrž
2–3min.

Halásana
pluh

Jednou týdně praktikujte:
• Velkou sklenici čisté vody doplňte
o jednu kávovou lžičku síranu hořečnatého.
• Proveďte vamanadhautí (propláchnutí žaludku vlažnou slanou
vodou).
• Proveďte basti k pročištění koncové části trávicí trubice.
• Vyhledejte saunu nebo si dopřejte
horkou lázeň či cvičte powerjógu HOT
(zpotíte se a pot vylučuje toxiny).
• Zvolte fruitariánskou monodietu (například jednodenní hroznová,
jablečná nebo jiná kúra podle dostupnosti zralého ovoce).
Zdroj: Omládněte s jógou za 2 x 7 dní,
A. v Lysebeth, Argo 2006

26

PoDZIM 2012

3
Pokud by některá z pozic byla
náročná, nahraďte jí podobnou.
Pokud znáte uddijána bandhu
(nasátí břišních orgánů do dutiny břišní, viz www.jogadnes.cz),
zařaďte ji po odcvičení sestavy,
a pak se posaďte a dýchejte (plný

Matsjásana
ryba

jógový dech, nebo udždžají, nebo
nádhí šódhana – vždy jednu dechovou techniku). Následuje šavásana – relaxační pozice mrtvoly.
V každé ásaně vydržte cca
od 30 sekund do 1–2 minut.
Každá pozice má i svou dy-

6

namickou fázi. to znamená přípravná cvičení,
která vás do pozice uvedou, a připraví tak tělo na její zaujetí. Pokud je znáte, zařaďte je.
Ásany jsou nehybné, uvolněné a vědomé. V každé pozici plynule dýchejte. Při
výdrži v pozici zaměřte pozornost na
Cvičební
procítění ásany. Z ásany do ásany
sestava je určená
přecházejte pomalu a mezi dvěma
zdravým lidem.
ásanami zařaďte krátkou mezirelaxaci – šavásanu a pak se opět vydejte

7

Dhanurásana
luk

8

Šalabhásana
kobylka

Ardha-matsjendrásana
Matsjendrova pozice

do další ásany. I návrat z pozice je pomalý. Nemáte-li dostatek času, nespěchejte a raději uberte pozice, a současně je provádějte ve stejném pořadí.
Pozice tak, jak na sebe navazují, postupně doplňují účinky a rozvíjejí je.
Cvičební sestava je určená zdravým lidem. Pokud jste nemocní nebo se necítíte dobře, necvičte a poraďte se se svým lékařem.

9

Šíršásana
stoj
na hlavě

inzerce
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5

Bhudžangásana
kobra

Foto: Pavel Nesvadba

4

Paščimóttánásana
předklon vsedě, kleště

Jen příjemné letní teploty 30–33 °C provázejí
cvičení powerjógy HOT.
Aby bylo možné tělo
dobře tvarovat a napravovat ho, je nutné jej zahřát. Klasická powerjóga
zahřívá tělo dynamickým
cvičením. Powerjóga
HOT zintenzivňuje toto
zahřátí teplem ve cvičebním sále. Všechno je připravené pro efektivní pocení, čímž dochází k vylučování toxinů z každé
buňky.

tím, že teplo z těla uvolňuje nevhodné látky, dochází k omlazení organismu nejen na povrchu, ale především uvnitř. Člověk
nemusí tak rychle stárnout. Pokud svému tělu dopřejeme přirozenou péči, odmění se nám „mladistvým“ vzhledem. Správné
dýchání, cvičení ásan, relaxace, a k tomu teplo – co víc si pro
regeneraci přát! Pro „ztuhlejší“ cvičence je teplo v kombinaci s příjemným pohybem výborným prostředkem pro zlepšení
ohebnosti a celkového protažení. Je-li sval zahřátý, lépe se protáhne a nehrozí riziko natažení.

Co o powerjóze HOT říkají klienti?
Po lekci powerjógy HOT jsem krásně protažená a mám
pocit, že celé mé tělo, a především hlavu zaplavila lehkost.
Kolikrát jsem přišla na lekci rozčílená a podrážděná z práce. Hodina skončila a já jsem ani nevěděla, že se něco stalo.
Zuzka
Vždycky, když jsem se po jízdě na kole nebo po fotbale protahoval, nedal jsem ruce ani ke kolenům.
Nyní po třech měsících pravidelného cvičení powerjógy HOT mám pružné tělo a cítím se dobře.
Lukáš
Vždycky jsem se bála cvičení v teple. Po vyzkoušení powerjógy HOT jsem svůj strach ztratila, protože teplota byla příjemná a lekce nenáročná. I když
jsem druhý den cítila svaly celého těla, jsem nadšená teplem, které mně v pozicích pomáhá jít dál.
Katka
Powerjóga HOT se cvičí pravidelně v Energy Studiu HEAVEN
v Uruguayské 11 na Praze 2. Na každý měsíc se vypisují lekce
a jsou uvedeny na www.energystudio.cz.
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Katka Nováková

www.omyogastudio.cz

Mnoho z nás, kteří dosud jógu necvičili, se o ni v tuto dobu začínají zajímat. Je to přirozené, protože
jóga je především tradiční systém léčení, velmi celostní a velmi funkční. Jóga ozdravuje tělo, výrazně
zpomaluje projevy stárnutí, a tak významně zvyšuje kvalitu života.
Pokud postupující věk nedokážeme přijmout,
přináší nám neštěstí. Když ale vidíme v dynamice a rytmu života krásu, je pro nás každý okamžik
krásné dobrodružství a cenná zkušenost. Změny
prostupují všemi úrovněmi naší existence – fyzické, duševní i duchovní. A právě jóga nás učí vnímat
každou bytost i sebe samé na těchto úrovních odděleně a současně vidět jejich neoddělitelnost a vzájemnou provázanost.
Jóga nás učí porozumět sami sobě, léčit a harmonizovat dysbalance (tedy nemoci) na všech těchto
úrovních, a především tolerovat a milovat sami sebe v tom dobrém a hlubokém slova smyslu. Přijímat
změnu, radovat se z ní, obdivovat kouzlo života.
2x foto: Samphotostock.cz

Foto: Shutterstock.com

Jak se stále cítit mladě?
Cvičte powerjógu HOT!

Kolikrát jste už slyšeli slogan, že „život je změna“? Obvykle se však nad
smyslem tohoto tvrzení příliš nezamýšlíme. S přibývajícími léty se ale dostáváme do situací, kdy nám změny
mohou být stále méně příjemné a velmi často se týkají fyzického těla.

Působení na orgány a hormonální systém

Stárnete?

Pokud nemáte žádnou virózu, alergii, chřipku alespoň jednou do roka,
tento odstaveček můžete s klidným srdcem přeskočit – vaše imunita
je skvělá.
Jinak je dobré si uvědomit, jak cvičení jógy velmi stimuluje
proudění lymfy – místa uložení lymfatických uzlin (podramenní, podloketní, podkolenní jamky, krk, hrudní kost, břicho, třísla) jsou rytmicky stlačovány a protahovány – např.
při pozdravu slunci.

Aneb s jógou se to
lépe stárne...

Zde je pár z mnoha benefitů jógy:
Vyrovnání svalových dysbalancí
Sportujete? Dodržujete dostatečný strečink? Přesto stále cítíte větší ztuhlost těla?
Svalová práce v jógových ásanách je převážně opačná než
při ostatním sportu či běžných činnostech, a tak uvolňuje svaly
a bolesti kloubů.
Ásany zpravidla posilují všechny svaly, které napínají klouby
a mají za úkol držet tělo vzpřímené – tzv. posturální. tyto mají
velkou tendenci k ochabování. Naproti tomu jóga velmi intenzivně protahuje a uvolňuje všechny svaly fázické, mající velkou
tendenci ke zkrácení – ohýbají klouby, zapojují se při sportu
a během denních činností.

Uvolnění páteře
Dýcháte přes den zhluboka a intenzivně? Všichni jsme pod tlakem denních úkolů, povinností a často i řešení problémů, a tak si dovoluji tvrdit,
že nikoli.
Velké svalové skupiny protáhne jakýkoli vhodný strečink.
S přibývajícími léty se zkracují krátká spojení mezi obratli po
celé délce páteře a hrudníku, což má za následek špatné prokrvování a vyživení meziobratlových plotének, pocit ztuhlosti
a omezení dechové kapacity. Jóga protahuje s důrazem na velmi hluboké dýchání. to aktivuje hluboké svaly hrudníku a břicha, pánve, a vyvolává tak intenzivní pohyb žeber, okolo páteře,
v hrudním koši i podklíčkové oblasti.
Právě tento moment dělá jógové cvičení tak jedinečným –
účinně aktivuje a posiluje hluboké svaly břicha, zad a hrudníku, a tak léčí bolesti páteře.

Posílení imunitního systému

Detoxikace a hubnutí
Milé dámy, přibývají vám s věkem „špíčky“ i tam, kde dosud byla štíhlounká kůže? Nemůžete se jich zbavit, i když sportujete? Pozor, jóga je
v tomto naprosto kouzelná!
Ze všeho, co bylo uvedeno výše, je zřejmé, že jóga velmi
účinně detoxikuje celý organismus. Natahování, „zamotávání“ a výdrž v ásanách prokrví a prokysličí celé tělo, i ta místečka, která zůstávají ztuhlá, neaktivní, „nepoužívaná“. tam
všude se dostane mohutné prokrvení a kyslík – tedy spalování. Stimulace lymfy už se postará, aby se zmetabolizované tukové polštářky dostaly bezpečně z těla (po lekci jógy je
dobré pít kvalitní čistou vodu).

Zlepšení pleti, redukce vrásek
tak, jak se detoxikuje a vyživuje celý organismus, kvalita všech tkání se zlepšuje. Stejně tak i kvalita pokožky těla a pleti. Hluboký dech uvolňuje i napětí mimických svalů
a velmi prokrvuje a vyživuje pleť obličeje, tím redukuje výskyt vrásek.

Reflexelogie – hluboké léčení
Jóga se cvičí naboso. Každé místo na chodidle, nártu i kotníku je reflexně spojeno s nějakou částí těla. Stejně to platí
i o ruce. Spojitost hybnosti rukou, prstů, chodidel a těla je
evidentní. Jóga s touto skutečností pracuje a léčí chodidla,
dlaně i tělo v součinnosti.

Zklidnění a zmírnění psychického napětí
Již samotné uvolnění svalů nám přináší i psychické uklidnění. Ale především dech je ten nejsilnější nástroj pro zklidnění
a odpočinek. Když se lekcí jógy „prodýcháme“, odcházíme
v příjemné klidné náladě.
tento výčet léčivých účinků jógy by ještě mohl pokračovat
dlouho. tak snad ještě jeden poslední: Snažíte se jíst zdravě?
Pokud budete cvičit jógu, přestanete se snažit a přirozeně si
začnete vybírat zdravou stravu. Začnete totiž sami cítit, co je
pro vás to pravé. A pak přichází spokojenost – uvědomujeme
si, co je pro nás dobré, a to děláme. A pamatujte, není důležité
vypadat mladší, ale vypadat dobře a spokojeně.
tak otevřete mysl a řekněte si: „Staré učení jógových mistrů je tu i pro mne“. A začněte.

PŘíloHA JÓGA DNES
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Začněte cvičit
jógu!

