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Je to zvláštní rok, tenhle tolik proklamovaný
mystický 2012. Myslela jsem, že jsem připravená… No, to bylo poněkud bláhové. od Jaroslava Duška jsem věděla, že planeta vibruje
a že je to v pořádku. říká to ve svém představení čtyři dohody. S nástupem nového roku
jsem se pomalu začala smiřovat s faktem, že
i naše domácnost poměrně vibruje. Postupně
nám totiž dvakrát shořela lednička, rok po záruce, dvakrát se něco pokazilo v motoru auta,
a když mi v době uzávěrek tohoto čísla totálně
a neopravitelně klekl počítač, říkala jsem si, že
třikrát a dost (myšleno tři technické segmenty našeho mikrokosmu). v hrůze jsem však zanedlouho zjistila, že vibrace pokračují – zmrzly
mi totiž všechny milované květiny na terase,
tedy až na otrlý přísavník pětiprstý, původem
z vysočiny. A to mě opravdu rozlítostnilo. Nakonec jsem však musela přistoupit na teorii, že
skryté smysly dění kolem sebe vidíme až z odstupu. Díky té rostlinné zkáze jsem totiž zažila nádherné nedělní ráno se svým kamarádem
– zahradním architektem při výběru nových
rostlin a jejich sázení a nakonec úplně dětskou
radost z té čisté energie, kterou teď na terase
vyzařují. Tak tady sedím, koukám se na ty nové
zelené členy domácnosti – a navíc po pěti letech poprvé sedím na židli a u stolečku – onen
kamarád mě totiž přesvědčil, že se tam tohle
sezení fakt vejde – a jsem opravdu šťastná…
Takže ono asi skutečně platí, že vše zlé je k něčemu dobré. A ještě na jednu věc jsem zapomněla – to nedělní ráno totiž svítilo slunce!
Prozářené léto vám přeji!
Kateřina ondroušková
P.S. O tom, co může rozzářit vás, se dočtete v naší
letní příloze a energii rostlin se zase věnuje seriál
o feng šuej…
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Optimista jsem byl vždycky,
jen jsem to nevěděl…
Právě jsem si koupila vstupenky do
ChapiteauX, kde v červnu budete
hrát společně s kolegy z La Fabriky.
Divadelní budovu vyměníte za cirkusový stan – těšíte se na tuhle změnu?
Máte už nějakou podobnou zkušenost?
Zkušenost z chapiteau máme několikanásobnou. Ať už z festivalu Letní Letná,
nebo z festivalů zahraničních. Ale abychom měli své vlastní chapiteau, to se
nám ještě nepodařilo. Nicméně já se tohoto projektu účastním jen zřídka, jelikož již v té době budu hrát na Letních
Shakespearovských slavnostech.

Radúz a Mahulena (s P. Beretovou)
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Patří k oblíbeným i Radúz v Národním?
Momentálně se mi poštěstilo dělat opravdu pouze ty věci, které doopravdy chci.
Tudíž i Radúz patří mezi mé oblíbené.
I když velmi náročné, jelikož dost často
hrajeme tzv. dvoják, to jest dvě představení za sebou, a to pak s Pavlou Beretovou
(Mahulena) chodíme s jazykem na vestě.
Preferujete v poslední době spíše divadlo, nebo koncerty?
Musím říct, že spíše koncerty. Začínám
zjišťovat, že mi pravidelné opakování
představení vyhovuje čím dál méně. V tom
je koncert jiný. Pokaždé jinde. Pokaždé jiné
spektrum lidí. Navíc teď chystám i projekt
s brněnským B Side bandem (big band),
které si vlastně celé chystám a vymýšlím
sám, takže opět jiná zkušenost.
Foto: ND/V. Kronbauer

...říká herec a zpěvák
VOJTA DYK. Jeho rozsah (nejen hlasový) je
opravdu obdivuhodný
– vidět jej můžeme nejen v Národním divadle
jako Radúze, ale i v několika inscenacích
v La Fabrice, v létě
na Shakespearovských
slavnostech a samozřejmě se skupinou
Nightwork.

Které ze svých rolí v La Putyce máte
nejraději?
Myslím, že se ani nedá mluvit o nějakých rolích… Mám zkrátka rád Cirk La
Putyka obecně. I když přiznávám, že
díky svým ostatním projektům a zálibám teď La Putyku dost zanedbávám.

Je pro Vás úspěch na pódiu nebo na
divadelním jevišti zdrojem energie?
Je to samozřejmě zdroj, ale také pohlcovač. Spíš se jedná o nějakou výměnu, která musí být rovnocenná. Jakmile je na

nějaké straně deficit, tu stranu to nemůže
bavit.
Říkáte, že prožíváte šťastné období... Máte čas si ho užít?
To období je šťastné právě proto, že si
ho mohu užít.
Jste obdivovaný mladý umělec, popularita Vám jistě vzala podstatný kus soukromí. Už s tím faktem nějak dokážete
pracovat?
Myslím, že už ano.

Vojtěch Dyk

Jaký humor máte rád?
Absurdní, chytrý, nenápadný... Monty
Python, Douglas Adams, Cimrmann…
V Kultovním představení si hrajete
jako děti... Čím a proč Vás fascinuje
dětský svět?
Fascinuje mě svou přímostí, upřímností, hravostí, nevypočitatelností a dětskou naivitou. Všechny tyto atributy by
podle mě mělo mít každé improvizační představení. Proto může být dětský
svět i zdroj zkoumání.
Četla jsem, že se v poslední době snažíte být optimistou – daří se Vám to?

Jako Havran ve Sněhové královně

Věřím, že ano. Ale já jím asi vždycky byl,
jen jsem to v některých obdobích svého
života nevěděl.
Jaké hodnoty dnes vnímáte jako pro
život podstatné?
Všechny hodnoty vyplývající z osobní
svobody člověka...
Jak nejraději relaxujete? Blíží se léto
– kam se vydáte?
To ještě vůbec netuším, snažím se teď nic
neplánovat a zatím mi je tak dobře.
Kateřina Ondroušková

Foto: Matěj Procházka

Pochází z významné rodiny básníka
Viktora Dyka a je synem majitelky
nakladatelství Emporius Věry Dykové a spisovatele Radko Pytlíka.
Od dětství zpíval v pěveckém sboru Pueri Gaudentes. V době středoškolských studií hrál amatérské
divadlo v Divadle Radar a v Divadelním spolku Arthur účinkoval v Noci
na Karlštejně. Po maturitě vystudoval herectví na DAMU. V roce
2008 vstoupil do stálého angažmá
Národního divadla a současně působil v několika menších divadlech,
např. Divadlo v Dlouhé, Divadlo Ta
Fantastika, A Studio Rubín a nakonec zakotvil na scéně holešovického divadla La Fabrika, ve kterém
setrvává dodnes. La Fabrika se pro
něho stala místem pro realizaci
vlastních projektů. Nezahálel však
ani na filmovém poli – pomyslným
schůdkem do síně slávy se pro něj
stal veleúspěšný film Ženy v pokušení, v němž ztvárnil mladého záletníka. K této vášnivé komedii, pyšnící
se cenou za divácky nejúspěšnější
film roku 2010, nazpíval společně
se svou kapelou Nightwork píseň
Slunce v duši. Jeho posledním filmovým počinem byla jedna z hlavních
rolí ve filmu Signál.

Foto: ND/H. Smejkalová

Zdá se, že sudičky Vám nadělily do
vínku vše, co mohly. Přesto, schází
Vám nějaký um či talent?
Ano, neumím jíst hůlkami, někdy
mám dny, kdy neumím nebýt líný
a vlastně když nad tím teď přemýšlím,
tak neumím hodně věcí...
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STYLY JÓGY

Foto: Archiv autorky

Jin jóga vstoupila do mého života jak jinak než jin způsobem. Co slůvko „jin“ znamená?
Vychází z taoistického konceptu jin a jang. Jin je skryté, tmavé, chladné, nepohyblivé, směrem
dolů, klidné, země. Jang je odkryté, světlé, teplé, pohyblivé, směrem nahoru, nebe.
Jedno neexistuje bez druhého a v porovnání s jiným prvkem může jin přejít v jang a obráceně.

JIN JÓGA
Misa Derhy
www.freehugyoga.com
Rok jsem narážela při surfování na internetu na jin jógu a jméno Paul Grilley
jsem zahlédla několikrát. Nezájem. Příliš jsem se soustředila na budování své
flexibility a výdrže. Přišla chvíle, kdy tě-

Charakteristika jin jógy
Má 20 základních pozic.
výdrž v pozicích je 2–10 minut.
zaměřuje se na
pojivovou tkáň, ne na svaly.
Svaly jsou uvolněné, nikoliv napjaté.
Je statická, nikoliv
kocentrovaná na pohyb.
Klouby se pohybují ve
svém plném rozsahu.
Jin a jang způsob
cvičení se vzájemně doplňují.
Nedílnou součástí jin
jógy je čakra meditace,
otevření energetických center těla.
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lo už jen bolelo a můj škorpion neboli
hanumásana pořád nebyla ideální. Měla jsem pocit, že čím více, tím hůře!
Dnes už vím, že jsem zaměnila jógu s ásanou a soutěžila jsem sama se
sebou, což podstatou jógy vůbec není. Zároveň to byl zřejmě důvod, který
jsem potřebovala, abych si uvědomila,
že tudy cesta nevede.
Jin jóga se tedy vyloupla ze své temnoty a schovanosti, přišla mi zpráva, že Paul
Grilley má týdenní učitelský trénink
v Singapuru, a jelikož to je město, kde se
narodila má dcera a mám tam dobré přátele, rozhodla jsem se udělat si výlet.
Překvapení bylo veliké. Sto lidí v jednom velkém sále, týden, hodinu po
hodině, s intenzivní teorií a praxí. Na
první pohled klidný stabilní pohyb mi
dal tak zabrat, že jsem večer padala do
postele mrtvá únavou.

Jaký je tedy rozdíl mezi jin jógou
a powerjógou, nebo jinou
dynamickou jógou?
Jin jóga funguje na principu zubních
rovnátek. Zkuste na zub, který chcete

narovnat, působit silou a každý den
do něj ťukejte systematicky a silou.
Po pár týdnech vám vypadne. Pokud
však dáte na zuby rovnátka s lehkou
zátěží, zato velmi dlouhodobou, vyvinete tlak, zub se kouzelně srovná.
Pravidla každého moderního cvičení,
ať už se jedná o zvedání závaží, lyžování, nebo jógu, říkají, že bezpečnost
pohybu tkví především v nezatěžování kloubů. Pokud namáháte pojivové
tkáně v jejich maximálním rozsahu
nebo vyvinete znenadání velkou sílu
na kloub, dříve nebo později si ublížíte.
Jin jóga se však nezaměřuje na svaly, ale právě na pojivovou tkáň a klouby. Práce s touto částí těla je rozdílná.
Místo rytmické kontrakce a uvolnění, které protahují sval, pojivová tkáň
reaguje nejlépe na dlouhodobé, pomalé a rovnoměrné zatížení. Pokud
jemně protáhnete pojivovou tkáň
tím, že budete držet jin pozici delší
dobu a uvolněně, zareaguje tělo tím,
že zesílí a protáhne se, což přesně
chceme!

PozNEJTE JÓGovÉ áSANY

GARUDÁSANA
Foto: Samphotostock.cz

pozice orla

Rovnovážná a koncentrační ásana
rozvíjející vnitřní sílu a kloubní ohebnost.
Garuda – orel, mytický bájný pták
Provedení

Roztáhněte paže jako křídla a s výdechem překřižte
levou paži přes pravou. Pokrčte je, obtočte a spojte dlaně proti sobě. S výdechem pokrčte levou nohu a překřižte pravou dolní končetinu přes levou tak,
aby se pravý nárt dostal za levé lýtko. S nádechem
roztáhněte žebra, protáhněte se, jako byste chtěli vzletět do výšin. S výdechem podřepněte a lokty zvedněte do úrovně ramen. Pozornost zaměřte na své dlaně. v jiné variantě je možné stlačit
lokty dolů na hrudník.

TIP!

Podřepnete-li a stlačíte-li
lokty dolů k hrudníku,
dojde ke zmáčknutí
třísel a podpažních
jamek, což stimuluje
proudění lymfy, a podporuje tak imunitu.

Modifikace

Nedovolí-li vám tělo umístit
nohu za lýtko, opřete ji na
vnější straně levého kotníku
o prsty.

Účinky

Stimulace pohlavních orgánů
a lymfatických uzlin, posílení dolních končetin, protažení svalů zad v oblasti lopatek
a bederní části páteře. intenzivní uvolnění oblasti skloubení (sakro-iliakální, křížovokyčelní skloubení). Pro všechny základní klouby: hlezenní,
kolenní, kyčelní a ramenní je
pozice stimulátorem k pružnosti. v pozici orla dochází
k silné koncentraci a rozvoji
rovnováhy.

Kontraindikace

špatná ohebnost kloubů,
artróza kloubů, mohutné
svaly dolních končetin, porucha rovnovážného centra.

Co skrývá pozice orla?

Jasný ostrý pohled orlovi umožňuje lovit a dosáhnout svého cíle. S jasnou
myslí, přímou koncentrací dokáže z ptačí perspektivy vidět jasně a zřetelně
vše, co sleduje a loví.
z psychologického pohledu se orel dívá na zem, letem v kruhu centruje
svou pozornost a s naprostou koncentrací útočí. Útočí na překážky, strachy
a zlozvyky, které mu zabraňují ve vítězství. orel je symbolem vítězství a nadhledu. z perspektivy svého postavení lovce stanovuje své cíle pevně s hlubokým klidem a rozvahou. Krouží, a tím upevňuje své rozhodnutí vrhnout se
plně na jeden cíl. Rychlým sestoupením na zem zasáhne cíl, drží ho a rozvíjí.
Nenechá se zastrašit, protože koncentrace k dechu mu nedovolí mít roztěkanou mysl. Pokud není výsostně přesvědčený o svém cíli, raději přidá ještě
jeden vzdušný kruh a pak přijme rozhodnutí. i když je orel ctnostný a silný
pták, stejně jako sokol, musí po čase sestoupit na zem. Musí najít cestu zpět
dolů. Tak jako mysl vznášející se v meditaci ve výšinách musí najít cestu zpět
ke každodennímu životu, musí se orel, poté co vzlétne, vrátit zpět na zem.
A tak balancujte na jedné nebo druhé noze, věnujte si čas a meditujte.
Propletené končetiny vedou energii spirálovitě vzhůru a napomáhají v meditaci. Meditujte o svých překážkách na cestě, ale nechte je volně proudit.
Rozpoznáte je, když se jako orel pohroužíte do svého nitra a zklidníte se.
Skrz pozici orla můžete vyčistit staré zlozvyky a vykročit na novu cestu.

Když jste v orlovi, meditujte o možných otázkách:
• Co jsem udělal špatně?
• Jaké jsou mé strachy?
• Co jsou má vítězství?
• V čem tkví má agresivita orla a jak se projevuje?
• Co to znamená být vizionář, který poznal perspektivu?

Lidské učení vzniká skrze chyby a úspěchy. Tato ásana nám nabízí možnost získat perspektivu, kterou lze chyby oslabit a současně posílit úspěch.

Mýtus orla

Garuda je mytický pták, Krišnův povoz. Když Radha, láska Krišny, opustila zemi, Garuda jí nabídl svezení na svém hřbetu. zamířili spolu daleko
od země do Goloky, Krišnova nebe.
vytvořte si vlastní mýtus, který bude odrážet Garudu, mocného, bájného ptáka, nebo orla!
Inspirace: Hatha yoga: the hidden language: symbols, secrets, and metaphor,
Swami Sivananda Radha. Timeless books 2006, Canada.
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II. JÓGA DNES

KONFERENCE
6.–7. 10. 2012
Program sobota 6. 10. 2012
9:00–11:00 • Aštangajóga – primary series a záklony • L. Pokorný
11:00–12:00 • Pránájáma – úvod do základních dechových technik • v. švecová
12:30–14:30 • Jógová terapie • S. Nikolićová
14:30–15:30 • Filosofie jógy: Pataňdžaliho Jógasútry • M. Derhy (v češtině)
15:30–17:30 • Krok za krokem k balančním pozicím na rukou • v. švecová
17:30–18:30 • Jin jóga • M. Derhy
18:30–20:00 • vinyasa FLoW powerjóga s meditací • v. Krejčík

Program neděle 7. 10. 2012
9:00–11:00 • Prana vashya Yoga • P. Smil
11:45–12:45 • Powerjóga hoT • J. šamberger
13:00–15:00 • Květ tvoření, vytváření vlastní reality • M. Sulánská
15:15–16:45 • Jógová cesta skrze čakry • K. Mikulandová

Cena 2 dny: 2550 Kč (po slevě 15 % cena 2168 Kč)
Sleva 15 % platí do 30. 6. 2012. Jako dárek získáváte cD Meditace pro začátečníky.
cena od 1. 7. 2012: sobota 1600 Kč • neděle 1200 Kč. Sleva pro pojištěnce VZP 10 %.
Konference se koná v Energy Studiu hEAvEN Praha 2 – Uruguayská 11

Přihlášky: recepce2@energystudio.cz

Zdravý oběd s Whirlpool a velká tombola jako bonus!
PARNEŘI

ENERGY
dokondice
Powerjóga LIFE koncept

O B C H O D

MEDIÁLNÍ PARTNEŘI

z hoDiNY JÓGY

i. čáST

PROČ

Na začátku lekce jógy si sednete do
zkříženého sedu, spojíte dlaně na
středu hrudníku a vnímáte vše, co
se odehrává v těle i mysli. Stahujete
se dovnitř sebe sama a odpoutáváte
svou pozornost od proživšího dne. Jako byste hledali kořeny ve svém nitru.
Najednou se z úst instruktora ozývá
zpěv. Někdo se lekne a druhý se přidává buď sám pro sebe, nebo ve společnosti všech návštěvníků lekce.
Nejdůležitější mantrou je oM (spojení). Svou rezonancí A-U-M rozvibrovává celé tělo i mysl, a když se ještě spojí dlaně do namaskára mudry – spojení dlaní před hrudníkem
a lehkou poklonou, naše bytost zažije
vnitřní prožitek pokory a míru.
Pozdrav „namasté“ vyjadřuje úctu
a respekt, a i když se vysloví pouze slovo „namasté“, nebo se jen spojí dlaně
před hrudníkem, druhá strana ví, oč
běží: „Skláním se před tebou,“ nebo více literárně: „z klidného tichého
místa uvnitř sebe se klaním klidnému
tichému místu v tobě, a když se oba
setkáme v tomto místě, splyneme
v jednoho.“ Tyto věty vypovídají o hluboké symbolice spojených dlaní.

PROČ

se na hodině opakuje stále
stejná sestava ásan?
Lekce vinyasy, které vždy pokračují stejnou sestavou, mohou pomoci neměnností vytrhnout se z rozptylování myšlenkami, co bude dalšího, a dovolují

Foto: Shutterstock.com

instruktor začíná lekci zpěvem
mantry OM?

Zažili jste na své lekci?
Václav Krejčík

www.energystudio.cz

mysli, aby se ponořila do spojení dechu, pohybu a zkušenosti z praktikování jógy. Tím, že se cvičí stejná sestava dokola, nebojíme se toho, co přijde
v dalších pozicích, a můžeme se plně věnovat rozvoji dané sestavy.

