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Očkování

Kontroverze kolem očkování
Jaké podstoupit a kterým se vyhnout?
Pomůže alternativní medicína?
MIGRÉNY
Poradíme vám,
jak nejlépe vyzrát
na migrény
pomocí léčivých
bylin

DĚTI
A OPALOVÁNÍ
Jaký opalovací
prostředek máte
zvolit pro vaše
ratolesti?

Galerie Cesty ke světlu
Interiér s obrazy a světelnými objekty z krystalů Zdeňka Hajného vlivem světla vytváří unikátní, stále se
proměňující Křišťálový vesmír, kde hudba, voda a vůně navozují nejen pocit dalšího prostoru, dimenze, ale
i celkovou atmosféru duševní pohody, a nabízí tak prostředí zcela ojedinělé.
Součástí netradiční galerie je také expozice děl českých výtvarníků Z. Čechové, M. Eremiášové, J. Š. Fialy,
O. a M. Hudečkových, J. Kristoforiho, J. Nálepy, J. Skřivánka, J. Šerých, O. Zoubka a dalších. Obrazy Zdeňka
Milera, Emilie a Kateřiny Milerových jsou doplněné hračkami s Krtečkem a kamarády.

Vybíráme z programu na ČERVEN

Úterý až neděle v 15 h.

8. 6. st

19 h

Tajemství stvoření a zlatý řez: Hledání klíče k posvátné geometrii svatého grálu.
Přednáší Ing. Adolf Inneman, Ph.D.

9. 6. čt

19 h

Jak může strava podporovat rozvoj ctností. Přednáší Ing. Vít Syrový.

15. 6. st

19 h

Poutnictví jako forma duchovní cesty. Vznik poutnictví a jeho realizace v nejznámější
evropské poutní cestě do Santiaga de Compostella. České a moravské poutní
cesty navazují na evropskou síť jakubských cest. Povídání s Ing. Milanem Černým
z nakladatelství Onyx a ze sdružení Cesta hvězdy a jeho hosty.

16. 6. čt

19 h

Zářivé schody poznání – duchovně vyspělé děti. Vyspělé duše zrozené na počátku
tohoto tisíciletí. Indigové děti a spol. – pravda a výmysly. Jak komunikovat s duchovně
vědomými dětmi. Konkrétní legendy s ukázkami tvorby. Přednáší Petr Dostál.

21. 6. út

18 h

Léčivá meditace – Jasnozřivost v praktickém životě. Setkání s A. A. Renátou
Bittovou, která skrze vlastní transformaci na cestě k Bohu přináší všem hledajícím vhled
Světla do podstaty.

22. 6. st

19 h

Soužití a spolupráce s okolními civilizacemi. Přednáší Mgr. Alžběta Šorfová,
poradce v oblasti rozvoje osobnosti.

VESMÍRNÁ PÍSEŇ – hudebně obrazová fantazie – část II. tvořená
v každém programu novým spojením obrazů Z. Hajného se snímky z Hubbleova teleskopu. Ze
záznamu doprovází T. Fischerová
a M. Moravec, hudba a zpěv
Yoshié Ichige.

Sobota a neděle v 17 h.
PUTOVÁNÍ VESMÍREM – hudebně
poetická kompozice – část III.
Vesmírná relaxace s hudbou
i slovem v produkci australského
studia KOVA.

OTEVŘENO:
OTEVŘENO
Galerie Cesty ke světlu, prodejna: út–ne, 14–19 h (tel: 272 950 557). Vstupné do galerie 80 Kč; děti a senioři 45 Kč; ZP, ZTP, ZTP-P zdarma.
Adresa: Zakouřilova 955/9, Praha 4 (300 m od stanice metra C – Chodov, první výstup vlevo).
Křišťálová čajovna je nově otevřena: út–ne, 14–22.30 h., vstup zdarma.
Čajovnice Petra vás zve na netradiční čínské čaje, které si nejlépe vychutnáte nejméně 30 minut před pořadem.
Ceny vstupenek na pořady 50,-Kč až 120,-Kč v předprodeji v pokladně galerie.
Informace: http:// www.cestykesvetlu.cz, e-mail: galerie@cestykesvetlu.cz

OZNÁMENÍ O VEŘEJNÉ SBÍRCE
NADACE DIVOKÉ HUSY
Na začátku června poletíme s Divokými husami podpořit středisko Diakonie Českobratrské církve evangelické
v Myslibořicích na Vysočině.
Středisko Diakonie v Myslibořicích poskytuje své služby
v prostorách krásného barokního zámku s parkem. Péči zde
mohou najít zejména senioři, lidé se zdravotním postižením
nebo s Alzheimerovou chorobou, kteří již sami nemohou
zvládat běžné každodenní činnosti. V Myslibořicích lze najít
místo nejen s profesionálně poskytovanou péčí, ale i s kulturním programem či ekumenickým setkáváním klientů.
Prostřednictvím Nadace Divoké husy můžete přispět do veřejné
sbírky, díky které v Myslibořicích nakoupí speciální sprchovací
křeslo, které ulehčí hůře pohyblivým klientům nejen s hygienou,
ale například i s oblékáním.

Příspěvky můžete posílat na číslo účtu 27 000 000/0100,
variabilní symbol 342 pro středisko DČCE v Myslibořicích a 343
pro OCH Kutná Hora nebo ve tvaru DMS HUSY na číslo 87777.
Cena jedné DMS je 30 Kč. Divoké husy obdrží 27 Kč.
Můžete přispívat i pravidelně každý měsíc po dobu jednoho
roku. Stačí odeslat SMS ve tvaru DMS ROK HUSY na číslo 87777
a každý měsíc Vám bude automaticky odečtena částka 30 Kč.

Více informací najdete na www.darcovskasms.cz.

V druhé polovině června potom Divoké husy
zaletí do Oblastní charity Kutná Hora.
V Kutné Hoře poskytuje Charita široké spektrum péče a pomoci. Od
pečovatelské služby, přes ranou péči rodinám s dětmi s nějakým postižením až po chráněnou dílnu či dobrovolnické centrum. Charita také zajišťuje obslužnost a dostupnost služeb pro seniory a všechny, kteří se už
nemohou tak lehce pohybovat po městě. Proto v Kutné Hoře provozuje
bezbariérový mikrobus, který zajišťuje dopravu seniorů a osob se zdravotním postižením všude tam, kam se městská doprava již nedostane.
Spolu s Nadací Divoké husy můžete přispět do veřejné sbírky, díky které bude
Kutná Hora stále otevřené a přístupné město pro všechny své obyvatele. Výtěžek
bude sloužit k provozu a údržbě speciálního bezbariérového mikrobusu.

Děkujeme všem čtenářům časopisu Sféra, kteří v první polovině dubna přispěli na podporu Hospicového hnutí Vysočina. Díky vašim příspěvkům se podařilo vybrat 35 608 Kč, které budou pomáhat při provozování domácí hospicové péče. V druhé polovině dubna se vybralo
28 282 Kč pro sdružení Proutek. Prostředky budou použity k dokončení rekonstrukce statku v Kardašově Řečici, ve kterém nacházejí lidé
s mentálním postižením nejen nový domov, ale také pracovní uplatnění. Děkujeme všem, kteří se přidávají k Letu Divokých hus.
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číslo účtu: 184285855/0300)
– převodem ve prospěch účtu 184285855/0300
Bez odeslání údajů požadovaných v kuponu na adresu redakce nelze
objednávku předplatného akceptovat.
Vyplněný kupon zašlete na adresu:
Diochi s. r. o., Weilova 2/1144, Praha 10, 102 00.
Údaje lze též zaslat e-mailem na: info@diochi.cz, předplatné můžete
objednávat také na tel. 267 215 680 nebo na www.diochi.cz.
PLATNÉ POUZE PRO ČR!
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

Boj o včeličku

T

éma očkování je pro mnoho lidí zabývajících se alternativní medicínou jako červený hadr pro býka. Asi většina léčitelů označí očkování za zbytečnost, špatnost, nebo přímo
za čiré zlo. Pamatuji si na jeden článek v konkurenčním
časopise, kde bylo autorem zavrženo úplně každé očkování, a dokonce podán návod, jak se jako rodič vyhnout povinnému
očkování svých ratolestí. Až tak daleko zajít my nechceme (a ani
na to nemáme vhodnou obuv).
Dnešní doba silného pokroku (neplést s podobnými slovy jako proroku, otroku nebo nedej bože rozkroku) umožňuje debatovat o tom, které
očkování je a není vhodné, jaké přináší vedlejší účinky a zda se jim vystavovat. Jedna věc je ale neoddiskutovatelná – díky vakcinaci se podařilo zcela vymýtit pravé neštovice a silně omezit další smrtelné nemoci.
Je proto životně důležité přijmout očkování, která nás před takovými nemocemi chrání. Ani ne snad proto, že by dnes někdo očekával, že když
se nenechá očkovat, hned za rohem kliniky se nakazí třeba záškrtem,
ale proto, že v neoočkované populaci by se případné (znovu)zavlečení
nemoci mezi lidi stalo katastrofou. Důležitá očkování (nebo jejich většina) jsou povinná právě z tohoto důvodu. Jakým způsobem se to provádí, je ovšem jiná věc. A na každý pád vakcíny přinášejí farmaceutickým
společnostem zisky, které by zaplácly schodek našeho státního rozpočtu snáze než Bill Gates pokutu za parkování.
Není také bez zajímavosti, že na očkování mají farmaceutické ﬁrmy
kdoví proč (nebo bůh ví proč) výjimku ze zákona o regulaci reklamy
a mohou je propagovat (oproti ostatním lékům na předpis) široké veřejnosti například v televizi. Ano, je to byznys. Každý by si měl sám dobře rozmyslet, co a jak a proč dělá. K tomu by ale potřeboval nezávislé
a pravdivé informace. Přiznejme si upřímně – ty asi jen tak nezískáme,
takže nezbude, než aby každý použil to, co má k dispozici – vlastní mozek. Zda je to ale vždy dobrý nápad, použít právě tohle, je také otázkou.
Hlavně pro sociology, psychology, psychopaty a politology. Ale kdo ví,
třeba někdo někdy vymyslí očkování proti hlouposti a vedlejší účinky
nevedlejší účinky, jdeme do toho všichni. Nebo ne?
Mgr. Viktor Černoch
šéfredaktor
ČERVEN 3
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Fytoterapie

Migrény
a léčení bolesti
Zázvor nebo přesněji zázvorník lékařský (Zingiber oﬃcinale)
obsahuje pálivé gingeroly, kapsaicin, silici s obsahem terpenů,
zingiberenu a bisabolenu. Toto v minulosti hojně používané
koření může být při zkrácení nebo prevenci migrén stejně
účinné jako silné léky na předpis, které ale mohou mít vážné
nepříznivé účinky.

V

ýzkumy potvrdily vysokou
účinnost výtažků ze zázvorníku při kinetóze, a to
do takové míry, že při testech svými účinky předčily
i klasická léčiva. Stejně efektivní jsou při
migrénách. Zázvor je opravdu nejlepším
lékem na kinetózy, účinkuje až v 90 %
případů. Používá se při zánětu slinivky
a varlat, rakovině, bolestech kloubů, revmatu, revmatoidní artritidě, nevolnosti, zvracení, nachlazení, dráždivém kašli
s hlenem a střevních infektech. Má výrazné baktericidní a fungicidní účinky.
Výzkumem potvrzený je jeho vliv na vaginální trichomoniázu in vitro, bakterie
Rhodotorula glutinis, Bacillus subtilis,
Pichia membranaefaciens a na řadu dalších mikroorganismů. Na dánské univerzitě v Odense zjistili, že účinné látky
zázvorníku lékařského ovládají dva
z enzymů zodpovědných za záněty, které lidem s artritidou způsobují bolest. Při blokování syntézy
prostaglandinu působí jako aspirin, což vede k omezení zánětů a bolestí. Zázvor se v některých kulturách po staletí
používal k léčení bolestí
hlavy, nevolnosti a nervových poruch a podle
doktora Krishny C.
Srivastavy ze zmíněné univerzity
lze toto použiZázvor si lze
tí fyziologicvypěstovat
ky vysvětlit.
i doma v našich
podmínkách.
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Zázvor, podobně jako aspirin a některé
složité léky proti migréně, ovlivňuje prostaglandiny, látky podobné hormonům,
které pomáhají zvládat vznětlivé reakce,
jichž se zúčastňuje histamin, a bolesti.

dospělí i děti mohli k prevenci migrén zázvor bez nebezpečí vyzkoušet.
Chcete-li ulevit svému kloubnímu revmatismu, vyzkoušejte zázvor. Toto koření má
i protizánětlivé účinky, v tradičním hindském systému indické medicíny se zázvor
k léčení různých revmatických onemocnění a onemocnění kostí a svalů používá již
tisíce let. Po teoretickém zmapování způsobu působení tohoto koření doktor Srivastava tři měsíce zkoušel skupině pacientů s artritidou denně podávat malé dávky
zázvoru. Většina z nich měla méně bolestí, méně oteklé klouby, mohli se lépe pohybovat a ráno byli méně ztuhlí.

SKUTEČNĚ TO FUNGUJE!
Jako pokus dr. Srivastava a jeho spolupracovníci jedné dvaačtyřicetileté pacientce navrhli, aby si při první známce zrakových poruch (aura), které často
signalizují přicházející migrénu, vzala
zázvor. Žena to udělala, požila 500 až
600 miligramů (asi třetina kávové lžičky)
mletého zázvoru smíchaného s čistou vodou. Podle doktora Srivastavy to mělo
ohromný úspěch. Během třiceti minut
„byl zaznamenán účinek snižujicí bolesti hlavy“. Následující tři až čtyři dny tato
žena užívala i další třetinu kávové lžičky
mletého zázvoru čtyřikrát denně.
Pokus byl tak úspěšný, že pacientka začala jako součást stravy pravidelně jíst
nevařený čerstvý kořen zázvoru a jak četnost, tak i síla migrén znatelně poklesla.
Před zázvorovou dietou mívávala dva až
tři silné záchvaty bolestí hlavy za měsíc.
Během třinácti měsíců užívání zázvoru ji
postihovala jen jedna mírná bolest hlavy
jednou za dva měsíce.
Lékaři soudí, že zázvor zkracuje dobu
trvání bolestí hlavy a zabraňuje jim téměř stejně jako moderní léky – buď jedním mechanismem, nebo kombinací několika různých způsobů. Protože nebyly
zaznamenány žádné vedlejší účinky zázvoru, doktor Srivastava navrhuje, že by

KOŘENÍ PORÁŽÍ NĚKTERÉ LÉKY
PROTI ARTRITIDĚ
Doktor Srivastava tvrdí, že zázvor je ve
skutečnosti účinnější než běžně předepisované antirevmatické léky známé jako
NSAID (z anglického non-steroidal antiinﬂammatory drugs – nesteroidní protizánětlivé léky). Tyto léky přinášejí úlevu
hlavně tím, že blokují tvorbu sloučenin
podobných hormonům, které vyvolávají
záněty. Všechny léky NSAID mají výrazné vedlejší účinky včetně tvorby žaludečních vředů, což znemožňuje jejich dlouhodobé užívání.
Naopak zázvor pracuje pomocí nejméně dvou, ale pravděpodobně více, mechanismů. Blokuje tvorbu prostaglandinů i dalších prozánětlivých látek zvaných
leukotrieny. Navíc doktor Srivastava naznačuje, že antioxidační účinky zázvoru
rozkládají zánětlivé kyseliny v kloubní tekutině.
Vypráví o jednom padesátiletém asijském automechanikovi, který začal zázvor užívat měsíc poté, co u něj byl zjištěn kloubní revmatismus. Každý den
k zelenině a masu snědl asi 50 gramů
čerstvého lehce uvařeného zázvoru. Jeho
příznaky po měsíci zmizely. „Po třech
měsících byl zcela bez bolestí, zánětů
nebo otoků a jeho stav se již deset let
nezměnil,“ říká doktor Srivastava.
Tento lékař za dva roky zázvorem
úspěšně vyléčil padesát pacientů s artritidou. Dávka, kterou jim běžně doporučoval, byla 5 gramů čerstvého zázvoru
nebo půl gramu mletého zázvoru (asi tře-

tina kávové lžičky) třikrát denně. Čerstvý
zázvor se, stejně jako zázvor mletý, může
použít při vaření. Ale pokud jej užíváte samotný, je nejlepší mletý zázvor rozpustit v tekutině nebo sníst spolu s nějakým pokrmem, aby vám „nespálil ústa“.
Podle odborníků se zdá, že v takových
mírných léčebných dávkách nemá žádné vedlejší účinky.

