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Milí
čtenáři,

běžný Středoevropan vnímá podzim,
zejména listopad, jako období plné
ošklivého počasí, denních starostí
a pošmourné vlastní nálady. My
poučenější víme, že z hlediska čínských tradic tomuto období vévodí
element kov a ten - jak jsme již naznačili v minulém čísle - má vliv na
určité tělesné orgány a s nimi spojenou celou řadu typických onemocnění.
K nim se na prvním místě řadí onemocnění zažívacího traktu, zejména
tlustého střeva - proto právě jemu věnujeme největší pozornost - a také další onemocnění jako plísňové
choroby či různé psychické problémy.
Marihuana patří mezi ty léčebné rostliny, na které se vztahuje ponaučení původně se vážící k ohni: je to
dobrý sluha, ale zlý pán. Všeho s mírou tady platí dvojnásob: dokonce sám zákon mluví o držení této
rostliny jen pro vlastní potřebu - a jak fikaně to zákonodárce vyřešil! - v množství ne větším než malém.
Marihuana dokáže uživatele na chvíli přenést kamsi mimo tento reálný svět, ale zároveň je schopna
vyvolat touhy po jiných, silnějších návykových látkách. Náš článek, který píše jeden z nejlepších
českých toxikologů, pan profesor Patočka, Vám ukáže nejen tato úskalí, ale hlavně léčebné účinky
uvedené rostliny.
Celý časopis otevíráme rozhovorem s přední českou léčitelkou Helenou Jírovou. Kromě tohoto
zajímavého interview pro Vás máme i zábavnou část tradičně s křížovkami, sudoku a pohádkou na
pokračování. A Konfucia. Víte, kdo byl Konfucius?
Přeji Vám, vážení čtenáři, příjemné čtení a hezkou zábavu
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Mnoho nemocí si
					způsobujeme sami
špatnou životosprávou, špatnými návyky a špatnou
stravou, říká MUDr. Helena Jírová, zakladatelka
projektu YIDAO - Cesta zdraví
Autor: Mgr. Romana Bochníčková
MUDr. Helena Jírová
je jednou z významných odbornic na tradiční čínskou medicínu v České republice. Po sametové revoluci stála u zrodu Československé
SinoBiologické společnosti (první školy tradiční čínské medicíny). Zavedla v ČR speciální fyzioterapeutickou metodu vycházející
z osteopatie a znalostí tradiční čínské medicíny Osteo-compact (ideovým otcem je známý francouzský osteopat a fyzioterapeut
Claude Vossart). Jedná se o unikátní sérii manuálních technik mobilizujících funkce těla od hlavy až k patě.
V posledních letech se MUDr. Helena Jírová věnuje zejména komplementární medicíně a projektu „YIDAO - Cesta zdraví“- pořádání
odborných a osvětových seminářů a přednášek o zdravém životním stylu, osobnostním rozvoji a základních principech tělesného
a psychického zdraví z pohledu jak původního čínského lékařství, tak západní a celostní medicíny.

1. Jak vidíte budoucnost čínské medicíny v České republice po dvaceti letech její působnosti u nás?
Myslím si, že tradiční čínská
medicína v současné době konečně najde větší ocenění, než
tomu bylo v posledních dvaceti letech, kdy jsme se ji
snažili prosadit, a nešlo to. Myslím tím její
oficiální uznání, protože škola, tak, jak
probíhá nepřetržitě
od roku 1990 dosud,
si své místo a renomé
již obhájila. Vyšla
z ní řada odborníků. Na škole vyučují profesoři z Číny
a čeští lektoři, kteří tradiční čínskou
medicínu už 20 let
praktikují. Studenti jezdí na stáže do
čínských nemocnic, máme funkční komoru tradiční
čínské medicíny. Řekla
bych, že jsme se měli možnost připravit a léta jsme

nepromarnili. Letos na jaře jel český ministr zdravotnictví s delegací lékařů do Číny a podepsali tam
oboustranné smlouvy na výměnu lékařů. V Číně
měli velký zájem o západní systém praktických lékařů, který nemají ve svém zdravotnictví zaveden,
a u nás by se vyučovala TČM na úrovni vysoké školy. V současné době už probíhá výuka tradiční čínské medicíny na Lékařské fakultě Karlovy univerzity v Praze formou nepovinně volitelných seminářů.
2. Čínská medicína není hrazena zdravotními pojišťovnami – a čelí poměrně velké konkurenci jiných alternativních směrů léčby, které jsou podstatně levnější. Dokáže tradiční čínská medicína u nás v době ekonomické
nestability udržet krok a neorientovat se pouze na klienty z manažerských kruhů?
Nemám pocit, že by to byli jen klienti z manažerských kruhů, kdo navštěvují praktiky tradiční čínské medicíny, protože jedno sezení stojí v průměru kolem osmi set korun. A efekt, který to pro lidi
má, tu cenu dokáže dobře vynahradit. V porovnání s ostatními směry mně nepřijde, že by tradiční čínská medicína byla nepřiměřeně drahá nebo
nadstandardní.
3. V čínské tradiční medicíně je na jedné straně vypracovaná metoda diagnostikování a na druhé straně tisíciletá spojitost s čínskými bylinami a znalostmi
o nich. Ing. Jiří Janča napsal ve své knize Alternativní
medicína, že každá exotická bylina má svůj ekvivalent
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v bylinách našeho zeměpisného pásma. Souhlasíte
s jeho názorem? Je možné diagnostikovat metodou tradiční čínské medicíny a léčit regionálními bylinami?
Tradiční čínská medicína a její farmakopéa je velice
precizně vypracovaný systém, kde každá bylina má
své přesné místo a poslání. Druhá bylina ji podporuje v jejím účinku, nebo třeba snižuje ve směsi její
toxicitu. S našimi bylinkami to nemáme tímto způsobem vypracované. Zde se používají jednotlivé byliny k léčbě, nebo se sice dávají do směsí, ale ne tak
systematicky. Nemíchala bych čínskou diagnostiku
a stanovení léčby našimi bylinkami.
4. Čínská medicína, na rozdíl od západní, kde chirurgie je královnou lékařské vědy, se neuchyluje tak často
k operacím a dává důraz na prevenci… Mohla byste
srovnat oba přístupy?
Je to velice těžké srovnávat, protože každá medicína vychází z jiných principů a nedá se říci, že tradiční čínská medicína se zaměřuje pouze na prevenci.
U nás přicházejí k čínským lékařům lidé, kteří dlouhodobě nenašli v západní medicíně žádný úspěch.
Jsou to chronické stavy těžko léčitelné západní medicínou, a právě zde má tradiční čínská medicína
úspěchy. Samotná chirurgie se v tradiční čínské medicíně příliš nevyskytuje, ale pro západní medicínu
může mít velký přínos například použití akupunktury a bylin v rámci anesteziologie na zklidnění bolesti či snížení množství anestetik.
5. Dlouhou dobu jste se zasazovala, aby se tradiční
čínská medicína více vracela ke svým duchovním kořenům. Čínská medicína je podle původní čínské medicíny duchovní cestou - filozofií…
Bylo velice zajímavé, že pan profesor Leung Kok
Yuen z Kanady, jehož žáci nám po sametové revoluci přišli přednášet čínskou medicínu, ve svých posledních letech skládal pro své pacienty verše. Jeho
přístup byl ke konci jeho života čistě filozofický.
Myslím si, že v rámci tradiční čínské medicíny, která se v současně době vyučuje, není duchovní složka tak zvýrazněna, protože byla potlačena dlouhým
obdobím komunismu v Číně. Ale to se bude časem
měnit a duchovní část se v ní opět objeví.
6. Mnoho nemocí má původ v psychice. Do jaké míry
zohledňuje tradiční čínská medicína tuto souvislost? Jak se špatně fungující orgán odráží na psychice
nemocného?
To je nedělitelnou součástí čínské medicíny, už
v základech tradiční čínské medicíny se učíte, které
emoce k jakému orgánu náleží, jaké mentální rozpoložení člověka souvisí s jakým orgánem a prvkem. Pokud děláte podle čínské medicíny diagnostiku, emoce vám mohou hodně o pacientovi a jeho
nemoci říct, na nich vidíte, který orgán je v těle
disharmonický: např. játra - hněv, plíce - smutek,
ledviny - strach.

7. Dnes panuje mezi lidmi poměrně velké zklamání frustrace ze všeho možného, jaké orgány si tím zatěžují?
Jde o kombinaci strachu, úzkosti, obav, a to zahrnuje více orgánů. V současné době jsou u lidí asi
nejvíce oslabené ledviny. Nedostatek v ledvinách je
strach, který pramení z finanční či vztahové nejistoty, ten hraje velkou roli. Jistý druh úzkosti souvisí zase se srdcem. Prázdnota jinu ledvin vyvolá
horko srdce, takzvané horko z nedostatku, což se
projevuje u kardiaků. Pokud vás pronásledují obavy,
oslabuje se slezina, a takto můžeme pokračovat dál.
8. Dlouhou dobu se také věnujete fyzioterapii - metodě Osteo-compact, která je ovlivněna znalostí funkcí
těla podle čínské medicíny. Co o nás prozradí špatné
držení těla?
Držení těla souvisí s rovnováhou, mám na mysli
rovnováhu našeho počínání. Je to vždy nějaký druh
přetěžování, který to způsobuje. Problémy s držením těla mohou vzniknout už v kojeneckém věku
nesprávný nošením miminka, nebo když se rodiče
snaží zbytečně brzo pomáhat dítěti sedat a chodit.
Důležité je nechat mu čas dobře zvládnout všechny
vývojové etapy a žádnou nepřeskočit. V dospělosti
si způsobujeme problémy přetěžováním opěrného
a pohybového systému těla třeba vrcholovým sportem, celodenním sezením u počítače, nebo naopak
dlouhým stáním, našlo by se toho hodně. Tělo pak
hlásí naše prohřešky bolestmi, a pokud si vezmeme jen prášek proti bolesti a nic ve způsobu života
nezměníme, trable jen prohloubíme. Celý pohybový aparát je velmi promyšleně propojen a bolest
v jednom místě se nedá napravit ošetřením jen
toho dotyčného místa. Vždy je „rozhozen“ (nevyvážen) celý člověk a je třeba ho „napravit“ od hlavy
až k patě, a to doslova. Divila byste se, jak uvolněním palce u nohy můžete povolit bolest krku či
hlavy. Ale to je povídání na dlouho. To podstatné
je, že s vnějškem máme propojený i vnitřní systém
organismu a mnohé potíže našich orgánů se hlásí
bolestí zad či nohou. A naopak, zablokovaná žebra
či posunuté obratle dlouhodobým jednostranným
přetížením mohou způsobit funkční problémy některého orgánu. A tak i jemná manipulace může
pomoci třeba s astmatem nebo bolestmi u srdce.
Nejdůležitější ale je upozornit klienta na to, co
může sám napravit a čím si může znovu nastartovat zdraví.
9. To znamená, že pro naše fyzické zdraví hraje důležitou roli prevence, správný životní styl a znalost
zákonitostí těla…
Máte naprostou pravdu. Mnoho nemocí, kterými trpíme, si způsobujeme sami špatnou životosprávou,
špatnými návyky a špatnou stravou. Když se naučíme chápat, jakým způsobem funguje naše tělo, co
můžeme sami pro sebe udělat, můžeme předcházet
velkému množství zdravotních potíží.
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CELOSTNÍ
MEDICÍNA

Celostní karmické léčení
s Bohumilou Truhlářovou

Jak se vyhnout
			vážné nemoci
Umíráme na ni. Staří, mladí – i děti. Kosí
nás, a ač o tom nemluvíme, máme v sobě
otázku: Jak ji nedostat? Jak se jí vyhnout? Jak
se nepotkat s nemocí jménem rakovina…
Autor: Bohumila Truhlářová

B

yla jsem mlaďoučká, když mi otec právě na
rakovinu umíral – a půl roku před revolucí
skonal. Úplně mi to otočilo život. Trápila jsem
se, zda to tak muselo být. Bála jsem se, aby to
nebylo dědičné a nedostaly ji i naše děti. Po revoluci sem začala proudit literatura o zdraví; skupovala
jsem všechno, co se týkalo léčení a zdravého způsobu
života včetně stravování. Ale pořád jsem nenacházela odpověď. Ta přišla až v roce 1993 s informacemi o karmických souvislostech. A později, při svém
osobním setkání s rakovinou, jsem byla „dostrkána“
k tomu, abych poznatky teoretické žila i v praxi.
Nejdříve jsem si taky myslela, že nemoc je něco
příšerného, co se zničehonic na těle objeví. A někdy
s ní už ani nejde nic dělat: člověk dříve plný života
začne chřadnout, ztrácí se před očima, až v bolestech zemře. Jako se to stalo mému otci.
Před pár dny mi e-mailem přišla přeposílaná
zpráva o tom, že vědci v Americe už ve 30. letech
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minulého století jasně věděli, jak se s rakovinou vypořádat. Zjistili, že existují kyselinotvorné potraviny,
kterých je nutné jíst maximálně 40% (je to: rafinovaný cukr, mouka a sůl, masové produkty, mléčné
výrobky, konzervované potraviny obsahující umělá
barviva a stabilizátory). Naproti tomu zásadotvorných potravin je třeba jíst alespoň 60% (patří sem:
zelenina, ovoce, celozrnné obiloviny, med, voda)
plus je k tomu nutné zařazovat do denního režimu
cvičení. To pomáhá udržovat zásaditost organismu,
protože rozvádí kyslík po celém těle. V tomto pojednání byla věta: „Je zcela nemožné, aby rakovinu
dostal člověk, který se stravuje zdravě, cvičí a pije
hodně čisté vody“.
Jenže od okamžiku, kdy mi bylo dovoleno nahlížet do karmických zákonitostí, jsem poznávala, že je
to s našimi nemocemi a zdravím hodně, vlastně úplně, jinak. Samozřejmě, že je třeba zařazovat do svého života zdravé jídlo a pití i dostatek pohybu. To je
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Mám na sebe, na svůj život svůj názor: o sobě si po
svém rozhoduji. To, jestli se opiji do němoty, nebo
půjdu s manželem na pěší výlet, se nejprve rodí v mé
hlavě. Přemýšlím, co udělám, čemu dám přednost.
Vyberu si, co mi vyhovuje, co se mi líbí. A jak to
souvisí s našimi nemocemi?

Souvislost našich myšlenek s našimi nemocemi

A jsme u informací ne až tak známých a ne až tak
zažitých. Můj otec, mrtví přátelé, kamarádka z hor,
já sama, každý z nás jdeme po cestě. Dá se to připodobnit k výstupu na pyramidu. Když stojím dole
a cestu teprve začínám, nevidím odtud moc daleko. S každým zdolaným schodem směrem nahoru
o kousek dál uvidím, zároveň jsem ale na pyramidě
výš a musím si dát pozor, abych nezavrávorala a nespadla. Nejde už tam tolik „lumpačit“, jako šlo dole.
A nemoc? Ta je z toho, že jsme na pyramidě někde
a máme nějaký rozhled. A k našemu právě probíhajícímu rozhledu patří i určitý, dá se říci, „závazek“:
lísteček popsaný úkoly a patřící právě na tu úroveň.
Na každém stupni vývoje máme úkoly, které – chceme-li být zdraví – je záhodno plnit. Je to zjištění
hodně absurdní, že čím víc toho víme, tím ušlechtileji a moudřeji se máme chovat? Nebo to není až
tak moc od věci? Nebudu samozřejmě pitvat, co kdo
z těch, co již nejsou mezi námi, neudělali, a udělat
měli, sama mám své máslo na hlavě: jsem jednou
z těch, která na rakovinu taky mohla zemřít. Co jsem
„neviděla“, nechtěla praktikovat a až rakovinou jsem
k tomu byla přistrčená? Šlo o celoživotně - od dětství
až do té doby - žitý a každou vteřinou praktikovaný
model, kdy jsem přehlížela a donekonečna tolerovala nestoudné chování lidí kolem, omlouvala jsem je,
snažila jsem se to s nimi vydržet a nějak to přežít, na
sebe jsem nehleděla a šla až za hranici jakékoliv úcty
k sobě. To samé žil otec – a jak uvidíte z následujících vět - na to i zemřel.
podmínka, pro zdraví nezbytná. Ale není to pro vyhnutí se nemoci - i rakovině - podmínka dostačující.
Za posledních pár let na rakovinu zemřelo i několik mých blízkých přátel. Nedávno i žena, věkem
kolem šedesáti let, mladistvého vzhledu, nekuřačka,
cvičitelka jógy zabývající se zdravým způsobem stravování (byla veganka), sportovkyně žijící blízko hor,
kde v zimě i v létě aktivně trávila svůj volný čas. Proč
rakovina nepotkává jenom lidi nevážící si svého těla,
třeba kuřáky, alkoholiky, narkomany? Proč postihne
i ty, kteří o své tělo pečují tak příkladně, že by tu měli
být minimálně do sta let?

Příčina nemoci

Příčina, jádro, prvotní impulz, začátek nemoci je samozřejmě v tom, jak pečujeme o své tělo, o „chrám
své duše“, ale… A to „ale“ bohužel málo bereme
v potaz. Před tím nežli začnu pečovat o tělo, nebo
si dám cigaretu, je ve mně moje osobní myšlenka.

„Otec na toto zemřel a teď jsi na řadě ty“,
uslyšela jsem v sobě…

Matce táhlo na osmdesátku, přestávala chodit a museli jsme to řešit. Ze svého bytu nechtěla, byla tam
přes čtyřicet let. Já jsem tenkrát žila sama, pracovala
na počítači, děti byly dospělé, tak jsem si péči o ni
vzala na starost. Zamkla jsem svůj byt a odstěhovala
se 150 kilometrů za ní, do bytu 2+1 s tím, že tam
budu muset pracovat, což mi matka odkývala. Jaká
však byla skutečnost? Ve své chuti pomoci jí ve stáří
jsem stranou odsunula fakt, že se ke mně celé roky
podivně chovala: nařizování, hrubá slova, nerespektování soukromí, výčitky, urážky – směs nepochopitelných tlaků spojených s neklidem a podrážděností.
Jestli jsem si myslela, že teď, když je ráda, že jí pomohu, to bude jiné, hrubě jsem se mýlila. Nedala mi
chvilku pokoj. Přišel den, kdy jsem nutně potřebovala
dopsat určité listiny a odnést je na poštu. Žádala jsem
ji, že alespoň hodinu na to potřebuji mít klid.
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důvod, aby to teď bylo jiné… A v ten okamžik to
přišlo: v sobě jsem uslyšela slova: „Došla jsi přesně
do toho bodu jako tenkrát otec. On kvůli tomuto
zemřel na rakovinu. Teď jsi na řadě ty.“

Žiji

To, že žiji, je nápovědou, že jsem to tenkrát zvládla. Desetiletí obcházená učební látka ležící na mém
schodě: „jak si nenechat ubližovat“ (jak lásku, kterou
se snažím dávat druhým, konečně žít i k sobě) přišla
na pořad dne. A nejenom to: s matkou jsme za další
čtyři roky, kdy ještě byla na živu, natolik daly naše
vztahy do pořádku, že kdybych o obratu z pohrdání,
urážek a nenávisti do stavu laskavé, hřejivé a moudré
lásky od někoho slyšela pouze vyprávět a neprožila
to na vlastní kůži, nikdy bych tomu nevěřila.
Rakovina není zlá, je to jen poslední pokus
„Boha“ přisunout nás k pravdě, kterou o sobě celé
roky odmítáme slyšet. Je to hrubý pokus – po všech
předchozích jemných nápovědách – abychom zdvihli lísteček s úkoly, který leží na našem schodě poznání. Abychom nemarnili čas nám k vývoji svěřený,
nepromrhali dar života a využili možnosti co nejvíc
toho na sobě vylepšit, dokud jsme ještě tady na světě.
Marně. Její ataky mi nedaly vydechnout. Vše jsem
ve stresu dávala dohromady a z posledních sil jsem
doběhla na poštu, chvíli před zavírací dobou. A tam
jsem zjistila, že jsem část listin zapomněla doma…
Vrátila jsem se a pohár přetekl, bouchla jsem jako
piliňáky, křičela jsem jako pominutá. Jenže jsem si
v tom řevu všimla, že proti ní vůbec nic nemám.
Čtrnáct let jsem jí totiž cíleně odpouštěla a věděla, že
„může všechno“ neboli má právo být, jaká je. Že nemám moc lézt jí do myšlenek a měnit tam cokoliv, co
ona změnit nechce, a ani to nemám chtít dělat. Ona
tam stála jako hájená boží bytost a mně došlo, že řvu
na sebe… Křičím všechnu tu bídu svého života, ponížení, které jsem si nechala líbit – a nejenom od ní.
To jsem snad musela být blázen, došlo mi, když jsem
sama dobrovolně strčila hlavu do chomoutu a myslela si, že to teď s ní nějak zvládnu. Věděla jsem s velkým „V“, že jsem se k ní vůbec stěhovat neměla. Že
celý život do mě (i do otce) „kopala“ a neměla jediný

!
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Vážná nemoc je odpověď na 		

neuspořádané
		životní poměry

Změn potřebných v konkrétním okamžiku na
určitém „schodě“ je tolik a v takové škále rozmanitosti, že lékaři nejsou toto schopní za pacienty rozluštit a přesný návod na uzdravování „jejich nitra“
stanovit. A navíc: pacienti zpravidla nic o potřebě
vylepšit své vlastnosti slyšet nechtějí! Tolik je v nás
laxnosti a pohodlnosti a pýchy projevující se postojem: ale já vím, co je správně, nic slyšet, a samozřejmě ani měnit, nechci… S tím vším by měli lékaři
počítat a nedovolit ze sebe dělat opraváře, k nimž
lidé nosí svá porouchaná těla (bez zájmu vzít za cokoliv nefungujícího zodpovědnost), jako by šli s autem do opravny.

