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Omládněte!
Jakub Šamberger

Vážené čtenářky, milí čtenáři!
Jaro je tady! My matky malých dětí jásáme: snad jsme – ne sice ve zdraví, ale přesto
– přežily všechny útoky nekončících chřipek,
které se cyklicky vracely a postihovaly celou
rodinu. Ale někdo ty horké čaje vařit musí,
že? A navíc ta novoroční předsevzetí… Vězte
Vy všichni, kdo jste nepřestali jíst čokoládu,
nezhubli, nezbohatli a dokonce ani nezačali
cvičit – máme ještě „second service“, jako
v tenise.  
Takže hlavu vzhůru – začínají veselejší
časy – kaluže rozmrzly, už zase se dá chodit
ven a navíc za chvíli zaklepe na dveře odhalené léto. A s tím vším souvisí naše hlavní téma
– omládněme (nejen) jógou! Jarní očista a s ní
spojené duševní i tělesné přípravy na léto se
mají odehrávat právě v nadcházejícím období. A tak se netrapme celosvětovou krizí, či zda
platit v lékárně za aspirin a vykročme vstříc
vlastnímu dobrému pocitu. Na následujících
stránkách naleznete starou pravdu, že štěstí
se skrývá v nás samých a je potřeba jej „jen“
odhalit. Chtěli bychom být Vašimi pomocníky
na této místy složité cestě.
Na jaře začněme po lenošné zimě s obnovou
energie, tolik potřebné pro celý následující rok.
Léto nastavuje zrcadlo především našemu
tělu. Musíme odložit shovívavé svetry a ukázat světu, jak jsme na tom. Proto jsme pro
Vás připravili koktejl rad smíchaný z různých
ingrediencí: v článku Jany Altnerové „Nalaďme se na jaro“ na Vás čeká nejen upozornění,
na které orgány si v tomto období dávat pozor
a jak snížit jejich zbytečné zatěžovaní, ale taky
jaké potraviny by měl obsahovat jarní jídelníček či jaké domácí procedury potěší fyzickou schránku. Vašek Krejčík připravil sérii
cviků, díky kterým omládnete – ne, nebude
vypadat na dvacet, ale pomůžete svému tělu
získat potřebnou vitalitu a jeho stárnutí se tak
zpomalí. A Vy se budete cítit svěže (zkrátka
jako zamlada). Nově na Vás (zasvěcené) čeká
seriál o východních náboženstvích, jež ovlivnila jógu, pro nastávající maminky jsme připravili čtyřdílný seriál o gravidjóze, který jim
může zpříjemnit a ulehčit očekávání příchodu
potomka. A v neposlední řadě nám Radka
Pekelská přivezla z workshopu v Londýně
rozhovor s jednou z nejvýraznějších osobností
jógového světa – Davidem Swensonem.
Nechme se inspirovat vůněmi a barvami
kvetoucího jara!
Kateřina Ondroušková

Jako malé děti jsme se těšili, až vyrosteme a budeme dospělí. Až budeme moct
řídit auto, pít pivo a dělat všechny ty věci,
které zkrátka mohou dělat jen dospělí.
Jako stárnoucí dospělí se naopak snažíme vypadat co nejmladistvěji a největší
lichotkou nám je, když po nás při vstupu
na mládeži nepřístupný film, chtějí vidět
občanský průkaz. Není to paradox? Při
prvním náznaku stárnutí začínáme
panikařit a hystericky sháníme botoxové
injekce, kterými zahladíme mini vrásku na čele. Při liftingu si necháváme
dobrovolně přetahovat kůži z čela až na
temeno hlavy, necháváme si implantovat umělé svaly, místo toho, abychom se
snažili tím tělem začít hýbat, aby z nás
nebyly ploužící se voskové figuríny.
Co vlastně znamená být mladý?
Zkusme pominout věk, protože mládí
pro někoho může končit pubertou, pro
někoho překročením čtyřicítky. Věk
tedy není tím správným měřítkem pro
mládí. Zkusme také pominout vzhled.
Ano, je pravdou, že při vyřčení slova
mládí se většině lidí vybaví dokonale
vyhlížející obličej, bez známek vrásek, se
svěží a pevnou pletí. Ale v dnešní době
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moderních technologií nemůžeme tušit,
jestli ten vypnutý obličej nosí majitel
dvacet nebo čtyřicet let. Mládí je tedy
pojem velice individuální. Snaha vypadat mladě dohání mnoho lidí k šílenství.
Musíme vypadat dobře, abychom si
udrželi práci, partnera, úspěch, abychom
byli jedničkou přede všemi. Proč je ale
mladistvý vzhled tolik spojovaný s úspěchem? Úspěšní nebudeme díky tomu,
že vypadáme mladě. Úspěšní budeme
proto, že máme vědomosti, talent, snahu neustále na sobě pracovat, vyvíjet se
a směřovat za svým cílem. To všechno
můžeme i s vráskami kolem očí! Jen si
musíme věřit. Nepochybovat o sobě.
Z mého hlediska je mládí stavem
mysli. Nikoli stavem tělesným. Je pravda, že postupem času už naše tělo není
tak pružné, jako bývalo. Ráno je obtížnější vstát z postele, aniž bychom použili
kladkostroj, některé části těla si dělají,
co se jim zlíbí a zkoordinovat je mnohdy trvá celé dopoledne a ten pohled do
zrcadla - ten je přímo nesnesitelný. To
je ale moment, kdy se nesmíme nechat
zlomit. Nesmíme podlehnout strachu
ze stáří. A tady se potkávají dva nesmi-
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řitelné termíny. Mládí a stáří. Jak je od
sebe odlišit? Navrhuji oba termíny prostě vypustit a místo nich používat slovo
svěžest. To je přesně ten stav, jak bychom se měli cítit. Ne mladě, ale svěže.
Prostředkem pro udržení svěžesti jak
fyzické, tak psychické je střídmost. Ano,
nechceme to slyšet, ale je to opravdu
tak jednoduché. A prosím, abychom si
nepletli střídmost s průměrností. Žít
střídmě neznamená průměrně. Problém většiny z nás je, že chceme všechno rychle, nejlépe hned. Nechceme
se v ničem omezovat. Vrásky se nám
tvořily 20 let, odstranit je chceme jedním řezem. Tloustli jsme roky, zhubnout chceme za měsíc. Kdybychom se
o svoje tělo starali přiměřeně a střídmě,
nemuseli bychom řešit tak dramatické

výkyvy. Tělo je naším vozíčkem, který
nás spolehlivě dopraví, kam potřebujeme. Budeme-li o něj dobře pečovat.
Dopřejme mu kvalitní stravu, díky níž
bude fungovat jako hodinky, ale také
pravidelný pohyb, díky kterému budou
všechny součástky běhat jako po másle. Budeme-li krmit svůj krásný nový
vůz nekvalitním palivem, brzy se nám
porouchají součástky a zadřou celý
motor. Bude-li náš automobil dobře
udržovaný, doveze nás na kterékoli
místo na světě, na jaké si budeme přát.
Ale pokud nebudeme v psychické
pohodě, ani tělo ve skvělé kondici nám
nepomůže. A naopak to platí stejně. Zkusme být pozitivní. Nežijme život, ale užívejme si ho. Na plný plyn, ale nezapomeňme
před zatáčkou šlápnout na brzdu.

Modelka a ředitelka vlastní úspěšné nadace TEREZA MAXOVÁ v těchto
dnech zvolnila, věnuje se především práci pro nadaci a užívá si volných dní.
Na konci května totiž očekává narození druhého potomka. A jak sama říká,
bude to holčička a celá rodina se na její příchod moc těší.

Žít v rovnováze
Kateřina Ondroušková

Žijete střídavě v Monaku a v Praze, liší se
podle Vás životní styl v těchto městech?
Pokud ano, který Vám více vyhovuje?
Myslím, že životní styl je v obou místech
odlišný. Praha je víc uspěchaná, má víc smogu
a dopravních zácp než Monako, ale to mi zase
připadá jako umělý Kocourkov, ráj plastické
chirurgie a zlatých kreditek. Jen pro představu když maminky chodí s dětmi na písek, nosí místo
džínů a tenisek kostýmky a lodičky na vysokém

podpatku. Život v Monaku má však i své výhody
– hojnost slunce, moře, dobré jídlo… Takže určitě
jsou to dvě odlišná prostředí. Každé z nich má své
kouzlo a je dobré je pravidelně střídat.
Jste Vy sama vyznavačkou tzv. zdravého
životního stylu?
Snažím se žít v rovnováze. Nic nepřeháním,
neodpírám si, ale snažím se pro své tělo něco
pokračování na straně 3
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V prosinci jsme se s Vaškem Krejčíkem vypravili do Londýna na několikadenní workshop s Davidem
Swensonem, který byl věnován ashtanga józe – první a druhé sérii, jejím základům, dechu, ásanám,
pránájámě, rovnováze, protichůdným silám a záklonům.
Kdo je David Swenson?
V současné době je považován za jednoho z nejvýznamnějších učitelů ashtanga jógy v západním světě. S nadšením předává znalosti
svým žákům a umí poutavě učit. Navíc má skvělý smysl pro humor,
který činí jeho hodiny a workshopy zábavnými a uvolněnými.
David Swenson žije v Texasu a jógu začal praktikovat v roce 1969,
tedy ve věku pouhých 13 let. Jeho prvním učitelem byl jeho starší
bratr Doug. Z knih a různých dostupných zdrojů společně studovali hathajógu. S ashtanga jógou se Swenson setkal v roce 1973, kdy
v Kalifornii potkal Davida Williamse a Nancy Gilgoff. Když v roce
1975 David a Nancy přivezli K. Pattabhi Joise do USA, měl to štěstí, že mohl být u toho. Následně se začal učit přímo u mistra. Poprvé odjel do Mysore v roce 1977 a od K. Pattabhi Joise se naučil celý
systém ashtanga jógy. Je autorem populární knihy: „Ashtanga Yoga
The Practice Manual”, vydal 5 DVD, několik CD a sérii laminovaných
karet, které slouží jako pomůcka při cvičení ashtanga jógy.

Rozhovor s Davidem Swensonem
Proč jsi zasvětil svůj život učení jógy?
Už v 15 letech jsem přemýšlel o tom, že
chci vyučovat jógu. Tenkrát jsem ale nebyl
schopen uživit se jen učením. Musel jsem
tedy vykonávat mnoho jiných povolání,
než jsem se k učení jógy dostal. Pracoval
jsem jako číšník, umývač nádobí, pomocný dělník, prodavač aut, prodavač umění
a masér. Teprve posledních dvacet let se
učením jógy živím. Řeknu vám upřímně,
že je to nejbáječnější práce ze všech. Nyní
jsem obklopen lidmi, kteří se chtějí učit,
chtějí se v něčem zlepšovat a oceňují to,
co jim nabízím a dávám. A já jsem zase
vděčný za příležitost, že mohu potkávat
nové lidi a za to, co získávám z jejich přítomnosti. Jsem velmi šťastný muž a každý den děkuji za to, že mohu učit jógu.                

Radka Pekelská
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Davide, jak nyní vypadá Tvoje vlastní praxe?
Bezpečně vím, že bez praktikování jógy
bych neměl energii a nebyl bych schopen
tolik cestovat. V současné době cestuji
a učím více jak 300 dnů v roce. Takže si
udržuji svoji aktivní praxi a skoro denně
se raduji ze cvičení ashtanga jógy. Také
se pořád učím něco nového.

R. Pekelská a D. Swenson

Měla jsem možnost navštívit několik Tvých
workshopů, které byly díky Tvému smyslu
pro humor vždy nabité vtipem a energií. Co
je zdrojem pozitivní energie, která z Tebe
vždy vyzařuje?
Věřím, že pro učení je nejlepší právě uvolněné prostředí, ve kterém se
můžeme smát. Vždy se snažím, aby
ze mě vyzařovala radost a pozitivní
energie, kterou mi jóga dává. Cvičení
a praxe jsou zpravidla dost náročné,
takže nemá smysl dělat strohou nebo
napnutou atmosféru. Když se v naší

Davidových „rychlých poznávacích 10“:
1. Tvoje oblíbená ásana?
Nemám jednu oblíbenou ásanu.
Dívám se na všechny jako na rodinu a mám ji rád celou.   

5. Tvoje oblíbená knížka?
To je stejné jako s písničkou a filmem.  

3. Tvoje oblíbená píseň?
Existuje mnoho písní. Miluji
hudbu a nedokážu vybrat jedinou
oblíbenou.  

6. Nejdůležitější osoba Tvého života?
Měl jsem v životě velké štěstí a potkal
jsem mnoho lidí, kteří hodně ovlivnili
můj život. Nejdříve to byli moji rodiče,
kterým děkuji za lásku, kterou mi dali
a za citlivý přístup a otevřenou mysl,
kterou vždy měli při výchově svých dětí.
Dále můj bratr Doug, který mně představil jógu. David Williams a Nancy Gilgoff,
díky kterým jsem poznal ashtanga jógu
v roce 1975. K. Pattabhi Jois a jeho rodina. A nyní je moje žena Shelley nejdůležitější osobou mého života.

4. Tvůj oblíbený film?
To je stejné jako s písničkou.

7. Tvoje oblíbené místo?
Hodně cestuji a poznávám mnoho

2. Tvůj oblíbený učitel jógy?
Můj oblíbený učitel jógy je ten,
který povzbuzuje samostatné myšlení studentů a inspiruje je k růstu
tak, že po čase se student bez učitele obejde.  

práci objeví radost a potěšení z toho, co
děláme, pak je to pro nás pro všechny
mnohem jednodušší. Jak pro učitele,
tak pro studenta je největším uspokojením a zábavou, když v učení najdeme
společnou řeč a jdeme dál cestou, kterou
si užíváme. Nikdy není lepší moment
než „právě teď“, kdy se můžeme radovat a být vděčni za to, co máme a dělit
se o tuto radost s ostatními.       
Co je očima učitele jógy nezbytné pro šťastný život?
Naše štěstí pramení ze ztotožnění se
s opravdovou podstatou našeho života. Každý z nás musí hledat tu pravou
vášeň, kterou má ukrytou hluboko v duši
a usilovat o její realizaci a naplnění.
Opravdové štěstí je, když můžeme dělat
to, co je naše poslání a co nás baví. Nejlepší definice jogínky či jogína, kterou
jsem slyšel, zní: „Jogín je člověk, který
odchází o trochu krásnější a lepší, než
přišel.“ Snažme se všichni být dobrými
jogíny a dělejme maximum pro to, abychom vždy zanechali pozitivní „stopu“ ve
světě, který nás obklopuje.  
Učíš ashtanga jógu v mnoha zemích a kontinentech. Vidíš nějaké rozdíly v motivaci
či v tom, čeho chtějí studenti jógou v různých částech světa dosáhnout?

neuvěřitelně krásných míst na této
planetě. Ale být doma se svou ženou,
naší kočkou Yogi a naším zlatým Koi
kaprem má pro mě speciální kouzlo.
8. Tvoje oblíbená činnost?
Jsem velmi aktivní člověk a miluji
přírodu. Mám rád mnoho outdoorových aktivit. Rád surfuji. Učil jsem se
surfovat ve stejnou dobu, kdy jsem
začínal s jógou a mám z té doby mnoho příjemných vzpomínek.
9. Tvůj sen nebo přání?
Já svůj sen žiji. Mám šťastný vztah
a milující ženu. Dělám úžasnou práci, která mě baví. Jsem zdráv. Co víc
si můžu přát?
10. Jaké je Tvoje znamení zvěrokruhu?
Lev.

BMSA Workshop

Relaxace a její techniky
s primářem MUDr. Karlem Nešporem, CSc.

21. března 2009 12.00 - 15.00 hod.
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Máš nějakou radu pro ty, kteří chtějí
udělat ve své jógové praxi výraznější
pokrok?
Aristoteles řekl: „Praxe je největším
učitelem ze všech“. Ale nesmíme ji uspěchat – spěch a přehnané úsilí jsou překážkami. Nejsilnější stromy v lese rostou
nejpomaleji. Důležitější než stanovit si
nerealistické cíle a běžet za nimi, je umět
si tu cestu pořádně užít a vytrvale ji celou
projít. Progres je vedlejší produkt pravidelné praxe.  

Obecně řečeno, jsme si všichni velmi
podobní. Čím více cestuji, tím více poznávám, že lidé na celém světě chtějí stejnou
věc - klid a mír v srdci i duši. Možná
různí lidé hledají různé cesty, jak svého
dosáhnout. Ale ten cíl je stejný a tím jsme
všichni propojeni. Stejně tak jako úsměv,
který je stejný ve všech jazycích - výrazem
i významem - štěstí, klid a mír také přesahuje všechny bariéry jazyka či kultury.

Tvůj diář je velmi plný. Můžeš studentům
ashtanga jógy z České republiky prozradit, kde Tě mohou v roce 2009 potkat?
Nejlepší je podívat se na mé webové
stránky: www.ashtanga.net. Upřímně řečeno, musím udělat to samé, abych
zjistil, kam cestuji příště. Budu se těšit, že
Tě opět uvidím a také doufám, že možná
jednou přijedu učit jógu do České republiky.
Děkuji za rozhovor a přeji, ať Tě baví
všechno, co v novém roce potkáš!

Existuje pár jednoduchých triků, jak
zlepšit svoji inteligenci. Patří k nim
rozumně procvičovat tělo i mysl,
přijímat dostatek nealkoholových
tekutin, chránit mozek před úrazy
a přiměřeně spát.

O spánku a inteligenci
Prim. MUDr. Karel Nešpor

www.drnespor.eu

Jak dobře a zdravě usínat
Léky, které se při poruchách spánku používají, jsou většinou návykové. Některé z nich navíc kvalitu spánku zhoršují. To platí i o alkoholu, spánek pod vlivem
alkoholu má blíže k narkóze než ke zdravému spánku. Nabízím vám lepší a bezpečnější způsoby, jak zdravě usínat:
• Dodržujte „fialovou hodinu“. Fialová hodina je hodina před tím, než jdete spát.
V té době se věnujte pouze klidným a příjemným záležitostem. Vhodný je rozhovor (ne hádka), uklidňující kniha (ne horor), příjemná a klidná hudba (ne
nervy drásající řev o mnoha decibelech).
• Naučte se nějakou relaxační techniku. Může to být jógová relaxace, autogenní
trénink, progresivní relaxace apod. Až se naučíte relaxovat, stačí setrvat v uvolněném stavu. Ten sám o sobě vašemu tělu i psychice prospívá, ať už se spánek
dostaví nebo ne. Můžete si také pustit relaxační nahrávku (jedna taková se dá
stáhnout na www.drnespor.eu)
• Před spaním rozhodně nepijte ani čaj ani kávu. Zvlášť silně působí na děti
a mohou u nich vyvolat poruchy spánku. Máte-li poruchy spánku, zásadně
nepijte nápoje obsahující kofein po 17. hodině.
• Lépe se také usíná, když nemá člověk plný žaludek. Pokud nemáte vážný
důvod, alespoň 2-3 hodiny před spaním nejezte. Kdybyste přece jedli, alespoň
ne nic těžkého.
• Na klidný noční spánek se připravujete už ve dne. Přes den nespěte, nebo jen
velmi krátce. Jestliže pracujete duševně, najděte si trochu času na jógu, cvičení, běh nebo procházku.
• Zjistěte, co vám pomáhá usnout. Někdo má rád naprostou tmu, jiný se cítí lépe
s rozsvícenou lampičkou, někomu dělá dobře před spaním teplá koupel, jiný
věří na bylinky (uklidňuje např. meduňka lékařská nebo mateřídouška).
• Někomu pomáhá před spaním modlitba nebo jiné duchovní nebo meditační
cvičení.
• Přiměřená teplota místnosti, volný a příjemný noční úbor a vyhovující lůžko
zdravému spánku prospívají. Spíte-li na boku, podložte hlavu tvrdším polštářkem nebo složenou dekou tak, aby hlava byla v prodloužení osy těla.
• Hodně potíží se spánkem vzniká tím, že se do něj lidé nutí a jsou nervózní
z toho, když se nedostavuje. Proto nemohou usnout a jejich problém se v bludném kruhu zesiluje. Když nemůžete spát, čas využijte. Udělejte něco, co jste
odkládali, např. vyčistěte zašlé nádobí nebo napište dopis. Budete mít dobrý
pocit a možná se vám začne chtít i spát.
• Pracovníci v třísměnném provozu jsou v náročné situaci a poruchy spánku
u nich bývají častější. Měli by proto tím víc dbát na zdravý způsob života a vyhýbat se alkoholu a návykovým lékům. Udělají dobře, když se naučí relaxovat.
Poznámka na závěr
Také se vám stalo, že jste si nevěděli s něčím rady, pak jste se vyspali a ejhle. No vidíte, funguje to!
Z knihy Zůstat střízlivý, která je k dispozici v elektronické i v tištěné podobě
(nakladatelství Host, Brno, www.hostbrno.cz). Další informace o prevenci a léčbě návykových nemocí, smíchu a relaxaci www.drnespor.eu a www.youtube.
com/drnespor.

Vydavatel Power Yoga Akademie s.r.o.   l   Fügnerovo náměstí 5   l   120 00 Praha 2
Evidenční číslo: MK ČR 17870  l  šéfredaktorka: MgA. Kateřina Ondroušková  l  katerina@getinbalance.cz  l  produkce, marketing a reklama: Václav Krejčík  
vaclav@getinbalance.cz  l  odborní poradci: Jakub Šamberger, Jana Altnerová, Mgr. Martina Barchánková, Ing. Dalibor Štědronský, Zdena Hrdinová, Katka Bílková, Mgr. Eliška Novotná,
grafická úprava: Eva Slámová  l  redakční uzávěrka 15. 1. 2009  l  vychází 2. 3. 2009  l  objednávky: objednavky@getinbalance.cz  l  příspěvky: ctenari@getinbalance.cz  l  www.getinbalance.cz

3

o s o b n o s t & v i ta l i ta

dokončení ze strany 1

dělat. I kdyby to měla být jen procházka se psem…

Pár tipů jak relaxovat:
Čtěte pomalu s nádechem a výdechem, po každém
řádku zavřete oči, přeneste se do popsané situace
a prožijte ji podle sebe:
l napuštěná vana, pěna, svíčky, vůně, hudba
l les, zpěv ptáků, sluneční paprsky dopadající na vámi
nastavenou tvář skrze vysoké jehličnany, vůně stromů

Říkáte o sobě, že jste patriotka.
Nač jste ve své rodné zemi hrdá?
Být patriotem pro mě znamená ctít
své kořeny, zemi, kde jsem se narodila
a vážit si všeho a všech, kteří toto místo zvelebují. Každý národ má své silné
i slabé stránky, to platí i o nás. Stačí
si přečíst Švejka a hnedle máte před
sebou sondu do české duše. Asi nejpůvabnější na našem národě je smysl
pro humor.

Stále platí, že Vás modeling i po
těch mnoha letech uspokojuje?
Máte nějaké plány, až s focením
skončíte?
Modeling se dnes pro mě stal určitou příjemnou formou odpočinku.
Stále mě baví, proto ho ještě dělám,
ale nehledám v něm svoje uspokojení.
To jsem našla v rodině a v charitě.

l
l
l

ranní káva, noviny, vypnutý mobil, není spěch
podložka, ticho, soustředění, pár pozic, dech
pelíšek
louka, leh na zádech, mraky, vůně tepla
útesy, vlny, síla a tajemnost modrého moře, jemný
vítr

s větším úsměvem než zamračením.
Nové knížky, přátelé, cvičení, diskuze,
cokoli, co funguje, je pro vás dobrým
zdrojem inspirace.

Utéct stačí jen na chvilku, pak
můžete vklouznout zpět do povinností běžného života. Být dlouho
sám se svým nitrem totiž dokáže
jen málokdo, důležité je vrátit se
včas a čerpat z naučeného. Uvidíte, že budete posilněni a možná
si přinesete i něco, co můžete dál
nabízet svému okolí, byť by to byl
jen úsměv a vlídné slovo.

Relaxace a samota
Pro životní relaxaci je nejdůležitější
zklidnit a uvolnit mysl natolik, že jste
pouze sami se sebou. Ne s rodinou,
kamarádem, se svou minulostí nebo
budoucností, ale sami se sebou, tady
a teď. Tomu by v ideálním případě měl
předcházet útěk do fyzické samoty, tj.
od dětí, partnera, práce, knížek, sportu, televize… útěk do svého vlastního
fyzického prostoru tak, abyste mohli
objevit svůj prostor vnitřní. Osobní
místo, ať už je to vlastní pokoj, pracovna, dovolená nebo pár dnů na chatě nás
může přiblížit k duchovnu. Důležité je
nebát se vše čas od času nechat za hlavou a být jen sám se sebou. Někomu
prospěje pravidelná hodinka, někomu
den, jiný potřebuje ujet pryč na týden
či měsíc a někteří potřebují dokonce
pár let. Během tohoto času objevujte,
reflektujte události, které vás potkaly
a čerpejte z nich informace. Pozorujte
sebe a své reakce v konkrétní situaci,
ptejte se, co jste cítili a nad čím jste
přemýšleli, když se stalo něco, co na
vás důrazněji zapůsobilo.