Oslabení orgánů a nevyvážená hormonální hladina? To známe od jistého
věku opravdu všichni.
Ásany jsou koncipovány tak, aby působily do hloubky organismu. Stlačují a natahují orgány i žlázy s vnitřní sekrecí.
Dochází tak k akupresuře a následně mohutnému prokrvení,
a tím k jejich stimulaci a posílení.

meno a andropauza
...duchovní otevření
Markéta Sulánská

www.sulanska.cz

Z duchovního pohledu je menopauza (u žen) a andropauza
(u mužů) obdobím velkého otevření. Cykly růstu a expanze se
transformují do poznání, že role, které jsme doposud hráli, byly ty, jež nám byly stanoveny společností, výchovou a rodinnými vzorci.
Po čtyřicátém roce života se však
ptáme, kdo jsem já a kým budu,
až se má role matky, otce, šéfa,
manželky uzavře. Kolem nás se
začne objevovat téma nemoci
a smrti, a společensky se začínáme cítit méně žádaní.
Co se však odehrává na duševně-duchovní úrovni jedinců
v době krize středního věku, se
ví málo. Přesto je nezbytné vynést na světlo drahokam vnitřní moudrosti, vyjít ven očištěni
a plni pokladů, jež musí být světu předány. Každá generace
nese v sobě zakódované infor-
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mace, které slouží k rozvoji lidstva.
Bez transformačního procesu, kterým
je právě meno/andro pauza jsou tyto
informace ztraceny.

Premenopauza a krize
středního věku
Toto období nastává přirozeně s natální konstelací opozice Urana (okolo 42. roku života). Deprese, úzkost
a sexuální excesy jsou často s tímto
transformačním procesem, jež souvisí s probuzením Hadí síly, spojeny.
Kundaliní neboli Hadí síla je Univerzální energie, z níž je stvořen celý vesmír. V těle sídlí v kořenové čakře, tedy

v oblasti perinea, a při probuzení se
line středem páteře neboli šušumnou
vzhůru. Současně probíhá také vědomý proces zakotvení, tedy proudění
kundaliní směrem dolů do Matky Země. Během tohoto vzestupu a zakotvování čistí postupně jednu čakru za
druhou a zbavuje nás starých vzorců,
podvědomých nečistot a často i karmických zatížení. Nic snadného…
Cítíme smutek, vztek, marnost, bezmocnost, návaly sexuální energie, každému, co skryto jest. Uvědomujeme si,
že tělo stárne, a při tomto procesu zůstáváme zcela psychicky nazí. Je nutné,
abychom našli sebe sama jako zrcadlo Univerza, jako nesmrtelnou duši,
která má dar tvoření a všeobjímající
Lásky. Projít tímto dramatickým obdobím je pro někoho snadnější a pro
někoho méně. Proces může být provázen onemocněním, silnými projevy
emocí, sexuálními výkyvy a zmatkem.
Většinou jsme navíc v těchto situacích sami, protože osvěta je minimální
a mnoho lidí si myslí, že v tomto věku
už se s lecčíms dá počítat, a cítí se trapně natolik, že vše tají. Bohužel. Každá
transformace ať už osobní, transpersonální, nebo planetární přináší vzác-

Emoce – čakra srdce, čakra kořene
Rozdíl mezi mužskou andropauzou a ženskou menopauzou je
v projevu emocí, v rozdílném zapojení čaker, které byly díky procesu vzestupu kundaliní aktivovány. Emotivně se žena napojuje
na zdroj síly Matky Země a přijímá svého vnitřního muže. Mužům se otevře srdeční čakra a zapojují do svého života emoce lásky a soucitu, tedy svou vnitřní ženu.

Foto: Samphotostock.cz

Menopauza u žen
U žen dochází k poznání tajemství věčné Síly, přijetí svého
vnitřního muže. Žena je napojena na zdroj věčné Lásky během
života. Jejím úkolem je přejít z role matky do role ženy šamanky,
objevit pomocí probuzené kundaliní moudrost vnitřního vesmíru a napojit se na Sílu univerza. Vyjít ven ze sebe a být Bohyní, která je napojena na světelný zdroj sebe sama. Menopauza
u žen může být někdy bolestná a obtěžující, ale její podstatou
je nádherné probuzení absolutní nezávislosti, přijetí svého anima. Role rodičky je ukončena a nastává období svobody a využití nově integrované síly k vnějším projektům, jež dávají smysl,
a žena se seberealizuje v plné míře. Pro ženu v menopauze život
začíná! Je to zrod do nového dobrodružství bez omezujících povinností.

meditace na
omlazení
a obnovu buněk
Markéta Sulánská
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Andropauza u mužů
V tomto období se mužům probudí jejich vnitřní žena, jež chce
být zcela součástí celé osobnosti a často i násilím je otevřena
čakra srdce – centrum pozemské lásky. Z neznalosti se pak tyto
prožitky lásky projektují ven, do vztahů s mnohem mladší partnerkou a založení nové rodiny. Muž je v tomto období otevřen
zcela novým prožitkům a jediné, co mu společenská norma povoluje, je tato forma nového života. A je po moudrosti. Každodennost nového vztahu a povinnosti té samé role, jež měl předtím,
ho vrátí dovnitř a poklady jsou neotevřeny. K probuzení je pak
mnohem méně příležitostí, protože tělo nemůže čerpat životadárnou sílu z Vesmírného zdroje. Je však mnoho mužů, kteří
pochopí, že otevřením srdce dostali možnost poznat, že láska je
uvnitř nich samých, že ženská energie neznamená pouze energii jejich manželky nebo mladých krásek v práci, ale energii
mnohem, mnohem mocnější, jež je však ženou symbolizována.
Otevřou se přijetí ženské moudrosti a napojí se na tok energie
kundaliní, která je naučí úctě ke své vnitřní ženě. Poté dochází
k pochopení, že tajemství věčné Lásky a věčného života není vně,
ale uvnitř. Muž prochází duchovními vhledy a jeho cesta dostává
nový směr plný mocné vnitřní síly jeho animy.
Celý proces je duševně-duchovní transformací obou pohlaví.
Polarity jsou vyrovnány a střed je nalezen. Ženy a muži, kteří tuto transformaci zvládli, jsou největším přínosem a vzorem pro
své rodiny, pro své přátele a pro celou společnost.
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Zavřeme oči a ztišíme mysl. uvnitřníme se.
tělo dýchá pomalu a plynule. Mysl je tichá
a nehybná. Stává se nástrojem k tvoření.
Namíříme pozornost do našeho těla. Pozorujeme naše orgány.
uvědomíme si tlukot a pohyb našeho srdce. Promlouváme k našemu srdci, vyjádříme mu své díky a
vyšleme léčivé Světlo do krásného svalu, který je pumpou našeho života.
Pozornost namíříme k plicím. Každý
nádech je nádechem lásky. Každý výdech je léčivým elixírem pro vnější svět.
Mysl se postupně přesouvá k dalším orgánům, které čistí a prosvětluje svou pozorností. Nezapomeneme
na mozek a oběhové systémy.
Nyní si uvědomíme, že naše tělo, naše
orgány jsou tvořeny malými organismy
– buňkami. Každá buňka má schopnost
napojení na univerzální zdroj síly a světla. Každá buňka v našem těle je ze stejné
energie jako vše ve vesmíru. Jedna univerzální síla, šaktí, prána, čchi, tvoří veškerou
existenci viděného i neviděného. Představíme si, že náš buněčný systém je napojen
na věčnou energii veškerenstva. Propojíme
naše buňky se Světlem a láskou. Necháme
je radovat a smát se. Jsou šťastné z našeho
uvědomování sebe jako energie. Vesmírný
dech buňky čistí a omlazuje. I když to, co
je věčné, omlazovat netřeba. Cítíme sílu
každé jednotlivé buňky. Rychlost vibrací v
našem tělesném systému se zrychluje. Zduchovňujeme hmotnou existenci. Zjemňujeme naše tělo Světlem a láskou. Cítíme
se radostní zdraví a silní. už to není jen na
nás, odevzdali jsme se univerzální síle.
Pomalu otevřeme oči. Stále si uvědomujeme napojení našich buněk, našich orgánů, našeho těla na univerzální
zdroj energie. Jsme touto Energií.

VNItŘNí ÚSMĚV SE ZRCADlí
V NAšICH oČíCH.
PŘíloHA JÓGA DNES
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né dary moudrosti, objevení nových možností a vnímání reality.
Nově uvolněná energie proudí naším tělem a touží se projevit.
Pokud není rozpoznána a otevřena směrem ven, stočí se dovnitř
těla a člověk začne stárnout. S energií ven! Mluvit, zpívat, přihlásit se na skoky padákem, odjet do Tibetu, prostě cokoliv, co
zatouží naše duše udělat. Sejmout pouta strachu a společenského omezení a hledat nekonečný zdroj vnitřní síly – naše Já. Dary
vzestupu kundaliní budeme potřebovat, až vstoupíme do meno/
andro pauzy.

„Získal jsem to místo asi proto, že tam
nebyl nikdo lepší; chodí se mnou, protože jsem byl zrovna u toho, když nikoho
neměla…“ apod. V obou případech byl
původce vnější, ale ne vnitřní.

Foto: Samphotostock.cz

Čas na změnu

nikdy není pozdě
Mgr. Martina Barchánková

Nikdy není pozdě na mnoho věcí, které lze začít, zažít, vykonat či říci. Tak například nikdy není příliš pozdě vydat
se na cesty, naučit se tančit, začít hrát golf, pouštět draka, přestat se obviňovat, zasmát se sám sobě atd. Nikdy také není pozdě převzít zodpovědnost za svůj život!
Pracuji s lidmi v jejich těžkých časech,
užívám různé způsoby práce s nimi
a zároveň se učím stále více pokoře
k životu, trpělivosti s klienty a úctě ke
všem osudům. Před časem jsem mluvila se známým psychologem o depresi
a o tom, jak člověk nedokáže v určitém období svého života najít odpovědi na své otázky, jak je těžké cokoliv
udělat, když se cítí psychicky špatně.
Podobné životní epizody prožije většina z nás v rozlišných etapách života
v různé intenzitě, aniž bychom nutně
přímo depresí onemocněli. Také prožívám taková období, kdy jsem nejen
nespokojená, ale cítím úzkost a strach
o své blízké, hledám smysl svého konání v profesním i osobním životě. Mívám pocit, že všechno, co dělám, ode
mě vyžaduje obrovskou námahu a nepřináší mi žádnou radost. A pak je ta
správná chvíle něco změnit.