PROČ

se s námi instruktor na začátku
lekce modlí?
Před tím, než začnete cvičit, si vytvořte
sankalpu (záměr). vytvoření sankalpy
vám může pomoci při dosahování vašich cílů. Bez záměru jsou jógové ásany
pouze pohyby těla postrádající hlubšího významu. vytvořením záměru vytvoříte pozadí pro vnitřní probuzení.
Smysl jógy je probuzení. oblíbený Svá-

mí Satjánanda řekl: „Když se sankalpa
stane řídicí silou, všechno, co děláte ve
svém životě, se setká s úspěchem.“ Protože záměr je mocný pomocník, po jeho přijmutí se stáváte více intuitivními
k řešení vlastních záměrů nebo k obdržení vizí s tím souvisejících.
A tak se na začátku lekce můžete setkat se společnou sankalpou, kterou
chce cvičitel nastavit nějaké pravidlo při
práci v lekci. Například: „Dnes se soustřeďte na nenásilné provádění pozic
a sledování, odkud pramení síla při cvičení. Soustřeďte se na pravidelný dech
a nechte se jím unášet po čas celé lekce.“ Touto informací instruktor pracuje
s jama a nijama, a učí vás neubližovat si
v pozicích, ale respektovat tělo takové,
jaké je, a pozici mu uzpůsobit.

inzerce
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STYLY JÓGY

Otevřete
se létu
pomocí
záklonů
Léto je konečně tady!
Otevřete svoje srdce a načerpejte
energii a dobrou náladu
pomocí této sekvence záklonů.
Dana Beierová
www.yogapoint.cz
Záklony otvírají a protahují hrudník, ramena, břicho, kyčle a přední stranu stehen,
a zároveň posilují do hloubky zádové svaly.
Stimulují funkci ledvin, nadledvinek i štítné žlázy. Pomocí záklonů otvíráme místa,
která byla dosud uzavřená, nejvíce srdeční
čakru – povzbuzujeme tak svoji sebedůvěru a otvíráme se svým emocím.
Silné svaly na zádech, které pomocí záklonů budujeme, nám umožní pohodlně sedět nebo stát vzpřímeně při každodenních
činnostech. Dodávají nám energii, protože uvolňují napětí a blokády v oblasti krku,
hrudníku, břicha a pánve. Udržují páteř
zdravou a ve správném postavení.
Při provádění této sekvence neusilujte tolik o její perfektní provedení, raději se
zaměřte na to, jak vás pozice postupně otevírají, dodávají vám elán a energii. Užívejte si
je, vždyť o tom je léto!
Na začátek se pohodlně posaďte na
podložku, páteř je vzpřímená a hrudník otevřený. Na několik minut klidně
dýchejte a soustřeďte se na svůj dech,
pomalu prodlužujte výdech. Stanovte
si záměr cvičení. Na zahřátí si zacvičte 3–5x oblíbený pozdrav slunci. Zkuste při něm nikam nespěchat a užívat si
každý pohyb.
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Foto: Miroslav šneberger

Pozice 1
zaujměte pozici střechy (adho
mukha svanasana), dejte pravou
nohu mezi dlaně a s nádechem
se zvedněte tak, aby hrudník byl
v prodloužení zadní nohy („poloviční bojovník“), paže upažené
do stran. S výdechem se zvedněte
do pozice bojovníka I (virabhadrasana i). hrudník je otevřený v mírném záklonu a paže jsou vzpažené.
S nádechem se vraťte do polovičního bojovníka a s výdechem zpátky
do mírného záklonu. zopakujte
3x a pak se s dalším výdechem přesuňte do střechy. Proveďte na
opačnou stranu.

Pozice 2
z pozice střechy se s nádechem otevřete do psa s hlavou vzhůru (urdhva mukha svanasana). hrudník je
otevřený, bedra zůstávají široká, ramena směřují dolů a dozadu, lokty jsou propnuté a nohy se opírají
o kolena a nárty nebo jen o nárty
(viz obr. 2). S výdechem se vraťte
do střechy. zopakujte 3–5x a pak se
vraťte do střechy. Prodýchejte v pozici střechy na 3–5 dechů, páteř je
dlouhá a s každým výdechem uvolňujte napětí, které v sobě cítíte.

Pozice 3
Přesuňte se přes klik do lehu na břiše. Pokrčte obě nohy v kolenou,

chytněte si nárty rukama a s nádechem zvedněte ramena a hrudník od podložky do pozice luku
(dhanurasana). Tlačte nárty do
svých dlaní, ramena jsou otevřená a uvolněná k zemi. S výdechem
pozici uvolněte a s dalším nádechem se do ní zase zvedněte. zopakujte 3–5x. Uvolněte se na zem, na
několik dechů prodýchejte a pak se
vraťte zpátky do střechy.

Pozice 4
Přejděte do vysokého kleku. Položte si dlaně na hýždě, lokty směřují dozadu. S výdechem pomalu
otevřete hrudník do pozice velblouda (ustrasana). S nádechem
uvolněte zpátky, s dalším výdechem se zakloňte kousek víc
a s nádechem zase uvolněte. Ruce
při tom posouvejte vždy o kousek
níž, až dosáhnete na paty (pokud
je to příliš daleko, dejte špičky nohou pod sebe). hlavu zakloňte
jen, pokud vám to je příjemné (viz
obr. 4), jinak nechte hlavu v prodloužení páteře a dívejte se před
sebe nahoru. vydržte na 3 dechy
a pak se s nádechem vraťte do sedu na patách a odpočiňte si.

Pozice 5
Přejděte do lehu na zádech. Postavte chodidla na zem, kolena
pokrčená, paže podél těla. S ná-

4

3

dechem zvedněte boky ze země do
pozice mostu, nechoďte hned úplně
nahoru. S výdechem se vraťte zpátky
na zem. zopakujte 3x, pokaždé o kousek výš. vraťte se zpátky dolů a odpo-

5

čiňte si. Pak dejte dlaně vedle hlavy,
prsty směřují k tělu, lokty jsou pokrčené a směřují ke stropu. S nádechem
zvedněte trup nahoru do pozice kruhu (urdhva dhanurasana). vydržte na

3 dechy a opatrně se vraťte na zem.
Na závěr si udělejte oblíbenou rotaci vleže na zádech a poté přejděte
do závěrečné relaxace v pozici mrtvoly
na 10 minut.

inzerce

Chcete se naučit aktivně relaxovat, meditovat či jen odpočívat v krásné přírodě?
Začínáte, nebo pokračujete ve cvičení powerjógy?
Chcete se naučit správně cvičit powerjógu?
Chcete pilovat techniku pozic powerjógy?
Pojeďte s námi na víkend do Letkova u Plzně a užijte si volno s programem

Powerjóga BootCAMP
24.–26. 8. 2012

Instruktoři: Václav Krejčík, Jakub Šamberger a Katka Bílková
Místo konání: Sportpenzion Pohoda, Letkov u Plzně, přímo u sjezdu z dálnice.
U penzionu je chovný rybník a lesy. Doporučujeme vzít s sebou kola. V místě je
wellness centrum, masáže, pedikúra, tenisové kurty a samozřejmě restaurace.
www.sportpenzionpohoda.cz

Cena víkendu: 3499 Kč
Cena pro majitele členství Energy Studia, nebo pravidelné návštěvníky víkendových pobytových
akcí: 3150 Kč (v tomto případě napište do přihlášky číslo vašeho aktivního členství – ID,
nebo datum posledního víkendu, který jste s námi absolvovali).
Cena obsahuje: ubytování 3 dny/2 noci ve dvoulůžkovém pokoji (možnost přistýlky, nebo vícelůžkového pokoje)
• 2x bohatá snídaně • sál pro pohybové aktivity
• cvičební program (powerjóga, hathajóga, vinyasa jóga, meditace a relaxace)
Časové rozložení: pátek 18.00–20.00, sobota 7.30–9.00 a 16.00–19.00, neděle 8.00–9.00.
Změna programu vyhrazena.

Přihlášky zasílejte na: akce@energystudio.cz

w w w. e n e r g y s t u d i o . c z
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PRiNciPY JÓGY v PRAXi

Foto: Samphotostock.cz

Jóga se nevylučuje se zdravým a nenásilným jádrem
všech, a tedy i evropských duchovních učení. Jama
a nijama (příkazy a zákazy, resp. návody a doporučení) se podobají biblickému desateru a mohou zklidnit náš život řádem a obohatit jej smyslem; jógou
bychom se přitom neměli zabývat jen během cvičení v oblíbeném studiu, může nás inspirovat neustále,
a to i ve vztazích s jinými lidmi. Rodina je nejbližším
okolím a vztahy v ní patří mezi naše nejdůležitější, ale
často také nejkřehčí. Rodiče a sourozence si zpravidla
nevybíráme, partner nás dokáže překvapit i po letech
a děti jsou darem i nadělením.

JAMA

NIJAMA

AHINSA  neubližování

ŠAUČA  čistota

Neubližování v rodině je citlivé téma. Nemusíme zacházet až
k extrémním případům násilí, stačí si uvědomit, kolikrát nastane situace zraňujícího nedorozumění. Právo rodičů rozhodovat o svých dětech je nezpochybnitelné, ale je dobré
rozhodnutí otevřeně vysvětlovat.

v rodině je čistotou míněna především čistota úmyslů. Rodiče
nesou velkou zodpovědnost při rozhodování za své děti. Možná se ne vždy rozhodujeme úplně správě, ale měli bychom činit
tak, jak nejlépe dovedeme. A chovat se vždy tak, abychom se
dokázali před svými dětmi obhájit.

ASTÉJA  nekradení
Nekradení v rodině můžeme chápat také jako neuzurpování si
toho, co náleží jinému. Ať už se
jedná o výhody některého sourozence, nebo čas jednoho z rodičů.

SATJA  nelhaní

Jama
a nijama
v rodině

Lež má krátké nohy. Rodiče
drobné lži svých dětí často rychle prokouknou. Měli bychom si
však uvědomit křehkou hranici
mezi trestem za lež a trestem za čin. Pokud se dítě naučí,
že říkat pravdu se nevyplatí, bude se jen učit lhát lépe. Také není rozhodně dobrým příkladem, pokud si rodiče lžou
navzájem.

BRAHMAČARJA  nevášnivost
Bývá bolestné, co bylo vyřčeno v afektu. zejména rozhodování by mělo probíhat s chladnou hlavou. Děti tak vidí, že
i velké trable se dají zvládat v klidu. i v případě neshod mezi
rodiči navzájem bychom měli zůstat nad věcí a rozhodně do
případného sporu nezapojovat své potomky.

APARIGRAHA  neulpívání
Neustále připomínat dřívější prohřešky je oblíbeným způsobem, jak své blízké potrápit. Nic dobrého však tato metoda
nenese, jen další zbytečné spory. co bylo vyřešeno, ať zůstane
pouze dobrou či špatnou zkušeností k ponaučení.

SANTÓŠA  spokojenost
Spokojenost v rodině je dána především spokojeností každého jejího člena nebo členky. Kompromisy
jsou nutné, ale je možné zachovat
i určitou míru svobody k realizaci
vlastního pocitu štěstí. Není nutné dělat vše společně, ale společně
sdílet radost.

TAPAS  sebekázeň
Sebekázeň znamená přijmout svou
spolu/zodpovědnost za chod rodiny a její fungování. Nemůžeme se už rozhodovat pouze sami za sebe, neboť důsledky našich rozhodnutí nese rodina jako celek.

SVÁDHJÁJA  poznání
Pokud se jedná o rodinu, učí se nejen děti od rodičů, ale také
naopak. Každý den přináší něco nového. Pokud rodiče dokážou přiznat, že nejsou neomylní, může komunikace v rámci rodiny získat úplně nový rozměr.

IŠVARAPRANIDHÁNA  uctívání osobního boha
Rodina je dlouhodobý projekt, na kterém je třeba s láskou
i rozumem pracovat. Tím více nás okouzlí chvíle, kdy není
nutné nic vysvětlovat. Kdy cítíme, že je vše, jak má být. Pokud si totiž přece jen nejsme jistí, zda život má skutečně nějaký hlubší smysl, linie rodu by neměla skončit u nás. vždy je
naděje. A víra jí dává smysl.

Nikdo z nás není dokonalý. Dodržovat principy jama a nijama není snadné. Vždy ale můžeme začít tím, že se zastavíme
a zamyslíme, co by některý konkrétní princip mohl do našich vztahů vnést dobrého. Namasté!
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o transformaci duše
Každý den činíme mnoho rozhodnutí o tom, jakou tvář
světu ukážeme. Někdy jsou tato rozhodnutí podvědomá, jindy
zcela logická. Naše zkušenosti nám říkají, jaká reakce je pro
nás nejvhodnější, abychom nebyli zraněni, nevypadali jako
slaboši nebo neztratili image, kterou jsme tak dlouho budovali.
Máme mnoho podob, za které se můžeme schovat, masky,
které nás chrání. To jsou každodenní projevy ega, praktického já,
vybudovaného vzorci z prostředí, ve kterém jsme vyrůstali.

The Self – projevy Jáství
Markéta Sulánská

ce, kdy pod náporem okolností (většinou dramatických) jsme staženi ze své
psychické kůže. Sebeidentita nám leží u nohou a je nepoužitelná. Masky
a role vybledly a my se cítíme bezmocní. Otevře se zcela nové poznání sebe
sama, které je křehké a zranitelné. Už
nechceme soutěžit ani se životem ani
sami se sebou. Cítíme soucit ke starci,

Vyvrcholením psycho-spirituální krize je poznání, že se
smrtí ega se napojíme na mnohem mocnější síly, než je
naše vlastní, a získáme moudrost tyto síly používat ve
prospěch lidstva, planety a vesmírných zákonů.
který se bez cíle brouzdá ulicí, obdivujeme barvu trávy, která je náhle zářivější než včera. Cítíme lásku ke všemu,
co nám přijde na mysl. Radost a láska.

podstaty září do každé vteřiny života.
Existence se rozšířila za hranice rozumového a smyslového vnímání a vesmír
plný lásky Jsem Já Sám.

Foto: Samphotostock.cz

Pokud se rozhodneme prolomit
tyto vzorce, dosahujeme poznání
o motivech našich emocí, o tom proč
reagujeme tak či onak a zda jsou tyto
reakce pro nás nadále akceptovatelné. Projdeme transformací a přijmeme
i svou negativní část – svůj Stín (shadow). Naše osobnost se projeví se všemi
talenty. Víme, kdo jsme v tomto životě.
To je poznání reálného já (real self), našeho egoistického já. Dále svou osobnost rozvíjíme a procházíme integritou
středu. Prošli jsme temnou nocí duše a nechali staré vzorce umřít. Cítíme
se pevní, rozumní a náš život funguje.
Jsme sebeaktualizovaní a svobodní. Životní role a masky používáme vědomě.
Chvíli si užíváme euforie života, vědomí sebeidentity. A pak se odehraje
něco pro nás velice důležitého. Situa-

www.sulanska.cz

Záříme sami sebou. Poznali jsme, že se
v nás nachází další rovina bytí, kterým
je naše vyšší neboli transpersonální Já
(higher self). A nastává další období
temné duše. Pracně vybudované ego se
nechce jen tak vzdát nadvlády a předkládá mnoho situací, proč zůstat ve
stavu real self. Máme pocit, že s našimi
krásnými prožitky nemůžeme v dravé společnosti přežít a že být osvícen je
velmi zranitelné. Nicméně uvědomění, že na nejhlubší rovině jsme ze stejné esence jako zbytek universa, nám
dodává sílu k závěrečné transcendenci.
Potřebujeme hlubší smysl našich skutků. Vyvrcholením psycho-spirituální
krize je poznání, že se smrtí ega se napojíme na mnohem mocnější síly, než je
naše vlastní, a získáme moudrost tyto
síly používat ve prospěch lidstva, planety a vesmírných zákonů. Vyšší Já je
pozorovatelem a dirigentem zároveň.
Vede touhy ega k osvobození a vytváření lepšího světa. Zná všechny podosobnosti sebe sama a život je harmonickou
souhrou velkého orchestru. Světlo naší

JÓGA DNES
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Terapie
Rebirthing neboli vědomé energetické dýchání je metoda k uzdravování, osobnímu růstu a spirituálnímu
probouzení. Otcem myšlenky a celé
této techniky je Leonard Orr a světlo světa spatřila už v roce 1974. Od
té doby si získala řadu příznivců
a miliony praktikujících po celém
světě. Metoda vědomého dýchání je
dostupná také u nás.
A jak rebirthing funguje? Podstatou celého sezení se speciálně
vyškoleným terapeutem je dýchat
takovým způsobem, že nádech
a výdech na sebe navazují neprodleně, tedy bez mezer, v nepřerušovaném rytmu. Probíhá tedy
tzv. spojený dech. V podstatě to
znamená naučit se znovu přijímat energii (pránu) stejně jako vzduch, tak jak jsme to dělali
nevědomě jako děti. Během života ale nasbíráme řadu negativních myšlenek a zkušeností, které
správné dýchání výrazně blokují.
Další bloky představuje vůbec
průběh samotného příchodu na
svět, výchova v rodině, neuvědomělá tendence ke smrti nebo zážitky z minulých životů. V dnešní
době se k nim navíc velkou měrou přidává také současný způsob života, sedavé zaměstnání
a všudypřítomný stres. Bohužel
jen málokdo v dospělosti dýchá
správně...

O tom, že bez dechu není život, není pochyb. A věděli jste také, že je možné se pomocí dechu a správného dýchání přiblížit
zdravému a vědomějšímu životu? Kdo by to byl do tak „samozřejmé“ součásti našeho každodenního života vůbec řekl?

Rebirthing

návrat k sobě samému
Mgr. Martin Bartošek

www.martinbartosek.cz

Foto: Samphotostock.cz

Bloky – zásobárna zadržené
energie
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O narušeném dýchacím mechanismu spuštěném při porodu už
řeč byla. Stejné bloky si ale způsobujeme při prožívání strachu, hněvu, bolesti či radosti, kdy často svůj
dech potlačujeme. To, jak vnímáme sami sebe, jaký vztah máme ke
světu a jaký si myslíme, že má svět
vztah k nám, je ve většině ovlivněno porodem a našimi zkušenostmi
z dětství. Naše reakce v mezilidských vztazích nebo v zaměstnání
jsou tak často nevyřešenými dětskými reakcemi.
Rebirthing je bezpečnou a velmi jemnou technikou, která na-

Lektor metody
Rebirthing:
Mgr. Martin Bartošek
Lektor osobního rozvoje a jediný facilitátor metody Rebirting v České republice.
získané vzdělání na Pedagogické
fakultě Masarykovy univerzity doplnil o praktické zkušenosti a další vzdělání v zahraničí. Jako velmi
užitečné metody pro jeho klienty
se v současné, na stres bohaté době, ukazují metody vědomého dýchání (Rebirthing) a energeticky
harmonizační cvičení např. Divine
healing. Mnohá funkční antistresová cvičení navazují na tradiční
čínskou a japonskou medicínu.
více informací na
www.martinbartosek.cz.

víc skutečně funguje. Výsledky totiž
pozná každý klient sám na sobě, a to
velmi brzy. Jak? Zjistí, že se dokázal
uvolnit, že strach, hněv, deprese nebo
nechtěné pocity viny či utrpení, které
ho uvnitř svíraly, povolily a že mu je
celkově „tak nějak lépe“. Lehčeji. Že se
cítí stabilnější a posílenější.
Není v tom žádná magie, jen čirá dokonalost našeho lidského těla.
Když totiž dýcháme vědomým energetickým způsobem hodinu či déle,
začneme výrazně pociťovat životní
energii, jak plyne naším tělem a roz-

pouští napětí a energetické bloky. Během prvních tří až čtyř sezení mohou
mít někteří účastníci nepříjemné pocity, které nejsou způsobeny dechem,
ale právě touto koncentrovanou, nevyjádřenou negativní energií. Postupně dochází k uvolnění stresu a napětí,
které se nám podařilo nasbírat během
našeho života. Sezení se potom obvykle stává příjemnější, protože klient
má daleko větší pocit radosti, míru
a větší živosti.
Všichni jsme na sobě určitě někdy poznali, že pokud držíme emoce
a napětí, spotřebujeme na to spoustu
energie, což je bolestné, nepohodlné
a náročné. Čili když se nám podaří
tyto hluboko zasuté emoce uvolnit,
uvolníme tím také spoustu energie,
která byla potřeba k jejich držení.
A tu máme najednou plně k dispozici! To přináší daleko větší otevřenost
k životu, pocit „obživnutí“, radosti
a štěstí. A něco speciálně pro meditující: S touto změnou také dochází
k daleko jasnějším vhledům do životních situací a k většímu uvědomění si
své intuice a spojení se s ní. Také se
tím zlepšuje vztah k sobě samému
a lidé jsou více tvořiví, otevření, mají
větší sebedůvěru, chuť do života a odvahu zrealizovat důležitá rozhodnutí.
Na závěr sezení během uvolnění se
můžeme dostávat do stavu hluboké relaxace, kdy se frekvence mozkových vln
našeho mozku pohybují v pásmu theta.
Tento stav je v Indii pojmenován jako
samadhi a jako satori v Japonsku. Od

toho tedy Satori dýchání – původní
a častěji používaný název metody je rebirthing.