KURKUMA A ZASE KURKUMA
Kurkuma zedoaria (Curcuma zedoaria) mj. obsahuje kurkumin a jeho deriváty, terpenoidní sloučeniny a minerální
soli. Používá se při bolestech, nádorech
mozku, plísních, vysokém tlaku a cholesterolu, artritidě, jako stimulans a detoxikans, při onemocnění ledvin, plic,
žaludku, jater a podporuje vylučování
žlučových kyselin. Její působení na bolest je velmi podobné, ale jinak je „specialistou“ na nádory mozku. Další rostlinou z čeledi zázvorovitých je kurkuma
dlouhá (Curcuma longa), která obsahuje kurkumin, kafr a další látky. Používá
se při onemocnění jater, zejména hepatitidě, nedostatečné krvetvorbě, bolestech
břicha, nadýmání, kolikách, bolestech
zubů, vysoké hladině HDL cholesterolu,
horečce, krvi v moči, zástavě menstruace, zvracení krve, jako stimulans a tonikum, proti parazitům, k normalizaci zažívací soustavy, funkce žlučníku a sleziny.
Dále při chronických vředech, lišejích,
zánětu spojivek, rakovině a leukemii. Má
3x větší antioxidační účinky než používané syntetické antioxidanty.
Velmi zajímavé je, že poslední výzkumy ukazují, že všechny rostliny z této
krásné rodiny jsou i silná antivirotika,
a proto je možné je použít i při virových
infektech těla.
Tím, že detoxikujeme játra, prokazujeme dobrou službu i našim cévám. Podle
tradiční čínské medicíny existuje i přímá
spojitost mezi žlučníkem, jenž spolupracuje s játry, a migrénami, které vznikají
na křížení energetických drah v oblasti
spánků v důsledku snížení energie v energetické dráze žlučníku. I když vyšetření
žlučníku u lékaře nic neodhalí, již jen
snížení energie v této dráze může být příčinou bolesti a vzniku migrény. Bohužel
se zatím evropská medicína o energetiku
těla nezajímá, a jsme tak v poznání těla
z hlediska energetických drah ještě v hlubokém středověku. A co víc? Nevhodným stravováním, kdy jíme příliš tučných
jídel, si nakonec můžeme přivodit nejen
migrénu, ale kvůli oslabení žlučníku i postupný rozpad kyčelních kloubů. Tučná
strava má také vliv na imunitní systém.
Jakmile se sníží obsah tuku ve stravě,

Oddenky kurkumy vzhledově
zázvor připomínají, na řezu jsou
ale oranžové.

imunitní faktory se zlepší. Už jen samotné stravování zrychlí naši regeneraci.

ZÁZVOREM PROTI
SRAŽENINÁM V CÉVÁCH
Zázvorovité rostliny obsahují látku gingerol. Chcete-li si dlouhodobě zachovat
čisté cévy bez sraženin, používejte tyto
rostliny. Již zmíněný Krishna Srivastava
zkoumal účinnost jedenácti druhů koření
a zjistil, že sedm z nich brzdí shlukování
krevních destiček. Nejúčinnější je hřebíček, dále zázvor, kmín a kurkuma. „V tomto směru je hřebíček silnější než aspirin,“
říká doktor Srivastava. Hlavní aktivní látkou v hřebíčku je pravděpodobně eugenol,
který rovněž pomáhá ochraňovat strukturu destiček, a to i poté, co se „shlukly“.
Doktor Srivastava tvrdí, že koření působí
prostřednictvím systému prostaglandinů,
podobně jako aspirin, česnek a cibule.

Například všechny druhy koření snižovaly tvorbu thromboxanu, který silně
podporuje shlukování destiček. Sloučeniny v zázvoru syntézu prostaglandinů potlačují silněji než lék indomethacin, známý svou účinností.
Skutečnost, že zázvor u lidí opravdu
působí proti srážení krve, zjistil i doktor Charles R. Dorso z lékařské fakulty
Cornellovy univerzity poté, co snědl velké množství grapefruitové marmelády se
zázvorovou příchutí, v níž bylo 15 procent zázvoru. Když se jeho krev nesrážela jako obvykle, udělal pokus a smíchal
trochu mletého zázvoru se svými vlastními krevními destičkami a zjistil, že destičky se „lepí“ méně. Doktor Dorso tvrdí,
že aktivní látkou je gingerol, složka zázvoru, která chemickou strukturou skutečně připomíná aspirin.
Vladimír Ďurina
INZERCE

Venisfér
Vyzkoušejte doplněk stravy Venisfér
z řady přírodních produktů
Regenerace ve Sféře, který
obsahuje výtažky ze zázvorníku
lékařského, kurkumu dlouhou
a další skvělé byliny. Extrakt
z vyvážené kompozice sedmnácti
rostlin používaných v tradičním
léčitelství.
Více informací a objednávky na

www.diochi.cz, www.diochi.sk
ČR: info@diochi.cz, tel.: +420 267 215 680
SR: diochi@diochi.sk, tel.: +421 335 516 633
(seznam klubů Diochi najdete také na straně 47)

Svět historie vědy a medicíny

O staré vědě a medicíně trochu jinak

I professori de‘ secreti
„Jsou i tací, kteří přistupují k této profesi s takovým zanícením,
že po tom prahnou více než po věcech nezbytných pro život.“
Tommaso Garzoni (1549–1589)

P

odtitul i jméno autora citátu neomylně směřují do Itálie
a datování ukazuje, že jsme se
v našem putování přenesli do
evropské renesance. Augustiniánský mnich Garzoni byl výtečným pozorovatelem a komentátorem tehdejšího života a byl to on, kdo připomněl, že
se objevil nový typ autorů, kterým dal
označení „i professori de‘ secreti“, profesoři tajemství. Muži (žena byla jen jedna), kteří se vydávali hledat nejrůznější
skrytá tajemství přírody, označovaní sice
za profesory, většinou neměli formální,
tedy univerzitní, vzdělání a na univerzitách nepůsobili. Garzoni, jenž soudil, že
svět je plný nejrůznějších bláznů, byl překvapen, kolik je těch, kdo věnují své životy tak chimérickému počínání, jak mu
to připadalo. Uznával, že někteří se snaží nalézt buoni secreti, „dobrá tajemství“,
ale velmi často se tito profesoři hnali za
„směšnými a marnými tajemstvími magie“
a z jejich úsilí vzešlo „více kouře než potravy“. Než představíme jednu z těchto
postav, musíme se trochu vrátit do předchozích staletí a pokusit se vše naznačit
v souvislostech poněkud širších.

KNIHY TAJEMSTVÍ
Vcelku dokážeme vytušit smysl těchto
slov, ale v evropském středověku měla
širší konotace. V předchozí části naší
pouti jsme připomněli evropské univerzity, jejich scholastický přístup k vědě
a také jazyk vzdělanců – latinu. Jestliže ji někdo ovládal, což byli především
duchovní a univerzitní vzdělanci, byl literatus, v opačném případě illiteratus.
Možná už to začíná naznačovat ony širší souvislosti. Učenci, latiníci, nazývali
druhou skupinu osob občas slovem laici, přičemž „laik“ tehdy označovalo člena církve, který není vysvěcen. Až během
doby se význam slova rozšířil ve smyslu
„někdo, kdo není znalý dané věci“. Na
středověkých univerzitách převažovali vysvěcení duchovní. Jiný výraz označující osoby neznalé latiny byl indocti,
nevzdělanci. To jen odráží společenské
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rozvrstvení, kdy univerzitní mistři bývali významnou elitní skupinou, která se
distancovala od těch, kteří z tohoto hlediska vzdělaní nebyli. Slovo indocti jen
vyjadřovalo tento stav věci, ovšem pro
neznalce latiny se někdy používal výraz
simplici nebo pauperes, když první slovo
mělo význam „jednoduší“, můžeme říci
prosťáčci, druhé pak „chudáci“, míněno
chudí duchem. Tento košatý slovník měl
v zásobě ještě dva termíny, totiž rustici,
„venkované“, v pohrdlivém smyslu, jaký
si toto slovo občas zachovává dodnes,
a konečně idiotae. Netřeba překládat, jen
poznamenáme, že je to množné číslo.
Ve středověkém světě panovalo přesvědčení, že gramotnost je totožná s rozumem, takže ti, kdo nebyli gramotní,
a tím se mínila právě znalost latiny, byli
považováni za duševní chudáky. Takže illiteratus rovnou naznačovalo, že jde o někoho, kdo je důvěřivý prosťáček, jednoduchý venkovan, pověrčivá osoba. Jen
dodejme, že oni univerzitní mistři byli
také pověrčiví, ale věřili jinému druhu
pověr. Tak vypadala hranice mezi vzdělanou nebo pokládající se za vzdělanou
menšinou a „obyčejnými lidmi“. Nepochybně čtenáři neuniklo, že se nezmiňujeme o šlechtě, jejíž výsadní postavení
z ní činilo další oddělenou skupinu.

VYNÁLEZ JOHANNESE
GENSFLEISCHE
To je skutečné jméno muže, jehož
známe jako Guttenberga (? 1397/1400–
1468), německého zlatníka, vynálezce
knihtisku s pohyblivými literami. Dosah tohoto vynálezu zhodnotila historiograﬁe hlouběji až v poměrně nedávné době a pokusíme se alespoň stručně
něco z toho naznačit. Došlo totiž doslova k revoluci, která zcela změnila vývoj
společnosti.
Knihtisk vedl ke dvěma efektům. Především výrazně zjednodušil produkci
knih, které už nebylo třeba pracně opisovat, takže se spis mohl objevit ve větším počtu kusů a byl také levnější než
totéž dílo psané rukou. Zvýšená dostup-

Johannes Gutenberg vynalezl knihtisk v Mohuči
v 15. století. V Asii jej ale o několik staletí předběhli.

nost literatury vedla k růstu zájmu o knihy, což nakladatelům neuniklo, a aby zvýšili odbyt, začali tisknout stále více knih
v národních jazycích, čímž je zpřístupnili mnohem širšímu okruhu čtenářů. Latina tím ztrácela výsadní postavení. Lze
to doložit na počtu knižních titulů s alchymickou tematikou vydaných od počátku knihtisku do roku 1800: latinsky
jich bylo 1703, německy 1667 z celkového počtu 4675. To současně ukazuje, jak
se knihtisk rozšířil v německy mluvících
oblastech, kde bylo už koncem 15. století šedesát nakladatelů, o sto let později
však již přes tři stovky s centry v Kolíně
nad Rýnem, Frankfurtu a Norimberku.
Zachoval se údaj, že na knižním veletrhu ve Frankfurtu roku 1569 (už tehdy
existoval!) prodal Michael Harder, dnešním termínem dealer, různým knihkupcům v Německu 5900 knih.
Samozřejmě že se nový vynález šířil,
takže v Itálii, která nás bude zajímat, byl
obraz až neuvěřitelný – v Benátkách působilo během 16. století přinejmenším
pět set nakladatelů, kteří za tu dobu vytiskli asi 17 000 knižních titulů, některé
opakovaně. Například nakladatel Gabriel
Golito vydal v letech 1541 až 1578 asi
900 titulů. To současně naznačuje, že se
musela zvyšovat gramotnost společnosti. V těchže Benátkách se uvádí, že roku

1587 chodilo do některé ze 245 škol přibližně 4600 chlapců, dívek jen nepatrný
počet. Odhadem byla v tomto městě asi
třetina chlapců gramotných. Na venkově
to tak optimistické nebylo.

AUTOŘI A TÉMATA
Jestliže se zeptáme, kdo tehdy psal,
odpověď není snadná – kdo jen trochu
uměl. Autorská práva neexistovala, takže
nebylo vzácné, že se kniha objevila pod
různými jmény, někdy jen trochu upravená, jindy téměř nezměněná. Ostatně i nakladatelé nejednou složili pasáže z několika knih do nového díla. Ovšem začali se
objevovat také autoři na volné noze. Proslulou postavou se stal Němec Walther
Hermann Ryﬀ (asi 1500–1558), o němž
dnešní historikové píší, že byl „arcivykradač“ cizích spisů. Za svého života vydal
čtyřicet tři knih, které vyšly v následujících dvou staletích ve dvou stech vydáních.
Tento rodák ze Štrasburku nám naznačí jeden okruh literatury, totiž vědeckou,
konkrétně medicínskou. Nebudeme podrobněji rozvádět různé náboženské spisy, jichž relativně ubývalo, nebo zábavné
knihy, jichž přibývalo. Ryﬀ se zaměřil na
odbornou literaturu, některá díla přeložil
z latiny, jiná zčásti opsal a místy předělal.
To platí o jeho nesmírně úspěšném díle
Kleine Deutsche Apotheke (Malá německá lékárna) z roku 1542, což byla upravená podoba díla Otto Brunfelse (1488–
1534), štrasburského lékaře. Pro další
je podstatné, že Ryﬀ toto dílo vydal ještě v další verzi, zjednodušené, jak psal,
„pro domácnosti“. Tedy pro domácí léčení. V jiné knize napsal: „Protože nechci
nosit vodu do Rýna [u nás je to „nosit dříví do lesa“], nepíši tuto malou knihu pro
vzdělané lidi, protože ti už znají toto umění. Rovněž nepíši pro tupé zabedněné hlavy,
jejichž mozek můžete hodit do prasečího
koryta. Píši jen pro jednoduché, úctyhodné
a oddané malé lidi…“ Přijměme poněkud
drsný styl dobového vyjadřování a povšimněme si důrazu na obyčejné lidi.
Samozřejmě že neměl na mysli ty nejobyčejnější, nýbrž osoby dostatečně vzdělané, ale neznající latinu. Jim v některých
svých knihách poskytoval základní informaci o nemocech, jejich léčení v rámci
možností těchto čtenářů, což byl v podstatě městský stav, obchodníci, bohatší
řemeslníci a také ženy. Těm všem chtěl
poskytnout radu v medicínských otázkách, ale nezamýšlel podrývat autoritu
lékařského stavu, nevystupoval s kritikou
tehdejších léčebných metod, jen podobně jako řada jeho následovníků vydávajících populárně sepsané medicínské spisy bojoval proti „tyranii latiny“.
Nicméně bouře propukla. Lékaři vzdělaní na univerzitách a používající praktic-

ky výhradně latinu se začali cítit ohroženi v tom, že jejich znalosti, do té doby
jen minimálně přístupné, se stávají veřejným majetkem. Boj to však byl ztracený.
Například Lorenz Fries, horlivý zastánce akademické medicíny, vydal již roku
1532 v populární formě knihu Spiegel der
Arzney (Zrcadlo lékařství), kde uvedl: „Soudím, že německý jazyk není méně hodnotný než řecký, hebrejský, latinský (…) že
v něm může být všechno napsáno (…) nebylo by to nespravedlivé, kdyby německý
národ (…) neměl poučení o svatém umění
medicíny [ve svém jazyce]?“
Ve skutečnosti nešlo jen o jazyk – knihy psané v národních jazycích byly tehdy
vesměs dílem empiriků, autorů bez univerzitního, tedy oﬁciálně jediného možného, vzdělání opravňujícího léčit. Psali
to často praktici na základě vlastní zkušenosti nebo ze sebraných údajů. To ohrožovalo univerzitní medicínu, jíž nezbylo
než na to reagovat. Učinil tak Johannes
Dryander, profesor medicíny na univerzitě v německém Marburgu, který sepsal
dílo Artzenei Spiegel, kde hned v úvodu varoval čtenáře, aby se „vyhýbali mastičkářům, nevzdělaným mnichům, židům
a pomateným ženám“. Jeho kniha je pevně zakotvena na zavedených principech
akademické, tedy univerzitní medicíny.
Neboť, jak pokračoval, „tito ﬂákači a podvodníci mají lék, kapky, mast, náplast nebo
jinou absurdní věc na každou nemoc, takže nejeden život tím zmařen byl.“
Mohli bychom pokračovat v dalších
příkladech, ale je čas přesunout se do
Itálie, kde se odehrávalo něco podobného, ovšem ve větším měřítku. Tam začaly
vycházet různé „knihy tajemství“, v nichž
bylo skutečně kdeco, medicínu nevyjímaje. Je pravda, že totéž zažilo i Německo;
tam se obecné popularitě těšily takzvané
Kunstbüchlein (Knížečky o umění), kde
běžný čtenář našel nejrůznější informace počínaje tím, jak léčit oteklý krk, přes
návod na kalení železa až po recept, jak
odstraňovat skvrny od vína. Takový do-

mácí rádce. Jen v Itálii se podobná tradice rozvinula ještě do větší šíře.