Nezůstávejte se svými problémy sami.

Bohumila Truhlářová, www.cestastesti.cz, autorka pěti knih
o vztazích, duchovním léčení a životním poslání jednotlivce
i celého národa, se vám ráda bude věnovat.
Pište: b.truhlarova@gmail.com, volejte: 777 866 060.
Přijeďte na kurzy: 3.11. Hradec Králové, 9.11. Šumava,
17.11. Praha, 23.11. Brno
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Plísně

v dnešní době

Plísně ovlivňují koloběh života na Zemi, ale zároveň také působí přímo na náš
organismus. V přírodě je jejich funkcí rozklad určitých látek – ať již živočišného,
nebo rostlinného původu. Najdeme je kdekoli – v lesích, polích, zahradách,
v obytných a jiných objektech, hlavně ve vlhkém prostředí.
Autor: MUDr. Lenka Hodková

N

ěkteré dokonce žijí i v chladnějších klimatických podmínkách (viz plísně množící se
v chladničkách). Rozkládají živočišná i rostlinná těla, vyskytují se i v hrobkách. Známé
jsou smrti archeologů po otevření hrobek
faraonů a vdechnutí plísní a jejich spor. Toxiny plísní
tedy mohou způsobovat otravy nebo chronicky zatěžovat organismy, u kterých se po určité době rozvine
nepříjemné onemocnění, jež může makroorganismus zničit, což je vlastně cíl plísní.
Jak plísně přímo ovlivňují člověka a jak se dostávají do našeho organismu? Řada potravin - uvádí se
až 60 % - je napadeno plísněmi nebo jejich toxiny.
Po požití potravin napadených plísní může dojít
k výše popsaným zdravotním problémům. Může dojít přímo k intoxikaci, tedy otravě, nebo k chronickému působení plísní na organismus. Mezi nejvíce
zamořené potraviny patří oříšky, zelenina, ovoce,
semena, celozrnné produkty, cereálie, mouka a další
potraviny. Doma jsme nejčastěji svědky chleba napadeného plísní, pokud ho zavčas nezkonzumujeme,
ale mnohdy si balený chléb již z obchodu přineseme
se zárodky plísní. Jakákoli potravina napadená plísní
už není určena ke konzumaci, byť plíseň z povrchu
odstraníme. Musíme pamatovat na toxiny, které za
dobu, kdy se rozmnožila na potravině, stihla plíseň
vyprodukovat. Toxiny jsou termostabilní, to znamená, že se nerozloží žádným působením tepla.
V organismu pak působí zátěže, dráždění až velmi
těžká onemocnění, jako je například rakovina jater,
protože jde o kancerogenní (rakovinotvorné) látky.
Rakovina jater se dává do souvislosti s působením
aflatoxinu, který je produktem plísně Aspergilus flavus napadající zejména oříšky.

V lidském organismu se podle nejnovějších výzkumů vyskytuje 400 druhů mikroorganismů. Váží
skoro 1,5 kg, převážná část těchto mikrobů se vyskytuje v tlustém střevě. Jejich funkcí je rozklad tráveniny, tvorba vitamínů, školení imunitního systému
a držení patogenních organismů takzvaně na uzdě.
Mikroflóra přítomná ve střevě je pro člověka prospěšná, „hodná“. Dojde-li k jejímu narušení, přestává plnit svoji funkci strážce přirozené střevní mikroflóry a dochází k přemnožení patogenních, tedy
škodlivých a nemoci způsobujících mikrobů včetně
plísní.
Plísně v organismu začnou bujet. Ze střeva se začnou šířit krevní, lymfatickou nebo přímou cestou.
Některé z nich jsou velice invazivní, dokážou provrtat stěnu orgánu a šířit se na jiný. Takže ze střeva se
plísně lehce mohou dostat do močového traktu a na
pohlavní orgány, kde vyvolávají onemocnění a nepříjemné potíže. Invazivní plísně mohou způsobovat nejen lokální onemocnění, ale také onemocnění

11/2013

9

NAŠE
ZDRAVÍ

celého organismu, které může být i smrtelné.
Mnohé plísně kolonizují lidský organismus a způsobují trvalé potíže. Vytvářejí klidová stádia, takzvané
spory, které mohou v organismu přebývat poměrně
dlouho. Nastanou-li příznivé podmínky pro množení plísní, začnou se spory měnit v aktivní jedince a začíná opětná kolonizace. Tvorba spor probíhá nejen v lidském organismu, ale také v přírodě.
Spoustu plísní můžeme tedy i vdechnout.
Co způsobuje narušení střevní mikroflóry a převládnutí plísní? Může to být trvalý zánět vzniklý ve
střevě následkem příjmu potravinových alergenů,
infekčního nebo jiného onemocnění
střeva. Na vině je dále zneužívání antibiotik, která dokonale vybijí normální
mikroflóru, hormonů, ať již v podobě
antikoncepce či hormonální substituce, léků - kortikoidů. Další množení
plísní je umožněno oslabením imunity
u daného člověka. Jde o lidi s defekty
imunity vrozenými nebo získanými včetně AIDS.
Ohroženi jsou i lidé po transplantaci orgánů a uměle
imunosupresovaní.
Plísně milují těžké kovy a cukry, potřebují je ke
svému životu. Takže tkáně, které jsou zatížené toxiny, jsou snáze napadány plísněmi. Vůči plísním jsou
oslabeni také diabetici se svojí poruchou metabolismu cukrů.
Co všechno mají plísně v našem organismu na
svědomí? Jaké konkrétní problémy nám způsobují? Je jich celá řada. Plísně dokážou oslabovat imunitu, zejména tím, že likvidují slizniční obranné
protilátky třídy IgA. Kolonizací ve střevech způsobují vznik zánětu, jehož následkem pak dochází ke
špatnému vstřebávání minerálů a vitamínů. Mohou

v organismu vyvolat i alergické reakce, dokonce i na
sebe samé. Stimulují chuť na sladké, právě proto,
že sladké potřebují ke svému životu. Kromě specifických toxinů produkují formaldehyd, acetaldehyd, kysličník uhličitý, což jsou další jedy ovlivňující stav organismu včetně překyselení. Jsou to další
nepříjemné toxiny. Zatěžují játra, ledviny, centrální
nervový systém, lymfatický systém. Způsobují únavu, předráždění, kloubní potíže, zažívací problémy,
gynekologické výtoky, záněty varlat, vaječníků, prostaty, předkožky, ledvin, potíže spojené s močením
(pálení a řezání při močení), záněty vedlejších dutin
nosních. Mohou stát za předrážděností i depresivními náladami. Kolonizují
i dýchací cesty, mohou být zdrojem trvalých kašlů. Často žijí v symbióze se
stafylokoky a herpes viry. Přidáme-li
sliznici zatíženou těžkými kovy, můžeme počítat s urputnými afty v ústní
dutině, krvácejícími dásněmi, bolavými
ústními koutky. Mohou vést až ke změnám chuti i čichu. Na kůži i nehtech mají výrazné projevy. Plísně mohou stát za postižením prakticky jakéhokoli
orgánu. O vedlejších dutinách nosních již zmínka
padla, stejně tak je potřeba zdůraznit, že i opakované záněty středouší mohou být způsobeny plísněmi.
Podobně i astmatické záchvaty, záněty průdušek.
Dost často se na plísně ale v této souvislosti nemyslí.
I záněty hrtanu – opakované laryngitidy - můžeme
připsat kromě virů také plísním. Toxiny plísní též
působí na různé tělesné orgány. Zatěžují játra, mohou být karcinogenní. Mohou mít vliv i na převodní
systém srdeční, kvůli jehož zatížení se u dotyčného
člověka mohou objevovat srdeční arytmie. Přidáme-li vztahy čínské medicíny a podíváme-li se na plísně,

Plísně
zatěžují
náš organismus
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které proniknou ze střeva až do horních pater trávicího systému, tedy do tenkého střeva a do žaludku,
pak působení plísní a zejména jejich toxinů v těchto
oblastech může vést i k intoxikaci slinivky, oslabení
její funkce a vzniku diabetu. O plísních ve žlučníku
a žlučových cestách se musíme zmínit rovněž. Plísně se spolupodílejí i na krevních onemocněních, na
poruchách srážlivosti, ovlivnění funkce krevních
destiček. A tak bychom mohli pokračovat orgán po
orgánu, protože plísně nevynechají v podstatě nic.
Ještě problematičtější jsou ale celková onemocnění, která plísně mohou vyvolat, protože jsou dost
často i v dnešní době smrtelná. A to i přes podávání
systémových antimykotik.
Se kterými plísněmi se můžeme v běžném životě potkat nejčastěji? Jsou to plísně rodu Candida,
Aspergilus, Mucorales, Histoplasma a jiné. K nejběžnějším patří Candida albicans. Způsobuje lokální
ale i celková onemocnění. Jde o kvasinku, která se
množí pučením, díky své přilnavosti kolonizuje kůži
a sliznice, může však proniknout i hlouběji do tkání
a být příčinou kandidové sepse s fatálním průběhem.
Kandidy jsou adaptované na člověka, a to celosvětově. Jsou příčinou i nosokomiálních (nemocničních)
nákaz. U oslabených lidí mohou být velmi závažnou
až smrtelnou komplikací. Povrchovým onemocněním, které kandida způsobuje, je takzvaná moučnivka – spor projevující se bílými povlaky na sliznicích
dutiny ústní. Dále je původcem močopohlavních
onemocnění, v gynekologických cestách způsobuje
tvarohovité značně svědivé výtoky.
Aspergilus flavus je houba vláknitá, která se
přenáší vzduchem a způsobuje zejména plicní onemocnění, zvláště u astmatiků a bronchitiků. Způsobuje záněty dutin, postižení oka i centrálního
nervového systému. Poškozuje játra svým toxinem
– aflatoxinem.
Mucorales jsou plísně postihující dýchací cesty,
ale i kůži nebo trávicí trakt. Mají téměř stoprocentní
smrtnost.
Další plísně není důležité detailně probírat, není
to předmětem tohoto článku. Je potřeba, abychom si
uvědomili, že plísně existují a že nám mohou způsobit velmi nepříjemné situace a onemocnění.
Jak se plísní můžeme zbavit? A lze to vůbec přírodní cestou? Ano, pochopitelně lze. Stačí se zamyslet nad tím, jak a kde žijeme, jak se stravujeme, jaká je
naše imunita. Pak je třeba si uvědomit, co mají plísně
rády, co potřebují ke svému životu.
Začneme-li se sebou, pak k tomu, abychom se vyhnuli plísním nebo se zbavili těch, které již máme ve
svém organismu, musíme změnit zejména stravovací
návyky. Měli bychom zjistit, zda nejsme alergičtí na
nějaký druh potravin. V současné době je to zejména mléko, jmenovitě mléčná bílkovina, a lepek. Dále
je potřeba pečovat o střevo a odstranit dysmikrobii.
Je nutné v jídelníčku vynechat cukr v jakékoli podobě. To znamená, že na přechodnou dobu musíme
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vyloučit ovoce. Ideální jsou rýžovo-zeleninové dny.
Dále je třeba detoxikovat od plísní všechny plísněmi zanesené orgány včetně těch, které přímo trpí
plísňovým onemocněním. V neposlední řadě využít
bylin s protiplísňovým účinkem, jichž je k dispozici
celá řada. Z preparátů Diochi doporučuji pít čaj
Lapacho, který má výrazné protiplísňové účinky. Lapacho můžeme použít i v případě gynekologických výtoků, k výplachům. Gynekologické
potíže můžeme zpravidla řešit i Estrozinem nebo
Androzinem. Další preparát s protiplísňovým
působením je Intocel. Má výborné
účinky celkové i lokální (výhodné
využití k místní aplikaci například při kožních nebo vlasových
plísních). V každém Diochi preparátu je minimálně jedna bylinka, která má protiplísňový
účinek, jmenujme například
Vista Clear, Baktevir, Venisfér.  Z čajů je to kromě Lapacha Uncaria tomentosa,
Prunella vulgaris, Aloysia,
Cymbopogon a Smilax.
Bioinformační bylinné kapky
s fytohormony pro každou ženu,
www.diochi.cz

Na závěr je třeba dodat, že
musíme zlepšit stav imunity organismu. Vzhledem
k tomu, že protiplísňová imunita sídlí v ledvinách, je
třeba vylepšit i funkci ledvin. Pokud budeme dodržovat určitá pravidla, plísně pro nás nebudou neřešitelným problémem.
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Oměj 								
šalamounek
Oměj šalamounek (Aconitum nepellus) je vytrvalá
rostlina z čeledi pryskyřníkovité (Ranunculaceae). Rod
Aconitum zahrnuje asi 200 druhů, které rostou na
severní polokouli. Nejvíce se jim daří na horských loukách
a březích potoků, kde vystupují až do výšek 2500 m.
Autor: prof. RNDr. Jiří Patočka, DrSc., Hana Jeřábková

R

ostlina na fotografii byla pořízena v Pyrenejích, v katalánském údolí Valle de Bohi.
Rostla na pastvině, ale kolem ní bylo více
jak dvoumetrové kolečko nespasené trávy.
Důkaz toho, že zvířata dobře vědí, že tato
až 150 cm vysoká rostlina s mnoha krásnými modrofialovými květy je jedovatá. Jedovaté jsou
všechny druhy omějů a byly proto často využívány
v travičství lidí i zvířat. Nejčastěji je lidé v minulosti
využívali k trávení vlků. Ne nadarmo se jeden z druhů oměje jmenuje oměj vlčí mor (Aconitum vulparia).
Toxické účinky oměje byly dobře známy již v antickém Řecku, kde byla rostlina a z ní připravený
jed nazývány akonitos. Řekové byli přesvědčeni, že
vzešla spolu s některými dalšími toxickými a jinak
nebezpečnými rostlinami z jedovatých slin Kerbera,
mytologického trojhlavého psa, který střežil vchod
do podsvětí. Řekové používali akonitos k napouštění
jedovatých šípů, ale na ostrově Chios bylo povoleno
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tento jed aplikovat i těžce nemocným starým lidem
při eutanazii. Obrovského rozsahu doznalo využití
oměje profesionálními traviči ve starověkém Římě.
Přestože i pouhé pěstování rostliny bylo trestáno
smrtí, oměj měl na svědomí tisíce zmařených životů.
Středověká Evropa se začala o oměj zajímat
v 16. století a byly s ním konány dokonce i experimenty na lidech. Nejznámější pokus s omějem provedl v roce 1524 George Caravito, který jej podal
dvěma Korsičanům odsouzeným na smrt. Jeden
z nich po několika hodinách zemřel, druhý, kterému
byl podán protijed, se do tří dnů uzdravil. Těmto pokusům byl přítomen i Caravitův žák Pietro Andrea
Gregorio Mattioli, botanik a lékař italského původu,
autor světoznámého díla „Herbář neboli Bylinář“,
které vyšlo v Praze u Jiřího Melantricha z Aventina roku 1562. O české vydání herbáře se zasloužil
Tadeáš Hájek z Hájku. Když byl roku 1554 Mattioli
povolán jako osobní lékař arciknížete Ferdinanda

HISTORIE
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Tyrolského do Prahy, kde prožil následujících deset
let života, zopakoval zde také pokus s odsouzencem
na smrt, kterému podal jedovatý oměj.
Jako všechny jedovaté rostliny i oměj měl své
nezastupitelné místo v lidové medicíně. Využívala se
zejména hlíza, ale někde také nať. Droga v přiměřených dávkách zmírňovala neuralgické bolesti, snižovala horečku a ve formě tinktury se užívala při dně
a ischiasu. V Českém herbáři z roku 1899 se o oměji
píše: Listí potřebuje se proti dně a ochrnutí; kořen,
ač má větší moc, užívá se méně. Oměj prospívá při
zánětech, a sice tinktura zhotovená takto: Nať lisuje se v čase, kdy rostlina kvete; šťáva pak smíchá se
s vínem a nechá 12 dní na teplém místě, pak se slije.
Užívá se jí proti dně, závrati, bolení hlavy, chrlení
krve, kašli, záškrtu, zánětu očí, měchýře. Dnes je
oměj využíván v homeopatii u akutních infekčních
onemocnění, při neuralgických bolestech zubů, hlavy a páteře a při potížích vzniklých po úleku či šoku,
např. koktání nebo nočním pomočování.
Oměj obsahuje několik toxických diterpenoidních alkaloidů, z nichž nejznámější je akonitin, jeden
z nejprudších a nejrychleji působících rostlinných
jedů. Nejvíce akonitinu je v listech a v hlízách (okolo
0,5 %). Příznaky otravy se objevují již po požití asi
0,2 mg akonitinu. Smrtelná dávka pro člověka je asi
3 až 6 mg, což představuje jen několik gramů kořene.
Již několik minut po požití se dostavuje pocit mravenčení a ztráty citlivosti v dutině ústní, který se dále
šíří na celou hlavu, na končetiny, prsa, záda a pánev,
až nakonec dojde ke znecitlivění celého těla. Otrava je doprovázena nadměrným pocením, zvracením
a průjmem, poklesem tělesné teploty, poruchami

Kvetoucí oměj šalamounek

srdeční činnosti a svalovou slabostí. Charakteristickým znakem je úzkost a strach z blížící se smrti.
K té dochází během několika málo hodin v důsledku zástavy dechu. Prognóza neléčené otravy je velmi špatná, proto je nezbytné co nejrychleji přivolat
lékařskou pomoc. Podaří-li se však udržet činnost
srdce a dýchání, lze přežít i těžkou otravu.
Novější výzkumy ukazují, že akonitin a některé jeho méně toxické deriváty připravené synteticky
nabízí možnost využití v současné medicíně. Jejich
protinádorové účinky by mohly najít uplatnění v onkologii. Současně jsou intenzivně zkoumány i další
druhy omějů, u nichž vedle botanického výzkumu
probíhá i výzkum farmakologický a toxikologický.
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Co je
tlusté střevo

Tlusté střevo je konečná část trávicího systému. Měří asi 1,5 m a jeho
šířka se pohybuje kolem 7 cm. Má tvar trubice, jejíž stěny nejsou příliš
silné. Dělí se na několik částí. Je to slepé střevo, vzestupný, příčný
a sestupný tračník, esovitá klička, poslední částí je konečník, který je
vyústěním tlustého střeva ven z těla a plní funkci vypuzování výkalů.
Autor: Hana Grasslová

Funkce tlustého střeva
Řídí přepravu kalů
Rozložené kašovité zbytky stravy sestupují z tenkého do tlustého střeva, kde probíhá další vstřebávání, čímž
se zahušťují a vytváří se stolice. Stolicí odchází z těla ta část přeměněné a zužitkované stravy, kterou již tělo
nepotřebuje a ani neumí zpracovat. Tlusté střevo je takzvaný „ správce nad stokami“, z něhož odchází to, co se
proměnilo. Na vylučování stolice se vedle tlustého střeva podílejí i plíce jako párový orgán. Když střevo nepřepravuje kaly, jak by mělo, dochází například k zácpě nebo naopak k průjmům, je slyšet kručení v břiše, dostavují
se bolesti. Spojitost mezi tlustým střevem a plícemi může vést například k tomu, že při nedostatečné průchodnosti stolice dochází k pocitům dušnosti v hrudi, kašli a podobně.
Řídí tělesné tekutiny
Vstřebávání v tlustém střevě se týká hlavně tekutin, jejichž ubýváním „tzv. procesem vysušování“ se kašovitá
hmota trávené stravy zahušťuje a proměňuje ve stolici. Tlusté střevo má tudíž vliv i na stav tekutin v organismu
a jeho onemocnění proto mohou vést k poruchám množství, cirkulace a kvality tělesných tekutin. Při nedostatku energie nastává v tomto orgánu chlad a prázdnota a vznikají průjmy, kručení v břiše a bolesti. Při nadbytku
vzniká horkost, dochází k vysušování a nedostatečnému zvlhčování a vznikají zácpy.
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Použití přípravků Diochi při
disharmonii v oblasti tlustého střeva:

Jaké jsou nemoci tlustého střeva?