Prodýchat se ke zdraví
Přes 70 % všech toxinů v těle se uvolňuje
dechem, protože správným dýcháním
dochází ke zlepšení metabolických procesů v buňkách. Správné dýchání také
pozitivně ovlivňuje činnost tělesných
orgánů. Rebirthing tak pomáhá i u tělesných potíží např. astmatu, epilepsii,
bolestech hlavy, rakovině či problémů
se srdcem, a díky němu také dochází
k odkyselování organismu. Vědomým
energetickým dýcháním se energetizuje tělo a mysl, očišťuje krev a nervový
systém, a celkově se prohlubuje a zlepšuje dýchání. Má také pozitivní vliv na
správné držení těla a pomáhá k očistění
energetického systému tím, že se díky
němu čistí meridiány, čakry, aura a celé
emoční tělo.
Většina lidí se naučí dovednost přijímat energii spolu s dechem v deseti sezeních, kde je doprovází profesionální
facilitátor. Mezi jednotlivými sezeními
se doporučuje odstup sedmi až čtrnácti dnů. Dýchá se vleže na matraci. Sezení samotné trvá hodinu a půl až dvě
hodiny. Výhodou této metody je, že po
těchto deseti sezeních je většina klientů připravena provádět vědomé energetické dýchání bez facilitátora kdekoliv
a kdykoliv během svého každodenního
života. Je to tedy klient sám, který se vede ke svému uzdravení a projasnění své
mysli.

inzerce
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Powerjóga LIFE koncept

Chcete zhubnout bez jo-jo efektu?
Chcete se už konečně cítit dobře?
Pomůžu vám!

Koučink zdravého
životního stylu
Kurz na 3 měsíce

Zhubněte Jezte
meditací rozumně
Posilte Pečujte
sebevědomí o zdraví
www.dokondice.cz

Václav Krejčík
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ii. DíL

V úvodním článku jsme si představili NLP jako disciplínu psychoterapie a rozvoje
osobnosti, která pomáhá pochopit, co člověka omezuje v jeho úsilí a interakci
s druhými lidmi. Základním stavebním kamenem je schopnost efektivně komunikovat.

Neuro-linguistické
programování (NLP)
jako systém rozvoje osobnosti
Ing. Ludmila Desbrosseová

www.kouc-NLP.cz

Základní
postuláty NLP
V pojetí NLP se nejedná pouze
o osvojení specifických komunikačních nástrojů, technik a strategií, ale
i o přístup k druhému člověku. Abychom se více přiblížili ke stavebním
kamenům NLP, začneme základními
postuláty, z nichž každý NLP-kouč
a NLP-terapeut vychází:

a přenášíme na druhého člověka nějaký signál. Ať chceme, či nechceme, tak
komunikujeme. Je třeba si být vědom
prostého faktu, že tělo mluví vždycky
pravdu. I když se lidé ovládají, dobrý
pozorovatel vidí, co se v nich děje, aniž
promluví. I různé choroby o nás leccos
vypovídají.

Je nemožné nekomunikovat.

Vím, co jsem řekl, jen pokud
jsem obdržel odpověď/reakci
druhé strany.

I když nemluvíme, projevujeme se neverbálně (způsobem chůze, gesty, pohledem, způsobem dýchání, zvuky)

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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Každý je odpovědný za vzkaz, který vysílá, a v důsledku toho i za odpovědi, které
obdrží. Pokud se člověk zaměří „externě“, což znamená na partnera v komunikaci, bude mít možnost se soustředit
na odpovědi, které obdrží. Proč je to tak
důležité? Tyto odpovědi reflektují jeho
vlastní vzkaz a hodí se mu při úpravě
svého chování. A to mu dále umožňuje
se rychleji a efektivněji dostat k určenému cíli. Zároveň se minimalizují konflikty plynoucí z nepochopení vzkazu.

Mapa není teritorium.
Už vám někdy dalo žihadlo slovo „včela“? Namalovali jste obrázek slovem
„pastelka“? Mapa, kterou držíte v ruce
při turistickém výletu, není cestou, po
které kráčíte, ani vyhlídkou, která je
cílem cesty. Řeč je pouze reprezentantem naší vlastní zkušenosti, kterou vyjadřujeme slovně, nikoliv reality jako

takové. Každý disponuje
vlastní „mapou světa“, která odráží způsob vnímání skutečnosti kolem sebe. Neexistují dva lidé
s identickou „mapou světa“.

V pozadí každého chování je
pozitivní úmysl.
Každé lidské chování je podmíněno pozitivním úmyslem. Týká se to
i jednání, které se navenek nejeví pozitivně. Je třeba ale rozlišovat chování
a úmysl. I za nepřiměřeným chováním se skrývá pozitivní náboj. Zpětným rozborem postupu od akce zpět
k úmyslu se člověk naučí rozvíjet nové
chování, které bude sociálně přijatelné a zároveň bude odpovídat původnímu úmyslu.

Máme nezcizitelné právo výběru.
Máme právo rozvíjet své možnosti.
Pokud jsou na tomto světě realizovatelné, jsou možné i pro nás. Jediná
otázka zní: JAK na to?

mi situacemi, které navíc nemusejí být
vnímány jako příjemné. NLP je pomáhá
svými postupy vyhledat, reprodukovat
a aplikovat pro novou situaci. Zde člověk objevuje zdroj vlastní síly.

V určitém systému je nejmocnější element ten, který má nejvíce
možností.
Pokud postup při určité činnosti/jednání není efektivní nebo
je přímo nefunkční, je třeba
zkusit cokoliv jiného, než opakovat dokola stejnou věc,
která přináší nežádoucí výsledek. Může se jednat o pracovní postupy, sebeorganizaci,
interakci s druhými lidmi,
zařazení ve společnosti, vztahové situace… Učení flexibilitě
je jedním z klíčů k osobnímu
úspěchu a královskou cestou
k harmonii se sebou samým a se
svým okolím.

Neexistuje neúspěch, existují
jen zkušenosti/zpětná vazba.

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 odlišný-

Slova jako „chyba“, „prohra“, „neúspěch“ jsou pouhými nálepkami. Samozřejmě, že existuje nepříjemný pocit
spojený se situacemi, kdy se nám nepodařilo dosáhnout cíle nebo okolí nereagovalo na náš dobrý úmysl podle
našich představ. Je možné si ale položit
otázku, zda by se člověk tolik naučil,
kdyby uspěl. Udržuje si tak pozitivní
stav mysli a „chyba“ se stává zdrojem
informací a nových strategií.

Každé chování, proces nebo vnitřní
stav odpovídá užitečné funkci.
Vnitřní nepříjemné stavy nejsou „negativní“, pouze odpovídají přesné funkci, která

je pro nás užitečná. Zloba může například signalizovat, že je již na čase reagovat a ochránit se před určitou situací, ve
které je narušováno jedno z mých kritérií
nebo hodnot.

Je možné se změnit, aniž bychom
trpěli.
Terapeutický nebo koučovací proces
nemusí být vždy dlouhodobý a působit utrpení procházením negativních
zkušeností. Cestu nabízí NLP: „Učit
se a hledat řešení je radost.“

Bezpodmínečná láska (vlastní
i ostatních) a odpuštění jsou dva
nejmocnější univerzální zdroje,
dosažitelné pro každou lidskou
bytost.
Každý člověk poznal alespoň jednou
v životě zkušenost, kdy ho měl někdo
rád nebo on měl někoho rád, bez podmínky určitého chování. A každý člověk se alespoň jednou za život naučil
zkušenosti opustit nesplněné přání,
a tím poznat a získat sílu ze „vzdání se něčeho“, aby mohl postoupit na
vyšší úroveň. Téměř každá naše problematická situace může být vyřešena jedním nebo druhým z těchto dvou
zdrojů.
Postuláty NLP vychází z vědomí,
že každá lidská bytost má dar svobody myšlení, a tím i dar utvářet
svobodně svůj vlastní život. Cílem
rozvoje osobnosti v pojetí NLP je tedy získání tvořivé svobody.
V příštím čísle se budeme věnovat
podrobněji efektivní komunikaci.
V článku jsou využity materiály École
de la Programmation Neuro-Linguistique
Transpersonnelle, Stratégique, France

inzerce

JÓGA DNES

17

seriál o tantře

II. díl

Tvůrčí proces je v tantře symbolizován
mnoha obrazy. Jsou součástí rituálů
a obecně se nazývají jantry. Jsou uctívány, čímž vlastně zaměřují představy
a emoce tantrika. Většina z nich používá sexuální symboliku, mnohé využívají
k zobrazení lidskou formu, ale také rozličné esoterické schematické vzorce. Tyto
symboly se vztahují k něčemu mnohem
hlubšímu, než je každodenní svět, vyjadřují energetické skutečnosti, které jsou
všezahrnující a tak emočně vzrušující,
že přesahují hranice jakéhokoli běžného

běhu životů. Jantra by měla pozornost
nejen připoutat, ale zároveň očistit,
vyčerpat z mysli rušivé obrazy a myšlenky, a tím člověka nasměrovat ke
zdroji života, objevení božské podstaty
v něm samém.
Vznik janter patří minulosti. Traduje se, že je objevili dávní tantričtí duchovní, když se při svých meditacích
soustředili na božstva a jejich energii.
Tu pak symbolicky zobrazili jantrou
a ten, kdo se na božstvo soustředí a jeho energii přijme, je schopen se s bož-

na jantru a opakování mantry pomáhá vyrovnat činnost obou mozkových
hemisfér. Práci s jantrou určuje učitel,
guru. Na jantru se díváme a připoutáváme k ní svou pozornost, nepřiřazujeme jí žádný význam a opakujeme
mantru.

V józe i v tantře se jantra používá k odvedení pozornosti od
vnějšího světa a k jejímu nasměrování dovnitř. Nasměrovat pozornost dovnitř se po nějaké době zájemci podaří,
obtížnější však je udržet ji uvnitř po dlouhou dobu a bez
velkého úsilí. Jantra je tělo neboli forma božství (dévata),
na rozdíl od mantry, která působí na člověka zvukem a je
z tohoto pohledu považována za mysl nebo vědomí boha.

Tantra

Ivana a Jan Knaislovi
objektu rozpoznatelného každodenní
lidskou zkušeností. Patří k nim sestavy
různých geometrických tvarů, čtverců,
trojúhelníků, lotosových květů aj., které tvoří symbolickou kompozici. Tato
kompozice představuje koncentrovanou
energii, z níž je tvořen vesmír.

Jantra nás chrání
a osvobozuje z pout
Slabika jan se překládá jako nástroj
nebo opora pro mysl, která se na jantru soustředí. Slabika tra je ze slov-

www.knaislovi.webnode.cz

stvem, které jantra představuje, spojit.
Jantra vyjadřuje určitý stav lidské mysli, vzešlý z nevědomí, který jsme schopni za určitých podmínek vyjádřit.
Janter není neomezený počet. Uvádí
se, že je jich asi 960, ale běžně v literatuře jich najdete maximálně několik
desítek. Jantry se kreslí na papír, ryjí
se do dřevěných nebo kamenných destiček, ale nosí se také jako talismany
zavěšené na krku. Pak bývají vyrobeny
i ze zlata. Do janter se může vložit také text, který pak sádhak (duchovní as-

Jantra je tělo neboli forma božství, na rozdíl od mantry,
která působí na člověka zvukem a je považována za mysl
nebo vědomí boha.
ního základu trana, který se překládá
jako osvobození z pout. Jantra je tedy to,
co nás chrání a vede nás k osvobození
z pout, tj. k osvobození (mókša) z kolo-
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pirant) při meditaci na jantru opakuje.
Při práci s jantrou je recitace mantry
nezbytná. Jedna jantra se může využívat i s více mantrami. Soustředění

Šrí jantra

Jantry jsou si navzájem podobné, mívají stálý tvar čtverce. Uvnitř čtverce je vepsán kruh nebo více kruhů
s okvětními plátky lotosu. V centru
jantry je pak ústřední symbol, podle
kterého se jantry od sebe liší. Může to
být jeden nebo více čtverců, tvořících
pyramidu, hexagram, kruh nebo více
kruhů, ale také část posvátného textu apod. V úplném středu jantry bývá

bod bindu, který je středem soustředění se na jantru.

Šrí jantra – symbol vesmíru

Ilustrace: Archiv autorů

Abychom pochopili, co vlastně jantra sděluje, pokusíme se její strukturu přiblížit a následně vyložit na

rý vyjadřuje, že vše uvnitř podléhá
pohybu. Ve čtverci bývá vepsán kruh
nebo více kruhů s lotosovými okvětními plátky. Ty představují kosmos
jantry. Ve středu jantry bývají často
trojúhelníky. Trojúhelník má vždy
základnu (rovná strana) a dvě ramena (šikmé strany), což je znakem dynamiky. Trojúhelník obrácený špicí
vzhůru je spojen s mužským principem (Šiva), zatímco špice dolů patří ženské energii (Šakti). Vzájemná
kombinace obou je vyjádřením rovnováhy. Pokud je více trojúhelníků
mířících vzhůru i dolů a jsou prostoupené, tvoří pyramidu a rovnováhu ještě zdůrazňují.
To je také případ šrí jantry, která je
mezi jantrami nejznámější a představuje celý vesmír. Střed této jantry tvoří
devět trojúhelníků, které se navzájem
protínají. Čtyři trojúhelníky míří vrcholem vzhůru jako symbol energie
boha Šivy a pět jich míří vrcholem dolů na znamení energie bohyně Šaktí.
Průsečíky těchto devíti trojúhelníků
mají ze všech janter největší dynamiku a zdají se být symetrické. V centru
jantry vzniká malý trojúhelník zvaný
trikon směřující vrcholem dolů, v jehož
středu je bindu, bod počátku. V tomto bodě jsou energie v rovnováze, Šiva
a Šakti jsou zde ve spojení. V okamžiku tvoření, kdy se začne bindu rozpínat, vzniká trikon a se svými třemi
stranami se stává symbolem tří bohyní
a také tří gun (kvalit přírody).
Expanzí trikonu vznikne skupina
osmi trojúhelníků, které jej obklopují. Osm trojúhelníků a trikon s bindu

pět smyslových schopností vnímání
(sluch, hmat, zrak, chuť a čich) a pět
smyslových schopností činnosti (řeč,
úchop, pohyb, vylučování a rozmnožování). Těchto deset schopností je
vnímáno jako deset ohňů, které mohou člověku, jež je ovládne, zajistit
dokonalou ochranu. Další expanzí se
dostaneme ke skupině nových deseti
tzv. vnějších trojúhelníků a zde nastá-

V úplném středu
jantry bývá bod
bindu, který je středem
soustředění se na jantru.
vá kontrola nad pěti pránami (prána,
apána, samána, udána, vjána) a pěti
uppránami (nága, kúrma, krkala, dévódatta a dhanantradžaja) v našem
těle. Pokud takovou kontrolu získáme, stane se náš vnější život smysluplný a my z něj pro sebe získáme vše, co
je v našich přáních a co uspokojí naše
smysly.
Čtvrtou, poslední skupinou je skupina čtrnácti vnějších trojúhelníků,
které kontrolují čtrnáct hlavních nádí
(drah) v našem těle. Touto skupinou
trojúhelníků se uzavírá vnější forma
šrí jantry a těla jako mikrokosmu.
Kontrola nad touto oblastí přináší člověku štěstí.
Za skupinami trojúhelníků jsou
dva prstence s okvětními lístky lotosu.
Oba prstence okvětních plátků souvisejí s lunární (ženskou) energií, zatímco skupiny 43 trojúhelníků se solární

Jantry se kreslí na papír, ryjí se
do dřevěných nebo kamenných destiček,
ale nosí se také jako talismany zavěšené na krku.
příkladu šrí jantry. Jantru ohraničuje čtverec. Skládá se ze dvou čar horizontálních a dvou vertikálních. Jde
o vyvážený tvar, který naši pozornost příliš nepoutá. Naopak to, co
je uvnitř, je čtvercem zdůrazněno.
Ke čtverci jsou po stranách připojeny útvary připomínající písmeno T,
které nazýváme vstupy nebo brány.
Čtverec s branami tvoří obrazec, kte-

uvnitř tvoří základní kámen vesmíru,
který je přirovnáván k lidskému tělu,
jež má také devět bran. Jsou základem
šrí jantry a jejich uctívání přináší požehnání a zabraňuje všem nemocem.
Tyto obklopuje další skupina tvořená
deseti vnitřními trojúhelníky, poskytujícími ochranu proti všemu zlému.
Ochrana, která přichází zevnitř, se
týká vnějšího orgánu člověka. Tím je

(mužskou) energií. Oba typy energií
se doplňují a jantra se tím stává dynamickou.
Hranici této jantry tvoří čtverec
představující pozemský materiální
svět se čtyřmi branami, ve kterém je
vše výše popsané uloženo. Meditace
nad šrí jantrou by měla být prováděna
během dne a měla by být vedena zkušeným učitelem.
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Powerjóga
Summer
Edition
Zvýhodněný balíček
DVD + CD Powerjóga od A do Z
2DVD Powerjóga Edice 2011
CD Meditace pro začátečníky
CD Powerjóga a relaxace 1
Koupí balíčku ušetříte 500 Kč
Získáte 250 minut cvičebních DVD programů
powerjógy a 234 minut CD cvičebních,
relaxačních a meditačních programů.

Cena balíčku: 1196 Kč
Zvýhodněná cena: 696 Kč

www.energyobchod.cz
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BIO toaletní vody

s obsahem Bachových květů
Odstraňovaní negativních emocí pro vaše fyzické a psychické zdraví
je díky obklopování se přírodními vůněmi v souladu s Bachovými
květy následně mnohem komplexnější a efektivnější. Složky
toaletních vod pro RADOST, ODVAHU a SOULAD pocházejí stejně
jako u esencí z ekologického zemědělství a z oblastí kontrolovaných
společností Ecocert.
100% přírodní toaletní vody harmonizují vnitřní duševní i fyzickou
pohodu, a to díky jemné a okouzlující vůni a účinkům Bachových
květů. Jejich vonné esence jsou pouze z čistě přírodních bio
esenciálních olejů a alkoholu, který je získáván z bio pšenice.

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

www.bio-bachovky.cz
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Unikátní komplex pro harmonii
těla, duše a mysli.

VELKÁ
LETNÍ
PŘÍLOHA
Zářit jako slunce

Slunce v nás

Michaela Dombrovská

Je to nejradostnější a nesvětlejší období roku, čas sklízení
plodů. V paralelách k cyklu života je obdobím dospělosti,
plné síly a nejvyšší produktivity.
Tarotová karta slunce je plná zlaté barvy a hovoří o spojení a radosti. Na léto není potřeba se nijak zvlášť ladit, po
dlouhé zimě a náročném jaru nás slunce probere samo.
Pokud ne, může pomoci brzy po ránu prováděný pozdrav
slunci. Dny se prodlouží a plocha odhalené kůže roste. Více času trávíme venku. Někomu se rostoucí teploty mohou
zdát únavné, ale většině z nás dělají přece jen radost.
Radost je vlastní také člověku, o kterém se říká, že jako slunce září. Něco životadárného vyzařuje. Sami to znáte; věnujeme-li se činnosti, která nás skutečně baví, nebo si
užíváme přítomnost někoho, koho opravdu milujeme, naše tvář vyzařuje spokojenost do daleka. Dokonce ji může-

Foto: Samphotostock.cz

Nastává léto a máme před sebou spousty
prosluněných dnů. Napadlo mě proto zamyslet se nad tím, co znamená, když někdo září jako slunce. Ačkoliv slunce – naše
nejbližší hvězda – vlastně září pořád, máme jeho paprsky spjaty především s létem,
kdy je nejvýše na obloze, a kdy si ho tudíž (v našich končinách) užíváme nejvíce.
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me přenášet na ostatní. Nejspíš ne náhodou je
čakra solar plexu spojená s emocemi, city a pocity. Souvisí s naplňováním potřeb duše, s projevy
tvořivosti. Vyvážená čakra se projevuje vědomím
vlastní hodnoty a respektováním hodnoty jiných.
Charakterizuje ji zlatá barva, oheň a je zhruba ve
středu těla – tak jako slunce ve sluneční soustavě.
Přitahujeme hlavně to, co sami vyzařujeme.
Jsou však období, kdy zářit se zdá příliš náročné, až skoro nemožné. Nedaří se v práci, vztahy
se hroutí, děti zlobí, scházejí peníze, dostavila se
únava. Přesto jsou lidé, kteří září neustále. Jak
to dělají? Myslím, že našli zdroj nejvyšší spokojenosti sami v sobě.
Když si o tom někdy čtu nebo se pokusím zeptat, tajemství (nejspíš) spočívá v přijetí vlastních možností a mezí, a jejich realizace v dobrém
životě. Nikoho ještě neučinilo skutečně šťastným hromadění majetku, ubližování jiným nebo záliba ve lži. Nikdo také nevíme, kolik vlastně
máme času; každý okamžik může být ten poslední.
Co to je dobrý život, se pokouší řešit téměř
všechny duchovní nauky a také praktická filosofie. Společné mají to, že smysl dává životu jeho účel a cíl – ať už je skutečným individuálním
koncem, začátkem nového cyklu, nebo možností splynout s universem. Do rozboru duchovních
nauk se raději nebudu pouštět, ale například
podle Aristotela má být cílem ta nejlepší možná
aktivita, jaké jsme schopni. Podle Kanta (kterého ovlivnilo křesťanství) se máme chovat tak,
aby naše jednání mohlo být normou pro všechny ostatní. Smysl života však zůstává neznámý
a vypozorovala jsem, že spokojené lidi to netrápí. Pokud totiž nelze úplně vyloučit, že nějaký
existuje, měli bychom se pořád snažit – v rámci
svých možností a v přítomném okamžiku.
Sama se snažím meze dané mou přirozeností
a okolnostmi přijímat co nejlépe. Pořád se však
učím a snad mám ještě i nějaký ten čas. Své možnosti se pokouším realizovat a rozšiřovat. Raději
lituji toho, co se mi nepovedlo, než toho, co jsem
se ani neodvážila zkusit. Snažím se žít tak, abych
se vždy dokázala obhájit před svými dětmi. Nevím, jestli zářím. Někdy určitě, často snad. Někdy jen poblikávám a někdy úplně zhasnu. Přesto
stále doufám a po každém pádu se škrábu zpět
na nohy. Slunce září, ať je léto, či zima, září bez
ohledu na počasí a denní dobu. Je to jeho solární
podstata, důležitá i pro naše životy. Podobně jako
to, co dobrého vyzařují lidé okolo nás. Děkuji světu za každého jednoho či jednu z nich/vás. Zářit
jako slunce totiž znamená nenechat v sobě nikdy
vyhasnout naději.
PS: Na závěr bych si jen dovolila dodat – nepodceňujte
pitný režim a při opalování používejte ochranný faktor.
Tímto zdravím svou mámu. A krásné léto přeji všem!
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Jak se v létě ochladit
Jana Altnerová

www.studiobeyond.cz

Léto je konečně tady. Sluníčko nás nabíjí svou silnou energií. Někdy je však potřeba se ochladit. Příroda to vyřešila velice důmyslně,
nabídla nám právě v tuto dobu ohromné množství ovoce a zeleniny, která má mimo jiné tu schopnost, že náš organismus přirozeně
ochlazuje. Kdy jindy než právě teď můžeme mít na svých stolech
zeleninu v nepřeberných obměnách. Spolu s typickými bylinkami
jako je rozmarýn, oregano, tymián, bazalka, majoránka, kopr či
petrželka můžeme tvořit rozmanité orgie pro své chuťové pohárky.
Užívejme si letních barev a v kuchyni buďme kreativní!