Relaxace a věk
Vážím si lidí, kteří si dokážou
přiznat, jakým životním stádiem
právě procházejí. Pokud je navíc
jejich znalost dělá šťastnými, tak
cíl je splněn. Setkání s šedesátiletou ženou, která krásu svých let
přijímá se vší důstojností, může
být obohacujícím zážitkem a její
aura let nám může poskytnout
inspiraci a moudrost. Zbožňuji
vrásky. Oční vrásky vyryté smíchem. Vrásky na čele namalované
přemýšlením. A vrásky důlků ve
tváři jako znamení šibalství. Jsou
i vrásky trápení a smutku. Vrásky,
které vyryla životní zklamání. Tyto
vrásky vzniklé příkořím, trablemi
a neštěstím je potřeba ctít a uchopit tak, aby byly přeměněny v pozitivní energii budoucnosti. Vrásky
pro mě symbolizují relaxaci. Vypovídají o všem, čím člověk v životě
prošel. V nich se spojuje moudrost
a zkušenost, která vám ukáže bránu do jiného světa. Možná bránu
k vaší duši.

Čtení pro začátečníky
Eva Williams

ale i perníky, přání nebo ekologické tašky. Výtěžek projektu poputuje
na profesionalizaci pěstounské péče.
To je moc potřeba. Jsme stále zemí,
která má nejvíce dětí v ústavní péči
z celé Evropy. Náhradní rodina toto
strašlivé prvenství nejen sníží, ale je
pro dítě lepší variantou než ústav.  
Výrobky s medvídkem Teribearem
jsou k dostání v síti Interspar.
Omládněte s jógou – to je hlavní téma tohoto čísla novin. Máte
nějaký tajný tip, jak rychle
„omládnout“ – vypadat dobře?
Určitě dostatečný spánek nebo odpočinek. Také pravidelné hýčkání je zaručeným receptem na krásu, kterou vnímám hlavně v přirozenosti… Myslím,
že když se dobře cítíme a jsme v pohodě, tak i dobře vypadáme. Nemusí to
však vždy platit i obráceně.
Odkud čerpáte energii pro svůj
náročný profesní život?
To je různé – někdy si jdu zacvičit,
projít po lese, nebo si nad sachrem
popovídám s kamarádkou.

Již jedenáct let se věnujete pomoci
dětem z kojeneckých ústavů a dětských domovů, měla jste vždycky
potřebu pomáhat druhým?
Vždy jsem přispívala na nejrůznější
charitativní organizace, vyplňovala
složenky nebo se účastnila dobročinných akcí, ale neměla nikdy vyloženě
touhu zakládat svoji organizaci. To
přišlo neplánovaně a spontánně po
mé první návštěvě kojeňáčku. Tehdy,
v roce 1996, jsem tam prožila opravdu dost silný zážitek – pocit obrovské
nespravedlnosti a lidské lhostejnosti,
po kterém jsem nemohla jen tak odejít
a tvářit se, že jsem nic neviděla.

Máte nějakou zkušenost se cvičením jógy?
Jógu mám ráda. Sice se jí nevěnuju
pravidelně, ale když – tak mi pomáhá
a dobře se cítím. Hodně jsem ji cvičila
hlavně v době těhotenství.

Připravujete v současné chvíli
nějakou další charitativní akci
pro svou nadaci?
Tak určitě stojí za zmínku dlouhodobý projekt Teribear, což je speciální kolekce charitativních výrobků
jako jsou trička, hrnky, kapesníčky,

Začíná jaro… Čemu se ráda věnujete v tomto ročním období?
Záleží na tom, kde zrovna jsem. To
pak může být jak lyžování, tak plavání
v moři. Dost cestuju, tak pro mě měsíce v roce nejsou úplně směrodatné.
Jaro je ale jako stvořené pro detox.

Na každého funguje něco jiného, každý musí hledat vlastní klíč
k tajemství dokonalé relaxace.
Nejdůležitější je najít si správnou kombinaci místa a aktivity,
a zejména naučit svoji mysl a tělo
vejít do relaxačního rozpoložení.
Možná, že existují relaxační experti, kteří se dokážou přesunout
do touženého stavu pomocí „on“
a „off“ tlačítka, ale většině z nás to
trvá déle a určitě k tomu potřebujeme správné podmínky.
Relaxace a prožitky
Relaxace je umění, které si osvojujeme skrze učení se novým zkušenostem, prožívání nových zážitků a příběhů života, které si rovněž
musíme osvojit, aby okolo nás pouze neproletěly, ale naopak zanechaly stopu. Stejně jako se učíme cizí
jazyk a nová slovíčka si opakujeme
pořád dokola, tak i zážitek musíme
v mysli prožít několikrát, aby nám
zanechal poučení a odhalil nám
svůj diamant. S přibývajícími léty
určitě cítíme větší potřebu oddechnout si a načerpat energii a sílu
jít dál. Sami máme větší tendenci
vyhledávat impulsy, které nám
pomohou ráno vstát a večer jít spát

Zamyšlení

Jaký by byl Váš ideální den?
To hodně záleží na momentálním
stavu – někdy je tím ideálním dnem
lenošení doma s rodinkou, jindy zase
aktivní program, kdy stihnu do jednoho dne narvat od cvičení, návštěvy kámošek, až po nějakou kulturu
a romantickou večeři s partnerem.

Omládněte! Přiměřeně, přiměřeně…
Marcela Macáková

Foto: Archiv T. Maxové

Jakou výchovu preferujte?
A shodnete se na ní s partnerem,
který je cizinec?
Nejsem přítelem „sparťanské výchovy“, ale ani skandinávské „uvolněnosti ve výchově“, která vede k tomu, že
vám děti – jakmile se naučí chodit skáčou po hlavě. Myslím, že je důležité
najít rovnováhu a dítěti dopřát jak
volnost, tak hranice. Obojí potřebuje.

l

Relaxace tady a teď

Přála byste si, aby jednou Vaše
děti žily v Česku? Plánujete, že
se tady někdy natrvalo usadíte?
Není pro mě ani tak důležité, kde
budou jednou moje děti žít, jako to,
jací z nich vyrostou lidé. Já sama
nevím, kde se natrvalo usadím, a zdali
k tomu někdy dojde. Jsem na kočovný
život zvyklá a nevadí mi.
Daří se Vám skloubit podle
svých představ roli matky s profesionálním životem?
Někdy to jde ztuha, ale jakž takž se
to daří. Bez podpůrného systému, který mám v mamince a rodině, bych to
ale nezvládla.

l

www.aerobic.cz

Proč jsem jako podtitulek použila známou hlášku
z úžasného českého filmu Byl jednou jeden král?
Naprosto výstižně totiž stanovuje tu rozumnou míru
všeho našeho počínání, aniž by nám nějak direktivně
určovala přesné hranice. Záleží jen a jen na nás, jak se
k tomu postavíme… A na ten správný postoj bohužel
kolikrát přijdeme až v určitém věku, po pár životních
lekcích, prvních vráskách a několika šedivých vlasech.
Ale tak to asi má být. Někde život vezme, jinde přidá.
Vše je v rovnováze. A na nás je, abychom tu vzácnou
vyváženost udržovali, nikoliv vychylovali extrémy…
Mládí má zelenou. A je tak snadné podlehnout.
Z titulních stran časopisů se na nás dívají s takřka
tajuplným úsměvem Mony Lisy krásky bez jediné
vrásky a útočí na naše podlomené sebevědomí. Jen
málokdo si uvědomí, že za tím úsměvem není štěstí
ani nekonečné mládí, jak by se na první pohled mohlo
zdát, ale dobré světlo v ateliéru, vychytané dílo pánů
fotografů a grafiků a hlavně neomezené možnosti
dnešní počítačové techniky. Být krásnou na fotografii je tak snadné. A můžete na ní být mladé skutečně
navždycky a bezbolestně. Je však třeba si uvědomit, že
je to pouhý klam… Ale proč si neudělat radost právě
takovou svou fotografií? I to je cesta, jak omládnout.
Radost otvírá bránu ke štěstí, které nám prodlužuje
mládí, to skutečné, vycházející zevnitř.
A pak je tu mládí umělé, které vytvoří nástroj plastického chirurga nebo neuvěřitelné složení superdra-

hého krému. Ale už se tak trochu zapomíná, že se jedná jen o omlazení té vnější schránky, která obklopuje
naše tělo a duši. A přírodu stejně ještě nikdo nikdy
neoklamal, což dokazují například slova jednoho
gynekologa, který si postesknul, jak ženy ve jménu
kariéry odkládají svoje mateřství. Ve čtyřiceti si prý
vzpomenou, že by mohly mít první dítě. Protože se
celá léta svědomitě zaměřovaly jen na sebe, na svůj
vzhled, vypadají na třicet a říkají, že se cítí na dvacet.
Nádherná představa. Ale jejich vaječníkům je už prostě čtyřicet…
Ano, i já už také trochu řeším ta přibývající léta,
která nám ženám nepříliš decentně ale asi spravedlivě vymezuje oslovování některých spoluobčanů.
Není veselé, když přitažlivé „slečno“ řídne, až se zcela
změní na „paní“ a přejde zcela nelogicky v poslední
nelichotivou – a asi nejdelší fázi „mladá paní“. Pokud
se mi ale poštěstí dožít se věku „mladé paní“, chci
přistupovat k životu s takovou noblesou jako věčně
nádherná Květa Fialová nebo kouzelná Ljuba Skořepová. Žádné přetáčení tachometru, jak říká můj
kamarád, ale pěkně poctivě přiznat stav věcí. Jsem
si vědoma, že to nebude snadné, že život nedá nic
zadarmo a budu muset velmi tvrdě zapracovat na
svém já. Žádná plastika mi v tom nepomůže, žádná
lest neusnadní. Přidáte se? Motivací ať nám jsou slova Françoise Saganové: „Je věk, ve kterém žena musí
být krásná, aby byla milována, a pak přijde věk, kdy
musí být milována, aby byla krásná.“ A opravdová
láska je splynutí duší. Tak věřím…

Je to srdce, které rozdává. Ruce už jenom dávají
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ječmene, pšenice, žita, ovsa. Dostatek
nenasycených mastných kyselin si zajistíme kvalitními oleji lisovanými za studena, které můžeme libovolně kombinovat do čerstvých salátů. Na našem stole
by se měli co nejčastěji objevovat čerstvé ryby, jsou lehce stravitelné a jejich
maso se dá velice jednoduše upravit. Při
jejich přípravě využijte kvalitního pepře
a citrónu.
Jana Altnerová    
www.zmenazivotnihostylu.cz
Na jaře se příroda probouzí ze zimního
spánku, nastává období klíčení a růstu.
Je to jedno z nejkrásnějších období roku
a i my bychom se měli probudit a aktivně
si jaro užít. Příchod jara často doprovází pověstná jarní únava. Proto je dobré
jeden až dva týdny před příchodem jara
přeladit jídelníček na nové roční období.
Ukazatelem našeho zdravotního stavu je
zdravé vylučování, dobrý stav nehtů, vlasů a kůže. Prvotní oslabení se vždy ukáže.
V rámci prevence je velice důležité žít
v souladu s ročním obdobím. Na změnu
ročního období bychom měli reagovat
nejen úpravou stravy, přiměřeným oblékáním a drobnými úpravami životního
stylu, ale i posilováním orgánů, jejich
aktivita je dána právě ročním obdobím.
Do jarního jídelníčku tučné maso nepatří
Na jaře je potřeba jídelníček odlehčit,
vyvarujte se tučného masa, uzenin, bílé
mouky a rafinovaného cukru. Je dobré
pozvolna opustit smažení a přílišné vaření. Na jaře je obzvláště důležité zajistit
ve stravě dostatek vitamínu C, vlákniny
a nenasycených mastných kyselin. Strava by měla obsahovat dostatek enzymů,
vitamínů a minerálů. Dopřejte si kvalitní komplexní sacharidy, které jsou
příznivým zdrojem vlákniny v podobě

Jezme zeleninu, sbírejme bylinky
Výborným zdrojem enzymů jsou
naklíčené luštěniny a obiloviny. Přidá-

masáže, saunu nebo různé odpočinkové techniky, které uvolní mysl a napětí.
Vyzkoušejte kreslení, keramiku, meditaci
nebo se jen začtěte do příjemné knížky.
Hledejte tu svoji techniku, která bude
čistit vaši hlavu od tíživých myšlenek.
Pokud nemůžeme stres eliminovat, musíme ho kompenzovat. Pro jaro je zvláště
důležité pěstovat v sobě pozitivní náladu.
Dopřávejte si co nejčastěji procházky na
čerstvém vzduchu. Snažte se být, co nejvíce aktivní a přidejte si více pohybových
aktivit, které vám pomůžou vylučovat
endorfiny, tzv. hormony štěstí. I pohyb

Nalaďme se na jaro!
vejte je co nejčastěji do čerstvých salátů
- ty připravujeme ze zelí, čekanky, ředkviček a dalších druhů zeleniny. Zvláště
v první fázi jara nám přijdou vhod jarní
polévky z čerstvé zeleniny, do kterých
můžeme přidat ovesné vločky nebo
pšenici. Jídla osvěží i tak zvaně planá
zelenina a bylinky např. mladá kopřiva
a pampeliškové listy nebo sedmikrásky.
Kopřivu a pampeliškové listy můžete přidávat do salátů a polévek, sedmikráskou
zase ozdobit chléb s tvarohem. Bylinky nesbírejte v zaprášeném prostředí
blízko silnic. Důležité je dbát na to, aby
pocházely z čistého prostředí. Jedině tak
můžou mít prověřené rady našich babiček ten správný léčivý účinek.
Zahrádka za okny a dobrá nálada
Do truhlíku u oken můžete zasadit
pažitku, řeřichu, bazalku a další bylinky,
které jsou plné čerstvých enzymů, a upotřebíte je do jarních receptů. Důležité
je oživit náležité rituály očisty, užijte si

by vám měl přinést radost a zbavit vás
napětí, proto volte ty aktivity, které jsou
adekvátní vaší kondici a přinášejí vám
náležité uspokojení. Zdravá fyzická únava nás aktivuje a pomáhá nám zapomenout na starosti všedního dne, zároveň
eliminuje negativní účinky stresu, který
se v nás kumuluje. Snažte se sami aktivně zapojit a pečujte o své zdraví v rytmu
ročního období.
Březen – měsíc žlučníku
V březnu je nutné se zaměřit na posílení žlučníku. Je to vakovitý orgán hruškovitého tvaru, který je uložený na spodině
jater. Slouží ke skladování a úpravě žluči,
kterou vytvářejí játra. Potíže se žlučníkem
se mohou projevit nadýmáním, pocitem
na zvracení, bolestmi kyčlí a kolen, sklonem k depresi ve spojení se zácpou nebo
s průjmem. Objevit se může zlost a hněv.
Na podporu žlučníku jsou dobré hořké
bylinky v různých žlučníkových směsích.
Do jídel můžete přidávat kurkumu, která

Aromaterapie v praxi
Esenciální oleje
Markéta Sulánská
Esenciální oleje jsou vysoce koncentrované výtažky rostlin, plodů, trav a stromů. Do těla se
dostávají kůží nebo inhalací. Čichovými buňkami
pronikají do nervového systému, který tak mohou
velmi pozitivně ovlivňovat. Účinky éterických olejů byly dobře známy již ve starém Egyptě a Číně,
kde se používaly současně s akupunkturou.
Každý terapeut používá určitý systém volby olejů
pro své klienty. Nejkomplexnější je systém čakrový, který zahrnuje nejen oblast fyziologickou, ale
i psychicko-spirituální. To znamená, že po určení
diagnózy je problém zařazen k dané čakře a jednot-

II. díl
www.sulanska.com

livý výběr oleje je již na terapeutovi. Každá čakra má
tedy více olejů k použití. Účinky se rovněž prolínají
a praxe někdy ukáže velká překvapení. Energetické
vibrace éterických olejů jsou jemnohmotné povahy
a mají své vlastní příběhy. Proto je čakrový systém
nejvhodnější. Pokud je nemoc projevena v těle, tedy
poškozením nějakého orgánu, je třeba téměř vždy
kombinovat aromaterapii s klasickou medicínou.
Kvalita olejů je přímo úměrná jejich účinnosti.
Při výběru olejů je dobré znát filozofii firmy, která
oleje distribuuje nebo vyrábí. Vždy je třeba používat oleje 100% přírodní.

1. čakra - souvisí s přizemněním. Býti na této planetě „doma“. Pospolitost lidstva. Většina lidí
západní společnosti dnes žije v hlavě. Myšlení a intelekt se staly prioritami našeho společenství.
Matka Země - tedy i feminní prvek - a základní instinkty jsou potlačeny. Oleje vhodné k přizemnění jsou dřeviny jako modřín a cedr. Ženský prvek je ale vibračně nejvíce přítomen v mateřídoušce
a geránii.
2. čakra - je symbolikou vztahů. Partnerských, přátelských, vztahů k penězům i sexu. Jsou k ní
přiřazovány rozmnožovací orgány a ledviny. Ledviny jako párový orgán se vztahy souvisí nejvíce.
V dnešní době je tento orgán velmi přetěžován, neboť interakce vztahů je nepřetržitá. Vytváříme
vztahy nejen mezilidské ale i virtuální. Na posílení dráhy ledvin je nejvhodnější jalovec. Ženské
sexuální energie jsou stimulovány olejem ylang ylang, mužské santalem a pačulí.
3. čakra - je vibračně spojena s naší sebeúctou. Pokud ctíme sami sebe, můžeme využít naši
sílu k vytváření toho, kdo jsme ve vnějším světě. Jistota je synonymem pro třetí čakru. V tělesné
rovině souvisí s břišními orgány. Citrusy, jako pomeranč a citron, jsou vhodné k posílení. Heřmánek, rozmarýn a kardamon 3. čakru léčí.
4. čakra - vibrace lásky. Ctíme sami sebe a měli bychom se mít rádi. Nejen to. Měli bychom se
naučit prožitku, že láska je v nás stále a ona je tou částí Boha v nás. Překračujeme vibrace našeho
nižšího já a míříme k naší duchovní podstatě. Onemocnění srdce, cukrovka, a onemocnění plic
souvisejí se 4. čakrou. Všechny růžové oleje čakru srdce čistí - růže, růžové dřevo, palma růžová.
Produchovnění srdeční čakry podpoříme jasmínem a neroli.
5. čakra - vyjadřujeme, kdo jsme a uplatňujeme svou vůli. Začínáme si uvědomovat, že vedle
vůle naší existuje i vůle vyšší. Učíme se přijímat. Učíme se pokoře a víře. Angíny, onemocnění hlasivek a jiné disharmonie v oblasti krku, zablokovaná krční páteř, bolesti hlavy - to vše může souviset s krční čarou. Jemné vibrace levandule, eukalyptu nebo rozmarýnu jsou vhodné pro její léčení.
Onemocnění štítné žlázy u žen (u mužů není obvyklé) představuje kolektivní zápas ženské energie
o prosazení rovnováhy mezi mužským a ženským pólem na této planetě. K léčení štítné žlázy jsou
vhodnější drahé kameny než esenciální oleje.
6. a 7. čakra jsou jemná energetická centra, jejichž funkcí je spíše rozvoj duchovních schopností člověka, jako například ovládnutí mysli a schopnost meditace než zdraví našeho těla. Vhodné oleje k produchovnění těchto vyšších center jsou myrha, nard, jasmín a kadidlo.
Esenciální oleje mohou být velkými pomocníky na naší cestě k sobě samým, k uvědomění, že tělo nás
vede k naší duši a dále pak k naší božské podstatě.

Střídmý v jídle, sám sobě lékařem

stimuluje průtok žluči a pomáhá účinně
zpracovávat tuky. Pozor: žlučník zatěžují
příliš tučné potraviny! Čas nejvyšší aktivity žlučníku je v noci mezi jedenáctou
a jednou hodinou. Nedivte se, že se po
těžkém tučném jídle začnete budit právě
v tuhle dobu. Na uvolnění jsou výborné
masáže s obsahem levandulové nebo
rozmarýnové silice.

působit (pozor: kontraindikací může být
zánět). Při oslabení jater se vyvarujte
alkoholu. Příznivé jsou i aromaterapeutické masáže třeba s heřmánkem, který
pomáhá při trávicích obtížích a uvolňuje
celkové napětí. Nebo s jalovcem, který
napomáhá při celkové detoxikaci. Jednoduché reflexní masáže chodidel podpoří aktivaci oslabených orgánů.

Duben – měsíc jater
V dubnu jsou nejvíce oslabená játra
- největší orgán dutiny břišní. Jsou tuhá
a poddajná, mají červenohnědou barvu.
Leží pod bránicí na pravé straně dutiny
břišní. Jsou chráněna spodními žebry
a váží asi 1,5 kg. Jsou klíčovým orgánem, který zajišťuje látkovou výměnu
a přeměnu živin, stará se o detoxikaci
organismu, podílí se na trávení potravy v tenkém střevě a přispívá k tvorbě
tělesného tepla. Oslabení se projevuje
poruchou trávení, nevolností, oslabením
vaziva, šlach a kloubů, svalovým napětím, poruchou menstruačního cyklu,
častými záněty spojivek, nažloutlým bělmem a únavou. Dalším projevem může
být sklon k hádavosti, zvýšená nervozita,
vrásky mezi obočím, zvýšená lomivost
nehtů. Aktivní činnost jater je mezi jednou a třetí hodinou noční. Při oslabení
jater se často stává, že se právě v tuto
dobu probouzíme. Na posílení jater jsou
vhodné bylinky - ostropestřec mariánský
a čekanka. Jaterní
funkce posiluje kyselá chuť. Játra ocení
teplé obklady – jednoduše termoláhev
naplňte teplou vodou,
zabalte do čisté utěrky
a přiložte vpravo na
spodní okraje žeber
a nechte 20 minut

Květen – měsíc srdce
V květnu bychom měli opatrovat především své srdce. Je to dutý svalový
orgán, který pravidelnými kontrakcemi zajišťuje neustálý oběh krve a mízy.
Srdeční základna leží pod pátým až sedmým hrudním obratlem a hrot zasahuje
do pátého mezižebří. Srdci svědčí zdravý
životní styl – zdravá strava, dostatek
pohybu a pobyt na čerstvém vzduchu.
Oslabení se může projevit bolestí v krajině srdeční, úzkostí, únavou. Problémy se
srdcem patří do rukou odborníků, tedy
lékařů. Srdci svědčí radost, uznání a především city. Jeho nejvyšší aktivita je mezi
11. a 13. hodinou. Při mírných srdečních
potížích se dají využít i bylinky. Srdečník
obecný pomáhá především při úzkostech,
které zapříčiní bušení srdce či vynechání
tepu. Často se přidává do směsí s kozlíkem, hlohem a mučenkou. Také hloh
pomáhá normalizovat funkce srdce. Ale
i u bylinné léčby je velice důležité svůj stav
konzultovat s lékařem!

Snění o zmlazení
Dalibor Štědronský

www.ashtanga.cz

Výzvou tohoto vydání Get in Balance je: omládněme.
Mně to nestačí, jak známo, člověk roste s úkoly, pročež
volám: staňme se nesmrtelnými! Jóga prý k nesmrtelnosti vede. Do nějaké té jógové ásany bych se vmotat dokázal a tak už se začínám radovat z představy
nekončícího bytí.
Co všechno by nesmrtelný člověk mohl. Procestovat celý svět, tedy kdyby na to měl. A vlastně měl by,
neboť času na to vydělat by bylo neomezeně. Pár let
odříkání a pak tři týdny v Karibiku. Slunce, drinky,
klimatizovaný hotel. Jedenkrát, stokrát, tisíckrát,
nekonečná pohoda. I když, po pití bolí hlava, po přejedení žaludek, v tropech bývá průjem, ze slunce je úžeh,
z cestování stres. Jednou, stokrát, tisíckrát. Dobře,
vždyť není pouze cestování, ostatně kamení a cihly
jsou všude stejné jen snad poskládané do jiných tvarů. A pak stromy, kytky, lidi, sem tam nějaký bobek
na zemi. Všechno jako doma. Snad jedině ty suvenýry,
ale kam je všechny ukládat? Tedy cestování ne, ale za
ušetřený peníz pořádné auto koupím. Je pěkné vlastnit něco trvalé hodnoty. Navíc, řídit mě baví. Nějaký
čas. Vlastně jen potud, dokud nechci zaparkovat, nebo
uniknout z kolony. A pak, jak v tom jeden pořád sedí,
tak ho nohy a záda bolí. A když si představím závistivce, jak se blahem tetelí, když svého miláčka nabořím.
Jednou, stokrát, tisíckrát. Kdepak, teď vidím, jak je to
nezdravé, auto už nechci, stejně by mně ho ukradli,
ale sportovat budu! Vytrénuju se až na mistra světa!
Nebo fotbalovou primadonu! Peníze vydělám! Meniskus utrhnu. Jednou, stokrát, tisíckrát. Vlastě kolikrát
jde takový meniskus utrhnout? Tak sport radši také
ne, chci se té nesmrtelnosti dožít ve zdraví.
Tak co já jen budu dělat? Povedu normální život!
Práce, koníčky, seriál, hospoda, trocha sexu. Deset
tisíckrát, sto tisíckrát, milionkrát! Nééé! Už nechci,
vždyť vím, jak všechno dopadne. V práci, na Ulici,
v Ordinaci, na Letišti, v Hospodě i v posteli. Krutá
cena za nesmrtelnost. To si raději nechám zdát o úplně normálním smrtelném životě. Normálním se vším
všudy, jen když toho nebude moc. Trocha radosti
s manželkou, trocha starostí s dětmi, trocha stresu
v práci. Abych měl pohyb tak do hospody chodím po
svých, s kamarády probíráme fotbal, nedělní squash
a ženy. S tou mojí máme dvě děti a hypotéku. Ve čtyřiceti jsme stále ještě spolu, občas zajdeme na večeři, jindy na plastiku. Ona s obličejem, já s kolenem.