Přijměme zodpovědnost
za úspěchy i neúspěchy
Přichází rozhodnutí převzít zodpovědnost za svůj život, přestat si stě-
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žovat a uvědomit si, co vlastně chci.
Přijmout zásadní fakt, že my jediní
jsme zodpovědni za to, co se nám
v životě děje. Platí to stejně pro to
pozitivní i negativní. Lidé, kteří nepřijmou stoprocentní zodpovědnost za svůj život, mají sklony
k obviňování okolí za své nezdary.
Například za neúspěch ve škole učitele, za neúspěch v práci své nadřízené či kolegy, neschopné partnery
za neúspěch v osobním životě, za
špatné manželství svou ženu či mu-

Hodně lidí si neuvědomuje svou vnitřní
sílu a bojí se převzít zodpovědnost, protože to předpokládá popřít a následně
změnit vše, co se naučili ve svém dosavadním životě. Obecně platí, že pokud
děláte to, co máte rádi, žijete vedle ideálního milovaného a milujícího partnera a ve svém životě celkově prosperujete,
je to vaše zásluha, výsledek vaší vlastní
zodpovědnosti. A naopak platí, že máte-li nefunkční vztahy s lidmi, práci,
která vás nebaví a neuspokojuje, máte
dluhy za věci, které jsou již nepotřebné – i za to všechno zodpovídáte jen vy!
Chcete změnu? Přijali jste zodpovědnost za svůj život? Je čas začít jednat.
Nikdo za vás žít nebude, kamarádka,
rodiče, děti ani kolegové vám nebudou
hledat partnera, shánět práci... To můžete dělat jen VY! A pokud se do toho
pustíte sami, ať už jde o cokoliv, všichni výše zmiňovaní vám rádi pomohou.
Pamatujte, že i ta nejdelší cesta začíná
prvním krokem. Z oběti se stanete pánem situace a svého života. Budete rozhodovat o tom, co chcete a co ne, budete
schopni ovlivnit i to, jak se cítíte.
Každá změna, ke které v našem životě dojde nebo se k ní svobodně rozhodneme, přináší obě polarity – něco
dostaneme a něčeho se musíme vzdát.
Vlastní zodpovědnost vám přinese
volnost, lehkost a plně prožívaný život,
ve kterém se nebudete cítit jako loutka v souhře náhod a okolností. Vezme vám možnost se vymlouvat. Zní to
možná paradoxně, ale je to přesně tak!

Lidé, kteří nepřijmou stoprocentní zodpovědnost za svůj
život, mají sklony k obviňování okolí za své nezdary.
že. Jsou mezi námi tací, kteří jsou
ochotni obvinit ze svých neúspěchů
i své vlastní děti.
Je třeba si uvědomit opomíjený
fakt, že pokud nepřevezmeme plně
odpovědnost za svůj život, budeme
i pozitivní prožitky brát jako faktory
vnější, na které nemáme vliv. Že jsme
prostě měli štěstí, „někdo“ nám nadržoval. Všimněte si, jak často lidé říkají:

Ztrácíte šanci se na něco nebo někoho
vymlouvat. Když převezmete absolutní zodpovědnost za svůj život, výmluvy typu: jsem příliš mladý, příliš starý,
na to nemám, oni jsou lepší... a mnoho
dalších se vytratí z vašeho života. Protože vy teď budete rozhodovat o tom,
co chcete a co ne, ale s vlastní zodpovědností. Život nerozhoduje o vás, vy
rozhodujete o svém životě.

AStRoloGIE

Foto: Samphotostock.cz

Horoskop – mapa naší vnitřní oblohy
Liliana Fibigerová
www.astrodilna.cz

Každý člověk, každý živý tvor,
ale i předmět, událost, instituce
atd. mají okamžik zrození a okamžik smrti, uvedení do provozu
a vyřazení z něj, nebo okamžik
založení a zániku. V našem světě
se vše odehrává na časové ose.
Časem se řídíme, hlídáme ho
a měříme, porovnáváme. Proměny, které v čase podstoupíme, vnímáme jako nevratné…
Čas stále běží, každá vteřina
je nám drahá. Nenávratná. Je
stejně malým dílkem času, stejným, a přece pokaždé jiným.

liliana Fibigerová

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

• osobní poradenství a astrologické kurzy
• semináře astrokonstelace

Postavení hvězd v konkrétním
okamžiku
Hvězdná obloha sloužila lidem od nepaměti k měření času a určení jeho kvality,
stále nám tuto informaci nabízí a astrologie ji k tomu stále používá. Dvojrozměrně zobrazit postavení planet pro daný čas na daném místě není nic složitého.
Díky současnému technickému pokroku
nepředstavuje žádný problém sledovat
změny na obloze v čase budoucím nebo
vrátit se nazpátek a porovnat postavení
planet s tím, co jsme reálně prožili. to,
co v astrologii nazýváme horoskopem, je
vlastně mapa hvězdné oblohy zachycená
v konkrétním okamžiku.

Jak se vyznat ve svém kousku oblohy?
osobní horoskop narození je naše neopakovatelná hvězdná mapa, kousek vesmíru v nás, mikrosvět jako odraz vnějšího
světa. Niterné proměny v průběhu času
můžeme sledovat pomocí tzv. tranzitních
horoskopů, které vztahují kvality aktuálního času k tomu původnímu okamžiku narození. Horoskopy v tomto smyslu
jsou objektivní záznamy, otázka zda jim
věříme, či ne, je bezpředmětná. také slo-

va „špatný“ nebo „dobrý“ horoskop jsou
zavádějící. Jen zjednodušeně vyjadřují míru harmonie v jednotlivých mapách. Věřit,
či naopak pochybovat, můžeme ohledně
interpretací své osobní hvězdné mapy,
zda ji astrolog „přečte“ správně a zda umí
předvídat naše chování v průběhu času.
Známe ze života situace, kdy např. lékaři
stanovují, na základě stejných zdravotních
vyšetření a testů, odlišné diagnózy a předpokládaný průběh nemoci se liší. Právníci
se názorově rozcházejí, ačkoli jsou fakta
zřejmá a zákony objektivně dané… Je tedy
v pořádku, pokud zapochybujeme o výkonu nějakého astrologa a obrátíme-li se jinam pro interpretaci svého horoskopu. Je
to přece náš vlastní kousek oblohy a máme právo vyznat se v něm, naučit se přeletět přes nebezpečné časové úseky a mít při
tom dobrého průvodce.
Nedůvěřujte žádnému astrologovi,
který vám odpoví na otázku, co se bude
dít ve vaší budoucnosti dříve, než s vámi
probere otázky vaší minulosti – proč vás
ta či jiná událost potkala, jaké planetární
vlivy přitom na vás působily. obecně se
dá říct, že čím lépe vás astrolog zná, tím
lépe vám poradí.

JÓGA DNES
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Partnerské horoskopy
Zdena Hrdinová

z.hrdinova@volny.cz

Vztahy se znamením Střelce
Střelec je ze všech tří ohnivých znamení nejrozmanitější,
nejpřizpůsobivější a přinejmenším potřebuje hodně
ujišťování. Jestliže se přátelíte se Střelcem, pravděpodobně se věnuje stejným činnostem, hrám nebo typu
rozptýlení. Chronicky neklidní Střelci jsou nejvýstřednějšími členy jakékoliv skupiny. Mají rádi, když s nimi
sdílíte jejich vášeň, ale není to pro ně nezbytné.
od Střelců se můžete hodně naučit, protože často
jsou to šikovní lidé ve všech povoláních. Přátelství se Střelcem
vás zavede do širšího světa a poskytne vám neobvyklý rozhled.
Znamení Střelce není příliš sentimentální a není mimořádně vhodné
pro partnerství. Emočně soběstačný Střelec je individualista, jenž se
rád podělí o své koníčky a zájmy, pokud je o to požádán, ale bez pobízení vás určitě neunaví dlouhým líčením.
Jestliže máte se Střelcem milostný vztah, mějte po ruce berle, elastický obvaz a nebuďte nervózní. Ponechte mu dlouhé vodítko a dostatek
nezávislosti. také pamatujte, že Střelec má velkou toleranci vůči výstřednostem, egocentrismu a sobeckosti.
Střelcovo chování se může modifikovat přímou konfrontací. Můžete
ho inspirovat příkladem, ale Střelec je znamení s obrovskou vytrvalostí,
to, co vy vnímáte jako problematické chování, považuje za volbu životního stylu.

Od Střelců se
můžete hodně
e často
naučit, protož
lidé ve
í
jsou to šikovn
ch.
ní
lá
všech povo

Vztahy se znamením Kozoroha

Kozoroh
tito lidé jsou skvělými přáteli. Jejich vrozená sosi pamatuje, že
má
běstačnost znamená, že mají minimální emočzaplatit účet za
elektřinu,
ní potřeby. Ačkoli nemusí být těmi, kteří iniciují
ale speciální výro
nějaký výlet nebo setkání, jsou Kozorozi podobčí
se mu musí
ně jako Panna a býk mistrovští plánovači, pokud
připomínat.
jde o zajímavou akci. Přítel Kozoroh je výborný
společník pro putování po historických pamětihodnostech a návštěvy muzeí nebo jakýchkoliv míst, kde je
možné vidět spoustu věcí. Stejně dobrým partnerem je během výletu,
který se ukáže mnohem náročnější, než se očekávalo. Putování po horách bez mapy či kompasu nebo turistika v hustých lesích mohou Kozoroha trochu znervózňovat, ale nic nevzdává.
Kozoroh si pamatuje, že má zaplatit účet za elektřinu, ale speciální
výročí se mu musí nutně připomínat.
Kozorohům i přes jejich potřebu svobody občas velmi dlouho trvá,
než dosáhnou bodu samostatnosti. osobní poslání Kozorohů je v závislosti na ostatních věcech objevujících se v jejich horoskopickém nákresu – v jejich povzbuzování, aby vzlétli spolu se svými představami
o podnikání a podnikatelskými instinkty. Jelikož Kozoroh dokáže vidět
daleko dopředu, pobízet ho, aby se pustil do nějakého vlastního byznysu, je totéž jako se pokoušet pohnout balvanem jídelními hůlkami.
Kozorozi se vyznačují velkou vytrvalostí, ale nemusí si povšimnout
jemností romantického působení. Zato budou po vašem boku bez
ohledu na to, jak se nakonec rozhodnete. Jestliže jsou milenkou/milencem, tvrdí, že jsou neuvěřitelně romantičtí.
Je tu také fakt, že dokážou být zatraceně nezávislí, což není pro
vztah dvou lidí vždy to nejlepší.
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Zdena Hrdinová

Astrologické konzultace
Dvorecká 1162/2A, Praha 4
tel: 777 223 542
e-mail: z.hrdinova@volny.cz