Tipy na chladivé nealkoholické nápoje:
Zelený čaj s citrónem
Čaj z čerstvé máty
Domácí citronáda
Jablečný mošt rozmixovaný s malinami a rybízem

Jednoduchý borůvkový dort
Potřebujete: 1 smetanu ke šlehání, 1 balení polotučného tvarohu, 5 polévkových lžic
přírodního cukru, balení špaldových piškotů, 3 šálky borůvek
Foto: Shutterstock.com

Postup: Piškoty dejte na dno dortové formy. Šlehačku ušlehejte a promíchejte
s tvarohem a cukrem. Připravenou hmotu rozdělte na dvě půlky. Jednu našlehejte s jedním šálkem borůvek, dejte na piškoty a zasypte vrstvou borůvek.
Další vrstva bude bílá. Celý dezert opět zasypte borůvkami a dejte do lednice
na pár hodin vychladit.

Letní recepty:
Rychlý sendvič s grilovanou
zeleninou a parmezánem
Potřebujete: 1 malou cuketu, papriku, rukolu, bazalkové pesto, oregano, olivový olej,
trochu parmezánu, italský chléb ciabatta
Postup: Cuketu nakrájejte na kolečka,
papriku na proužky, zakapte olivovým
olejem a posypte oreganem. Vložte do
vyhřáté trouby na 15 minut. Mezitím
si promažte rozkrojený chléb bazalkovým pestem, přidejte hotovou zeleninu, posypte parmezánem a dejte ještě
na 2 minuty do trouby. Podávejte na
lůžku z rukoly.

Šalvějový deodorant
je vhodný při nadměrném pocení
Osvěžující aroma olej
ideální na cesty, osvěžuje a povzbudí
Levandulový éterický olej
výborný na štípance od komárů
Panthenol sprej
podporuje hojení kůže, skvělá
první pomoc na spálenou pokožku

Potřebujete: 3 velké červené papriky, šálek rýže basmati, 6 velkých žampiónů, 2 stroužky česneku, 1 menší červenou cibuli, čerstvou petrželku, olivový olej, 15 g sýru Moravia
Postup: Na oleji zpěňte nadrobno nakrájenou cibuli, přidejte nakrájený česnek. Pak
přisypte nakrájené žampióny a směs opepřete. Za stálého míchání vše poduste. Poté
do směsi vmíchejte rýži basmati a zalijte
dvěma šálky vody. Osolte a uveďte rýži do
varu, pak stáhněte plamen a nechte dojít
pod pokličkou. Hotovou směs promíchejte
s petrželkou a naplňte ji do vydlabané papriky, položte do pekáče, vršek paprik zasypte sýrem a dejte na 20 minut zapéct do
trouby. Podávejte se zeleninovým salátem.

VELKÁ LETNÍ PŘÍLOHA

POŘIĎTE SI NA LÉTO!

Zapečené papriky plněné žampiónovou rýží

inzerce

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

www.cesminabio.cz
PříLohA JÓGA DNES
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Foto: Samphotostock.cz

Borůvky
historie využívání léčivých účinků borůvek sahá
asi do 16. století. Borůvky obsahují vitamín c, ale
především hodně betakarotenu. Mají mimo jiné
vysoký obsah minerálních látek a stopových prvků.
Pozitivně ovlivňují hladinu krevního cukru. Barvivo, které borůvky obsahují, se nazývá myrtilin.
Má silný antioxidační účinek, působí protizánětlivě, je to silná obrana proti choroboplodným zárodkům. Borůvky jsou také úžasnou prevencí pro
unavené oči. Navíc obsahují velké množství pektinu, a tím prospívají trávení. vysoký obsah tříslovin
se osvědčil při průjmových onemocněních. Nejlepší jsou borůvky planě rostoucí. Tak hurá do lesa,
jen pozor na šetrný sběr, hřebeny nechte doma!

Rozmarýn
Tento zelený keř
vyžaduje k pěstování slunná a teplá místa. Tato
bylinka je ceněna
jak pro své léčivé
účinky, tak i jako
vynikající koření.
Éterický olej získaný z této rostliny podporuje
prokrvení, zvyšuje
krevní tlak, podporuje látkovou
výměnu. Rozmarýn povzbuzuje chuť k jídlu, má antiseptické účinky, zlepšuje
trávení. Tepelná úprava ještě podtrhne příjemnou
chuť rozmarýnu. Tím, že povzbuzuje vylučování žaludečních šťáv, přirozeným způsobem povzbuzuje trávení, především trávení tuků. výborný
je právě na masové a zeleninové pokrmy. Snítka
rozmarýnu povznese jídlo do luxusních výšin.
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Stejně jako každý den začíná svítáním a západem přechází ke svému konci, stejně jako každý život začíná prvním nádechem a směřuje
k poslednímu výdechu, stejně jako energie
vzrůstá a po chvíli se vytrácí, prochází člověk
při cvičení pozdravu slunci všemi fázemi, jako
v běžném životě. Neustálý koloběh událostí, situací a prožitků ho provází jak v životě,
tak v dynamické sestavě ásan vyjadřujících
pozdrav slunci.

Pozdrav slunci
Prozářete svou
duši sluncem
a pohybem!

Václav Krejčík

www.energystudio.cz

Pozdrav slunci jako cyklus života
Nejprve se vyhříváte na náhorní plošině v blízkosti slunečního svitu. Užíváte si slastný pocit a po nějaké chvíli
se ocitnete dole, a dřete o dno hlubokého jezera s pocitem, že nejde vyplout a nadechnout se na hladině.
Táhne vás to k zemi, a přitom je to vaše podpora! Můžete se o ni opřít. Učíte se krůček po krůčku zvednout se,
až začnete vzpřímeně stát s hlavou ve výškách, kde se vám
otevírají neomezené možnosti, vystoupali jste na pomyslný vrchol. Opět jako byste se mohli nadechnout a roz-

Když stojíte na vrcholu, jste silní,
ale musíte jít také dolů a hledat
krásu ve své slabosti.

Zvednutím paží zdravíte slunce a přijímáte jeho energii.
Vzápětí se předkloníte a vyjadřujete přirozenou pokoru
a úctu před všudypřítomnou vesmírnou silou.
zovou sílu a vede k obnovení stability.
A tak můžete zadržet dech, klesnout
chatturangou až k zemi a buď skončit
vyčerpání na zemi, bez dechu a života, nebo procítíte sílu spojení se zemí
a zvednete se. Odrazíte se ode dna
a v plné síle kobry vplujete s nádechem
k posunu vpřed. Objevili jste v sobě
sílu jít dál a stačilo se jen vědomě nadechnout! Kobra je hrdá, statná a čiší
z ní respekt. Nikdo se k ní nepřiblíží,
ale splynete-li s ní, nabíráte její sílu. Po
ní ještě skloníte hlavu dolů, abyste si
uvědomili, že ještě před chvílí jste tolik
síly neměli. Jako by přirozeně přicházelo jemné upozornění:

a opět mohli hledat další vrchol. Je nutné přijmout, že když stojíte na vrcholu,
jste silní, ale musíte jít také dolů a hledat krásu ve své slabosti. Bez protipólů
není harmonie.
Chvíli se vám daří a cítíte se dobře, ale je přirozeným zákonem i to, že
přijde okamžik, kdy vám nebude nejlépe. Když se vám zdá, že klesáte dolů
a pociťujete beznaděj, objeví se na vaší
cestě pevná zem, která poskytuje odra-

ilustrace: Petra řezníčková

„Pozor! Jsi silný! Staň se bojovníkem, ale měj na paměti, že nejsi sám. Respektuj,
nepovyšuj se a neubližuj nikomu, protože jinak se tvůj pád
přiblíží rychleji, než bys očekával. Skloň se, prodýchej se a pak
vstaň a sleduj mou cestu.“

cházejícího pádu, z předcházející
cesty uvědomování si podstatných
a nepodstatných věcí, silně stojíte
a cítíte sebe sama uvnitř koloběhu
všech životů.
Učíte se pozorovat, co se děje,
a získáváte nadhled nad běžnostmi a realitou. Je to koloběh, ve kterém se období, dny, hodiny opakují
neustále dokola. Pouze v nich vždy
prožíváte něco jiného a nového.
Prožitek je prostředkem k poučení a získání větší pokory a respektu k „matce“ zemi (přírodě), jež je
ovládána duchem, který ji popohání kupředu. Jeho síla je neomezená,
stejně jako sluneční svit, který se
pravidelně střídá s chladivým měsíčním pohlazením. Oddejte se
pozdravu slunci, jako by to byl váš
život. Plynule dýchejte a buďte sami

Děláte krok jednou nohou a k ní
přijde druhá s hrudníkem protaženým vpřed. Díváte se na cestu, která
nemá konce.
Postupně se opět zvedáte krůček
po krůčku a přes zem, kobru a střechu stoupáte ke stabilitě. Svou mysl
otvíráte všemu novému! Pevně stojíte
v hoře a dýcháte. Už poučeni z před-

sebou, žijte v přítomném okamžiku
s radostí a uvolněností.

Staňte se sluncem a nechte ho rozzářit svou duši. Věřte mu a nechte se jím vést. Je
vaše síla a každodenní realita.
Staňte se sluncem!
PříLohA JÓGA DNES
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hlédnout. Zvednutím paží zdravíte
slunce a přijímáte jeho energii. Vzápětí
se předkloníte a vyjadřujete přirozenou
pokoru a úctu před všudypřítomnou
vesmírnou silou. Když jste stáli v hoře
a na jejím vrcholu, ovládal vás pocit volnosti a neomezenosti. Přesto musíte sejít dolů, abyste si uvědomili rovnováhu

Pránájámické
techniky

Spojení dvou světů
nádí šódhana, anulóma-vilóma
Václav Krejčík

www.energystudio.cz

Lidské tělo je stejně jako příroda plné polarit, které je třeba vyrovnávat. A tak se
učíme nejenom dýchat plným jógovým
dechem, zpomalovat a kontrolovat dech
udždžají pránájámou, ale také řídit dech
a energii skrz jednu a druhou nosní dírku.
Jedna ze základních pránájámických technik nádhí šódhana (střídavý dech nosními dírkami) vyrovnává proudění energie a nastoluje v organismu rovnováhu. Toto
dýchání je důležité i z hlediska fungování mozkových
hemisfér, z nichž se každá váže na opačnou nosní dírku.
Pravá nosní dírka ovlivňuje levou mozkovou hemisféru a opačně levá nosní dírka pravou hemisféru. Funkce
mozkových sfér jsou rozdílné, a tak je důležité, aby byly
obě ovlivňovány stejným prouděním vzduchu. V nose je mnoho receptorů,
které jsou ovlivňovány prouděním vzduchu a následně
působí na různé funkce lidského těla. „Když je proud
slabý i život slábne.“
V přírodě se pravidelně
střídají fáze Slunce s Měsícem. A stejně je tomu i v lidském organismu. Pravá nosní
dírka je reprezentována slunečním prouděním, levá nosní
dírka je charakterizována měsíční energií. Těmito dírkami vedou
dvě základní nádí: pingala a ida,
které se spojují v šušumně. Někteří autoři píší, že vedou podél páteře
z každé strany a jiní tvrdí, že se navzájem kříží a proplétají se energetickými centry – čakrami. Ať je to tak, či
onak, dochází k vzájemnému vyrovnávání polarit organismu a energie.
Foto: Samphotostock.cz
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• Šódhana
čištění drah pomocí dechu
• Lóma
vlákno, vlas, dráha, kterou proudí energie
• Anulóma
směr proudění energie
• Vilóma
působení v protisměru

inzerce

Jak praktikovat dýchání nádhí šódhana:
• Posaďte se do zkříženého sedu, zavřete oči a uvolněte se.
• Pozorujte svůj dech.
• zvedněte pravou ruku. Ukazováček a prostředníček položte mezi
obočí. Palec, prsteníček a malíček jsou volné a připravené pro uzavírání nosních dírek.
• Uzavřete pravou nosní dírku a dýchejte pouze levou. opakujte 20x.
vyměňte za pravou nosní dírku ve stejném počtu. Toto zkoušejte celý
první týden.
• v dalším týdnu začněte nosní dírky střídat. vydechněte oběma nosními dírkami a uzavřete pravou nosní dírku. Nadechněte se levou
a uzavřete ji. vydechněte pravou nosní dírkou. Pravou se nadechněte
a levou vydechněte, to je jedno kolo. opakujte 10x ve dvou sériích.
Postupně zvyšte počet opakování v sérii.
Součástí pránájámy je úprava poměru mezi trváním nádechu a výdechu. Snažte se trénovat rytmus dechu v základním poměru: nádech (N):
výdech (v) je 1:1. obvykle v duchu počítáme dobu trvání nádechu a výdechu. Někdy se doporučuje synchronizovat srdeční údery, při výdechu
však dochází ke zpomalení srdeční frekvence.

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.

vých nervů propojeny s velmi jemnými vodiči prány – nádí.

Tipy na otevření nosních dírek:

Foto: bodynova.de

Benefity:
Pročištění nosních dírek, vyrovnání jejich průchodnosti, stejnoměrné
dráždění čichových a dotekových
receptorů v obou nosních dutinách. Nosní dírky díky svým receptorům ovlivňují chemické procesy
v těle. Pravá nosní dírka je propojena s pravou mozkovou hemisférou
a při nádechu ji ochlazuje. Tím, že
ji ochladí, dojde k aktivaci levé hemisféry a naopak. Nos je spojený
s hypotalamem přes čichový lalok.
Hypotalamus je centrem duševních i emocionálních pochodů, je
součástí limbického systému, a tudíž je možné tímto způsobem dýchání (nádhí šódhanou) ovlivňovat
chování a směřovat ho k harmonii.
Nosní díky jsou pomocí smyslo-

VELKÁ LETNÍ PŘÍLOHA

Konvička na průplach nosu

• Lehněte si na opačný bok, než je
nosní dírka, kterou chcete aktivovat.
• Vložte pěst ruky do opačného
podpaží nebo se o něco zapřete.
• Džala néti (proplachování nosu)
pomůže pročistit energetické dráhy.

Mudry ruky (hasta) pro
střídavý dech:
Višnu mudra – bříško prostředníčku je položeno na čelo v oblasti kořene nosu. Ukazováček a prsteníček
jsou připraveny pro uzavírání nosních dírek. Palec a malíček jsou roztaženy do stran a vytvářejí písmeno
„V“.
Naságra mudra – palec a prsteníček
uzavírají nosní dírky. Ukazováček
a prostředníček jsou ohnuty a sevřeny do dlaně. Kořene nosu se dotýkají klouby. Lze provádět i variantu,
kdy ukazováček a prostředníček jsou
opřeny o kořen nosu bříšky.

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

www.relaxnaplast.cz
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Rebalancing
Jaroslava Vatay

www.vatay.cz

Dnes nezářím. Necítím se ve své kůži. Nemám náladu… Jsou vám tyto věty povědomé? Podobné pocity známe občas skoro všichni. Jsou
naprosto přirozené. Náš život podléhá rytmu otevírání se, kontaktu,
odtažení a uzavírání se. Někdy jsme na vrcholu energie a záříme ji do
světa, a jindy naopak. Pokud je tento rytmus respektován a je víceméně vyrovnaný a plynulý, cítíme se v harmonii.
Ve chvíli, kdy je narušen velkými výkyvy, je naše tělo vystaveno hormonálním reakcím, pocitům v těle
a také emocím, které jsou následkem těchto vzruchů.
U mnoha lidí je tento přirozený cyklus vybíjení a nabíjení (zklidnění, nabití, vybití, zklidnění) narušen.
Někdo nevnímá svoje potřeby, další se ostýchá navázat kontakt, jiný nedokáže nic přijmout a mnohý se
nedokáže zklidnit.
Abychom našli cestu k větší vitálnosti, je potřeba si
pravdivě uvědomit, jak se cítíme a kde jsme. Vnímat své
tělo a jeho potřeby.
Nedávno jsem četla
Náš život podléhá
v jednom zamyšlení:
rytmu otevírání se,
Jestliže jsi hladový, nakontaktu, odtažení
štvaný, osamělý a unaa uzavírání se.
vený, přestaň s tím, co
právě děláš, a postarej se
o tyto základní potřeby. Pokud se tedy dlouho nacházíme
ve špatném duševním (tělesném) rozpoložení, naše tělo
se dostává prostřednictvím hormonálního systému do
trvalého stavu, který je z přirozeného hlediska výjimečný. Orgány úzce spojené s tímto emočním stavem jsou
pak trvale zatěžovány. Obtíže, které mohou vzniknout

Foto: Samphotostock.cz
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z takového zatížení, se označují jako „funkční“. Pokud zatížení po delší
době neustává, může se projevit v poruchách příslušných orgánů – vzniká
onemocnění. Přetrvávající pocity vzteku, úzkosti, smutku a vyčerpání (tedy
stres) oslabují imunitní systém.

os
Vnímání a posílení zdrojů

Abychom mohli vůbec začít, je potřeba mít trochu energie. Tu můžeme
hledat v tzv. zdrojích, které jsou vnější nebo vnitřní (tzv. tělesné). Vnějším
zdrojem pro nás může být cokoli, co
nám přináší příjemné pocity a prožívání: osoba (partner, milenec, hrající
si děti), činnost (např. tanec, hudba,
dovolená, radostný zážitek, divadlo),
oblíbená věc či místo v přírodě. Externí zdroj poznáme tak, že když o něm

Vyzkoušejte krátké cvičení:
Posaďte se pohodlně na židli, opřete si
záda, plosky nohou se dotýkají země.
Několikrát se zhluboka nadechněte a vydechněte ústy a při výdechu vždy o kousek víc uvolněte své tělo. znovu vnímejte
celé tělo na židli. Sedí vám pohodlně?
Pokud ne, můžete to změnit. vnímejte hýždě, stehna, záda, jak se dotýkají židle. vnímejte plosky nohou na zemi
a místa, kde tělo nejvíce „tlačí“. Této fázi
věnujte nějaký čas. zkuste tělo povolit, změknout a usadit směrem dolů.
Teď můžete zaměřit svou pozornost
dovnitř. hledejte a zkoumejte jemné
procesy, pohyby a vjemy uvnitř těla. Jemné brnění, teplo, chlad, plynutí anebo místa napětí či klidu.
Dovolte si vše jen pozorovat. vydechujte jemně ústy.
Po nějaké době se pomalu vracejte k povrchu těla,
vnímejte, jak sedíte na židli,
a pomalu si otevřete oči.
Foto: Shutterstock.com

mluvíme nahlas nebo si jen vzpomeneme, rozzáří se nám obličej, je nám
lépe, cítíme se radostněji. Vnitřním
zdrojem je tělesné pociťování. Jsou
to pocity bezpečí, tepla, příjemna či
odlehčení a radosti v těle. Jejich výhodou je, že jsou stále po ruce. Pokud je
těžké si vybavit příjemné pocity v těle, pomohou nám externí zdroje. Vezměte si jeden vnější zdroj, vybavte si
každý detail, použijte všechny smysly, abyste si vzpomněli, a pak vnímejte, jak je vám uvnitř. Co cítíte, když
na to myslíte? Co se změnilo ve vašem vnímání? To, co cítíte a popisujete, jsou vnitřní (tělesné) zdroje.