V pětačtyřiceti dostávám první infarkt a manželka
Prozak. Já pak mám něco na prostatě a tlustém střevě,
manželka má psychoterapeuta. Dostávám kardiostimulátor, manželka endoprotézu kyčle. Po mozkové
příhodě opět chodím - občas do parku, pravidelně na
dialýzu. Teď už rok ležím ve špitále, nehýbu se, čouhají ze mne hadičky. Na návštěvu přišla vnučka. Milá
holka. Ptá se: „Dědo, chtěl bys být nesmrtelný?“ Aúúú,
dostávám další záchvat, už to snad skončí. Ale ono ne.
Ještě pět let mě přístroje budou držet při životě – to
prý za to, že jsem kdysi chtěl být nesmrtelný!
Uf, to jsem si dal! To jsem si zpočátku myslel, jaký to
bude růžový sen o věčném bytí. Upřímně, teď se bojím
na nesmrtelnost byť jen pomyslet. A protože se v rámci
vžitých mravů bojím pomyslet i na smrt, tak nezbývá,
než se pokorně vrátit k původně zadanému bezpečnému tématu: omládnutí.
Jogíni prý bývají zdraví, vitální, mladistvého vzhledu.
Do nějaké té jógové ásany bych se vmotat dokázal a tak
už se opět začínám oddávat představám. Kdesi jsem
zaslechl, že všechny ty jógové cesty vedou ke stejnému
cíli. Fajn, říkám si ve snu, alespoň se nemusím trápit
s výběrem a začínám s ashtanga vinyasou. Možná jsem
si měl předem zjistit, co to obnáší, napadá mne, neboť
jsou cesty, které vedou údolím podél zurčícího potůčku a ashtanga vinyasa mi připadá, že je deroucí se přes
kopec. Ale když už jsem s tím začal… Po pár měsících
každodenního cvičení pociťuji první výsledky: mám
zatrhanou kůži na palcích u nohou, bolí mne zápěstí
a zadní strany stehen. Na druhou stranu spadlo břicho a to mne posiluje v odhodlání pokračovat. Po roce
mám vcelku vyčištěnou kůži, možná to je ale jen tím,
že už nekouřím, nepiju a nejím žemle vystlané mletým
masem. Také jsem dost zeštíhlel a zpružněl, docela mě
to cvičení začíná bavit. Vlastně mi chybí, když nemůžu
cvičit. Už cvičím dva roky, přátelé říkají, že jsem nenormální, neb nudím a stále se usmívám, můj lékař to
říká, když zjišťuje, že jsem zcela zdráv. Nevadí mi to,
přestáváme se stýkat. Pokračuji ve cvičení a přidávám
pránájámu. Lidé mi lichotí, prý vypadám mnohem
mladší. Řekl bych, že vypadám na tolik, kolik mi je, jen
oni vypadají nějak starší. Asi pomohlo, že jsem změnil práci, konečně mě baví a nemám stres. Také jsem
prodal auto, stejně už nikam nejezdím, mám teď aspoň
čas na jógu, a tak cvičím, dýchám, medituji, čtu Bhagavadgítu, Maharišiho a Krišnamurtiho a rozjímám. Stále
se snažím obracet pozornost k dechu, v noci se probouzím žárem a bolí mě hlava. Prý se to stává. Už nic moc
nechci: cestování, věci, vztahy. Jsem spokojený s tím, co
je, tak jak to přichází: počasí, lidé, vrásky, nemoci, stáří.
Už mě netrápí to, co bylo, nekonstruuji si to, co bude. Je
jen to, co je. Prý to je cesta k bráně nesmrtelnosti.
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Omládněte jógou!
Václav Krejčík
Vyvarujte se:
Stresu! Během stresu dochází k velice intenzivnímu plýtvání energie, kterou
potřebujete pro život. Zásoby energie v
těle se vyčerpají a není-li stres zmírněn
a odstraněn, může dojít k patologickým
změnám organismu, orgánů a nervové
soustavy.
Strachu! Způsobuje v organismu
obranný proces. Organismus je rozhodnut přežít a být v pořádku. Když dojde
k podnětu pro strach, v těle nastane příprava pro „boj a útěk“. Dojde ke stažení
cév v oblasti žaludku, trávící soustavy
a naopak k rozšíření cév v oblasti končetin a hrudníku, aby se tělo mohlo
bránit. Nadledvinky produkují velké
množství adrenalinu, hormonu činnosti, krevní tlak se zvyšuje, ústa a sliznice
vysychají, dech je velice povrchní. Po
pominutí strachu dojde opět k nastolení
klasického chodu organismu. Buňky se
dostávají do normálního života. Nestane-li se to, dochází k úzkosti, a časem
k patologickým změnám v těle.
Přejídání se! Jídlo dokáže v těle
natropit mnoho neplechy. Jezte lehce
a střídmě. Naučte se rozpoznávat, kdy
máte hlad, a kdy vaše tělo přijímá stravu jako záplatu třeba na již zmíněnou
emoci – strach.
Lenosti! Pěstujte svoji vůli. Bez
režimu a bez programu se jde životem těžce. Máte-li v sobě vnitřní řád,

Jarní sestava
Na začátku cvičení se můžete zahřát pozdravem slunci. Kdybyste nevěděli, jak vypadá, podívejte se na www.
powerjoga.tv nebo si stáhněte noviny na www.getinbalance.cz, kde pozdrav slunci a mnoho dalších cvičení naleznete. Každý týden se seznamte s jednou z níže uvedených pozic a praktikujte ji každý den. Zůstaňte v ní 10 nádechů a výdechů, u těch složitějších stačí nejprve několik sekund a postupně zvyšujte výdrž. Nakonec chvíli relaxujte
v pozici mrtvoly.
Pozice Matsjendrova (ardha matsjendrásana)
Posaďte se do pozice hole. Pokrčte pravou nohou a dejte vně
levého kolene. S nádechem zvedněte levou paži, pokrčte ji
a loktem opřete o koleno. S výdechem se lehce točte dozadu
za pravým ramenem. Vzadu zůstaňte a dýchejte. Proveďte na obě strany souměrně. Pozice vhodná pro masáž celé
páteře, svalů dutiny břišní a aktivaci nervové soustavy.

Pozice králíka

dokážete lépe zvládat každodenní situace. Neustále se učte novým věcem a sledujte, jak se vše okolo vás vyvíjí.
Buďte:
• Na čerstvém vzduchu (tělu prospívají
záporné ionty, které jsou nejčastěji po
dešti, v horách, u moře a u vody, která
proudí).
• Vnímaví ke svému dechu a ztišování
mysli.
• Vnímaví ke změně, po které tělo i mysl
přirozeně touží (většinou na jaře).

Energie a čakry

Pozice pluhu (halásana)
V pozici mrtvoly srovnejte své tělo. Postupně s nádechem přeneste
nohy vznesmo za hlavu a opřete prsty chodidel do země. Postupně
zpevněte nohy a zatlačte                                       dozadu do pat.  
Po  ukončení
proveďte
pozici ryby.

Jednoduchá pozice pro omládnutí:
STOJ NA HLAVĚ
Jednoduchý návod na vitalitu:
PRUŽNÁ PÁTEŘ, TĚLO I MYSL
Jednoduchý lék:
DECH

Pozice ryby
(matsjásana)

Pozice střechy (adho mukha švanásána)
Z pozice kočky s výdechem zvedněte co nevýše kostrč. Nadechněte
se, s výdechem se odtlačte od dlaní
směrem za kostrčí a v nohách klesněte
na chodidla. Dejte důraz do stehen.
V  nich zatlačte dozadu. Plynule
dýchejte. Pozice se řadí mezi obrácené
a má velice pozitivní vliv na obnovu
energie, prokrvení mozku a celého
obličeje. Navíc komplexně protahuje a
posiluje celé tělo.

III. díl

SVÁDHIŠTHÁNA - druhá sakrální čakra
formován. Zablokování této čakry způsobuje poruchy v systémech močových,
menstruační potíže, problémy tvorby
semene a krevního oběhu. Přílišná aktivita vede k neustálému hledání sexuálních zážitků a neustálou nespokojenost
bez ukotvení. Zablokovaná čakra způsobuje sexuální frustrace a nedostatečnou
tvořivost.
Velmi zajímavá je reakce druhé čakry
při odblokování skrytých karmických
sil. Při práci s touto čakrou dochází
k otvírání starých a někdy i bolestivých
vzpomínek. Reakce na poli emocí může
být velmi silná, s dočasnými poruchami spánku a citovou nevyrovnaností.
Aby kundaliní mohla stoupat výš, je
třeba zbavit se karmických pozůstatků. Pojmenovat tyto záležitosti není
jednoduché a přítomnost byť chápající
kamarádky ne vždy pomůže. Terapie
jsou různé, neexistuje jedna univerzální, ale pokud změny opravdu chcete, ta
správná pomoc je blízko. Nablízku může
stát také „Vykuk čáryfuk“, ale věřím, že
člověk, který nastoupil cestu zájmu o své
tělo a duši, má i dostatek intuice, aby jej
odhalil a dobře zvážil, s kým hodlá o své
duši a niterných věcech hovořit.

Pozice svíčky
(sarvangásana)
V pozici mrtvoly
srovnejte své
tělo. Postupně
s nádechem
přeneste nohy
vznesmo za
hlavu. Podepřete
si záda dlaněmi a zvedněte
nohy nahoru.
Nepohybujte
se v žádném
případě po krku.
Po skončení
opět přejděte do
pozice ryby.

Pozice předklonu (uttanásana)
Z pozice hory se předkloňte, zůstaňte
a dýchejte. Můžete si vybrat formu
provedení této pozice. Buď jenom
„visíte“ bez přitahování a práce břicha
a uvolňujete vědomým dýcháním záda,
nebo se můžete přitáhnout za nohy nebo
opřít dlaně o zem vedle chodidel. V tuto
chvíli maximálně pracuje břicho a pozice patří mezi ty, které odstraňují tukové
polštářky na břiše. Navíc prokrví celou
hlavu, protáhne zadní stranu těla.

SVÁDHIŠTHÁNA
druhá čakra
BŮH:Višnu

BOHYNĚ:  Šakti Rákiní

Mgr. Olina Tajovská
Konečně se přiblížilo jaro, slunce je na
dosah, stromy zelené, dny delší a vy sníte
svůj sen o volných dnech v teple, třeba
někde u moře nebo v horách u jezera.
A možná ani netušíte, jak jsou snění
a voda důležité pro druhou čakru, která
je dnes hlavní hrdinkou našeho seriálu.
Překladů názvu čakry svádhišthána
je více a stojí za to: rozkošnost, sladkost
a méně poetické místo vlastního bydliště. Je to čakra schopnosti dělat si dobře,
je úzce napojena na čakry vyšší, a ve spolupráci s nimi vytváří vyrovnané potřeby,
které jsou kombinací intuice a vědomé
aktivity mysli.
Sakrální čakra je umístěna v břišní
dutině mezi stydkou kostí a pupkem.
Ovládá sexualitu, plození, tvořivost
a ovlivňuje proudění tekutin tělem. Je
symbolem přitažlivosti mezi protiklady. Podrobně se otázkou kosmického
spojení ženského a mužského aspektu
zabývá tantrická jóga. Nám by měla pro
tuto chvíli stačit informace, že sexuální
energii lze ze sakrální čakry přenášet do
vyšších čaker, konkrétně do páté - krční,
čímž člověk v sobě probouzí tvůrčí síly.
Velmi důležitý je ale postoj ke druhému
pohlaví, který je zároveň druhou čakrou

Ze sedu na patách se předkloňte
a uvolněte trup přes stehna. S nádechem zvedněte paže do zapažení a
plynule dýchejte. Těžiště přesouvejte
na hlavu. Po návratu zůstaňte chvíli
sedět na
patách.
Vhodný
trénink
dechu v horní
části trupu
a prokrvení
hlavy.

Čakra svádhišthána
Z knihy Kundalini Yoga for the West

barva: oranžová
element: voda
smysl: čich
symbol: lotos se šesti
okvětními lístky
základní princip:
rozmnožování bytí
části těla: hýždě, rozmnožovací
orgány, ledviny, močový měchýř
a tělesné tekutiny - krev, míza,
trávící šťávy, sperma

foto: Pavel Nesvadba

Chceme-li se sebou cokoliv udělat (zbavit se kil, zlozvyků, emocí,
starostí, zbytečností), je jaro tím nejlepším obdobím pro změnu,
začátek či očistu. I v přírodě, jejíž jsme součástí, na jaře vše ožívá
a probouzí se. Příroda po „líné“ zimě nabrala sílu a nyní dává tuto
energii všude na odiv. Stromy pučí, ptáci se vracejí, zvířata se začínají probouzet a pářit, i nám se zapalují lýtka, vzduch je svěží a čistý (na vybraných místech) a my máme chuť něco dělat. Vzrostla
chuť! Začněte jaro tím, že vyčistíte byt, šatník, pracovní stůl nebo
spíž. Přidejte lehkou stravu a přiměřený pohyb. Vykročte k meditaci.
Dostaňte se dovnitř – do svého středu. Jakmile budete uvnitř spokojeni, i mládí prostoupí do vaší tváře. Omládnete!

j ó g a & e n er g i e

Živlem druhé čakry je voda, se vším, co k ní patří. Je zrcadlem - klidná
na hladině a nebezpečná pod ní. Původ našeho života z vody uvnitř lůna
je pro všechny stejný. Je symbolem naší společné minulosti a sahá až za
hranice naší paměti.
Projevem komunikace s hlubokými vrstvami podvědomí bývají sny,
v nichž se objevují vodní zvířata (např. jízda na želvě, hra s delfíny, setkání
s mořskou pannou), ale i různé podoby vody (tryskající fontána, nedozírné
moře, hluboké tůně, vyschlá koryta, zamrzlé řeky). Tyto obrazy informují
o našem vnitřním světě, o našich skrytých tužbách po změně.
Při snaze o nápravu není možné si jen tak párkrát dýchnout pod pupek
a myslet si, že to stačí. Příprava na poli odlehčené stravy, očistných technik, provádění ásan apod. je nutným předpokladem, stejně jako dostatek
času a schopnost nechat změnám průběh.
Pro posílení druhé čakry: pijte hodně tekutin, zejména vody pro posílení systému ledvin a močového měchýře, jezte šťavnaté ovoce. Obklopte se
vůní santalového dřeva a jasmínu. Vyhledávejte oranžovou barvou, kupte si
pěkné prádlo a noste jej. Relaxujte v blízkosti vody - ve vaně, sauně, vířivce
apod. Zkuste dekorovat svůj byt vodním prvkem - fontánkou či akváriem.
Přestaňte bojovat, dnešní doba není nastavena na poddávání se pocitům.
Přijímejte i dávejte slast a zkuste říci alespoň jednou za den, co si opravdu
myslíte. Možná, že se okolí uleví, protože nejistota je horší než upřímnost.
Příště: Manipura – III. čakra

Pozice podporující energii svádhišthány:
1. Shalhalabásana - pozice kobylky, z lehu na břiše zvedněte nohy. Po
odpočinku i ruce a hlavu současně.
2. Mardžariásana - pozice kočky, v kleku střídavě vyhrbujte a prohýbejte
záda v rytmu dechu.
3. Bhudžangásana - kobra z lehu, v lehu na břiše dejte dlaně vedle
ramen a prohněte se do záklonu.
4. Čakrásana - pozice kola, z lehu na zádech udělejte most.

člověk nikdy neví, co dovede, dokud to nezkusí
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Pozice měsíce

Mudry

Pozice boha Maričji (MARIČIÁSANA 1)
Mudra vylévání a neulpívání
(ksepana mudra)

Ukazováčky jsou naplocho přitisknuté k sobě, ostatní prsty jsou zaklesnuté do sebe
a jejich špičky leží na hřbetě ruky. Palce jsou
zkřížené a jeden leží v jamce druhého. Mezi
rukama je malý dutý prostor. Ukazováčky
ukazují vsedě k zemi anebo vleže směrem
k nohám. Obě ruce jsou zcela uvolněné.
Tuto mudru držte jen 7 až 15 nadechnutí
a soustřeďte se na výdech. Pak ruce položte
na stehna dlaněmi vzhůru.
Ksepana mudra povzbuzuje vylučování tlustým střevem,
pokožkou a plícemi, vylučuje spotřebovanou energii. Nesmíme ji
držet příliš dlouho, protože po několika nadechnutích a vydechnutích začne odcházet i čerstvá energie. Je také příznivá pro uvolnění napětí. Nebo pokud jste často mezi mnoha lidmi a přijímáte
hodně negativní energie, zvláště je-li vaše hladina energie nízká.
Tato mudra podporuje odtékání energie spotřebované nebo negativní a následně přijetí energie čerstvé a pozitivní.
Příležitostně působí očistně také kúra pocením, zejména pokud
na vás jde chřipka. Po teplé koupeli si lehněte do postele a vypijte
2 až 3 hrnky lipového nebo bezinkového čaje.
Afirmace: Všechno spotřebované v těle, mysli a duši ze mě
odtéká, a vše, co mě osvěžuje, s vděčností přijímám.

Provádění pozice
Začínejte vždy od pravé nohy, následující popis i fotograﬁe jsou od nohy levé!
Posaďte se do pozice hole (sedu s nohama
před sebou). Pokrčte levou dolní končetinu
a její patu přibližte co nejvíce k rozkroku.
Postavte ji na plné chodidlo. Vyrovnejte se
v zádech, zvedněte s nádechem levou paži
a s výdechem se předkloňte paží na vnitřní

foto mudry a pozice měsíce: Pavel Nesvadba

Václav Krejčík

stranu levého kolene. Levou paží obkružte levou holeň, pravou paží přes záda. Obě dlaně zkuste spojit tak, že uchopíte
levou rukou pravé zápěstí. Pohled míří vpřed. Nadechněte se a s výdechem se zkuste přitáhnout k napnuté pravé dolní
končetině. Nezvládáte-li takto provedenou pozici, použijte pásek pro spojení paží za zády, nebo dejte levou dlaň mírně
šikmo, vedle levého chodidla a druhou vedle pravé nohy, nebo se oběma rukama chytněte pravého chodidla.

Dlaně vedle těla

Jedna paže na chodidle
a přitažení dolů
v předklonu

Detoxikační mudra
Oběma rukama: položte
palec na vnitřní hranu třetího článku prsteníčku.
Nejméně jednou za rok
bychom si měli naplánovat detoxikační kúru. V této době je nutné se hýčkat,
dopřát si hodně klidu,
a přesto si naplánovat hodně pohybu (procházky, jógu, dechová
cvičení). Velice jemně působí rýžová nebo bramborová kúra. Jezte
3 až 5 dnů ráno lehce stravitelný chléb s čajem z kopřiv, v poledne a večer jídlo z rýže nebo brambor s listovou zeleninou dušenou v páře. Mezitím pijte čaj nebo vodu. Každý druhý den byste
si měli udělat klystýr a čas od času podpořit detoxikaci zábalem.
Například bramborový zábal není složitý a člověku přímo odsává
jed z těla. Pro podporu celkové očisty si ho můžete přiložit na játra nebo ledviny, popř. na místa na těle, která vás bolí. Brambory
uvařte ve slupce a rozmačkejte je vidličkou, zabalte do bavlněné
látky, přiložte je na tělo a omotejte kolem těla a bramborového
pytlíku teplou látku. Nechte působit 30 minut.
Při očistných dnech byste si měli častěji lehnout a je přitom ideální použít mudru na podporu detoxikačního procesu. Důležité je
si během těchto dní promyslet, čeho jste se ještě, kromě starých
nánosů a jedů, ochotni vzdát: špatných vzpomínek, starého vzteku, zvyků, povahových vlastností, strachu atd. Vzniká tak prostor
pro něco nového. Co to má být?
Následující vizualizaci byste měli provádět několikrát denně a plni
nadšení: Vizualizujte si film, v němž vidíte, čeho se vzdáváte. Nechte si na
to dostatek času. Pak si vizualizujte to nové, co si přejete. Představujte si
velice živě a podrobně to nové a navoďte si pocity (úleva, hrdost, radost,
atd.), které budete mít, až dosáhnete cíle – když se splní vaše přání.
Afirmace: Předávám své přání, svůj cíl božské prozřetelnosti
– a vše je dobré.

Pozor!
neoddalujte pokrčenou dolní končetinu od
trupu. cítíte-li napětí v kolenu, chodidlo
pokrčené dolní končetiny oddalte od rozkroku.

Účinky pozice
Uvolňuje kyčle, dodává pružnost nohám a zádům, uvolňuje ramena, podporuje správné držení těla. Může být
přípravou pro zkrut v pozici Matsjendrově. Odstraňuje
toxiny a napětí z těla.
-gib-

Jednoduché tipy na lehkou očistu organismu
l

Sestavte si měsíční plán

l

Naplánujte si pravidelné cvičení.

l

Připravte si jednoduchý jídelníček – měl by se skládat z čerstvého ovoce a zeleniny, celozrnných obilovin, kvalitního celozrnného chleba, zeleninových
šťáv – volte červenou řepu, mrkev, zelí, celer, ideální
jsou zeleninové směsi, luštěniny, oříšky a semínka slunečnice, dýně, sezamu. Přidejte kvalitní za
studena lisované oleje. Nezapomeňte na dostatečný
příjem tekutin - neperlivou vodu a bylinné čajové
směsi na celkové pročištění.

l

Pokud máte rádi saunu, nezapomeňte se objednat.

l

Zajeďte si do přírody a soustřeďte se na svůj dech.

l

Dopřejte si zásadité koupele.

l

Při sprchování použijte sprchové oleje a gely na přírodní bázi s obsahem přírodních silic např. rakytníkový nebo citrónový, který podporuje čištění.

l

Najděte si čas na to, co vám dělá radost - čtení
knížky, malování nebo zkuste meditovat.

l

Večer se snažte odpočívat a choďte brzo spát.

l

Hlavně se udržujte v dobré psychické pohodě.

l

Objednejte se na masáže – čištění podpoří např.
lymfatické, aromaterapeutické, masáže lávovými
kameny a reflexní terapie plosky nohy.

Mudra meditace, pohřížení
(dlani mudra)
Obě ruce leží v klíně jako misky, levá
ruka v pravé a jejich palce se dotýkají.
Ruce, které tvoří misku, ukazují,
že člověk je vnitřně svobodný, čistý
a prázdný, aby mohl přijmout vše, co
na duchovní cestě potřebuje. Při klasických meditacích se při této mudře
„myslí“ na prázdnotu, to znamená, že
nemyslíme na nic. To je velice těžké,
a proto existuje ještě druhá verze: pozornost se zaměřuje na dech.
Afirmace: Buď vůle tvá.
Použitá literatura: Hirschi, G., MUDRY, Praha: Pragma, 1998.

www.getinbalance.cz je tu pro Vás!
Pravidelně nové články, recepty na zdravé jídlo, on-line chaty
s odborníky nad tématy, která Vás zajímají a navíc soutěže
o mnoho zajímavých cen. Těšíme se i na Vaše zkušenosti
s jógou – pište nám, nejlepší příběhy uveřejníme!
Přijďte k nám pro on-line radu:

chat s janou Altnerovou a Vaškem Krejčíkem
Úterý 17. března 2009 od 10 hodin
„ Do kondice - jezte zdravě a hubněte“
www.getinbalance.cz

SKuteČně šŤaStný Je ten, Kdo PřiPadá šŤaStný Sobě, ne JinýM

partner chatu GIB
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Běh - návrat k přirozenosti
Katka Nováková
Vytrvalostnímu běhu jsem přišla na chuť již v době studií. Tehdy jsem vnímala, jak mysl unavená ze studijních povinností relaxuje a tělo rozsezené z poslucháren
se opět dostává do kondice. V té době bylo mým cílem
uběhnout co nejrychleji co nejdelší trasu a porovnávala
jsem své výkony s ostatními. Často jsem při běhu přepínala své síly a nebylo mi příjemně.
Čas s sebou přináší změny a tím, že jsem do svého
života nechala prostoupit jógu, staly se tyto změny ještě intenzivnějšími. Začala jsem vnímat významy dějů
kolem sebe a stávala se vnímavější ke svému tělu. Tak
jsem objevila i kouzlo přirozeného běhu. Čistou radost
z pohybu v přírodě. Tato fyzická aktivita k nám patří,
jsme k ní přizpůsobeni a naše tělo ji potřebuje. Malé děti
tuto potřebu instinktivně cítí a střídají chůzi s poskakováním a během (pokud je okolí neokřikuje).
Práce pro celé tělo
Při běhu funguje celý pohybový aparát v perfektní
součinnosti. Jednotlivé svalové skupiny těla zabírají
v rytmickém sledu – paže, ramena, záda, břicho, hýždě i svaly nohou. Velice důležitá je práce šlapek nohou.
Všechny svaly klenby, nártu i v okolí kotníku jsou nuceny intenzivně pracovat a to ve správném postavení
(jinak se jen stěží odrazíme). Ochablost a svalové disbalance v oblasti šlapek nohou jsou v dnešní době častým
problémem a dávají základ ke špatnému postavení kotníků, kolen a následně k problémům s páteří (stavba se
buduje vždy odspodu). Během perfektně posílíme svaly
šlapek a navracíme jim jejich přirozený tonus.