Horoskop
pro podzimní
měsíce
Zdena Hrdinová

z.hrdinova@volny.cz

Beran (21. 3. – 19. 4.)
S obdobím podzimu na vás čekají
nová studia spojená s cestováním
ale i s pracovními povinnostmi. Je třeba využít
tohoto času k co nejširším společenským stykům s lidmi, s nimiž se denně potkáváte. Čím
lépe jste nyní informováni o tom, co se kolem
vás děje, tím lépe můžete využít možnosti k navázání nových kontaktů.
Býk (20. 4. – 20. 5.)
Rozmnožujte svůj majetek, ale neslibujte si příliš od toho, co máte ve své
kapse. Nepodmiňujte své štěstí stavem bankovního konta, nýbrž se zaměřte na to, co zvyšuje vaši sebedůvěru. Přichází zkouška v partnerských
vztazích. omezte se na vztahy, které jsou pro vás
důležité.
Blíženci (21. 5. – 20. 6.)
Stále máte příležitosti se důrazněji
prosazovat. Vložte celou svou osobnost na misku vah, abyste se zviditelnili, ale hlídejte svou nadváhu. Čím sebevědoměji vystupujete,
o to méně myslíte na různé sladkosti. Ztělesňujte své ideály, jež vyznáváte, aniž byste praskali ve
všech švech.
Rak (22. 6. – 23. 7.)
Pokračuje období, kdy se můžete vyvíjet ve skrytu. Dopřejte si odpočinku
a věnujte se duchovním záležitostem a meditacím
nad smyslem svého života. Je čas, abyste obrátili
pozornost do svého nitra, a budete bohatě odměněni. Není však nutné, abyste se považovali za lepšího člověka jen proto, že se tajně zaobíráte „tajnými naukami“.
Lev (24. 7. – 23. 8.)
Dostane se vám pravděpodobně podpory od přátel a od stejně

smýšlejících lidí, ale i vy jim můžete
nabídnout pomocnou ruku. Společně
s ostatními se vám teď bude dařit lépe, než když budete sami. Není nutné,
abyste následovali nějakého guru, ani
se jím sami nemusíte stát, i když vaše
štěstí v této době závisí na druhých lidech.
Panna (24. 8. – 22. 9.)
Když se vám v tomto roce nepodaří dosáhnout výrazného
úspěchu, pak se zamyslete nad tím, jaké je
skutečné vaše vnitřní poslání. Můžete teď
vylepšit svou „image“ a dosáhnout podpory v těch kruzích, v nichž se pohybujete. Přesvědčte druhé svými výkony a spolehněte se na to, že poctivá práce nakonec
dojde uznání.
Váha (23. 9. – 22. 10.)
Stále se tíha života projevuje na vašem bankovním kontě, využijte tohoto období k zabezpečení svého majetku a postavte svůj život na
pevný finanční základ. to neznamená, že
teď musíte každou korunu dvakrát obrátit v dlani, než ji vydáte. Pocit vlastní

sebehodnoty upevněte tím, že požádáte
přiměřenou cenu za to, co pokládáte za
hodnotné. Nekompenzujte nedostatek
sebedůvěry předstíranou velkorysostí.
Štír (23. 10. – 21. 11.)
Nyní se už nemůžete dál skrývat před světlem. Vaše vnější vzezření teď musí přijmout určité pevné rysy. ukažte světu, že jste věci schopni
brát vážně, ale neutápějte se v nich. Není
nutné, abyste druhým okatě dávali najevo, jak vás tíží odpovědnost, kterou jste
na sebe vzali. Snažte se, aby vás i druzí
brali vážně.
Střelec (22. 11. – 21. 12.)
Podzim je pro vás období
šťastných setkání, vaši partneři vás budou podporovat, pokud i vy
se budete chovat velkoryse a tolerantně. Můžete se spolehnout na to, že druzí vám jsou teď příznivě nakloněni, ale
nesmíte od nich očekávat příliš mnoho.
Kozoroh (22. 12. – 19. 1.)
Můžete se těšit i ze všedních
dnů. Mějte radost z prá-

ce a nechejte se při jejím vykonávání podporovat. Vytvořte si optimální
podmínky pro zvládání svých každodenních povinností. Pracujte pilně,
ale uvolněně, a nikoli výlučně pro své
osobní potěšení.
Vodnář (20. 1. – 18. 2.)
Nyní můžete sklízet plody
svého dlouhodobého úsilí
a práce. Když přijdete o své postavení,
je to proto, že vás dohonily vaše nevyřízené záležitosti. Dobře si rozvažte,
jakou cenu jste ochotni za své veřejné
uznání zaplatit, abyste se nehroutili
pod tíhou odpovědnosti, kterou tím
na sebe vezmete. Podzim je obdobím
velkých výzev.
Ryby (19. 2. – 20. 3.)
toto období je vhodné k tomu, abyste ze svého bytu
udělali zámek, v němž se budete cítit
skvěle. Musíte se nejprve dobře zabydlet ve své duši, abyste k tomu nepotřebovali hned celé sídliště. Vaše rodina
vás teď může podporovat, pokud ale
i vy jí dokážete něco poskytnout.

inzerce
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seriál o feng šuej

XVIiI. díl

Foto: Samphotostock.cz

I v tomto díle neopustíme téma
naší zahrady či pozemku a tvaru domu, které mají na energii
našeho bydlení velký vliv, ať už
pozitivní, nebo negativní. Můžete mít dům dokonalého tvaru
a nepravidelný pozemek, nebo
naopak. Takový stav může rozvoj některých životních oblastí
podporovat a jiné potlačovat.
Trik feng šuej spočívá
v tom, že odhalí, které
„Bez ohledu na to, kde
oblasti vás energeprávě jsme, jediné, co existuje,
ticky brzdí, abyste
je neomezené dobro,
neomezená moudrost,
je mohli vyléčit.
neomezená harmonie
a neomezená láska.“
Louise L. Hay

Tvar, který obýváte, modeluje vaše jednání, pocity i cestu
každodenním životem. Tvary determinují způsob proudění energie a reprezentují důležitou symboliku, která
neustále působí na vaši podvědomou
mysl. Podle teorie relativního umístění
působí vady tvaru domu na člověka víc
než vady tvaru pozemku – dům je vám
bližší než obvod pozemku.

Tvar domu a pozemku
Ing. Marie Šárka Fišerová

Pozitivní účinek pravidelných tvarů

Foto: Shutterstock.com

Z hlediska feng šuej jsou pravidelné
tvary (čtverec, obdélník, kružnice a osmiúhelník – oktagon) pro domy a pozemky nejvýhodnější. Všechny tyto
tvary podporují klidný, vyvážený a harmonický život. Kruhové a osmiúhelníkové domy a pozemky jsou vzácné
(obtížně se staví a vybavují), takže jako
nejběžnější, nejvýhodnější a nejpraktičtější tvary domů a pozemků zbývají
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Prostor v nás a okolo nás

čtverec a obdélník. Problém s nevyváženými tvary nevzniká při pohledu na ně,
ale při bydlení v nich. Časem má nevyvážený tvar tendenci produkovat nerovnováhu, poškozující fyzické i psychické
blaho jeho obyvatel.
Čtverec reprezentuje solidní, vyváženou a stabilní existenci. Obdélník má
stejnou základní energii, nicméně je-li
v jednom rozměru významně delší, je
nejlepší situovat vchody do domu nebo
na pozemek do jedné z kratších stran.
V případě, že jsou vchody na jedné z delších stran, může energie z nemovitosti
rychle unikat, aniž by ji saturovala, což
vede ke ztrátě štěstí jeho obyvatel.
Kruhové tvary symbolizují jednotu,
ucelenost a rovnováhu. Kruh má příjemnou symetrii, což je pro život obecně dobré. Tvary osmiúhelníků jsou
mocné, silné i šťastné a nesou speciální
význam díky podobnosti s oktagonem
feng šuej. Kruhové a osmiúhelníkové
domy v sobě zahrnují pozitivní aspekt
vlastnictví silného, uceleného tvaru, ale
i v interiérech mají často neobvykle tvarované pokoje.

mariesarka@post.cz

Lokalizovat projekce
a prázdné oblasti
Když aplikujeme oktagon feng šuej na
jakýkoliv pravidelný tvar, jsou všechny
životní oblasti v podstatě rovnoměrně zastoupeny, což svědčí o rovnováze
a harmonii. Nicméně není-li jedna nebo více stran domu dokonale rovná,
můžete mít v jedné nebo více korespondujících životních oblastech buď projekce – výčnělek, nebo prázdné oblasti
– vykousnutí. Projekce v oblasti bohatství vašeho domu bude mít pozitivní
vliv na vaši finanční situaci. Prázdná
oblast znamená proporcionálně méně
prostoru pro cirkulaci nebo uchování
životní energie ki, a to způsobí možnou negativitu nebo nepřízeň štěstěny
v korespondující životní oblasti. Prázdná oblast v oblasti manželství může
znamenat manželské neshody nebo
obtíže při sjednávání schůzek či hledání partnera.

Léčba prázdných oblastí
Prázdná oblast v oblasti dětí v domě
nebo na pozemku může přispět ke

vzniku jedné nebo více následujících
obtíží:

Interiérová řešení pro prázdné
oblasti domu

• Problémy s početím nebo donošením dětí.
• Zdravotní obtíže u dětí ve vaší domácnosti.
• Komunikační problémy nebo absence
pocitu kreativní energie nebo inspirace.

Máte na výběr buď dům přestavět, nebo
prázdnou oblast vyplnit. Léčba může
být sice efektivní, ale finančně též pěkně nákladná. Jednodušší, rychlejší a levnější proto může být zacelení prázdné
oblasti aplikací energetických léčebných prostředků:

Exteriérová řešení
pro prázdné oblasti domu
Exteriérová léčba symbolicky zaceluje
oblast, která je prázdná (např. půdorys
domu ve tvaru L). Magické místo můžete aktivovat provedením jedné nebo
více následujících léčeb:
• umístěte v inkriminovaném rohu jasné světlo na vysokém
stožáru, které by mělo mířit směrem na
dům (obvykle v úhlu
45 stupňů), čím vyšší
světlo, tím lépe.
• Vztyčit v místě stožár s vlajkou namísto světla. tato léčba
slouží k pozdvihnutí
ki a zacelení oblasti.
Vlajka zelené barvy
symbolizuje život, léčení a energii.
• umístěním hladkého těžkého kamene
nebo sochy do chybějícího rohu vnesete do
oblasti energetickou
váhu, která trhlinu
zaplní. A čím větší, tím
lepší. (obr. 1)
• Zasaďte do místa
v rohu velký strom nebo keř. Pro větší účinek v barvě korespondující s barvou životní
oblasti oktagonu.

• Zavěste na jednu nebo obě zdi řadu rozměrných zrcadel, abyste energeticky rozšířili oblast a kompenzovali
vadu.
• Zavěste větrnou zvonkohru nebo
rozměrnou broušenou křišťálovou
kouli (průměr 5 cm nebo více) přímo
do problematického rohu v interiéru,
nejlépe na červenou stuhu o délce nějakého násobku čísla 9.

• umístěte lichý počet (působí silněji než počet sudý) zdravých, čerstvě
zelených rostlin podél obou zdí prázdné oblasti. Vitální,
životná ki rostlin
přivábí energii do
prostoru a pomůže kompenzovat
prázdnou oblast.
(obr. 2)
Prázdná oblast domu
s exteriérovou léčbou sochou



Léčba prázdných
oblastí
na pozemku

Interiérové léčby pro
prázdné oblasti domu.

Prázdná oblast
pozemku s léčbou světlem.

Pro větší švih můžete kterákoliv z předchozích řešení kombinovat
a spojovat dohromady i aplikovat více
než jedno současně. Jako ideální spojení se nabízí masivní kamenná socha
ve spojení se záhonem adekvátně barevných květin.

Foto: Shutterstock.com

Pro prázdné oblasti se doporučují
dva typy léčebných metod: interiérová
(uvnitř v domě) a exteriérová (venku).
Všeobecně platí, že exteriérové léčby
jsou o něco silnější než interiérové.

Trojúhelníkové tvary
Jakkoli geniální u pyramid, u domů
a pozemků jsou jedno veliké utrpení.
Ostré rohy a zkosené strany přivolávají do domácností konflikty a nehody.
A zde efektivní zákroky:
• umístit do každého rohu trojúhelníku léčebné prostředky, rostliny, keře
nebo stromy.
• umístit zevnitř úběžnému bodu
stožár s jasným světlem nebo vlajkou,
nejlépe zelené barvy.

• umístěním jasného bodového světla
na vysokém stožáru do rohu prázdné
oblasti. Jinou verzí
této léčby je umístit do rohu stožár
s barevnou vlajkou,
nejlépe zelenou. Čím
vyšší stožár, tím silnější léčba.