2. Naslouchejte
Vyhledejte a vyzkoušejte různá cvičení a techniky, které vás přivedou zpět
k vašemu tělu. Nejde o výkon, ale spíše o to, že budete vnímat (pociťovat),
jak se vaše tělo hýbe, jak leží, stojí či
jak mu je uvnitř. Mohou to být např.:
bioenergetika, jóga, či-kung, technika podle E. Jacobsona, různé meditace a relaxační cvičení, ale
také vědomé hluboké masáže, kraniosakrální terapie či
focusing.

3. Řeka života
Pohyb je život a stagnující rybník začne zapáchat.
Hýbejte se – jakkoli. Lidské tělo má mnohostranné
využití a někdy je fajn vyzkoušet něco nového. Jaký pohyb vás baví? Může
to být i tanec nebo dlou-

há procházka. Někomu zase může
vyhovovat krátký a intenzivní trénink. Pohyb pomůže transformovat pocity a emoce, které by ve vás
normálně jen tak vězely. Svaly na
prožívání odpovídají okamžitě. Cítíme se pevní nebo napjatí, jsme-li
připraveni jít do akce, nebo cítíme,
jak se nám chvěje srdce strachem
nebo radostí. Svaly umožňují okamžitý kontakt s realitou. Poskytují
nám pocit soudržnosti a možnost
kontrolovat sebe i druhé. Jestliže
svalstvo ztuhne vlivem strachu,
jestliže se stáhne z důvodu obrany,
zbytní falešnou hrdostí nebo kolabuje nedostatkem podpory, oslabí
se naše sebeovládání, sníží se naše
sebehodnocení, naruší se náš kontakt se světem.

4. Otevírejte se

Emoce a pocity jsou součástí našeho těla a dávají mu tvar. Emoce
nemohou existovat bez anatomického základu. Naše vzpřímené
držení se v průběhu života mění traumaty, životními výzvami
a zápasy. Pozorujte, jak vaše tělo
reaguje na prožívání emocí. Abychom mohli toto prožívání ovlivnit či změnit, je nezbytné poznat,
jak k těmto vzorcům (prožívání)
dochází. V bezpečném prostředí si
dovolte své emoce zkoumat, pouštět, vyjadřovat, či někdy i trochu
přehnat (zatnout pěst ještě více).
Můžete tak poznat své vzorce pro
různé emoce (rozčílení, zlost, smutek) a pak je nahradit novými.

PříLohA JÓGA DNES
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Jak se nastartovat a cítit se lépe
1. Posilujte své (pozitivní)
zdroje

Foto: Shutterstock.com

Chci se cítit lépe. Jak na to? Z vlastní
zkušenosti i ze zkušeností klientů vím,
že nejdůležitější jsou vnitřní vlastnosti a schopnosti: rozhodnutí, naděje (víra), síla a ochota to zkoušet znovu a znovu.
A když se nedaří, mohu si říct o pomoc.

Podívejte se do zrcadla a prohlédněte
si svou tělesnou podobu – svůj tělesný tvar. Např. vypnutou hruď, strnulý krk. Ptejte se sami sebe: Jak to jen
dělám, tuhle formu, tenhle tvar? Jak
udržuji svůj tvar? (Stahuji ramena
nahoru, zatahuji břicho.) Vnímejte.
Když cítíte stažená ramena, můžete
je spustit, stáhnout a zase spustit. Je
to cvičení v klesání, pouštění či vzdávání se. V tuto chvíli narušujeme své
zaběhlé rituály a postoje. Mohou přijít pocity strachu ze ztráty kontroly.
Jak moc se odvážím pustit? Zůstaňte
chvilku u pozorování této fáze. Došlo k uvolnění napětí, tzv. rozbourání vzorce napětí. Vnímejte vše, co se
děje – impulsy, obrazy. V poslední fázi se ptejte, jak dáváte tvar pocitům
a myšlenkám?
Ptejte se sami sebe, zda se cítíte pohodlně. Darujte si čas a prostor pro
vnímání svého těla, pocitů a prožívání. Když budete chtít, dovolte si
experimentovat a měnit své vzorce tělesných reakcí. Vyjádřit emoce či pocity (verbálně či neverbálně), tak jak si
přeje vaše tělo.

Cvičení sebereflexe můžeme
lehce použít pro řešení problémů:
Jak vidím problém?
(např. obviňuji sebe či druhé, hledám
důvody, usiluji o řešení...)

Jak sám sebe tělesně strukturuji,
abych se s problémem vypořádal?
Jak držím ramena, oči, čelisti, svaly?
Jak získávám odstup, abych rozluštil, oddělil a změnil způsob, jímž čelím problémům?
Jak dovoluji novým obrazům, vhledům a plánům, aby se vylíhly a vynořily?
Jak si beru, co se stalo?
Používám se jiným způsobem,
abych problém i sebe strukturoval jinak, nebo zůstává můj postoj
stejný?
Tělo strukturuje samo sebe. Při vědomí účelu, jemuž slouží, předjímá svůj
tvar – tvar pro práci, tvar k boji, tvar
k cítění, stejně jako tvar k milování.
Viktor E. Gebsattel
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Foto: Shutterstock.com

Cvičení vnímání těla a pocitů:

Sluneční meditace
Markéta Sulánská

www.sulanska.cz

Zavřeme oči a srovnáme páteř.
Pozorujeme dech svého těla.
Mysl je tichá a nehybná.
Představíme si sebe sama na malé opuštěné pláži.
Moře je klidné a blankytně modré.
Na horizontu splývá s bezmračnou oblohou.
Ležíme na jemném prohřátém písku.
Naše nahé tělo se zcela otevírá darům této meditace.
Nejprve si uvědomíme, jak sluneční paprsky prohřívají naši kůži.
Pokožka přijímá léčivé světlo slunce. Povrch našeho těla září jasným
světlem. Všechny nedokonalosti naší pleti se léčí a projasňují. Paprsky
jemně pronikají hlouběji do našeho těla. Celé tělo se úplně uvolňuje.
Povolujeme postupně jeden sval za
druhým. Všechny obličejové svaly
se uvolňují. Světlo slunce prostupuje ještě hlouběji k našim orgánům.
Každý jednotlivý orgán je prosvětlován léčivou silou slunce. Uvědomíme si, jak naše tělo září! Každá naše
buňka se raduje z té krásy. Naše krev
je světelným řečištěm. Víme, že toto
neuvěřitelné světlo v nás je duchovním odrazem nepostradatelné hvězdy, kterou vídáme na obloze.

Zcela otevřeme své vnitřní Já.
Naše tělo stále leží na písčité pláži a září. Necháme nyní pronikat
léčivou sílu slunce do naší duše.
Když se setká světlo naší duše se
světlem slunce, vznikne erupce
radosti! Plnými doušky prožíváme naši radostnou podstatu. Vše
se směje s námi! Palmy na pláži,
obloha i moře se usmívá. Jaká to
zářivá radost ze života, jaký to
prožitek plnosti!
Naše oči jsou otevřené. Naše
tělo nadechuje i vydechuje světelnou energii slunce. Naše duše
se směje jako duše šťastného dítěte. Víme, že toto radostné světlo jsme my sami. Jsme zářivým
SVĚTLEM universa a Slunce je
naším vlastním zrcadlem.

iNSPiRAcE
Gita Suini

Jóga a tajemství
dlouhověkosti
Nakladatelství Eugenika

Tato příručka představuje jógové pozice zvané ásany, rozdělené na soubory pro začátečníky a pokročilé. Kromě
toho uvádí i dvě varianty rozcvičky a cvičení speciálně
vhodné pro ženy. cvičení ásan sice neumí vrátit čas
zpátky, ale dokáže jej alespoň malinko pozastavit.

Jelena Svitko

Přírodní léčba
Sedm zázraků přírody
Nakladatelství Eugenika

Autorka je ukrajinská léčitelka
a odbornice na přírodní léčbu. Přírodní léčba neboli naturopatie využívá vitamíny,
stopové prvky a stravu. Kromě toho aplikuje mnoho
dalších metod: vodoléčbu, masáže, léčbu dotykem,
aromaterapii, léčení drahými kameny, léčbu hlínou...
Najdete zde starodávný lék proti chřipce, vápníkovou
směs proti alergii, omlazující nápoj z myrty, pšeničné
klíčky proti únavě a mnohé další recepty a rady.

Katarina Michel

Bachovy květové
esence od A do Z
Nakladatelství Metafora

Nová kniha z oblíbené série „od A do Z“. Průvodce
na cestě k rovnováze, klidu a štěstí, 38 ilustračních
návodů na použití posilujících esencí.
Květové esence – a zejména ty nejznámější ze všech,
BAchovY KvĚTovÉ ESENcE, byly pro svoji účinnost známé a užívané už od dob svého vzniku, ale
poslední dobou se jejich obliba ještě zvyšuje. Tato
krásně ilustrovaná knížka je tedy skvělým průvodcem
na cestě k jejich hlubšímu poznání a poradí vám i s jejich používáním v běžném životě. Je určena jak pro
úplné začátečníky, tak pro pokročilé, kteří už s Bachovými květovými esencemi pracují, ale rádi by se
o nich dozvěděli něco víc.

Život je hledání, tvrdí společnost Google v rámci propagace
svého vyhledavače. Ta představa se mi líbí, nicméně čím dál
víc jsem přesvědčena, že život je nalézání, aniž bychom hledali. Navzdory víře, že se stane, co si přejeme, případně i co
si nepřejeme (myšlenky je někdy těžké navigovat správným
směrem), se nám ty nejlepší věci stávají tak nějak mimochodem. A stejně tak potkáváme důležité lidi svého života.

Jirka Alarzach:

Náhody neexistují
Marcela Macáková

www.aerobic.cz

Jedním takovým je pro mě i Jirka Alarzach (www.alarzach.cz). „Podědila“ jsem ho v rámci „balíčku autorů“ jednoho webu, kterému jsem svého času šéfovala. Psal zajímavé články o tarotu – stručně, jasně, žádné
romány typu vojna a mír, žádné krkolomné obraty, ale pár řádků s logickou posloupností a viditelnou životní zkušeností. Rozhodně to není
žádný éterický muž, který tak tak unese svůj balíček karet, ale chlap jak
má být. za největší relax například považuje jízdu na motorce.
S Jirkou vedeme silné intelektuální debaty o životě a nesmrtelnosti
chrousta a lidské blbosti – to vše přes internet. i když jsme se nikdy neviděli, tak naše duševno do sebe tak nějak zaklaplo, jako když najdete ten
správný kousek puzzle. „Důležití jsou vždy lidé, které si vYBEREME – v té
volbě je závazek,“ filosofuje v jedné naší komunikaci Jirka. „A ne každý je
dost silný, aby dokázal jakýkoliv závazek dodržet.“ i v jeho životě ostatně sehráli vždy zásadní roli „náhodní kolemjdoucí“, lidé, kteří ho potkali
díky nějakým vnějším okolnostem a pomohli mu najít cestu... „Fascinuje
mě jedna věc a vím o ní, že fakt funguje – říkám tomu pracovně syndrom
vlakového kupé. Prostě někam jedeš a trápí tě nějaké věci... do tvého kupé někdo přistoupí, a když se s ním začneš bavit, zjistíš, že ti může v tom,
co řešíš, hodně pomoci, protože předpokládáte, že se už nikdy neuvidíte, jste schopni si říct víc, než s kýmkoliv jiným… Pak vystoupíte a oba víte, že to setkání vám pomohlo více než všechna jednání s blízkými lidmi.
Je úžasně obohacující potkávat lidi jen tak,“ pokračuje.

Důležití jsou vždy lidé, které si VYBEREME,
v té volbě je závazek.
Jirka je moudrý muž a shodli jsme se na tom, že sport nám dal dobré
a tvrdé základy našich dospěláckých životů. „Ano, cvičení je dobrá škola života, kulturistika mě naučila, že radost pomine, bolest pomine, láska pomine, ale železo zůstane,“ směje se muž, který umožňuje svým klientům díky
tarotu nacházet východiska i ze zdánlivě neřešitelných situací... A nyní už prý
ty karty ani kolikrát nepoužije. Když pochopíte principy, které jsou obsaženy v kabale, tarotu, astrologii, alchymii a podobných, žádné tyto pomůcky
už nepotřebujete. Svět je pak prostě čitelnou mapou stejně jako lidé, které
potkáváte. A kdo to opravdu umí, nezneužívá to. To je taky důležité vědět.
změna je život. Mnohdy k lepšímu, alespoň si to tak přejeme. Ale někdy
je těžké změnit svůj život, i když víte, že byste měli. Kouříte a víte, že je to
špatně. Jíte moc a taky je to špatně. Přicházejí výstrahy a stejně je přehlížíte.
Až pořádné nakopnutí vás kolikrát přinutí změnit se. Jirka věděl, že by měl
zhubnout, ale nějak to pořád nešlo. A co pomohlo později? „Když jsem cítil
na krku kosu kmotřičky smrti,“ říká otevřeně Jirka. „Bylo mi fakt zle a přestala mi jít pumpa... pak se rozeběhla, ale nikomu ten pocit nepřeju.“
co říci na závěr? Nenechte se strachem vyřadit ze hry. A hledejte dál
(ať už v životě, nebo na internetu ) – ovšem s vědomím, že většinou když
něco usilovně hledáme, najdeme… něco… zcela jiného… a mnohdy lepšího, než jsme hledali, jen si to třeba nechceme hned připustit. Ale je to
tak. A nic není náhoda. chce to jen jedno. chtít najít řešení.
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Partnerské horoskopy
Zdena Hrdinová

Zdena Hrdinová

z.hrdinova@volny.cz

Vztahy se znamením Vah

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

partnery, je docela ohromující, ale
člověk se musí ptát, co se v tom skrývá pro Váhy? V mnoha případech stabilita a identita. Jejich šarm je často
provázen přirozeným, humorným,
pokud ne přímo pobaveným pohledem na fungování světa.
Ten nejpřizpůsobivější milenec se
znamením Vah bude tolerantní, nenechá se snadno rozčílit a dokáže se
vypořádat se vším, co přijde. Pro Váhy je obvykle těžké udržovat si silné
city, jelikož mají ze své podstaty dáno stále se pohybovat dolů a nahoru.
Přelétavost v mládí u tohoto znamení
není ničím nemístným a jsou jedněmi
z mála, kdo dokáže udržovat intenzivní, intimní vztah s jednou osobou,
zatímco současně cítí potřebu být
součástí davu.
Jste-li znamení Vah a přemýšlíte, kdo
by byl pro vás nejlepším partnerem,
vězte, že ze všech znamení jste nejpřizpůsobivější právě vy. Mohou vás přitahovat svaly a rozhodnost, citlivost

a křehkost, nebo něco mezi tím. Dobré
by bylo držet se toho, kdo vás dokáže
rozesmát a koho rozesmějete i vy.

Vztahy se znamením Štíra

Foto: Samphotostock.cz

Sedmé znamení zvěrokruhu vládne
partnerství a nespárované Váhy jsou
skutečně vzácností. U Vah je nutkání s někým splynout velmi intenzivní, ale stejně taková je jejich tendence
pochybovat o vlastní osobě, jakmile
se ocitnou v nějakém partnerském
vztahu. Vzdušná znamení mohou
být v souladu s doslova kterýmkoliv
z ostatních živlů. Některé Váhy poznají, kým opravdu jsou, teprve až
v nějakém vztahu, takže mnoho lidí
se znamením Vah najdeme zapletené
s celou škálou různých osobnostních
typů.
Některé Váhy natolik touží vytvořit trvalý vztah, že si nechají líbit nehorázné množství ústrků ze strany
partnera. Počet Vah, které vytvořily svazek s ráznými a egoistickými

Astrologické konzultace
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Milenci se znamením Štíra jsou magnetičtí a fascinující, loajální, zdánlivě neotřesitelní a mají speciální chuť
vyvinutou na základě diskriminace.
Nenechte se odradit vzhledem Štíra
s jeho jedovatým hrotem na zdviženém ocasu, s klepetem v pozici en garde. Vezměte pochybnou reputaci Štíra
v tom smyslu, že je samotář a ďáblův
advokát. Ano, tomuto znamení neunikne žádný trik a rozhodně se dá
jen těžko oklamat. Ale to jsou kvality,
které mohou být v přátelství vynikající a v milostném vztahu vzrušující.
Nadvláda Pluta může občas vštípit těmto společníkům smysl pro
budoárovou exotiku. Mnoho Štírů
potřebuje během života vyzkoušet
mnohotvárnost různých sexuálních
aktivit.
Štíři jsou přitahováni k dalším Štírům, zejména proto, že mají vestavěné neverbální porozumění. Když
se střetnou, dojde někdy k uvolnění
napětí. Jiná znamení si o vás mohou
myslet, že jste lstiví, pokoutní, ale vy
jste jenom realisté. „Jen k nám nechoďte příliš blízko.“
Přátelé se znamením Štíra si od vás
budou rozhodně držet určitý odstup,
a je velmi nepravděpodobné, že vám budou klást otázky osobního charakteru.
Přátelé Štíři jsou také výborní
v analyzování situací zahrnující třetí
stranu. Pokud se vám něco stane v zaměstnání nebo ve vztahu, tak podělením se o detaily se Štírem se můžete
mnohé naučit.