Opět bych rozdělila oslabení na dvě základní části. A to oslabení z nedostatku energie
a z přebytku.
Jako jednu z pomůcek při určení vezmeme stav
stolice a to, jestli u dotyčného převládají průjmy,
nebo zácpy.

Nedostatek (průjmy)
Inzerce

•Zánět slepého střeva. Jde vlastně o zanícení červovitého výběžku slepého střeva, který se nachází
v horní části tlustého střeva.
•Hemoroidy. Jde o onemocnění posledního úseku
tlustého střeva, konečníku. Kolem svěrače dochází
ke zvětšení a zduření žilního pletence. Hemoroidy
mohou být vnitřní i vnější. V některých případech
dochází k vyhřeznutí části střeva. Problém vzniká
hlavně při defekaci, která je velmi bolestivá. Ve stolici
se objevuje jasně červená krev.
•Syndrom dráždivého tračníku. Jde o funkční onemocnění. Nemocný reaguje na sebemenší podněty
nepříjemným kručením ve střevě, křečemi, nutkáním
na stolici, která může být buď průjmovitá, nebo naopak velmi hutná. Objevuje se častá plynatost a velmi
nepříjemné pocity ve chvílích, kdy se to nejméně hodí.
•Meteorismus. Plynatost je velmi častá a nepopulární. Jde o nadměrné tvoření plynů ve střevě, které
způsobuje nadýmání a bolesti břicha. Plyny buď odcházejí samy a často, někdy i nekontrolovaně, nebo se
hromadí ve střevě.
•Ulcerózní kolitida (Idiopatická proktokolitida).
Je to chronické onemocnění sliznice tlustého střeva.
Začíná výlučně v konečníku. Je to zánětlivé onemocnění se vznikem vředů. Projevuje se podobně jako
Crohnova nemoc průjmy, slabostí, nechutenstvím. Ve
stolici se objevuje krev.
•Crohnova nemoc. Je to chronické zánětlivé onemocnění kteréhokoliv úseku trávicího systému. Nejčastěji se projevuje na přechodu tenkého a tlustého
střeva, má však tendenci se šířit. U této nemoci vznikají zánětlivé vředy, které se hojí jizvami, ty mohou
v konečném důsledku zúžit průchodnost střev. Je to
neinfekční onemocnění způsobené kombinací genetických vloh a vlivu životního stylu. Nemocný má
časté a úporné průjmy, bolesti břicha, horečky, projevuje se u něj nechutenství, hubnutí, ztráta energie
a špatné vstřebávání živin.
•Divertikulární choroba je charakteristická tvorbou výchlipek (výrůstků) v tlustém střevě. Jde o výhřezy sliznice, které mohou zadržovat stolici a způsobit tak zánětlivé onemocnění. Pokud se nemoc
projeví, může pacient trpět kolikovitými problémy,
poruchou vyprazdňování a zánětlivými příznaky.
•Nádory. Nádor může být benigní (nezhoubné),
nebo maligní (zhoubné) povahy. Jde o nepředvídatelný nárůst a množení buněk. Mezi benigní nádory
v tlustém střevě patří tzv. polypy. Nádory se projevují nepravidelností a zúžením proužku stolice, pacient má pocit neúplného vyprázdnění. Ve stolici se
objevuje světlá či tmavá krev, někdy není okem postřehnutelná. Mezi další příznaky patří zažívací potíže, plynatost, únava a nechtěný úbytek na váze.
Mezi nemoci tlustého střeva by se mohly zařadit
i infekční choroby trávicího traktu jako salmonelóza,
úplavice, žloutenka, břišní tyfus apod.

Přípravky žluté ( Sagradin, Intocel,
Burrito)
Přípravky fialové (Baktevir, Dinavir,
Černohlávek, Růže stolistá, Deviral)
Přípravky oranžové (Astomin,
Supracid, Aloisie trojlistá)
Bioinformační bylinné kapky
s pozitivními účinky na tenké
a tlusté střevo.
www. diochi.cz

Přebytek (zácpy)

Přípravky modré (Diocel, Diocel biominerál,
Smilax, Androzin)
Přípravky zelené (Detoxin, Vista Clear, Smil
písečný, Citronová tráva, Achyrocline)
V obou případech je vhodný přípravek Viraimun.
V případech infekčních chorob trávicího traktu
pak Sagradin, Deviral, Vista Clear, Intocel
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Tlusté střevo

z pohledu
celostní medicíny

Univerzitní medicína má o tlustém střevu celkem jasno. Tento orgán je
dostatečně probádán anatomy, histology, biology, mikrobiology či chirurgy
a interní medicína (speciálně proktologie) má široké diagnostické možnosti.
Otázka terapeutická není již tak optimistická. Proč? Chemo-techno medicína
o tlustém střevu ví zlomek skutečnosti. Například imunologové ještě ne zcela
docenili jeho zásadní význam pro fungování imunitního systému. Pediatřineonatologové již dlouho vědí, že právě střevo (společně s brzlíkem) má pro
rozvoj imunitního systému klíčovou roli. Chápou bazální význam kojení
a výživy obecně. Tam, obávám se, však znalosti končí. Podívejme se tedy na
tento fascinující orgán širším medicínským pohledem…
Autor: MUDr. Tomáš Lebenhart

Č

ínští starověcí lékaři i ajurvédští mistři propojeni s univerzálním vědomím bezpečně znali
význam střev (jakož i dalších orgánů) pro náš
tělesný i duševní život. Již před tisíci let tvrdili,
že smrt číhá v tlustém střevu. Tak vysoce a zásadně
hodnotili jeho funkce. Řekněme si proč.
Dle seriózních vědeckých poznatků v lidském
tlustém střevu žijí řádově desítky tisíc různých mikroorganismů. Většina studií hovoří o počtu mezi 30
a 40ti tisíci druhy! Jde většinou o bakterie a dále parazity – od nitrobuněčných až po viditelné pouhým
okem, viry, plísně a spousty dalších atypických fagocytujících a parazitujících životních mikroforem. Jde
bez nadsázky o intenzivní a nesmírně bohatý život
v našem těle. Anatomové vědí, že u tlustého střeva
– roztáhly-li by se jeho nespočetné výchlipky (klky)
do plochy, dostaneme se u dospělého člověka k menšímu fotbalovému hřišti. Na této ploše v nás to žije!
Většina bakterií a kvasinek je nám užitečná a aktivně
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se zapojuje do metabolických a imunitních dějů. Bez
nich bychom nepřežili ani týden. Pak ale na sliznici
tlustého střeva žijí i vysoce nepřátelské a nebezpečné
organismy, jež nám usilují o život. Nonstop produkují jedy. Ty nasává lymfa a filtruje je do kapilární
krve. Pak toxiny putují celým tělem včetně mozku…
Na poměru přátelské a nepřátelské mikroflóry se
podílí naše životospráva a mysl. A opačně: unikátní
složení života v našem tlustém střevě zákonitě ovlivňuje naše tělo i mysl!
Neznalost propojení tlustého střeva a mysli je
hlavním deficitem vědecké medicíny. Tvrdím, že velká většina depresí, schizofrenií a psychóz má zdroj
právě v tlustém střevě! Malý příklad, jak složení
mikroflóry přímo ovlivňuje psyché. Nejrozšířenější
plíseň (převážně u žen) je Candida albicans. Je-li přemnožena, má přirozenou snahu šířit se organismem
pomocí neviditelných vláken. Zakládá další kolonie.
V gynekologickém ústrojí (svědivé bělavé výtoky),
ale i v mozku. Tam prioritně míří většina infekce.
Proč? Protože mikrosvět je inteligentní a vysoce organizovaný. Byl zde milióny let před námi a pravděpodobně tu bude i milióny let po nás… Je informovaný o tom, že v mozku jsou klíčová centra pro naše
myšlení, pocity a chování. Candida potřebuje ke své
prosperitě cukr. Tak ona si v našem chuťovém centru pomocí informačních toxinů zařídí, aby měl člověk zvýšenou chuť na sladké… O toxinu parazita
toxocara se ví, že mění myšlení ve smyslu sníženého
pudu sebezáchovy - zjištěna
v mozku mnoha řidičů,
kteří zahynuli následkem nevysvětlitelně
riskantní jízdy. Parazit potřebuje v jistém vývojovém stádiu do země! A tak si
to „zařídí“.
Jak se tedy racionálně starat o své
tlusté střevo? V tom
částečně tkví umění žít.
Za prvé, by každý
měl jíst a pít
tak, aby

mu (si) neubližoval. Z tohoto hlediska jsou největším
nebezpečím antibiotika (zbytečně pro jistotu podávaná, jež zničí většinu naší spolupracující flóry), další
zbytečná chemie včetně potravinové, lepek (zalepuje
klky a umožňuje tak plesnivění, lymfatickou drenáž),
cukr (živí plísně) a kravské mléko + většina jeho produktů, které nejsou přirozeně zkysané. Dále je vhodné držet životosprávu v souladu se svým metabolic-

Je důležité se svým tlustým 		
		střevem myšlenkově 		
komunikovat
kým typem. Moudrými systémy jsou tradiční čínská
medicína nebo ajurvéda. Občasné půsty dle potřeby
či jiné přirozené střevní očisty. Občasné užívání zelených řas Spirulina, Chlorella, eventuálně zeleného
ječmene.
Dalšími vhodnými a mnou dobře vyzkoušenými
produkty jsou Treepala – univerzální ajurvédská detoxikace - nebo například Baktevir. Existuje samozřejmě celá řada dalších přírodních produktů.
Neméně důležitá je i mentální stránka. Je dobré se svým tlustým střevem myšlenkově komunikovat… představovat si ho čisté, svěží, růžové, veselé… Děkovat mu za jeho nesmírnou práci, naučit
se mít ho rád. Každý orgán v našem těle má i svůj
symbolický význam. Tlusté střevo značí naši minulost. Jeho obsah je výtvorem příjímání (ústa), trávení
(žaludek) a analýzy (tenké střevo). Patří neprodleně
ven! Jedná se o toxický odpad. Zácpa je varovným
signálem! Totéž by se mělo dít na úrovni myšlení.
Jednou provždy pryč se starými programy, minulostí
v naší hlavě. Zácpa je ve vaší hlavě! Neochota, strach
zbavovat se radikálně svého mentálního odpadu.
Rakovina konečníku a sestupného tračníku – tak
častá, má zdroj právě zde!
I informační medicína (např. homeopatie, řízená
detoxikace dr. Jonáše, autopatie) je velice důležitý arzenál pro uzdravení tlustého střeva. Mnohé deprese
mohou být vyléčeny velmi rychle ozdravením tlustého střeva. Poslyšte kacířskou myšlenku (podloženou
osobními zkušenostmi): Jako většina ekzémů NEPATŘÍ do ordinací dermatologů, tak většina depresí a psychóz NEPATŘÍ do
ordinací psychiatrů! Stačí se podívat
na výsledky, kolik lidí se touto cestou
UZDRAVÍ?
Zcela mimořádně optimistické
jsou výsledky autopatie ze vzorečku
stolice… Je to téma na dlouhé povídání. Pro zájemce: www.autopatie.
cz V tlustém střevě se skrývá smr,
a také se v něm skrývá uzdravení! Na
to vemte jed! Svůj vlastní. A transformujte ho v LÉK – to je autopatie!
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Koupelna		
Koupelna a toaleta jsou prostory, kterým se velmi těžko hledá to správné
místo. Naši předkové toto správné místo znali velmi dobře: venku, mimo
interiér domova. Ano, toto je to nejlepší místo, protože jak v koupelně, tak na
toaletě se zbavujeme všeho nepotřebného, a proto by v interiéru správně vůbec
neměly být. Ale jako u všeho ostatního, vyhrála v našem životě lenost, a tak si
koupelnou a toaletu dáváme téměř až k posteli. Ale horší umístění asi již těžko
budete hledat.
Autor: Ing. Jiří Černák

T

yto dvě místnosti patří podle Feng Shui
k energii elementu voda, energii vždy klesající
a odcházející pryč. Proto nám odvádějí energii pryč z našeho domova. Měli bychom tedy
věnovat velkou pozornost tomu, aby nám jí
odcházelo co nejméně. Již z tohoto důvodu vzniklo
pravidlo, že dveře do koupelny i na toaletu musí být
vždy zavřené. V případě toalety se doporučuje mít
zavřené i víko prkénka na záchodové míse. Jde zde
také o to, že tím bráníme pronikání nepříjemných
pachů do ostatních prostor interiéru.
Protože se v koupelně a na toaletě zbavujeme tzv.
„nečistého“, je velmi důležité v těchto prostorách
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udržovat co největší pořádek a čistotu. Měli bychom
opravdu dbát na to, aby se nám zde neusazovala
žádná špína, prach, neměli bychom zde mít věci jen
tak poházené. V koupelně i na toaletě by měl být
daný řád, jak máme různé věci umístěné a uklizené.
Každá věc by měla mít svoje místo i funkci. Je velmi
důležité neskladovat zde nic, co nefunguje či co již
delší dobu nepoužíváme. Takže žádné staré toaletní
věci jako mýdla, šampony, lahvičky od mýdel, staré
zubní kartáčky apod. Pokud koupelnu užívá vícečlenná rodina, pak by osobní toaletní věci každého
člena měly mít své předem dané místo. To se týká
hlavně zubních kartáčků. Ideální je, když je kartáček umístěn na závěsném háčku či úchytu. Dáváme-li totiž kartáčky do kelímků či hrnečků a skleniček, usazuje se v nich vlhko a to je velmi živná
půda pro bakterie, které napadají celý kartáček. Ten
si vkládáme do úst a koledujeme si tak o různé záněty dásní či ústní dutiny apod.
Koupelna a toaleta jsou také prostory, kde díky
vodě vládne dost vlhko, které je bohužel velmi
dobrou půdou pro tvoření bakterií, plísní apod. Je
tedy důležité, abychom zde udržovali co největší
sucho. Proto bychom měli po každém použití toalety a koupelny zajistit, aby po nás nezůstávala nikde žádná voda, a vše do sucha vytřít. Sucho bude
přispívat i k celkové čistotě prostoru a podporovat
naše zdraví a imunitu.
Vzhledem k tomu, že energie elementu vody jsou
klesající, měli bychom se klesání energie bránit tím,
že posílíme energie vzrůstající. K tomu můžeme
využít element dřeva a ohně. Použijeme tedy např.

ZDRAVÉ
BYDLENÍ

		 a toaleta

Koupelna musí být čistá

barvy v zelených a červených odstínech (od růžové
přes oranžovou a červenou až po vínovou). K tomu
můžeme využít obklady, dlažbu ale také doplňky,
jako jsou ručníky, osušky, kartáčky na zuby, lahvičky s mýdlem či šamponem apod.
Vzrůstající energii vytvoříme i pomocí vertikál.
Proto bychom v koupelně a na toaletě měli dávat
vše na výšku. Opět k tomu můžeme využít obklady, kdy jednotlivé dlaždičky dáváme na výšku, nebo
vertikální bordury. Můžeme ale také pověsit na výšku ručníky či osušky, všechny lahvičky a kartáčky mít „na stojato“ atd., využít i různých designových motivů na obkladech, které budou směřovat
vzhůru.
Pokud je v koupelně či na toaletě okno, je určitě
vhodné sem umístit rychle rostoucí rostliny.
Čeho bychom se měli v interiéru vyvarovat?
Je velmi nebezpečné, pokud je toaleta a koupelna
umístěna přímo uprostřed interiéru. V takovém
případě odčerpává energii z celého prostoru. Energii pak ztrácejí všichni členové rodiny a může se to
dlouhodobě projevit nemocemi, depresemi, ztrátou
radosti, zpomalením, leností, nechutí do dalšího

života. Proto bychom se takovému interiéru měli
vyhýbat. Nevhodné je také umístění toalety přímo
naproti vchodovým dveřím, vyvolává to velmi nepříjemný pocit při příchodu domů. To se opět může
dlouhodobě projevit tím, že se domů nebudeme
vracet rádi. Velmi nevhodné je umístění koupelny
a toalety jako součásti ložnice, kdy je přímý vchod
do koupelny a na toaletu z místnosti, kde spíme.
Zde opravdu dochází k velmi silnému odčerpávání energie, kterou naopak potřebujeme získat do
druhého dne. Toto uspořádání bychom opravdu
nedoporučovali.
Když si uvědomíme, že element vody patří
i k energii toku peněz, význam koupelny a toalety se poměrně zvýší. Proto dbejte na to, aby tudy
energie pokud možno neodcházela pryč. Mohlo by
to znamenat, že od vás budou „odtékat“ i vaše peníze. Je velmi důležité ubezpečit se, že nám nikde
nic nekape, že jsou všechny odtoky funkční, že nám
neprotéká záchod apod.
Ing. Jiří Černák
kouč a poradce feng-shui
jirka@byu.cz, www.byu.cz

11/2013

19

BALNEA

Živá voda
						mezi uhlím
Přestože by se mohlo zdát, že krajina
kolem severočeského Mostu může
jen těžko nabídnout víc než rozlehlé
povrchové doly na hnědé uhlí zející v ní
jako otevřené rány, opak je pravdou.
I tady najdeme místa nenahraditelná
pro naše mnohdy těžce zkoušené zdraví.
Autor: Kristýna Horáková

Pramen jako lék i zboží

Jedna z nejvíce ceněných minerálních vod, která se
po staletí vyváží do celé Evropy i do zámoří, pramení
v Českém středohoří ve městě Bílina, pod majestátním vrcholem znělcového masívu vrchu Bořeň. Z téměř dvousetmetrové hloubky se zde čerpá Bílinská
kyselka, prověřený pomocník v léčbě respiračních
chorob a gastroenterologických potíží.
Název města měl původně označovat bezlesé
místo, nebo protékající bílou řeku. V 10. století zde
byl vybudován hrad. První zprávy o léčivých vodách v okolí Bíliny pocházejí z první poloviny 16.
století od Václava Hájka z Libočan. V té době už se
zdejší minerální voda plnila do hliněných džbánků, zalévala voskem a rozvážela do širokého okolí,
z nedostatku pitné vody v oblasti se ale používala
i pro domácí potřebu. Od roku 1761 byly všechny tři
tehdejší prameny kyselky svedeny do pískovcových
zásobníků a obehnány vysokou zdí. Věhlas léčivých vod z Bíliny se dál šířil, takže za pár desítek let
měla odběratele i v zahraničí. Majitel zdejšího panství, kníže František Josef z Lobkovic, musel kvůli
zvýšenému odbytu provést nákladné adaptace pramenů a postavit novou stáčínu a balírnu, ze kterých
se postupně stal nejmodernější podnik svého druhu
v tehdejší rakousko-uherské monarchii vydávaný za
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symbol hygienické čistoty a dokonalé kvality práce.
Byl prvním podnikem v rakousko-uherské monarchii poháněným centrálním elektromotorem, jehož
energie byla rozváděna po budově pomocí transmisí
s plochými řemeny. Celý závod i lázně Bílina s parkem byly rovněž vybaveny elektrickým osvětlením,
což bylo s hrdostí zachycováno na všech tehdejších
rytinách a fotografiích. Zatímco koncem 18. století
bylo rozesláno kolem 40 000 džbánků, v roce 1900
už jich bylo téměř 4,5 miliónu. Musela být postavena hrnčírna, kde se džbánky vyráběly, z této doby
pocházejí také první budovy lázní Bílina. Rozesílka
Bílinské kyselky a Zaječické hořké vody, o níž ještě
bude řeč, je dokumentována v archiváliích rodu Lobkoviců už od roku 1664. Na přelomu 18. a 19.století
se kyselka vyvážela až do Moskvy a Petrohradu, ale
největší rozmach ji čekal teprve na přelomu 19. a 20.
století. Tehdy se vyvážela skutečně do celého světa.
O proslulost a široké využití minerálních zdrojů na
Kyselce se podstatně zasloužil geolog a balneolog
Franz Ambrozius Reuss (1761-1830), který působil
jako lázeňský lékař v lobkovických lázních. Potvrdil
blahodárné účinky nejen Bílinské kyselky, ale i hořké
vody pramenící v nedalekých Zaječicích. Vydal dílo
horopisu severozápadního Středohoří a Mineralogický zeměpis Čech. Knihou Přírodopis Bílinské
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kyselky rozšířil věhlas lázní v Bílině až za hranice
tehdejšího mocnářství. F. A. Reuss, doktor farmacie
a filosofie, od roku 1808 horní rada, posléze vrchní
ředitel podniků lobkovického panství v Bílině a rovněž člen Královské české společnosti věd v Praze
a dopisující člen vědecké společnosti v Gottingenu, je
nazýván otcem české balneologie. Jeho vztah k české vlasti vyjadřuje jeho životní krédo: “Hanebno jest
v zemi pobývati a k vlasti se neznati”. Reuss byl současně i velkým propagátorem využívání uhlí, které
bylo sice již dávno známé, ale příliš se neuplatňovalo.
Pokládal je za levný a učinný zdroj tepelné energie
schopný nahradit tradiční dřevo. Možná i proto se
začínalo s pravidelnou těžbou uhlí právě zde, v okolí
Bíliny a Duchcova.