Čistší plíce, proudící lymfa i promasírované orgány
Další zásadní přínos běhu spočívá v dýchání. Dech se prohlubuje a zintenzivňuje, a tím se plíce pročišťují i v těch částech, kde má vzduch tendenci stagnovat. Prokysličení a prokrvení celého těla podporuje látkovou výměnu a odvádí
metabolity z těla. Tím nám pomáhá navracet acidobazickou
rovnováhu. (Překyselení organismu je častým problémem
dnešních lidí a silně snižuje imunitu těla.) Náš lymfatický systém běh naprosto miluje. Pumpou pro tok lymfy je
pohyb. Při běhu masírujeme lymfatické uzliny v oblasti
kloubů, posilujeme lymfatický tok a uvolňujeme stagnace
na této úrovni. Také vnitřní orgány se masírují. Neustále poskoky a jemné nárazy je „ protřepávají“ a prokrvují,
vyživují a čistí. Tradiční čínská medicína přirovnává oblast
pánve ke kalné tůni, kterou je potřeba zvířit a pročistit.
Reflexologie vnímá chodidlo jako obraz celého našeho těla. Je poseto reflexními ploškami, které se dopady
a pohybem šlapek stimulují a harmonizují tím organismus. Skalní zastánci reflexologie běhají zásadně bosi
(např. Julius Pataky).
V přírodě sami se sebou
Jak je vidět, existuje mnoho dobrých důvodů, proč
obout boty a vyběhnout, ale tím nejlepším je jednoduše
to, že se ocitneme v přírodě. Opustíme „Faradayovy klece“ našich bytů a kanceláří, kde je proudění energie minimální a necháme na sebe působit Zemi. I kdybychom
nakonec pouze kráčeli pohodlným krokem, skutečnost,
že dýcháme čistý (více méně) vzduch, před očima máme
přírodní hru světel a barev, pod nohama zemi a nad hlavou nebe, nám dodává naši přirozenou a přírodní energii. Jsme alespoň na chvíli sami se svými myšlenkami,
sami se sebou – se svým nejlepším, nejbližším přítelem.

Tipy a rady:
l
l

l

l

l
l
l
l

Správná obuv je základ – vybírejte dobře.
Oblékněte se lehce
(při chůzi by vám ve stejném oblečení bylo mírně chladno).
Běhejte v přírodě, nebo v parku, nejlépe v blízkosti vysokých
starých stromů.
Nepřepínejte se, ale nepřestávejte běžet. Při únavě přejděte
do jemného pomalého joggingu, kdy pracují pouze šlapky
nohou, a soustřeďte se na dech.
Vnímejte souhru svalů celého těla, běží paže i ramena.
Využívejte k dýchání celých plic, soustřeďte se na výdech.
Mějte stále stejnou trasu, ideálně 30 – 45 minut.
Pozorujte přírodu okolo sebe a radujte se z ní.

Bleskový rozhovor
s herečkou MARTINOU VÁLKOVOU, známou
nejen z prken Národního divadla, ale i televizních
obrazovek.

V létě jste se stala maminkou svého prvorozeného syna. Lze skloubit herectví a mateřské povinnosti?
Herectví šlo úplně stranou. A je to tak správně.
Pětiměsíční dítě prostě potřebuje maminku, nic
jiného jej nezajímá… Jsem na řádné rodičovské
dovolené, kojím po dvou hodinách, takže mezi tím
se opravdu dá stihnout jen málo co.
Přineslo Vám mateřství nějaké poznání?
Poznala jsem, co znamená absolutní oddanost,
závislost a láska k dítěti. Je to jiná láska než například k muži. A také jsem konečně pochopila, co je
to strach…
Do jaké míry se změnil Váš život?
Dostal řád a rytmus, a na druhé straně mě
mateřství izolovalo od veškerého světa kolem.
Myslím tím světa dospělých. Kdykoli jedu za hranice Kunratic, kde s rodinou žijeme, koukám, jako
bych byla poprvé v Praze.

Jak trávíte volný čas, pokud se Vám podaří
nějaký vyšetřit?
Už rok píšu do šuplíku knížku o mém dědečkovi.
Jinak maluju obrázky, starám se o zahradu, peču
buchty, vařím a čtu… Toho všeho jsem teď musela
nechat. Ale už brzy to bude zase lepší, doufám!
Pocházíte z jižní Moravy, lze s takovými
kořeny holdovat zdravé výživě?
Teprve když jsem opustila kuchyni mé mamky,
která holduje klasické moravské stravě, mohla
jsem začít trochu zdravěji jíst. Nějak zvlášť však
jídlo neprožívám, ale snažím se - už kvůli mé profesi - hlídat linii, takže žádných výstředností se
nedopouštím.
Jste vyznavačkou dnes velmi moderního
zdravého životního stylu?
Myslím, že na tenhle typ extremismu je potřeba
být bohatý, bohužel.
Máte nějaké profesní plány v nejbližší době
nebo se chcete naplno věnovat synovi?
Co to půjde, budu doma. Na jaře si odskočím trochu k práci, o které zatím nemohu mluvit, ale hned
poté zase pokračuji v naprosté oddanosti svému
synovi a příteli.                                                        -ok-

Jógová
strava
Martina Čermáková                                                Volná novinářka a instruktorka jógy
Rčení „Jsme to, co jíme“ se stalo opranou moudrostí. Víme, že každé polknuté sousto se
na našich tělech otiskne, ať už přebytkem kil či kvalitou pleti. Avšak v józe se interakce
stravy neváže jen na fyzickou skořápku ale i na naši psychiku a má svůj dopad na úrovních
energetických a duchovních. Existuje celé odvětví annajógy věnované stravě a všemu, co
požijeme. Časem si však přirozeně začne většina praktikantů jógy pokládat otázky o tom,
která strava je pro jejich praxi nejvhodnější, která jí podpoří nebo brzdí.
Již klasické texty jako například Hatha Yoga Pradipika se zmiňují o vhodných a nevhodných elementech stravy pro adepty jógy. Nicméně většina zdrojů týkajících se jógové diety
se odvolává na vegetariánskou stravu stavěnou na principech ájurvédy, 5000 let starého
indického léčebného systému.
Dělení stravy dle ájurvédy
Ájurvéda dělí jídla do tří skupin: tamasická, která navozují únavu a lenivost, radžasická, která nás naopak zneklidňují a dráždí a nakonec sattvická, která nás zanechají klidnými, bdělými a svěžími. Právě sattvická strava podporuje záměr jógy zklidnit mysl díky
kvalitní pránické energii, jež sattvickou potravou proudí. Důraz se v sattvické stravě klade
na biologickou, čerstvou a syrovou stravu a na princip nenásilí. Dbá se na to, aby potrava
byla pěstována v souladu s přírodou, na kvalitní půdě, aby dozrávala přirozeně, a aby její
přípravou protékala láska a péče. V tomto smyslu, i když se nám pod ruce dostane nekvalitní polotovar, máme skrze přípravu možnost rozvinout a zlepšit jeho energii.
Jak se jí v Indii
Ne všechna sattvická jídla každému vyhovují. Jak ájurvéda hlásá, každý z nás má unikátní konstituci tvořenou poměrem tří základních energií neboli dóš: pitty, váty, a kaphy.
Avšak dlouholetá jogínka Lucie Königová, která v rámci „teacher trainingu“ strávila šest
týdnů v Indii studiem právě ájurvédy u tradičních a autentických učitelů, nesouhlasí s prezentací ájurvédské stravy jako striktně přizpůsobené té či oné dóše. „Když se člověk podívá
do těch nejstarších spisů, které jsou opravdu tisíce let staré, tak tam speciální dietu pro
určitou prakrti [konstituci] nenajde,” vypráví nad svou čočkou a pečenou dýní. „V Indii
dbají na základní zásady, aby jídlo mělo všech šest chutí, aby byl odstup mezi jídly dvě,
čtyři, nebo šest hodin, aby se člověk nepřejedl, aby nejedl ani moc málo, aby to jídlo bylo
teplé, aby nedojídal zbytky, atd. Takže tyto principy dodržují všechny typy, protože kdyby
v Indii měla každá máma vařit pro každou tetu kaphu, vátu, tak by z té kuchyně nevyšla,”
vysvětluje s úsměvem.
Nebýt otrokem smyslů
Königová věří, že člověk, i když mu schází základní ponaučení a znalost principů ájurvédy,
je schopen hrubě vycítit, co mu nedělá dobře. Zjemnění této zpětné vazby napomáhá právě
jóga - skrze ásany a pránájámu snižující náš práh vnímání, takže v důsledku reagujeme na
menší impulzy. Königová vypozorovala, že se člověku nejenom zjemní chutě, ale ve chvíli,
kdy je schopen rozdýchat nutkavé a impulzivní chutě, přestává být otrokem svých smyslů.
Pro Monicu Angelucci, dlouholetou praktikantu jógy a zakladatelku studia Prague Yoga,
jsou impulzivní chutě její největší bitvou vůbec. Poznamenány rodinnou výchovou, kdy
každý musel doslova vyčistit svůj talíř, jsou dnešní Angelucciny stravovací návyky nesrovnatelné s její dietou před patnácti lety, kdy v ní figurovaly dvě krabičky cigaret denně
a hamburger každý druhý den. I když si slavnostně dopřeje kousek masa nebo dortíku,
vždy se vrací ke svému hlavnímu, třebaže nelehkému, principu rovnováhy. „Jídlo by jednoduše mělo být energií pro tělo, ale v naší společnosti jsme ho citově nabili, v čemž tkví ta
nerovnováha,” říká Angelucci. „V podstatě chápu svůj problém s jídlem, rozumím, proč mě
lákají určitá jídla, znám principy ájurvédy, ale současně mé city nedostihují můj intelekt.”
Tělo nám poradí
Podle Angelucci potřebujeme naslouchat svému tělu a sami vycítíme, co nám prospívá,
po čem se cítíme psychicky a fyzicky nabití. „Cvičení jógy pomáhá tím, že nás učí být přítomnými v našich tělech, tak jako meditace,” vysvětluje. „Pro mě není jóga o pozicích, ale o té
přítomnosti s tělem a naslouchaní mu a myslím, že jídlo je v tomto smyslu také jógou.”
Jako jóga, která odbourává ztuhlost těla a mysli, i naše strava je v zásadě flexibilní a plynoucí, vzkvétající z naslouchání našim tělům při každém polknutém soustu. Jak Königová
nabádá, mnohdy není dobré sehnat si přespříliš informací a ty naroubovat na svůj život
a měnit něco drasticky. Lepší je nechat na sebe stravu pozvolna a nenuceně přirůst skrze
inspiraci z cvičení a ideálně i ájurvédy. „Je totiž pravda, že když se tyto dva systémy (jógy
a ájurvédy) spojí, tak fungují
fantasticky,” dodává.
Ájurvédský nápoj lassi    
Foto: Madam Chow/
mzkitchen.com.
Kořeněné chai kuličky   
Foto: Jennifer Flynn, Pure
Food Daily.

Kdo nezná volné chvíle, ten nežije
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Čtvrtým stupněm Pataňdžaliho jógy je pránájáma. Je třeba mít stále na paměti, že každý stupeň se prolíná se stupněm dalším, a že tedy
Pataňdžaliho osmistupňová cesta jógy je praktickým návodem k harmonickému životu nejen pro jogína.

ÁKARNA DHANURÁSANA – pozice lučištníka
PhDr. Ivana Knaislová a Ing. Jan Knaisl                                                                              knaisl.webz.cz
Luk (dhanu) a šíp (bána) nesou
v sobě celou řadu významů
a symbolů. Především vyjadřují
v indické mytologii spojení myšlenky a energie. Luk představuje životní sílu a stabilitu, tedy
mužský princip (Šivu), zatímco
šíp je znakem ženské energie
(Šakti) a je symbolem rychlosti,
pohybu a proměnlivosti. Vlastní
výstřel šípu z luku je pak realizací spojení mužského a ženského
principu. Jedno od druhého se
oddělit nedá. A obojí je nezbytné
pro dosažení cíle jógy, kterým je
osvícení a sjednocení s božstvím.
Luk je však také vnímán jako
falický (mužský) symbol. Poukazuje na napětí, lze jím lovit, stejně
jako podmanit si druhé, změní-li
se nástroj smrti v nástroj krásy.
Šíp je navíc považován za moc
lásky, zatímco luk za výhonek
smrti. Pět šípů boha lásky Kámy
symbolizuje pět smyslů. V mytologických příbězích mívá luk určitého boha své vlastní jméno. Luk
je obecně vnímán jako nástroj,
kterým můžeme něco vrhnout
do vzduchu. Symbolizuje napětí, které podněcuje skok vpřed,

a současně si zachová svoji pozici
a místo. Luk je tělo a šíp je mysl.
Rozvoj a využití tělesných kvalit a schopností člověka způsobí
osobní osvobození a katapultuje
mysl do výšky.
Luk a šíp – symboly moci i úsilí
V Bhagavadgítě, v českém překladu vyšla jako „Píseň Vznešeného“, byly luk a šíp zbraněmi
Kuruovců a Pánduovců. Tento
spis je jednou z nejvýznamnějších
posvátných knih hinduismu a jeho
autoritu přijímají všechny hlavní hinduistické filosofické školy,
nazývané také daršany. Pánduovci v Bhagavadgítě představují
právo a povinnost, které musí být
vykonány, zatímco Kuruovci jsou
symbolem bezpráví a lsti, které
musí být poraženy. Pánduovec
Ardžuna, jedoucí na voze s vozatajem Kršnou, nejprve váhá, zda
má luk a šípy použít, nakonec
však pochopí, co je jeho povinností (dharmou) a přistoupí na boj.
Luk a šíp jako symboly boje
a moci jsou také zbraní hlavního
hinduistického boha, Šivy. Známý je příběh o třech synech asura

Get in Balance seriál

(démona) Taraky, kteří se úskokem dostali k moci ve třech městech - zlatém, stříbrném a železném. Když se stali vládci těchto
měst, začali utiskovat nejen lidi,
ale i bohy a hrozilo, že ve světě i na
nebesích zvítězí bezpráví. Tehdy
Šiva vyslyšel prosbu všech a jedinou střelou ze svého luku zničil
všechna tři města najednou.
V jiném příběhu se vypráví,
jak Ráma, vtělení boha Višnua
a hlavní hrdina eposu Rámájana, získal svoji choť princeznu
Sítu tím, že při lukostřeleckých
závodech dokázal Šivův luk, který neslo 300 nosičů, nejen napnout, ale dokonce i zlomit.
Luk a šíp tedy symbolizují
úsilí na cestě za poznáním, které
musí každý člověk vynaložit, aby
u něj nastal pokrok a dosáhl skutečného cíle.
Také v józe najdeme několik
tělesných pozic (ásan), v jejichž
názvu se vyskytuje luk nebo šíp,
např. dhanurásana (luk vleže
na břiše), dhanurakaršanásana
(lučištník vsedě), ákarna dhanurásana (lukostřelec ve stoji). Posledně jmenovanou si blíže popíšeme.
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Osm stupňů jógy dle Pataňdžaliho
Čtvrtý stupeň – PRÁNÁJÁMA
Markéta Sulánská                                                                                                       www.sulanska.com

Bohyně Kálí z chrámu v Bangkoku

Foto: Archiv autorky

Z i n d i c k é m y to l o g i e

Slovo prána znamená energie. Pránájáma je
tedy ovládání této energie a to většinou, ne
však pouze, ve formě dechových cvičení. Dech
v józe je základním kamenem, neboť právě
skrze něj se učíme nejen pránu vnímat a ovládat, ale současně se pomocí dechového rytmu
učíme i meditaci a koncentraci, což jsou další
stupně Pataňdžaliho jógy. Pro každého z nás je
velmi důležité správné pochopení prány, neboť
je branou k vyšším stavům vědomí.
Prána jako prapůvodní energie je obsažena v každé části existence. Naše tělo je prána,
dech je prána, celá tato planeta je energií. Vše
kolem nás je energie a celý vesmír je touto
energií tvořen. Je to stavební jednotka stvoření. To znamená, že všichni jsme stvořeni ze
stejného materiálu a tím jsme, v té původní
podobě, jednotou. Čtvrtý stupeň je tedy základem k pochopení stupně osmého - samádhi
neboli jednoty.

Pránájámu rozdělujeme na vnější a vnitřní:
ÁKARNA DHANURÁSANA,
pozice lučištníka (lukostřelce), provedení ve stoji

VNĚJŠÍ PRÁNÁJÁMA
jsou dechová cvičení, ovládání dechu a umění dech pozorovat.

Výchozí polohou je stoj roznožný na šíři ramen, ruce podél těla.
Pravou nohou nakročíme šikmo vpřed, vytočíme se k ní a předpažíme povýš pravou ruku lehce sevřenou v pěst.  Její sevřené
prsty jsou ve výši očí.  (Ruka drží luk.)  Stejně předpažíme povýš
vedle pravé ruky i levou ruku. (Ruka drží tětivu.)
S nádechem pokrčujeme levou ruku a přitahujeme ji k levému uchu. (Napínáme tětivu.) Lehce zakloníme hlavu a napneme
přední část krku. Napětí je také v levé ruce a v hrudníku. S výdechem návrat levé ruky zpět a uvolnění. (Vystřelíme šíp mírně
vzhůru.) Můžeme opakovat 5x, pak cvičení provedeme i na druhou stranu s nakročením levé nohy.
Variantou je provedení cviku bez nakročení jedné nohy vpřed,
kdy se noha jen vytočí špičkou o 90 stupňů ven. Ruka se upaží,
prsty jsou v pěst, palec je vztyčený. Na něj je po celou dobu fixována pozornost. Toto provedení připomíná střelbu lukem na cíl.

Úplné jógové dýchání - je spojení břišního, hrudního a podklíčkového dechu. Důležité
je dýchat vždy přes bránici.
Bhastrika - kovářské měchy, je velmi rychlé a velmi hluboké dýchání nosem. Existuje
více variant tohoto dechového cvičení.

Foto: Miroslav Šneberger

Střídavá pránájáma - je kombinací dechového cvičení a práce s energií. Dýcháme střídavě
jednou a druhou nosní dírkou a přitom vnímáme energetický tok v nádích ida a pingala.

Ákarna dhanurásana
Účinky pozice - posiluje svaly i naše rozhodnutí
Pokud jde o zdravotní účinky ve fyzickém těle, patří k nim aktivace svalů krku, rukou i hrudníku. Pozice
posiluje svalstvo ramen, podporuje dýchání, působí proti astmatu a bronchitidě. Zlepšuje schopnost soustředění, posiluje zrak. Ásanu není vhodné cvičit při vysokém krevním tlaku a srdečních problémech.
Symbolické vystřelení šípu v sobě ukrývá řadu prožitků vnitřního já, je proto vhodné předem připravit svou
mysl. Tato pozice pomáhá překonat nerozhodnost, povzbudí nás vykonat to, nad čím váháme, vyburcuje nás,
pokud jsme pohodlní. Zkuste se v této poloze ztotožnit třeba s osobností boha Šivy a jednat tak, jak by to učinil
on. Napětí v počátku ásany vystřídá uvolnění - takové, jaké pociťujeme tehdy, když se nám něco povede.

Na Východě je to jiné. Aby člověk
začal skutečně věřit, musí k tomu
dospět dlouhým vývojem, který se
předpokládá. Na počátku cesty je
odmítání a pochyby, teprve později se člověk přesvědčí, že jediným
prostředkem, jak najít sebe sama,
jak porozumět smyslu své existence
a jak dosáhnout osvobození, je věřit.
Co ale člověka k víře vede? Jsou to
praktické zkušenosti a uvažování
nad vlastním životem. Vidí například, že vše kolem něj se mění.
Snažit se vše mít, poznat nebo prožít je věc nemožná. Proto toužit po
tom znamená nedosáhnout nikde
trvalého cíle. Takže se člověk dřív
nebo později spokojí s tím, co skutečně potřebuje a po stále novém
již netouží. Znamená to přijmout
svoji úlohu, která nám byla dána
(dharma), a zbavit se tak touhy po
změně.

VNITŘNÍ PRÁNÁJÁMA
je práce s energií, kde se hluboké, plynulé dýchání používá jen jako vedlejší prvek.
Taoistický dechový okruh - vnímání prány jako energie. Proudění této energie
v nádích - energetických kanálech, nácvik pro práci s kundaliní.
Prodýchávání čaker - prodýchávání jednotlivých energetických center a současně
vnímání a uvědomování si kvality energie v nich. Skvělé čistící a koncentrační cvičení.
Sluneční dech - vytváření energetické ochrany okolo našeho fyzického těla.
Kundaliní - jedna z nejmocnějších energií v těle, která proudí energetickým páteřním
kanálem. Celá jedna sekce jógy se prací s touto energií zabývá. Pokud se naučíme uvědomovat si pránu pomocí pránájámy, bude pro nás snadné vnímat i tuto duchovní energii
v našem těle.
Po ásanách, které nás naučily vnímat správně naše tělo, postoupíme pomocí pránájámy k uvědomování si sebe sama jako jemnohmotné bytosti. Toto uvědomění je dalším krokem k plnému pochopení toho,
že jsme součástí něčeho mnohem většího a komplexnějšího, že jsme plni lásky a vesmírné harmonie.

Pochopit, čím jóga ve skutečnosti je, zdá se být pro Evropana velmi těžké.
Již v dobách prvních křesťanů jsme si zvykli vytvářet protikladné kategorie,
které se navzájem vylučují. Například víru v Boha považujeme za jediný
prostředek ke spasení, a proto ty, kteří v naší historii nevěřili nebo jen
pochybovali, jsme vždy odsuzovali, pronásledovali, zavírali a upalovali.