ZÁHADNÝ „ALESSIO
PIEMONTESE“
Nebývá zvykem psát jméno v uvozovkách, ale v tomto případě je to úzus moderní historiograﬁe – „Don Alessio“, jak
byl ve své době jmenován v jiných dílech,
nám zanechal knihu, kde sice je jeho životopis, ale vůbec není jasné, zda takový
muž opravdu žil. Autorem byl někdo jiný.
My pro jednoduchost budeme psát familiárně o Alessiovi a dílo, jímž vešel do dějin, nazývat Secreti. Titul je ve skutečnosti delší, Secreti del reverendo donno Alessio
Piemontem, podstatné však je, že kniha vydaná roku 1555 byla první z „knih tajemství“ v Itálii a založila tuto tradici, která
se později přenesla i do jiných zemí. Do
roku 1699 se dočkala 104 vydání v devíti
jazycích, z toho ve dvou v jediném slovanském, a to v polštině. Alessio pak je první
z řady „profesorů tajemství“, první z devíti nejslavnějších italských.
Nahlédněme tedy do proslulého spisu, v jehož předmluvě nám autor sděluje: „Popravdě (jsa nyní ve věku a ve stavu těla a ducha, v jakém jsem) rozhodl
jsem se, že nebudu psát báchorky a lži.
(…) V této knize je pouze to, co je pravdivé
a vyzkoušené.“ Při vší úctě k autorovi, jak
jsme uvedli, pochybnosti se vznášejí nad
jeho totožností, se nicméně podívejme
na jeho údajně vlastní životopis, jak ho
v knize popsal. Prý byl příslušníkem piemontské šlechty, takže skromně přiznává: „Měl jsem vždy svá potěšení, nadbytek
bohatství daleko přesahujícího mé zásluhy.“ Nejprve byl vzděláván v jazycích, latině, řečtině, hebrejštině, a dokonce arabštině, ale prý ho to vždy táhlo k ﬁlozoﬁi
a k tajemstvím přírody. Vzdal se svých
humanitních studií, není jasné, zda na
nějaké univerzitě, a celý život pak putoval světem, přičemž shromažďoval tajemství „nikoli pouze od mužů velkých znalostí a hluboké učenosti a šlechticů, ale také

Kterého živočicha
myslel don Alessio
jako psa s červenou
srstí? Červené
zbarvení má ve
volné přírodě
dhoul (Cuon
alpinus), pocházející
z jižní, východní
a jihovýchodní Asie.
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Svět historie vědy a medicíny
od chudých žen, umělců, rolníků a všech
druhů lidí“. Tady musíme dodat, že jako
„umělci“ se označovali všichni, kdo dovedli něco méně běžného. Umělec byl
v Alessiově době zrovna tak malíř jako
kvalitní kovář nebo zručný zedník znalý
nějaké speciální techniky.
Na cestách Alessio strávil přes padesát
sedm let a putování ho zavedlo z Itálie na
Blízký východ, kdy se údajně roku 1518
plavil do Jeruzaléma. Loď přepadli piráti a poté, co se úspěšně ubránila, ošetřil
don Alessio střelné zranění jednoho námořníka svým „olejem z červeného psa“.
To byl jeho proslulý prostředek, který se
měl připravovat vařením psa s červenou
srstí, dokud se jeho maso nerozpadlo, přičemž se musely přidávat další ingredience, jako štíři, červi, morek osla nebo prasete a různé byliny. Tento prostředek, jehož
recept Alessio tajil, byl prý velmi účinný,
takže jím vyléčil jakéhosi mnicha, „jehož
ruka byla seschlá jako hůlka“, a stejně tak
jistého Portugalce, kterého sužovala dna.
V Sýrii se náš poutník seznámil s kosmetikou „mouřenínské šlechty“, načež se vrátil do Itálie, kde pobýval vždy několik let
v Miláně, Bologni a v Benátkách.
Svoje recepty úzkostlivě tajil až do příhody, která se mu stala v pozdním věku
– byl povolán k muži se žlučníkovou kolikou, ale doporučil obrátit se v této věci

na chirurga. Ten však odmítl s tím, že
pacient je chudý a on, odborník, kdyby
pracoval zadarmo, zničil by svou pověst.
Don Alessio se proto rozhodl, že přece jen zasáhne, ovšem než došel k loži
nemocného, ten v bolestech zemřel. To
pohnulo tehdy již slavného „profesora tajemství“ k tomu, aby prozradil svoje znalosti, což učinil v knize: „Nemám
sílu odstranit to ze svých představ, ale
byl jsem skutečný zabiják a vrah…“ Proto prý zde shromáždil to, co je pravdivé
a vyzkoušené, částečně převzaté z jeho
dalších knih (o nichž ale nevíme), částečně vydolované z paměti a vytvořil z toho
sbírku návodů, „knihu tajemství“.
Nahlédneme-li do ní, najdeme přibližně
350 návodů, jednotlivá vydání, z nichž je
asi jedna třetina lékařských, se občas liší.
Nechybí v nich pes s červenou srstí, najdeme však i preparáty, k jejichž přípravě
je třeba použít zuby divočáka, kůži psa,
o jehož barvě není zmínka, jindy „trus
černého osla, jestliže ho můžeš dostat; pokud nikoli, ať je to bílý osel“. Alessiovy
recepty se týkaly léčení běžných nemocí, které nejvíc sužovaly populaci, jako
byly spáleniny a kousnutí, bolesti zubů,
vředy, bolesti žaludku, horečka, bradavice, hemoroidy, vzteklina a samozřejmě
různá zranění. Celá série receptů se týká
žen, jejich potíží při menstruaci či poro-

du. Nevíme, jak byly jeho preparáty účinné a také do jaké míry dostupné. Trus
osla nebyl problém, ale myrha, skořice,
různé druhy pepře a další exotická koření nebyly komodity dostupné „běžnému
člověku“, jemuž bylo dílo určeno.
Nicméně soudě podle počtu vydání,
měla „kniha tajemství“ úspěch, takže
ještě doplníme, že její další třetina byla
věnována domácímu hospodářství. Najdeme tu kosmetické přípravky, pleťové
krémy, depilační prostředky, směsi na čištění zubů, ale také návody, jak vyrábět zavařeniny, jak uchovávat ovoce a zeleninu.
Konečně zbytek knihy se týká alchymie
a metalurgie. Především druhé z oblastí,
přičemž se hlavně popisují jednoduché
operace používané v klenotnictví. Klasická alchymie tam v podstatě není.
Potud různá tajemství dona Alessia,
jež, snad s výjimkou léků, byla návody,
které byly známé. Zde jen shromážděné
v jedné knize. Zůstává to poslední – kdo
ji napsal? Dnes se soudí, že to možná
byl Girolamo Ruscelli (1500 – asi 1566),
povoláním spisovatel. Snad se na vzniku
díla nějak podílel, ale soudě podle různých rozborů textu spíš jako vydavatel
než autor. Takže byl snad opravdu nějaký don Alessio, který položil základ tohoto úspěšného díla?
Prof. RNDr. Vladimír Karpenko, CSc.

INZERCE

Chcete
nekouřit?
Elektronická cigareta nové koncepce
Inspirace přichází ze Švýcarska, kde je Vogue velmi oblíbenou značkou. Oproti běžným e-cigaretám jsou výrobky Vogue - Winning, v porovnání s ostatními, absolutní
světovou jedničkou.
V povrchovém precizním zpracování jsou
uloženy nejkvalitnější elektronické mikrosoučástky na trhu. Dokonalá výstupní kontrola se švýcarskou precizností také zajišťuje
vysokou kvalitu a spolehlivost.

Elektronický nikotinový inhalátor se
vzhledem cigarety
Elektronický nikotinový inhalátor nabízí nejen používání klasických náplní, ale především unikátní možnost kombinace s moderními cartomizéry.
Nový druh náplní vyhovuje i těm, kteří již
některé starší typy e-cigaret delší dobu používají nebo je mají od jiného výrobce.
Elektronická cigareta osazená cartomizerem tak přispívá k maximální pohodě a spo-

kojenosti každého kuřáka. Další prvořadá výhoda vzniká při tvorbě umělého dýmu
a uvolnění nikotinu, který se díky přímému propletení topného vlákna v napuštěné
savé hmotě lépe odpařuje.
Elektronická cigareta je řízená mikroprocesorem
E-cigareta s klasickou náplní má napuštěnou tkaninu tekutinou uvnitř kapsle náustku a nasunuje se na samostatné topné tělísko v ocelovém pouzdře nazývané atomizér.

Info na tel: 222 519 198, mobil: 775 209 203, zakoupíte na www.ecigareta.eu, kamenná prodejna: Vinohradská 44, Praha 2.

Nabídka platí do 31. 7. nebo do vyprodání zásob.

Poradna Vjačeslava Kirjuchina

Nemoci
mají svůj původ v hlavě
Začněme příkladem – přetížením ruky. Pracujete-li dennodenně
mnoho hodin u počítače, dochází nevědomě k přetížení té ruky,
která ovládá tlačítka na myši. Živíte-li se jako masér, určitě při
práci více využíváte svou „silnější“ ruku, totéž platí, hrajete-li
tenis, golf, pádlujete, hrajete na hudební nástroje, například na
housle, kytaru, harfu. Zkrátka, na mnoha činnostech lze najít
aktivnější zapojení jen jedné ruky.

E

nergie neboli elektromagneticc-m
ká energie, která je organismem
produkována během výše jmenoo-vaných a řady dalších činností,
í,
áse v něm nerovnoměrně rozkládá. Jedna polovina energetického shlukuu
kt
kt
buněk pracuje více než druhá. Tento fakt
většinou při regeneraci těla (nejčastěji běěěhem spánku) vede k tomu, že energetická
ká
aschopnost buněk se posiluje na trénované části, a naopak oslabuje na straně, naa
které si hovíme.
o
Časem dochází k přetížení mozkového
u,
centra, v našem případě té části mozku,
y,
která má na starosti paži se všemi svaly,
d-d
šlachami, úpony, kostmi atd. Jestliže jednostranné přetížení stále pokračuje, při-iví
dávají se další oslabující faktory zdraví
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a energetiky člověka, organismus se například stává méně odolným vůči toxinům,
virům, bacilům. Rychleji jej oslabí stresy,
životní styl atd. Dochází k přetížení oblasti hlavního mozku (řídící jednotky), které
může vést ke stabilní poruše s mikroorganickými změnami v mozku, poruše ovládání jednotlivých orgánů patřících pod
vedení „postižené“ části mozku. Všechny
nemoci mají sídlo v hlavě.

MOZKOVÉ HEMISFÉRY VERSUS
FYZICKÁ ZÁTĚŽ
Jednostranná zátěž spolu s jednostranným posilováním svalů, úponů, s lepším
krevním oběhem a zároveň s větší silou
jedné strany mozku atd. vede ke vzniku
vychýlení páteře (například skolióza) do
aktivnější strany, zvyšuje se cirkulace krve
v aktivnější části hlavy.
Z anatomie je však známé, že mozkové
hemisféry řídí opačné části těla, tzn. pravá
polovina mozku koordinuje levou část těla
a levá polovina mozku naopak část pravou. Vzniká problém. Zóna mozku, která pracuje více, má
slabší prokrvení, naopak
strana, která „nic nedělá“,
má dostatek energie. Zapíná se systém „vyrovnání se“.
Vypozoroval jsem,
že kromě výše uvedené „kontroly
přes kříž“
existuje
též „kontrola jednostranná“. To
znamená, že pravá část mozku kontroluje
pravou polovinu těla
a levá část levou. Zjišťu-

ji, zdali jde o neprokázanou normu, či speciﬁkum konkrétního člověka.
Mozek disponuje ochrannými systémy,
které zajišťují dostatečné prokrvení celého
mozku. Pojistek je opravdu mnoho, takže
dlouho nedochází k velkým výkyvům mezi
prokrvením pravé a levé mozkové hemisférry. Po letech „zapínání ochranných prokkrvovacích systémů hlavy“ se však může
d
dysbalance náhle projevit. Speciﬁckým
mi příznaky jsou zhoršení vidění jednoh
ho oka, zhoršení sluchu na jedno ucho,
p
problémy s pohybovým ústrojím psychossomatického původu, výpadky kontroly
o
organismu s jednostranným působením,
n
například artróza kyčelního kloubu, kolen
na a dalších kloubů, onemocnění jakéhokkoliv orgánu či ústrojí, člověk zkrátka nasskočí do kolotoče chorob.

NEJPRVE ROVNOVÁHA HLAVY
N
Při nervovém přetížení nebývá nervová
ssoustava schopná rychlé regenerace. Zjisttil jsem, že je-li člověk přetížen, a nemá
n
navíc možnost dostatečně spát a tím se
rregenerovat, ať již kvůli množství práce,
n
nespavosti apod., uzdravení není běžným
zzpůsobem možné. Od svých pacientů vím,
žže prošli různými lékařskými vyšetřeními,
navštívili léčitele, kartářku, ale výsledek
n
žžádný! To ovšem neznamená, že takovým
llidem není možné pomoci.
Vycházím z poznatku, že nemoci a probblémy vznikají od hlavy. A zde je nutné
lléčbu začít. Pro tento účel jsem sestavil
sspeciální přístrojový systém založený na
vvibrorezonanci hlavy. Jde o jemný vibračn
ní vliv speciálními přístroji na speciﬁcké
o
oblasti hlavy. Tato metoda je lidem větššinou příjemná a někteří při ní dokonce
uusnou.
Poslední novinkou je práce s lidmi, kteřří trpí Parkinsonovou chorobou. Zkušen
nosti ukazují, že díky vibrorezonanci lze
m
minimalizovat nekontrolovatelné pohyby
kkončetin až o 95 %, taktéž lze snížit dávkky podávaných léků. Výsledky však nelze
zzevšeobecňovat. Záleží na mnoha faktorrech, například na věku pacienta, stadiu
cchoroby, podávaných lécích atd.
I lidem, kteří mají problémy s bederní
páteří, prospívá vibrorezonance hlavy. Běp
hem spánku bederní oblast ztvrdne a ráno
h
sse musí rozhýbat (též speciﬁcký příznak
P
Parkinsonovy choroby, to ale neznamen
ná, že všichni, kdo trpí těmito problémy,
m
mají Parkinsonovu chorobu!). A každý
d
den znovu a znovu. Ani pobyt v lázních
příliš nepomáhá. V první řadě je třeba pop
moci mozku, „nakrmit“ ho energií a pom
řřádně jej prokrvit. Teprve poté efektivně
p
pomáhá terapie zad, kloubů a pohybovéh
ho aparátu.
Korekce všech možných nemocí musí
bbýt komplexní a hodně profesionální.
Zpracovala Ing. Petra Forejtová

Naše zdraví

Jak si sám odpomoci od

„malých nemocí“ nohou
(pokračování)
Ošetřujeme-li nohy například
masáží či akupresurou,
nejprve se zaměříme na pravé
chodidlo, a teprve poté na levé. Pravá strana
těla souvisí s akutním stavem a vztahuje se k vnější,
fyzické podstatě, levá část naopak k vnitřnímu životu.