Zdravé bublinky z nitra Země

Minerálka z Bíliny je díky hlubinnému a technicky
dokonalému jímání naprosto sterilní a do lahví se dostává v ryze přírodním stavu. Díky vysokému obsahu oxidu uhličitého je přirozeně perlivá, což spojuje
její blahodárné účinky s příjemnou chutí stolní vody.
Perlivost kvalitních minerálních vod chtěli výrobci
napodobovat již od 18. století. Hlavním problémem
tehdejších chemiků by onen “rozpuštěný vzduch”
uvnitř vody, jak se tehdy říkalo kysličníku uhličitému. Postupy výroby napodobenin perlivých vod byly
záhy objeveny a dnes jsou známy jako umělé sycení
kysličníkem uhličitým, karbonizování. Perlivost Bílinské není výsledkem umělého sycení kysličníkem,
nýbrž dlouhodobého rozpouštění plynů ve vodě.
V podzemí se za velkého tlaku a zvýšené teploty
prodírají bubliny plynu skrze minerální vodu mnoho
let a rozpouštějí se v ní stejně jako ostatní minerály.

Nasycení Bílinské je mnohem jemnější a pro zažívání příjemnější. Díky nízkému obsahu železa byla
a je Bílinská kyselka velmi vhodná pro rozesílání,
vydrží totiž dlouhou dobu svěží a chutná. I to byl
jeden z důvodů její úspěšné rozesílky do vzdálených
míst. Bílinská kyselka patří mezi přírodní alkalické
hydrogenuhličitanové kyselky s vysokou koncentrací
minerálních látek (5-7 gramů na 1 litr). Z kationtů
obsahuje zejména sodík, draslík, vápník, hořčík a železo, z aniontů chlorid, síran, fluorid a hydrogenuhličitan. Teplota vyvěrající vody je mezi 17 – 20 °C.
Bílinské lázně vyhledávají pacienti trpící onemocněním horních a dolních cest dýchacích, chorobami
žaludku a vleklými záněty slinivky, střevní divertikulózou, nemocemi močového měchýře, jater, žlučníku
a dnou. Největšího efektu dosahují pacienti v Bílině
při pitných kúrách, jejichž hlavními účinky jsou neutralizace žaludečních kyselin, mukolytický účinek,
protizánětlivý účinek, stimulace žaludeční sekrece,
ochrana slinivky břišní, ovlivnění metabolismu kyseliny močové. Spojení a kombinace solí v Bílinské kyselce obsažených účinně působí v řadě případů, kde
by se jednotlivé složky jinak neosvědčily. Jako stolní
minerální voda při pravidelném pití uspokojí denní
potřebu našeho organismu – dodá mu v 1 – 1,5 litru
10 – 15 g minerálních látek, jako jsou např. vápník,
fosfor, železo, draslík, sodík či hořčík. Bílinská kyselka je také velmi oblíbena u lidí trpících pálením žáhy,
neboť již v průběhu jídla podávaná účině zabraňuje
tomuto nepříjemnému jevu.

Modrý šlechtic ze Zaječic

V roce 1717 objevil nedaleko Bíliny, v blízkosti obcí
Sedlec a Zaječice, osobní lékař pruského
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panovníka, balneolog Bedřich Hoffmann, prameny takzvané „hořké vody“. Dr. Hoffmann jako jeden z prvních poznal účinky různých minerálních
vod při jednotlivých chorobách a jejich prameny
vyhledával. Sedleckou vodu srovnával s anglickou
Epsomskou solí a označil ji jako prostředek k léčbě
střevních onemocnění. Dodnes jsou složení i místo
čerpání vody, která postupem času změnila svůj název na zaječickou hořkou vodu, stejné. Podle zdější
vody bylo pojmenován lék, který se před objevem antibiotik používal na celém světě v boji proti infekcím
– Sedlecké prášky (Seidlitz Powders).

Zaječická hořká voda je ryze přírodní regulativ zažívání, který dobře snáší i nejcitlivější organismus.
Vyniká projímavým, nedráždivým a protizánětlivým účinkem. Jedná se o takzvanou „pravou hořkou vodu“ s převážným podílem síranu hořečnatého,
která je mezi hořkými vodami nejvzácnější, neboť ji

následujícího rána. Zaječická hořká voda je s velkou oblibou užívána pro úpravu metabolismu při
udržování štíhlé linie, pro fitness a jiné sporty, pro
celkové urychlení samočisticích schopností lidského
organismu.
Při normální dávce cca 4 dl působí velice rychle šetrným projímavým účinkem. Je osvědčeným
pomocníkem při zácpě a poruchách trávení. Působí hlavně tehdy, pokud má skutečně působit, rychle
a spolehlivě. Lidé bez skutečných střevních obtíží
nepozorují po vypití Zaječické hořké vody výrazný
nepříjemný efekt. Právě tyto spolehlivé účinky způsobily oblíbenost Zaječické hořké vody u zákazníků
už v dobách bez všudypřítomné reklamy, kdy účinek
přípravku musel být opravdu zaručený a spolehlivý,
jinak by se o něm povědomí nikdy nerozšířilo. Hořkou chuť Zaječické hořké vody lze úplně odstranit
smísením s Bílinskou kyselkou.
Lékaři doporučují dospělým vypít 0,1 až 0,4 litru
ráno na lačný žaludek, nebo večer před spaním. Užití před spaním nezpůsobuje nežádoucí jevy, protože

nejlépe snáší lidský organismus. Se Zaječickou hořkou vodou se často pojí pojem „kyselka“, což je ale
nesprávné označení, protože kyselka v české terminologii minerálních vod značí vodu s významným
obsahem volného kysličníku uhličitého, tedy vodu
přirozeně perlivou. Zaječická hořká voda je voda jímaná studnicemi, vznikající za velmi složitého chemismu v půdách mimořádně zvláštního složení a neobsahuje významné množství volného kysličníku.
Jedná se o takzvanou “pravou hořkou vodu” s hlavním podílem Sedlecké soli, tedy síranu hořečnatého.
Hodí se zvláště k dlohodobějšímu užívání při
chronické ochablosti střev a dalších potížích se zažíváním. Při slabých dávkách, cca 1dl před spaním,
působí jako přírodní regulativ k vytvoření pravidelného zažívacího rytmu, k vyprázdnění dojde až

se nevytvoří obtížné plyny a vyprázdnění následuje až příštího rána. Děti a nemocní či staří lidé by
měli užívat plnou polévkovou lžíci po jedné až dvou
hodinách.
Jelikož je Zaječická pravým přírodním produktem, je jasnou volbou pro každého, kdo chce využívat
blahodárných přírodních zdrojů bez doteku chemie
a syntetické výroby léčiv. Se složením identickým
jako v době svého objevení je ideálním doplňkem
přírodních léčebných kúr, očistných kúr a vhodným
doplňkem ve světě wellness a fitness.
Zaječická hořká voda a Bílinská kyselka jsou baleny
do lahví z tmavě modrého materiálu zaručujícího vysokou ochranu před nežádoucím působením světla. Díky
charakteristickému balení získaly na světových trzích
přezdívku “modrý šlechtic”.

Balzám pro ochablá střeva
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Chutná
					vám
Otázka je v této podobě příliš obecná – záleží na tom, co zrovna
jíme, zda máme hlad, nebo se prostě jen musíme najíst. Chuť
patří mezi pětici smyslů a jsou okamžiky, kdy je na prvním
místě, třeba před hmatem. Záleží na jednotlivci, ale patrně
každý z nás snadno vyjmenuje pokrmy, na které by měl v tuto
chvíli, nebo téměř kdykoli, docela chuť.
Autor: prof. RNDr.Vladimír Karpenko, CSc.

J

e samozřejmé, že i tento náš smysl byl předmětem výzkumu již dávno, a jeho studium dospělo
do stadia, kdy se konstatovalo, že klíčové jsou
chuťové buňky umístěné v chuťových pohárcích sliznice jazyka, zčásti pak měkkého patra
a také na zadní stěně hltanu. Látky rozpuštěné
ve vodě, tedy ve slinách, dráždí chuťové pohárky,
přičemž záleží na chemickém složení takové látky,
na tvaru její molekuly. Chuťové pohárky obsahují
desítky buněk, které mají chuťové receptory. Jsou to
struktury přizpůsobené několika základním tvarům
molekul, jež se do nich právě vejdou, a tím vyvolají
určitý chuťový počitek. Výsledkem byl závěr, že člověk rozlišuje čtyři základní chutě - slanou, kyselou,
sladkou a hořkou, přičemž citlivost na ně stoupá
v tomto pořadí. Současný výskyt různých typů molekul pak vytváří výslednou chuť, kterou vnímáme.
Potud klasický názor, který dodnes najdeme v odborné literatuře.
Kdyby v době, kdy vědci tyto závěry formulovali, a je to poměrně nedávno, někdo prohlásil, že
struktury registrující sladkou chuť jsou v močovém
měchýři, pravděpodobně by vědecké časopisy článek s takovým tvrzením nepřijaly. A přece je tomu
tak. Poslední léta výzkumů ukázala, že s naším vnímáním chuti je to mnohem složitější, než se dosud

soudilo. Dodejme, že výrazně oživený zájem o studium toho, jak vnímáme chuť, souvisí mimo jiné
s dramatickým nárůstem obezity a doprovodných
onemocnění. Podle jednoho z názorů jsou tlouštíci
prostě „stále při chuti“, takže otázkou je, jak to, že
tu chuť neustále mají a velmi často právě na to, co

k obezitě vede. Tušíte - jsou to cukry a tuky. Opět
dodejme, že i s nimi je to složitější, ale o tom jindy.
Samozřejmě, že musíme trochu zjednodušit, protože právě u jídla hrají roli i další smysly. Třeba zrak.
Jistě, krásně naservírovaný pokrm láká nepoměrně
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více než kolečka salámu na papíře zakrytá okoralou houskou. Ovšem výzkumy poslední doby ukázaly ještě více. Například bílé víno obarvené kapkou
červené potravinářské barvy vnímají lidé jako červené, dokonce se vědcům podařilo ošálit i degustátory.
Nebo, kousek sýra s ostrými hranami chutná ostřeji,
než když má hrany zaoblené. I sluch má větší efekt,
než tušíme. Pokusy ukázaly, že bramborové lupínky připadaly křupavější, když současně pokusným
osobám zněl do sluchátek zvuk odpovídající jejich
konzumaci, tedy chroupání. O čichu netřeba hovořit - varuje nás, třeba zápachem zkaženého masa,
na druhé straně však jiný zápach přijímají labužníci
s potěšením. Napadnou nás bezpochyby zapáchající
sýry, tak oblíbené, často v kombinaci s pivem.
Teď zpět k chuti. Odborníci se dnes v podstatě
shodují nikoli na čtyřech, ale pěti základních chutích,
jimiž jsou předchozí slaná, kyselá, sladká a hořká
a navíc ještě umami. Zde si vědci posloužili japonštinou, aby nazvali pikantní chuť pečeného masa nebo
sójové omáčky. Jak vidíme, tady je charakteristika
chuti poměrně vágní. V každém případě však prý
těchto pět základních chutí stačí k tomu, aby dohromady vytvořily chuťový počitek v okamžiku, kdy začneme žvýkat sousto. Cítíme, že je to sladké, kyselé,
přičemž je zajímavé, že hořkou chuť přijímáme s určitou obezřetností - tak chutnají také různé jedovaté
látky, takže organismus reaguje signálem „pozor“.
Současně, když sousto vkládáme do úst, cítíme
jeho vůni, ale to je začátek. Jak výše řečeno, další
čichové receptory jsou v hltanu, tedy poměrně vzadu, přičemž ty nevnímají stejně jako nos. Náš mozek
proto rozeznává, zda signál přichází z nosu, nebo
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z těchto vzdálenějších čichových receptorů. Jejich
signál se totiž skládá se signálem z chuťových pohárků jazyka a vytváří komplexní vjem, který je obtížné nazvat. Není to chuť ani vůně. Občas se hovoří
o „příchuti“ a u toho zůstaneme. To je jeden z klíčových momentů smyslového vnímání pokrmu. Zatím
to je, přes složitost, poměrně jasný obraz - chuťový
vjem, příchuť, se formuje kdesi vzadu, kde dutina
ústní přechází v hltan.
Ovšem obraz se dále komplikuje a nezůstává omezen na tuto část našeho těla. Snad půl století vědci
hledali vysvětlení, proč požití glukosy ústy vyvolá
větší reakci organismu, vyplavení insulinu ze slinivky břišní, než když je stejné množství tohoto cukru
vstříknuto do žíly. Odpověď se našla poměrně nedávno, roku 2007, kdy se ukázalo, že ve stěně tenkého střeva jsou chuťové receptory! Když se setkají

Člověk rozlišuje čtyři 			

		

základní chutě

se sladkou chutí, mohou spustit proces, jenž vede
k uvolnění insulinu ze slinivky. Ukázalo se, že tyto
receptory nereagují na glukosu, ale prostě na sladkou chuť, takže při podání umělých sladidel reagují
obvykle stejně, tedy reakcí kaskády hormonů, na jejímž konci je uvolnění insulinu do krevního řečiště.
Potud současná odpověď na problém uvolňování
insulinu, který byl dlouho otevřený. Další výzkumy
však přinesly nové otázky, z nichž jednu jsme zmínili – receptory reagující na sladkou chuť jsou

v močovém měchýři. V míše jsou receptory kyselé
chuti. To vše čeká na odpověď.
Ostatně jsou i další otázky, kde sice známe odpověď, ale není jasný mechanismus. Třeba skutečnost,
že se naše preference, pokud jde o chutě, podle všeho vytvářejí přinejmenším částečně už v nitroděložním stadiu vývoje. Ukázalo se, že jestliže matky jedly
v těhotenství česnek, jejich děti ho mají obvykle také
v oblibě. Podobně mrkev mají často rády děti, jejichž
matky pily mrkvovou šťávu. Vědci k tomu občas dodávají, že je za tím, mimo jiné, evoluční vysvětlení:
jestliže to jedla matka, je to určitě bezpečné.
V této souvislosti odborníci někdy připomínají
ochutnávače na panovnických dvorech, jejichž povinností bylo okusit pokrm dříve, než ho dostane
vladař. Bylo to vedeno obavou z otravy, přičemž
obvykle se čekalo krátce, dnes se odhaduje, že dvacet minut. To by se však poznal jen rychle působící jed. Traviči byli zdatní, měli repertoár i s pomalejším účinkem. Je to však trochu podobný model
jako v předchozím příkladu matky a dítěte. V tomto
případě, když to jedl panovník, nebo třeba jen přítel,
patrně je to bezpečné a zřejmě i chutné.
Odborníci se nedávno pokusili zjistit, zda to funguje také u jiných tvorů, a použili krysy, které nesnášejí kakao. Je hořké. Proto jednu krysu oddělili
od skupiny a postupně ji navykli na kakao. Když ji
pak vrátili k ostatním, ty, cítíce kakao z její tlamičky, začaly tento nový pokrm požírat ve velkém. Opět
týž model - živí se tím někdo, v tomto případě stejný
tvor, tedy je to bezpečné a nakonec se tomu dá přijít
na chuť.
Zdá se, že je mnoho podnětů, které vedou k výslednému chuťovému počitku. Přesvědčili se o tom
vědci, kteří připojili dobrovolníkům na jazyk vodiče
přivádějící velmi nízké napětí. Vyvolávalo to pocit,
jako když se dotkneme jazykem elektrod malé baterie.
Předpokládalo se, že tato elektrická stimulace vyvolá

pocit neutrální chuti. Výsledek překvapil - osoby, jimž
během pokusu ukazovali snímky sladkých a tučných
jídel, prohlásily, že elektrický stimul byl příjemnější,
než jak ho charakterizovali ti, jimž ukazovali snímky
zdravé, nízkokalorické potravy. Zdá se, že na sladké
a tučné jsme, obrazně řečeno, „nastaveni“.
Zkoumání chuťových vjemů dostalo nové impulsy a stále se rozšiřuje. Vnímání chutí je proces, jehož
vývoj sahá ještě do doby před narozením a pokračuje
dál. Jak to bylo v našem dětství, nejen, co jsme jedli,
ale jak to bylo podáváno, v jakém prostředí, především samozřejmě rodiny, ale rovněž, v jaké místnosti. Pak, v dalším životě, to pokračuje s naší vlastní
rodinou, s přáteli. To všechno se skládá ve složité hře
pocitů, kterou jednoduše nazýváme chuť.

Inzerce
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EZOTERIKA

Ctnost je kmen,
		statky jsou větve…
Na rozhraní šestého a pátého století před Kristem žil mudrc,
který s Buddhou a Platónem tvoří bez nadsázky zakladatelskou
trojici světové filozofie. Mistr Kchung neboli Konfucius, jak zní
zlatinštělé jméno tohoto filozofa, měl na vytváření čínského
pohledu na svět a člověka naprosto zásadní význam.
Autor: Michal Pokorný

B

ez znalosti aspoň základů jeho učení nelze čínské, ba ani dálněvýchodní kultuře vůbec porozumět. Konfuciánství určuje profil čínské
kultury, která je dnes již nedílnou součástí globální
kultury, proto rozkrýt její kořeny je dnes naléhavější
než kdy jindy v historii.
Nejprve se zastavme u Mistra. Konfucius, jak
nám ho představují Hovory (Lun-jü), je osobností
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vzorovou, v níž se spatřoval model, a jeho chování bylo proto pozorně studováno a imitováno. Sám
nenapsal s největší pravděpodobností, podobně jako
Sókratés, vůbec nic. Lun-jü jsou sepsány až jeho
žáky, resp. žáky jeho žáků.
Jako hlavní cíl vytyčoval, aby se člověk stal
t´ün-c,´ neboli vznešeným mužem, člověkem nejvyšších mravních kvalit, což se mimo jiné projevuje

EZOTERIKA

pečlivým dodržováním rituálních předpisů - počínaje zákony o truchlení při úmrtí příbuzných a nadřízených a konče oblékáním a držením těla.
Při povrchním čtení Hovorů vznikne dojem, že
Konfucius byl opravdu jenom pedant a šosák, který se s uctivostí skláněl před nadřízenými a s patřičným odstupem jednal s podřízenými. Konfucius však žil svůj ideál vznešeného člověka s horoucí
vnitřní opravdovostí a čestností. Nade vše miloval
studium a starověk. Nedokázal si představit, jak
je možno žít bez vnitřní poctivosti. Miloval krásu a zejména hudbu. Říkal o sobě: „Když mi bylo
patnáct let, oblíbil jsem si studium. Ve třiceti jsem
stál pevně, ve čtyřiceti jsem už neměl pochybnosti.
V padesáti jsem poznal vůli Nebes. V šedesáti jsem
dokázal rozeznat dobré a zlé. V sedmdesáti už mohu
následovat žádosti svého srdce, aniž bych porušoval
mravní zásady.“
Často naříkal nad svou nedokonalostí a svým dílem: „Je konec. Ještě jsem nepotkal nikoho, kdo by
mravní hodnotu miloval jako vnější krásu.“ „Nejprostší strava a k pití voda, ruka pod hlavou místo
polštáře - i tak je možno být šťastný.“
Vybrali jsme tyto Konfuciovy citáty, abychom viděli postavu moudrého člověka, který je zcela zaujat
cílem dosažení správného života. Konfucius nepodal žádné systematické učení, ale můžeme říci, že
základním pojmem, z něhož vychází, je žen - to, co
se překládá jako humánnost.
Žen je u Konfucia humánnost, lidskost, bratrství,
účinná láska. Pro Konfucia je to ovšem mravní dokonalost nejvyššího stupně, které se dosahuje, když
přirozený cit lidskosti je kultivován normami li. Teprve tato součinnost žen a li, přírody a kultury, z nás
dělá lidi. Pozdější vývoj kategorii žen rozšířil na základní kosmologickou a ontologickou konstantu.
V prvé řadě je základem žen nečinit nikomu nic,
co nechci, aby činil mně (šu), a zásada, kdo chce pomáhat sám sobě, může tak činit jen tím, že pomáhá
druhým (čung). Ušlechtilý člověk jedná za všech
okolností podle zásady spravedlnost - i - tedy minimálně podle pravidla čung-šu.
U Konfucia nejde o abstraktní morálku, ale o tak
zvanou nápravu jmen - čeng ming. Program zdánlivě prostý, ve skutečnosti náročný a utopický. Jde
o to, aby společenské instituce byly v souladu se
svým posláním a plnily svou funkci. Král má kralovat, otec vést rodinu, syn poslouchat, a tak dále.
Když se tak neděje, jména neodpovídají skutečnému
stavu a společnost je v rozvratu. V dnešní době velmi aktuální myšlenka.
Čtenář Hovorů usilující o osobní rozvoj si musí
uvědomit, že je Číňané nikdy nečetli. Učili se jim nazpaměť, a tak se každý výrok stal součástí obecného
povědomí. Není to kniha, která se čte od začátku do
konce. Vyjádřování je velmi zhuštěné a teprve po
chvíli se nám objeví celý a mnohdy pozoruhodně
hluboký význam zdánlivě triviálního výroku.
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Kaleidoskop
Vička Gančeva

Co, kde, co

zajímavosti
panorama kuriozity
Nevyzpytatelné zelí

Kysané zelí a zelná šťáva mají silné léčivé vlastnosti. Konzumace šťávy je
obzvlášť vhodná, když trpíte potížemi neznámého původu a nejde s jistotou
stanovit diagnózu. Kysané zelí je dokonce zdravější než syrová zelenina. Je
vynikajícím zdrojem vitamínu C, laktobacilů a dalších živin. Je velice efektivní při prevenci a léčbě rakoviny prsu, a protože obsahuje množství různých
látek, mezi kterými jsou také Isothiokyanat (isothiocyanate) a Sulforafan (sulphoraphane), doporučuje se právě i v boji proti rakovině. Jeden až dva šálky
zelné šťávy ráno pročistí žaludek a střeva.