Jóga a její kořeny v náboženstvích a filozofiích Východu

l. díl

PhDr. Ivana Knaislová a Ing. Jan Knaisl                                                                                                                       knaisl.webz.cz
Jak správně v životě uvažovat a postupovat popisuje na Východě systém šesti tzv.
daršan (termín se však často v české literatuře objevuje přepsaný do tvaru mužského
rodu - daršanů. My se tohoto přepisu budeme držet.) To jsou ortodoxní náboženskofilozofické soustavy, které uznávají autoritu dávných spisů zvaných védy. Je však
nesprávné daršan ztotožnit s filozofií, jak to

bývá na Západě chápáno. Základem každého skutečného daršanu je totiž božská vize,
jež je lidskou myslí ucelena do metafyzického rámce. Slovo daršan pochází z kmene
„drš“, jenž znamená vidět, zřít, tedy pravdivě poznávat. Spíš než o filozofickou školu,
jak to chápeme my, jde o způsob poznávání
Skutečnosti a Pravdy o sobě i o světě. Termín filozofie, v jejímž názvu se skrývá láska

tajemst ví štěstí je něco obdivovat, a zároveň po tom netoužit

(filó=miluji) k moudrosti (sofía), a která
často v historii na Západě vedla k teoretizování, intelektuálním výkladům, rozumovému chápání apod., je zde praktickou cestou
za poznáním, cestou hledání řádu světa a
konečného vykoupení z koloběhu zrozování (mókša).
Zmíněných šest filozofických systémů vychází, jak jsme již uvedli, z véd

a o autoritě těchto starých indických spisů nepochybuje. Proto bývají označovány
jako ortodoxní. Patří k nim: njája, vaiśéšika, sámkhja (sánkhja), mímánsa, jóga
a védánta. Kromě ortodoxních směrů
můžeme v Indii najít další filozofické soustavy (neortodoxní), které uznávají jinou
autoritu než neomylnou a vždy platnou
pravdu véd. K těmto směrům patří např.
buddhismus nebo džinismus aj.
Všechno jsou to filozofické systémy,
které vznikly v Indii v různých dobách.
Některé existovaly vedle sebe po dlouhou dobu, jiné po kratší době začaly
ustupovat. Někdy splývaly a překrývaly
se, jindy se z nich vydělovala další učení
a směry. Za existenci uceleného přehledu
o těchto filozofických systémech vděčíme
velkému mysliteli, básníkovi i mystikovi
jménem Šankara. Ten pocházel z kněžské
bráhmanské rodiny. Z domova však brzy
v mládí odešel a několikrát prošel celou
Indii. Na cestách diskutoval o svých
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Prostor v nás a okolo nás

iV. díl

Seriál o feng shuej
Ing. Marie Šárka Fišerová
tkali, ale narazili jste třeba na termín bagua či oktagon apod. Jedná se v podstatě
o totéž, jen různé školy uvádí různé názvy,
které vznikly díky rozličným překladům
z psané čínštiny (je stará více než 3000
let a tedy o tisíc let starší než mluvená či
psaná angličtina). Většina knih o tradičním feng shuej se drží staršího systému
Wade-Giles, ale některé modernější knihy
používají pinyin.
Čchi – řeka energie
Určovat oblasti pa-kua v prostoru
můžeme buď za pomocí kompasu – světových stran anebo dle vchodu. I zde jde
o interpretování různých škol a určitě bych
si nikdy nedovolila hodnotit, která z nich
má pravdu. Vím ale bezpečně, že všem jde
o energii čchi, která v sobě zahrnuje několik významů současně: kosmickou energii,
životní sílu, dech a páru. Je to neviditelná
energie, jež oživuje všechny věci a nepřetržitě proudí. Ať už po drahách (či meridiánech) v těle (na těchto prouděních jsou
postaveny postupy akupunktury a orientální medicíny), nebo domovem, zemí,

domu bude mít jiný účinek než v případě, kdy se bude nacházet na západní
straně. Mé vnímání feng shuej přijímá
koncepci, podle níž přichází energie
z každého směru. Určení směru je tedy
kořenem všech klasických aplikací feng
shuej, dokonce i té, která se zabývá
výběrem vhodného místa pro hrob.
A proč je tedy určení světových stran
pro nás tak důležité? Zcela určitě proto,
že člověkem uměle vytvořený prostor se
stane zdrojem energie a inspirace, bude
podporovat naše zdraví a jasnost myšlení
a v neposlední řadě nás pak bude nabíjet optimismem, pohodou a klidem. Je
nezbytné vážit si sebe a své energie a vytvářet si podmínky pro její čerpání velice promyšleně a rozumně. A nejen tím, že zateplíme dům, abychom ušetřili za teplo.
Čchi proudí jako vítr nebo voda!
Uvažujte o čchi ve svém těle a domově
jako o řece energie. Hlavním zdrojem
této řeky jsou ústa. U lidského těla je čchi
v ideálním stavu silná, klidná a pozitivní energie, která je zušlechtěná a rovnoměrně distribuovaná po celém těle -

mariesarka@post.cz
platí, že u domu s vyčerpaným nebo
s poškozeným energetickým vzorcem je
důsledkem disharmonie a různé životní
problémy.
Pa-kua feng shuej se vždy orientuje
vzhledem ke dveřím hlavního vchodu
domu. Nikdy ne k postranním, zadním
nebo garážovým dveřím. Každý dům
či byt má pouze jeden vchod, který se
v jazyce feng shuej nazývá ústa čchi.
U jednotlivých místností se pak pa-kua
umísťují vzhledem k hlavním (nejvíce
používaným) dveřím místnosti.
Co v případě nepravidelnosti půdorysu?
Pa-kua se dá použít u každého půdorysu, ať už je čtvercový, extrémně prodloužený nebo velmi rozštěpený, obývaná plocha se vždy považuje za čtverec
a dělí se taktéž na devět polí.
• Malé výstupky, např. arkýře, se
nacházejí mimo pa-kua. Považují
se za „pomocné rozšíření“ a posilují
přilehlou oblast (obr. 3).
• Pokud jsou výstupky alespoň z polovičky tak dlouhé nebo široké jako

inzerce

Přednášky o FENG SHUEJ s ing. Marií Šárkou Fišerovou
v energy Studiu Václav Krejčík
7. 4. 2009 od 18 hodin - Váš byt je jako Vaše tělo.
21. 7. 2009 od 18 hodin - Žijete to, co jste žít chtěli?
www.energystudio.cz

názorech s představiteli různých směrů
v ášramech a střediscích, získal si velký
respekt a jeho cesta měla veliký ohlas.
Podařilo se mu přesvědčit většinu světců o své pravdě, a přestože se dožil pouhých 32 let, shrnul dosavadní poznatky
a vytvořil ucelený systém indické filozofie
v jejím vývoji, který označil jako daršany.
V tomto seskupení stojí nejvýše védánta
a to ve svém nedualistickém pojetí, jako
tzv. advaita védánta.
Pojďme si v krátkosti přiblížit šest
ortodoxních směrů. Mají mnoho rysů
společných, protože přebírají učení upanišad o základních tezích života, jakými
jsou reinkarnace, karmanový zákon,
etické principy jama a nijama a další.
Sánkhja uznává existenci dvou základních, na sobě nezávislých principů, vědomí a hmoty. Pojem boha je v ní nahrazen pluralitou duší, a proto se někdy
označuje jako systém dualistický a ateistický. Její název souvisí s počítáním,

Vstupné na jednu přednášku 400 Kč

protože sankhjá znamená číslo či vypočítávat. Velká podobnost mezi tezemi jógy
a sánkhji vedla k tomu, že sánkhja představovala teoretická východiska a jóga
byla vnímána jako její praktická realizace. Jógová filozofie vychází ze sánkhji
a přidává jeden prvek (tattvu) navíc, tím
je Íšvara – Pán, osobní bůh. Jógová filozofie a praxe později přijala i prvky advaita védánty a v této formě tuto již monistickou jógu zná většina lidí na Západě. Po
sánkhje a józe je třetím systémem njája,
škola logiky, která se zabývá analytickým
a logickým zkoumáním podstaty věcí.
Věnuje pozornost technikám polemiky,
uznává čtyři typy důkazů. Čtvrtým daršanem je vaišéšika, atomistická filozofie,
která přírodu dělí do šesti kategorií a učí,
že atomy tvoří podstatu nejen tradičních
pěti živlů, ale také prostoru, času, duše
a mysli. Všech těchto devět substancí je
nezničitelných, protože zanikající atomy
jsou nahrazovány novými. Název toho-

to směru souvisí s důrazem, který
je kladen na odlišnost (vaišéšju).
Pátým směrem je mímánsa neboli
ritualismus. Rituál předchází procesu poznávání. Upanišady považuje za
zjevenou pravdu a védy chápe za věčné, a proto nadřazené všemu, i bohu.
Posledním směrem je védánta neboli
doslova završení véd. Za autory véd
byli považováni bohové, od nichž
v hlubokých meditacích získali texty
dávní mudrcové (ršiové). Védánta se
pokusila o shrnutí hlavních myšlenek
véd, a i když se zde vyskytuje mnoho
směrů a názorů, jedno mají společné.
Existuje jen jediná skutečnost a tou
je neosobní brahman, božské, absolutní Vědomí.
Šest daršanů vlastně zahrnuje tři
hlavní proudy intelektu, které vyhovují jednotlivým typům a úrovním
mysli. Příště si o jednotlivých směrech
povíme víc.
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Určení pa-kua v prostoru dle vchodu
Zde jsou hlavním zdrojem energie
hlavní vchodové dveře, protože je to
místo, kudy lidé vstupují. Pokud je čchi
vašeho domu v ideálním stavu a proudí, přivádí dostatek energie, aby vám
zabezpečila příhodné životní podmínky.
Když jsou ale v domě překážky (např.
zablokované vchodové dveře), proud
čchi je narušený a oblasti v domě energeticky strádají, což se obratem projeví
na lidech žijících v domě. Obecně tedy
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Určení devíti životních oblastí pa-kua
v prostoru a léčebné prostředky feng shuej
V minulém článku jsme si řekli, že
pa-kua je energetická mapa, která aplikuje moudrost I-ťingu na lidské prostory. S pomocí pa-kua rozdělíme jakýkoli
definovatelný prostor do devíti oddílů
či oblastí, každý se svým vlastním korespondujícím souborem vlivů a energií.
Možná jste se s termínem pa-kua nese-

proudí od základny (chodidel) vzhůru k
hlavě. Čchi nejlepší kvality se vyskytuje
tehdy, když energie silně proudí celým
tělem bez jakýchkoliv bloků, poškození
a problémů toku.



nebesy, atmosférou
a kosmem. Čchi
- to je proud života, a kdyby přestala
třeba jen na vteřinu
proudit, přestali bychom žít. Obecně lze
říci, že všem školám
jde o proudění čchi v prostředí, které zasahuje každou oblast lidského života, má vliv
na zdraví, na světový názor, na schopnost
rozhodování a dokonce i na sexuální život.
Má dosavadní praxe mě utvrzuje
v názoru, že všechno souvisí se světovými stranami. Pokud bychom neuměli
používat kompas, analýza feng shuej by
byla v nejlepším případě velmi omezená
a všeobecná. Krásný vodopád na jih od

Chcete-li jeden rok blahobytu, pěstujte obilí,
chcete-li deset let blahobytu, pěstujte stromy,
chcete-li sto let blahobytu, pěstujte lidi.
Čínské přísloví

FEng sHUEj & FilOZOFiE VÝcHODU

Určení pa-kua
v prostoru dle vchodu
(doporučuji
k procvičování
použít jednoduchý
čtverhranný
půdorys domu):

1) Šablona pro „pa-kua dveří“
1. Určíme čelní zeď domu, která obsahuje hlavní dveře.
2. Určíme linii hlavních dveří a to tak, že na plán podlažní plochy
nakreslíme zleva doprava čáru procházející přímo plochou dveří.
3. Určete, zda jsou v čelní zdi domu dveře napravo, uprostřed nebo nalevo.
Dveřím umístěným v čelní zdi napravo odpovídá pa-kua nápomocných
lidí, dveře uprostřed leží v oblasti kariéry a dveře nalevo v oblasti vědění.
V systému feng shuej podle vchodu jsou to jediné tři možnosti umístění
hlavních vchodových dveří (hlavní vchod tedy nemůže nikdy ležet v oblasti
bohatství nebo v oblasti dětí).
4. Rozdělte přední linii domu na rovnoměrné třetiny, jejichž kolmice pak
protáhněte na celý půdorys domu, čímž ho rozdělíte na tři svislé části. Oblast nápomocných lidí je vždy vpředu napravo, oblast kariéry vždy
vpředu uprostřed a oblast vědění vždy vpředu nalevo.
5. Stejným způsobem rozdělte prostor i na tři vodorovné části a dostanete tak
devět stejně velkých oblastí. Oblast rodiny/předků je vlevo uprostřed, oblast
harmonie/zdraví je ve středu, oblast dětí vpravo uprostřed, oblast bohatství - peněz vlevo nahoře, oblast dosažení/slávy/pověsti uprostřed nahoře
a konečně oblast manželství/partnerství/vztahů je vpravo nahoře (obr. 1).
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2) Chybějící oblast kariéry

zbývající délka či šířka půdorysu,
musí se půdorys doplnit tak, aby
obsahoval i chybějící oblast (obr. 2).
Každá nerovnováha se ve volné přírodě
projevuje jednostranností, např. hojným
výskytem určitého porostu. V rámci vlastních čtyř stěn se odrážejí témata života.
Pořádek, úprava, nábytek a obrazy poskytují informace o tom, jak si zařizujete život
a kde doposud máte nevyužité možnosti.
Nad čím je třeba se zamyslet?
• Chybějící oblast v nepravidelném
půdorysu.
• Část bytu je přeplněna početným nábytkem a předměty.
• Nepořádek, špatné osvětlení, rozbité
nebo nefunkční předměty, špína.
• Předměty se zatěžující symbolikou.
• Poškozená stavba, trhliny na stěnách, skvrny od vody a plísně.
• Prázdná nebo nevyužitá oblast.
Proto si dobře zapamatujte: barvy, tvary, orientace, osvětlení, objekty a jejich
umístění a zaranžování, využití prostoru,
kvalita úklidu či nepořádku – to všechno
ovlivňuje a společně determinuje proudění
čchi v domě. A toto proudění či neproudění
má neustálý vliv, podmiňuje vaše prožitky
doma i na pracovišti a významně ovlivňuje
vaši budoucnost – k dobrému či zlému.
Léčebné prostředky feng shuej
Jedná se o takové úpravy, které pozitivně mění energii vašeho domu, pozemku
nebo kanceláře. Když léčbou pozměníte
energii svého prostředí, můžete od okolí
očekávat nový, pozitivní způsob působení. Léčebné prostředky tedy vkládají celou
moc feng shuej do vašich rukou. Jejich
aplikováním můžete změnit svůj život
v jakékoli oblasti. Na jednodušší úrov-

sláva
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3) Výstupek („pomocné rozšíření“)
v oblasti manželství
ni jsou léčebná opatření alternativy, jak
změnit život úpravou životního prostoru.
Prováděním léčby se mění proudění energie a kvalita čchi ve vašem prostoru – a ve
vás – ve prospěch přínosnějšího a příznivějšího energetického stavu.
Jednou z nejdůležitějších věcí pro porozumění léčebným prostředkům je, že současně působí ve dvou sférách: viditelné
a neviditelné. A každá léčba má dvě části,
které s těmito sférami korespondují.
První fáze léčby se vztahuje k viditelné
sféře, která se týká fyzických změn ve vašem
prostředí: například vymalování pokoje
novou barvou, přearanžování nábytku nebo
vyčištění záchodu. Tato část představuje asi
10 - 30 % léčebného účinku.
Neviditelná část léčby zahrnuje myšlenky, emoce a pocity při provádění léčby.
Tajemstvím efektivního feng shuej je váš
záměr, který tvoří 70 – 80 % účinnosti.
Na jedné úrovni je záměrem, že si uvědomujete osobní důvody pro provedení
léčby a vaše přání uskutečnit ji. Na druhé
úrovni v sobě záměr zahrnuje kombinaci
upřímnosti, vůle, vizualizace a důvěry.
Spojením těchto dvou složek – akce
a záměru – mohou vzniknout léčebné
zákroky s více než stoprocentní účinností. A co znamená více než 100 %? Léčba
může nejen upravit určitý životní problém, ale dát věcem lepší podobu, než
v jaké byly, než problém nastal.
Na závěr mi dovolte malé připomenutí: 26. ledna 2009 začal podle čínského
kalendáře rok Buvola, který potrvá až do
14. února 2010. Budete-li respektovat
kvality Buvola, přinese vám tento rok
úspěch, peníze, majetek a klidné štěstí!
Příště: Určení pa-kua v prostoru dle
kompasu a kdy použít kterou z uvedených metod.

MySlet lze Jen rozuMeM, ale cháPat Jen SrdceM
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S T YLY JÓGY

V jógové nauce je láska pojata v bhakti józe,
v oddanosti k Bohu. Bhakti jogín každou svou
myšlenku, každý svůj čin věnuje určité prezentaci
Boha. Západní člověk však zaměnil Boha za člověka
a posvátné prožitky tak nevědomě promarňuje
v pozemské pomíjivé lásce.

Bhakti jóga
aneb O lásce
Markéta Sulánská

www.sulanska.com

Je důležité tedy vědět, co LÁSKA je a co není.
Pokud prožíváme tento vznešený cit, je třeba
mít vždy na paměti, že tento prožitek je Bůh
v nás. Nikdo nám ho nedal, je v nás stále a je
jen na nás, jestli ho budeme žít každodenně
nebo nikoliv. Lásku nám také nikdo nemůže
vzít, neboť je podstatou existence. Pokud se
zamilujeme do člověka, všechno kolem nás se
změní, ale jen proto, že se změní vše uvnitř
nás. S láskou cítíme dojetí a pokoru, radost
a soucit. V tuto chvíli bychom si měli uvědomovat, že tohle je Boží podstata v nás, to, co
do nás vesmír vložil, abychom nikdy nezapomněli, kdo jsme. Lásku neprožíváme stále

většinou proto, že je překryta strachy a traumaty, ať už z dětství tohoto života nebo ze životů
minulých (karma). Je třeba očistit emoční bloky, abychom mohli lásku prožívat neustále. To
je příslovečná sebeláska, o které mluví mnohá
literatura, ale málokdo ví, co vlastně znamená.
Není to láska k sobě jako k člověku, ale láska
k Bohu v nás. Tím se samozřejmě předpokládá,
že jsme překročili vůli našeho ega a přijali, že
existuje vyšší a moudřejší síla v nás a mimo nás.
K této vyšší síle cítíme hlubokou úctu a pokoru. Nazýváme ji různě: Bůh, Buddha, Kristovo Vědomí, Jednota atd. Láska ve vztazích je
jakýmsi zrcadlením Božské podstaty v člověku.

Pro většinu žen je očekávané narození dítěte radostným obdobím.
Doba těhotenství je spojena i s jistou dávkou zvědavosti, obav
a nejistot, jak žena zvládne porod, zda nebude příliš bolestivý, či
zda se bude umět správně postarat o narozené dítě.

Gravidjóga
Seriál pro těhotné I. díl
Mgr. Jitka Stehlíková
Systém gravidjógy, který přináší nastávajícím
maminkám pomoc ve všech oblastech jejich nového, tzv. „jiného stavu“, čerpá svůj základ z klasické hathajógy, ale také jej překračuje. Způsoby,
prostředky a metody jsou zcela podřízeny jedinému záměru: navodit u ženy stav harmonie jak
po stránce tělesné, tak i duševní, aby těhotenství
prožívala ve zdraví, aktivně a přitom uvolněně.
Dalším cílem je připravit ji na porod - tělo, dech
i psychika se musí natrénovat k hladkému průběhu tohoto jedinečného okamžiku v životě ženy.
Hlubší dimenze prožitků pomocí jógových koncentračních a meditačních technik mohou příznivě ovlivnit také duchovní růst ženy.
Jak začít
Kdykoli přijímám do kursu gravidjógy novou
zájemkyni, vždy si s ní před zahájením chvíli promluvím. Pozoruji její dech, vnímám tenzi jejího
těla, gesta a rytmus řeči. Zjistím tak, co nejvíce
potřebuje. Některé ženy např. dýchají velmi rychle, povrchně, stejně rychle hovoří a svou řeč doprovázejí ostrými gesty rukou před hrdlem. Ty je
potřeba nejprve uklidnit, potom je naučit hlouběji
dýchat a uvědomit si také své břicho, nebýt příliš
v hlavě. Některé ženy jsou naopak spíše úzkostné, plaché a v nové situaci se cítí nejistě. Z toho
důvodu chodí prkenně, páteř mají zatuhlou, jsou
nahrbené, s rameny jakoby stále připravenými
k útoku. Většina žen, navzdory svému mládí, díky
dlouhému sezení u počítače nebo za volantem, už
zná, co je bolest páteře. Proto je nezbytné uvolnit
krunýř kolem hrudi a ulevit krční a bederní páteři. A především otevřít „bránu dítěti“, aby mohlo
projít porodním kanálem co možná nejsnáze, tj.
posílit pánevní dno, uvolnit oblast beder, křížovo-kyčelní a stehenní, a k tomu analogicky oblast
ramen, hrdla, čelistí a úst.
Na prvním kursu se s maminkami zaměřuji na
schopnost či neschopnost těla se uvolnit. Ženy
si lehnou na záda, ruce nechají ležet podél těla
dlaněmi vzhůru, pobídnu je zavřít oči a za tónů
relaxační hudby pozoruji, jak se dokážou uvolnit.
Stále připomínám, aby pozorovaly dech a kladly
důraz na výdech. Zpočátku to jde ztuha, některé
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leží jako by byly ze dřeva, jiné jsou neklidné, každou chvíli se vrtí, otevírají a zavírají oči, všechno v nich se bouří proti klidnému nicnedělání
a pozorování svého těla. Po této úvodní relaxaci
ženy většinou sdělují těžkosti, které jim nedovolí
se uvolnit: stále na něco myslí, dokážou udržet
pozornost v těle jen nepatrnou chvilku, pocitově
vnímají, že by už konečně chtěly něco dělat. Je
to typická reakce začátečníka, který nemá zkušenost s jógou nebo relaxací.
Rozcvička
Jógová rozcvička je klidná, většina pohybů je
pomalých, prováděných vědomě. Většinou se
ukáže, jak často mají mnohé ženy zatuhlé klouby. Provádíme různé krouživé pohyby a jejich
končetiny občas cukají, někdy i vržou nebo lupají, když se začínají uvolňovat. Tady je potřeba
doporučit pravidelné každodenní provádění
těchto jednoduchých cviků. Je možné s nimi
začít hned ráno, třeba i v posteli. Procvičením
kloubů se tělo příjemně rozehřeje a následuje
práce na uvolnění páteře. Ta není zrovna snadná, proto si pomůžeme dechovým cvičením, tzv.
tygřím dechem a pozicí kočky: v kleku a ve vzporu hrbíme a uvolňujeme záda v souladu s nádechem a výdechem. Když se potom položíme na
záda, vidím, jak se ženy konečně uvolnily – jejich
ramena i tvář vykazují klid. V tu chvíli se jakoby
usazují v přítomnosti a to je čas na tanec - ženy se
uchopí za boky a rozhoupou se v nich. A společně
se naučíme zpívat jednoduchou rytmickou mantru.
Ásany a dech
Centrem každé hodiny je cvičení jógových pozic (ásan). Jsou to vybrané pozice
z hathajógy, které především stimulují hluboký
brániční dech a procvičují oblast břicha, beder,
kyčlí, stehen a pánevního dna. Zpočátku se jedná o pozice velmi jednoduché. Učíme se různé
sedy, stoje, lehy a kleky. Postupně přidáváme,
jak se ženy pravidelným cvičením a psychickým
přeladěním stávají relaxovanými, také úklonové, předklonové i záklonové pozice a velmi opa-

KDO DŮVĚŘUJE SOBĚ, PŘEDSTIHUJE OSTATNÍ

Cítím lásku v sobě a uvědomuji si lásku,
která září v druhém člověku - tedy uvědomuji si Boží podstatu toho druhého a to
je tím, co cítím sám/sama v sobě. To jsou
pak láskyplné vztahy partnerů, které učí
poznání, že tato láska je v každém z nás,
v každé částečce vesmíru a my jsme součástí božského celku.
Láska je tedy jen jedna, ať už se projevuje
jako láska mateřská nebo partnerská, láska
k přírodě či zvířatům. Je to zrcadlení božské
podstaty v nás a projeveném vesmíru. Hledáme ji nejprve v sobě, abychom si mohli
uvědomit, že je všude kolem nás.

trně některé zkruty. Na první lekci zařazuji
například předklon ve stoji rozkročném, při
němž některé mírně trpí tahem podkoleních
vazů a je pro ně těžké uvolnit krční páteř
a ramena. Žádám je proto, aby si představovaly dech jako neviditelnou sílu - energii, která jde do toho místa na těle, kam zaměříme
svou pozornost, a tak uleví bolesti a napětí.
Návrat z pozice je velmi pomalý, vnímáme,
jak se páteř obratel po obratli narovnává. Pozici většinou zopakujeme a po ní se
položíme do relaxačního lehu a pozorujeme
své tělo. Tím si odpočineme a zároveň v klidném soustředění otiskneme účinek hlouběji
do paměti těla. Protipozici, tj. záklonovou
polohu, uděláme v kleku se vzporem, tj. na
všech čtyřech končetinách, zvedneme jednu
nohu, chodidlem zamíříme ke stropu a stejně tak jemně zakloníme hlavu a podíváme se
vzhůru, vnímáme dech. Oproti předklonu,
kdy jsme jej cítily v bedrech, je nyní dechová
aktivita v přední části hrudi.
Projdeme několik ásan a vždy mezi nimi
uděláme krátkou odpočinkovou pauzu. V této
části lekce se později učíme jednoduché jógové sestavy. Ásana je sice pevná pozice, neměly bychom se v ní klátit nebo hroutit, přesto
dbáme na to, aby svaly, které k udržení pozice
nepotřebujeme, zůstaly uvolněné. Základem
je vnímání pozice – a to chce dlouhodobější
trénink. V prvních lekcích proto především
v každé ásaně upozorňuji, aby si cvičenky všímaly, jak dýchají, kde dech v těle vnímají, do
které části těla směřuje. Postupně prodýcháváme „celého člověka“, v jakékoli pozici, do
té doby, než jsou ženy schopny plně vnímat
všechny pocity a stavy mysli, jež pozice přinášejí.
Proč gravidjóga?
Existuje řada systémů těhotenské přípravy,
gravidjógu však pokládám za nejkomplexnější. Využívá především poznatků z jógy, ale je
otevřená všem ženám - akceptuje širší pojetí,
od břišních a ženských tanců, zpěvu lidových
písní i posvátného zpěvu až k meditaci. Příliš
aktivní a vystresované ženy zklidňuje, pasivnější a úzkostné naopak obdařuje sebedůvěrou a akceschopností. Gravidjóga je vhodná
pro sportovkyně, stejně jako pro ženy, kterým
pohyb činí potíže. Doporučení si zaslouží i při
rizikovém těhotenství nebo u hendikepovaných žen.
Je univerzálním cvičením, jímž lze ženu
zbavit různých těhotenských potíží (nevolností, otoků nohou, bolestí zad aj.) a připravit
ji na vědomě a radostně prožitý porod.
Gravidjóga sice pracuje s tělem, ale všechno její úsilí směřuje k dobré psychické kondici budoucí matky. Neklade hlavní důraz na
fyziologické procesy, ale na duchovní a duševní změny, jimiž ženy spolu se svým dítětem
(či dětmi) procházejí, neboť její podstatou je
zpřítomnit v sobě stav čirého vědomí, jímž
vlastně všichni jsme.