P

ři započetí masáže pravým chodidlem dochází lépe k uvolnění napětí ve svalech, vylučování
škodlivých látek z organismu, rozproudění krevního oběhu apod.
Masáž levé plosky má spíše vztah k vnitřnímu životu, takže pomáhá uvolnit emocionální napětí, psychické bloky a stresy. Propojení
vnější reality s vnitřním vnímáním je dobrým
startem k úspěšnému uzdravení čehokoliv.

NA STUDENÉ NOHY KOUPEL
Z PUŠKVORCE OBECNÉHO
Častou příčinou bývá nedostatečný krevní oběh. Nesmí se však zapomínat, že může
být způsoben i vnějším faktorem, například
příliš těsnou obuví. Nejběžnější radou je
procvičovat nohy, kroutit kotníky, hýbat
prsty, roztahovat prsty od sebe a pak je přitisknout k sobě (jako pomůcku můžete využít pěnové oddělovače prstů, které se používají při lakování nehtů), masírovat nárty,
protahovat svaly, chodit na svižné procházky v pohodlné, dobře padnoucí obuvi apod.
Je třeba nohy procvičovat pravidelně, několikrát denně, nikoliv si jednou dvakrát zacvičit a pak říkat, že to nepomáhá. Pohyb
zlepšuje krevní oběh a krev se tak snadněji
dostane i do konečků prstů.
Dalším důvodem může být nedostatek železa, které má též vliv na prokrvování končetin. Studené nohy mohou být
i příznakem některých onemocnění, například nedostatečné činnosti nervového
systému, cukrovky apod.
Bylinkářka Maria Treben na studené
nohy doporučuje koupele z puškvorce
obecného: „100 g kořene puškvorce namočíme na 12 hodin do studené vody.
Studený výluh ohřejeme (ale nevaříme!),
necháme pět minut odstát, přecedíme
a přelijeme do připravené koupele.“ Puškvorec obecný má všeobecně prokrvující a dezinﬁkující účinky, pomáhá také při
svalové ochablosti a bolavých kloubech.
Staří Číňané si mysleli, že prodlužuje život, stejně jako třeba ženšen.

KUŘÍ OKA LÉČÍ KOPŘIVA
Častou „léčbou“ bývají speciální náplasti na kuří oka, které lze zakoupit v lékárně, v případě bolesti postiženého místa
chirurgický zákrok, kdy se defekt odstraní.
Taktéž se doporučuje vyměnit současnou
obuv za mnohem pohodlnější, protože se
má za to, že kuří oka vznikají v důsledku
špatně padnoucích bot. Může to tak být,
avšak zároveň z jiného úhlu pohledu bývá
kuří oko varovným signálem zdravotního
problému. Zdůrazňuje akupresurní bod,
který náleží k určité části těla či vnitřnímu
orgánu. Organismus si tlakem kuřího oka
zajišťuje léčebnou tlakovou masáž. Určitě
se tedy vyplatí nejprve podle akupresurní
mapy chodidel zjistit, ke kterému orgánu
místo postižené kuřím okem náleží. Poté
je dobré zaměřit se na uzdravení tohoto
orgánu. Kuří oko slouží jako signalizátor,
s jakým úspěchem se léčba daří. Je-li napadené místo bolestivé či překáží při chůzi,
je vhodné, nejlépe přírodním způsobem,
je odstranit. Na kuří oka a všeobecně na
otlaky působí kopřiva. Můžeme z ní vařit
čaj, připravovat koupele či defekt potírat
kopřivovou tinkturou. Koupel z kopřivy
se připravuje namáčením čerstvých listů
a stonků ve studené vodě, nejlépe přes celou noc. Výluh se poté ohřeje. Rostliny
se mohou v lázni ponechat. Ať si vyberete pití čajů, potírání tinkturou či vodní lázeň, vždy je třeba brát zřetel na pravidelnost v užívání.
Staré lidové recepty doporučují využít
sílu šťávy z vlaštovičníku většího (viz minulá Sféra). Kromě kuřích ok zabírá také
na bradavice. Můžete si postižené místo natírat šťávou z čerstvě utržené rostliny, kterou jednoduše přetrhnete v oblasti stonku a vymačkáte tekutinu či celou
rostlinu vylisujete.

SUCHÁ CHODIDLA A OVESNÉ
VLOČKY
Příčin „zrohovatělých“ chodidel bývá
více. Mohou vám v těle chybět některé vi-

taminy (například A, B-komplex, C a E),
můžete trpět dermatomykózou, můžete
nosit nevhodnou obuv, či naopak chodíte hodně bosi, nohy se vám mohou hodně potit, můžete mít nevyvážený životní
styl, zažívací obtíže a samé stresy.
Kůže nohou vyžaduje dlouhodobou
pravidelnou péči. Základní pravidlo je
mazat a mazat. Velmi účinný bývá konopný balzám, který ostatně prospívá
i při vyrážkách, ekzémech a obdobných
zdravotních nepříjemnostech.
Pro zjemnění pokožky chodidel se dobře hodí koupel s ovesnými vločkami (lépe
rozemletými, ale lze použít i celé). Ovesné vločky mají totiž zvlhčující a změkčující vlastnosti. Lze přidat i prášek s obsahem
minerálů (například Shindeleho minerály).
Poté můžete nohy jemně promasírovat olejem. Masírování všeobecně pomáhá zmírnit stres, zlepšuje krevní oběh, odstraňuje
stagnaci lymfy, uklidňuje, uvolňuje a navozuje psychickou pohodu. Masážní olej si
můžete připravit sami. Princip spočívá ve
smíchání oleje, nejlépe pro suchou kůži,
tedy extra panenského olivového, sezamového nebo mandlového v množství asi 2 lžic
(tolik, kolik je třeba na důkladné promazání chodidel) s 1 až 3 kapkami esenciálního oleje. A zde záleží na tom, co vaše nohy
kromě suchosti trápí.
Při bolestech nohou prospívá esenciální olej levandulový a heřmánkový. Při
unavených nohou mátový, eukalyptový,
rozmarýnový, citronový a pomerančový. Pro dezinfekci při oděrkách, prasklinách apod. tea tree olej, tymiánový či
hřebíčkový.
Budete-li nohy hodně masírovat, napomůžete tím rozproudění krevního oběhu,
proto masáž raději neprovádějte při vysokém krevním tlaku, srdečních chorobách,
po mrtvici apod.
Přírodní léčba má jemné působení, je tedy
třeba provádět ji delší čas a pravidelně. Výsledky za tu námahu rozhodně stojí.
Ing. Petra Forejtová
ČERVEN 13
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Labyrint: cesta
do vlastního nitra
„Život každého člověka je
labyrint, v jehož středu leží
jeho smrt, a i po smrti snad
prochází konečným bludištěm,
než pro něj všechno skončí.“
Michael Ayrton

P

otud americký sochař a spisovatel Michael Ayrton, který
zrekonstruoval krétský labyrint
z cihel a kamene v Dry Brooku
v Catskillských horách ve státě
New York, ve své autobiograﬁcké novele
Výrobce bludišť.
Nejstarší známé labyrinty, jako je například hrobka krále Perjebsena asi
z roku 3400 př. n. l. nebo jejich vyobrazení na pečetidlech, se nacházejí na území
dnešního Egypta. Bludištní symbol zde
měl zřejmě těsné spojení se smrtí a současně mohl představovat i znovuzrození. Mohl znázorňovat mapu podsvětí, do
kterého sestupuje duše zemřelého a po
složité cestě do středu se dostává neméně složitou cestou zpět. Bludištní symbol
na nevědomé úrovni má význam, který
přesahuje rasy i kultury, zasahuje společné zkušenosti a jeho vyobrazení vyvedené různými způsoby se vyskytuje během
dlouhých staletí po celém světě. Objevu-
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je se v obřadech plodnosti, v zádušních
rituálech, používá se jako ochranné talismany i náboženské pomůcky, tvoří dekorativní prvky na uměleckých i řemeslných předmětech, používá se jako hračka
nebo skládačka a je i oblíbeným zpestřením zahradní architektury.

Z HISTORIE
V Anglii se používalo bludišť z rašeliny
o Velikonocích a prvomájovém dni, což
jsou významné oslavy znovuzrození. Ve
Skandinávii se na jaře hrávaly hry v kamenných bludištích, rovněž jasně spjaté
s návratem plodnosti. Ve Finsku a Švédsku museli mladí muži proniknout do
srdce labyrintu a zachránit dívku, která
zde byla uvězněna. Těmto bludištím se
někdy říkalo „Jungfraudanser“ čili „tanec panen“. Stejné téma, tedy záchrana
ženy z labyrintní pevnosti, se vyskytuje
i ve Středomoří a v Indii a je bezpochyby rovněž spjato s jarními svátky plodnosti. Skandinávští rybáři kdysi procházeli kamenným bludištěm v naději, že si
podrobí počasí, zvýší své úlovky a zajistí bezpečnou plavbu. Na tichomořském
ostrově Malekula v Nových Hebridách
kreslili do písku labyrint zvaný „stezka“.
Představoval obrázek cesty, po které se
musí vydat duch zemřelého, než vstoupí
do země mrtvých. Přitom se musel setkat
s ženským ochranným duchem. Když se

zemřelý přiblížil, smazal duch část „stezky“ a nebožtík musel správně doplnit nákres, než mu bylo dovoleno znovu pokračovat ve své pouti, aby se nakonec mohl
znovu narodit do nového života. Kresby
labyrintu se v některých krajích používaly jako talismany pro štěstí, v jiných oblastech jako ochrana proti zlým duchům
nebo vlkům.

NEOBVYKLÁ CESTA
Křesťané přizpůsobili symbol labyrintu potřebám svého náboženství a cesta se
stala cestou ke spáse. V mnohých křesťanských chrámech můžeme vidět stezky dlažebných bludišť, které často poutníci z kajícných důvodů procházejí po kolenou.
Nejstarší zatím známé zobrazení labyrintu je v bazilice v alžírském Orléansville postavené roku 324 n. l. Meandrovitě uspořádané černé a bílé dlaždice představují
lidský život s jeho zkouškami, pochybnostmi a složitostmi. Věřící, kteří nemohli podniknout zbožnou pouť do Svatého města, zde měli možnost uskutečnit
toto zbožné putování alespoň symbolicky. Proto se těmto bludištím někdy francouzsky říkalo „Chemin de Jérusalem“
čili „Cesta do Jeruzaléma“. Tyto labyrinty pomáhaly věřícím v meditaci o křesťanských ideálech. Pověstný je labyrint
uprostřed katedrály v Chartres. Během
čtyř výročních poutí zasvěcených Panně

Labyrint
určený
k meditaci

Marii postupují poutníci často bosí labyrintem o průměru třinácti metrů zasazeným do dlažebních kamenů. Tančí
v kruzích, až dosáhnou středu, a během
tohoto rituálu se stávají stále více vnímavějšími vůči duchovní síle nahromaděné
v katedrále.
V 16. století se objevuje móda vysazovat květiny a trpasličí keře do složitých
ornamentů a současně i záliba v zahradních bludištních kompozicích tvořených
živými ploty, jež se šíří celou Evropou,
nemá ale žádný duchovní smysl. Jejich
atraktivita přetrvává dodnes. V anglickém Longleat House bylo v roce 1978
dokončeno bludiště z tisových plotů, které je svou plochou čítající 6185 m2 největší na světě.

DÁVNÝ MÝTUS
Nejproslulejší ze všech labyrintů má
kořeny v antické mytologii. Řecké slovo labýrinthos označuje stavbu, kterou
postavil Daidalos pro krétského krále
Mínóa, aby v něm byl zavřen Mínótauros
(latinsky Minotaurus). Básník Ovidius ve
svých Proměnách vypráví:
„…tak Daidalos nesčetné cesty zbudoval, plné
oklik, a sám jen stěží se mohl navrátit ku prahu zpět: tak šalebná byla ta stavba.“
Kdo nebo co byl mytický Mínótauros?
Řecká báje vypráví o tom, jak chtěl král
Mínós obětovat bohům a prosil Poseidó-

na, aby mu poslal obětní zvíře. Z moře
vystoupil přenádherný bílý býk, který
krále natolik okouzlil, že se ho nedokázal vzdát, a přiřadil ho proto ke svým stádům. Poseidónova pomsta však na sebe
nedala dlouho čekat a stalo se, že bohové
popletli hlavu Mínóově manželce. Ta se
do býka vášnivě zamilovala a v důsledku
toho se jí narodilo dítě podobné člověku
i býku. Aby takovou hanbu král ukryl, nechal obludu uvěznit v labyrintu, ze kterého nebylo možné najít cestu ven.
„Rodu však hanba vzrostla a nová dvojtvará stvůra ohyzdné cizoložství své rodičky hlásala světu. Mínós se rozhodl zbavit
té poskvrny manželství svého, v příbytek,
plný chodeb a tmy, chtěl příšeru zavřít.“
Po jednom válečném tažení, ve kterém
si Mínós podrobil Athény, mu museli
Athéňané posílat každých devět let sedm
dívek a sedm chlapců jako potravu pro
Mínótaura. Když k tomu mělo dojít potřetí, uprosil královský syn Théseus svého otce Aigea, aby směl odplout s obětovanými a pokusit se netvora zabít. Mínós
ocenil Théseovu chrabrost a varoval ho,
že zabít Mínotaura je snad možné, že
však nikdo doposud nedokázal najít cestu zpět, ale mladý hrdina se nenechal odradit. Další, kdo v pohledném mládenci
našel zalíbení, byla Mínóova dcera Ariadné. V noci ho tajně vyhledala, předala
mu otcův zázračný meč, který nikdy neselže, a věnovala mu také klubko nití, aby
je za sebou odvíjel a podle nich se mohl
z labyrintu vrátit.
Stojí tento mýtus na reálných základech? Jeho původ se ztrácí ve velmi daleké minulosti a zatím se ho nepodařilo vypátrat. Nicméně podle historiků byl král
Mínós pravděpodobně skutečnou postavou. V době jeho panování byla Kréta kolébkou neuvěřitelně vyspělé kultury, která
ve 3. a 2. tisíciletí př. n. l. ovládala celou

Egejskou oblast. Střediskem bylo zřejmě
město Knóssos osídlené už od 6. nebo
5. tisíciletí př. n. l. Na přelomu 3. a 2.
tisíciletí př. n. l. byla vybudována řada
velkých paláců. Město bylo zničeno zemětřesením a na troskách znovu vybudováno. Přibližně mezi lety 1450 a 1250
př. n. l. je však deﬁnitivně zničil výbuch
sopky na ostrově Santorini. V roce 1878
objevil řecký archeolog Minos Kalakairinos pozůstatky Mínóova paláce a anglický archeolog sir Arthur Evans poté
odkryl vedle hradeb neobyčejně složitou spleť místností s jedinečnou architekturou a výzdobou. Podle vládnoucí
dynastie nazval tuto kulturu mínójskou.
Krétské mince pocházející z doby 4. až
3. stol. př. n. l. až do římské éry mají
na aversu zobrazenu podobu Mínotaura
a na reversu stylizovaný labyrint.
Nelze vyloučit, že lidská daň, kterou
musel athénský král odvádět, je odrazem
krétské nadvlády nad celou Egejskou oblastí, což potvrzují archeologické nálezy.
Také pro zabití Mínótaura je možné najít
symbolické vysvětlení – Řecko se osvobodilo od krétské nadvlády.
Jedna z psychoanalytických interpretací mýtu o labyrintu a Mínotaurovi hovoří
o symbolu hledání lidské identity a překonávání sama sebe. To nejděsivější, co člověk zažil po obtížném zvládnutí spletité
cesty k cíli a při setkání s netvorem, nebyl prostor pokrytý lidskými kostmi s kalužemi krve ani bestie řvoucí hlasem lidským a současně býčím. Nejděsivější byl
moment, kdy člověk pohlédl do Mínótaurovy tváře. Spatřil v ní totiž svou vlastní
podobu a musel překonat zábrany k pozvednutí zbraně proti poznanému zobrazení svého já a zabít to zvíře v sobě.
(Použité verše jsou z knihy Publius Ovidius Naso:
Proměny, přel. F. Stiebiz, Praha, 1969)
Ivana Karpenková

Labyrint, nebo bludiště?
Oba pojmy běžně zaměňujeme a považujeme za totožné, leč není tomu tak.
Labyrint má jen jeden vstup a jedinou cestu, která vede ke středu, nenabízí
žádné další možnosti. Pokud jím půjdeme, nemůžeme tedy minout cíl. Labyrinty jsou určeny k meditaci a rozjímání nebo různým rituálům. Bludiště naproti tomu může mít více vchodů, východů, má mnoho slepých uliček a cesta
k cíli je nejednoznačná, snadno se v nich tedy zabloudí. Jsou to místa pro romantické chvíle nebo slouží jako hry či hádanky.