V dietách na hubnutí vedou ovocné šťávy
Jako prostředek na hubnutí se volí nejčastěji dieta. Nejpopulárnější
podle kanadských novin National Post, které se také řadí mezi nejspolehlivější, je dieta ovocnými šťávami, kdy je pevná potrava zcela
vyloučena. Má se za to, že ovocné šťávy kromě toho, že organismus
revitalizují, dodávají mu více energie než běžné stravování. Když se
dieta drží několik dní nebo týden, opravdu dokáže pročistit krev,
pomůže v boji proti akné a nočnímu pocení, vylepší spánek nebo zažívací potíže. Ovocné šťávy dokážou
povzbudit i funkci jater a pročistit ledviny. Tato metoda ovšem má i záporné stránky. Je nebezpečná zejména pro diabetiky, jelikož šťávy obsahují vysokou koncentraci cukru, také pro drogově závislé a pro ty, kteří
užívají antidepresiva: tím, že čisté ovocné šťávy zesilují účinky léků, hrozí předávkování. Tato dieta rozhodně není vhodná ani pro těhotné a kojící matky. Je pravda, že velké množství cukru ve šťávách vyživuje
mozek, ale chybí bílkoviny a tuky potřebné pro vstřebávání vitamínů. V podstatě, redukce hmotnosti, která
nastane po této dietě, je spíš výsledkem provedeného čištění střevního traktu, o spalování tuků v tomto
případě nemůže být ani řeč.

Mobilní telefony a stárnutí
Skutečnost, že mobilní telefony mají negativní dopad na celé lidské
tělo, není nic nového. A jistě ani fakt, že SMS mánie může vážně
poškodit zrak. Nejnovější výzkumy také nekompromisně ukazují, že negativní účinky se promítají na kůži i na obličeji a přispívají
k předčasnému vzniku vrásek pod očima a na čele. Tak například při
dlouhém rozhovoru mobilním telefonem (trend dneška podporovaný
ekonomickými zájmy mobilních provozovatelů) se jedna polovina
obličeje zahřívá teplem vylučovaným přístrojem. Právě toto teplo je pro lidský organismus škodlivé: zvyšuje
produkci melaninu, což vede ke vzniku stařeckých skvrn na tváři. Ze studie odborníků z Harvard Medical
School, kteří se vlivem mobilních telefonů na lidské zdraví dlouhodobě zabývají, vyplývá, že tyto skvrny se za
normálních podmínek mohou objevit až o 10 let později. Umělé světlo telefonů, kterému jsme vystaveni před
spaním, narušuje tvorbu melatoninu, což způsobuje poruchy spánku.

KALEIDOSKOP
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Nekontrolované pití vody a nápojů škodí
Dr. Margaret McCartney z Glasgow v článku v renomovaném odborném
časopise British Medical Journal vyzvala nedávno své krajany, aby nebrali
vážně výzvy britských zdravotnických institucí pít denně 5 až 8 sklenic
vody, protože to může mít nedozírné následky pro jejich zdraví.
Doktorka McCartney vyvrací tvrzení, že pití vody, i když nemáme žízeň,
je neškodné, pomáhá při redukci váhy a stimuluje činnost ledvin. Naopak.
V podobné situaci, jak uvádí její studie, nadměrný příjem vody, obzvlášť
minerální, nejenže ruší mentální koncentraci, ale následně i spánek a poškozuje ledviny, které nemohou řádně neomezeně pracovat na vylučování vody.
Nekontrolované pití vody vede také k hyponatremii, kdy se hladina soli
v organismu díky velkému množství vody výrazně snižuje a může vyvolat
smrštění mozku. Zkrátka, když je něčeho moc, je toho příliš! Tělo si umí
říct, co, kdy a kolik potřebuje, stačí mu naslouchat a hlavně nic nepřehánět!

Povinný vegetariánský den v Německu
Německá Strana zelených má v programu zavést povinně alespoň jeden vegetariánský den v týdnu pro všechna podniková a veřejná stravovací zařízení
v celé zemi. Tím by se udělalo něco prospěšného pro zdraví obyvatelstva
a snížila konzumace masa, které by nahradila zelenina. Prospělo by to všem
Němcům a navíc by se Německo stalo první zemí na světě, kde by fungovaly
oficiálně dva stravovací systémy. Zelení se netají myšlenkou, že chtějí snížit
spotřebu masa a masných výrobků, cílem je také upozornit na podmínky, ve
kterých zvířata žijí. Když už jíst maso, tak ať je alespoň 20 % z celkové nabídky povinně biomaso, jak je ze Strany zelených stále hlasitěji slyšet. Snížení
spotřeby masa má přispívat i ke zlepšení podmínek chovu zvířat, dokonce
by se snížil i jejich počet. Zelení jsou jednoznačně PRO zákaz hromadného
chovu hospodářských zvířat.

V druhé půli června poletí Divoké husy na Vysočinu podpořit
Diakonii ČCE v Myslibořicích.
V první polovině června poletí Divoké husy do Liberce podpořit
obecně prospěšnou společnost DH Liberec.
Společnost DH Liberec poskytuje od r. 1993 pobytové sociální služby
pro dospělé lidi s mentálním postižením. Postupně služby rozšířila o
chráněné bydlení a chráněné zaměstnávání. Od r. 2005 provozuje též
chráněné dílny, čímž klientům nabízí smysluplnou náplň pracovního
dne. Nabídka je pestrá, mezi 7 chráněnými dílnami je např. dílna
zahradnická, košíkářská, knihařská atd.
Prostřednictvím Nadace Divoké husy můžete od 25. května do 7.
června 2013 přispět do veřejné sbírky, , jejíž výtěžek bude použit na
nákup materiálu do chráněných dílen.
Přispět můžete na číslo 27 000 000/0100, variabilní symbol 394.

Diakonie poskytuje sociální a zdravotní služby seniorům, osobám
se zdravotním postižením a osobám trpícím demencí (nejčastěji
Alzheimerovou chorobou). Provozuje Domov, ve kterém se
snaží co nejlépe uspokojit potřeby všech svých klientů. Nabízí i
odlehčovací služby, provozuje keramickou dílnu a organizuje akce,
na které třeba dříve neměli jejich klienti čas ani prostředky. Mohou
tak smysluplně využít svůj volný čas což vede k celkovému zlepšení
jejich psychického a fyzického stavu.
Od Od 8. do 21. června 2013 můžete spolu s Divokými husami
přispět do veřejné sbírky,jejíž výtěžek bude použit na vybavení do
keramické dílny.
Přispět můžete na číslo 27 000 000/0100, variabilní symbol 395.

Podpořit nás můžete formou DMS HUSY na tel. č. 87 777.
Cena jedné DMS je 30 Kč, Divoké husy obdrží 28,50 Kč.
Můžete přispívat pravidelně každý měsíc po dobu celého roku.
Stačí odeslat SMS ve tvaru DMS ROK HUSY na tel. číslo 87 777
a každý měsíc Vám bude automaticky odečtena částka 30 Kč.
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Děkujeme všem čtenářům časopisu Sféra, kteří na přelomu ledna a února přispěli do sbírky na podporu o.s. Green Doors. Částka ve výši 21 499 Kč bude použita
na přestavbu vnitřních prostor Kavárny Café na půl cesty. V další únorové sbírce se podařilo 15 436 Kč pro Vrátka o.s. Peníze půjdou na vybavení chráněné kavárny
a pekárny.

PSYCHOLOGIE

Duchovní zákony		
a jejich vliv na naše pů
V předchozích článcích jsem se zmiňoval o skutečnosti, že pouze my
sami jsme tvůrci svého osudu a nemá tedy žádný smysl pokoušet se
promítnout naše potenciální neúspěchy do vnějšího světa. Vše, co
vstupuje do našeho denního prožívání, jsme si do něj „přitáhli“ sami,
takže jsme to pouze my, kdo jediný disponuje mocí umožnit těmto
projevům opět z našeho života odejít.
Autor: Miroslav Lubeník

P

latí to bez výjimky i pro všechna onemocnění, proto je současná medicína schopna
pouze korigovat důsledky, nikoliv eliminovat příčinu. Jak ke vzniku příčiny na základě
našeho emočního vzorce chování dochází,
už víme, ale nakolik jsou zároveň přítomny
zákony vesmíru, o tom většinou příliš nepřemýšlíme,
přitom znalost alespoň těch nejzákladnějších může
značně ovlivnit náš život a ušetřit nás mnohých zdravotních překvapení. Nejvyšším zákonem vesmíru je
čistá, nesobecká láska, projev, jehož hluboký význam
jsme již téměř zapomněli, a jsme-li s touto křišťálovou energií během svého života konfrontováni,
ocitáme se v dojemném dilematu, jak vlastně zareagovat. Přitom bychom měli pociťovat tento stav
permanentně ke všem lidským bytostem, respektive
ke všemu stvořenému. Velkou moc má například
bezvýhradná láska k dětem, kdy intenzita této emoce mívá přímý pozitivní vliv na naši karmu. Karma
je v posledních letech frekventovaným pojmem, se
kterým se nejčastěji setkáváme při studiu hinduistických či buddhistických filozofií, které tento zákon
příčiny a následku považují za vůbec nejdůležitější,
neboť jeho prostřednictvím se nám v zesílené formě
vrací po určité době vše, co mentálně do vesmíru
projektujeme. Dalším zákonem, který byl prapůvodně vložen do stvoření, je zákon svobodné vůle, který
výmluvně deklaruje naši osobní zodpovědnost za
veškeré působení v naší dosavadní existenci. My se
dnes ale budeme blíže zabývat fenoménem soucitu
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a odpuštění, emocemi, které mohou v našich životech způsobit doslova zázračné změny. Všichni jsme
se již setkali s projevy, které subjektivně vnímáme
jako negativní, ať už se jedná o konkrétní osoby,
instituce či situace. Tak to prostě v duálním světě
chodí a je zkrátka nemožné prožít celý lidský život
pouze pozitivně, realita plusu a minusu tuto variantu jednoduše nepřipouští. Stejně jako nelze bojovat
s žádným onemocněním, nelze vstoupit v opozici
ani do námi negativně vnímaných situací, lze je opět
pouze přijmout. Ve chvíli, kdy investujeme vlastní
energii, vznikající konflikt podpoříme a teprve v této
fázi pak vznikne opravdový problém, k jehož vyřešení budeme potřebovat mnohem více energie a času
než při jeho elegantním přijetí typu: aha, ale proč já,
proč teď a proč takto? Co jsem udělal natolik mimo
rovnováhu, že jsem si do života přitáhl zrovna tohle?
Tento přístup celé situaci naopak energii odejme,
takže nedostane šanci vzniknout. Integrovat tento
moudrý postoj do denního prožívání není zase tak
složité a ve chvíli, kdy se nám začne dařit, zjistíme,
že je oněch tzv. negativních situací v našem životě
nějak méně, až jednou zákonitě nastane období, kdy
téměř úplně zmizí. Přestane totiž k jejich působení
existovat důvod. Přijetí této trpělivé role je již známkou dosažení určité duchovní úrovně, a pokud se
nám podaří přidat kultivovanou emoci opravdového
soucitu a s ním ruku v ruce kráčející odpuštění, náš
život se začne zásadně měnit; mají totiž téměř totožnou moc a sílu jako láska, tedy doslova pohnout

PSYCHOLOGIE

vesmíru

sobení ve stvoření
horami. Odpuštění komukoli včetně nás samých má
bezprostřední účinek ve všech oblastech lidského
působení ve stvoření a dokáže změnit jak lidské osudy, tak například průběh jakéhokoliv onemocnění.
Mnoho klientů považuje za absurdní, aby zrovna oni
odpouštěli někomu, kdo jim zcela zjevně ublížil, ale
je to jediná cesta, už proto, že druhá strana něčeho
takového po léta prostě není schopna a tuto možnost si většinou ani neuvědomuje. Jsme to naopak
my, kdo v dané chvíli disponuje vyšším duchovním
uvědoměním, a proto je volba na nás. Efekt odpuštění je navíc oboustranný, takže k pozitivním změnám dochází u všech zúčastněných, aniž ona druhá
strana tuší, co se odehrává a jak ke změně došlo. Na
závěr jeden školní příklad za všechny:
Paní Editě zemřel po téměř čtyřicetiletém soužití manžel. Vzhledem k tomu, že se jednalo o alkoholika a agresivního hulváta, mělo by to pro ni být
vysvobození, ale k údivu celé rodiny se tak nestalo.

Naopak, paní Edita si uvědomila, že se mu vlastně
celý život chystala říct od plic spoustu věcí a teď už
k tomu nikdy nedostane příležitost. Tento dlouhodobý komunikační blok doprovázený strachem nakonec vyústil ve zhoubný nádor v oblasti krku a paní
Editě hrozilo, že svého manžela bude v krátké době
následovat. Po zjištění těchto příčin jsem paní Editě
podrobně vysvětlil princip odpuštění a hlavně skutečnost, že je lhostejné, zda lidská bytost, které je odpouštěno, doposud žije, či nikoliv. Jestli si nakonec
se svým manželem od plic promluvila i za těchto
okolností, to nevím, ale za tři týdny sama přerušila
onkologickou léčbu a za další dva měsíce byla zcela
bez nálezu. Nebraňme se tedy střetu se svým egem,
my jsme tvůrci svého osudu a přijmeme-li opravdovou vnitřní změnu, hory se začnou přenášet samy.
Miroslav Lubeník
tel. 775 100 007
logos.mio@seznam.cz
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RELAX

Probuďme se!

Je listopad, podzim a období šera
a tmy. Ráno tma, večer tma. Hnusnej
podzim a pak už zase jen ta strašně
dlouhá zima.
A teď otevři oči, člověče! Běž a podívej se ven. Vidíš tu krásu? Ty barvy, tu vůni. Dívej
se kolem sebe. Děti sbírají v parku kaštany a vesele skotačí. Vzpomeň si na to, jaké to
bylo, když jsi byl malé dítě. Bezstarostně jsi si žil a skotačil v haldách spadaného listí.
Vzpomeň si na to, jaké to bylo pro tebe období. Měl jsi radost a těšil ses na první sníh,
abys mohl postavit sněhuláka, abys mohl jít sáňkovat. A co teď?
Autor: Vlasta Nedvědová

J

sem nervózní, protože jsem ve stresu! Na nic nemám
čas! Jak ráda bych si šla zaběhat, nebo se projít se
psem, jenže jsem unavená a nemám sílu! Navíc je
podzim, všude je zima, bahno, tma. Ach jo, jak já
tu zimu nerada! Už aby bylo zase léto, nebo aspoň jaro!
Jsem unavená! Večer ulehám unavená do peřin a ráno
se již unavená probouzím, jak já jen nenávidím ten zvuk

budíku! Kde berou všichni ostatní tu sílu, tu neskutečnou energii? Kde ji mám vzít já? A kde na to berou čas?
Vždyť já nemám na nic čas! Večer přijdu z práce, letím
ven se psy, udělám večeři, udělám drobné domácí práce, rychle se vysprchuji, zalézám do postele, koukám na
zprávy a pak? A pak už nemohu vydržet s otevřenýma
očima a spím. Ráno budíček, venčení psů, práce…a tak

RELAX

Proč ho ale žít formou přežívání a ve spěchu? Proč
si jen stěžovat? Proč si stěžovat okolí, že nemám čas
na blbosti a mám problémy. Ano, ono to občas není
na škodu, vylít si srdíčko, sdílená bolest je poloviční
bolest. Ona však může být poloviční, ale v podstatě
tím, že svou bolest jen sdílíte, ještě tu náplast na bolístku nepřilepíte a bolístka bolístkou zůstane.
Neřešte problémy ostatních. Věnujte se sami
sobě. O svých problémech jen nemluvte, ale snažte
se je vždy vyřešit.
A hlavně…
…žijte svůj život tak, abyste byli šťastní a se svým
životem spokojení. Pokud se Vám něco nepodaří, nevěšte hlavu, zkuste to ještě jednou, jinak a třeba lépe.
Nehledejte jen výmluvy, proč něco nejde, hledejte způsoby, jak by to šlo. Chcete být šťastní a chcete
přece svůj život žít a nejen přežít...

stále dokola. A pak? Pak následuje ten vytoužený víkend. Je sobota ráno, čeká mě udělat snídani. Pouštím
televizi jako kulisu. Poletuju po bytě a dělám větší úklid.
Proč jsem si pořídila ty psy? Vždyť je z nich jen nepořádek! A nemám na ně ani čas. Dělám oběd. Obědváme.
Odcházím od stolu ještě dříve, než dojí druzí a uklízím
kuchyň po obědě, protože se s tím nechci zdržovat později. Usedám k televizi, zachumlám se pod deku a spím.
Jsou tři hodiny a venku svítí sluníčko. Mě se ale tak krásně lenoší a to slunce má tak ostré paprsky skrz okna, zavírám oči a spím. Neděle utekla taky tak rychle, ani nevím, co jsem dělala. Jdu spát, je večer a já ráno vstávám
do práce. Jsem tak unavená a vyčerpaná, ale z čeho?
Vždyť jsem o víkendu nic náročného nedělala! Proč je
ten víkend tak krátkej? Nemám na nic čas!
Říkáte si, že ten příběh se Vás vůbec netýká.
Jsou to pusté bláboly a snůška nesmyslů, vždyť to je
příběh nějaký cizí ženský. Ano, je to příběh cizího
člověka, který, jestliže se nezmění, uteče mu tímto
způsobem celý život.
Zeptejte se sami sebe. Opravdu se Vás tento příběh netýká? Jste nervózní, jste ve stresu? Všechno Vás štve? Nic se Vám nechce? Všichni si kolem
Vás na něco stěžují a mluví neustále o svých problémech? Máte z toho všeho už deprese a špatnou
náladu? Což takhle říct si „DOST“ a něco změnit?
Změnit sama sebe, způsob myšlení, změnit svůj život. Každý máme právo žít svůj život. A jaký si ten
život uděláme, takový ho budeme mít.