Pozemek se šikmou stranou

• Instalujte do každého ze tří rohů tři
světla na stožárech,
toto je silnější verze
předchozího příkladu. (obr. 3)

Liché počty rohů a šikmé strany domu nebo pozemku jsou negativní znaky, protože jejich důsledkem může být
chaos a nerovnováha. Doporučenou
léčbou je umístit bodová světla nebo
zelené vlajky na stožárech do každého
rohu pozemku nebo exteriéru domu.
Tato léčba harmonizuje energii pozemku, podporuje rovnováhu, soudržnost a u obyvatel postup vpřed.
Příště o jednotlivých prvcích – šikmých
zdech, schodech, stropech,
trámech, pilířích a sloupech.

• Vysaďte po obvodu prázdné oblasti zdravé zelené rostliny nebo živý plot,
tím dostanete do místa živou ki. Můžete také zasadit květiny v barvě, která
odpovídá této oblasti oktagonu. Plodící rostliny účinkují jako ještě silnější
léčebné prostředky feng šuej.

Je-li jedna strana pozemku zkosená,
může být důsledkem nevyvážený život.
Obtíž lze vyléčit vysazením zdravých
rostlin nebo keřů podél šikmé strany,
aby oblast dostala infuzi zdravé, vitální ki.

Mnohoúhelníkové
a podivně tvarované pozemky
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REPORTÁŽE Z CEST

Spirituální
trekingová
pouť
2012
po krásách
švýcarské
přírody
rapidně přibývá
onemocnění
pramenících ze
syndromu
vyhoření a o slovo
se v rostoucí míře
hlásí deprese.
Prospěšný je každý
krok, který uděláme.
Ing. Marie Šárka Fišerová
mariesarka@post.cz
Německo
Francie

Švýcarsko

Rakousko

Trift Bridge

Itálie

Lanový most Trift Bridge je 170 m dlouhý
a vede přes ledovec Trift nad Gadmenem.
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Jistě mi dá každý za pravdu, že jóga není jen cvičení, ale i nádherná cesta životem. Pokud se na ni vydáte, obohatí
váš život tak, jak si nelze za žádné peníze na světě koupit. Nicméně pohyb
je bezesporu důležitý a třetí stupeň Pataňdžaliho (pozice, správné držení těla) je tím i důkazem. Dalším, neméně
důležitým pohybem, je chůze. Putování uvede cosi do chodu. Tělo se metr po
metru blíží svému nejlepšímu zdravotnímu stavu a Duch nás krok za krokem
vede k novému životnímu postoji. Na
místo, na němž většina lidí ještě nikdy
nebyla: ke svému nitru, k sobě samému. Putování je aktivní meditace.
Má cesta za vysněnou poutí nebyla
v žádném případě přímá. Pocity marnosti, zoufalství a beznaděje střídaly
pocity euforie, nadšení, touhy. Nicméně krůček po krůčku se snažím rozmotávat tuto směsici, kterou s sebou
život přináší. Moje pouť začala v Praze na počátku června přibližně kolem

2. James Bond jump

hrada je famózní, údolí Val Verzasca
přenádherné, jen ve skutečnosti je vše
několikanásobně větší, než zobrazují fotografie, které vždy zkreslují. Při
pohledu dolů z hráze přehrady jsem si
na pár okamžiků pomyslela, že jsem se
definitivně zbláznila. Celkem nás bylo
sedm, z nichž každý chvílemi vypadal,
že uteče. Neutekl nikdo, skočili všichni.

Můj první jump…

1. Přehrada
Verzasca (220 m)

páté hodiny odpolední. Dle propočtů
jsme na jih Švýcarska měli přicestovat
kolem druhé hodiny ranní následujícího dne. Přibližně ve čtyři hodiny jsme
u parkoviště před městem Bellinzona
uléhali do spacáků a se mnou i lehké vnitřní chvění z blížícího se jumpu,
který byl této cesty součástí. The James Bond Jump Verzasca je originální
v tom, že se skáče z hráze podél přehradní stěny a jump má 220 m (obr. 1).
Jistě jeden z nejvyšších na světě. Pře-

Příprava na skok samý spočívala v důkladném vysvětlení celého jumperského mechanismu sympaťákem
Rudolfem, kterému vděčím za sebrání poslední odvahy. Ten den jsem byla
prvním skokanem nejen naší skupiny,
ale i celého dne. Neměla jsem tudíž
možnost cokoliv okoukat. A v minulosti jsem ani nic podobného naživo
neviděla. A již stojím na visuté lávce
nad přehradou. Jako ve snu slyším odpočítávání tree… two… one… jump…,
v jehož průběhu se snažím mít v hlavě
prázdno, na nic a na nikoho nemyslet.
Jen naprostá koncentrace na tady a teď.
Do poslední chvíle nevím, zda mít oči
otevřené, či zavřené. Zavřené oči dávají
více soukromí a pomáhají navodit meditativnější stavy mysli, typu alfa vln či
theta vln… A je to tady, slyším JUMP!
(obr. 2) Se zavřenýma očima se vrhám
po hlavě někam do propasti. Jump bylo
poslední slovo, které jsem slyšela. Pak už
jen můj výkřik a mezi nádechy TICHO.
TICHO, které tak dobře znám. Ale ano,
je to to samé TICHO, do kterého se noříme v samádhí, to samé TICHO v ča-

Při skoku dolů odhazuji minulost, pár okamžiků prožívám věčnost
a nakonec stoupám vzhůru vstříc budoucnosti.

sech naší věčnosti. TICHO a blaženost,
je mi tak dobře… Nemůžu se toho nabažit a toužím v tom zůstat, nikam neodcházet. Ozvěna mých výkřiků se ke
mně vrací a já se po několika okamžicích opět vracím sama k sobě a dochází
mi, že ta ozvěna patří mně, mým výkřikům. Třikrát, čtyřikrát se nechám dál
na laně zhoupnout a sbírám myšlenky ke svému fyzickému tělu. Dá to ale
zabrat, hlava se brání. Jsem již ale opět
zkoncentrovaná a snažím se plnit pokyny tak, abych se v bezpečí dostala na
hráz přehrady.

Minulost, přítomnost
i budoucnost v jedné vteřině
Sedím v sedáku zavěšená na kladce a jedu podél stěny hráze vzhůru. Ticho jede
se mnou. Stále je mi dobře, ale již jinak
než dole. Plně si uvědomuji skutek, který mám za sebou, a vyplavené endorfiny
fungují. A opět jsem jako ve snu. Vidím
známé i neznámé tváře přihlížejících
diváků, já mám ale svůj svět. A chce se
mi plakat, pláč mám na krajíčku. Nevím, zda je to pláč štěstí či smutku. Ani
miminko, když poprvé vykoukne z lůna matky na svět, neví proč pláče. A já
se skutečně cítila, jako bych se podruhé narodila. Lano jako pupeční šňůra.
Při skoku dolů odhazuji minulost, pár
okamžiků prožívám věčnost a nakonec
stoupám vzhůru vstříc budoucnosti.

Výstup k lanovému mostu
Skokem ale naše pouť nekončí. Další
zastávkou se stal lanový most Trift
Bridge přes ledovec Trift nad Gadmenem
(titulní fotografie). S rekordní délkou 170 m
a výškou 100 m se zařadil na špici nejvyš-
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3. Ledovec Trift nad Gadmenem (3036 m n. m.)
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jako nám spletence našich vlásečnic, žil
a tepen. Ó božské hory, stojíte zde v naprostém tichu od počátku stvoření světa
a naše nicotné problémy majestátně přehlížíte. Díky vám se mi dostává boží milosti pocítit jednotu celého vesmíru.

Tibetský institut na konec
Naši pouť končíme návštěvou Tibetského institutu v Rikonu. Než tam ale
dojedeme, absolvujeme malou výpravu
do Jungfrau Parku v bernském regionu

5x foto: Archiv autorky

šího a nejdelšího lanového mostu v Evropě. I když nejsem žádný zapálený ekolog,
fotografie z let 1948–2005 dokumentující velké tání ledovce mě samozřejmě
dojímají. Cesta z konečné stanice lanovky až pod ledovec byla celkem náročná.
Chvílemi se překonávaly zbytky sněhu,
skákání po kamenech a neustálé stoupání až do nadmořské výšky kolem 1750 m
n. m. nám dalo zabrat, ale zážitek stál jistě za to (obr. 3). Samotný přechod mostu
z jednoho konce na druhý byl úchvatný,
nicméně musím přiznat, že po předchozím adrenalinovém zážitku to byl
slabý odvar. O to více jsem ale vnímala
sílu všudypřítomných velehor a po celý výstup mě doprovázela mantra: Óm
mani padmé húm*. S nesmírnou pokorou jsem každý krok děkovala Bohu, že
jsem součástí tak přenádherné scenérie.
I zde se opakovaly okamžiky spojení se
vším, co nás obklopuje. Projevy božství
jsem vnímala každým svým pohledem,
tu kvetoucí alpská orchidej, tu bečící ovčí máma s jehňátky, smějící se svišť, tající sníh, zelené keře borůvek a živá voda,
mnoho živé vody. Stékající pramínky
z vrcholku hor jim dávaly tolik života

4. Tibetský institut Rikon

Švýcarských Alp. Zde jsme ponořeni do
mystických tajemství světa tak, jak nám
je Erich Von Daniken předkládá, nikoliv vysvětluje. Co dnes víme o létajícím
stroji Vimana, o stavbě pyramid bez
plánů, o ikonách pro Bohy v NAZCA
v Peru či magickém stroji času Stonehenge? Zřejmě až budoucnost nám poskytne odpovědi. Stejně jako blížící se
datum 21. prosince 2012 nám může odhalit tajemství života Mayů, Aztéků, Olméků a jiných národů střední Ameriky.
Pomalu se vracíme do přítomnosti
a plně se soustředíme na setkání s jednou z nejvyšších duchovních nauk
současnosti. Tibetský institut Rikon
byl založen v roce 1960 dle přání
a pod záštitou Jeho Svatosti 14. Dalai
Lami (obr. 4). Dnes buddhistický klášter a jeho tibetská mnišská komunita tvoří důležitou součást kulturního
a náboženského života Tibeťanů ve
Švýcarsku. Obecně platí, že Tibetský institut Rikon přispívá k výměně kultury a znalostí mezi Východem
a Západem. Za sebe mohu napsat, že
návštěva institutu byla tou pomyslnou třešinkou na dortu a lepší závěr
této poutě jsem si neuměla představit.
Během nočního návratu zpět do
Prahy si plně uvědomuji, že planeta
Země je bezpečné místo, je to ráj, ve
kterém mohou být všechny bytosti
šťastné. Óm mani padmé húm!*
*Nejrozšířenější buddhistická mantra, která
transformuje negativní emoce: ÓM pýchu
a egoismus, MA žárlivost a závist, NI připoutání a egoistická přání, PAD nevědomost
a zmatek, MÉ chamtivost a lakotu a konečně HÚM nenávist a hněv. Pravidelné
odříkávání mantry je cestou k osvícení.