Labyrint
Bludiště
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Otazníky kolem očkování
Dnes se, milí přátelé, vydáme na
poněkud tenký led. Očkování,
které je v naší zemi již od 50. let
minulého století velmi rozsáhlé,
se stalo během posledního
desetiletí předmětem sporů.
Zatímco oﬁciální lékařská
lobby ústy ministerstva
zdravotnictví a hygieniků široký
záběr očkování silně prosazuje
a vychvaluje jeho pozitivní
dopad na zdraví populace,
mnozí samostatně uvažující
lékaři i laici toto nadšení
nesdílejí a zdůrazňují jeho
negativní dopad.

Z

míněné se týká celého západního světa, nejen naší země.
Vyvstává zde nicméně příkrý
rozpor. Nejde ale o názory na
nakládání okurek nebo uskladňování brambor. Téma je až děsivě závažné. Jde totiž o kvalitu života milionů lidí.

NÁZOR Z PRAXE
Dovoluji si vám na následujících řádcích nabídnout svůj pohled na očkování
podložený pilným studiem výzkumů nezávislých odborníků, třicetiletým pozorováním v praxi i vlastní zkušeností.
Jak vše funguje? Účinná složka očkovací
látky stimuluje náš imunitní systém k tvorbě speciﬁckých protilátek proti dané bakterii či viru. Při napadení tímto mikrobem
je tedy posléze tělo vyzbrojeno a ubrání se.
To je jediný argument pro očkování! Je skutečně výhodné mít dostatek protilátek proti tetanu, záškrtu, černému kašli a dětské
obrně, tedy bez diskuse smrtícím chorobám! Rovněž pojedu-li do nebezpečných
oblastí tropických pralesů, některá očkování mi mohou zachránit život či zdraví (malárie, dengue apod.). Proti těmto argumentům zmíněných konkrétních očkování by
se stavěl jen nerozumný člověk.
Ovšem jiná věc je vakcinace proti běžným infekcím. Tam totiž zcela jasně vítězí komerční hledisko farmaceutických ﬁrem. Vakcíny obsahují desítky přídatných
jedovatých látek, které tělo nemůže zcela vyloučit. Jde např. o hliník, rtuť nebo
formaldehyd. Při elektroakupunkturních
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vyšetřeních se jasně potvrzuje jejich negativní vliv na zdraví. Velmi závažný je i fakt,
že náš imunitní systém, který je inteligentní a za normálních okolností je schopen
tělo udržet ve zdraví, je těžce devastován
už samotnou tvorbou protilátek proti neexistující infekci. Očkuje se zkrátka příliš
brzy a příliš masivně. Přirozený vývoj imunitního systému dítěte je systematicky narušován. Už několik dní po porodu je novorozenec bezohledně naočkován proti
tuberkulóze. Toto očkování bylo na naléhání plicních odborníků zrušeno. Ukázalo se,
že je neúčinné, a naopak těžce poškozuje
imunitní systém některých dětí. Jako zkušený homeopat se shoduji s mnohými odborníky, že toto očkování u mnoha dětí zásadním způsobem podlomí imunitu na celý
život. Jde o naprosto nesmyslný a ničím neodůvodnitelný akt! Léčil jsem mnoho dětí
i dospělých na prokazatelné následky. Poslední dobou jsem ošetřoval několik případů těžkého poškození po vakcíně Encepur
proti klíšťové encefalitidě. Šlo o epilepsii,
autismus a obrnu. Tyto děti jsou doživotně poškozeny a já mohu jen tyto hrůzné
následky mírnit. Je pozoruhodné, že příslušný dětský odborník ve všech případech
odmítl souvislost mezi očkováním a rozvojem choroby. Nikam to nenahlásil a nadále
bezstarostně pokračuje v propagaci tohoto
očkování. Velmi ilustrativní je případ dvanáctiletého chlapce, který den po prvém
naočkování upadl do bezvědomí se silnými křečemi. Ujali se jej neurologové, nasadili antiepileptické léky, provedli několik
lumbálních punkcí, magnetickou rezonanci mozku a mnohokrát odebírali krev. To
všechno jsou velmi nákladná a zatěžující vyšetření. Přesto byl chlapec, který měl
sklon ke křečím již od narození (!), doočkován! Dostal tedy ještě další dvě vakcíny
Encepuru, po kterých vždy došlo ke zhoršení křečí. Přesto pediatr prohlásil, že s tím

očkování nemůže mít nic společného. Taková je tedy realita našeho zdravotnictví na
poli očkování. Ptám se, čí zájmy jsou preferovány? Je to zájem lidí platících si zdravotní pojištění a majících důvěru, že se jim
dostane té nejlepší péče? Bohužel o tom silně pochybuji…

DĚTI
Ve třech měsících je kojenec povinně očkován proti tetanu, záškrtu a černému kašli. Tato trojvakcína se ještě dále opakuje.
Očkovací kalendář je k dětem neúprosný.
Zavedla se dokonce tzv. hexavakcína! Do
dětského tělíčka se vpraví naráz šest antigenů nebezpečných chorob! Nikdo si neumí
představit imunitní šok, který tento útok
způsobí. Je přirozené, že tělo bývá napadeno vždy jedním mikrobem v jeden čas. Navíc v tomto případě přes dýchací cesty. Zde
je napadení šesti (!) mikroby během vteřiny, a to zcela nepřirozeně přímo do krve!
Obranyschopnost se ocitá v chaosu. Ona
neví, že jde o „virtuální“ nemoci. Má za to,
že se svět zbláznil, všechna pravidla a řád
se zhroutily a dítěti jde o život. A do této situace přicházejí běžné viry a bakterie, které
pak oslabené tělo hravě zdolají. Proto jsou
naše děti stále nemocné. Čím více se očkuje, tím jsou nemocnější. Jak je možné, že to
pediatři nevidí? To se samozřejmě přenáší
do dospělosti, a proto je západní populace
prakticky neustále nemocná. Alergie, astma, cukrovka, ekzémy, revma, rakovina…
Ale proč se jich bát, vždyť farmakoprůmysl
má na vše léky...
Je zde ještě jeden zajímavý aspekt, který si dovolím zmínit. Každý dětský lékař,
ale i rodič, který pozorně sleduje své děti,
si musí jednou všimnout, že po přirozeném
zvládnutí dětské nemoci (příušnice, plané
neštovice, zarděnky) dítě ve svém psychotělesném vývoji jaksi poskočí kupředu. Dětské
nemoci jsou odvěkým přirozeným školením

imunity a jejich prodělání je pro zdárný vývoj jedince blahodárné. Jistě, občas se může
vyskytnout závažnější komplikace. To patří k životu. Nic není nahodilé. Tyto – někdy i smrtelné – komplikace ovšem nastávají u dětí s těžce narušenou imunitou.

DOBRÉ DOPORUČENÍ NAD
ZLATO
Následky vakcinace jsou většinou nenápadné. Málokdo si je tak dá do souvislosti. Nejcitlivější strukturou je mozek,
hlavně centra jemných regulací psychiky a biorytmů. V roce 1980 jsem byl jako
zdravotník povinně naočkován proti hepatitidě B. Od té doby je můj spánek nekvalitní a několikrát se v noci vzbudím.
A nakonec praktické rady. Povinná očkování je nutno v této zemi podstoupit! Snažte se je ale co nejvíce oddálit. A tři dny
(před, v den a po) ať dítě bere homeopatikum Thuya 15 CH 1x denně 3 kuličky (to
platí pro „tlustší“ typy). Pro štíhlé a bojácné je vhodnější Silicea 15 CH. Nepovinná
očkování s díky odmítejte, pokud se nejedná o vysoce rizikovou záležitost. Klíšťová
encefalitida mezi ně rozhodně nepatří. Nenechte se „zblbnout“, tato infekce je velice
vzácná. Mnohem více dětí je poškozeno, či
dokonce zemře kvůli špatnému zacházení
rodičů nebo následkem lékařské péče.
Jako detoxikaci po poškození očkovací látkou můžete vyzkoušet informační
italský lék GUNA Matrix nebo bioinformační detoxikační kapky Detoxin. Existuje ale i řada dalších variant, je však třeba se vždy poradit s odborníkem celostní
medicíny.
Apeluji na vás. Mějte oči otevřené, nepodléhejte marketingovým akcím – viz
ptačí či prasečí chřipka – a nenechávejte
se zbytečně očkovat. A nebojte se! Právě
strach nejvíce oslabuje imunitu i rozum.
MUDr. Tomáš Lebenhart
INZERCE
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Epidemie infekčních
nemocí způsobily v lidské
historii pravděpodobně
více úmrtí než všechny
války dohromady. Není
pochyb o tom, že zavedení
povinného očkování
v 50. letech minulého
století přispělo k tomu, že
již neumírají malé děti na
záškrt, nejsou postiženy
dětskou obrnou nebo
neumírají na tuberkulózu.

Rizika očkování

O

čkování bezesporu může
zachraňovat životy. Pokud však rizika očkování
převažují rizika spojená
s nemocí nebo není dostatečně prokázána jeho bezpečnost, pak
je zjevné, že s daným systémem něco
není v pořádku. Bohužel, očkování dětí
v industrializovaných vyspělých zemích
a v nedávné době také kampaň očkování proti prasečí chřipce nás přesvědčují
o tom, že i v této životně důležité oblasti vítězí zájmy lobbingu, korupce, zisku
a peněz. Na veřejnost se dostávají fakta
o tom, že těmito nešvary jsou zasaženy
nejrůznější zdravotnické instituce jednotlivých států, jejich vlády, a dokonce i Světová zdravotnická organizace (WHO).
Na straně poražených zůstávají bezmocní rodiče dětí, které v důsledku očkování
onemocní chronickým celoživotním postižením, nebo dokonce zemřou.
Mnozí vědci v USA proto v současné
době aktivně vystupují proti určitým druhům vakcín i proti povinnému očkování.
Tento přístup má i řada rodičů v ČR. Potýkají se však s legislativou a mohou být
vystaveni soudnímu postihu.

JAK MŮŽE OČKOVÁNÍ
POŠKODIT DĚTI?
Americké dítě dostane jednu vakcínu
při narození, osm vakcín ve věku dvou
měsíců, osm vakcín ve čtyřech měsících,
devět vakcín v šesti měsících a deset dal18 ČERVEN

ších do věku osmnácti měsíců. Každá
vakcína je jako droga: obsahuje směs různých chemikálií, patogenů a cizorodých
látek. Umíte si představit, co by se s vámi
stalo, kdybyste najednou v jedné sklenici
vypili dávku whisky, rumu, ginu, fernetu,
cherry a tequily v nálevu hliníku a formaldehydu? A to ubohé bezbranné dítě dostane do svého krevního oběhu mnohem
horší různorodou směsku.
Je tedy evidentní, že dochází k velmi silné stimulaci nezralého imunitního systému. V běžné populaci se v současné době setkáváme v nezanedbatelné
míře s dětmi, jež trpí některou z poruch
imunitního systému (imunodeﬁciencí).
Odhadované zastoupení vrozených imunodeﬁciencí je jedno dítě na 2000 živě
narozených. Imunologové proto přehodnocují postup očkování tak, aby bylo prováděno včasné vyšetření pro záchyt imunodeﬁcience (tzv. neinvazivní moderní
vyšetření TREC ze zaschlé krevní skvrny novorozenců).
Při diskusích o vztahu očkování jako
příčině vyvolávající PAS (poruchy autistického spektra) se ani mezi odborníky
dostatečně nezdůrazňuje, že problémem
je především nadměrná imunologická stimulace mozku. K té dochází tehdy, když
bakterie nebo viry proniknou přes tzv. hematoencefalickou bariéru do mozku, kde
vyvolají aktivaci buněk nazývaných mikroglie. Mikroglie jsou buňky, které zajišťují
nervovým buňkám stálé prostředí a chrá-

ní je podobně jako bílé krvinky na jiných
místech organismu. Laboratorní i klinická
pozorování mozků pacientů s PAS ukazují, že po silném imunitním podnětu vzniká
v mozku chronický zánět s produkcí tzv.
volných kyslíkových radikálů, které poškozují vyvíjející se mozek v procesu excitotoxicity. Taková nadměrná aktivace může
nastat po očkování, jestliže je dítě mimořádně citlivé, má poruchu ve fungování
imunitního systému nebo do hry vstoupí
působení dalších excitotoxických faktorů,
jako je obsah hliníku ve vakcíně, nadměrný příjem glutamátu z umělé výživy, nadměrný příjem aspartamu a dlouhodobý
příjem ﬂuoridu z ﬂuoridované vody.
Výrobci vakcín proklamují, že vakcíny
jsou bezpečné. Je však třeba přiznat, že
farmakologické studie, které by sledovaly
bezpečnost kombinovaného podání uvedených látek, neexistují. V praxi je potom velmi obtížné prokázat, že případné vedlejší účinky nebo trvalé poškození
zdraví bylo způsobeno přecitlivělostí na
některou ze složek vakcíny. Rodiče by se
však před očkováním dítěte měli seznámit se složením vakcíny podle příbalového letáku (jsou dostupné na internetu)
a upozornit ošetřujícího lékaře na přecitlivělost dítěte například na neomycin.
To však zpravidla u malých kojenců ještě nevědí a zjistí to teprve při nepřiměřené reakci dítěte na očkování. V takových
případech by neměla být podávána další
dávka stejné vakcíny.

OČKOVACÍ SYSTÉM V ČR
V ČR se děti povinně očkovaly proti
deseti nemocem; od prosince 2010, kdy
bylo zrušeno očkování novorozenců proti tuberkulóze, už jenom proti devíti. Odborníci označují náš očkovací systém za
jeden z nejlepších na světě. Předpokladem úspěšné vakcinace je její bezpečnost. Bohužel, v předchozích letech došlo i u nás k poškození dětí včetně úmrtí
v důsledku očkování nejenom jako následků působení vakcín samotných, ale
i v důsledku systémových pochybení, nerespektování kontraindikací, nesprávného použití vakcín či jejich nesprávné časové aplikace. Je však třeba zdůraznit, že
u nás nejsou kojenci a batolata vystaveni takovému náporu na imunitní systém
v podobě vakcín jako v USA.
Vážné námitky ale mohou být vznášeny proti zařazení očkování kojenců od 9
. týdne proti hepatitidě B, které je součástí tzv. hexavakcíny. V našich podmínkách
by jistě bylo možné očkovat děti proti hepatitidě B mnohem později a alespoň trochu omezit stimulaci nezralého imunitního systému.
Virová žloutenka B (hepatitis B) je
onemocnění, které napadá játra. Riziko nákazy je spojené s používáním injekčních jehel a promiskuitním sexem.
Nemoc se přenáší pouze krví, znečištěnými jehlami nebo sexem. Jaká je možnost, že této nákaze bude vystaven novorozenec, který nemá nechráněný sex,
nepíchá si drogy a není ošetřován znečištěnými jehlami? Nebezpečí je tedy vystaven jen tehdy, když má hepatitis B-pozitivní matku.
Rozhodnutí očkovat kojence proti této
nemoci v době, kdy jí nejsou ohroženi,
vakcínou s mnoha vedlejšími účinky se
právem setkává s protesty rodičů. Ne-

existuje totiž žádná studie, která by testovala bezpečnost vakcíny proti hepatitidě B
pro kojence.
Někteří badatelé uvádějí čísla o infekčnosti viru způsobujícího hepatitidu B:
přibližně 50 % pacientů, kteří přijdou do
kontaktu s virem, neonemocní. Nicméně
tento kontakt vede ke vzniku celoživotní imunity. Asi 30 % inﬁkovaných onemocní symptomy připomínajícími chřipku a rovněž získá celoživotní imunitu.
Zbývajících 20 % onemocní se symptomy hepatitidy, 95 % těchto nemocných
se zotaví se ziskem celoživotní imunity.
Pouze 5 % nemocných se stává chronickými nositeli virové nákazy. Při přepočtu
škodlivých vedlejších reakcí na očkování
k počtu těch, kteří onemocní, docházíme
k poznatku, že tradiční medicína poškodí
negativními účinky 200 dětí, aby ochránila jedno před hepatitidou B.
Náklady na toto zbytečné očkování jsou vysoké; protilátky časem vymizí, očkování se proto musí opakovat,
a v době, kdy je u mladých lidí možnost
nákazy aktuální, je titr protilátek nízký.
Protilátky přetrvávají v těle 5–10 let po
očkování. Výskyt hepatitidy B u skupiny
dětí do 10 let je v neočkované populaci
zanedbatelný. Avšak zisky farmaceutických koncernů jsou enormní. Kojenci
a malé děti jsou totiž bezbrannou cílovou skupinou, které se zbytečná vakcína může snadno aplikovat, a to i přes
nesouhlas jejich rodičů. Veřejnost se nikdy nedozví, která „česká hlava“ učinila
toto rozhodnutí navzdory názorům expertů, navzdory logice, ekonomice, etice a morálce.