Anusara
vládne
světu
Jakub Šamberger
Loni jsem na internetu náhodou našel zmínku
o novém jógovém stylu, tzv. anusara józe. Vždycky
zpozorním, když objevím styl jógy, o kterém jsem
ještě neslyšel. Ne, že bych byl nedůvěřivý, ale protože se o novinky zajímám. O jejich představení,
pojetí, rozměr. Obzvláště v józe je těžké prezentovat
„nový” styl, protože všechny vycházejí z hathajógy
a ta „omáčka“ okolo je zajímavá přidaná hodnota,
kterou vaří šéfkuchař na základě vlastních, léty
nasbíraných zkušeností. Každý styl tak má svou
osobnost, která jej prezentuje a nabaluje na sebe
další a další cvičence. Nejzajímavější na všech těch
stylech je, že se navzájem moc „nemusejí”, byť
vycházejí ze stejného základu.
Pozorně jsem prostudoval web anusara jógy
a nebyl jsem o mnoho moudřejší. Po přečtení
několika odstavců jsem se dozvěděl, že oplývá
povznášející filozofií, oslavou a následováním
srdce a hledáním dobra v lidech. A prý je jedním
z nejrychleji se rozvíjejících jógových stylů současnosti, s více než 100.000 cvičenců po celém
světě. Přiznám se, že příliš jasno jsem neměl
a tak mi nezbylo než čekat, až se naskytne příležitost anusara jógu vyzkoušet na vlastní kůži.
To se mi poštěstilo při mém lyžařském výletu
do Colorada, kde je mimochodem velice široká
základna všech stylů jógy a před deseti lety jsem
si zde i já k józe poprvé přičichl.
Ráno jsem vstal z postele, za oknem bylo všude bílo a já jsem vyrazil se svou sestrou, která
je původcem mé jógové historie, na lekci anusara jógy. Bylo 5:30 a venku -35 stupňů. Pro
mě naprosto „ideální” podmínky. Pět minut
před začátkem jsme seděli v sále na podložce a čekali na instruktorku. Přišla drobná milá
dívka, pozdravila nás a hned se hrnula ke mně,
protože viděla novou tvář. Vyzpovídala mne,
odkud jsem, jestli praktikuji jógu a slíbila, že se
mi během lekce bude více věnovat. Začali jsme
rozpohybováním zad v pozici kočky a z ní jsme
plynule přecházeli do dalších pozic, většinou
na zemi. A všechno to tak pěkně plynulo. Sem
tam jsme udělali střechu a bojovníka, ale většina
pozic byla uvolňujících a protahovacích, které
nevyžadovaly příliš silové provedení, což jsem
v šest ráno dost uvítal. V jediném momentu
jsem propadl trochu zděšení, a sice když se lektorka zeptala, jestli budeme chtít dělat provaz.
Většina lidí nadšeně vykřikla, že ano a já jsem
je v duchu obdivoval, protože skladba cvičenců
byla opravdu pestrá - 20 až 70 let. Já osobně
provaz nezvládám, ale snažil jsem se dostat se
tam, kam mi moje tělo dovolilo. Tato rada konec
konců během lekce několikrát zazněla. Naslouchat svému tělu a nesnažit se jej překonat. Při
závěrečné relaxaci mi lektorka v pozici mrtvoly
uvolnila ramena a lopatky a najednou se mi tak
krásně leželo, že se mi na konci lekce nechtělo
ani vstávat z podložky.
Můj první dojem z anusara jógy byl úžasný
– cítil jsem se protažený, uvolněný a odpočatý. Zároveň jsem ocenil, že nám instruktorka
během cvičení příliš nevnucovala všudypřítomnou lásku a mír, i když párkrát jsme se o světový
mír opřeli. Ale jen lehce. Po lekci jsme vyrazili
na snídani do našeho oblíbeného Starbucks přímo pod sjezdovkou, kde jsme u kávy a mufinu
počkali, než nám pustí vlek. Přestože jsem člověk, který ráno raději spí, nechal jsem se ještě
několikrát přemluvit, abych v pět ráno vstal
a před lyžováním vyrazil na lekci anusara jógy.
Nikdy jsem toho nelitoval.
A jako vždy jsem došel k závěru, že není možné
z jedné stránky na internetu vyvodit jasný názor
na jógový styl, na člověka, zkrátka na nic. Člověk to prostě musí vyzkoušet a pochopit. Nebo
nepochopit a zkoušet dál. Důležité je jít svou
cestou a předem nesoudit. Nikoho a nic.
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Aby bedra
nebolela

bEDERní PÁTEŘ & DOlní KOnČETiny

cviky na bederní páteř

2

1

Mgr. Eliška Novotná
Se změnou našeho životního stylu přišlo i mnoho
neduhů – tzv. civilizačních onemocnění, o nichž
už bylo napsáno mnohé. Patří mezi ně i bolesti
zad. Z velké části jsou to bolestivé stavy bederní páteře. Ti, kteří se pravidelně věnují pohybu
v jakékoliv formě, často vědí, jak těmto bolestem
předcházet. Ne, že by se s nimi nikdy nesetkali, ale
znají své tělo a vědí jak si poradit. Jednou z mnoha
příčin bolestí v bedrech bývá nerovnováha ve svalové aktivitě celého trupu. Bývá vyznačena mezi
svaly břišními, bránicí, hlubokými svaly u páteře
a svaly dna pánevního. Při boji s bolestmi beder
jde totiž o to, aby všechny svaly na těle byly v rovnováze a pracovaly v koordinaci ke společnému
cíli: stabilizaci trupu.
Svaly v rovnováze
Jak poznám, že tomu u mne tak je? Všechny
svaly trupu by měly mít podobnou strukturu,
žádný by neměl vypadat „silněji“. Pokud chcete
znát svůj stav detailně, zajděte za fyzioterapeutem
nebo rehabilitačním lékařem. Výše zmíněné svaly
mívají v hezké rovnováze ti, kteří necvičí jen klasické fitness, ale věnují se různým druhům jógy,
pilates nebo jiným tradičním východním cvičením. Tato cvičení totiž symetricky rozvíjejí svalstvo trupu, pohyblivost páteře i její relaxaci. Tedy
všechny důležité složky v synchronizaci s dechem
a stavem mysli – soustředěním se na pohyb a sebe sama.
Lehněme si na zem
Co konkrétně dělat? Začněme běžnými pohyby během dne. Jakou zaujímáte polohu v práci?
Jste stále mírně nahnutí dopředu? Nebo sedíte na židli tak, že bedra jsou vyklenutá dozadu?
Optimální pozicí beder pro udržení jejich stability
a nepřetížení svalů je zachovat si její fyziologické prohnutí. Na židli si nastavte bederní opěrku
tak, aby respektovala tvar vašich beder. Ve stoji
nebuďte v mírném předklonu, ale mírně pokrčte
kolena a více pracujte celými dolními končetinami. Nebuďte ve statických polohách (bez pohybu)

Přitáhněte a obejměte si pokrčené dolní končetiny. Hlavu nezaklánějte. S nádechem setrvejte
v poloze a s každým výdechem ještě o kousek
víc přitáhněte kolena k hrudníku. Pozici udržte
minimálně na 3 nádechy a výdechy.

Podložte si bedra mírně nafouknutým overbalem a s nádechem do břicha spusťte pánev k podložce
(vlevo). S výdechem podsaďte hýždě, zatlačte bedra do overbalu a mírně zpevněte břicho a dno
pánevní (vpravo). Pro uvolnění beder můžete také pánví na overbalu lehce kroužit.
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S výdechem pomalu přetáčejte obě dolní končetiny doleva
a hlavu doprava
S výdechem pomalu vytočte obě nohy i s pánví
doleva a současně ukloňte hlavu doleva.
Páteří se snažte
provést co
nejplynulejší
oblouk.
S nádechem
se vracejte
zpět.

do příjemného pocitu tahu, tam
zastavte, nadechněte a s dalším
výdechem tahem silou břišních
svalů vracejte nohy zpět.

Zpříma se
posaďte
a pravou
rukou si
uchopte
levé rameno
(nahoře).
Pomalu se
předklánějte, vyhrbujte
záda a
zároveň
přetáčejte
levé rameno
k pravému
kolenu
(dole).
V krajní
poloze
vydržte
a dýchejte.
Totéž i na
opačnou
stranu.
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dlouho. Pokud nemáte dobrou stabilizaci trupu, svaly
kolem páteře se unaví a mohou způsobovat bolest z přetížení. Proto se vždy po chvíli sezení v kanceláři projděte,
protáhněte, nebo si klidně lehněte na zem, kde si zacvičte
nebo jen ležte a „vnímejte“ své tělo, nechte ho odpočinout
pouhou změnou polohy, úlevou od gravitace. Pokud pracujete fyzicky, třeba vykládáte zboží, nosíte jej, skládáte
atd., naopak se zastavte, zkuste tělo vyrovnat do vzpřímeného stoje. Jestliže se hodně často skláníte a předkláníte,
můžete naopak provádět mírné záklony v bedrech. Také
se můžete položit na rovnou podložku a nechat tělo na
krátký okamžik uvolnit. K původní činnosti se vracejte
pomalu, opatrně vstávejte a to vždy přes bok. Pro všechny
platí, že by pohyb nebo uvolňování mělo přinášet úlevu,

nikoliv bolest. Pokud se bolest zvyšuje, hledejte jiný
pohyb nebo polohu, která vám úlevu přinese. Nebojte
se své tělo poslouchat, jednat intuitivně. Představte si
například ženy, které sbírají brambory na poli. Jsou
stále v předklonu, a když si chtějí odpočinout, vzpřímí
se a s rukou na bedrech se ještě zakloní. Udělají protipohyb a tím vyrovnávají svalové napětí. To je princip
celé rovnováhy. Střídat dynamické a statické polohy,
pohyby do všech stran.
Procvičujme páteř
Před započetím cvičení či práce si zkontrolujte,
jakou zaujímáte polohu a popřípadě ji opravte tak,
aby bedra byla vyrovnaná (ani přehnaně prohnutá

rebalancing
návrat do vědomé rovnováhy

ii. díl

nohy

Prostřednictvím nohou jsi ve spojení se zemí
– jimi jsi uzemněn. Když ztratíš kontakt se svýma
nohama a s jejich silou, pak se stanou mrtvými
přívěsky – již dále nebudeš v zemi zakořeněn.
(osho – Jóga: alfa a omega, 9. díl, č. 4)

Jaroslava Halašová

Zkusme si dnes na úvod udělat následující cvičení, budete potřebovat psací
potřeby a chvilku pro sebe. Jste připraveni?
Pohodlně se usaďte, můžete se několikrát nadechnout a vydechnout. Chvilku
prociťujte své plosky, kotníky, lýtka, kolena, stehna a spojení se zemí. Postupně napište spontánní odpovědi na následující otázky:
• Jaké jsou mé nohy? Jak vypadají? Jaký k nim mám vztah? Líbí se mi?
• Jak si stojím? Jak se mi vede?
• Jsou mé nohy bolavé? Měl/a jsem zlomeninu, výron nebo operaci? Kdy?
• Co zranění předcházelo? Proč jsem se zranil/a?
• Umím zaujmout postoj nebo utíkám? Jaké jsou mé postoje? Jak se stavím
k životu?
• Umím vystoupit se svými požadavky?
• Stojím opravdu oběma nohama pevně na zemi? Jsem uzemněná/ý?
• Cítím pevnou půdu pod nohama? Ztrácím půdu pod nohama?
• Kam jdu? (Kam směřuji?) Jdu zpět, stojím na místě, kráčím kupředu, nebo
běžím o závod?
Doufám, že se vám podařilo odpovědět alespoň na několik otázek. Jako
terapeutka se při rebalancing masáži často setkávám s těmito reakcemi svých
klientů:
„Necítím své nohy.“ „Cítím se jako v bahně, je to takové těžké... jít dál.“
„Jako bych se vznášela.“ „Mám operovaný meniskus (kolení kloub), ale je to
,v pohodě‘, stále dost běhám a cvičím, zvládnu to.“ „Je toho na mě moc, vše
se hroutí a mám pocit, že ztrácím půdu pod nohama.“ Možná vám některé
zmíněné výroky připadají povědomé nebo vám připomněly příběh někoho
blízkého… Teď se můžete podívat zpět na cvičení a zjistit, jak jste na tom vy.

www.vatay.cz

Nohy
Bolesti a napětí v nohách a chodidlech všeobecně znamenají nechuť cítit
pod chodidly zemi, podklad, základ. Zlost, boj, trucovitost, sklony k útěku
a strach ze selhání. Napětí a bolesti ve stehně jsou strachem z vlastní síly
a kontinuity.
Silné, svalnaté nohy se mohou projevovat strnulou osobností, která ráda věci drží a má problém, když má svůj život změnit nebo přebudovat. Spontánní pohyblivost a náhlé změny, stejně jako pružná a plynulá chůze nejsou jejich silnou stránkou. Působí vypínavě, afektovaně
a chůze připomínající robota je vnímána nuceně a namáhavě.
Silné, nevyvinuté, mohutnější nohy mají tendence se pohybovat životem namáhavě, všechno je tak těžké, jen tak se plouží. Od
prvních krůčků slýchávají: „Zvedej nohy!“ nebo „Zakopneš o vlastní
nohy!“ Mají těžkosti se pevně postavit, natož postupovat dopředu. Slabost postojů a stanovisek je táhne dolů, jakoby za sebou něco vláčeli.
Často zde chybí vytrvalost, výdrž či chuť se naplno pustit do života.
Slabé, nevyvinuté nohy se cítí slabě a křehce, tzv. „nemohou stát
na vlastních nohou“. Právem se obávají o své postavení a svůj postup.
Nemají pevná stanoviska a hledají všude podporu. Kompenzačně
se často pokoušejí sjednat si oporu alespoň nahoře, zdůrazňováním
svých svalů na pažích a na mozku.
Štíhlé, šlachovité nohy (rovněž tenké, ale nikoli slabé) se vyznačují
intenzivní, spontánní pohyblivostí. Na úrovni osobnosti můžeme vnímat
sklony k nepravidelnosti, nestálosti až k neklidu. Stále na cestách mají problémy uchytit se a zůstat. Takové nohy jsou atraktivní, pevné a štíhlé, přitom pohyblivé a pružné. Nestálost se diskrétně skrývá za hbitou elegancí.

Doporučená literatura: Rüdiger Dahlke, Nemoc jako řeč duše a Nemoc jako symbol; Thomas Greiner, Osho Rebalancing

ani vyhrbená). Při samotném pohybu si uvědomujte, jaké svaly pracují, břicho nenechte vyklenout,
ale jemně je držte zpevněné a oploštělé, zapojte do
kontroly i dech. Cviky, které jsou vhodné k uvolnění beder, dělejte vždy pomalu, plynule s koordinací
dechu, v krajních polohách lze přidat i výdrž. Vhodné je procvičit páteř pohyby do všech stran. Tedy
do předklonu, úklonu, záklonu i rotace. Pokud se
bojíte začít sami, nechte si poradit od odborníků
- mouhou to být zdravotníci nebo třeba instruktoři
stylů Body & Mind. I v tomto čísle nabízíme drobný
návod, jaké cviky zvolit. Cvičit můžete i vícekrát denně v krátkých intervalech. Budete-li cvičit jen nárazově, k trvalé úlevě to nepovede.

Cvičení:
1. Vědomá chůze: Dýchejte hluboce jako
byste se chodidly nadechovali a vydechovali. Kráčejte co nejpomaleji a věnujte pozornost každému jednotlivému kroku a jeho
součástem. Zvednutí nohy, přenesení váhy,
položení, kontakt celého chodidla a prstů.
2. Položte se na záda, spojte chodidla
k sobě a kolena uvolněte do stran. Můžete
se v této pozici úplně uvolnit a nechat
pomalu s nádechem a výdechem kolena
více usedat (tzv. otevírat). Pocítíte široké
otevření a uvolnění v oblasti pánve. Toto
je velmi příjemné cvičení pro uvolnění
pánve a dolní části zad.

Téma nohou je hluboké jako kořeny
stromu, který přežil několik generací,
proto se k němu ještě vrátíme v příštím
čísle, kde si přečtete o kolenech, lýtkách
a chodidlech.
Věřím, že se vám teď bude chodit lépe
a hlavně s větším uvědoměním, uzemněním a lehkostí.

SebedŮVěra Je PrVníM taJeMSt VíM úSPěchu
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BIOSTYL

4. VELETRH ZDRAVÉ VÝŽIVY A ZDRAVÉHO ŽIVOTNÍHO STYLU
4th HEALTHY NUTRITION AND HEALTHY LIFESTYLE TRADE FAIR

ECOWORLD
ESOTERIKA

22. - 24. 5. 2009

Výstaviště Incheba Expo Praha
Incheba Expo Prague Exhibition Grounds

www.biostyl.cz
RVV_DenPoh_inz109x197

27.1.2009 17:21

Stránka 2

ZACVIČÍME PROTI
RAKOVINĚ

Nadace Rakovina vûc veﬁejná uvádí

DEN ZDRAVÍ A POHYBU S OLGOU ŠÍPKOVOU
A VÁCLAVEM KREJČÍKEM
JEJICH HOSTÉ: Katka Bímanová, Radka Hamáãková,
Eli‰ka Melicharová, Luká‰ Kolek, Zuzana Švíková, Radka Hanáková,
Sylvie Nikolic’ová, Daniel Müller, Olga Tajovská, Îaneta Valentová,
Alena Zástavová, Katarina Mikulandová

17. 5. 2009 | OD 10:00 HOD.
VÍCEÚČELOVÁ SPORTOVNÍ HALA
POD JULISKOU

TECHNIKY CVIČENÍ: Dance aerobik, Body shaping, Nike dance,
PortDeBras®, Step body, Zdravá záda, Step aerobic, Wellness jóga,
Pilates, Energy flow powerjóga, Vinyasa jóga, Chi-toning,
Powerjóga, Yoga rhytms
VSTUPENKY: předprodej
v síti TiketPro
CENA VSTUPENEK: 599,- Kč
V˘tûÏek z prodeje lístkÛ putuje
na konto nadace Rakovina vûc veﬁejná

www.vecverejna.cz

Akce zaměřená pro všechny, kterým nejsou lhostejné
zdraví a krása, chtějí zhubnout, vytvarovat svou postavu
nebo prostě jen na sobě něco změnit a cítit se lépe. Staňte
se spolu s námi vitálními a přirozeně krásnými. Budeme
vašimi průvodci změny životním stylem.

změňte si svůj životní styl
Začínáme 25. 1. 2009 spolu se začátkem cvičebního turné
Oriﬂame I love powerjóga
I

POWERYOGA
Soutěžní otázka:

Jaká je vaše motivace
ke změně životního stylu?
Odpovědi společně se svojí fotkou celé postavy
zasílejte do konce června na mail:
marketing@oriﬂame.cz
Z užšího kola 20 vybraných odpovědí umístěných
společně s fotograﬁí na internetových
stránkách (www.oriﬂamesoutez.cz) bude
hlasováním rozhodnuto o třech vítězích,
kteří získají ZDARMA pobyt na víkendu
Změny životního stylu s Oriﬂame
(cvičení, konzultace výživy, hubnutí nebo jen úprava
jídelníčku, individuální image poradenství
s vizážistkou Oriﬂame)

www.zmenazivotnihostylu.cz
www.oriﬂame.cz
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Zamyšlení

Staňte se instruktorem
powerjógy
nový akreditovaný systém vzdělávání Power yoga
akademie a Power yoga akademie Slovensko

o sdílení
Ladislav Pokorný
Už je to skoro půl roku, co jsme s manželkou
mimo ČR. Říkám si, jak ten čas neuvěřitelně
rychle letí. Žijeme si spokojeně na Novém
Zélandu a jako by se nás tady netýkala
finanční krize a další nepříjemnosti, které
se ve světě zrovna dějí. Zapomněl jsem tady
na všechen ten hluk a shon, který člověka
chtě nechtě u nás doma atakuje. Ale často
vzpomínám na ten čas, kdy jsem jako lektor jógy mohl na lekcích sdílet s lidmi společnou energii a společný záměr „vypnout“
hluk v hlavě a jen plynout a nechat se unášet v rytmu svého dechu, který mě provázel
v pozicích jógy. Právě to sdílení bylo pro
mne velmi důležité. Myslím si, že problémem mnoha instruktorů je, že na svých
hodinách jen lidem diktují, co mají dělat,
ale už se nedokáží nebo nechtějí na lidi
energeticky napojit a lekci tak sdílet. Často
technicky velmi dobře vybavený instruktor
mívá na svých lekcích nedostatek lidí právě
kvůli tomuto problému. A teď jedna špatná
zpráva: Umění sdílet už v sobě člověk musí
většinou mít. Je to tak trochu dar. A teď
dobrá zpráva: Vůbec to nemusí být tak, jak
jsem výše popsal ve špatné zprávě… Vždycky jde všechno zlepšit! Chce to jen otevřít
srdce, odhodit falešné ego a pak už jen stačí
vnímat vibrace, které jsou v každém z nás
i kolem nás. Možná to pro někoho může
být přetěžký úkol, ale pokud se to lektor
jógy naučí nebo spíše v sobě probudí, pak
má velkou šanci, že se tento dar sdílení
promítne v celém jeho životě. Samozřejmě,
že nemusíme být jogíny, abychom to uměli. Znám pár lidí, kteří toto umění ovládají
naprosto přirozeně a jógu ani nic podobného nikdy nepraktikovali. Úspěch tkví v tom
být otevřený a vnímavý. Sdílení je v životě
moc důležité. Sdílení je vlastně dávání - to,
že předám druhým lidem vše, co mohu.
Nemám na mysli jen materiální věci. Mnohem důležitější je dávat vřelost, optimismus
a lásku. Tyto dary nejsou vidět okem, ale
jsou cítit srdcem. A když je srdce šťastné,
pak štěstí můžeme dát dalším lidem. Třeba
jako lektoři jógy na svých lekcích.

Vzdělávací program Instruktor powerjógy obsahuje 150 hodin a je složen
ze všeobecné části (50 hodin) a odborné části (100 hodin). Po jeho ukončení obdrží uchazeč osvědčení o absolvování uceleného systému vzdělávání MŠMT ČR, na jehož základě je možné získat živnostenský list
s názvem Instruktor powerjógy.
Cílem vzdělávacího programu Instruktor powerjógy je výchova
instruktorů na základě odborných znalostí z oblastí anatomie, fyziologie,
první pomoci, psychologie a pedagogiky se zaměřením na vedení lekcí
powerjógy se širokou veřejností. K těmto základním vědomostem se přidávají odborné části z didaktiky sportovního tréninku, výživy, psychologie a hlavně z oblasti jógy a powerjógy. Na základě nabytých vědomostí
je uchazeč schopen vést cvičební lekci powerjógy. Instruktoři powerjógy
jsou školeni v rámci zásad zdravého životního stylu, a s tím souvisejícího uvědomění si potřeby pohybu, sloužícího jako prevence negativních
civilizačních vlivů (špatné pohybové návyky, stereotypy, stres, napětí).
Vzdělávací program powerjóga je určený pro jednotlivce z řad veřejnosti,
kteří mají zájem o jógu a vedení lidí k aktivnímu způsobu života pomocí
cvičení.
Vzdělávací program seznámí nové instruktory s historií a vývojem jógy,
Pataňdžaliho systémem jógy (jama, nijama, ásana, pránájáma, prátjáhara, dhjána, dhárana, samádhí), hathajógou, powerjógou a vinyasa jógou.
Pozdravy slunci, vysvětlení klidného a dynamického přístupu k provádění jógy, stejně jako práce pánevního dna a správné držení těla - to vše
jsou základní dovednosti, se kterými se adept seznámí. Jak sestavit a vést
lekci powerjógy, jak vytvořit různé modely lekcí (začátečníci, pokročilí),
jak správně technicky provádět jednotlivé pozice, jak pracovat s tělem,

Powerjóga má svoji
internetovou televizi
Patříte mezi příznivce powerjógy? Od ledna 2009
se rozjela zcela nová internetová televize, která
by se ráda stala Vašim společníkem při cvičení.
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Najdete zde zdarma ke stažení
nejrůznější videa, při kterých
si v klidu domova dobře zacvičíte. Pozdrav slunci, cvičení
pro uvolnění zad, posilování
dna pánevního, relaxace get
in balance, nebo tak oblíbené
posilování břicha… Všechna
prezentovaná cvičení mají základ v powerjóze.
Každý měsíc se rozšiřuje
množství příspěvků. Nalogujte se

tedy na www.powerjoga.tv
a cvičte s námi u Vás doma.
Budeme Vašimi průvodci.
Navíc! Chcete-li být stále informováni o dění ve světě, můžete
pravidelně sledovat novinky z oblasti kultury, ekologie
a hlavní zprávy.
-gib-

Nové DVD Wellness jóga - proti bolestem zad
Systém wellness jógy nabízí kombinaci cviků jógy, pilates, ta-chi a rehabilitačního cvičení.