Horoskop pro letní měsíce
Zdena Hrdinová

z.hrdinova@volny.cz

Beran (21. 3. – 19. 4.)
Dost pravděpodobně jste vedeni ke změnám orientace svého dosavadního života, která představuje
hlavně rychlý spád událostí. Dává vašemu životu nový smysl.
Rozvíjí se vaše situace, máte chuť prožít nějaké dobrodružství, a především se odlišovat od svého okolí. Jdete po cestě za
svobodou a nezávislostí ve všech oblastech života.
Býk (20. 4. – 20. 5.)
Máte cyklus, kdy sami v sobě, v bohatství svého nitra
nacházíte prostředky, které vám dovolují se osvobodit
od všech pout. vnitřní přeměna, tajné objevování, studium
okultních věd, sebeanalýza – to vše je na pořadu dne. Nacházíte ta nejlepší, rychlá a efektivní řešení problémů. S rozmyslem můžete investovat do všech sfér svého života.
Blíženci (21. 5. – 20. 6.)
Letní měsíce jsou pro vás časem, kdy se stabilizujete.
vše, na co vzpomenete, se vám bude s přehledem naplňovat. Jupiter vám ukazuje nový směr ve vašem životě, je dobré využít situací, které se vám nabízejí, jen ponechte za zády
euforii, která by mohla pokazit zásadní rozhodnutí. Rozhodně se o „velkých věcech“ poraďte s dobrým kamarádem.
Rak (22. 6. – 23. 7.)
Bylo by dobré přehodnotit vše, co se odehrálo v předešlých měsících, a vyvodit z toho pro sebe určitá ponaučení. Tyto měsíce se budete stahovat více do svého nitra,
pocit, že stagnujete, vám nebude cizí, přípravná fáze na něco
nového, je to správné vyjádření. Nezapomínejte na fyzické tělo, potřebuje očistu.
Lev (24. 7. – 23. 8.)
velice se vám daří diskutovat a přesvědčovat jiné
o svých záměrech. Dobře naplánovaná dovolená s dětmi i bez dětí je vždy s velkou důvěrou vám svěřená. i v těchto měsících se nevyhnete služebním cestám, které přispívají
k rozšíření vašich znalostí. Jste spokojení a daří se vám.
Panna (24. 8. – 22. 9.)
Planeta Jupiter je v popředí, a to se převážně týká oblasti práce, spolupráce a podnikání. Také vám přináší
možnost opustit neperspektivní povolání. Můžete očekávat ocenění své práce, navýšení platu apod. Také se těšíte
přízni přátel, zváni budete na různé oslavy a večírky. Léto si
budete užívat.
Váha (23. 9. – 22. 10.)
Konečně nabíráte síly a začíná z vás vyzařovat energie.
vyvíjíte řadu iniciativ a jste připraveni na nové začátky.
Lákají vás cizí kraje či kultura cizích krajů a neváháte se vydat
na cesty. Reorganizujete své osobní vztahy a jste ochotni investovat do nových projektů. Saturn velí – dočistit „to“, čeho
jste si vědomi, že musíte!
Štír (23. 10. – 21. 11.)
vaše city jsou všeobjímající, chcete souznít s celou planetou a neváháte navázat kontakty s různými typy lidí. Láska a ideál jsou v dokonalé jednotě. Proti této větě jde

v opozici planeta Mars, pod jejím vlivem obracíte svou agresivitu proti sobě samým. Buďte opatrní na cestách.
Střelec (22. 11. – 21. 12.)
Léto bude naplněné v partnerských a přátelských vztazích,
budete naplněni v oblasti citů. Důležité jsou pro vás různé rituály a slavnosti. Nevyhnete se cestování ať již po naší
republice, nebo v zahraničí. Jste ochotni různé věci přehodnotit, máte chuť spolupracovat s ostatními, a v tomto směru také
svou energii nejlépe využijete.
Kozoroh (22. 12. – 19. 1.)
Přichází období, kdy budete vážně přehodnocovat svou
profesi, a je také vhodná doba pro její změnu. Jste schopni
zmobilizovat své síly a záměry dotáhnout do zdárného cíle. Je
pro vás důležité nechat si prostor pro sportovní aktivity, odpočinek. cyklistikou rozhodně nepohrdnete.
Vodnář (20. 1. – 18. 2.)
Letními měsíci pro vás začíná nový cyklus. Tím, že je pod
vlivem planety Jupiter, dají se do pohybu záležitosti, o kterých jste měli pochybnosti, jak vůbec dopadnou. Jen je třeba se
zastavit a zamyslet, nedělat ukvapená rozhodnutí a nad ničím
nemávat rukou. Tyto letní dny si opravdu budete užívat.
Ryby (19. 2. – 20. 3.)
v těchto měsících má přede vším ostatním prioritu váš
rodinný život, není vyloučeno stěhování, rekonstrukce či
renovace a vybavení vašeho obydlí. Ani se vám nebude chtít
podnikat různé aktivity s vašimi přáteli, možná rodinná dovolená, jen v kruhu těch nejbližších. A mezi nimi vám bude nejlépe.
inzerce

  

 

Doplněk stravy

  

při jarní detoxikaci
organismu
Kúra je sestavena z vybraných tinktur, které mají
schopnost pročistit organismus.
Zbavme se usazenin a nečistot v těle, omlaďme
ho jarní očistnou kúrou.
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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

JÓGA DNES

33

Xvii. DíL

Dnes mi ale dovolte navázat na téma tohoto letního vydání „Zářit jako slunce“. (O v minulém čísle avizovaný rozbor prvků vyskytujících se
v prostoru vás nepřipravím, budeme se jim věnovat příště.) Kde jinde
načerpat tolik potřebnou energii než právě v přírodě, která se může
stát neoddělitelnou součástí našich každodenních životů? Platí mnohokrát opakovaná pravda, že každá věc, kterou vidíte ve svém vnějším
prostředí, ať už si to uvědomujete, nebo ne, vás energeticky zasahuje.
Aplikace léčebných prostředků může zvýšit energetický kvocient vašeho majetku a uhladit vám cestu k většímu úspěchu a štěstí.

Prostor v nás a okolo nás

Zahrady
Ing. Marie Šárka Fišerová

mariesarka@post.cz

Vaše sousedství je tím kontextem či loných ptáků. Ve feng šuej jsou zpěvní ptáci
kalitou, kde je zahrnuto vaše osobní proa zamilované páry nositeli příležitostí
středí, prostorem, v němž je obsažen váš
a poselství, která do vašeho života přináší
dům. Vaše sousedství zásadním způsonovou aktivitu, pohyb a harmonii.
bem determinuje, jaký bude všeobecný
Výborným protipólem stagnace a lepocit, atmosféra a energie vašeho domu
targie je léčba tekoucí vodou se silným
stejně jako i vaše osobní energie uvnitř
proudem tryskajícím vzhůru. Umístěvašeho domu. Každý, včetně vás, dokáže
ní fontány ve vašem domě je dobrý způvyhodnocovat energii. Vnímat energii je
sob, jak povzbudit proudění, aktivitu
základní lidská schopnost. Nevyžadua saturovat váš život. Léčba fontánami
je to žádný vrcholový mystický výcvik.
podporuje kontakty se starými i novýKdyž vnímáte energii, tak
mi přáteli, kteří navíc nemovitost
pouze dovolujete svým
chrání.
„Každý
pocitům, aby vystoupiden představuje
ly na povrch, a vy jste
Aplikace pa-kua (oktanovou příležitost.
si je mohli uvědomit
gon) na plán zahrad
Včerejšek pominul
a je pryč.
a pochopit, jak se díky
V jednom z předešlých
Dnešek je prvním
nim cítíte.
dílů tohoto seriálu (III.
dnem mé budoucnosti.“
Louise L. Hay
Rozproudit energii

v domovní odbočce

Rozproudění a oživení energie
pozemku je pro transformaci energie
domu životně důležité. Můžete začít
tím, že ostříháte přerostlé živé ploty
i ostatní vegetaci. Zajistěte, aby fungovala všechna venkovní světla. Udržujte
svou zahradu čistou – vyvezte všechen
nepořádek a odložené věci včetně všech
rozbitých a rezavých aut.
• Použijte takové energetizující prvky, jako jsou větrníky a větrné rukávce,
které symbolizují pohyb a barvu.
• Zavěste větrné zvonkohry, abyste
místo aktivovali a vnesli více pohybu
a energie do vašeho prostředí i života.
• Instalujte krmítka, na přivábení životní energie nádherně zbarvených zpěv-
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Foto: Shutterstock.com

SERiáL o FENG šUEJ

díl) jsme si řekli, že pa-kua je pomocný
nástroj analýzy feng šuej. Toto pa-kua
vám umožňuje zjistit, jak oblasti vašeho prostoru působí na korespondující
oblasti vašeho života, a vždy se orientuje
vzhledem k hlavnímu vstupu do prostoru – zahrady. S pomocí pa-kua rozdělíme jakýkoli definovatelný prostor do
devíti oddílů či oblastí, každý se svým
vlastním korespondujícím souborem
vlivů a energií (obr. 1). Má-li byt, pokoj, dům či zahrada čtverhranný půdorys, jsou velikosti těchto oblastí stejné.
U zahrad s neobvyklým půdorysem
jsou velikosti oblastí různé. Pa-kua
vám umožňuje vymezit si ty oblasti,
na nichž potřebujete nebo chcete pracovat, a potom uvědoměle a se znalostí
pokračovat.

Oživení pozemku zdravými
stromy a rostlinami
Stromy a rostliny jsou důležité, protože
dodávají jak venkovnímu, tak vnitřnímu prostředí zelenou barvu, kyslík a vitalitu. Zelená barva má pozitivní vliv
na psychiku, přináší naději, růst a nový
život. Vyvarujte se prázdných zahradních ploch, které symbolizují absenci
růstu, péče a stability.
Určité stromy poskytují krásu a soukromí. Mohou také sloužit jako efektivní
odstínění dopravy a ochrana soukromí.
Dávejte ale pozor, abyste čelo domu neodstínili od ulice úplně, čímž byste mohli aktivní energii zamezit přístup k vám,
což by způsobilo stagnaci a frustraci.

Náměty pro výběr stromů:
• Pozitivní jsou ty, které mají korunu ve
tvaru deštníku. Tyto stromy představují
symbolickou klenbu ochrany.
• Stálezelené stromy jsou lepší nežli
opadavé, které se zbavují na podzim listí
a zůstávají přes celou zimu holé.

bohatství

sláva

manželství

rodiče

vědění

děti

kariéra

nápomocné
osoby

Obr. 1 Šablona pro „pa-kua dveří“

rozchod, útěk a energii proudící směrem
dolů. V důsledku toho mohou obyvatelé
domu odejít, přijít o peníze nebo se stane něco horšího.
• Vyvarujte se trnitých stromů a keřů
kolem hlavního vchodu nebo na cestě
k němu. Mezi ně patří i růže a kaktusy.
• Vyvarujte se stromů přímo naproti vchodovým dveřím. Strom v takové
pozici blokuje dveře, což může energeticky škodit všem oblastem života.
• Bděte nad nemocnými stromy.
Buď je vyléčte, nebo nahraďte jinými. Důsledkem podvědomého působení těchto umírajících stromů na
vaši psychiku může být nemoc nebo
všeobecně selhávání zdraví.

Barvy na posílení životních oblastí nemovitosti
Foto: Archiv autorky

Efektivním a zábavným způsobem, jak posílit oblasti exteriéru vaší nemovitosti, je využití barev pro tvarování
zahrady. Jako první aplikujeme na pozemek pa-kua a následně použijeme rostliny nebo křoviny s barvami korespondujícími s těmi životními oblastmi v pa-kua, které
chcete posilovat.
Životní oblast pa-kua

Barvy

Oblast na pozemku

1. kariéra

černá, tmavě modrá

vpředu uprostřed

2. manželství/partnerství/vztahy

růžová, červená, bílá

napravo vzadu

3. rodina/předkové

zelená, modrá, modro-zelená

nalevo uprostřed

4. bohatství/peníze

zelená, modrá, purpurová

nalevo vzadu

5. harmonie/zdraví

žlutá, oranžová, zemní tóny

uprostřed

6. nápomocní lidé/pomocníci

bílá, šedá, černá

napravo vpředu

7. děti

bílá

napravo uprostřed

8. vědění/moudrost

černá, modrá, zelená

nalevo vpředu

9. dosažení/sláva/pověst

červená

vzadu uprostřed

podmínek. Vodu s dynamickou kvalitou vytvářejí potoky, řeky, fontány
a vodopády. Fontány a vodopády pomáhají zvlhčovat vzduch a mají blahodárný účinek na psychiku, protože
uvolňují negativní ionty, které přinášejí
do oblasti uklidňující bílý šum.

Na zahradě mohou blahodárně
působit v těchto oblastech:
• Poblíž ústí příjezdové cesty, kde stimulují větší přítok bohatství a energie.
• Poblíž hlavního vchodu do domu,
která je pro léčbu tekoucí vodou jedna
z nejlepších.
• Oblast kariéry (vpředu uprostřed),
voda je zde v přirozeném umístění.
• Oblast vědění (vpředu nalevo), pomáhá vytvářet jasné, svěží myšlenky.

• Oblast rodiny (nalevo uprostřed), zvyšuje rodinnou dynamiku a harmonii.
• Oblast bohatství (vzadu nalevo), přitahuje peníze navíc.
• Oblast dětí (napravo uprostřed), povzbuzuje zvýšení kreativity.
• Oblast nápomocných lidí (vpředu napravo), zve více lidí vám na pomoc.

Vyvarujte se fontán v těchto
oblastech:
• Oblast slávy (vzadu uprostřed), mohly by zde poškodit vaše jméno a pověst.
• Oblast manželství (napravo vzadu),
mohou způsobit emocionální exces
v hlavním partnerském vztahu.
Příště pokračování o jednotlivých prvcích (šikmé zdi, schody, stropy, trámy, pilíře a sloupy).

Foto: Shutterstock.com
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• Stromy rostoucí vzhůru jsou lepší
než stromy rostoucí dolů, jako je smuteční vrba.
• Kvetoucí a plodící stromy jsou prospěšnější než takové, které květy a plody nemají.
Stromy nasávají energii země a vnášejí do oblasti vitalitu a život. Také poskytují symbolickou a energetickou
ochranu před energií zla nebo špatnými vlivy v sousedství. Když ale rostou
na špatném místě, mohou mít nechtěně negativní účinky.
• Vyvarujte se morušovníku v přední
části zahrady. Číňané věří, že se v domě
může objevit smrt. Navíc, protože listí
morušovníků žerou hladové larvy bource morušového, mohlo by dojít k sežvýkání kariéry i nemovitosti.
• Vyvarujte se smutečních vrb za domem. Tento strom symbolizuje pláč,

Tekoucí voda přináší proudění
Také symbolizuje proudění peněz,
a proto je léčba vodou vynikající pro
zlepšení přílivu peněz i finančních
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V. díl

Popíjení čaje za dynastie Jüan

Putování s čajem
Lenka Vránová

www.udzoudyho.cz

Dynastii Jüan 元 (1279–1368)
založili Mongolové, kteří byli svým původem kočovníci,
a proto také nedokázali ocenit propracovanou přípravu
čaje předchozí dynastie Sung,
o níž jsme hovořili v minulém
díle. Mongolové měli vlastní
jazyk, oblečení, zvyky a vůbec
celým svým kulturním zázemím se od Číňanů velmi lišili.
K prostému lidu dynastie Jüan
Do svého státního aparátu raději přijímali příslušníky západoasijských
národů (ujgurské Turky, Araby, a dokonce i Evropany, jako byl Marco
Polo) a na Číňany se dívali s opovržením. Čínská čajová kultura nicméně postupně pronikla i do „cizího“
prostředí, přepychovost a složitost
byla nahrazena skromností a jednoduchostí, a čaj se rozšířil mezi obyčejný lid. Vzdělanci dynastie Jüan
se v reakci na luxusní čajové obřady
předchozí dynastie pozvolna navrátili k prostému pití čaje v přírodě,
uchylovali se do hor či k řekám, kde
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pod starodávnými stromy nalézali
původní kouzlo čaje.

Sypaný čaj a krása čajových
konviček za dynastie Ming
Zakladatel dynastie Ming 明 (1368
– 1644), Ču Jüan-čang 朱元璋, byl původně rolníkem, později se od buddhistických mnichů naučil číst a psát,
stal se vůdcem vzbouřenců a nakonec
vyhnal z Číny rozhádané mongolské
prince. V roce 1391 vydal výnos, který přikazoval nahradit čajové koláče
čajem sypaným, čímž došlo k rozvoji
nových druhů čajů a jejich zpracování.
Podle jedné teorie chtěl tímto výnosem ulehčit pěstitelům čaje jejich tvrdou práci, neboť lisování čaje do formy
koláčů bylo velmi náročné. Podle ji-

4x foto: Archiv autorky

seriál o čaji

né teorie tak chtěl zamezit korupci v
obchodu s čajem a koňmi (viz minulý díl), poněvadž sypaným čajem se na
rozdíl od čajových koláčů hůře uplácelo. Ať tomu bylo jakkoliv, pokrok ve
zpracování čaje, totiž „pražení“ 炒青,
které postupně nahradilo „napařování“ 蒸青 čajových lístků, vedlo k rozvoji mnoha nových druhů čajů. Mingský
vzdělanec Chuang I-čeng 黄一正 zaznamenal v té době na 97 různých druhů!
Oproti předchozím dvoum dynastiím
Sung a Jüan také dochází k inovacím
ve správě čajových plantáží a sběru čaje.
Dle historických pramenů se sypaný čaj nejdříve „nořil do vody“ 沦茶法
– z toho také pochází dnešní „proplachování čaje“ 洗茶法, tj. první
nálev, který se nepije, nýbrž vylévá, čajové lístky očistí a zahřeje, takže chuť
čaje může ještě více vyniknout v následném nálevu. Příprava sypaného
čaje byla oproti propracované přípravě čajových koláčů za dynastie Sung
mnohem jednodušší, a tak už nebylo
zapotřebí náčiní a nádobí z minulých
dynastií. Ještě více než za předchozí
dynastie Jüan se kladl důraz na jednoduchost, která se promítala do způsobu pití čaje.
Vzdělanci v době pozdní dynastie
Ming ve výše zmiňovaném způsobu
pití čaje pak hledali zejména potěšení
ducha, a proto zdůrazňovali prostředí, ve kterém se čaj pije, a krásu čajového nádobí, zejména čajových konviček.
Do popředí se dostává i-singská čajová keramika 宜兴紫砂茶具, především
pak čajové konvičky vyrobené z „purporového písku“ 紫砂 (hlína, jež se těží
okolo městečka I-sing), které nejen díky kvalitnímu materiálu, ale i estetickým požadavkům dané doby, začaly
převládat.

Čajové slavnosti a rozvoj čajoven
za dynastie Čching

Báseň na čajovém šálku

V době poslední dynastie Čching 清
(1644–1912) se na jedné straně čajová
kultura navrací ke své jednoduchosti, na straně druhé se na císařském
dvoře pořádají bohaté čajové slavnosti, které se zde sice konaly již od
dob dynastie Tchang (7. až 10. stole-

tí), nicméně nikoliv v takovém měřítku a slávě jako nyní. Jedná se zejména
o slavnost San-čching 三清茶宴, kterou založil císař Čchien-lung 乾隆
(1735–1796), jeden z nejslavnějších
císařů dynastie Čching, a která se konala každým rokem od druhého do
desátého dne prvního měsíce lunárního kalendáře v Zakázaném městě.
Jejím cílem bylo upevnit vztahy mezi
vysokými hodnostáři, jež se slavnosti

Čajová konvička dynastie Ming

Slavnost
„tisíce
starců“
účastnili, ve formě skládání básní na
téma současných událostí.
Podle
historických
záznamů
uspořádali císařové Kchang-si 康熙
(1661–1722) a výše zmiňovaný Čchien-lung v Zakázaném městě celkem čtyřikrát také jinou slavnost,
tzv. slavnost „Tisíce starců“ 千叟宴,
čímž mj. vyjadřovali úctu ke stáří,
tradiční konfuciánské hodnotě. Na
jedné z těchto slavností bylo přítomno více jak 3000 starých lidí, z nichž
většinu ale tvořili členové císařské
rodiny a vysocí hodnostáři, leč byli přizváni i prostí lidé. O slavnosti
se nejdříve pil čaj, následně alkohol
a nakonec opět čaj. Nebyly to však
pouze výše zmiňované slavnosti,
v nichž čaj hrál významnou roli – čaj

se na císařském dvoře také běžně pil
před jídlem či po něm.
V této době se také čaj rozšířil mezi prostý lid do takové míry, že se stal
součástí lidových tradic. O jeho popularitě svědčí i velké množství čajoven,
které přibývají jako jarní bambusové výhonky po dešti. Čajovny se tak
staly veřejným místem, kde se u čaje
setkávali lidé z nejrůznějších společenských vrstev – kromě čaje a odpočinku
se zde upevňovaly mezilidské vztahy,
kolovaly tu nejnovější zprávy z blízka i z daleka, konala se různá zábavní představení a v neposlední řadě se
zde také urovnávaly spory. Oblíbenost
čajoven také poukazuje na to, že se čaj
stal již běžnou součástí každodenního
života. A postupem času se stal i součástí životů milionů dalších lidí, vždyť
dnes je to hned po vodě druhý nejrozšířenější nápoj na světě...

Na shledanou v čajovně U Džoudyho!

inzerce
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reportáže z cest

2

1
Zřejmě každý, kdo se někdy zabýval jógou, setkal se také se jménem Rishikesh. Toto prastaré severoindické město je považováno za
hlavní světové město jógy. Je jedinečné, kouzelné, s nenapodobitelnou atmosférou a energií. Většinu příchozích sem přivádí jejich duchovní cesta. Vímání naší existence na vyšších úrovních než fyzické
je všudypřítomné, přichází samo a přirozeně.

Za jógou do Rishikeshe
Katka Nováková

www.omyogastudio.cz

Rishikesh se rozkládá na obou březích
posvátné řeky Gangy na úbočích kopců
zvaných Shivalik, kde Ganga opouští
podhůří Himálaje a rozlévá se do roz-

lehlé indické nížiny. Je často nazýván
Bránou k Himálaji. Odtud také věřící
(ale i turisté) vyrážejí na poutě ke čtyřem posvátným pramenům Gangy v
srdci indického Himálaje – Gangotri,
Badrinath, Kedarnath a Yamunotri.