CHŘIPKA
Vzhledem k mnoha dosud nezodpovězeným otázkám je třeba ocenit přístup

našich zdravotnických institucí, které nepřijaly nařízení, aby bylo očkování proti chřipce v ČR pro děti povinné. Je tak
na svobodném rozhodnutí každého rodiče i každého občana, zda zvolí vakcínu
jako spolehlivý prostředek ke své ochraně před onemocněním prasečí či běžnou
sezonní chřipkou, nebo zda bude spoléhat na schopnosti svého imunitního systému a na osvědčené, generacemi prověřené ulehnutí do postele, zvýšenou
konzumaci vitaminů a bylinných čajů.
Dětem i dospělým by se měl zajistit dostatek spánku v tmavé, klidné místnosti. Pokud se týká výživy, měl by se omezit příjem cukrů, jídlo i nápoje by měly
být raději teplé, zelenina vařená a dušená, měl by být zajištěn dostatek tekutin.
Z mnoha důvodů je doporučována pravidelná konzumace česneku.
Z hlediska konzumace vitaminů si
možná vzpomenete na dřívější doporučování masivních dávek vitaminu C. To
nemusí být vždy účinné, a dokonce ani
užitečné. V současné době přicházejí do
popředí účinky vitaminu D. Jako prevence nebo hned na začátku nemoci se doporučuje podávat půl čajové lžičky rybího tuku na 25 kg tělesné hmotnosti.
V případě užívání vitaminu D v kapslích
se jedná v chřipkovém období o dávky
asi 1000–2000 IU denně, zastánci terapie vitaminem D doporučují i dávky desetinásobné. Rybí tuky a mastné kyseliny
v nich obsažené dokážou potlačit bouřlivé imunitní reakce. Doporučuje se kurkuma (žluté koření, nejlépe pít jako čaj
nebo přidávat do mnoha pokrmů), resveratrol (z červeného vína a černého
rybízu), bílý a zelený čaj, to vše potlačí
nežádoucí imunitní reakce.
Prof. RNDr. Anna Strunecká, DrSc.
Zpracováno podle knihy Doba jedová, Triton, 2011
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Objednejte si novou knihu Doba jedová
Kniha nabízí poutavé čtení o látkách a věcech, které jsou reklamou, sdělovacími prostředky a mnohdy i medicínou doporučovány jako zdraví prospěšné. Její autoři –
profesoři Anna Strunecká a Jiří Patočka – vysoce erudovaní a mezinárodně uznávaní
odborníci v oblasti biomedicíny a toxikologie, které dobře znáte i z článků v tomto
časopise, vysvětlují jasnou, přístupnou a srozumitelnou formou, jak nám škodí mnohé z toho, co považujeme za zdravé, a jak odmítáme to, co zdravé je, z obavy, že
nám to uškodí.
Objednejte si nyní knihu Doba jedová poštou na dobírku s 15% slevou. 279 Kč

237 Kč

Jméno: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Adresa: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Telefon/e-mail: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Počet ks: . . . . . . . . . .
Závazně objednávám knihu Doba jedová s 15% slevou. Poštovné a balné: 60 Kč.
Vyplněný kupon zašlete na adresu: Diochi spol. s r.o., Weilova 2/1144, 102 00 Praha 10.
Tel.: 605 296 821; e-mail: inzerce@diochi.cz
Zboží prodává a zasílá nakladatelství Triton.
Platné pouze pro ČR. Nabídka platí do 31. 7. 2011 nebo do vyprodání zásob.
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Znepokojivá fakta o Garda
Reklamy se úpěnlivě snaží přesvědčit matky, aby daly své
dcery očkovat proti lidskému papilomaviru (HPV), původci
rakoviny děložního čípku. Protože se jedná prakticky
o jediný typ očkování, který nabízí ochranu před
rakovinou, vyvolávají tyto vakcíny veliký zájem
lékařů i široké veřejnosti. Gardasil však označují
experti v USA za nejnebezpečnější vakcínu, která
je v současné době lidem aplikována.

V

akcíny mají ochránit dívky
a ženy ve věku 9–26 let před
vznikem rakoviny děložního
čípku a bradavicemi na pohlavním ústrojí (condylomata accuminata). Nikdo ale už neříká, že
ani ty, které jsou inﬁkované HPV, nemusejí rakovinou děložního hrdla onemocnět.
V ohrožení jsou pouze dívky a ženy, které
mají poškozený a oslabený imunitní systém.
Vzdělaní imunologové uvádí, že při nákaze
HPV žena v 90 % případů neonemocní, naopak, vytváří si imunitu na celý život!

SLOŽENÍ VAKCÍN
Vakcína Gardasil ﬁrmy Merck byla
schválená k očkování dívek a žen ve věku
9–26 let v USA v červnu 2006; licenci
Evropské komise získala stejná vakcína
pod obchodním názvem Silgard v září
2006 pro všech 25 členských států EU.
Gardasil/Silgard obsahuje neinfekční virové částice čtyř hlavních typů HPV; každý z nich je adsorbovaný na amorfní soli
hliníku. Při jedné injekci tak dívka dostane návdavkem do těla 900 μg hliníku.
V nabídce je rovněž vakcína ﬁrmy GlaxoSmithKline Cervarix, která obsahuje
pouze dva typy HPV (16 a 18), nechrání
tedy před vznikem kondylomat. Hliníku
má ještě víc než vakcína ﬁrmy Merck, celkem 1 mg. K tomu ještě obsahuje skvalen.
O jeho možných nedozírných následcích
jsme již ve Sféře psali v souvislosti s očkováním proti prasečí chřipce.
Existuje však dalších 120 kmenů HPV!
Oponenti této vakcinace připomínají, že
při potlačení účinků některých virů se jiné
se stejnými patologickými důsledky stávají
agresivnější a že i očkované ženy do tří let
onemocněly jinými typy nádorů děložního čípku. Ostatně, v příbalových letácích
všech těchto vakcín se uvádí, že očkování
nechrání před všemi typy rakoviny děložního čípku ani nechrání všechny očkované. Doba trvání ochrany po očkování není
v současné době známá. V dalším textu
20 ČERVEN

budu používat zpravidla název Gardasil,
protože převážná většina údajů o vedlejších účincích je z amerického tisku.

SLEDOVÁNÍ ÚČINKU
GARDASILU V KLINICKÝCH
STUDIÍCH
Švédští lékaři a badatelé sledovali rok
a půl 17 622 žen ve věku 16–26 let. Závěry této studie, na které se podílelo asi
37 autorů z 26 institucí, se jeví jako velmi
přesvědčivé a pozitivní; uvádí se, že očkování má 96–100% účinnost při ochraně
proti virům, které jsou obsaženy ve vakcíně, a vysoká účinnost byla zjištěna pro
kondylomata. Trochu překvapující je to,
že v celé rozsáhlé studii tak velkého souboru žen není ani jedna věta o pozorovaných vedlejších účincích.
Také další studie, které zahrnovaly tisíce žen, prokazovaly, že očkování má
90–100% účinnost v prevenci předkancerózních lézí děložního čípku. Zajímavé však bylo pozorování, že výskyt škodlivých účinků byl podobný u skupiny žen
očkovaných Gardasilem jako u skupiny
žen, které dostávaly injekci bez očkovací látky (placebo). To ale spíše svědčí
o škodlivosti látek, které obsahuje placebo – injekční roztok zbavený pouze virů.
Nejčastěji to byla bolest hlavy, horečka
a nevolnost.

DALŠÍ EXPERIMENT
FARMACEUTICKÝCH FIREM NA
LIDECH?
Studie s očkováním větší skupiny dívek
a žen pochází z Nepálu. Výzkumníci dostali darem 3300 ampulí Gardasilu, kterými v roce 2008 očkovali v doporučovaných třech dávkách pro jednu osobu 1096
školaček ve věku 12–16 let ze sedmnácti
středních škol v Kathmandu. Závěr? Školačky snášely očkování dobře a vyskytlo
se u nich pouze zarudnutí a otoky v místě vpichu. Co jiného se dalo očekávat jako
protislužba za vzácný dar?

Velký klinický test s Gardasilem, který sponzorovaly obě ﬁrmy – Merck i GlaxoSmithKline – probíhal v Indii. Protože
v průběhu klinických testů v Indii zemřelo šest děvčat očkovaných Gardasilem
a 120 dalších trpí vážnými zdravotními
potížemi – bolestmi hlavy, poškozením
žaludku, epilepsií a předčasným přechodem – rozhodla se vláda Indie zakázat
pokračování klinických testů s Gardasilem v jejich zemi. Na světlo se tak dostává skutečnost, že děti a mládež v Indii
slouží velmi často jako subjekty různých
studií k testování vakcín.

VEDLEJŠÍ NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY
SILGARDU A CERVARIXU
PODLE PŘÍBALOVÝCH LETÁKŮ
Zatímco příbalový leták Silgardu se ve
výčtu vedlejších škodlivých účinků očkování omezuje na bolest, otok a zarudnutí
v místě vpichu, eventuálně a velmi vzácně dušnost a krvácení, příbalový leták
Cervarixu již uvádí jako časté nežádoucí účinky i nevolnost, zvracení, průjem
a bolesti břicha, bolest kloubů, vyrážky,
horečky a závratě.

ANALÝZA VEDLEJŠÍCH ÚČINKŮ
GARDASILU
V USA existuje internetový program
pro hlášení vedlejších účinků vakcín
VAERS. Lékaři nemají povinnost podávat do tohoto systému hlášení, a tak se
odhaduje, že tam svoje potíže oznámí
pouze asi 10 % postižených pacientů.
Jedna ze současných prací analyzovala
údaje z programu VAERS ohledně výskytu
Guillain-Barré syndromu (GBS). To je velice těžké onemocnění, které postihuje periferní nervy a projevuje se omezením až
ztrátou pohyblivosti, necitlivostí v nohách,
změnami ve smyslovém vnímání a celkovou slabostí. Neurologové nalezli hlášení
69 případů výskytu GBS po očkování Gardasilem v USA v letech 2006–2009. Je to
prokazatelně větší výskyt než v běžné populaci. Počátek tohoto onemocnění nastává šest týdnů po očkování.
Jiná analýza udává jako vedlejší účinky Gardasilu (vedle GBS) tromboembolie, autoimunitní poruchy, záněty slinivky břišní, anafylaktický šok, zánět míchy,
poruchy hybnosti a úmrtí.
Do léta 2010 bylo hlášeno 89 úmrtí
dívek po očkování! K dalším škodlivým
účinkům patří i ztráta vědomí, paralýza, křeče, otoky, bolesti na hrudi, problémy s dechem, nepravidelnosti srdeční
činnosti, selhání ledvin, vyrážky, narušení menstruačního cyklu, trvalé zvracení.

silu (Silgardu) a Cervarixu
poté, kdy jejich kojící matky byly očkovány Gardasilem. Děti i matky ale byly před
očkováním zcela zdrávy.

PŘÍBĚH OČKOVANÝCH
SOUROZENCŮ

Díky intenzivním PR
a reklamním kampaním
se mnoho mladých
dívek nechává
dobrovolně očkovat.

Podle údajů výrobce bylo do USA k 31. prosinci 2008 dodáno více než 23 milionů
dávek Gardasilu. Jestliže tedy bylo k tomuto datu hlášeno do VAERS 12 424
vážných vedlejších účinků, pak Barbara
Slade spočítala, že to odpovídá poměru
54 zpráv na 100 000 distribuovaných vakcín. Nicméně toto „nízké“ číslo patrně
neposkytne útěchu rodičům, jimž zemřelo dítě po očkování, které mu zaplatili,
aby ho ochránilo v dalším životě. Případy výskytu zánětu míchy a roztroušené
sklerózy jsou podle oﬁciálních údajů ojedinělé, avšak alarmující. Podobně je to
i s výskytem žilní trombózy. Je hlášen jeden případ na 500 000 dávek, avšak kdo
ví, zda to nepostihne právě naši dceru?
Z této množiny analyzovaných vedlejších
příznaků bylo 236 případů postižených
těhotných žen, kde vedly většinou k potratu nebo ke krvácení. Očkování těhotných Gardasilem bylo proto v USA již
zakázáno.

JAKÝ JE SKUTEČNÝ VÝSKYT
VEDLEJŠÍCH ÚČINKŮ?
Dr. David Kessler, bývalý ředitel FDA,
řekl: „Hlásí se pouhé jedno procento vedlejších účinků.“ Tajná zpráva Connaught Laboratories, amerického výrobce vakcín,
uvádí, že skutečný počet příhod vedlejších škodlivých účinků je 50x vyšší, než
je počet hlášení ve vládním VAERS. Veřejnost se skutečný počet vážných vedlejších účinků a úmrtí v důsledku očkování
nikdy nedozví. Stovky dívek a mladých
žen musely být hospitalizovány. Moji kolegové z USA, kteří se zabývají problematikou očkování, odhadují, že postižených dívek a žen po očkování Gardasilem
jsou miliony.
Že se tomu nechce věřit? Nechme tedy
promluvit peníze. Když v Americe dáva-

jí rodiče svoje dítě očkovat, zaplatí požadovaný poplatek za vakcínu svému lékaři. Část těchto peněz jde do fondu pro
kompenzaci v případě poškození dítěte
v důsledku očkování. V minulých několika letech (2006–2009) byla vyplacena
více než miliarda dolarů pro tisíce poškozených a za stovky úmrtí po očkování.
Jsou tedy opravdu vakcíny zcela bezpečné a jejich vedlejší účinky minimální?