ZDRAVí

Houby mocné
síly VI. díl

léčebné účinky

Shiitake,
houževnatec
jedlý,
Lentinula
edoodes

Foto: Shutterstock.com

Antibakteriální účinky – inhibiční efekt na Staphylococcus aureus, bacillus subtilis, Escherichia coli, tbC.
Eliminuje bakteriální, plísňové a parazitární infekční nemoci.
Hepatoprotektivní účinky, žlučníkové kameny,
žaludeční obtíže a vředy – komplexních účinků je
možné dosáhnout v kombinaci s lesklokorkou lesklou a outkovkou pestrou.
Protinádorové účinky – stimulace t-helTradiční
per a NK buněk. Podpora u chemočínská med
terapie a radioterapie ke snížení
icína:
vedlejších účinků léčby.
Chuť: sladká
Povaha: vyro
Kardiovaskulární účinky a podpora
vnaná
Tropismus:
při poruchách látkové výměny – při
žaludek, slez
Tato dřevní houba je používána jako potravina
vysoké
hladině cholesterolu a lipidů,
ina,
snižuje
krevní
tlak, chudokrevnost, diaplíce
s blahodárnými účinky již tisíce let. Její domovibetes II. typu.
nou je Japonsko a Čína. Dnes se pěstuje po celém
Kožní onemocnění – shiitake našla uplatsvětě. Většinou je pěstována na dřevě, kůře nebo pilinění i v kosmetice – působí proti ekzémům, aknách listnatých dřevin, zejména dubu, buku a olše. Pro své
né a dalším kožním onemocněním (zevní použití).
mimořádné léčivé účinky je v Číně nazývána „elixírem
Podpora imunity – u oslabené imunity, civilizačživota“ nebo „houbou dlouhověkosti“.
ních chorob, alergií, u rým a nachlazení, podpora
organismu u starších osob, preventivní podpora
Její využití a účinky jsou širokospektrální. Používá se nejen jako tradiční
u mladších lidí (přepracování, vyčerpání).
lék, ale také v kulinářství a různých dietách. Houba krásně voní a je velmi
Protivirové působení – herpes viry, viry hepatitidy
chutná. Pro tyto vlastnosti bývá nazývána perlou mezi houbami.
b, chřipkové viry, případně i HIV.
Významnou léčivou látkou je polysacharid Lentinan, který byl v roce
Vliv na CNS – ovlivňuje produkci serotoninu, hista1969 vyizolován japonským vědcem Goro Chihara a vykazuje jednoznačminu, katecholaminů.
ný protinádorový účinek. Pozitivně ovlivňuje imunitní systém. Dále houPrázdnota čchi sleziny a žaludku – s příznaky:
ba obsahuje 20 % bílkovin, v nich deset aminokyselin nepostradatelných
krátký dech, časté močení, ztráta chuti k jídlu,
pro lidský organismus a třicet enzymů. Je přírodním zdrojem minerálů
únava a poruchy trávení.
(draslík, vápník, železo, fosfor a zinek) a cenných vitamínů skupiny B.
Při koupi a konzumaci je třeba dbát, jako u všech hub, na kvalitu
Prázdnota čchi plic – s příznaky: časté nachlazení,
pěstování a zpracování. Prostředí, v němž se houba pěstuje, by mělo být
chronický kašel, dušnost, alergie.
netoxické a vhodné je pěstování na bio dubové nebo bio bukové kůře.
Prázdnota čchi a prázdnota krve – s příznaky: únaZpracování houbové biomasy k léčebným účelům by mělo být labova, závratě, slabý hlas, nechutenství, bledá tvář.
ratorní a šetrné (společnost Mycology Research Laboratories MRL).

Markéta Sulánská
www.sulanska.cz

inzerce

Doplněk stravy

Mykologický výzkum renomovaného britského výrobce pro Vaše zdraví!
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V dnešním moderním a poměrně stresujícím životním stylu si
mnoho z nás přeje udržet si spokojený život a své zdraví v rovině
fyzické, psychické, v sociálních vztazích i v oblasti duchovní.

Energie čchi
a její vliv
na naše
zdraví

Mgr. Monika Vaňková
Snad všechny kultury v dějinách lidstva svým způsobem připouštějí existenci životadárné energie v lidském těle. Na východě i západě je lidská energie chápána jako vnitřní hybná síla, která udržuje náš
život a naše zdraví. Číňané ji nazývají čchi, Japonci ki a Indové prána
(dech života).
My se zaměříme na čínské pojetí. Čchi je všudypřítomná a všepronikající univerzální energie, která působí i na člověka. Můžeme
se také setkat s termíny bioenergie, vitální síla, vnitřní síla, vnitřní
energie.

Zdroje získání čchi:
Lze říci, že čchi je kombinací prvotní energie od rodičů obsažené
v ledvinách s energií získanou vdechováním vzduchu a konzumováním potravy. Organismus z potravy a vzduchu získává tzv. esence,
které jsou biochemickou reakcí v těle přetvářeny do podoby čchi.
Tyto zdroje působí soustavně a spolu. Původ čchi bývá odvozován
od kosmické prvopočáteční esence, kterou si můžeme vykládat jako
první zahuštěnou podobu čchi – tvořivou látku vesmíru.
V případě, že se naruší proudění čchi v našem těle a vytvoří se nerovnováha mezi jinovou a jangovou složkou čchi, vzniká tzv. disharmonická či škodlivá čchi, která je tradiční čínskou medicínou považována
za původce nemocí.
Během života čchi nejen přijímáme, zároveň ji také vysíláme. Dle
východních autorů nejvíce vysíláme čchi prostřednictvím dlaní a očí.
Dlaněmi je možné léčit. Při bolestech hlavy si přikládáme dlaně na
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Čchi je
dy
všu přítomná
a všepronikající
univerzální
energie, která
působí i na
člověka.

Čchi lze popisovat a třídit z různých hledisek.
Obecně však v lidském těle plní funkci hybné síly, funkci
zateplovací, transformační, vyživující, zadržovací a ochrannou. Pro bližší uchopení
této energie popíšeme, jaké druhy čchi bývají vymezovány:

• prvopočáteční čchi nebo také prvotní
energie člověka či pravá čchi – primární životní síla, je vrozená a vzniká spojením prenatální esence od otce a od matky, která
se transformuje v prvopočáteční, vrozenou
čchi. Je uchovávána v ledvinách
• osnovná čchi, jejíž hlavní funkcí je
podpora dýchání
• vyživující čchi, která je vytvářena při trávení, její funkcí je tvorba nové krve a vyživování organismu
• ochranná čchi, která se pohybuje mimo
hlavní energetické dráhy, chrání organismus vůči vlivům zvenčí, udržuje teplo, reguluje pocení a ovlivňuje spánek

K nejznámějším patří čínská bojová umění (wu-šu, kung-fu) a soubor
cvičebních technik, které pracují s vitální energií člověka (čchi-kung). Během cvičení dochází ke kultivaci čchi.
Čchi je možné kultivovat i dalšími
technikami, mezi něž patří meditační, dechové, mentální, náboženské
techniky, zdravotní gymnastika,
masáže apod.

hlavu, při bolestech žaludku na břicho. Těmito přirozenými způsoby používáme čchi. Můžeme také zažívat
zvláštní individuální prožitky – pocity
čchi, zejména v dlaních a prstech jako
šimrání, mravenčení, tok slabého elektrického proudu apod.
Čchi – naši vnitřní energii můžeme získat, její proudění rozvíjet a posilovat různými způsoby. Na rozdíl od
svalové síly, která se s rostoucím věkem
snižuje, je možné čchi vhodným cvičením navyšovat i v postupujícím věku.

Tradiční čínská medicína
Čínská akupunktura se v Číně využívala nejméně před 5500 lety a bývá považována za nejstarší léčbu na
světě. Probíhá tak, že do akupunkturních bodů člověka jsou zaváděny akupunkturní jehličky. Podle
tradiční čínské nauky leží tyto body
na akupunkturních drahách neboli
drahách energie, nazývaných meridiány. Tyto dráhy tvoří v těle celou
síť, proudí jimi životní energie čchi
a jsou propojeny a navzájem závislé
s jednotlivými orgány těla.

Během mnohatisícileté historie vzniklo na obrovském území Číny velké
množství různých tělesných i duševních cvičení. Liší se od sebe účelem,
způsobem provedení, fyzickou a duševní náročností i efekty.

Detoxikační
náplast Patch-It
kombinuje myšlenky reﬂexologie,
tradiční čínské medicíny a krystalové terapie s účinky esenciálních
olejů. Podporuje optimální cirkulaci
v těle. Obvyklá místa pro nalepení
jsou plosky chodidel, na kterých se
nachází nejvyšší koncentrace reﬂexních zón.

Detoxikační
náplast Patch-It
využívá účinek infračerveného záření při léčbě různých obtíží, jako jsou
svalové výrony, napětí, periferní
cévní onemocnění, artritida, ztuhlost ramen, občasné bolesti atd.

Onemocnění jako překážka
v proudění čchi

Foto: Samphotostock.cz

Foto: Shutterstock.cz

Fyzická cvičení

inzerce

Během života čchi nejen přijímáme,
zároveň ji také vysíláme. Dle východních autorů
nejvíce vysíláme čchi prostřednictvím dlaní a očí.

Akupunktura se snaží předcházet
nerovnováze v toku této energie, tok
energie uvolnit, povzbudit, či naopak zbrzdit. Spolu s dalšími metodami (bylinná medicína, masáže,
fyzická cvičení, dietoterapie) patří
do tradiční čínské medicíny. Dnes
je běžně přijímána, a pro své léčebné
účinky je doporučována Světovou
zdravotnickou organizací (WHO).
Když plyne naše čchi vyváženě,
bez překážek, jsme klidní a vyrovnaní sami se sebou i s okolním světem.
Zdravotnímu stavu, kdy se nachází
jeho oblasti (fyzická, duševní, sociální i duchovní) v harmonii, se říká wu čchi. Tento stav zrcadlí náš
každodenní způsob života, kterého
můžeme dosáhnout a udržovat otevřenou myslí, soustavným snažením
a využitím metod, které v Číně lidé
praktikují po tisíce let.

NutriWorks CZ, s.r.o.
Staré nám. 14/14, 619 00 Brno
e-mail: info@relaxnaplast.cz

www.relaxnaplast.cz
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Naučte se komunikovat sami se sebou! Rozumějte si a posuňte se dále. Využijte své poznatky a vlastní zkušenost pro výuku
jógy. Vciťte se do svých klientů a naučte se jim naslouchat. Pomozte jim rozvíjet se na cestě jógy.
MINDFul master training vede k rozvoji a pochopení, jak
se otevřít svým schopnostem, využít jich k profesionální práci
instruktora a cvičitele jógy.
Jak pro vás samotné, tak pro vaše klienty je „MINDFul
training“ výborným způsobem, jak vyladit své pedagogické schopnosti, techniku spektra jógových ásan a techniky
klasické jógy, aby obohatily vaši praxi. Navíc způsob jógové
očisty a jógové (zdravé) stravy je dalším rozšířením jógového
zdravého životního stylu.
Posun každého závisí na zpětné vazbě a sebehodnocení. Pod tíhou stereotypů se může každý zastavit a stagnovat
v rozvoji. Rozbijte stereotypy, které mohou být vnímány jako
fádnost, nuda a špatný nevědomý návyk, který se podílí na
stagnaci instruktora.