Foto z natáčení: Miroslav Šneberger

Současná doba na nás klade vysoké
nároky a my si vytyčujeme vysoké
cíle. Abychom vše dobře zvládli, je
potřeba pečovat o tělo i duši. Udržet
zdravou a pružnou páteř je jedním ze
způsobů, jak zůstat i ve stáří vitálními. Záda však bývají jednou z nejvíce
ohrožených částí lidského těla, proto
nebuďme líní a pohodlní a zkusme
vzít i minimální pohyb jako osobní
hygienu, které se denně chvíli věnujeme.
Celkový čas: 60 minut, cena 299 Kč,
objednávky: www.bmsa.cz

Foto: Marek Kučera
komunikovat s veřejností, která se zúčastní lekce powerjógy – to vše je
cílem nového vzdělávacího programu Instruktor powerjógy. Absolvent
tohoto programu může na základě odborných informací vytvořit a vést
lekce powerjógy pro veřejnost.
První kurz začíná již v červnu a druhý v srpnu. Neváhejte a přihlaste se na
skoleni@poweryoga.cz. Více informací získejte na www.jogaskoleni.cz
nebo www.poweryoga.cz.

jóga v Evropě
Nechte se inspirovat a užijte si jógu s těmi nejlepšími!
• Mezinárodní den jógy - 8. únor 2009
Více na www.worldyogaday.net
• Evropské turné Bryana Kesta 2009
14. 5. Leeds (UK), 15. 5. Hamburg (D), 20. 5. Berlín (D),
25. - 26. 5. Ženeva (CH) a mnoho dalších evropských měst
Více na www.poweryoga.com
• Donna Farhi - Workshop Mening to insight
12 . - 17. 6. Londýn (UK)
• 5. Yoga conference Germany
21. - 24. 5. Kolín (D), více na www.yogaconference.de
• Seane Corn
9. - 12. 4. Triyoga Londýn (UK), více na www.triyoga.co.uk
• Beryl Bender Birch
8. - 14. 6. Stockholm (SWE), více na www.yogashala.se
• Shiva Rea
26. 6. - 2. 7. Santorini (GRC), více na yaretreats@omtime.com

inzerce

Aromaterapeutické masáže
Masáže lávovými kameny
Uvolněte se a načerpejte novou energii
Jana Altnerová tel.: +420 731 461 483

Energy Studio Václav Krejčík

www.energystudio.cz

doKud žiJeMe, žiJeMe naPlno

14
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Kino tipy

jarní recept y

Mezi zdmi, Veřejný nepřítel č. 1, Veřejný nepřítel č. 1 - Epilog
Petr Šoupal

Francouzská kinematografie ukázala
v posledním čtvrt roce českým divákům
po delší době svou příznivou tvář a připomněla doby, kdy jména Jean-Paul
Belmondo, Lino Ventura, Francois
Truffaut či Brigitte Bardotová znamenala totéž jako Brad Pitt, Bruce Willis,
Quentin Tarantino nebo Scarlett Johanssonová dnes. S kolekcí tří nových filmů - Mezi zdmi, Veřejný nepřítel
č. 1 a Veřejný nepřítel č. 1 – Epilog, dokázali jejich tvůrci navázat na
své slavné předchůdce a natočili filmy
obsahující nepřehlédnutelný francouzský šarm, vazbu na tradiční filmové
postupy pojaté v duchu nového tisíciletí a dotkli se témat, jimž Francouzi
upřímně rozumějí. Což není málo a jak
dokazuje např. profesní osud v minulosti nadějného Luca Bessona (Brutální Nikita, Magická hlubina, Leon),
jehož tvorba uvízla na stupidním napodobování amerických filmů, ne každý
režisér je toho schopen či ochoten.
Snímek Mezi zdmi je sedmým filmem u nás nepříliš známého Laurenta Canteta (1961). Formou hraného
dokumentu chronologicky zaznamenává školní rok třídy francouzských
teenagerů, převážně z rodin přistěhovalců kdesi na pařížském předměstí.
Místy protihráčem, místy partnerem
je jim třídní učitel Francois Marin

(François Bégaudeau), disponující nezvykle pozoruhodnou dávkou profesního
zanícení, schopností naslouchat, bystře
argumentovat a samozřejmě učit francouzštinu. Ale i on se jen obtížně dostává
přes pasti kulturních a sociálních rozdílů,
díky čemuž se čím dál víc podobá cizinci
ve vlastní zemi. Představitel hlavní role
a autor scénáře Bégaudeau je původní
profesí učitel a novinář, filmoví studenti
jsou neherci a v podstatě hrají sami sebe.
Přirozenost všech herců, dialogy a přesná
režie jsou kvality, dělající z filmu ten typ
zážitku, jehož konec si divák přeje oddálit.
Oddálený konec filmu je charakteristický i pro dvoudílnou gangsterku o legendě francouzského zločinu – Jacquesu
Mesrinovi, rozdělenou tvůrci (režie JeanFrançois Richet, scénář Abdel Raouf Dafri) do dvou částí – Veřejný nepřítel č. 1
a Veřejný nepřítel č. 1 – Epilog. Kromě napínavého děje je hlavním tahákem
asi největší současná francouzská filmová
hvězda Vincent Cassel (Purpurové řeky,
Zvrácený, Dannyho parťáci II). Svou roli
pojal suverénně a byl ochoten v její prospěch přibrat 20 kilo, absolvovat desítky
změn vizáže a nepolevit ani na sebemenší
okamžik, což ho mimo jiné příznačně spojuje s postavou Jacquese Mesrina. Filmy
zachycují období let 1959 -1979, v nichž
hlavní hrdina stihl válku v Alžíru, etabloval se ve francouzském podsvětí, utekl do
Kanady, byl čtyřikrát uvězněn na dvou
kontinentech a pokaždé se mu podařilo

uprchnout, napsal bestseller, údajně
zabil 40 lidí a byl obžalován z desítek
bankovních loupeží. Vzhledem k jeho
taktice – vždy riskovat, byl jeho konec
předvídatelný a ani on si nedělal iluze.
Francouzské policejní komando jej
rozstřílelo v centru Paříže v roce 1979.
Mesrinův život až do okamžiku útěku z
kanadského vězení zachycuje první díl,
v němž se z mladého muže odmítajícího nudný život ohraničený prací, dětmi
a manželkou, postupně stává profesionální zločinec, žijící podle hesla: Tref
se nebo zemři. Ve druhém díle již není
pochyb, karty jsou rozdány a francouzská policie se definitivně utvrzuje
v názoru, že není důležité Jacquese
Mesrina chytit, ale zabít. A tak, jak přitvrzuje policie, přidává tempo i Jacques
Mesrin. A to nejen v kariéře zločince,
ale i ve vztahu k ženám. Nutno říci, ani
v jednom mu nechybí styl. Vedle zmíněného Cassela je zásadním kladem obou
částí filmu retro atmosféra - postupně
se potemňující tak, jak jsou neviditelní
policejní stopaři blízko svému cíli.
Stejně jako snímek Mezi zdmi
i obě části Veřejného nepřítele
ukazují cestu, jíž by se měla francouzská kinematografie ubírat, chce-li alespoň občas dát vzpomenout na staré
dobré časy let minulých. Bez toho, aniž
by navazovala na své předchůdce, byla
originální, aktuální a formálně důsledná, se jí to nepovede.

au d i t t i p

Jednou z charakteristik dnešní doby je nutnost být schopen se o sebe postarat, bez ohledu na to, jaká „spasitelská řešení“ nám nabízejí různí politici. Vzhledem k řadě praktických
zkušeností, jimiž jsou obyvatelé našeho zeměpisného prostoru vybaveni a s přihlédnutím k teoretickým závěrům, dokládajícím tezi „méně státu, více užitku“ (např. G. J. Stiegler – nositel Nobelovy ceny za ekonomii v roce 1982: „Stát a státní úředníci jsou subjekty
maximalizující svůj vlastní užitek“), je vědomí odpovědnosti za vlastní osud zcela logické.

Zajímejme se o ty, kteří nám slibují
Nebojme se čísel
Už jen vyslovení termínu účetní závěrka vyvolá asi u řady lidí
představu nesrozumitelných sloupců čísel a slov, jejichž obsah je
zcela vzdálen běžnému smrtelníkovi. Jako v mnohých jiných situacích platí i tady, že žádná kaše se nejí tak horká, jak se uvaří. Jednak
lze požádat o interpretaci známého s vystudovanou „ekonomkou“
a takového má v dnešní době každý, anebo se o interpretaci pokusit sám. Složitost je zhruba na úrovni zvládnutí obsluhy mobilního
telefonu a číst účetní závěrku se může naučit kdokoli, kdo umí bez
problémů mobilem komunikovat. Samozřejmě jsou experti, detailně
ovládající všechny funkce přístroje (ale kolik je takových) a pak většina z nás – ovládající pouze to, co pro život potřebuje. Stejné je to
i s účetní závěrkou, z podstaty věci určenou pro širokou veřejnost.
Všichni ovládáme všeobecnou znalost termínů jako je běžný
účet, peníze, závazky, pohledávky, výnosy, náklady, hospodářský výsledek atp. a přesně tyto termíny nám sdělí, co potřebujeme vědět. A pokud nás zajímá něco speciálního, nesnadně
pochopitelného, vezměme dokument a jako bychom to udělali
ve stejné situaci s mobilem, navštivme specialistu.
V dané situaci odmýšlím fakt zcela špatných informací uvedených v účetní závěrce. V takovém případě se jedná o zmetek
nebo v horším případě o úmyslný podvod, opět bych mohl rozvíjet paralelu s mobilním telefonem, ale o té někdy příště. Zcela
jednoznačně ovšem platí, že politici za nás účetní závěrky číst
nebudou, i když si umím představit, jak to někteří slibují.

Ing. Petr Šoupal                     majitel Audit účetnictví s. r. o.
Ověřme si informace
Jako auditor a majitel společnosti zabývající se daňovým poradenstvím nabízím radu jak být v řadě rozhodování tím, kdo je
schopen zaujmout odůvodněný a rozumný postoj. Má rada se týká
každého, kdo přemýšlí o tom, zda společnost nabízející stavbu
domu či bytu je dostatečně ekonomicky zajištěná, kdo se chce při
hledání nové práce přesvědčit, zda je firma jeho budoucího zaměstnavatele životaschopná. Každého zájemce o dovolenou obávajícího
se, že v důsledku možných ekonomických potíží cestovní kanceláře
svůj pobyt neplánovaně prodlouží o přežívání v letištní hale. Rada je
zkrátka pro ty, kdo zvažují firmu, podnik, společnost, se kterou chtějí nějakým způsobem navázat vztah a chtějí znát reálnou informaci
o ekonomické situaci tohoto subjektu. Jednoduchým způsobem lze
u každé společnosti s ručením omezeným nebo akciové společnosti
(což jsou nejčastější podnikatelské formy) tyto informace nalézt na
stránkách www.justice.cz. Zde příslušný obchodní soud zveřejňuje
účetní závěrky daných podniků. Pokud nejsou dostupné, svědčí to
buď o neochotě firmy o sobě informace zveřejnit (a takové chování
je protizákonné), anebo o pomalosti a laxnosti daného soudu, který
obdržené informace na uvedené stránky dosud neumístil. Pochopitelně platí, že účetní závěrky jsou zpracovávané za uplynulý rok
a logicky je lze nalézt až po uplynutí daného roku, době potřebné ke
zpracování, zaslání na obchodní soud a zveřejnění.

inzerce

Lektoři: Václav Krejčík, Dalibor
Štědronský, Katka Nováková, Olina
Tajovská, Monika Vaňková,
Radka Pekelská, Sylva Nikoličová

Cena v předprodeji 1 450 Kč
Přihláška a info:
www.energystudio.cz
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POWERYOGA

tajemst ví úspěchu je - mlčet o tom, co nevíte

Jana Altnerová

www.zmenazivotnihostylu.cz

Jarní zelná polévka
Potřebujete:
Půl hlávky zelí, cibuli, mrkev,
petržel, celer, lžičku kmínu, špetku
soli, půl lžičky kurkumy, 2 lžíce
ovesných vloček, olivový olej

Postup:
Na oleji osmahneme nastrouhaný
celer, mrkev, petržel a přidáme koření.
Až zelenina začne vonět, přidáme
nakrájené zelí a zalijeme asi litrem
vody. Vaříme do úplného změknutí
zelí. Na závěr přidáme vločky a ještě
asi 10 minut povaříme.

Kedlubnová pomazánka
Potřebujete:
2 kedlubny, jarní cibulku, nízkotučný
tvaroh, špetku soli a pepře

Postup:
Nastrouhané kedlubny a najemno
nakrájenou jarní cibulku promícháme
s tvarohem. Dochutíme solí a pepřem.
Podáváme na žitném chlebu, ozdobené
květy sedmikrásky nebo řeřichou.

Nové brambůrky s bazalkou a parmezánem
Potřebujete:
Půl kila nových malých
brambor vařených s kmínem,
nastrouhaný parmezán dle
chuti, čerstvou bazalku, 3 lžíce
sušených rajčat, špetku soli,
pepře, 3 lžíce olivového oleje

Postup:
Ještě teplé uvařené brambůrky
ve slupce dáme celé do mísy a
promícháme s nastrouhaným
parmezánem, nakrájenou bazalkou,
sušenými rajčátky, přidáme olej,
trochu pepře. Podáváme jako hlavní
jídlo nebo jako přílohu, třeba k rybě.

Čekankový salát s klíčky fazolí munga
Potřebujete:
2 menší čekankové puky, 3 lžíce naklíčených fazolí mungo, svazek ředkviček, lžíci vinného octa a olivového
oleje, špetku soli, pepře, lžíci medu

Postup:
Čekanku nakrájíme na menší kousky,
přidáme nastrouhané ředkvičky, naklíčené fazole mungo a na závěr zalijeme
zálivkou z připraveného vinného octa,
oleje, soli, pepře a lžíce medu.

dvd tip

Pokojný bojovník
(Peaceful Warrior)
Excelentní adaptace stejnojmenné
autobiografické knihy Dana Millmana. Dan je talentovaný sportovec, sní
o olympiádě, má vše – poháry, holky,
rychlé motorky, divoké party. Těžký
úraz ale vše změní. Díky setkání se
zvláštním cizincem pochopí, že se
musí ještě mnoho učit, mnohé překonat a spoustu věcí naopak opustit,
než se stane pokojným bojovníkem
a nalezne svou cestu. Nejde o klasický boj mezi zlými a dobrými, film

vypráví o tom, jak se postavit konfliktům uvnitř nás samotných.
Hrají: Scott Mechlowicz, Nick
Nolte, Amy Smart, Ashton Holmes,
Agnes Bruckner, režie: Victor Salva.
Cena: 299 Kč. Objednávejte v e-shopu na www.bmsa.cz.

kniha tip

Lidské tělo
Ilustrovaný průvodce strukturou, fungováním a poruchami lidského těla je
moderní knihou o anatomii pro 21.
století. Využívá jedinečných trojrozměrných zobrazení a kvalitních mikrofotografií - odhaluje složitost lidského
těla tak, jak jsme ji nikdy předtím neviděli. Podrobně a přehledně komentované pohledy přibližují všechna ústrojí
organismu a jejich funkce. Zjistíme, jak
tepe srdce, jak dýcháme, vidíme, slyšíme. Odhalíme okem neviditelné vnitřní
pochody, například přenos nervových
impulzů. Publikace popisuje i nejběžnější poruchy a onemocnění. Používá

latinské i české názvosloví, doplňuje ji
slovník pojmů a rejstřík. Poslouží nejen
studentům biologie a zdravotnických
oborů, ale i laické veřejnosti.
Váz., 256 stran, barevná publikace +
interaktivní DVD, cena 799 Kč. Objednávejte v e-shopu na www.bmsa.cz.
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Klíčové slovo pro Slunce je ŽÍT, je nejdůležitější astrologickou energií,
protože všechny planety (včetně Měsíce) kolem něj obíhají a z něj získávají
život. A tak povaha slunečního znamení ovlivňuje a posiluje měsíční
znamení, ve kterém jsme se narodili.

jarní rady a tipy

Horoskop pro jarní měsíce
aneb Poraďte se s hvězdami
Zdena Hrdinová

Slunce a znamení zvěrokruhu
Zdena Hrdinová

z.hrdinova@volny.cz

Co znamená Slunce…
ve znamení Berana - žít skrze činnost
(průkopník, bojovník). Úlohou Berana,
prvního znamení zvěrokruhu, je jednoduše
něco začít, proto je Slunce v tomto znamení
povýšeno - zde se totiž může svobodně projevit vůle.
ve znamení Býka – žít skrze stabilizování (miláček Matky přírody, kráska a zvíře). Žádné znamení není blíž Zemi než Býk.
Vypadá to, jako by jeho jediným smyslem
života bylo udržovat stabilitu pozemských
věcí. Jde mu však o harmonii.
ve znamení Blížence – žít skrze komunikaci (vytvářet kontakty, být věčně mladý).
Blíženec bývá přirovnáván ke květům a hravému jarnímu vánku, který roznáší jejich
okvětní lístky sem a tam. Dotek je lehký ale
účinný, šíří a sbírá důvtip a znalosti z mnoha oblastí, třebaže mohou být krátkodobé
a povrchní.
ve znamení Raka – žít skrze péči (držet
se lásky, moje rodina je lidstvo).Všechno, co
se týká znamení Raka, může být vysledováno až k prožitku zrození: pud sebezáchovy,
připoutání k matce, jemná citlivost dítěte

vůči světu, do kterého se rodí, absolutní
závislost na milosrdenství tohoto světa.
ve znamení Lva - žít skrze tvoření
(dítě Slunce, jsem sám sobě vzorem). Lvu
vládne Slunce, chce zářit a být středem
pozornosti. Nezáleží na tom, do jaké míry
se může uvnitř cítit plachý a bez sebedůvěry. Je pro něj nezbytné cítit se šťastným.
ve znamení Panny – žít skrze analyzování (šlechetný pomocník, puntičkář).
Panna je znamení sklizně, jejím úkolem je
tedy oddělit zrno od plev, užitečné od zbytečného. Takovou soustavnou analýzou se
pracně snaží dosáhnout stavu čistoty, být
cestou čistého výrazu.
ve znamení Váhy – žít skrze vztahování se (otázka rovnováhy, můj zákon je
moje vůle). Život ve Vahách je ve znamení vytváření a udržování stupnice hodnot,
která je pomocníkem ve snaze mít spravedlivé a příjemné vztahy s jedním i se
všemi zároveň.
ve znamení Štíra – žít skrze touhu
(Fénix, touha splynout). Štír má největší
moc ze znamení zvěrokruhu. Dokáže totiž
většinou vycítit, co se děje pod povrchem,

zejména pokud jde o důvěrné vztahy nebo
obchodní jednání. Je schopen ovlivnit nebo
manipulovat, zkazit nebo očistit, škodit
nebo pomáhat.
ve znamení Střelce – žít skrze hledání
(dobrodruh, otvírač cest). Zdá se být nejpozitivnějším znamením zvěrokruhu, vidí totiž
život jako příležitost. Nikdy mu nezáleží na
tom, jak obtížná se může zdát cesta, která je
před ním, protože cesta přece někam vede.
ve znamení Kozoroha – žít skrze budování (mořská koza, pragmatik). Kozoroh se
snaží být v životě úspěšný. Funguje tady dole
na planetě Zemi. Bývají to osoby realistické,
které nelpí na abstraktních pojmech a vznešených ideálech. Jejich potřebu uspokojuje
smysl pro cíl a zodpovědnost.
ve znamení Vodnáře – žít skrze osvobozování (pomáhá pravdě, ušlechtilá myslnerozhodný člověk). Vodnář je nosičem vody
a ta symbolizuje city. Při své snaze osvobodit
se riskuje, že vylije s vaničkou i dítě, protože
předstírá, že nemá city pro nic jiného, než co
je rozumově zvládnutelné.
ve znamení Ryby – žít skrze přijímání
(život je záhada, já jsem záhada). Existují
dva druhy Ryb: ty co plavou po proudu, a ty
co plavou proti němu. Ryba plovoucí proti
proudu má před sebou cíl, ta druhá ne. Ryba
je snílek, hledající cestu ven, časem se však
může ukázat, že to byla cesta dovnitř.

Základní kurz astrologie se Zdenou Hrdinovou
14. 3. 2009 (9 - 17 hod.) v Energy Studiu Václava Krejčíka

Přihlášky: z.hrdinova@volny.cz, více info: www.energystudio.cz
planetární energie a jejich využití l sebepoznání skrze ascendent a archetypy Slunce a Luny

l astrologie, její význam a uplatnění v životě l

pohled do duše

Tajemství dlouhověkosti
a životní síly
Mgr. Martina Barchánková

Vědecká obec asi před deseti lety připustila,
že se lidský organismus může dožít až 150
let. Vědci sledují stoleté lidi a snaží se vypozorovat, v čem tkví tajemství jejich dlouhověkosti. Devatenácté století bylo ,,nebezpečné
pro život“, protože jej postihlo mnoho epidemií, na spoustu nemocí neexistovaly léky
atd. Mnozí odborníci, kteří se otázce dlouhověkosti věnují, zjistili fakt, že dlouhověcí
lidé mají dostatek obranných látek i proti
nemocem, které dnes neumíme léčit, protože
jejich organismus se nikdy stresem, nemocí
nebo úrazem nezablokoval pro přijímání
vitamínů, minerálů a energií. V organismu
těchto jedinců zmutovaly některé geny chránící je před neléčitelnými nemocemi, což se
dnes vědecky prokazuje v genech lidí, kteří
jsou například odolní proti AIDS. V těchto
případech se zjistilo, že jejich předci patrně
přežili epidemii moru. Průměrný věk člověka
ve vyspělých zemích byl tehdy 46 let. Díky
pokroku medicíny se dnes téměř zdvojnásobil. U stoletých lidí se například ukázalo, že
neumírají na rakovinu.
Co ovlivňuje délku života?
Náš zdravotní stav ovlivňuje mnoho faktorů – kromě dědičných dispozic i to, jak
a kde žijeme, co jíme, jaký vzduch dýcháme, zda máme dostatek pohybu, správné
dýchání. Mezi důležité faktory patří i seberealizace v pracovní oblasti, partnerské
vztahy a sexuální orientace, vzdělání, okolnosti našeho početí atd. Hledáním receptu
na dlouhověkost se zabývá řada odborníků

a institucí. Podstatná je stálá aktivita, která organismus udržuje ve formě. Aktivita
se doporučuje nejen duševní, ale i fyzická.
Tak jako ochabuje svalová hmota, ochabuje i nezatěžovaný mozek. K výrazným
faktorům, ovlivňujícím zdraví a tím i délku
života, se podle vědecké obce řadí vzdělání,
se kterým je prý spojena vyšší kreativita,
a tedy i trénink mozku. Statistiky dokládají, že delšího věku se dožívají lidé v partnerském vztahu. Dokud věda nebude schopna
odpovídat na všechny otázky týkající se
zdraví a životní energie, budou se lidé
obracet na astrology, kartáře, psychotroniky atd. Stejně tak budou vyhledávat pomoc
léčitelů a alternativní způsoby léčby.
Být zdravý a cítit se mlád je určitě základ,
ale: ,,Smrt je jistá, kdy však přijde její čas,
jisté není. Když se podíváme na život zpříma, nebudeme vědět, co přijde dřív, zda
zítřek nebo smrt. Nemůžeme si být jisti,
že nejdříve zemřou staří lidé a poté teprve mladí. Nejrealističtější přístup, jehož
můžeme dosáhnout, je věřit v nejlepší, ale
připravit se na nejhorší. Nedojde-li k nejhoršímu, bude vše v pořádku, ale když se
tak stane, nezastihne nás to nepřipravené.“
– Jeho svátost tibetský Dalajláma.
Opusťme základní učení tibetského buddhismu a vraťme se na území naší střední
Evropy, k vtipu a sarkasmu českých autorů.
Abychom dokázali prožít štěstí, musíme být
skutečně zdraví. Nedokážeme se upřímně
radovat z lásky, když máme zablokovanou
krční páteř. Nedokážeme si užít peněz, když

nás trápí zánět močového měchýře a nedokážeme se těšit ze svého úspěchu, když si na
horách natrhneme kolenní vazy. Zdraví máme
jen jedno, ale je to kmen minimálně se dvěma
větvemi. Jednou z nich je zdraví duševní. Dle
rad Haliny Pawlowské je vlastní psychoanalytik velmi užitečný. Můžete mu bez zábran
vyprávět o svých zvláštních představách,
podivných vlastnostech a nezveřejnitelných
zážitcích. Často si také během sezení uvědomíte, že jste na tom lépe než on. Každopádně jsou
psychoanalytici lepší než kněží. Rozhřešení
u nich získáte mnohem snadněji. Nemusíte se
učit motlitby a opakovat si desatero. Stačí si jen
zaplatit a je vám odpuštěno. A nejen to. Dozvíte se také, že jste úplně v pořádku, a že právě vy
jste mírou všech jevů a událostí.
Aktivita znamená život
Závěrem několik seriózních vět. Začíná-li
být většina lidí s přibývajícím věkem méně
aktivních, kolik ze zhoršujících se fyzických
funkcí je zaviněno nečinností a kolik věkem?
Tj. pokud člověka přesvědčíme, aby žil aktivněji, jak dalece se podaří proces stárnutí zpomalit? Stárnutí samozřejmě pokračuje i u lidí,
kteří trénují, ale úroveň jejich kondice je vyšší
než těch, kteří necvičí. U aktivních lidí zabere proces, při němž přenos kyslíku klesne na
úroveň, ve které není možný nezávislý život
mnohem delší dobu. Nezáleží na tom, kolik
máte let, přenos kyslíku můžete začít zdokonalovat třeba hned. Ve skutečnosti je aktivní
osoba zdatná asi tak, jako osoba zvyklá sedavému stylu o deset až dvacet let mladší. Tento posun biologických hodin zpět má velký
význam pro individuální štěstí a ekonomickou prosperitu každého člověka.
Použitá literatura:
Dalajláma: Cesta ke svobodě. Praha. Pragma 1994
Pawlowská, H.: Jak být šťastný. Dvanáct
nemorálních rad. Praha. Motto 1996.
Brázda, S.: Jak se dožít 140 let. Olomouc,
Epava 2005.