PRO MUŽE
Jako nový tah farmaceutických ﬁrem
se objevilo doporučení očkovat Gardasilem, vakcínou na ochranu děložního hrdla, chlapce školního věku. Dokonce i lékaři u nás nabízejí chlapcům očkování
na ochranu té části těla, kterou nemají!
A jak je toto doporučení vysvětlováno?
Chlapci by prý mohli onemocnět rakovinou hrdla po orálním styku s dívkou, která je inﬁkována HPV. Podle doporučení
FDA z října 2010 by měla vakcína sloužit
jako ochrana před genitálními bradavicemi u mužů ve věku 9–26 let. Je to míněno
vážně, nebo je to pokus získat další odbytiště pro tuto vakcínu? Muži prý vakcínu
dobře snášejí; jako vedlejší účinky jsou
uváděny pouze mdloby, horečky, nevolnosti a bolesti hlavy. Protilátky v jejich
krvi prý přetrvávají rok až 29 měsíců, po
delší době je již nikdo neměřil.
V srpnu 2010 byl ale hlášen z New Jersey případ desetiletého chlapce, který zemřel sedm dní po očkování Gardasilem.
Poté, co si stěžoval na dušnost, únavu
a celkovou slabost, ho matka převezla do
nemocnice. Jeho smrt tak přibyla do seznamu 20 567 hlášených případů vedlejších účinků po očkování Gardasilem a 89
úmrtí dívek v systému VAERS v létě 2010.
K tomu se přiřadilo v létě 2010 i hlášení
o úmrtí tří kojenců, kteří zemřeli krátce

Názorným a smutným příkladem je
příběh sourozenců z Floridy, který byl
uveden v tisku na konci roku 2010. Když
měla jít patnáctiletá Daniela na druhou
injekci Gardasilu, rozhodli se rodiče, že
dají očkovat i jejího bratra, sedmnáctiletého Chada. Oba sourozenci byli naprosto zdraví studenti střední školy. Daniela dostala tři týdny po očkování velký
epileptický záchvat. Lékaři se nejdříve
domnívali, že dívka se předávkovala nějakou drogou. Protože se jí objevilo poranění na obličeji po pádu, obviňovali otce,
že dívku bil. Později se objevil záchvat
i u syna. Ačkoliv vyděšená matka lékaře
upozorňovala, že to může být reakce na
vakcinaci Gardasilem, ti nechtěli uvěřit,
že chlapec toto očkování, určené přece
pro dívky, dostal. Bohužel, Chadovi se
záchvaty opakují a lékaři mu diagnostikovali epilepsii. Kromě toho trpí bolestmi
ramen, průjmem a zažívacími potížemi.
Zatímco Daniela se jakžtakž uzdravila,
ze zdravého Chada se stala troska. Denně dostává dvaadvacet prášků, které mají
zlepšit jeho zdraví.

ZÁVĚR
Přes předpokládané pozitivní účinky
Gardasilu jsou vedlejší nepříznivé reakce
tak vážné, že by neměly být přehlíženy ani
zatajovány. Každá matka, která se rozhoduje o očkování své dcery s úmyslem ochránit její zdraví, by měla být informována
o možných komplikacích, byť je jejich výskyt v oﬁciální interpretaci minimální.
Je smutné, že představitelé a mluvčí
zdravotnického establishmentu tyto skutečnosti neznají nebo je vědomě přehlížejí a svým doporučením vystavují generaci
mladých žen i mužů působení stále ještě
nedostatečně vyzkoušených vakcín.
Při poškození dítěte jsou hlubokým
traumatem postiženi rodiče a celá rodina. Navíc se trápí pocitem viny. Mnoho
amerických matek říká: „Kdybych to věděla, nikdy bych…“ Postižení dítěte je mnohdy trvalé a znamená nepředstavitelnou
zátěž pro celou rodinu, ovlivňuje i zdravé sourozence.
A moje osobní doporučení? Pokud milujete svoje dítě, naučte ho včas bezpečnému sexu a hygieně, ale nedávejte ho očkovat ani Silgardem, ani Cervarixem.
Prof. RNDr. Anna Strunecká, DrSc.
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Jak na dlouhověkost?
Lidé odpradávna toužili po nekonečném životě. Podle
současných názorů to samozřejmě není možné. Ale trochu
si život prodloužit určitě možné je. Jak na to a co k tomu
aktuálně říká současná věda?

V

ědci zjistili, že výrazně
urychlit stárnutí dokážou
některé nízkokalorické potraviny. Obvinili široce používané přísady do potravin
– kyselinu fosforečnou a její soli. Myslí
si, že stejně, jako krátí život hlodavcům,
činí totéž i nám. Kyselinu fosforečnou
obsahuje mimo jiné i světově rozšířený
nápoj Coca-Cola.
Chipsy a limonády jsou balastem zkracujícím život. Taková prohlášení slýcháme
často. Vždy se u toho zatím argumentovalo přebytkem kalorií, který dává srdci zabrat. Ve zprávě publikované Federací amerických společností experimentální
biologie (FASEB) jde nyní o něco zcela jiného. Vedoucí výzkumného týmu Mohamed Shawkat Razzaque z Harvard School
of Dental Medicine označil za škodlivinu
něco, bez čeho se potravinářský průmysl již
neobejde. Tím, co poškozuje srdce, jsou
i nekvalitní ztužené tuky, které se používají pro výrobu různých levných čokoládových polev. Objevují se i jako náplně
v různých sušenkách a proteinových tyčinkách. Obsahují tzv. „trans kyseliny“, a tak
u některých pochutin můžeme zkonzumovat maximálně jednu denně, abychom dostáli normám a nepoškozovali si takovými

Viraimun – kapsle
obsahující
výtažky z léčivých
hub s vysokým
podílem
betaglukanů

pamlsky svá srdce. Kromě toho i raﬁnovaný cukr zvyšuje v těle hladinu škodlivého
cholesterolu, což také srdci neprospívá.
Pro posílení srdce a cév je dobrá kombinace doplňků stravy Venisfér a Vista clear,
které obsahují rostliny prospěšné pro srdeční činnost a cévnímu zdraví. Závorník lékařský, jmelí bílé, kurkuma a další rostliny
přispívají organismu k udržování normálního krevního tlaku, mají prospěšné účinky na srdeční a cévní činnost.

CO NOVÉHO
O DLOUHOVĚKOSTI?
Japonští vědci nedávno objevili gen,
který se u myší projevuje typickými lidskými příznaky stárnutí. Protein, jehož
syntézu má tento gen na starosti, souvisí s citlivostí buněk na inzulin. Při pokusech na zvířatech se ukázalo, že zvýšení
hladiny proteinu vede k prodloužení života o celou jednu třetinu. Myši, které mají
tento gen poškozený mutací, se jeví zpočátku normální a zdravé, ale jen do věku
3–4 týdnů. Poté se u nich začnou objevovat znaky stáří – atrofuje jim kůže, řídnou kosti, vytrácí se pružnost cév a začíná se projevovat rozedma plic. Umírají
předčasně ve věku okolo dvou měsíců.
Když vědci zjistili, co tento poškozený gen, a tím i nízká produkce dotyčné
bílkoviny dokáže, snažili se přijít na to,
co se stane, když si organismus začne
sám produkovat více tohoto proteinu. Vytvořili mutantní kmen myší, který si dokázal proteinu tvořit více, než kolik ho
mají normální jedinci. Ukázalo se, že tito
Levamin
– přírodní
přípravek,
který vám
pomůže „létat“

Gerocel kapsle
– znáte něco
lepšího pro
dlouhověkost?
Doplněk stravy
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myší mutanti žili o 19–31 % průměrného
normálního „myšího času“ déle.

PROTEIN ZPOMALUJÍCÍ
STÁRNUTÍ
Vědci tvrdí, že pomocí konkrétního
proteinu umí u mušek zabránit patologickým změnám spojeným s předčasným
stárnutím. Jeho obdobu máme v buňkách
i my, lidé. Protein sestrin chrání buňky
při stresových situacích a zabraňuje předčasnému stárnutí organismu. Badatelé se
o sestrin zajímají nejen z důvodu dlouhověkosti blanokřídlého hmyzu, ale také proto, že při jeho nedostatku v buňkách začne tělo akumulovat triglyceridy, dochází
k srdečním arytmiím a svaly degenerují. To vše postihne i mladé mušky. Jde tu
tedy o překvapivou podobnost s lidskými
projevy předčasného stárnutí a s ději, které postihují osoby s nadváhou.
To vedlo vědce z Kalifornské univerzity a z Burnham Institute in La Jolla
k dalšímu pokusu. Muškám se sklonem
k předčasnému stárnutí začali do žrádla
přidávat syntetickou látku s účinkem sestrinu. Doufali, že jim tím zpozdí nástup
jejich smutného údělu. Podařilo se. Synteticky ošetřené mušky žily déle.
Tolik pro zajímavost. Z produktů
Diochi je pro dlouhověkost vhodné užívat například doplňky stravy Levamin,
Gerocel kapsle a Viraimun, který obsahuje výtažky z hub, jež se v Číně už od
nepaměti používají k prodloužení lidského života. Výtažky pomáhají organismu posilovat imunitní systém, což je pro
stárnoucího člověka nesmírně důležité.
Všechny tyto přírodní produkty obsahují byliny pomáhající zpomalovat procesy stárnutí.
Vladimír Ďurina
www.diochi.cz

Představujeme

Jóga sebepoznání –
přístup k nitru západního člověka

Zeptal jsem se své duše: „Jak
poznám, že jsem dospěl?“

M

oudře mi odpověděla:
„Na cestě za pravdou
jste ve svém nitru vystaveni působení zlého snu, který leží mezi
dětstvím a dospělostí. Tady u vás na západě trpíte nedostatkem vnitřního vidění, což vede k tomu, že tento sen prožíváte jako děsivou zkušenost, a proto se
mu vyhýbáte. Dotýkáte-li se sami sebe,
svého nitra, reagujete strachem, panikou
a úzkostmi. Jste zmateni. Bolest, kterou
při kontaktu sami se sebou cítíte, je nakonec tak veliká, že jediné východisko vidíte v úniku. Proto většina z vás zůstává
uvnitř dospělých těl malými dětmi. Zlý
sen je brána. Kdo projde, pozná onu záhadnou spojitost mezi silou pravdy a lásky, již nelze vyjádřit slovy. Tato spojitost
ukazuje na tajuplnou událost probíhající
zároveň v lidském srdci a v univerzu, kde
narůstající světlo poznané pravdy v srdci člověka usiluje o spojení se světlem
inteligentního vesmíru, jež nazýváte Bohem. Je zásadně důležité, abyste se naučili vnímat, že se to ve vás děje, a tento
proces pochopili.“

KRIZE A PROMĚNA
V životě každého člověka přichází období, jež se svými projevy, prožitky i významem, který se snaží vtisknout životu,
významně liší od dříve prožitých zkuše-

ností. Toto období u nás na západě nazýváme životní krizí. Je to období vedoucí
člověka k osobní proměně.
Nejen, že mnozí z vás si jen velmi těžko uvědomujete a přiznáváte, že se právě v takové krizi nacházíte, ale navíc děláte všechno pro to, abyste se naléhavosti
životní situace, do které jste se kvůli přirozenému běhu duševních věcí dostali,
vyhnuli. Vyhýbáte se sami sobě, stavíte
se zády ke své duši a hledáte spásu tam,
kde není – ve vnějším světě. Nejen proto,
že vaše myšlení a vědomí jsou obtěžkány
břemenem strachu, zábranami a spoustou společenských předsudků vůči všemu
psychickému a duševnímu, ale také proto, že nemáte dost pravdivých informací o tom, co se ve vašem životě skutečně
odehrává. Odvracíte sami od sebe tvář,
protože vám namluvili, že jakákoliv duševní nouze je nemocí, trpět je nežádoucí
a ostudné a takový stav vyžaduje léky a zapomnění. Každý, kdo trpí, je společensky
deklasován a měl by tajně urgentně řešit
svůj stav a dostat se zpět do iluze neměnného a ničím nerušeného života.
Východní člověk vstupuje do svého nitra na cestu sebepoznání v prostředí bohatém na ﬁlozoﬁcké, náboženské a duchovní přístupy. Náboženská tradice je
od narození přirozenou součástí života
východního člověka. Možností a způsobů pro duchovní praxi má bezpočet. Východní člověk nemá předsudky, a proto
ani důvod se uzavírat svému prožívání,
protože existence duše (mysli) jako měřítka všech věcí stojí v samém základu kulturního vzorce společnosti, ve které žije.
Jinak je však tomu u člověka západu.
Chybí mu patřičné nástroje k tomu, aby
hledal řešení tam, kam se dříve neodvážil
vstoupit – ve svém nitru. Introverze, tedy
obrácení vědomí do vnitřního světa, je u západního člověka odlišný proces. Vstupuje
na cestu sebepoznání pod tíhou osobní
krize, s vědomím ovládaným materialismem a ateismem. Má přebujelé myšlení,
potlačené prožívání a někdy i duševní život vůbec. Analyzuje životní situaci nikoliv na základě vnitřních citových a emocionálních podnětů, ale pouze na základě
událostí, které se odehrávají kolem něho
ve vnějším světě. Západnímu člověku často chybí jakákoliv jasně deﬁnovaná nálada, převládají v něm spíše pocity odporu,
nelibosti, nudy, šedi či prázdnoty. Zkrátka je bezradný. Pro mnohé z vás je osobní krize téměř nepostřehnutelná, protože

nosí tvář ničím nerušeného, pohodlného
života plného konzumního bohatství, ozdobeného značkami a etiketami, jež zaručují dlouhodobou kvalitu života. Má podobu dokonalé technické péče o zdraví,
podobu vědeckého a technologického pokroku, podobu konzumního ideálu. Náš
člověk si zvykl chtít a očekávat od vnějšího světa řešení všech svých problémů.
Ano, vnější svět se postará o vaše peníze,
o vaše nehty, vlasy, o vaše pěkné domovy, o vaše dovolené, o vaše vzdělání, ale
jediné, o co se postarat nedokáže, jediné,
o co se člověk musí postarat sám, je jeho
duše. Člověk je jediným správcem a lékařem své vlastní duše. Musí se však takovému umění vyučit.
Životní krize je doba hledání ztracené
pravdy, hledání sama sebe. Je to období
psychického dospívání, nalézání vnitřní
síly, odvahy, vůle, rozhodnosti a skutečných lidských hodnot, které člověk tolik
zoufale postrádá, aby se dokázal vyrovnat s nároky vnějšího a vnitřního života,
aby se stal tím, čím doopravdy je. Období „zlého snu“ je období bolestných vnitřních ztrát i nálezů, období, v němž začínáme skutečně žít.

JÓGA SEBEPOZNÁNÍ
Jóga sebepoznání vznikla jako přirozená reﬂexe na bezduchý stav, v němž
se jedinec a potažmo i celá naše západní společnost nalézá. Vznikla na základě každodenních terapeutických zkušeností, z přirozené potřeby porozumět
sám sobě, jako přístupová cesta do nitra
člověka. Západní člověk tak dostává do
rukou nástroj, pomocí kterého se může
začít orientovat v temných labyrintech
vlastní duše. Dostává směr a možnosti,
jak pracovat sám se sebou, jak se vztáhnout ke svému nitru. Dostává též nauku,
která mu má pomoci odhalovat nekonečný svět vlastního nitra a nahlédnout na
skrytou podstatu vnějšího světa a vnitřního života. Jóga sebepoznání je svým přístupem blízká našemu západnímu způsobu života.
Pokud se vás dotýká to, o čem jsem
psal, neupadnou tato slova v zapomnění. Možná vám tento dotek pomůže začít
hledat ztracenou část sama sebe, ztracený smysl a hodnotu vlastního života. Nevědomost je kořenem všeho zla. Jedině
poznáním jej lze přerůst.
MUDr. Pavel Špatenka
www.jogasebepoznani.cz
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Co nám značí

jednotlivé okraje?
Dobří spisovatelé píší tak,
že si je můžete přečíst
nahlas a pochopíte smysl.
Špatní spisovatelé musejí být
zkoumáni a znovu čteni.
Scot McKnight

O

kraje symbolizují sociální
chování. Stejně jako další
grafologické znaky, i tvar,
šířka a pravidelnost jednotlivých okrajů u ručně
psaného písma mají svůj význam. Rozložení okrajů souvisí s využitím psací plochy,
a podle toho, jak okraje vypadají a v jakém
vzájemném poměru jsou vytvořeny, můžeme soudit na základní vlastnosti pisatele,
především v oblasti sociálních vztahů.
Protože píšeme zleva doprava, můžeme symbolicky levý okraj označit jako
minulost a pravý jako budoucnost. Také
můžeme říci, že pisatel symbolicky postupuje od svého JÁ k druhým lidem,
tedy objektu TY.

LEVÝ OKRAJ
Jak jsem popsala výše, můžeme velmi
zjednodušeně říci, že levý okraj symbolizuje JÁ a samozřejmě některé vlastnosti pisatele. S jeho výkladem jsou spojeny
například spořivost, schopnost hospodařit, smysl pro estetično a dodržování konvencí, ale i třeba schopnost sebekázně.