MINDFul
MAStER
tRAINING

JÓGA & PoWERJÓGA
25.–28. 7. 2013

Přijďte strávit příjemné chvíle s intenzivním
tréninkem sebe samých.
Praxe a teorie (informace a prožitky):
Anatomie a fyziologie jógy, zdravý pohyb, asistence v ásanách a jejich
korekce, očistné techniky, principy zdravého stravování podporující energii, filosofie v praxi jógy, rozvoj vědomí, koučovací přístup při výuce jógy,
empatie a emoční inteligence, jógové techniky při zvládání stresu, sebereflexe, focusing, klidná a dynamická meditace, vnitřní dialog, kreslení
pravou mozkovou hemisférou.
Odborný tým lektorů:
Václav Krejčík, Sylva Nikoličová, Ladislav Pokorný,
Mgr. Monika Vaňková, Helena Futerová MSc., Mgr. Alena Andrysová

Termínová listina
Body Mind Spirit Academy
základní vzdělávací program • Cvičitel seniorů
Mgr. Eliška Novotná • od 27. 9. 2012 • Praha
seminář • Dětská jóga
Pavel Hájek • 3.–4. 11. 2012 • Praha
workshop • Powerjóga INSPIRACE ZIMA
Václav Krejčík • 15. 12. 2012 • Praha
seminář • Osobní trenér jógy
Václav Krejčík, Mgr. Eliška Novotná • 31. 1. – 3. 2. 2013 • Praha
seminář • Umění jógového doteku a asistence v ásanách
ladislav Pokorný • 2. 2. 2013 • Praha
seminář • Jóga pro těhotné
Ing. Dana beierová • 16.–17. 2. 2013 • Praha
seminář • Vinyasa training – powerjóga ADVANCED
Václav Krejčík, ladislav Pokorný
22.–24. 2. 2013 + 16.–17. 3. 2013 • Praha
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Podmínkou
semináře
je otevřená mysl
s uměním
přijímat
a podělit se:

M
I
N
D
F
U
L

motivace
inspirace, inovace
nápady
drill
fantazie a fakta
universum
láska

www.bmsa.cz
JÓGA DNES
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KNIŽNí INSPIRACE

Skrytá síla minulých životů
Sandra Anne Taylorová
Nakladatelství Metafora • 279 Kč

Odhalte tajemství předchozích
inkarnací – a proměňte celý svůj život!
obsahuje CD s meditační nahrávkou, která
vám pomůže přepsat minulost!
Je možné, že jsme už kdysi žili? A mohl by
se klíč k našim problémům, trápení a potížím
skrývat právě v minulých životech? Autorka téhle knihy je o tom přesvědčená a její bohatá

barDO
Lama Lodö
Nakladatelství Metafora • 129 Kč

Cesta smrti a znovuzrození
Unikátní dílo tibetského mistra
sestávající z dosud nezveřejněných nauk!
Smrt je něčím, o čem se v našem kulturním
okruhu nemluví skoro vůbec, takže málokdo

Přírodní léčba – recepty
pro zdraví
Jelena Svitko
Nakladatelství Eugenika • 228 Kč
Volné pokračování nesmírně zajímavé a nepostradatelné příručky. Dozvíte se v ní o léč-

Jak se zdraví sluníčko
Hanka Luhanová, ilustrace Kateřina Mesdag
Nakladatelství lali jóga, s.r.o. • 299 Kč
Knížka plná hravých básniček, veselých obrázků a dobrodružství je určena nejen všem
dětem, ale i jejich rodičům. Nejlepší je totiž

praxe to jen potvrzuje. Na mnoha konkrétních případech svých klientů nám ukazuje, co
všechno, od zdravotních potíží až po partnerské vztahy, mohou zážitky z minulosti ovlivňovat a jak nám staré, hluboce zakódované
vzorce brání v současném štěstí.
Proto je třeba se jich zbavit. A to tak, že události, které se do nás nežádoucím způsobem
zapsaly, prostě přepíšeme a uvolníme cestu
štěstí a nové energii.
S tím nám kromě samotné knihy pomůže
přiložené CD s promluvou, která nás zavede
přímo do naší zapomenuté minulosti a naučí
nás ji změnit!

ví, že je možné se na ni účinně připravit. Materialisté tomu sice neuvěří, ale duchovně
pracující lidé se mohou dozvědět, jak přesně
si počínat v okamžiku smrti a po ní, během
doby, kdy zemřelý putuje bardem a snaží se
dosáhnout osvícení nebo se připravuje k novému zrození.
Podrobný, srozumitelný výklad doplněný
otázkami a odpověďmi obsahuje množství
unikátních, dosud nikdy nepřeložených textů
tibetské moudrosti.

bě kameny, o ochranném štítu organismu,
o koření jako alternativním léku i o diagnostice nemocí z obličeje, rukou a nohou.
Přírodní léčba neboli naturopatie využívá vitaminy, stopové prvky a stravu. Kromě toho
aplikuje mnoho dalších metod: vodoléčbu,
masáže, léčbu dotykem, aromaterapii, léčení drahými kameny, léčbu hlínou...

zdravit sluníčko společně! Jakmile knihu otevřete, poznáte, že není lepší způsob, jak začít
den, než pozdravem slunci. tuto nejznámější
jógovou sestavu cvičí lidé na celém světě. Má
mnoho obměn, a tak čtenáře školák oliver,
starší bráška holčičky lali, a kočka Salamba
naučí hned dvě varianty – lehčí pro předškoláky a těžší pro školáky a dospělé.
www.jogasdetmi.cz

JÓGA DNES
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Kaleidoskop

Šampón proti blechám
a klíšťatům pro psy a kočky
200 ml s neemovým olejem

Očista bez hladovění

Sweet rice bonbóny

Během detoxikační kúry NEERA nahrazujeme pevnou stravu čistým,
přírodním, výživným nápojem ze stromového sirupu (vyrobeného ve Švýcarsku z čistého kanadského javorového
sirupu stupně C+ a několika druhů palmových sirupů z Jihovýchodní Asie),
čerstvé citrónové šťávy, vody a kayenského pepře. Tento nápoj stimuluje pročišťující proces těla, uspokojuje
pocit hladu a dodává tělu energii bez
toho, aby zatěžoval trávicí trakt, přispívá k obnovení biochemické a minerální rovnováhy v tkáních a buňkách,
a urychluje jejich regeneraci.

Rýžové makrobiotické bonbóny z Japonska s příchutí pomeranče, peprmintu,
citronu a lotusu. Bonbóny jsou vyrobeny z rýžového sladu a jsou bez přidaného cukru či chemických příměsí. Balení:
11 kusů – 50 g. Výrobce: Mitoku
www.cesminabio.cz

(ORME NATURALI)
Neem olej je pro parazity velmi nepříjemný. Z toho důvodu speciálně navržená
kombinace neemového oleje se zeleným
jílem a tea tree představuje efektivní přirozenou a bezpečnou ochranou proti
parazitům. Šampón má harmonizační
a regenerační účinky. Dobře se vstřebává. Je zvláště účinný v případě podráždění a svědění kůže a k odstranění lupů.
www.bharat.cz

Kúra K 17

Mořská sůl Fleur de Sel

označována také jako „královna
solí“ nebo „kaviár mezi solemi“.

www.energyobchod.cz

Energy CLINIC
místo pro vaše tělo a duši!

EnergyClinic

Doplněk z bylin jako pomoc při detoxikaci a regeneraci organismu. Čistí
tělo od usazenin, které vznikly během
života a napomáhá k jeho revitalizaci. Čistý organismus má posílenou
obranyschopnost, kúra se doporučuje
zvláště po zimním období.
www.nadeje-byliny.eu

JógaRe lax
První jógové studio na
Zbraslavi bylo otevřeno
na začátku září!
Adresa: Pod Havlínem 1302, Zbraslav
www.jogarelax.cz
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V rámci Energy Studia otevíráme od září terapeuticko-konzultační část pod
názvem Energy CLINIC, jejíž náplní bude poradenství, privátní tréninky, kurzy
dýchání, hubnutí, individuální konzultace i skupinové lekce a především změna životního stylu.
Privátní tréninky jógy (dle výběru)
a konzultace změny životního stylu
probíhají buď v Energy Studiích, nebo
u vás doma.

Tato sůl Fleur de Sel (z fr. solný květ) vzniká velmi zřídka, sklízí se ručně a k jejímu
získání je potřeba kromě zkušeností, neustálého pozorování, trpělivosti a citlivých
rukou, také zvláštní souhra slunce, větru
a vody. Pouze při současném působení
ranního oparu, lehkého větru a horkého
slunce se tvoří na povrchu zvláštních malých pánví tenké vrstvy krystalů soli. Poté
se sůl pomocí speciálního nástroje velmi opatrně odebere a suší se ve velkých
koších na slunci. Takto získaná sůl je nejen gurmánským požitkem, především je
však nesmírně zdravá a chutná.
www.cesminabio.cz

Energy CLINIC nabízí i exkluzivní
program Energy Personal Bootcamp,
který individuálním způsobem vede klienta v jeho domově k zásadní změně životního stylu.

Tibetské mísy

Na skupinové kurzy se můžete přihlásit v akcích Energy Studia. Na individuální tréninky a koučink se informujte na
e-mailu: clinic@energystudio.cz
www.energystudio.cz

Každý kus je ručně tepaný originál s jedinečným tvarem, tloušťkou a zvukem.
Mísy se používají při meditacích, ale také k léčení těla a mysli.
www.energyobchod.cz

inzerce

Tipy na jógové akce

Umění dechu a zdravého pohybu
Záleží vám na svém zdraví, psychické pohodě a také
správně fungujícím těle?
Přihlaste se na třídílný kurz s Václavem Krejčíkem.
Termíny: 5., 12. a 19. 10. 2012 vždy pátek 9:30–10:30
Energy Studio HoME Praha 1 • cena: 899 Kč.

Vinyasa Flow jóga – meditace na čakry
Páteční večer 12. 10. 2012 od 19:30 do 21:00
s lektorkou Katarínou Mikulandovou.
Energy Studio HoME Praha 1
Cena: 299 Kč • pro členy Energy Studia ZDARMA

www.energystudio.cz.

KOSHER BIO PEČIVO • BIO POTRAVINY
MAKROBIOTICKÉ SVAČINY • SLADKOSTI BEZ
CUKRU • VEGANSKÉ SPECIALITY • JAPONSKÉ
INGREDIENCE • BEZLEPKOVÉ POTRAVINY • ECO
DROGERIE • NOBILIS TILIA • ČÍNSKÁ MEDICÍNA

www.cesminabio.cz

Hormonální jóga nově v OM YOGA STUDIU

A: Londýnská 43, Praha 2
M: 774 262 734, 604 262 749
E: cesmina.bio@seznam.cz

Nový kurz jógy nabízí ženám pražské oM YoGA StuDIo.
Hormonální jóga je vhodná při obtížích způsobených
hormonální nedostatečností
a pro všechny ženy středního věku.
Vždy ve čtvrtek 16.30–18.00 od 4. 10. 2012.

www.omyogastudio.cz.