Sídlo Mistrů, jemných vibrací
a jógových škol
Jméno Rishikesh je odvozeno od slova rishi – ten, kdo vidí (vnímá), Mistr.
Odpradávna toto místo přitahovalo
spirituální bytosti a hledače na cestě
duchovna. Usazovali se a učili zde velcí Mistři jako např. Swami Vivekanan-
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da, Swami Shivananda, Swami Rama
Tirtha, Maharishi Mahes Yogi – v roce 1968 do Rishikeshe přijeli za tímto
velkým Mistrem i legendární Beatles.
Ať již tyto břehy Gangy přitahovaly
spirituální bytosti svou silnou energií,
harmonickými vibracemi, či napojením
tohoto místa na další vesmírné energetické body, již pouhá přítomnost velkých Mistrů a každodenní neustálá
duchovní praxe mnoha lidí po celá staletí prozařuje Rishikesh těmi nejjemnějšími vibracemi lidského bytí a tvoření, jež
jsou zde téměř hmatatelné.
V současné době má Rishikesh asi
75 tisíc obyvatel, kteří žijí převážně
na předměstí zvaném Muni-Ki-Reti.
Výše proti proudu, pod strmými svahy na březích řeky se rozkládá část
města Ram-Jula (Ramdžula). Je to
centrum mnoha škol humanitního
zaměření, především se studiem jógy, náboženství, ale i uměleckým zaměřením. Je tu mnoho ašrámů*, šal*
a meditačních míst, také nesčetně restaurací pro domorodce i turisty, obchůdky s jídlem, oblečením, knihami
a indickými šperky.

1 Na nábřeží Gangy je neustále rušno.
Věřící, turisty i obyčejné lidi tato část
města přitahuje (v pozadí most v RamJule).

2 V pozadí socha hinduistického boha
Šivy na známém meditačním místě Parmath Niketan. Mladí studenti a mniši
se připravují na večerní obřad Pudža se
zpěvem manter.

3 Ulice je domovem mnoha sádhů, kteří se zřekli majetku a žijí z darů okolí. Tyto dary si někteří pečlivě střeží, možná
i k malému rozptýlení.

4 Poněkud klidnější druh zdejších opic
je pro sádhů také veselé rozptýlení. Ne
tak pro turisty, je třeba si své tašky dobře hlídat.

5 V severní části Rishikeshe jsou břehy
Gangy divoce nádherné. Je zde mnoho
modlitebních míst.

6 Pití lahodného masala čaje je populární po celé Indii.

7 Krávy jsou klidné, milé a všudypří-

4

tomné.

Ulice od brzkého rána ožívají rušným
a mnohobarevným životem. Jako první začínají svou práci muži se stánky
na vaření typického masala čaje. Stačí
malý vařič, blízkost městského kohout-

6
ku s vodou, nádoba s mlékem, cukr, kámen na drcení čerstvého zázvoru, směs
čaje s kořením a po ránu není o zákazníky nouze. Skleničku čaje si dají lidé
spěchající po ranní modlitbě do svých
obchodů a zaměstnání. Také mnoho západních studentů jógy přecházejících
z ranní meditace na lekce cvičení koupí jeden čaj pro sebe a několik dalších
pro žebravé „sádhů“ probouzející se na

žů (sádhů) v rádoby bezpečné výšce nad
hladinou řeky. Velmi příjemná asi kilometrová procházka touto kouzelnou
„zahradou“ vás přivede do nejsevernější
části města Laxman-July (Laksmanžuly), která je o něco více turistická. Mezi obchůdky, restauracemi, kavárnami,
domky nabízejícími ubytování najdete
i pár velikých, na tuto část světa velmi
luxusních hotelů. Jsou tu opět školy
i ašrámy. Oba břehy spojuje další mohutný lanový most.
Do severní části Muni-Ki-Reti, Laxman-july i Ram-july přijíždí po celý rok
mnoho turistů, hledačů, studentů jógy
a praktikujících jogínů, aby zde načerpali něco z prastarého učení starých Riši-

„svých“ místech – lavičkách, schodech
obchodů, restaurací či chrámů. Pak se
odněkud vyrojí vozíky se zeleninou, pomalým krokem se přihoupají mírumilovné krávy. Psi loudí placky. Opice na
zdech číhají, kdy prodejce čaje nehlídá
své sušenky. Mantry znějí při obřadních
koupelích ve svaté Ganze a lidí přibývá.
Začíná indický den v ulicích Ram-July.
Zástupem chodců, vozíků se zbožím,
motorkami, krávami se plní 1,5 m široký a 200 m dlouhý řetězový most, který
spojuje Ram-julu s Muni-Ki-Reti. Svá
místa obsazují i zmrzačení, žebrající lidé. Pro západního člověka je indická realita velmi často obtížně přijatelná.

Turističtější sever a slavní učitelé
Zatímco břehy v Ram-Jule jsou krásně
vydlážděné pro konání obřadů Pudža,
dále proti proudu je břeh Gangy již přírodní, utvářený pravidelnými monzunovými záplavami, kdy se řeka může
zdvihnout až o několik metrů. Písečné
a oblázkové duny střídají obrovské balvany a skály s mnoha náboženskými
symboly a oltáříky. Od nich vedou pěšinky k prostým stavením svatých mů-

7x foto: Archiv autorky

Typické ráno v Rishikeshi
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8 Yogi Kamal Singh (vlevo) na poutní
cestě ke slavnému Šivovu chrámu v horách nad Rishikeshem.

9 Zahajovací obřad Pudža pro studium v Tattvaa šale. Obřady zde provázejí jakékoli dění.

10 Konec lekce aštanga vinyása jógy se stále známějším a vyhledávaným
učitelem Yogi Kamalem Singhem.

8

9

jů. V Rishikeshi je mnoho učitelů a škol,
v současné době jsou pro západní svět
nejznámější tři jména: Usha Devi učí
v Omkarananda Ganga Sadan – Patanjala Yoga Kendra, což je překrásný ašrám
na pravém břehu Gangy v Muni-Ki-Reti s obsáhlým programem cvičení i filosofie. Usha Devi je uznávanou učitelkou
Iyengar jógy, kterou dlouhá léta studovala přímo u Shri B. K. S. Iyengara, také založila a vede školu pro předškolní a školní
děti. Usha, ač původem ze Švýcarska, se
již stala legendou v jógovém světě.
Surinder Singh je velmi uznávaný
a vyhledávaný učitel zvláště mezi západními studenty pro svou schopnost najít
ideální formu pozice pro každého žáka
a pro svůj otevřený přístup sdílení praxe
jógy i meditační zkušenosti.
V posledních letech stále více studentů přijíždí za mladým učitelem jógy Kamalem Singhem, který vyučuje vinyasa

Studentkou na vlastní kůži

3x foto: Archiv autorky
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aštanga jógu spolu s unikátním způsobem dopomoci do jednotlivých pozic. Jeho dynamický způsob výuky je jedinečný
a svým charismatickým zjevem inspiruje
začínající i pokročilé „aštangisty“.

LÉTO 2012

V létě 2011 navštívil Kamal Singh Prahu.
Jeho způsob výuky byl tak silným zážitkem, že jsme si s Andreou Smékalovou
(autorka článku a Andrea jsou majitelkami oblíbeného pražského OM YOGA
Studia) a naší kamarádkou Pavlou Rozmarovou zaplatily Teachers Training
a v březnu 2012 odjely do Rishikeshe
studovat k tomuto stále známějšímu
učiteli. Staly jsme se tak na měsíc součástí skupiny 18 jogínů z celého světa,
lidí různého věku s rozdílnými jógovými zkušenostmi i rozdílného očekávání. Naše vzájemné soužití bylo po celý
měsíc velmi intenzivní a při náročném
programu a ve specifických indických
podmínkách vznikaly situace, jež byly
zkušeností minimálně stejně cennou jako samotná jógová praxe.
Celý kurs byl naprosto profesionální
a velmi intenzivní. Yogi Kamal si ke spo-

lupráci přizval vzdělané učitele a jedinečné osobnosti s hlubokou praxí jógy.
Kouzelnou dobu východu slunce jsme
strávili v meditacích a pránájámě (dechové techniky) s laskavou pomocí a dohledem Swamiho Vishvaswaroopanandy.
Kamal Singh nás v dopoledních a večerních hodinách učil praxi vinyása aštanga
jógy a především „adjustment“ (dopomoci do pozic). Odpolední čas patřil lekcím
filosofie, do které nás velmi poutavě zasvěcoval Sunil Sharma. Při vzpomínkách na tyto chvíle pociťuji především
vděčnost. Vděčnost k našim učitelům,
vděčnost za setkání s jedinečnými lidmi
naší malé jógové komunity, za možnost
být toho všeho součástí.
Říká se, že Rishikesh je místem
tak intenzivních jemných vibrací, že
urychluje životní cesty těch, kteří sem
přicházejí. Je to jistě pravda. Lidé zde
hledají a šíří hluboký klid, spokojenost a lásku. Tyto nejjemnější, a přesto
nejsilnější vibrace šíříme my lidé. Jsme
to my, kdo tvoříme. Na nás je odpovědnost za to, kolik lásky bude na světě. Tvořme s láskou. OM – nechť jsou
šťastny všechny bytosti.

*Ašrám – místo, kde mohou být žáci studující jógu i ubytováni
*Šala – místo pro Mistra a žáky na praktikování jógy

zDRAví
Použití:

Houby mocné síly V. díl

Pleurotus
ostreatus
(Hlíva ústřičná)

Markéta Sulánská

www.sulanska.cz

hlíva ústřičná je dnes hojně rozšířená po celém světě. Používá se převážně v receptech zdravé kuchyně, neboť neobsahuje téměř žádné množství tuku, je chutná a snadná k přípravě.
ve staré číně se však používala zejména jako přírodní léčivo.
hlíva je dřevokazná houba, která roste v mírném klimatickém pásu na mrtvých i živých kmenech, pařezech
listnáčů (vzácně na jehličnanech) a je možné ji intenzivně
pěstovat i na tepelně ošetřené slámě.
K léčebným účelům je nejvhodnější podávat hlívu ústřičnou v sušené formě (biomasa), pěstovanou ve sterilních
podmínkách a sušenou při co nejnižších teplotách (společnost Mycology Research Laboratories – MRL).

• Cholesterol pod kontrolou – obsahuje mevinolin, přírodní
zdroj v současnosti nejúčinnější látky snižující hladiny cholesterolu. Podávání hlívy ústřičné potlačuje hromadění cholesterolu v játrech a zvyšuje transport cholesterolu v lipoproteinech.
Urychluje rozklad a vylučování cholesterolu a žlučových kyselin
z organismu. Prevence aterosklerózy.
• Imunomodulační a protinádorové působení – plodnice mají
výrazné protinádorové účinky a užívají se rovněž i v prevenci kardiovaskulárních chorob (infarkt myokardu, mozkové příhody).
• Antibiotický účinek – obsahuje antibiotikum pleurotin.
• Podpora imunity – např.: u oslabení imunity, civilizačních
chorob, fyzickém i duševním vyčerpání, nachlazení, chřipek.
• Podpora růstu mladých buněk – specifický obsah velkého
množství kyseliny listové (B9) podporuje tvorbu buněk i v kostní
dřeni, zvyšuje počet bílých krvinek.
• Posiluje játra při hromadění tukových látek a triglyceridů v játrech při dlouhodobém požívání alkoholu.
• Přírodní zdroj minerálů a vitamínů: obsahuje vitamíny skupiny B – B1, B2, B5, B6 a B7, B9. Dále pak vitamín c, D2, K, P,
stopové prvky selen, zinek, bor, jod, 8 aminokyselin a kvalitní
proteiny a vlákninu.
• Příznivě působí u ekzémů, kožních alergií, hemoroidů a křečových žil.
• Uvolňuje blokády, a tím uvolňuje šlachy a klouby, působí proti křečím, proti dřevěnění končetin, odstraňuje tlak v očích.

Dle tradiční čínské medicíny:

• Chuť: sladká • Povaha: mírně teplá • Tropismus: játra, žaludek, slezina • Účinky: doplňuje slezinu a odstraňuje vlhkost,
doplňuje čchi, posiluje cévy a uvolňuje šlachy (houser), vylučuje
větrný chlad, zabíjí parazity
Pleurotus (hlívu ústřičnou) lze koupit v tabletách (90 tbl v balení á 760 mg) nebo jako biomasu (250 g usušené a jemně mleté
mycelium i primordium houby nejvyšší kvality).

inzerce

Doplněk stravy

Mykologický výzkum renomovaného britského výrobce pro Vaše zdraví!

JÓGA DNES
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Zdraví
Osobně si nedávám žádná předsevzetí. Vyslovuji spíše tajná přání a dávám si zejména
krátkodobé úkoly, kdykoli v průběhu roku. Některá taková tajná přání se mě
drží již několik let, například: „Budu chodit všude ještě dříve než včas.“ Nejen konec
kalendářního roku je vhodným přirozeným předělem pro naše rozhodování se o změnách
v životě. I začátek léta může být takovým předělem pro nová předsevzetí.

Změňte svá předsevzetí na
splnitelné cíle
Mgr. Martina Barchánková
Každý si může sám stanovit něčím význačný bod. Takovou „uměle stanovenou
čáru v čase“, která dělí tento čas na minulost a budoucnost. To, že je to uměle stanovená čára, však vůbec nevadí. I v psychologii
se užívají často uměle vytvořené body, aby
bylo možno dát nějaký rámec procesům, jež
řešíme nekonečně dlouhou dobu.
Čáry v čase a předěly v životě vždy vybízejí k tomu, abychom se pozastavili nad tím,
co bylo v minulosti. Z toho pro nás vyplývá, že
předsevzetí jsou většinou produktem bilancování. Je vcelku jedno, jestli jsou novoroční, či
prvomájová. Nejdůležitější je uvědomit si, jak
si sami můžeme programovat svou mysl a řídit
svůj život. Svá přání a předsevzetí bychom neměli přeceňovat, ale ani podceňovat.

Předsevzetí musí být konkrétní a reálná
Stará nesplněná předsevzetí, která jsme si naplánovali a ve většině případů nesplnili, házíme za hlavu
anebo je zbytečně valíme před sebou. Na to, abyste
sliby, které jste si dali, dokázali splnit, musíte mít
pevnou vůli a dávat si taková předsevzetí, která jsou
již od začátku reálná. Jinak nezměníte vůbec nic, pouze znejistíte své budoucí já.

Nezapomeňte naplánovat také radosti
nebo zážitky, jimiž se můžete
průběžně odměňovat.
Vaše rozhodnutí by měla být co nejkonkrétnější. Když
si řeknete „začnu cvičit“, je to jenom abstraktní pojem,
který nic neznamená. Raději si dejte předsevzetí typu
„každé úterý půjdu běhat a každý čtvrtek půjdu na spinning“.
Jakékoli předsevzetí se vám bude dodržovat snadněji, pokud se obklopíte lidmi, kteří se pokoušejí o totéž.
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Mluvte o svém předsevzetí s rodinou
a přáteli. Vše z toho, co si slíbíte, by
nemělo být jen samá dřina a utrpení,
a proto si nezapomeňte naplánovat také radosti nebo zážitky, jimiž se můžete průběžně odměňovat.
Pokud své předsevzetí někdy porušíte, přejděte to, jako by se nic nestalo,
a pokračujte k vytyčenému cíli. Nejde
o to, abyste byli bezchybní a dokonalí, ale šťastnější! Chvalte se a radujte
se z každého úspěchu, který vás k cíli
posouvá. Pokud jste se rozhodli přestat kouřit, mějte radost i z toho, jak
se zlepšuje váš zdravotní stav, jak se

cit mějte už ze samého procesu, nejen
z výsledku.

Myslete na to, co právě
děláte a dělejte to pořádně
V našich představách přetrvává většinou sadomasochistický přístup k předsevzetím. Jinými slovy zatnout zuby
a vycepovat se násilím k vytyčeným cílům. Čerstvé vědecké studie ukazují,
že sebetrýzněním a sebekontrolou bychom měli šetřit. Každému z nás jsou
dány limity těchto procesů, a pokud
je vyčerpáme, nějaký čas to trvá, než
se znovu obnoví. Opět příklad: Když

Vaše rozhodnutí by měla být co nejkonkrétnější. Když
si řeknete „začnu cvičit“, je to jenom abstraktní
pojem, který nic neznamená.
vám lépe dýchá, že jste ušetřili peníze atd. Totéž platí, pokud se rozhodnete hubnout. Zlepšujete svůj fyzický,
zdravotní i psychický stav. Dobrý po-

se rozhodnete o hodinu dříve vstávat,
abyste si mohli jít brzy ráno zaběhat,
těžko pak můžete po sobě chtít, abyste
celý den k tomu dodržovali nižší příjem

kalorií, než jste byli původně zvyklí.
Z toho vyplývá: Nechtějte po sobě příliš
mnoho obtížných věcí najednou! O to
více rozčarování by vás čekalo.
Dalším velmi osvědčeným receptem
na dobrý pocit je vést si deník, do kterého
si budete zapisovat své pokroky. Ohlédnutí za tím, co jste už dokázali, vám dodá
více energie a radosti do dalšího snažení.
Všem, kteří se chtějí dozvědět něco
více o své vůli, doporučuji knihu The
Willpower Instinct od Kelly McGonigal.
Tato autorka se zabývá tzv. „vědou vůle“. Vysvětluje nový vědecký pohled na
sebekontrolu, jak ji můžete využít pro
zlepšení svého zdraví, štěstí a produktivity. Dílem se prolínají nejnovější výsledky výzkumů, nejmodernější poznatky
z psychologie a neurologie. Instinkt vůle
(volný překlad názvu knihy) vysvětluje,
co přesně je síla vůle, jak funguje a v čem
je pro nás důležitá. Najdete zde i různá
doporučení a doplňující cvičení.
Použité zdroje: www. klimes.us,
kellymcgonigal.com

inzerce

Partner vaší komunikace
Korektury:

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

Překlady:

obousměrné překlady – běžné i méně časté jazyky

Přepisy textů:

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

Copywriting:

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

Analýzy, aktualizace textů:

analýzy, aktualizace a úpravy všech stávajících textů

Kompletní zpracování textů... www.redpen.cz ...vše, co vaše texty potřebují.
JÓGA DNES
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vzDĚLáváNí
Power Yoga Akademie, akreditované vzdělávací zařízení MŠMT
organizuje certifikované vzdělávání instruktorů powerjógy
a hathajógy. V rámci desetileté existence se v akademii vyškolilo před 1200 instruktorů. Ve většině nyní vedou lekce powerjógy nebo postoupili na své cestě a věnují se jinému stylu jógy.
Posláním Power Yoga Akademie je šířit zdravý životní styl
za pomoci powerjógy a jejích dalších stylů. V roce 2012
PYA rozšiřuje své vzdělávací nadstavbové programy
o Vinyasa training – powerjógu ADVANCED.

powerjógy. Sekvence pozic se často opakují, aby nedocházelo k vyrušení z koncentrace. Zaměřením pozornosti k dechu
a stabilitě v sekvencích ásan je rozvíjena vnitřní síla, která je
hybatelem všeho „v životě“ na podložce i mimo ní. Ve vinyase je všechno důležité. Ani přechod z ásany do nové ásany
není nevědomostí. Stále podporujeme v sobě pozorovatele, který pozoruje cestu, kterou jdeme. Kultivujeme vědomí
okamžiku. Vinyasa je základní kvalita jógy, která je dynamickou meditací.

www.bmsa.cz

Vinyasa training
powerjóga ADVANCED
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V rámci nadstavbového vzdělávacího programu se student
seznámí se základy vinyasy jógy, vrstvením ásan do sekvencí, pránájámickými technikami a bandhami jako základními prostředky vinyasa jógy. Rozbor techniky ásan a asistence
v nich, posloupnosti rozvíjení ásan, práce se skupinou, tvoření
sankalpy a práce s jamou a nijamou, prohloubení jógové anatomie, fyziologie a filosofie jsou součástí rozšiřujícího programu pro všechny, kteří prošli základním školením powerjógy.