• Obklopujme se pozitivními lidmi.
• Obklopujte se „muži/ženami činu“.
- Muž či žena činu o problémech jen sáhodlouze 		
nemluví, ale řeší je.
• Nespěchejte, protože čas nemají jen uspěchaní lidé.
- Člověk, který nespěchá, dělá méně chyb, není 		
roztěkaný, není rozlítaný. Má prostě a jednoduše 		
více času.
• Zastavte se!
- Tato zásada vyplývá z pravidla: Nespěchat! 		
Máte totiž čas. Udělejte si chvilku sami pro sebe. 		
Každý den se hezky usaďte. Uvařte si čaj, 		
který Vám chutná a který Vás dokáže pohladit,
a až do dna si jej vychutnejte.
• Udělejte si svůj denní rozvrh.
- Každý den si naplánujte, čím si „zkrásníte“ den.
- Dělejte to, co máte rádi a co Vás baví.
- Když večer uleháte do peřin, uleháte za účelem,
že jdete spát. Proto žádné koukání na televizi. 		
Televize do ložnice nepatří!
• Chvalte a nechte se chválit.
• Mějte rádi sami sebe. Každý je krásný a jedinečný.
Nikdo není dokonalý.
• Práce není zajíc, neuteče.
• Plánujte i aktivity mimo víkend!
- Běžte se každý den projít do parku, do přírody, 		
do zeleně. Dělejte aktivity, které máte rádi i mimo
víkendy. Žít od víkendu k víkendu se nedá a 		
nakonec člověk zjistí, že mu život rychle utíká.
• Starejte se o sebe a myslete na sebe!
- Zkuste se rozmazlovat maličkostmi. Dělejte si 		
radost.
• Nikdy svých rozhodnutí nelitujte. Stůjte si vždy za
svým rozhodnutím a jednáním.
• Smějte se, brečte, křičte, hlavně něco dělejte, máte
přece emoce a za ty se rozhodně nemusíte stydět.
• Prožijte každý den tak, jako by byl Váš poslední.
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ARTETERAPIE

Cesta 1

Barvy světla 2

Narodila jsem se v roce 1966 v Praze.
Obrazy maluji již asi 15 let, svůj styl nazývám „energetická malba“
a mým nejoblíbenějším materiálem jsou plátno a olej. Občas kreslím malé
energetické obrázky i křídami nebo pastelkami pro konkrétní problém
a konkrétního člověka. Má produkce olejomaleb je poměrně omezená,
protože každý z obrazů musí dozrát v hloubi mé duše a až když v sobě
cítím veliký přetlak, pak teprve začínám zhmotňovat své dosavadní
duchovní poznání. Možná to zní bombasticky, ale každý obrázek opravdu
představuje nějakou moji životní zkoušku, poučení, odpuštění, pochopení
a cítím, že si ho najde vždy ten člověk, kterému může v podobné peripetii
pomoci. Věřím, že každý z nich léčí nějaké zákoutí duše a chvíli člověka
může provázet a trochu mu strádání usnadnit.
Kromě malování se přibližně dvacet let zabývám léčitelstvím. Tato
cesta mne vede k velké práci na sobě, k vlastní očistě, při které mi pomáhá řada mých laskavých průvodců
v podobě přátel, léčitelů a především mé rodiny, kde se toho člověk o sobě dozvídá nejvíce.
Pomoc lidem mne naplňuje, i když dnes už vím, že zdaleka ne každému lze pomoci, protože ne každý
je na tuto formu pomoci připraven. Já funguji jako prostředník energie a informací, které člověku v daném
okamžiku pomohou nalézt východisko, tak jako řada lidí pomohla a dodnes pomáhá mně. Pomáhám tak, aby
si dotyčný dokázal věci uvědomit a pomohl si sám, protože to je jediná pomoc trvalého charakteru. Každý
neseme plnou zodpovědnost za celý svůj život i celý svůj duchovní vývoj, a to není pro každého přijatelná
pravda. Nemáme pak možnost stavět se do role oběti „zlého osudu“, ale víme, že jsme to jen my, kdo si svůj
osud připravuje. Málo lidí si uvědomuje, že přijetí vlastní zodpovědnosti je sice zpočátku těžké, ale zároveň
velice osvobozující. Vím, že Boží milost nás provází na každém kroku, a dáme-li své božské podstatě šanci se
projevit, začneme být vědomými spolutvůrci a časem i vědomými tvůrci svého osudu. Občas mám pocit, že
se nám začíná vše pěkné plnit, až když víme, že nemusíme mít žádná přání.
Naučila jsem se pokorně přijímat věci kolem sebe a učím se vnímat lásku a krásu v dnešním světě. Vím, že
tu je, jen jí člověk musí dát šanci.

PhDr. Kateřina Melanová
tel.602 269 486
k.melanova@seznam.cz
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HERBÁŘ

Priaznivo ovplyvňuje srdcovo-cievny systém, kŕčové žily aj opuchy

„Balzam“ na cievy
Majestátne stromy pagaštana konského (Aesculus hippocastanum) ukrývajú
kvety i plody, ktoré vďaka účinným látkam využíva alternatívna medicína
aj farmaceutický priemysel. Kvety sa tradične aplikujú najmä pri kožných
zápaloch. O plodoch je známe, že ovplyvňujú pružnosť a pevnosť cievnych stien.
Autor: Jana Štrbková

A

leje pagaštana konského sa s obľubou vysádzali v mestách, preto si môžeme užiť romantické jesenné prechádzky pomedzi tieto
nádherné okrasné stromy, ktoré vyrastajú do
výšky 20 až 30 metrov. V lesoch slúžia ako
plodonosná drevina, ktorá je vítanou a hodnotnou
potravou pre zver. Ich domovom je Balkán, Turecko a severné Grécko, odtiaľ sa postupne rozšírili do
celej Európy. Liečivé účinky rastliny sú v Európe
opísané v herbári, ktorý pochádza už zo 16. storočia.
Pagaštan konský obsahuje látky, ako sú aesculin,
fraxin, flavony-isoqercitrin, kumaríny a purínové
deriváty. Má insekticídny a fungicídny účinok. Používa sa pri srdcovo-cievnych ochoreniach, kŕčových
žilách, hemoroidoch, opuchoch dolných končatín,
poruchách nadobličiek a mozgu, nedostatočnom
periférnom prekrvení a malárii. Znižuje zrážavosť
krvi, pôsobí na uvoľnenie kŕčov. Zvonka znižuje negatívne účinky slnečného žiarenia.

Ktoré časti stromu sa využívajú?

Inzerce

• Plody na cievy
Plodom pagaštana konského (Semen hippocastani) je guľovitá, zelená ostnatá tobolka, ktorá po dozretí puká, obsahuje jeden až tri plody a má tvrdú
hnedú šupku. Plody sa zbierajú v septembri a v októbri, až keď sú úplne zrelé a samy odpadnú zo stromu. Schnú pomaly, dosušujeme ich pri teplote 60 °C,
aby nesplesniveli. Priaznivý účinok plodu gaštana
na ľudské telo zabezpečuje najmä látka escín, ktorú
obsahujú predovšetkým plody. Z pohľadu chemikov
ide o vo vode rozpustnú zmes saponínov – biologicky aktívnu látku s pozitívnymi účinkami na ľudský organizmus. Potvrdil sa jej blahodarný vplyv
na opuchy, najmä lymfatické, ale aj na zápaly, na
ochranu ciev, na povzbudenie krvného obehu. Spolu s ďalšími účinnými látkami priaznivo ovplyvňuje
pružnosť a pevnosť cievnych stien. Preto sú prípravky z plodov pagaštana vhodné, ak trpíme hemoroidmi, vredmi predkolenia, kŕčovými žilami či tzv.
studenými nohami. Priaznivo ovplyvňujú znižovanie zrážavosti krvi, čo sa využíva pri zápaloch žíl

a trombóze. Používajú sa pri poruchách periférneho
prekrvenia a prekrvenia koronárnych ciev. Pôsobia
pri poruchách očnej sietnice a jej prekrvovania, pri
degenerácii očného pozadia. V ľudovom liečiteľstve
sa plody používajú na výrobu tinktúry na reumu, bolesti kĺbov, ako antisklerotikum a prevencia náhlej
mozgovej príhody.
• Kvety na zápaly
Kvety pagaštana konského (Flos hippocastani) sa
využívajú zvonka na zápaly pokožky, rôzne ekzémy
a menšie popáleniny. Zvonka sa osvedčila tiež aplikácia nálevu na podliatiny a výrony. Kvety zbierame,
hneď ako rozkvitnú, zvyčajne v máji a júni. Môžeme
natrhať aj celé strapce, z ktorých potom kvietky šetrne oberieme. Sušíme pri teplote 35 °C, aby nezhnedli. Uchovávame dobre uzavreté, chránime ich pred
svetlom a vlhkom.
• Kôra na žalúdok
Kôra pagaštana konského (Cortex hippocastani)
sa zbiera z 3- až 5-ročných konárov na jar, v marci,
ešte predtým, ako sa začne prúdenie miazgy. Vďaka
obsahu kumarínových glykozidov pôsobí blahodarne na žily. Babky bylinkárky ju využívajú na uvoľnenie žalúdočných a črevných kŕčov, na úpravu zrážavosti krvi, aj preventívne proti trombóze. Úspešne sa
podávala aj pri vysokých horúčkach.
• Listy na...
Listy pagaštana konského (Folium hippocastani)
zvyčajne zbierame na jar, ale bylinný nápoj z čerstvých listov si môžeme pripraviť aj v novembri. Výluh z čerstvých listov sa v ľudovom liečiteľstve využíva proti alergii, zápalom, na zlepšenie prekrvenia
organizmu a podporu činnosti mozgu a tráviaceho
systému.

Kaštan koňský je
součástí přípravků
Diochi Venisfér a
Venisfér krém.
www.diochi.cz
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MANDALA

Mandala

osobní transformace

Jitka Sadková

Vážení přátelé, podzim přichází, dny se krátí
a příroda se chystá na zimní spánek.
Čas poněkud melancholický, zadumaný - dle
mého názoru jakoby zvoucí k zamyšlení nad
během lidského života. Do této doby také spadá
svátek „Dušiček“, kdy vzpomínáme na ty, kdož nás
předešli do jiné sféry bytí a snad více přemýšlíme
i o sobě samých - alespoň u mě tomu tak bývá.
Tak si zkuste najít chvilku času a pojďme se
naladit na tuto novou mandalu osobní transformace.
Nyní si uvědomuji, že nejvíce mě v literatuře či
v dějinách zaujaly ty osoby, které prošly výrazným
životním zlomem a osobní proměnou. I já sama
shledávám, že jsem se v běhu několika desítek let
změnila a doufám, že alespoň trochu k lepšímu.
K osobní proměně často člověka přivedou
přelomové události v jeho životě. Člověk se musí
něčeho nebo někoho vzdát, musí opustit svou práci
či svůj domov, případně obojí. Lidé často hovoří
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o tom, jak je proměnila vlastní nemoc a zpětně
jsou vlastně vděčni za to, že přišla a takovou změnu
podnítila.
Právě bouřlivé 20. století, tak naplněné dějinnými
zvraty, nám poskytuje bohatý materiál, hledámeli příklady velkých osobních proměn. Mnoho
lidí ve válce či ve vězení například nalezlo víru
v Boha - takto se stalo i Alexandru Solženicynovi.
Mně třeba velmi zaujalo osobní svědectví André
Frossarda, který se z ateisty stal vroucným věřících
během jedné čtvrthodiny, kdy se šel posadit do
kostela, protože musel čekat na přítele.
A velikou osobní proměnou prošel každý člověk,
který vstoupil na cestu mystickou, jak o tom svědčí
například Mistr Eckhart z Hochheimu či jeho
duchovní následovník Jan Tauler. Tito mistři nám
sdělují, že člověk se musí plně odevzdat a stát se
ničím, aby Bůh mohl vstoupit a takového člověka
naplnit.

PŘÍRODNÍ
MEDICÍNA

Marihuana
Marihuana je droga, která se získává usušením květenství samičích
rostlin konopí indického (Cannabis indica), nebo setého (C. sativa).
Jsou to statné dvoudomé byliny se vzpřímenými lodyhami vysokými
okolo 2 až 3 metry a jsou v horní části větvené. Listy jsou dlanitě
složené, 3 až 9-ti četné se zubatými čárkovitými žilnatými lístky.
Samičí rostliny bývají nižší než samčí. Stopkaté samčí květy jsou
uspořádány do lat, samičí úžlabní květy jsou přisedlé. Jsou to rostliny
větrosnubné a jejich plodem je jednosemenná nažka.
Autor: prof. RNDr. Jiří Patočka, DrSC.

Biologicky účinné látky marihuany:
kanabinoidy

Za biologické účinky konopí jsou zodpovědné přírodní chemické substance zvané kanabinoidy.
Konopí je jediná rostlina na světě, která kanabinoidy produkuje. Množství a poměrné zastoupení jednotlivých kanabinoidů rozhoduje o tom, jaké bude
mít marihuana vlastnosti z hlediska psychotropních
účinků. Kanabinoidů již byly nalezeny a izolovány
desítky, ale nejdůležitější biologicky aktivní látkou
je tetrahydrokanabinol (THC). Ten je hlavní psychoaktivní látkou marihuany i hašiše a přisuzuje se
mu 75-100 % psychických účinků. Jeho množství
v rostlině kolísá takřka od nuly až po 95 % z obsažených kanabinoidů. Marihuana připravená z velmi
kvalitního konopí může obsahovat až kolem 12 %
THC v sušině. Hašiš se získává z květenství samičích
rostlin v podobě pryskyřice. Má hnědou nebo tmavě zelenou až černou barvu, je pevného skupenství
a při zahřátí měkne. Kromě pevné formy hašiše existuje také hašišový olej, vznikající destilací konopných
listů. Obsah THC v oleji se pohybuje okolo 20%.

Rekreační použití marihuany

Marihuana je vedle alkoholu nejrozšířenější rekreační drogou v západním světě. Jako droga je používána pro omamné účinky, které jsou ale jiné než
u ostatních omamných látek. Marihuana není ani
stimulant, ani anxiolytikum, ani halucinogen, ani

narkotikum, ale ode všech má něco. Lidé nejčastěji
užívají marihuanu pro její relaxační vlastnosti. Užití
drogy u většiny přináší pocit štěstí, zvyšuje komunikativnost a chuť se smát. Vyvolává také pocit hladu.
Marihuana má i halucinogenní účinky, lidé si začnou
více uvědomovat své smysly a mají dojem, že čas
plyne pomaleji. Pod vlivem drogy se mění intenzita pocitů - barvy se jeví jasnější a zesilují se čichové
a akustické vjemy. U většiny lidí dochází ke zklidnění. Při vyšších dávkách se zakaluje vědomí a objevují
se poruchy řeči. Intoxikovaný člověk vnímá velmi
intenzivně svůj vnitřní svět - své vnitřní universum.
Užívání drogy způsobuje vznik závislosti, ale abstinenční příznaky jsou jen mírné, patří mezi ně neklid,
podrážděnost, nespavost, nechutenství, pocit zvracení, průjem, pocení, třes a deprese. Pokud se marihuana požívá jen krátkou dobu, nebývá problém s ní
přestat. Po dlouhodobém a pravidelném užívání je to
však mnohem náročnější.

Endokanabinoidový systém
a endokanabinoidy

Kanabinoidy jsou látky, které se v přírodě vyskytují
pouze v rostlinách konopí. Proto bylo velkým překvapením zjištění, že v mozku všech vyšších živočichů existují specifické receptory, na něž se kanabinoidy váží a jejichž prostřednictvím ovlivňují nervové
funkce. Tyto receptory jsou součástí složitého neuronálního systému, který se nazývá kanabinoidový

nebo endokanabinoidový systém. Tento systém má
klíčový vliv na celou řadu životních funkcí. Kanabinoidové receptory (CR), kterých je dnes známo
několik typů, se nacházejí v centrální nervové soustavě a mnoha periferních tkáních včetně imunitního, reprodukčního a zažívacího systému, v sympatetických gangliích, hormonálních žlázách, tepnách,
plicích a srdci.
Chemické látky vážící se na CR (ligandy) jsou
nejen ty, které vyrábí rostliny konopí (exokanabinoidy), ale i takové, které si vyrábí samo naše tělo (endokanabinoidy). Exokanabinoidy i endokanabinoidy se
váží na stejný typ receptorů a mají na organismus podobné účinky. Důvod, proč tělo samo vyrábí něco,
co je obecně považováno za drogu, je předmětem
intenzivního bádání. Toto zjištění zásadním způsobem změnilo náš pohled na marihuanu a otevřelo
možnosti jejího léčebného využití.
Hledání látek, které fungují v živočišném těle
jako endokanabinoidy, přineslo řadu překvapivých
zjištění. Např. to, že nejvýznamnějším endokanabinoidem je látka strukturálně blízká nenasyceným
mastným kyselinám. Byla nazvána anandamid a je
zodpovědná za pocit našeho vnitřního blaha. Anandamid také pomáhá organismu vyrovnat se se stresem a s úzkostí. Látky podobné struktury a podobného farmakologického účinku jsou ale obsaženy
také např. v čokoládě, což je zřejmě důvod, proč je
čokoláda pro řadu lidí uklidňující drogou.

Léčebné využití marihuany

Endokanabinoidy mají ve srovnání s kanabinoidy
získanými z konopí rozdílné chemické složení, ale
působí podobně. Proto je možné nahradit nedostatek
těchto látek vyráběných přirozenou cestou v našem
těle dodáním kanabinoidů rostlinného původu. To
zjednodušeně vysvětluje léčebné působení konopí na
některé nemoci. Tyto otázky jsou v současnosti předmětem zkoumání vědců a vedly k zahájení legislativních kroků k uvolnění trhu
s konopím pro léčebné využití. V současné době je hlavní
důraz kladen na klinický výzkum účinnosti kanabinoidů
pro léčení chronické bolesti
a nervových poruch. Vědci také zkoumají látky vážící
se na kanabinoidní receptory, o nichž se domnívají,
že by mohly sehrát roli v léčení obezity či závislosti na
nikotinu.
Neúspěch s lékem na
hubnutí (Rimonabant), který
působil přes endokanabinoidní systém, však ukázal, že
není radno příliš si s tímto
systémem zahrávat. Dosud

ještě dobře neznáme všechny jeho funkce a podobné
riskantní pokusy o zablokování CR jako v případě
Rimonabantu mohou mít nepředvídané následky.
Nicméně snaha o využití konopí k léčebným
účelům není nic nového. První zprávy o terapeutickém použití konopí pocházejí z čínského lékopisu
Pen-tsao z roku 2800 před Kr. Konopí hrálo důležitou roli při léčení mnoha nemocí také v indické (ajurvédské) medicíně, ve staré Mezopotámii a Egyptě.
Také staří Řekové a Římané konopí dobře znali a používali. Do povědomí západní medicíny se dostalo
teprve kolem roku 1840. Americký dobrodruh William S. Shauvesy, který se s jeho léčebnými účinky
seznámil v Indii, doporučoval tinkturu z konopí
v terapii mnoha nemocí. V roce 1930 bylo používání
konopí v západní medicíně zastaveno z obav před
vznikem narkomanie.
V posledních letech jsme svědky značných pokroků v porozumění mechanismu účinků kanabinoidních látek. Byly objeveny CR a jejich ligandy a zjištěno, že tvoří životně důležitý endokanabinoidní
systém. Postupně je poznávána jeho úloha a propojenost s ostatními regulačními systémy a je intenzivně studována možnost využití marihuany v oficiální
medicíně. Tyto vědecké experimenty paralelně provázela mediální kampaň, která prosazovala legální
používání konopí. Tím se začala stírat hranice mezi
jeho rekreačním a terapeutickým použitím, což vedlo k obnovení zájmu o konopí pro medicínské účely.
I když se zdá, že legální využití konopí v medicíně
je na spadnutí, může trvat ještě dost dlouho, než se
dočká rovnoprávného postavení mezi ostatními léky.

Syntetické kanabinoidy

Při hledání účinných ligandů CR nezůstali pozadu
ani chemici. V krátké době syntetizovali stovky látek
s novými strukturami, které vykazovaly agonistický
či antagonistický účinek na CR a projevovaly výrazný farmakologický efekt, často mnohonásobně převyšující přírodní kanabinoidy. O tyto syntetické látky
se dlouhou dobu zajímali jen farmakologové, kterým
sloužily jako vědecké nástroje pro studium kanabinoidního systému. Také se předpokládalo, že některé
z těchto látek by mohly najít uplatnění v humánní
medicíně. Netrvalo však dlouho a také syntetické
kanabinoidy se staly předmětem zájmu narkomanů.
Výrobci využili toho, že syntetické kanabinoidy nebyly na oficiálních seznamech návykových omamných a psychotropních látek, a začali je nabízet přes
internet nebo v kamenných obchodech známých
jako „Amsterdam shop“ pod názvem „spice drugs“.
Jedná se o směsi exotického koření se syntetickými kanabinoidy, které se dají kouřit a mají obdobné
účinky jako konopí. Syntetické kanabinoidy představují zcela novou generaci drog, jejichž mechanismus
účinku je v mnohém podobný klasickým kanabinoidům, ale které představují pro lidské zdraví mnohem
větší nebezpečí než konopí.