z.hrdinova@volny.cz

Beran (21. 3. – 20. 4.)
Jarní měsíce vypadají pro Berany velice příznivě, spolupracovní aspekty z Vodnáře do Berana jsou výborným vstupem
do nové práce, či podnikání, znamenají také postupy a posuny. Budete hýřit a oplývat pozitivní energií, někdy se projevíte soutěživě až agresivně, a to převážně v měsíci květnu.
Býk (21. 4. – 21. 5.)
V jarních měsících - březnem počínaje - budete pracovně
hodně vytíženi, pocítíte velký přetlak. Někteří Býci mohou
uvažovat i o změně zaměstnání, přestože pro ně není úplně
typické vzdávat se pracovní a finanční stability. U některých to však bude nutné. Připravte se na chaos. Vytvářejte
si zázemí v rodině.
Blíženci (22. 5. – 21. 6.)
V druhé polovině března začne pěkný chaos, budete mít
hodně práce, budou přicházet nové pracovní možnosti.
Jarní měsíce jsou pro Vás velice příznivé, ve svých věcech
si vytvoříte pořádek a řád, abyste nedělali zbytečné kroky,
jinak byste mohli skončit zcela vyčerpáni.
Rak (22. 6. – 23. 7.)
Pokud máte nedořešené záležitosti týkající se finančních
a majetkových poměrů, jsou tu velké předpoklady pro zisky a řešení. Ve druhé polovině března se budete cítit přímo
nadopováni energií. Lenost a odpočinek půjdou stranou
a velice rádi se vrhnete do sportovních aktivit, ve kterých
vytrváte a posílíte své zdraví.
Lev (24. 7. – 23. 8.)
Jarní měsíce Vám přinesou kvůli přetlaku několika planet
velké vypětí. Je potřeba vytvořit si ve svých věcech pořádek a řád. Nepodstatné záležitosti odložit, zkrátka vytvářet
žebříček hodnot. Pracovně budete v jednom kole, nenechte
se ostatními znervózňovat a držte se svého tempa. Nezapomínejte na odpočinek v přírodě.
Panna (24. 8. – 23. 9.)
Pracovně se Vám bude velice dařit, množství práce Vám
však může začít přerůstat přes hlavu. Snažte se nepodléhat přetlaku a nervozitě, hrozil by kolaps. Nechte si dostatek času na vyřešení situací, které se nedaří dotáhnout do
zdárného konce. Od podzimu 2009 se bude vše uvolňovat.
Váha (24. 9. – 23. 10.)
Milé Váhy, hleďte si více svého zdraví, jistě víte, kde potřebujete posílit. Mohly by se ozvat chronické záležitosti. Na
druhou stranu máte velkou oporu v planetě Jupiter, což znamená, že se Vám bude dařit navazovat kontakty - pracovní,
přátelské, ale i milostné a partnerské (trvalého charakteru).
Štír (24. 10. – 22. 11.)
Pokud nemáte pevné kořeny a rodinné zázemí, jistě se Vám
bude v jarních měsících dařit a budete se stabilizovat, což
může být spojené se stěhováním, renovací či rekonstrukcí.
Jaro přeje i zakládání rodiny. Ve druhé polovině března
budete doslova nabití energií. Pozitivně využitá energie je
v pořádku, jen si dejte pozor na provokace (oboustranné).
Střelec (23. 11. – 21. 12.)
Pozor na rychlá a neuvážená rozhodnutí, buďte trpěliví
a klidní za každé situace. Unáhlené a nepromyšlené změny
by Vás mohly později mrzet. Budete mít dostatek energie na
cestování, poznávání, učení i úspěšné skládání zkoušek.
Kozoroh (22. 12. – 20. 1.)
Na základě pracovní činnosti bude přicházet i finanční odměna, jsou možné posuny, postupy, ale také totální
změny – převážně v oblasti profesní. Spousta energie přijde v dubnu, kdy je pro Vás naprosto přirozený kontakt
se zemí, takže zahrádkáři se vyřádí a sportovně založení
s  chutí vyjedou na kolech, nejlépe v horských oblastech.
Vodnář (21. 1. – 19. 2.)
Jste přímo nadopováni energií, vše byste měli vykonávat
v klidu a s rozmyslem. Máte obrovské možnosti ve všech směrech, ale pozor na velké ideály. Dost pravděpodobně budete
často vyhledávat společnost. V hlavě se Vám rodí spousta
originálních nápadů (ovšem - který je ten správný?).
Ryby (20. 2. – 20. 3.)
Originální nápady, tvořivost, výlety do přírody spojené
s romantikou - to je Vaše vnitřní naplnění. Budete hýřit
energií, ale přesto máte pocit stagnace. Není to stagnace,
ale příprava na něco nového, tak ještě buďte v klidu – nic
se neděje. Vytvářejte si v sobě nové plány, v příštím roce se
urodí.

S přítelem po boku, není žádná cesta příliš dlouhá
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Křížovka
Tajenku posílejte nejpozději do 20. 4. 2009
na adresu: katka.bilkova@poweryoga.cz,
nebo poštou: Power Yoga Akademie, Fügnerovo nám. 5, Praha 2, 120 00,

na obálku uveďte KŘÍŽOVKA GIB.

Tři výherce odměníme
DVD POWERJÓGA ENERGY FLOW
s Vaškem Krejčíkem

Správné znění tajenky z minulého čísla novin Get in Balance 4/2008:
Topíme se v informacích a toužíme po vědění
Kolekci 3 CD z vydavatelství Universal Music - Mamma mia!,
Máj a Support Lesbiens vyhrávají:
Jindřich Kubánek z Mostu, Iveta Vodicová z Horní Břízy
a Zdenka Hugová z Prahy

Nechte si noviny zasílat ZDARMA
a navíc získejte DVD Vaška Krejčíka!
Chcete si nechat noviny zasílat pouze za poštovné?
Tak neváhejte: minimální předplatné jsou
4 čísla, cena poštovného a balného za ně
činí 190 Kč včetně DPH.
JAKO DÁREK ZÍSKÁTE DVD VINYASA
FLOW POWERJÓGA!
Své objednávky posílejte e-mailem: objednavky@getinbalance.cz nebo poštou:
Power Yoga Akademie, Fügnerovo nám. 5,
Praha 2, 120 00
Příští číslo vychází 1. června 2009

Najděte si své centrum
město

název

web site

město

název

web site

BEROUN

Fitcentrum 1. patro Městský plavecký areál

Kindlovi.beroun@seznam.cz

PÍSEK

Aerobic Club Sole

www.ACSole.cz

BRANDÝS NAD LABEM

Regenerační centrum Xenie

www.centrumxenie.cz

PLZEŇ

Bazén ZČU Lochotín

www.bazenlochotin.wz.cz

BRANDÝS NAD LABEM

Funatic aerobic club

www.funatic.cz

PLZEŇ

M3M Studio

www.m3mstudio.cz

BRNO

Fitness Blue Gym

www.bluegym.cz

PLZEŇ

FITNESST3

www.fitnesst3.cz

BRNO

Wellnesscentrum Masarykova

www.tae-bo-martina.cz

PODĚBRADY

Fitness klub Zdravíčko

www.zdravicko.info

BRNO

Weisser sport centrum

www.weissersportcentrum.cz

PRAHA

Energy Studio Václav Krejčík

www.energystudio.cz

BRNO

Majda Agency

www.majda-agency.cz

PRAHA

Dance Perfect

www.danceperfect.cz

BRNO

Fitness Evy Šabatové

www.fitnessevysabatove.cz

PRAHA

Sportovní areál HAMR

www.hamrsport.cz

BRNO

Star Trac Health Club

www.vasklub.cz

PRAHA

Studio Sun

www.studiosun.cz

ČESKÉ BUDĚJOVICE

Factory Pro

www.factorypro.cz

PRAHA

Yogajoga

www.yogajoga.cz

ČESKÉ BUDĚJOVICE

DanceLine studio v.o.s.

www.danceline.cz

PRAHA

Sportovní centrum Univerzity Karlovy

www.narur.cuni/ktv

ČESKÝ KRUMLOV

tělocvična ZŠ T. G. Masaryka

Marcela.Velkova@seznam.cz

PRACHATICE

Tělocvična SPgŠ Prachatice

simakovahana@seznam.cz

HRADEC KRÁLOVÉ

Aerobic club hip hop Hradec Králové

info@achiphop.cz

PŘÍBRAM

Sportklub Oxygen

www.oxygensport.cz

HRADEC KRÁLOVÉ

Wellness centrum Fit4Fun Hradec Králové

www.fit4fun.cz

PŘÍBRAM

Tělocvična 7, ZŠ Příbram

www.poweryoga.tym.cz

JABLONEC NAD NISOU

Fitness Studio Mgr. Zdeňky Vitákové

www.zdenavitakova.cz

ROKYCANY

Sokolovna Rokycany

ing.dagmar.kucerova@seznam.cz

JILEMNICE

ZŠ Komenského

baudischova@mesto.jilemnice.cz

ROŽNOV POD RADHOŠTĚM Fittsport

www.fittsport.cz

KLADNO

Fit club Jany Boučkové

www.fitstudio.cz

SEMILY

jarkahassa@seznam.cz

Sportovní Centrum Semily

KLADNO

Profi Wellness

mvoracek@post.cz

TÁBOR

Fit studio O.K.

www.okfitstudio.cz

KOLÍN

Fit studio Arena Kolín

jana.jerabkova@iarena.cz

TÝNEC NAD SÁZAVOU

Mateřské centrum Motýlek

erikayogi@centum.cz

KROMĚŘÍŽ

Sportcentrum Zapletal Kroměříž

www.sportcentrum-zapletal.cz

TRUTNOV

Sokolovna Trutnov

slavikova.marketa@seznam.cz

LOMNICE NAD POPELKOU ZŠ Lomnice nd Popelkou

d.pastorkova@seznam.cz

TURNOV

Mateřské centrum Náruč

www.naruc.cz

MOST

Fit club Linda

www.volny.cz/fitklublinda/

UHERSKÉ HRADIŠTĚ

Sportovní hala Uherské Hradiště

www.vitalstudio.cz

NERATOVICE

Sport club Olympia

www.sportclubolympia.cz

ÚVALY U PRAHY

Fitcentrum Mamut

www.fitcentrummamut.wz.cz

NOVÁ PAKA

Tělocvična SŠ Gastronomie

vendy@vendi.cz

VRCHLABÍ

Spinning & Fitbox centrum

www.spinningvrchlabi.cz

NOVÝ JIČÍN

Fit-in studio

www.fit-in.cz

VŠENORY

Olympia Wellness

www.olympwel.cz

OLOMOUC

Centrum vitality

www.centrumvitality.com

VYSOKÉ MÝTO

Fitness Style Lucie

renda.kopecka@seznam.cz

OPAVA

Sport Perfekt Věry Macoškové

www.sportperfekt.cz

ZLÍN

Fitness Cat

hetmerova.p@seznam.cz

PARDUBICE

Fitcentrum Hany Daškové

daskova.hana@centrum.cz

ZLÍN

SK Rytmik Zlín

www.aerobic-zlin.cz

PIEŠŤANY (SK)

Aerobic Fun - club

michaela.powerjoga@zoznam.sk

ŽĎÁR NAD SÁZAVOU

Dům dětí a mládeže

evisska@seznam.cz

lépe nezačít než nedokončit

I n zer c e

18

Žít „Organic”
Krátké slovo bio ovládlo v poslední době všechny hovory o zdravém stylu života. A Češi na něj
slyší. Prodej bioproduktů a biopotravin v Česku
každoročně roste. Zatímco v roce 2005 za ně lidé
zaplatili celkem 350 milionů korun, o rok později
to byl už dvojnásobek a útraty za bioprodukty
rostou dále, stejně jako jejich nabídka. Bio může
být nejen ovoce, zelenina nebo vajíčka, ale i salám
a víno. Není ale tento trend jen módní vlnou bez
smysluplného základu? Podle všech průzkumů
rozhodně ne!
Z mnoha výzkumů kvality biopotravin jednoznačně
vyplývá jejich prospěšnost. Biopotraviny jsou přirozeně chutnější, protože neobsahují žádné cizorodé
látky, jimiž zatěžujeme organismus při konzumaci
běžných potravin a které často bývají přičinou různých alergií a dalších obtíží. V biopotravinách nenajdeme geneticky modikované organismy, herbicidy,
pesticidy, antibiotika, hormony ani jiné nepřirozené
příměsi a složky. Bioovoce a zelenina mají navíc
vyšší obsah sušiny – pevné složky plodu bez vody
– s čímž souvisí i vyšší obsah vlákniny, vitaminů
a minerálů.

Výhody bio

Biopotraviny však nepřinášejí pozitiva jen našemu
tělu a zdraví, ale také životnímu prostředí celkově.
Jedním z hlavních znaků bioproduktů je totiž také
celková šetrnost k přírodě. Znamená to například, že
biovajíčka snesly slepice, které nestrávily celý svůj
život v klecích, biohovězí nebo biomléko pochází ze
skotu, který žije volně na pastvinách, a rostliny,
z nichž byly vyrobeny biopotraviny, nikdy nepoznaly
chemické ošetřování a hnojení.

Nabídka biopotravin v obchodech Tesco zahrnuje více než 130 produktů, a to jak v kategorii
čerstvých, tak trvanlivých potravin. Řada Tesco
Organic, kterou zákazníci poznají podle černo-zeleného obalu a loga, obsahuje například cereální
výrobky, semínka a ořechy, čaje a kávu, nápoje včetně biovín, rýži, těstoviny, olivové oleje,
čerstvé maso a uzeniny, pečivo, ovoce a zeleninu. „Během letošního roku se chystáme nabídku
bioproduktů v našich prodejnách ještě rozšířit,
abychom vyšli vstříc zákazníkům, u nichž tento
sortiment získává čím dál větší oblibu. Pod značkou Tesco Organic tak lidé nově najdou například
jogurty nebo tvaroh,“ říká manažerka komerčního
oddělení Tesco Klára Slavíková.

Proč bioprodukty?
• jsou chutnější
• jsou zdravější
• neobsahují nepřirozené chemické přísady
• šetří přírodu
• jsou přátelské ke zvířatům i rostlinám,
z nichž vznikají

Bio a Organic v obchodech Tesco
•
•
•

více než 130 produktů výrobků Tesco Bio
a Tesco Organic
nabídka zahrnuje například cereálie,
ořechy, těstoviny, rýži, ale i maso nebo víno
nově přibudou mléčné biovýrobky

Pro zdraví do obchodů Tesco

Bio tedy zdaleka není jen způsob stravování, naopak
se čím dál více stává životním stylem. Lidé, kteří
bioprodukty kupují, tak ukazují, že jim stav
a budoucnost životního prostředí nejsou lhostejné.
A stejně zodpovědný přístup vůči svému okolí zastává i Tesco. To je kromě rozšíření nabídky zákazníkům a uspokojení jejich poptávky také důvod, proč
obchody Tesco nabízejí biopotraviny s vlastní značkou Tesco Organic.

Salát s kuskusem
Suroviny:

jedno balení kuskusu (může být celozrnný), dva pastináky, Tesco biomrkev 750 g, jedna malá cuketa,
jeden malý lilek, svazek mladé cibulky, balení biorajčátka cherry 250 g, balení Tesco biopapriky
(dvojbalení), kapary, loupaná slunečnicová semínka Tesco Organic, loupaná dýňová semínka Tesco
Organic, extra virgin olivový olej Tesco Organic, rozinky, bylinky: bazalka, tymián, petržel, máta;
může být i další zelenina podle chuti, například ředkvičky, řapíkový celer a další

Postup:

Pastinák, mrkev, cuketu, lilek a část cibulky nakrájíme na menší kostky, dáme do pekáčku, osolíme,
okořeníme bylinkami, zalijeme olivovým olejem, můžeme přidat i trochu červeného vína. Pekáček
dáme asi na hodinku do trouby rozehřáté na 150 stupňů. Průběžně kontrolujeme, případně podléváme
vínem, olejem nebo vodou a čekáme, než zelenina změkne.
Mezitím uvaříme kuskus. Nasypeme ho do hrnce a zalijme asi dvěma decilitry vroucí vody z varné
konvice, přidáme trochu olivového oleje, osolíme a přiklopíme. Kuskus nesmí plavat ve vodě, aby
nebyl rozmáčený. Stačí jen tolik vody, aby nasákl. Necháme asi deset minut odstát a pak osmahneme. Díky tomu bude kuskus příjemně křupavý.
Do velké mísy rozkrájíme zbylou část cibulky, hrst rozinek, dvě lžičky kaparů, semínka a pár
cherry rajčátek podle chuti. Přidáme osmahlý kuskus a pečenou zeleninu i se šťávou, která se
během pečení vytvořila. Zamícháme a dochutíme bylinkami. Můžeme podávat teplé i studené jako
osvěžující salát. Příště můžeme vyzkoušet i další varianty, přidat například tofu natural
Tesco Organic nebo kuřecí maso.
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Soutěž
Soutěžní otázka:
Jak se v sanskrtu nazývá I. (kořenová) čakra?

sOUTĚŽ & inZERcE

Druhé Energy Studio Václav Krejčík

V březnu otevíráme
na Malé Straně

Odpověď zasílejte e-mailem na adresu katka.bilkova@poweryoga.cz nebo poštou:
Power Yoga Akademie, Fügnerovo nám. 5, Praha 2, 120 00,
na obálku uveďte SOUTĚŽ GIB

Energie
v rytmu
jógy

Soutěžit je možné jen do 20. 4. 2009!
Ceny od společnosti ORIFLAME, které čekají na výherce:
1. místo kosmetický balíček z řady péče HAIR SOLUTIONS
2. místo kosmetický balíček z řady BODY & MIND
3. místo kosmetická sada MILK & HONEY

Vylosování soutěže
proběhne 5. 5. 2009,
výherce kontaktujeme
a uvedeme na našich
webových stránkách
www.getinbalance.cz
i v příštím čísle novin!
Výherkyně zimního čísla novin Get in Balance, které obdrží produkty Estée Lauder:
1. cena kolekce krémů Resilience Lift – Věra Břízová, Havlíčkův Brod
2. cena sérum Idealist – Mirka Kuncová, Sokolnice
3. cena řasenka Sumptuous – Jana Těžká, Praha

Správná odpověď na minulou soutěžní otázku:
autorem slavného spisu o józe tzv. Jógasútry je PATAŇDŽAli.

Čisté, klidné a harmonické prostory
se stanou zázemím pro širokou
paletu cvičebních stylů jógy,
od powerjógy až po klasickou
hathajógu, nezapomíná se ani
na cvičení pro seniory, před
a po porodu či lekce vedené
v angličtině.

Hledáte pohyb,
rytmus, práci svalů,
uvolnění, vnitřní klid
i fyzickou námahu, pot
i relaxaci?

První týden po zahájení
provozu se cvičí zdarma!

www.energystudio.cz
Cestujete za jógou? Účastníte se zahraničních seminářů,
workshopů a konferencí, které se týkají jakéhokoli stylu jógy?
Své zážitky nám posílejte na: katerina@getinbalance.cz. nejlepší texty uveřejníme
v příštím čísle novin a na našich webových stránkách, jejich autory odměníme!

OKUSTE MÍSTO MIMOŘÁDNÝCH ZÁŽITKŮ
Energy Studio Home
Hellichova 1, Praha 1

PRODLOUŽENÝ
VÍKEND PLNÝ
JÓGY
s Vaškem Krejčíkem
a Jakubem Šambergerem

3. - 6. července 2009 na mlýně Kostřata
Nač se můžete těšit? Zacvičíte si jógu, powerjógu a vinyasa jógu.
V rámci víkendu jsou možné konzultace jídelníčku.
Lektoři: Vašek Krejčík, Jakub Šamberger a Jarka Sedláčková
Místo pobytu: Mlýn se nachází na krásné romantické samotě v jižních Čechách v obci Myštice.
Klidné prostředí v přírodě nabízí ideální odpočinek od denních stresů a přeplněných městských ulic.
Ubytování: ve dvou, tří a čtyřlůžkových pokojích s vlastním sociálním zařízením (WC a sprchový kout).
Cena vzdělávací akce zahrnuje:
ubytování 3 noci, 7 lekcí cvičení dle programu, snídani formou švédských stolů.

Nejširší nabídka ECO
produktů a pomůcek

na jógu a pilates v České republice
Produkty k zakoupení v e-shopu l www.bmsa.cz
nebo nás navštivte v Energy obchodě, Fügnerovo nám. 5, Praha 2
www.energystudio.cz l tel: 739 452 986

Tak neváhejte, počet míst je omezen!
Přihlášky na: jana.altnerova@poweryoga.cz
bližší informace na tel. čísle: 731 461 483

Cena: 3 300 Kč
Kurzy hubnutí a změny stylu - po internetu:
Program zahrnuje individuálně sestavený plán na hubnutí. Sportovní program,
úpravu výživy, včetně jídelníčku. Pravidelné týdenní konzultace mailem nebo
telefonicky. V ceně programu je knížka, DVD, manuál Změna životního stylu.
Přihlášky a informace: Jana Altnerová, tel.: 731 461 483,
jana.altnerova@poweryoga.cz, www.zmenazivotnihostylu.cz
Cena: 2 999 Kč/3 měsíce
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ZVEME VÁS NA

CVIČEBNÍ TURNÉ
2009
S VAŠKEM KREJČÍKEM

I

POWERYOGA

Těšíme se na Vás od ledna 2009 v těchto městech:
Plzeň
Prachatice
Vsetín
Vrchlabí

86x206,5.qxd

2.2.2009

Brno
Tábor
Ondřejov
Pardubice
Beroun

10:44

Kontakty pro přihlášení
a více info najdete na:
www.poweryoga.cz,
www.powerjoga.tv
info: 605 309 082

Praha
Ostrava
Olomouc
České Budějovice

StrÆnka 1

„Miluj své tělo
a zbav se kil!“
Václav Krejčík
Mistr republiky
ve sportovním
aerobiku

Pro lepší kondici
Potravina pro zvláštní výživu – vhoné pro sportovce

1. Otestujte vaši fyzickou zdatnost
Změřte si svůj
Body Mass Index
(BMI)

Zjistěte, zda máte
správné držení těla

Nastavte si trénink
pro zlepšení kondice

2. Vzhůru do tělocvičny!
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ENERGIE PRO SRDCE

Posilování

Jóga

Aerobik

v kond
ici – krás
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Podporuje odbourávání tuků
 Zvyšuje sportovní výkon
 Podporuje srdeční činnost
 Snižuje chuť na sladké
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Ě
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www.sportwave.cz

Dále k dostání v síti prodejen Vitaland a na www.sportwave.cz

Minihry pro držení
těla

e vá
pomůž
odit?
ktura sh
akupun

L-Carnitin + Chrom
CARDIO

Kontakt: Sport Wave, s.r.o.
Tel./fax: +420 246 030 115
e-mail: info@sportwave.cz

Patronem Wii Fit
je Václav Krejčík

49 Kč
9
únor 200
tstyl.cz
ww w.ﬁ

Více než 40 osvědčených cviků a zábavných
miniher rozdělených do 4 základních kategorií

Od

nového
roku
íme
vycház

M ĚS ÍČ
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2. Vzhůru do tělocvičny!

WWW.FITSTYL.CZ

Zaměřte pozornost
sama na sebe a objevte
svůj vnitřní půvab. Poznejte
kouzlo cvičení pro krásu.

Poměřte síly s celou
rodinou a porovnejte
své cvičební výsledky
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Wii Fit je určeno pro herní konzoli Wii, která se prodává samostatně

www.wiifit.cz

www.mojenintendo.cz
© 2007 – 2008 Nintendo. TM, ® and the Wii logo are trademarks of Nintendo. © 2008 Nintendo.
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