V JÓGA ATELIÉRU si nenechte ujít:

    

  

při detoxikaci
a s protiparazitními účinky

Doplněk stravy

• Seminář kundaliní jógy
22. 9. 2012 od 10.00, lektorka J. Knopová
• Intenzivní seminář aštanga jógy + jemná vinyasa flow jóga,
29.–30. 9. 2012, lektoři: l. Pokorný a K. Mikulandová
• Intenzivní jógový víkend v Hlavici
26.–28. 10. 2012, lektorky: K. Mikulandová a š. Vitovcová
www.jogaatelier.cz

 

Hledáte jógový seminář, na který byste si zašli?
Chcete strávit příjemný víkend, nebo i celý týden s jógou?
Hledáte studio nebo lektory jógy ve svém okolí?
Chcete poznat zahraniční jógové osobnosti,
které k nám přijíždějí podělit se o své zkušenosti?
Láká vás jógový pobyt v exotické destinaci?
to vše a více najdete na stránkách www.yogapoint.cz

     
   
 
       
 

Mgr. Jarmila Podhorná - NADĚJE
objednávky na tel./fax: 582 391 207, GSM: 737 525 301
poradna: 582 391 254, 798 46 Brodek u Konice 3
e-mail: objednavky@nadeje-byliny.eu

www.nadeje-byliny.eu

YogaPoint.cz – váš rozcestník ve světě jógy
JÓGA DNES
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SOUTĚŽ

SoutĚŽ

Velká podzimní
soutěž s časopisem
JÓGa DnES

Soutěžní otázka:

Co znamená zkratka NLP
a jakého oboru se týká?

Tři výherci obdrží vždy po dvou vstupenkách
na představení Činohry Národního divadla:
` Ionesco nOSOrOŽEC s Davidem Prachařem
Eugene
a Igorem Barešem v hlavních rolích.

Velká podzimní

odpověď zasílejte e-mailem: ctenari@jogadnes.cz,
do předmětu uveďte SOUTĚŽ nebo
poštou: JÓGA DNES, Hellichova 1, 118 00 Praha 1,
na obálku opět uveďte SOUTĚŽ
Soutěžit je možné jen do 1. 11. 2012!
Správná odpověď na minulou soutěžní otázku:
Dne 29. 6. 2012 oslavilo jógové
Energy Studio HEAVEN své první výročí.

Foto: Martin Kámen

Výherci letní soutěže:
Irena Ševčíková, České Budějovice
Víkendový cvičební pobyt pro 2 osoby
Anna Biolková, Frýdlant n. Ostravicí
2 DVD set Powerjóga Edice 2011

Jaro 1/2011

ČTVRTLETNÍK ZDRAVÉHO ŽIVOTNÍHO STYLU

krása vychází ze vnitř

KRÁSA VYCHÁZÍ ZE VNITŘ

Otevřené srdce

Chantal
Poullain

Osobnost

Velká podzimní příloha

Detoxikace
od A do Z

Velká
jarní
příloha

Naplněný život
Simony Stašové
Velká
podzimní příloha

Lehkost bytí
s kundaliní jógou

Více na

na nový DVD set
Více na straně 43

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

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

slevu 50 %

Čaj – Taoistický elixír života

Cena: 49 Kč/3 €

Vyzkoušeli jste už
AcroYogu?
Ájurvéda

Sex, spánek a dech

Meditace

Roční předplatné:
190 Kč/10 €

Více na straně 59

Cena: 49 Kč/3 €

Zahrady a feng šuej

Roční předplatné:
190 Kč/10 € + DÁREK

Předplaťte si 4 čísla JÓGA DNES
lÉto 2012

Otevřete se létu pomocí
záklonů

Změňte svá předsevzetí

Vyhrajte

zájezd k moři za

20 000 Kč!

pouze za 190 Kč/10 €
časopis JÓGA léto 2012.indd 1
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Zářit jako
slunce

Reportáž
Za jógou do Rishikeshe

Jóga po porodu
Kupón na

Poznejte rodinné
konstelace

Velká letní příloha

Nebojme se
stárnout!

Posilněte se na podzim!

Feng
shuej
Makrobiotika Ájurvéda Karmajóga

Rozhovor

Velká letní příloha

Imunita

Petr
Zuska

Je Vojta Dyk
optimistou?

e
s powro dva
p

Jubilantka
Iva Janžurová

SLEVU
NOVÉHO
DVD

P Ř E D P L AT N É Č A S O P I S U

Rozhovor

KRÁSA VYCHÁZÍ ZEVNITŘ

jte
Vyhra
d
víkerjnógou

Rozhovor

KUPON NA

LÉTO 2/2012

LÉTO 2/2011

KRÁSA VYCHÁZÍ ZE VNITŘ

nové cd
MedITaCe
ZaČÁTeČnPRO
ÍKY

Gravidjóga Makrobiotika ájurvéda

JÓGA DNES
Rozhovor

ČTVRTLETNÍK ZDRAVÉHO ŽIVOTNÍHO STYLU

PODZIM 3/2011

JÓGA DNES

ČTVRTLETNÍK ZDRAVÉHO ŽIVOTNÍHO STYLU
JÓGA DNES

KRÁSA VYCHÁZÍ ZE VNITŘ

Tantrická
jóga
pro ženy

PO
ZO
Právě vycháR!
zí

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

co prozradí naše kuchyň?

ČTVRTLETNÍK ZDRAVÉHO ŽIVOTNÍHO STYLU

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

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

PODZIM 3/2010

Martha Issová

JÓGA DNES

Jóga dnes

čtvrtletník zdravého životního stylu

Radim Václav, Jablonec nad Nisou
CD Meditace pro začátečníky

25.5.2012 8:59:19

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

www.jogadnes.cz

KŘíŽoVKA
tajenku posílejte nejpozději do 1. 11. 2012 na ctenari@jogadnes.cz nebo poštou:
JÓGA DNES, Hellichova 1, 118 00 Praha 1, na obálku uveďte KŘÍŽOVKA.
Na tři výherce čekají CD Meditace pro začátečníky s Václavem Krejčíkem.
Správné znění tajenky z minulého čísla JÓGA DNES 2/2012:

Oslavování je vděk za vše, co nám život přináší. (Osho)
Detoxikační náplasti Patch-IT vyhrávají:
Andrea Muzikářová, Brno • Jana Žáková, Plzeň • Věra Břízová, Havlíčkův Brod

KŘíŽoVKA
JÓGA DNES
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PoSlEDNí SloVo
Vypůjčili jsme si slovo intimní
k popsání něčeho, co je skryté,
trochu nepatřičné a velmi osobní.
Bohužel jsme tím degradovali
něco vpravdě vzácného a důležitého.

O intimitě
Markéta Sulánská

www.sulanska.cz

Intimní znamená vnitřní. toto vnitřní se vztahuje
k nám samým, k hloubce naší duše a k našemu kontaktu s ní. Intimita je tedy v prvé řadě psychologickou zkušeností. to ostatní, vnější, je jen zrcadlem
niterného projevu.
Foto: Samphotostock.cz

mistr začátečník
Ladislav Pokorný

www.vinyasayogawebnode.cz

Pokud jste učiteli jógy, dříve nebo později vás pravděpodobně napadne virus „vím a umím víc než ostatní, učím
tu pravou a tradiční jógu.“ Je zvláštní, kolika z nás se toto přihodí, a ještě zvláštnější je, co nás k tomuto přivede.
Většinou stačí vycestovat někam do zahraničí na
několikaměsíční pobyt spojený se studiem a praxí jógy. Někdy stačí jen jeden či dva workshopy se známým
mistrem a už se v nás začíná zhoubně šířit pocit, že
jsme na to konečně kápli, že tohle určitě chápeme tak,
jak to kdysi chápal zakladatel našeho jógového směru. Někdy stačí, aby nás mistr během semináře jednou
větou pochválil, a pocit naší výjimečnosti je na světě.
Na konci celé akce jednu společnou fotečku s legendou a je to doma. Ještě týž den, možná sekundu tato
fotka visí na facebooku i s popisem celého semináře.
Samozřejmě nezapomeneme zmínit onu pochvalu,
která se stává jakousi zárukou naší důležitosti. Jsem si
jist, že víte, co mám na mysli. Je možné, že technicky
jógu zvládáme. Je možné, že jsme poctiví. Je jisté, že
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Pokud máme intimní vztah se sebou,
s projevy a prožitky naší psýchy, jsme
schopni toto intimno přenést i do světa venku. tím je zřejmé, že intimita je
propojení něčeho s něčím, tedy vztahu.
Vztahu vesměs pozitivního, jemného, duševního. Co můžeme nazývat intimním
vztahem? Mnoho věcí…
Můžeme mít intimní vztah s obrazem,
jenž jsme si pověsili do ložnice. S místem,
kam jsme přijeli na dovolenou a které se
dotklo našeho srdce. S přítelem, s partnerem i s cizincem. Intimita může trvat
pár sekund i celý život. Intimní prožitek je
velmi blízko lásce. Je pozitivní a radostný.
Může mít nádech melancholie zázraku,
který se stane a záhy zmizí. Naše duše
v těchto prožitcích vyjde ven a riskuje
zranění, ale vždy jí to stojí za to. Intimita
je dar k naší každodennosti. Neomezuje
jí čas, způsob ani prostředí.
to, co je na intimitě krásné a nekonečné, je prožitek přítomného okamžiku.
Kombinace věčnosti s přítomností. Děje
se teď, v tuto chvíli a v tento přítomný
okamžik, ta jemnost nadšení v nás zůstává navždy.
A to je jeden z mnoha důvodů, proč
nesmíme být lhostejní k životu naší duše.
Proč je třeba hledat nejprve uvnitř a potom venku. Proč citlivě vnímat projevy
naší duše, abychom byli připraveni vnímat a přijmout její dary.

jsme ale ještě nepochopili vnitřní aspekt
jógy. Když se podíváte na skutečného mistra jógy, většinou je skromný, dá se říct až
nenápadný. Má v sobě něco, čemu se říká
„mysl začátečníka“. to je stav, kdy si vše
užívá, jako by to bylo poprvé. Ví, že ví, ale
zároveň je si vědom toho, že toho, co ještě
neví, je mnohem více.
Někdy je opravdu podivuhodné, jak my,
mladí a ještě nezkušení učitelé jógy, dokážeme překrucovat slova a myšlenky jiných.
Na začátku bylo písmeno A a my už našim
žákům cpeme písmeno H. tak to ale chodí.
Na druhou stranu si myslím, že jde o přirozený vývoj každého učitele. Spousta
z nás si těmito „dětskými“ nemocemi musí
projít. Někdo se vyléčí a někdo podlehne
iluzi o své vlastní důležitosti a mistrovství.
Nechť se na mě nezlobí všichni ti učitelé
jógy, kterým při čtení tohoto článku budou skřípat zuby a pohrne se jim krev do
hlavy. Pokud se tak děje, je tento článek
právě pro vás…
šantí, šantí, šantí!
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VŠE PRO PRUŽNÉ TĚLO
A KLIDNOU MYSL

CD Meditace
pro začátečníky

DVD + CD Powerjóga
od A do Z
www.energyobchod.cz

ČASOPIS

I

VÁ S Z V E N A T U R N É

POWERYOGA 2012
s Václavem
Krejčíkem
ROŽNOV POD RADHOŠTĚM
PRAHA • VRCHLABÍ
PLZEŇ • VŠENORY
BRNO • ČESKÉ BUDĚJOVICE
RUMBURK
RYCHNOV NAD KNĚŽNOU
BÍLINA

vinyasa
FLOW
powerjóga
powerjóga
HOT
powerjóga
TERAPIE

VÍCE INFORMACÍ A PŘIHLÁŠKY NA

www.jogadnes.cz

HLAVNÍ PARTNER

meditace

PARTNEŘI

MEDIÁLNÍ PARTNEŘI

ENERGY dokondice
O B C H O D

Powerjóga LIFE koncept