FEJETON

Dušičkové 					
					zamyšlení
Až nastoupím k nebeskému vojsku… až odejdu do věčných lovišť… až budu ředkvičky počítat
zezdola …
Takto poeticky či sarkasticky se vyhýbáme prostému slovnímu spojení „až umřu“. Někdy také naznačujeme mlhavým „kdyby se se mnou něco stalo“
- totéž. Jako bychom chtěli smrt obelstít a nepřivolávat ji. Osmnáctiletý Michail Jurjevič Lermontov
(1814–1841), který zahynul v souboji, se vyjádřil, že
je strašné pomyslet na to, že přijde den, kdy nebude moci říci: Já. Český básník Jiří Wolker (zemřel ve
čtyřiadvaceti letech) napsal v básni „Umírání“ tyto
verše: „Smrti se nebojím, smrt není zlá, smrt je jen
kus života těžkého, / co strašné je, co zlé je, to umírání je.“
Je ale umírání takové, jak se
domníváme? Poslední slova
umírajících naše obavy občas vyvracejí. Naše přítelkyně, lékařka, resuscitovala svou matku. Ta jí
po procitnutí z kómatu
vytkla, proč ji nenechala zemřít, že už jí bylo
tak dobře. Nato nechala
paní doktorka maminku
pokojně odejít. „Nechci
ji. Chci, abyste mne nechali
o samotě.“ Řekla Marie Curieová-Skłodowska (1867–1934)
lékaři s utišující injekcí. A když se Thomas Alva Edison chvíli před smrtí
probral z mrákot, pronesl: „Je to tam
velmi krásné.“
Smrt mladého člověka nebo dítěte je nepochopitelná, šokující,
obzvláště bolestná až nesmyslná. Ve
vyšším věku se však lidé obávají nemocí, existenčních potíží a samoty ještě více než smrti, jak alespoň dokládají
výsledky průzkumu, který uskutečnil Český červený kříž ve spolupráci se společností

Procter & Gamble. „Starý lidi kolikrát radši umřou,
poněvadž na ně nikdo nepromluví kloudný slovo“
(Edward Albee). K tomu lze jenom dodat, že obavy
z osamění se netýkají jen těch dříve narozených, ale
že stále přibývá i mladých lidí, které trápí samota.
Podle anglického přísloví se stárnutím člověk stává pošetilejším i moudřejším, ale Dánové říkají, že
starý dům má temná okna. Jak bychom ale měli uvažovat my, kteří se doposud nacházíme na naší straně
hrobu? Nejspíše tak, jak radil americký filozof George Santayana – „Proti narození a smrti nemáš léku,
v mezidobí zachovej radost.“
Ivana Karpenková
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POHÁDKA

Pro svatý
oheň

důlních šotků
Emanuel Jan Šarapatka
(Pohádka z knihy Království víl a skřítků,
vyd. 1919)

Pokračování z předchozího čísla časopisu Sféra 10/2013

Na tento pokyn nohám se ulehčilo, ale co naplat,
když samy kráčely k tajemnému starci.
„Čas na rozmyšlenou uplynul, mluv!“
„Milost, milost, tajemný muži, všechno povím,
upřímně se přiznám,“ hořekoval Jadvig, aby vzbudil dojem lítosti. „Zalíbil se mi včera tento blýskavý
peníz a umínil jsem si, že si jej zblízka prohlédnu a
prozkoumám. Protože jsem se bál, že jinoch nepůjčí
mi svého šperku, sám jsem mu jej stáhl z krku a prohlížel. Když jsi přišel, právě jsem chtěl potají vrátiti
šperk jeho majetníkovi. Jsem chudý pocestný, ale poctivý, nejsem lačen cizího majetku.“
„Věřím ti, ubohý a poctivý poutníče; žes tak pravdomluvný a že jevíš zájem o skvosty, vezmu si tě na
svůj zámek. Mám doma mnoho rozličných předmětů a hledám takového poctivce, jako jsi ty, aby mně
všecko uvedl do pořádku. Času ti popřeji sdostatek,
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už nikdy nebudeš okrádati pocestné, na mém zámku
budeš v bezpečí.“
Zatleskal rukama a zvolal:
„Odneste toho zloděje na můj hrad a vrhněte ho do
černého vězení!“
Neviditelné ruce uchopily Jadviga a zmizely s ním v
husté tmě.
Potom stařec naklonil se nad spícím Čestmírem:
„Dobrý jinochu, dosti strastí jsi již zakusil, usnadním ti cestu k moři a budu nad tebou bdíti, abys
šťastně dokončil svého záslužného díla.“
Spojil přetržený řetízek a Zoroslavin šperk zavěsil jinochovi na krk, potom jako lehoučké pírko vzal Čestmíra do náručí a vznesl se s ním do výše. Čestmír
klidně spal a neměl ani potuchy, že se vznáší mezi
mraky a letí divoce vpřed. Jejich vzdušný let netrval
dlouho. Brzy se stařec snesl se k zemi do lesa a uložil
jinocha na mech pod stromy.
„Až ráno procitneš z libého spánku, jistě se zaraduješ, „ zahučel pro sebe podivný stařec a zmizel.
Když se Čestmír probudil ze spánku, nejprve hledal
svého společníka. Vstal, volal naň, ale po Jadvigovi
ani stopy. Rozhlížel se kolem a překvapen díval se na
zvláštní stromy, které zřel. Takových stromů ještě nikdy nikde nespatřil. Štíhlé, vysoké, s hustou korunou
a na větvích žlutavě červené koule; jiné stromy byly
nízké a měly na dlouhých stopkách roztřepené listy
jako vějíře. I květiny, keře, vše bylo jinaké, nezvyklé;
ba i ten drobný ptáček, který se mihl kolem něho,
měl docela jiný kabátek. Každé pírko na něm hrálo
jinou barvou.
„Kam jsme to zašli?“ divil se Čestmír a netrpělivě
vyhlížel, kdy přijde Jadvig. Myslil si totiž, že jeho

POHÁDKA

společník probudil se dříve a že nyní mešká někde v
lese. Dlouhou dobu trpělivě naň čekal a bavil se pozorováním cizího okolí. Potom znovu volal, křičel,
ale Jadviga se nedovolal.
Tu vzpomněl na výstrahu kupcovu, aby se chránil neznámého průvodce. Rychle sáhl za košili a spokojeně
si oddychl. Zoroslavin šperk visel na řetízku, potom
přepočítal své stříbrňáky ale ani jeden nechyběl.
Kam se tedy poděl Jadvig, kde mešká? Konečně,
nemoha se ho dočkati ani dovolati, vykročil sám
na další cestu. Jaké však bylo jeho překvapení, když
vykročil z lesa. Stál na kopečku a dole před sebou
spatřil modrou hladinu nepřehledného, nekonečného moře.
Dole pod kopcem na mořském břehu rozkládala se
menší rybářská osada. Čestmír rychle sestupoval a
brzy stanul mezi prvními chaloupkami. Byly dřevěné, podobné chaloupkám v jeho domově.
Před jednou chaloupkou seděl na lavici bělovlasý
stařík a spokojeně se vyhříval na parném slunci. Čestmír zdvořile starce pozdravil, a když ten mu vlídně
poděkoval, otázal se ho:
„Dědoušku, neslyšel jste někdy vyprávěti o červeném
ostrově, na němž v noci září světlo ze studánky?“
Kmet zadíval se na jinocha a opakoval zamyšlen:
„Červený ostrov – hořící studánka… „
Dlouho vzpomínal, ale přece se upamatoval. Pravil:
„Paměť slábne, hošku, hlava stará vyvětrává, ale na
červený ostrov přece jsem nezapomněl. Jako mladý
chasník jezdil jsem s tatínkem na širé moře, daleko,
daleko od břehů. Mnohdy až tři dny jeli jsme kupředu, až jsme ztratili zemi z očí a měli jsme na všechny
strany kolem sebe jen nekonečné moře. Dále jsme
nejeli nikdy. Tatínek říkával na mé otázky, kde je konec moře, že moře nemá nikde konce. Vypravoval
mi vždycky:
„Kdybychom jeli ještě dál, přijeli bychom na červený
ostrov, kam chodí ráno hvězdy spát; za tímto ostrovem je ostrov zlatý, tam večer zapadá jasné slunko.
Za těmito ostrovy není již nic, jen moře a moře.“
Můj otec ani já nikdy jsme nebyli tak daleko na moři.
Znám tu všechny ostrovy na tři dny cesty, všechny jsem prošel, ale na červeném ostrově jsem nebyl.
Proč se ptáš na ten ostrov, chlapče?“
„Rád bych se tam, dědoušku, podíval, „ odpověděl
jinoch.
„Ty, chlapče, chtěl bys jeti na červený ostrov?“ divil
se stařík.
„Chtěl bych tam,“ přiznával se nesměle Čestmír.
„Nevím, nevím, dostaneš-li se tam. Naši synkové zajíždějí sice dál do moře, než my staří jezdívali, ale nic
naplat, tak daleko se s tebou nikdo neodváží, jde tu
o vlastní kůži.“
„Musím se tam dostati,“ prohlásil Čestmír, „buď
mě převeze některý rybář, nebo se rozjedu k ostrovu
sám.“
„Nu dobrá, uvidíme, co se dá dělati. Jsem stařešinou
této osady a pozeptám se sousedů, zatím buď mým

hostem.“ Zavedl Čestmíra do chaloupky, sedl s ním
ke stolu a vyptával se ho na cestu. Čestmír vyprávěl
a čiperný stařík poslouchal, pokyvoval a usmíval se.
K večeru vrátil se rybářův syn z lovu. Měl šťastný
den, neboť nesl na zádech plný pytel ryb. Starý rybář
pověděl mu, že Čestmír chce jeti na červený ostrov.
„Vidíte, tatínku,“ pravil syn, „vždycky jsem si myslil, že se jednou podívám tak daleko, kde ještě nikdo
z vesnice nebyl, ale samotnému nechtělo se mi na
tak dalekou cestu; nyní, když budeme dva, pojede se
nám veseleji.“
„Ty bys chtěl jeti?“ divil se otec, „co tvoje žena a
děti?“
„Zatím, tatínku, dohlédnete sám na pořádek, jste
beztak zkušenější než já. Pojedu bez starostí.“
„Není jen o pořádek, milý synu, důležitější je, kdy se
vrátíš a zda se vrátíš. Abys nezaplatil odvážný pokus
životem a nezahynul ve vlnách. Jsem již stár a svíce
mého života je na zhasnutí.“
„Nemluvte tak, tatínku, jsem rád, že jste zdráv a čilý
jako rybička, ještě mnohokrát uvidíte vlašťovičky
nad hlavou.“
„Ba, hochu, sotva již; síla ta tam, už i duch slábne,
dny moje jsou už spočítány. Bojím se, že nedočkám
se tvého návratu, a co potom počne si tvoje rodina,
kdo uživí děti?“
„Dobře, tatínku, uposlechnu vaší rady a nepojedu
dál než „Na zastávku“, naučím jej veslovati a loď říditi; potom nechť jinoch pluje sám dál.“
„Učiň tak, synku, vyprovoď našeho hosta, ukaž mu,
kudy má jeti, nauč ho znáti směr cesty. Když se chlapec vrátí, poví nám, co viděl na červeném ostrově.“
Čestmír byl v duchu rád, že rybářův syn nechce jeti s
ním až na ostrov, alespoň se nikdo nedoví, proč tam
jel, co tam hledal.
Nazítří připravil mladý rybář dvě lodice. Rybářka napekla dost černého chleba a ryb na cestu, starý rybář
dlouho oblohu zpytoval, nehrozí-li jim nebezpečí.
Třetího dne po Čestmírově příchodu do rybářské
vesnice naložili do každé lodičky soudek pitné vody
a vyjeli na širé moře.
Moře bylo klidné. Vlnky větrem vzdouvány laškovně proháněly se po nepřehledné hladině a rybářské
lodice jako dvě pyšné labutě směle brázdily hladinu
a pluly vpřed.
Čestmír snadno naučil se veslovati, a protože byl
dosti silný, jeho lodička plynula po boku rybářovy.
Rychle se vzdalovaly rybářské vesnici. Chvílemi si
vyprávěli, chvílemi odpočívali, nechávajíce lodičky
na pospas hravým vlnkám. Čestmír měl neustále
plno otázek. Jak ten pták se jmenuje, co nad lodičkou
krouží, jak ta rybka, jež kolem se mihla, inu otázka
za otázkou. Rybářův syn, veselý a hovorný, rád poučoval mladého společníka. Vždyť celý život strávil
na vodě a moře mu bylo domovem. Řekl Čestmírovi:
„Čím je rolníkovi pole a myslivci les, tím nám je silné
moře.“
(Pokračování příště)
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HOROSKOP

Berani

Býci

21.3 - 20.4.

21.4. - 20.5.

Listopad pro vás zřejmě nebude zrovna tím pravým ořechovým obdobím. Energeticky se nejspíš
budete cítit průměrně, s myšlením to, zejména na
počátku měsíce, rovněž nebude nejlepší. Je také
možné, že se zejména v oblasti kariéry a společenského postavení dokonce dočkáte nějakých
porušení dohod, smluv či ujednání. Na to si dejte
pozor a rozhodně se nespoléhejte jen na náhodu
a štěstí. Raději se na vše dobře připravte a buďte
obezřetní. Nejlepší pak bude do ničeho zásadního
se nepouštět a raději více relaxovat a odpočívat.

Raci

Jestliže mysl většiny populace nyní zaměstnávají peníze a výdělečné aktivity, vy zřejmě nebudete výjimkou. Bohužel úplně snadné to pro
vás nejspíš nebude. Pokud tedy zaměříte svou
pozornost na tuto oblast života, měli byste postupovat uvážlivě, tak, aby se věci vylepšovaly
sice pomalu, ale jistě. Vylepšení podmínek se
pak projeví na vašem účtu či peněžence. Dařit
by se vám mělo v činnostech okolo budování
domu a domova. To s sebou samozřejmě nese
i pozitivní posun ve vztazích.

Lvi

22.6. - 22.7.

23.7. - 23.8.

Pokud jste v minulém období pracovali na
realizaci věcí, které by do budoucna měly přinášet výsledky, vězte, že právě nyní byste měli
sklízet ovoce a být nadmíru spokojeni. Dařit
by se vám mělo zejména v oblasti individuálních tvůrčích schopností, ale také ve vlastním
domově a rodině. Ve všech těchto oblastech
života byste měli zaznamenávat výsledky, které vás budou těšit a dodávat vám optimismus.
Bude to pro vás o to příjemnější, že podzim
nejspíš až tak úplně nemusíte.

Jak to tak vypadá, vaše ohnivé znamení nyní až
tak ohnivé nebude. Asi budete mít dojem, že
podzimní sychravé a pošmourné dny ve vás
vyvolávají melancholii, smutek a vyšší citlivost.
A opravdu. Nebeská tělesa právě u vašeho znamení naznačují, že nyní budete pociťovat větší omezení a zkoušky než obvykle. Vzhledem
k tomu, že vaše znamení je už z podstaty spíše
optimistické, hravé a radostné, bude to pro vás
a nejspíš i pro vaše okolí dosti náročné. Rozumné
tedy bude snažit se vědomě si dělat radost.

Váhy

Štíři

Nebeská tělesa napovídají, že se častěji budete nacházet v určitém stagnačním nebo spíše
napěťovém rozpoložení. To bývají období,
kdy se vám nemusí zrovna dařit a také můžete přitahovat nějaké komplikace či průšvihy.
Rozumné tedy bude snažit se být ve střehu,
předcházet možným rizikům, být vstřícný
a vůči svému okolí milý. To je ostatně pro vaše
znamení přirozené a případně by mělo vám
i vašemu okolí pomoci zvládat melancholii
podzimních dnů.

Barevné podzimní dny vás nejspíš zastihnou
v rozpoložení, které vám dodá jistou přitažlivost,
tajemnost a vyzařování, jež bude pro druhé pohlaví velmi lákavé. Nebylo by tedy divu, kdyby se ve
vašem životě objevila nová láska a zamilovanost.
Je také možné, že zájem opačného pohlaví o vás
bude tak velký, že těch nápadníků bude více, než
by vás vůbec napadlo. Pokud už tuto oblast života
neřešíte, je možné, že vaše seberealizace se bude
odehrávat v oblasti umění nebo nějakých individuálních tvůrčích aktivit.

24.9. - 23.10.

24.10 - 22.11.

Kozorozi

Vodnáři

22.12 - 20.1.

21.1. - 19.2.

Do žil vám zřejmě vstoupí nová energie, větší
elán a nadšení, se kterými půjdete do dalších
aktivit. Nejspíš to pak budete vy, kdo bude
s sebou strhávat ostatní, kdo pro ně bude
tím, čím je lokomotiva pro vagóny - vůdcem
a tahounem. Váš optimismus a neohroženost
pravděpodobně budou natolik strhující, že jen
málokdo odolá, aby se k vám přidal, nebo vás
alespoň ocenil. Ve svých aktivitách se sice budete projevovat pomaleji, ale o to důsledněji
a zodpovědněji.
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Listopad by pro vás měl být příjemným a pozitivním obdobím. Hvězdy slibují velkou možnost
růstu, celkového osobního rozvoje a také to, že by
se vás mělo držet štěstí. V průběhu měsíce se ale
situace poněkud zhorší. Podle všeho byste měli
začít pociťovat jistý úbytek energie, možné jsou
častější konflikty s muži či nositeli mužské energie.
Pozor byste si měli dát na celkovou vyčerpanost
a přetěžování své energie, dobré bude nepouštět
si do podvědomí informaci, že úspěch neexistuje.
Máte totiž možnost zjistit opak.

Blíženci
21.5. - 21.6.

Vás zřejmě nyní čeká poněkud stagnační období. Pokud máte v plánu realizovat něco většího, splnit si nějaký sen či něco podobného,
zatím byste to měli jen promýšlet, plánovat atp.
Výjimkou by mohlo být dění v lásce, zamilovanosti nebo také v umění. Tam by se vám mohlo
dařit více než kdy jindy. Výtečné je, že to, co se
u vás nastolí nyní, bude mít trvalejší ráz a dlouhodobější trvání. I nyní si budete moci svým
šarmem podmanit téměř kohokoliv a cokoliv.
Pamatujte, že konané dobro se dobrem vrací.

Panny

24.8. - 23.9.
Podzim vás zřejmě zastihne v docela dobrém
fyzickém rozpoložení a ve fázi nárůstu vnitřní energie. Překážky a problémy, které před
vás budou kladeny, budete vcelku v pohodě
zvládat a nejspíše budete i své okolí udivovat
pracovitostí a neúnavností. V lásce se vám
ale zřejmě nyní moc dařit nebude. Dobré je,
že vám bude jasné proč. Nejspíš na ni nebudete mít ani myšlenky ani čas. Tyto příjemné
aktivity budou na vzestupu až ve třetí třetině
listopadu.

Střelci

23.11. - 21.12.
Vy se zřejmě nyní nudit nebudete. Hvězdy vám
slibují mnohá dobrodružství nejspíš spojená
s přáteli, zábavou a asi i flirtováním. Výtečně
vám bude fungovat komunikace, pravděpodobná je myšlenková a rozumová bystrost. Vaše
přesvědčivost bude veliká. Pokud tedy budete
potřebovat někoho o něčem přesvědčit, nyní na
to bude ten správný čas. Dařit by se vám také
mělo domlouvání obchodů či pro vás výhodných smluv či dohod. Výraznou roli bude hrát
váš optimistický a vstřícný přístup.

Ryby

20.2. - 20.3.
Je možné, že jste v nedávném období prodělali nebo sami nastolili nějakou zásadní změnu,
kterou si nyní zažíváte a postupně dostáváte
do života. V tom procesu, ale i tehdy, pokud
jste nic takového nezažili nebo neabsolvovali,
nyní budete zažívat úspěchy, také zvýšenou
citlivost a vnímavost. Pravděpodobně se pak
více budete zabývat věcmi mezi nebem a zemí,
více přemýšlet o smyslu svého života i o tom,
kam a jak jej směrovat. Dobře vám v tom bude
radit intuice.

Milan Gelnar je přední český astrolog zabývající se astrologií a ezoterickými disciplínami řadu let. Prostřednictvím www.astrosfera.cz
poskytuje astrologické poradenství, provozuje svou astrologickou školu, publikuje, příležitostně pořádá semináře a přednášky po celé ČR.

SOUTĚŽ O
HODNOTNÉ
CENY

3x Estrozin kapky
pro výherce sudoku

3x Androzin kapky
pro výherce křížovky

Soutěž o ceny:
Tajenku křížovky, resp. soutěžní kód ze žlutých polí sudoku, zasílejte do
13. 12. 2013 na adresu: Diochi, spol. s r. o., „Tajenka“, Weilova 2/1144,
102 00 Praha 10, Česká republika nebo e-mailem: tajenky@diochi.cz

Správné znění tajenky z čísla 9/13: „Na začínající nemoc se snadno najde lék.“
Vylosovaní výherci kapek Baktevir : Magdalena Dudková, Polička | Šafránek Jiří, Bechyně | Barbora Štěpánková, Praha
Správné řešení sudoku z čísla 9/13: 946
Vylosovaní výherci kapek Estrozin : Ludmila Vidličková, Krásné Pole | Zdeněk Houra, Plzeň | Jarmila Jandová,
Hradec Králové

Řešení sudoku z čísla 10/2013

Sudoku – návod: Podle vepsaných číslic doplňte další číslice tak, aby vždy v celé řádce, v celém sloupci
a v menších čtvercích byly zapsány všechny číslice od 1 do 9. V žádném sloupci, v žádné řadě ani v žádném
z devíti čtverečků se žádné z čísel 1 až 9 nesmí opakovat.
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PORADNA

DIOCHI
DIOCHI

na vaší straně
Kateřina, Písek

V září 2012 jsem začala mít průjmy. Z počátku jsem si
myslela, že jde o běžný průjem, který po čase odezní, tak
jsem si nastolila dietní režim. Po měsíci trápení jsem začala chodit po doktorech a různých nepříjemných vyšetřeních střev. Po 3 měsících trápení diagnóza: makroskopicky lehká forma ulcerozní kolitidy, histologicky Crohnova
choroba. Byla mi nasazena Pentasa, která mi spíše uškodila
než pomohla. Hledala jsem jakoukoliv pomoc! Až sem na
internetu narazila na firmu Diochi. Zašla jsem v Olomouci do zdravotéky, kde byla úžasná paní prodavačka, která
má přehled o tom co prodává a doporučila mi Sagradin.
Váhala jsem 1 den a pak si ho bežela koupit. Okamžitě
jsem ho začala užívat 2x denně 5 kapek a už druhý den
jsem cítila neskutečnou úlevu. Žádné křeče břicha, či nafouklé břicho po jakémkoliv jídle a průjmy??? Jsou pryč!