2x foto: Samphotostock.cz

Dvouvíkendový školicí program posune základní dovednosti a schopnosti powerjógy
směrem k efektivnímu tréninku a dynamické
meditaci vinyasy.
Vinyasa jóga je spojení udždžají dechu s plynulým pohybem, koncentrací (drišti), bandhami a plynulými přechody od bodu A do
bodu B. Základní popis vinyasa jógy pramení z Yoga Korunty, knihy, která tvoří základ
jógové školy Krišnamačáriji. K jeho pokračovatelům patří například B. K. S. Iyengar
nebo Pattabhi Jois z Mysore. Yoga Korunta
nebyla nikdy viděna a držena v ruce. Její tajemství jsou předávána z učitele na
žáka, což je pro védskou kulturu a historii charakteristické. Vinyasa jóga je
koloběh. Něco začíná, probíhá a postupně se zakončuje, aby opět mohlo
stejné kolo rozběhnout své obrátky.
ásany jsou seřazeny do sekvencí,
jejichž obsah se proměňuje podle
okolností. Nálada, fyzická i psychická kondice, emoční rozpoložení jak instruktora, tak
i studentů a vnější vlivy, to vše
ovlivňuje skladbu vinyasa flow

Po absolvování školení
Vinyasa training
– powerjóga ADVANCED můžete
rozšířit spektrum svých lekcí:
• Vinyasa FLOW powerjóga
• Vinyasa SLOW FLOW powerjóga
• Powerjóga HOT
2 výukové víkendy •55 hod. výuky
První víkend se seznámíte se
základy vinyasa jógy s václavem Krejčíkem. Druhý víkend
proniknete do tajů aštanga
vinyasa jógy s Láďou Pokorným.

Vaše vzdělávací centrum akreditované MŠMT

Termínová listina
Body Mind Spirit Academy
datum

místo

název

lektor

27. 9. 2012 + navazující výuka

Praha Instruktor powerjógy

tým lektorů BMSA

27. 9. 2012 + navazující výuka

Praha Instruktor hathajógy

tým lektorů BMSA

27. 9. 2012 + navazující výuka

Praha Cvičitel seniorů

tým lektorů BMSA

29. 9. 2012

Praha Asistence v jógových pozicích

václav Krejčík

29. 9. 2012

Praha Relaxační techniky, meditace a pránájáma

václav Krejčík

14. 10. 2012

Praha Zdravé těhotenství NoviNKA 2012

Mgr. Eliška Novotná

2.–4. 11. 2012 + 15.–16. 12. 2012 Praha Vinyasa training – powerjóga ADVANCED NoviNKA RoKU 2012 václav Krejčík
3.–4. 11. 2012

Praha Jóga pro děti

Pavel hájek

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

Instruktor jógy – specializace powerjóga I. + II. stupeň • 100 hodin
Termíny: 8.– 9. 9. 2012 • 14.–16. 9. 2012 • 20.–21. 10. 2012 • 10.–11.11.2012
Přihlášky a info: www.powerjoga.sk
inzerce

Detox pro podzim
aneb
Připraveným štěstí přeje
8.–9. září 2012
Energy Studio HEAVEN, Praha 2
Lektor: václav Krejčík

Na podzim nebo na jaře je nejvhodnější období, kdy podpořit energii. Pročistit a regenerovat sílu každé buňky
je cílem detoxikace. S podzimní rovnodenností cítíme ve vzduchu přicházející
podzim. Postupně energie přírody uvadá a v říjnu bude minimální. začněte
právě teď a připravte se na období, kdy
slunce ztrácí svou sílu.
základní návody a praktické doporučení jsou náplní dvoudenního
cvičebně detoxikačního programu
v Energy Studiu hEAvEN. cvičení jógy,
detoxikační sestava, šankprakšalána,
vhodně zvolená očistná strava, stejně jako principy detoxikace, dechové
techniky, relaxace a meditace. To vše
jsou prostředky, jak odbourat fyzické,
mentální, emocionální toxiny z těla.
Nechte se inspirovat k načerpání energie. Dozvíte se i to, jak využít úplňku
pro detoxikaci.
Před zářijovým úplňkem 30. se seznámíte s postupy, co vše udělat proto,
abyste se během podzimu a zimy cítili dobře. Buďte připraveni a podpořte
svou energii včas!
Přihlášky na: recepce2@energystudio.cz

www.energystudio.cz
JÓGA DNES
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Kaleidoskop
Nově otevřená prodejna
BIO Bachovky

Srdečně zveme do nově otevřené prodejny s kompletní nabídkou francouzského výrobce Les Fleurs de Bach.
Adresa prodejny: Vlašská 15, Praha 1.
www.bio-bachovky.cz

Tip pro iPody a mp3 na léto

Pro vaše letní cvičení vydala Power Yoga Akademie CD se záznamem lekce
powerjógy. Kdo si chcete pod vedením
zacvičit, CD Powerjóga a relaxace je ta
správná volba.
www.energyobchod.cz

Desert Essence

Bio přírodní tělová a vlasová kosmetika, která je na trhu v USA více než
30 let. Neobsahuje žádné ropné složky,
konzervanty a umělé přísady. Je 100%
VEGAN a žádná ingredience není testována na zvířatech. DESERT ESSENCE je skvělá volba pro ty, kteří
uplatňují zdravý životní styl a preferují nejvyšší kvalitu. Celý sortiment
k dostání v prodejně Cesmína.bio,
Londýnská 4, Praha 2
www.cesminabio.cz
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Jóga v Alpách
Týden vinyasa flow jógy
a lehké turistiky v tyrolských Alpách
18.–23. 9. 2012 • cena: 8590 Kč
• lektorka Dana Beierová
• Ubytování ve 4* hotelu Vital Pfleger
• 2x denně cvičení jógy (vhodné jak pro
začátečníky, tak pokročilé) • Polopenze
s nabídkou pestré a zdravé stravy • Český průvodce • Vital centrum – sauna,
pára v ceně • Rodinu nebo necvičícího
partnera vezměte s sebou 
www.yogapoint.cz

Jste instruktorem nebo
provozovatelem jógového
či sportovního centra?

Česká fitness komora má za cíl sjednotit sektor fitness sportu, wellness, jógy
a pomáhat v činnosti instruktorům i provozovatelům. Staňte se jejím členem a za
roční příspěvek 1000 Kč získáte pojištění
proti způsobení škody při výkonu činnosti. Pojištění v hodnotě 600 Kč je součástí členství ve fitness komoře. Pojistěte se
pro své bezpečí a pro případ, že se klientovi na vašem cvičení něco stane!
www.ceskafitnesskomora.cz

INTIMAID – pro intimní hygienu
ALOE VERA s heřmánkem
Dermokosmetický výrobek 100% přírodního původu (250 ml). Přípravek pro intimní
hygienu na přírodní bázi, který efektivně a jemně čistí intimní partie těla. Díky obsahu
heřmánku má zklidňující účinky. Zanechává příjemný pocit
svěžesti a čistoty.
www.dnmcompany.cz

kúra K24
je sestava bylin při detoxikaci a s protiparazitními účinky. Obsahuje byliny
urychlující rekonvalescenci po prodělané borelióze. Kúra napomáhá
při odstraňování následků po tomto onemocnění, například na játrech, pohybovém aparátu, zrakovém
ústrojí, i nervové soustavě.
www.nadeje-byliny.eu

Krém První pomoc/Urgency
Velice šetrná přírodní varianta krému
s hojivými účinky. Je na bázi Bachových
květů a zklidňuje kůži po štípnutí, bodnutí, spálení, poranění, podrážděnou
pokožku po holení
nebo po slunění. Je
vhodný i na solární
dermatitidu. Žádejte v lékárně, obchodech zdravé výživy
nebo na:
www.bio-bachovky.cz

Jarní a letní kolekce
SANU BABU
Letošní jarní a letní kolekce SANU BABU
je hravá, plná květinových a grafických
vzorů. Najdete v ní
trička, halenky, sukně, turecké kalhoty, šaty výrazných
barev a moderních
střihů. Modely jsou
vyrobeny z příjemných, lehkých, přírodních materiálů.
Lze je kreativně doplnit kabelkami, šperky a šátky.
www.sanubabu.cz

Tipy na akce v Energy Studiích
MEDITUJTE CELÉ LÉTO

meditační pátky v Energy Studiu HOME, Praha 1
Vždy od 19:30 do 20:45 hodin, cena za osobu 299 Kč s přihláškou
předem na: recepce1@energystudio.cz • Lektor: Václav Krejčík

MEDITACE PRO VŠECHNY

1. 6. 2012, 20. 7. 2012, 7. 9. 2012
Techniky meditace, relaxace a pránájámy jsou obsahem programu Meditace pro všechny. Pravidelným tréninkem mysli dokážeme uvolnit energii, kterou potřebujeme u uvolnění se a zvládání
životních situací. Umět uvolnit se, koncentrovat se a pozorovat, to je
stav, ke kterému budete v rámci jednotlivých akcí vedeni.

MEDITACE PRO ZAČÁTEČNÍKY

13. 7. 2012, 18. 8. 2012
Umění zastavit se, uvědomit si své tělo, vnímat mysl a pročistit vědomí v meditaci. Naučte se objevovat sami sebe uprostřed
doby, ve které žijete. Naučte se rozvinout dech a schopnost koncentrace. Zaměřte pozornost na sebe a dovolte si mít čas pro sebe.

Jóga ve světě
Yoga Conference Colorado
30. 9.– 7. 10. 2012
Estes Park, CO, USA
neuvěřitelný zážitek s jógou v horách

www.yogajournal.com

Astanga vinyasa yoga
John Scott • 16.–17. 6. 2012
Londýn, Anglie

www.triyoga.co.uk

8. Berliner Yogafestival
14.–17. 6. 2012
Berlín, Německo

www.spirityoga.de

Přihlášky: recepce1@energystudio.cz

Studio Kundalini yoga
Semináře Amira Jaana (GB) na téma
„NÁVRAT K INTUICI“
2.–3. 7. 2012 od 18:00 do 20:30
www.kundaliniyoga.cz • Rezervace: studio@kundaliniyoga.cz

Užijte si léto s jógou
v Čechách i za hranicemi
• JÓGOVÝ LETNÍ MINI POBYT
Nemůžete se dočkat léta? Tak pojeďte už na přelomu
června do hlavice s veronikou švecovou na krátké jógové prázdniny v krásné přírodě. • 28. 6. – 1. 7. 2012

inzerce

• LETNÍ TÝDENNÍ KURZ JÓGY
Chcete si odpočinout? Tak jeďte praktikovat tradiční jógu do kraje básníků a malířů českomoravské vysočiny s olgou Králíkovou. • 28. 7. – 4. 8. 2012

• SARDINIE YOGA THERAPY
Láká vás moře a slunce? Jarka Sedláčková
vás zve na nejkrásnější pláž Sardinie a cvičení terapeutické jógy. • 19. 8. – 26. 8. 2012

• KORNATSKÁ JÓGAPLAVBA
Chcete trochu dobrodružství? Prožijte týden
na lodi s jógou a Petrem Smilem při plavbě kolem Severní Dalmácie. • 1.–8. 9. 2012
Na portálu

www.yogapoint.cz/workshopy-pobyty/
najdete aktuální nabídku letních akcí.


20 % sleva na nabídku 30 dnů pro začátečníky
cena po slevě s tímto kuponem: 792 Kč (jinak 990 Kč)
Neomezené vstupy na veškeré lekce.
Pouze pro klienty, kteří navštíví studio poprvé!
Platí do: 31. 8. 2012 • www.hotyoga42.cz

inzerce_80,5x119,5.indd 1
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Velká letní soutěž s časopisem JÓGA DNES
o víkend s powerjógou pro 2 osoby v hodnotě 6998 Kč
a další zajímavé ceny!
Soutěžní otázka:

Kolikáté výročí slaví 29. 6. 2012 jógové Energy Studio HEAVEN na Praze 2?
Powerjóga

CAMP!
Víkend pro 2 osoby
v ceně 6998 Kč

24.–26. 8. 2012

II. cena:
2 DVD set Powerjóga Edice 2011
III. cena:
CD Meditace pro začátečníky

Masážní olej DETOX je možné použít i do koupele.

Jóga dnes

krása vychází ze vnitř

Jaro 1/2011

KRÁSA VYCHÁZÍ ZE VNITŘ

Otevřené srdce

Chantal
Poullain

Osobnost

Velká podzimní příloha

Detoxikace
od A do Z

co prozradí naše kuchyň?

Tantrická
jóga
pro ženy

PO
ZO
Právě vycháR!
zí

nové cd
MedITaCe
ZaČÁTeČnPRO
ÍKY

Gravidjóga Makrobiotika ájurvéda

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

Rozhovor

Nejen o Vánocích
s Janou Bouškovou

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

ZIMA 4/2011

ČTVRTLETNÍK ZDRAVÉHO ŽIVOTNÍHO STYLU

Masážní olej DETOX od společnosti DNM vyhrávají:
Jana Kojetinová, Ústí nad Labem • iva Janíčková, znojmo • Monika švecová, Tábor

Velká
jarní
příloha

JÓGA DNES

Odpověď zasílejte e-mailem:
ctenari@jogadnes.cz, do předmětu uveďte
SOUTĚŽ
nebo poštou: JÓGA DNES, Hellichova 1,
118 00 Praha 1,
na obálku opět uveďte SOUTĚŽ
Soutěžit je možné
jen do 20. 7. 2012!

Správná odpověď na minulou soutěžní otázku:

KRÁSA VYCHÁZÍ ZE VNITŘ

ČTVRTLETNÍK ZDRAVÉHO ŽIVOTNÍHO STYLU

I. cena:
Víkendový cvičební pobyt pro 2 osoby
se snídaní ve Sportpenzionu Pohoda
v Letkově u Plzně.
Na programu je powerjóga, vinyasa
jóga a meditace s vaškem Krejčíkem,
Jakubem šambergerem a Katkou
Bílkovou. • Termín: 24.–26. 8. 2012

Boot

čtvrtletník zdravého životního stylu

Velká letní SOUTĚŽ

SoUTĚž

KUPON NA

SLEVU
NOVÉHO
DVD

P Ř E D P L AT N É Č A S O P I S U

Rozhovor

Petr
Zuska
Feng
shuej

Makrobiotika Ájurvéda Karmajóga

Velká zimní příloha

Nechejte
se hýčkat!

Makrobiotická
vánoční tabule
Poznejte tajemství
enneagramu

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

Vyzkoušeli jste quigong?

Rozhovor

Naplněný život
Simony Stašové

ČTVRTLETNÍK ZDRAVÉHO ŽIVOTNÍHO STYLU

PODZIM 3/2011

JÓGA DNES

JÓGA DNES

ČTVRTLETNÍK ZDRAVÉHO ŽIVOTNÍHO STYLU

Aštanga jóga
KRÁSA VYCHÁZÍ ZE VNITŘ

Velká
podzimní příloha

Lehkost bytí
s kundaliní jógou

Na českých stránkách:
www.periodik.cz
Na slovenských stránkách:
www.press.sk

Rozhovor

Jubilantka
Iva Janžurová

Nebojme se
stárnout!

Posilněte se na podzim!

Jóga po porodu
na nový DVD set

Čaj – Taoistický elixír života

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

Kupón na

slevu 50 %

Poznejte rodinné
konstelace

Vyzkoušeli jste už
AcroYogu?
Ájurvéda

Sex, spánek a dech

Meditace

Vyhrajte

zájezd k moři za

20 000 Kč!
Více na straně 59

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

Předplaťte si 4 čísla JÓGA DNES
48

LÉTo 2012

Na bezplatné infolince pro ČR:
+420 800 300 302
Na bezplatné infolince pro SK:
+421 267 201 931-33

LÉTO 2/2011

KRÁSA VYCHÁZÍ ZE VNITŘ

Velká letní příloha

Imunita

Časopis si můžete objednat:

pouze za 190 Kč/10 €

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

www.jogadnes.cz

KřížovKA
Tajenku posílejte nejpozději do 20. 7. 2012 na: ctenari@jogadnes.cz nebo poštou:
JÓGA DNES, hellichova 1, 118 00 Praha 1, na obálku uveďte KŘÍŽOVKA.

Na tři výherce čekají Detoxikační náplasti Patch-IT.
Detoxikační náplast
www.relaxnaplast.cz

Správné znění tajenky z minulého čísla JÓGA DNES 1/2012:
NEŽIJTE VE SVĚTĚ ROZPTÝLENÍ A FALEŠNÝCH SNŮ. (Gautáma Buddha)
Knihu Terezy Vrbové a Petry Řezníčkové Copak si dnes uvaříme? vyhrávají:
Lucie Hartwigová, Brno • Dana Kulhánková, Frýdlant nad Ostravicí • Věra Brožová, Havlíčkův Brod

KřížovKA
JÓGA DNES
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PoSLEDNí SLovo

Foto: Shutterstock.com

Vydavatel:
Power Yoga Akademie s. r. o.
Hellichova 1
118 00 Praha 1

Stáhneme svou pozornost dovnitř. Tělo dýchá
pomalu a plynule. Mysl je tichá a nehybná.
Představíme si, jak sestupujeme po schodech
dolů, do hlubin našeho nitra. Jdeme hlouběji
a stále hlouběji. Sestupujeme tak hluboko,
jak je nám příjemné.

Meditace na Vyšší Já
Markéta Sulánská
Schody končí a před námi se
otevře prostor plný květin.
Uprostřed té květinové krásy
stojí naše vnitřní Dítě, my sami
ve věku tří až pěti let. Usmívá se
nás a je rádo, že jsme přišli.
v duchu ho požádáme o pomoc při hledání našeho vyššího
Já. Naše vnitřní Dítě přesně ví,
kudy vede cesta, a je nesmírně
šťastné, že k setkání dojde.
Se svým vnitřním Dítětem se
držíme za ruku a ono nás vede cestou necestou. Můžeme

www.sulanska.cz
zažívat různá dobrodružství,
plavit se po moři nebo šplhat
po skalách. Jen málokdo má
svou první cestu bez překážek.
Náhle se vnitřní Dítě zastaví a upozorní nás na nádhernou záři v dálce. cítíme uvnitř
sebe radost a odevzdání. Jaká krása! Míříme k tomu zářivému světlu. Jsme již docela
blízko. vidíme nádhernou velikou bytost, která má naši
tvář. Není hmotná, je průsvit-

ná a usměvavá. Její moudrost
je vepsána do záře jejích očí.
Poznáváme sami sebe v duchovní podstatě. víme, že je to
část nás samých. Nezapomněli
jsme na sebe.
Naše vnitřní dítě vklouzne
rozradostněno do záře našeho vyššího Já. i my jsme zváni.
cítíme bezbřehé štěstí, radost
a svobodu. Uvědomujeme si,
jakým jsme pro sebe darem.
Láska. všechny naše části splynou v jedno. Naše střední Já,
které symbolizuje ego, naše
vnitřní Dítě, které je symbolem naší duše, a vnitřní Já, jež
je naší duchovní podstatou.
Tělo dýchá pomalu
a plynule.
Mysl je tichá a nehybná.
Schody, po kterých jsme
sestoupili do našeho nitra,
zmizely. Už není něco uvnitř
nebo vně. Vše jsme my. Vše je
celistvé neoddělené Já Jsem.

Jóga vám dává křídla
Ladislav Pokorný

www.vinyasayoga.webnode.cz

Ano, čtete správně… Jóga vám dává křídla. Podobný slogan používá jistý energetický nápoj,
ale já si ho s klidem vypůjčil, jelikož jóga dává
lidem křídla o nějakých těch pár tisíc let déle
než veleslavný nápoj. Po lekci jógy mám pocit,
jako bych se nadnášel. Pocit lehkosti a svěžesti. Je to způsobeno tím, že tělesné jógové pozice
ve spojení s hlubokým dýcháním a koncentrací
působí na svalové, kosterní, orgánové, mentální a energetické úrovně člověka. Představme si
například člověka, který má sedavé zaměstnání.
Pravděpodobně osm hodin denně sedí na židli, hledí do monitoru, popíjí kávu a k tomu něco přežvykuje – a to pět dní v týdnu, dvanáct
měsíců v roce. Na židli většinu toho času sedí
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shrbený, což vede k bolestem zad, krku a hlavy. Jasné je i to, že takto sedící zhroucený jedinec nedýchá správně. výsledkem je nedostatek
vitality, podrážděnost a vnitřní nepohoda. Takového člověka stále někde něco píchá a bolí,
je často nemocný a vlastní tělo je mu skoro na
obtíž. Existuje přísloví: „ve zhuntovaném těle,
šťastnou mysl nehledej.“ Něco na tom bude.
Ale zpět k józe.
Jóga člověku narovná tělo, otevře srdce, rozjasní mysl, rozproudí stagnující energii a celkově
člověka omladí a osvěží. Není to báječné? Má
to jen jediný háček – musí se proto něco udělat. Jóga je starobylá, moudrá, krásná, zdravá
a hlavně – vám dává křííídla!
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Letní kolekce
podložek

Manduka EKO Lite

Vyrobená z přírodního
kaučuku, neklouže a vydrží na věky.

www.energyobchod.cz
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