Vybíráme z poradny

Jsem nadšena!!! Beru ho teprve týden a už teď bych na
něj nedala dopustit!!! Včera jsem byla v poradně u svého
internisty na střeva, vrátila jsem mu Pentasu a řekla co
užívám a jak je mi skvělě!!! A světe div se, jeden z mála
lékařů co naslouchal a nic dalšího mi nenapsal. Dokonce
si napsal název výrobku a pokud při kontrole za půl roku
bude vše v pořádku, tak bude i on doporučovat Sagradin
svým pacientům :) Děkuji firmě Diochi a všem, kteří měli
podíl na výrobku tohoto produktu!!! ale i všech ostatních,
které společnost nabízí!!! Vrátili jste mi zpět do života a za
to Vám nikdy nemůžu být dostatečně vděčná!!! Pokud je
tu někdo, kdo to čte a váhá, jestli koupit či nekoupit, pak
radím KUPTE!!! Zdraví máte jen jedno!!!

Na otázky použití přípravků Diochi odpovídá léčitelka Marie Mekkiová.

Lenka, Praha

Dobrý den. Ráda bych Vás požádala o radu.
Začátkem minulého roku jsem přestala po 16 letech brát antikoncepci. Od té doby jsem si prošla něčím, co nazývám
„malou menopauzou“ (přibrala jsem pár kilo a nedaří se mi je shodit, otékaly mi lýtka, cítila jsem se nafouknutá, byla jsem
naprosto přecitlivělá až hysterická, ještě dnes mívám občasné slabé návaly horka a naprosto rozladěný menstruační cyklus
- menstruaci jsem opětovně neměla již 4 měsíce. Má gynekoložka tvrdí, že toto dlouhodobější vynechání menzesu je dáno
nadměrným stresem a naznačila, že pokud budu chtít, dá se situace řešit hormonálně, což odmítám - nepřestala jsem brát
antikoncepci proto, abych do sebe musela cpát další hormony.
Prosím, poraďte mi přípravek, který by mi pomohl srovnat hladinu hormonů a emoce. Je mi 34 let a ještě nemám
děti, ale ráda bych je jednou měla.

Marie Mekkiová odpovídá:
Dobrý den, vhodný pro Vás je Estrozin, čaj Růže stolistá a Nervamin - delší dobu. Pokud byste chtěla, můžete se ke
mně objednat na osobní konzultaci - tel. 602681465.
Inzerce

MikulÁšskÁ nadílka
SPOTŘEBITELSKÁ SOUTĚŽ PRO ČLENY A PORADCE SPOLEČNOSTI DIOCHI SPOL. S R.O.

nadĚlujEME:

3 luxusní RElaxační VíkEndY PRO dVa
750 dalšíCH CEn/500 PROdukTů diOCHi
sOuTĚŽ PRO VšECHnY! kaŽdÝ VYHRÁVÁ!

1. kuP DIOCHI | 2. zaREgisTRuj NÁKUP | 3. OdPOVĚz Na OtÁzKU | 4. VYHRaj výHrU:
Luxusní víkendový relaxační pobyt pro dva s plnou penzí a řadou odpočinkových procedur
nebo některou z dalších 750 hodnotných cen v menších soutěžích. Dárek máme pro každého!

číM VíCE nÁkuPů TíM VĚTší šanCE VYHRÁT!
www.diochi.cz/soutez-mikulasska-nadilka-2013

PORADNA
INFORMUJEME
DIOCHIIHCOID

prodává v Rakousku
Slavnostní otevření první prodejny Diochi
v Rakousku se konalo 8. října 2013 ve Vídni.
Prodejna se nachází na výborné adrese
nedaleko letní císařské rezidence Schönbrunn.
Pozvání paní Natálie Sleziakové, ředitelky
obchodního zastoupení Diochi pro rakouský
trh přijali také vlastníci a vedení společnosti
Diochi, Vladimír Ďurina, Robert Goméz
Colman a Ing. Tomáš Bárta.
Zdravíme do krásné Vídně a přejeme paní
Sleziakové hodně prodejních úspěchů
a štěstí!
Prodejnu najdete na adrese:
Schönbrunner Strasse 48/1
1050 Wien, Österreich

DIOCHI AKADEMIE 2013
BYLA ÚSPĚŠNÁ
11. - 13.10. 2013 se v Kutné Hoře konala největší vzdělávací akce Diochi roku 2013.
Přednášek, debat a seminářů se zúčastnilo téměř sto posluchačů, kteří se rozhodli
zapojit do programu vzdělávání v oblasti alternativní medicíny, esoteriky, tropické
botaniky i marketingu. Pro všechny byl připraven i doprovodný program, který
zahrnoval průvodcem komentovanou návštěvu perly gotické architektury v Čechách, chrámu sv. Barbory, a adrenalinovou výpravu do podzemních chodeb stříbrných dolů či návštěvu Českého muzea stříbra. Souběžně s programem probíhaly
také diagnostiky zdraví, které psychotronicky prováděl pan Vladimír Ďurina a na
přístroji EAV paní MUDr. Lenka Hodková.
Přednášky byly zaměřeny na různá témata. Dle vyplněných dotazníků nejvíce zaujaly, vedle prezentace Vladimíra Ďuriny, zábavně poučná přednáška MUDr. Evy
Moučkové, která kombinovala postřehy z léčitelské praxe s praktickými radami
lidového léčitelství a přednáška pana prof. Ing. Ladislava Kokošky, Ph.D., který
blíže představil význam a účinky některých léčivých rostlin, jež jsou součástí Diochi přípravků. Přednáška MUDr. Lenky Hodkové se nesla ve znamení celostní
medicíny, psychotronička Hana Grasslová seznámila účastníky Akademie s meridiánovými drahami a projevy jejich narušení. Cvičení MVDr. Michaely Liškové ve
spojení s vnitřní a vesmírnou energií nabudila všechny přítomné a přednáškou o
marketingu zaujal Štefan Novák, marketing manager společnosti Diochi. Sobotní
večer byl věnován otevřené debatě na téma diagnostických metod, použití a práce
s přípravky Diochi.
Všem účastníkům děkujeme za účast a dodanou energii!
Těšíme se na další Akademii Diochi
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Kalendář akcí Sféra klubů Diochi
2-3
listopad
4
listopad
15
listopad
16

listopad

2.11. – 3.11. 2013 Praha
CHANELLING I
čas: 9:00 – 18:00, Sféra klub Diochi,
Politických vězňů 15, 1. patro
4.11. 2013 Praha
CHANELLING III.
čas. 18:00 – 19:00, Sféra klub Diochi,
Politických vězňů 15, 1. patro
15.11. 2013 Michalovce, Slovensko
PŘEDNÁŠKA VLADIMÍRA ĎURINY
čas: 17:30 hod, Gorkého 1,
Zemplínské osvětové středisko
16.11. 2013 Košice, Slovensko
JESENNÉ INŠPIRÁCIE S DIOCHI
čas: 10:00 – 18:00 Kongresová sála
v Golden Royal Boutique Hotel & Spa ****,
Vodná 8
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21.11. 2013 Tábor
PŘEDNÁŠKA A DIAGNOSTIKY
FRANTIŠKA NOVOTNÉHO
čas: 18:00 – 20:00, Centrum Regenerace,
Sféra klub Diochi, Koželužská 140
25.11. - 26.11. 2013 Praha
DIAGNOSTIKY A PŘEDNÁŠKA
VLADIMÍRA ĎURINY
čas: 25.11. 2013, 14:00 – 18:00 hodin,
čas: 26.11. 2013, 10:00 – 13:00 hodin,
Sféra klub Diochi, Politických vězňů 15, 1.patro
4.12. 2013 Písek
DIAGNOSTIKY A PŘEDNÁŠKA
VLADIMÍRA ĎURINY
téma: Nové přípravky Diochi)
Objednávky na diagnostiky na:
tel. +420 737 484 081 Hana Grasslová
čas: 14 – 17 hodin, Pension Sport,
Zátanské náměstí 22

Řádková inzerce
Jarmila Beranová, www.pastelovysvet.cz
Pastelový svět srdečně zve rodiče s dětmi 5 - 12 let
na PASTELOVÉ ODPOLEDNE - DOPIS
JEŽÍŠKOVI 7.12. v Praze (přihlášky na tel. 244
403 129, silhankova@kc12.cz ) a předvánoční
PASTELOVÝ VEČER 12.12. U Džoudyho v Praze
(rezervace na tel. 212 341 274). Originální vánoční
dárky: Stolní a nástěnné meditační kalendáře 2014,
kniha Láska skrze Poznání, Moudré vzpomínání,
dvojCD Nakresli obraz své duše, a pro děti
Barevné pohádky a dvojCD Kreslíme s andílkem
jarmilaberanova@upcmail.cz,
606 118 857, 261 226 474.
Dědku kořenáři B. Novému bude poctou
vaše návštěva na www.dedekkorenar.cz

Předplatné Sféra
Objednávejte celoroční předplatné
časopisu Diochi Sféra
299Kč

Objednávejte na:

www.casopis-sfera.cz
+420 267 215 680

14,70 Eur
Zájemci ze Slovenské republiky, se prosím obracejte na:
Objednávky a distribúcia predplatného
Mediaprint-Kapa Presegrosso, a.s., Oddelenie inej formy predaja,
P.O.BOX 183, 830 00 Bratislava 3, tel.: 02-444 588 21; 444 588 16;
444 427 73; 0800-188 826, fax.: 02-444 588 19,
e-mail: predplatne@abompkapa.sk

REGENERACE VE SFÉŘE
UNIKÁTNÍ SYSTÉM PŘÍRODNÍ REGENERACE A DETOXIKACE

NAVŠTIVTE PRODEJNY A CERTIFIKOVANÉ PORADENSKÉ SFÉRA KLUBY DIOCHI
Diochi spol. s r. o., Weilova 2/1144, 102 00 Praha 10, tel.: +420 267 215 680, fax: +420 267 215 658, info@diochi.cz,

■ Mgr. Helena Zvaríková, Zelené centrum, Bukovanského 1329/33, 710 00
Ostrava, ostrava@diochi.cz, Po 14-18, St 9-14 nebo dle tel. dohody,
724 484 812, 724 484 811
■ Zdeňka Heváková, Budova T-String, Masarykovo nám. 1484, 6.patro,
č. dv. 605, 530 02 Pardubice, pardubice@diochi.cz, Út 9-12, 14-16, St 12-14,
Čt 9–12, 14–16 nebo dle tel. dohody, 605 280 499, 466 714 263, 467 402 263
■ Hana Grasslová, Zelená lékárna, Žižkova třída 403, 397 01 Písek,
pisek@diochi.cz, Po-Pá 7–17.30, So 8-11, 737 484 081
■ Stanislava Topinková, Cestou harmonie, 1.p., V šipce 6, 301 00 Plzeň,
plzen@diochi.cz, Po 15–17, Čt 13–15 nebo dle tel. dohody, 731 465 237
■ Alena Čermáková, Politických vězňů 15 (1. patro), 110 00 Praha 1,
praha@diochi.cz, Po, St 14–18, Út, Čt, Pá 9–13, 224 091 330
■ Josef Červienka, Týnská ulička 6, Praha 1 (budova Maitrea, 4. p.),
praha2@diochi.cz, Čt 10-12, 13-17, Pá 9-12, 13-17, 777 059 522,
777 059 521
■ Mgr. Martina Bedřichová, Bylinková apatyka, Žižkovo náměstí 20,
796 01 Prostějov, prostejov@diochi.cz, Po–Pá 9–17, So 9-12, 728 036 738
■ Iva Jirásková, Vladislavova 2584, 269 01 Rakovník, rakovnik@diochi.cz,
Po,Pá 15–17, 313 511 594, 728 022 591
■ Iveta Vrtišková, Koželužská 140, 390 01 Tábor, tabor@diochi.cz,
Po–Čt 9–17, Pá 9–13, 1. So v měsíci 9.30–11.30, 381 258 109
■ Leoš Poskočil, 674 01 Třebíč, Smila Osovského 45/10, trebic@diochi.cz,
Po–Pá 9.30–11.30, 12.30–17, 777 066 566, 568 845 080
■ Ing. Lenka Svobodová, Pivovarská 3, 400 11 Ústí nad Labem,
usti@diochi.cz, St 15–17.30 nebo dle tel. dohody, 777 115 166
■ Dagmar Buráňová, Zdravotéka, Kvítkova 80 (budova bývalého Čedoku,
vedle CK Čedok), 760 01 Zlín, zlin@diochi.cz, Po–Čt 10–18, Pá 10-16,
603 562 584

Diochi Slovakia s.r.o., Hlavná 31, 917 01 Trnava, tel.: +421 335 516 633, fax.: +421 335 353 941, diochi@diochi.sk,
■ Marcela Fillová, Salón Slender Life, Námestie SNP 17, 974 01
Banská Bystrica, banskabystrica@diochi.sk, Po–Pia 8–20,
+421 484 144 706, +421 907 800 731
■ Ivana Hambálková, Obchodná 66 (pasáž DVOR 66), 811 06 Bratislava,
bratislava.obchodna@diochi.sk, Po, Ut, Št, Pia 10–17.30, St 10-19 (obed 1313:30), +421 903 520 852, +421 917 810 830, +421 245 691 600
■ Galanta KLUB GALANTA JE OD 1.11.2013 ZRUŠENÝ!
■ Mgr. Mária Uhlárová, Bylinkárstvo, Hlavné námestie 58, 060 01 Kežmarok,
kezmarok@diochi.sk, St 10–17, Ut+Štv+Pia 10–16, +421 918 476 177,
+421 907 794 111
■ Ing. Jana Tarasovová, Klub zdravia TAO, Kysucká 22, 040 11 Košice,
kosice@diochi.sk, Po,St, Pia 10–17, +421 918 463 681, +421 902 048 603
■ Lenka Paľová, NOVÁ ADRESA: Nám. osloboditeľov 73, 071 01
Michalovce, michalovce@diochi.sk, Po,St,Štv: 9-17 (obed 13-13:30), Ut,Pia
podľa tel dohody, +421 917 178 720
■ Ing. Gabriela Baráthová,Štefánikova trieda 15, 949 01 Nitra,
nitra@diochi.sk, Po–Pia 9–17 (obed 13 - 13:30), +421 915 974 364
■ Marta Antošová, Rákocziho 12 (5. p., č. dv. 516), 940 02 Nové Zámky,
novezamky@diochi.sk, Po, St, Pia 10–17, +421 905 476 208
■ Júlia Rašlová, OC Plus, Holubyho 28, 902 01 Pezinok, pezinok@diochi.sk,

www.diochi.sk

Po-Pia: 10:30-19:00 (obed 13-13:30), +421 915 974 363
■ Eva Petrušová, Winterova 23, 921 01 Piešťany, piestany@diochi.sk,
Po-Pia 9:30–17.30 (obed 13-13:30), +421 917 829 536
■ Karina Homzová, Námestie Sv. Egídia 59/36 (prízemie), 058 01 Poprad,
poprad@diochi.sk, Po–Štv 9–17 (obed 13–13.30), Pia: 9-14,
+421 917 177 686
■ Veronika Puchová, Jarková 95, 080 01 Prešov, presov@diochi.sk,
Po-Pia 10:00-17:30, +421 948 451 213
■ Ing. Erika Chovancová, Matice slovenskej 27, 971 01 Prievidza, Po-Pia
9-17 (obed 13-13:30), prievidza@diochi.sk, +421 918 802 027
■ Ing. Dana Sokolová, Jilemnického 2, SLOVAKOTEX, 1. p., 911 01 Trenčín,
trencin@diochi.sk, Po, Ut, Štv, Pia 9–16:30, St 9-18 (obed 13–13.30),
+421 917 717 737
■ Mgr. Magdaléna Kovárová, Hlavná 31, 917 01 Trnava, trnava@diochi.sk,
Po–Pia 9.30–17.30 (obed 13–13.30), +421 335 353 942, +421 917 717 787
■ Marta Štefančíková, J. Kozačeka 11 (Dom služieb), 960 01 Zvolen,
zvolen@diochi.sk, Po–Pia 11–17, +421 917 200 207
■ Ing. Anna Birošová, M. R. Štefánika 11 (prízemie), 010 01 Žilina,
zilina@diochi.sk, Ut–Pia 10–17 (obed 13–13.30), +421 917 200 178

8 595247 760661

■ Zdeňka Kostíková, Restaurace Zlatá Růže (vchod z letní zahrádky),
Kpt. Jaroše 3, 680 01 Boskovice, boskovice@diochi.cz, Po, Čt 8–17
nebo dle tel. dohody, 516 452 523, 721 236 816,
■ Ing. Radka Moudrá, Centrum Via Lucis, Cejl 858/7 – Dvorní trakt,
602 00 Brno, brno@diochi.cz, Po, Út 14–18, St 10–14, Čt 15–18,
775 187 079
■ Alena Mitter, U Tří lvů 4, 2. p., 370 01 České Budějovice,
budejovice@diochi.cz, Po 10–17, Út 9–16.30, St 12–16.30,
nebo dle tel. dohody, 775 622 006
■ Renata Ostruszková, Chotěbuzská 293, 735 61 Český Těšín–Chotěbuz,
chotebuz@diochi.cz, Po 8–20, Út–Ne dle tel. dohody, 558 733 061,
777 278 269
■ Kateřina Pytlová, Palackého 2312/54 – I. patro, 695 01 Hodonín,
hodonin@diochi.cz, St 14–17, dále dle tel. dohody, 777 576 111
■ Ing. Petr Švec, Šafaříkova 161, 506 01 Jičín, hradec.k@diochi.cz,
kdykoliv po tel. dohodě, 602 411 948
■ Naděžda Jandová, Brigádníků 18 (naproti PENNY), 360 01 Karlovy Vary,
karlovy.vary@diochi.cz, kdykoliv po tel. dohodě, 353 234 486, 776 676 898
■ Jitka Slaměnová, Moravcova 259, 767 01 Kroměříž, kromeriz@diochi.cz,
Út, Čt 11–17 nebo dle tel. dohody, 731 153 797
■ Dagmar Šlechtová, Ruprechtická 533/15, 460 01 Liberec, liberec@diochi.
cz, Po–Čt 9–17, Pá 9–15 nebo dle tel. dohody, 776 695 795, 602 295 795
■ Miroslav Svoboda, Irena Oppitzová, Dermal centre, 1.p., Pražská 103,
276 01 Mělník, melnik@diochi.cz, po tel. dohodě, 603 457 202, 602 186 630
■ Mgr. Petra Konečná, ZdravoTÉKA, 28. října 11 (pěší zóna naproti OD Prior),
779 00 Olomouc, olomouc@diochi.cz, Po, Čt 10–17, Út, St 10–18, Pá 10–16,
585 221 932, 608 711 410

www.diochi.cz

TAKHLE TI BÝT

NEMUSÍ!

B
AKTEVIR
100% přírodní bylinné kapky
www.diochi.cz, info@diochi.cz, +420 267 215 680
www.diochi.sk, diochi@diochi.sk, +421 335 516 633

PŘÍRODNÍ BYLINNÉ BIOINFORMAČNÍ KAPKY BAKTEVIR

JSOU VELMI ÚČINNÉ PŘI LIKVIDACI VIRŮ
A BAKTERIÍ,POMÁHAJÍ POTLAČOVAT
NEPŘÍJEMNÉ PŘÍZNAKY ONEMOCNĚNÍ
A PŘISPÍVAJÍ K RYCHLEJŠÍMU ZOTAVENÍ.

NEJLEPŠÍ
PŘÍRODNÍ

PRODUKT

ROKU 2005
OCENĚNÍ NA MEZINÁRODNÍ VÝSTAVĚ V TORUNI