ŠIROKÝ A ROVNÝ LEVÝ OKRAJ
Například široký a rovný levý okraj
odpovídá osobnosti s dobrým estetickým cítěním, ale také na dobré hmotné
a kulturní úrovni. V kombinaci s dalšími
grafologickými znaky, jako je třeba pravidelnost písma, jasný a čistý tah, jde také
o zdůraznění vůle, pořádnosti a systematičnosti. Z hlediska symboliky můžeme
tyto vlastnosti vysvětlit tak, že pisatel je
schopen dobře kontrolovat svou vůli tím,
že při psaní zachová přímost okraje. Nicméně přehnaná šířka okraje může také
znamenat plýtvání, jak třeba časem, tak
hmotnými i nehmotnými prostředky.

ÚZKÝ LEVÝ OKRAJ
Jestliže někdo naopak neúměrně šetří
místem na levé straně rukopisu reprezentující pisatelovo JÁ, můžeme usuzovat na
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vlastnosti, jako je spořivost, šetrnost, ale
také malichernost. Pisatel se vlastně malým okrajem co nejvíce snaží nevzdálit
od své osoby. Pokud se ještě k malému
levému okraji přidá těstovité, rozmazané
a plné písmo, jedná se o poživačnou osobu, jež si to, co naskrblila, dokáže velmi
dobře vychutnat a zkonzumovat. Velmi
úzký levý okraj může ale rovněž být projevem pisatelova strachu.

VYDUTÝ LEVÝ OKRAJ
Okraj, který je v prvopočátku stránky
malý, v průběhu psaní se zvětšuje a na
konci pisatel vytváří opět malou mezeru
při psaní prvního znaku na řádce, se nazývá vydutý. Jde o to, že pisatel je na počátku šetrný, spořivý, v tomto případě je
první znak na řádku psán s malou mezerou. V další fázi tyto vlastnosti opouští,
jako by se chtěl rozmáchnout, a okraj výrazně rozšiřuje, čímž vzniká větší a větší
mezera. Vzápětí se však vrátí ke svému
původnímu plánu, k instinktivní šetrnosti, a začne okraj zužovat.

tek k objektu JÁ, ale i TY. Může to být
typ člověka, který by se rozdal a v zápětí by druhého obral i o poslední kalhoty. Stejně jak nepořádně je vytvořený levý
okraj, je nepořádný i pisatel. Nepořádnost
se v rukopisu projevuje i častými přepisy,
ušmudlaností, ale také když si pisatel libuje v peru, které pouští.

ZMENŠUJÍCÍ SE LEVÝ OKRAJ
Okraj, jehož šířka se s přibývajícím obsahem na stránce zmenšuje, nás upozorňuje na pisatele, jenž předstírá svou velikost, svůj formát, ale skutečnost je taková,
že je to člověk opatrný a spořivý. Na první pohled se však snaží zapůsobit tak, aby
tyto vlastnosti nedával najevo. Rozmach
v prvopočáteční fázi psaní ve velikosti
okraje značí zároveň i rozmach v první
fázi pisatele. Posléze však nezvládá způsob (zužuje okraj), kterým se světu chtěl
předvést, a začíná být uvážlivý, nedůvěřivý a zdrženlivý. To se právě projeví menší
velikostí okraje v dolní části rukopisu.

ROZŠIŘUJÍCÍ SE LEVÝ OKRAJ
VYPOUKLÝ LEVÝ OKRAJ
Vypouklý levý okraj se vyznačuje tím,
že nejmenší mezera od levého okraje je
uprostřed stránky. V horní a dolní části
jsou mezery větší. Celý levý okraj tedy
působí, jako by byl vypouklý vlevo. Pisatel takového okraje se vlastně snaží mít
– většinou neúspěšně – šetrnost a hospodárnost pod kontrolou. Začíná psát
na stránce jako „velký formát“, což značí větší mezera v počátku rukopisu. Po
počátečním rozmachu si však uvědomuje, že by měl být více šetrný – malý levý
okraj uprostřed rukopisu – a snaží se vědomě tento fakt kontrolovat. Na konci
rukopisu (opět zvětšený levý okraj) však
dává opět průchod svým příznačným
vlastnostem, velkému rozmachu.

PROMĚNLIVÝ LEVÝ OKRAJ
V případě, že levý okraj je silně proměnlivý a nepravidelný, můžeme tyto vlastnosti přisoudit i pisateli. Jde vlastně o směsici různých tendencí. Může se projevovat
extrémy od pořádnosti k nepořádnosti,
od spořivosti k rozhazovačnosti, proměnlivosti vztahů k druhým a podobně. U takového pisatele bychom jen těžko hledali vyhraněnost pro estetiku a společenské
konvence. Vzhledem k řádku pisatel klade jednou blíže, podruhé dále jeho začá-

Naopak při rozšiřujícím se levém okraji patří k vlastnostem pisatele, který v počátku „šetří“ místem a poté zase plýtvá,
spěch, netrpělivost, neklid. Tento typ okraje můžeme z hlediska symboliky přirovnat
k osobnosti, která je zpočátku ukázněná
– v horní části úzký okraj, ale postupně,
jak píše, začíná se projevovat její netrpělivost – okraj se rozšiřuje, ale také se snaží o intenzivnější kontakt s druhými. Znamená to také zhoršení sebekázně, protože
pisatel „nedodrží“ rovnost okraje. Zapomíná na své JÁ, na povinnosti, odevzdává se druhým. Jde i o čím dál větší plýtvání. Pisatel je jen těžko schopen udržet
tyto vlastnosti pod kontrolou.

PRAVÝ OKRAJ
Málokterý pisatel ručního písma dokáže vytvořit pravidelný pravý okraj. Nicméně i přesto je pro nás jeho tvar důležitý.
Z něj můžeme usuzovat na vztahy k druhým a vztah pisatele k věcem budoucím.
Vzhledem k symbolice písma vyjadřuje vlastně způsob vytváření písma z levého okraje psací plochy, která nám symbolizuje minulost a objekt JÁ, na pravou
stranu symbolizující budoucnost a objekt
TY. Způsob, jakým pisatel „cestuje“ zleva doprava, je obrazem jeho způsobu jednání a konání v životě – můžeme dobře

prozkoumat, jak se pisatel staví k problémům v životě, k řešení vztahů s lidmi,
vlastnosti vůle a mnoho jiných. K tomuto zkoumání nám jako další poslouží nejen rychlost psaní, šířka nebo těsnost písma, tvary koncových tahů, ale také právě
tvar pravého okraje.
Při ručním psaní, a tedy vytváření pravého okraje, je pro nás důležitý nejen
jeho tvar, ale také například, jestli jsou
rozdělena slova, jestli jsou přepisována
přes okraj a jak velké jsou nepravidelnosti v jeho zarovnání.

ŠIROKÝ PRAVÝ OKRAJ
Pokud je šířka pravého okraje příliš nadměrná, je to známkou pisatelova strachu
z věcí, které nastanou, je pravděpodobné,
že se bojí budoucnosti a udržuje si odstup
od okolí. Tito lidé jsou naplněni obavami,
bojí se důsledků svého jednání, bývají nedostatečně rázní a průbojní. Pokud možno se vyhýbají životním konﬂiktům. Tyto
vlastnosti bývají často doplněny a zvýrazněny usekanými nebo dolů zakončenými koncovými tahy. Můžeme se však také
setkat s písmem, kdy je velká mezera na
pravém okraji vyplněna dlouhými, protaženými koncovými tahy vedoucími vpravo. V tomto případě se jedná o podezřívavou opatrnost. Prodloužený koncový
tah je sice obecně známkou snahy o kontakt s druhým, ale v tomto případě jde
o tahy, které nejsou napsány s vekou rychlostí nebo afektem, ale jsou trochu nepřirozeně natažené do šířky, vědomě napsané. Jde o jakýsi váhavý kontakt s objektem
TY. Jako by pisatel k druhému přistupoval
z druhé strany mostu. Vyplňuje tak prostor, který by mu druhý mohl „zabrat“.
Široký pravý okraj však může být také
známkou „promyšleného odstupu“. Pisatelovo jednání nemusí být vždy dobře
míněné a odstupem od okolí – širokým

pravým okrajem – si zajišťuje, aby mu
ostatní neprohlédli jeho, mnohdy nepoctivé, plány. Konečný verdikt o skutečných vlastnostech opět závisí na tom,
jaké další znaky rukopis obsahuje.

ÚZKÝ PRAVÝ OKRAJ
Úzký pravý okraj je naopak známkou
nedostatečného odstupu od druhých,
od objektu TY. Proto jednou z vlastností, které přísluší takovýmto pisatelům, je
nadměrná sdělovací potřeba. Takový pisatel může druhého člověka zahltit záplavou mnohdy prázdných slov a hovor
s ním se často jen těžko ukončuje.
V kombinaci s širokým písmem může
jít o spěch „do budoucnosti“, kdy pisatel
zbrkle pospíchá dopředu, a přitom opomíná detaily. Je povrchní a upovídaný. K dalším vlastnostem patří setrvávání na starém
a vlastně strach z přizpůsobení novému –
strach začít novou řádku. Pokud je tomu
tak, bývá rukopis strnulý a neelastický.

ROVNÝ PRAVÝ OKRAJ
Přestože při procesu ručního psaní
je problém zachovat velmi rovný pravý
okraj, můžeme se výjimečně setkat s rukopisy, které ho mají. Z hlediska vlastností jsou to jasně vymezené hranice ve
vztahu k druhým, ale i způsob a meze,
jak daleko a kam až pisatel pustí druhé
k sobě. Může jít až o puntičkářství a maximální preciznost, v kombinaci s určitými znaky důraz na logiku a přehlednost.

ROZŠIŘUJÍCÍ SE PRAVÝ OKRAJ
Narůstající pravý okraj, kdy v horní polovině rukopisu je menší mezera vpravo
než v dolní části, souvisí se zmenšující
se sebedůvěrou pisatele. Počáteční sebejistota ubývá a narůstá strach jak z věcí
budoucích, tak z reakcí okolí, respektive

z toho, jak sám bude reagovat na to, co
mu život přinese.

ZUŽUJÍCÍ SE PRAVÝ OKRAJ
Postupné zmenšování pravého okraje
během vytváření rukopisu je pravým opakem. Počáteční obavy pisatele se postupně rozplývají a opadávají, pisatel nabývá
suverenity a větší sebedůvěry a je schopen silnějších emotivních projevů.

SVAŽUJÍCÍ SE ŘÁDKY PŘES
OKRAJ
Přepisování přes okraj je známkou
malé hospodárnosti a přeceňování sama
sebe. Pisatel jde dopředu stylem, že ani
včas nedokáže odhadnout situaci a řádek přiměřeně zakončit. Plýtvá písmem,
a tedy i hmotnými statky a časem. Následně situaci nezvládá a dostavují se
rozpačité reakce, nerozvážnost, malá
schopnost zvládat to, co si svým jednáním způsobil. Opět jde rovněž o upovídanost a bezduché zahlcování druhých
svým projevem. Můžeme to také označit
jako určitou bezohlednost k druhým.
Velká nepravidelnost pravého okraje
Nepravidelný pravý okraj nalezneme u většiny rukopisů. Z grafologického hlediska jsou však důležité jen velké nepravidelnosti. Vzhledem k tomu, že
pisatel dělá na pravém okraji proměnlivé mezery, bude i jeho přístup k životu
(k budoucnosti a objektu TY) proměnlivý. Tito lidé bývají nedůslední, podávají
nepravidelné výkony v práci a jde o celkovou nepravidelnost v životě.
Ing. Zuzana Dobiášová
předsedkyně Asociace grafologů ČR, o.s.
www.grafologiecr.cz
a inspektor Inspekčního orgánu pro oblast ručního
písma – zkoumání pravosti textu a podpisu
a profilu pisatele
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dTest radí a informuje

Test

dětských opalovacích přípravků
Dětská pokožka je zvlášť
citlivá na spálení od slunce.
Důležité je pořídit si takový
opalovací krém, který bude
vaše dítka chránit nejen
před spálením, ale také
bude odolný vůči vodě. Které
krémy to splňují?

Z

ákladním požadavkem na opalovací přípravky je poskytování ochrany před negativními účinky slunečního záření.
Proto má každý přípravek stanovený stupeň ochrany, který určuje její
míru jak v oblasti UVB záření (rakovina kůže, spálení kůže), tak UVA záření
(stárnutí kůže, při vysokých dávkách rakovina kůže).
Test podstoupilo dvanáct výrobků. Již
tradičně vybíráme pět. Tentokrát nikoliv
podle zajímavosti či průřezu spektrem,
ale pět těch, které dopadly v testu nejlépe. Jsou to tedy produkty, které (z nakoupených dvanácti) dTest doporučuje
nejvíce.
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OCHRANA NEJEN PŘI KOUPÁNÍ
Počet případů rakoviny kůže raketově
narůstá. Negativní efekty vlivu slunečního záření na lidskou kůži ale nespočívají jen v možnosti vzniku nádorů. Nadměrné slunění způsobuje stárnutí kůže,
nežádoucí pigmentaci a UVB, a zejména UVA záření se prokazatelně podílí na
snížení imunity.
Na vině je životní styl, kult hnědé pokožky mocně živený módou solárií a opalování či spíše „opékání se“ u moře.
Kromě životního stylu hraje velkou roli
podceňování ochranných prostředků,
především kosmetických ochranných přípravků. Možná si mnozí ještě pamatují, že kdysi nejsilnější ochranné přípravky dosahovaly ochranného faktoru kolem
deseti. Moderní vědecké poznatky ovšem
ukazují, že takováto ochrana je naprosto nedostatečná. I při běžném pohybu na
slunci s odhalenou pokožkou bychom neměli volit ochranný faktor nižší než 15.
Ještě větší závažnosti nabývá ochrana
dětí. Jejich kůže je v porovnání s kůží dospělého člověka mnohem citlivější a sluneční záření ji může snadno poškodit.
Kůže si všechno pamatuje a každým spálením se zvyšuje riziko vzniku nádorů.
Uvádí se, že v období dětství a puberty

kůže přijme až 80 procent z celkové dávky UV záření.
Negativním aspektům slunečního záření lze do určité míry předcházet použitím kvalitní kosmetiky s ochranou před
UVB a UVA zářením. Použití ochranného přípravku ale nemusí vždy znamenat
vítězství. Buď je příčinou nedostatečná
účinnost přípravku, nebo špatné používání, kdy se jeho ochranný efekt může
zcela vytratit. K častým chybám patří ignorování správného použití. Lidé pravidelně vynechávají mnohé oblasti těla
(byť sluneční paprsky si nevybírají a pronikají i oblečením), nedodržují doporučené množství pro aplikaci (je ve skutečnosti překvapivě velké), a především
nedodržují pravidelné intervaly pro opakovanou aplikaci. Obnovení ochranné
vrstvy je přitom nutné zejména po koupání. A upozornění: opakovanou aplikací se neprodlužuje doporučená doba pobytu na slunci!
Je důležité si uvědomit, že ochranné
opalovací přípravky nejsou určeny jen
k „opékání se“ na pláži nebo při vysokohorských túrách. Již při vyšší intenzitě slunečního záření bychom je měli používat
vždy, když se pohybujeme venku. Řečené
dvojnásob platí pro malé i velké děti.

KOSMETIKA NEJENOM
PRO DĚTI
Ačkoliv dTest zkoumal ochranné přípravky určené dětem, určitě je používají i dospělí. V tomto případě vskutku
platí, že co je vhodné pro dítě, je vhodné i pro dospěláka. Do testu byly vybrány výrobky s vysokým a velmi vysokým
ochranným faktorem (30, 50 a 50+), který je vhodný pro fototypy Středoevropanů. Zastoupena byla jak drahá kosmetika, již pořídíte pouze v lékárnách, tak
levnější z drogerií a marketů. Celkově
výsledky vyznívají pozitivně. Deklarovaný ochranný faktor dodrželo deset z dvanácti testovaných přípravků. Výjimkou
mezi testovanými jsou dvě dětská opalovací mléka značky Astrid. Obě získala
hodnocení pouze „dostatečně“. Hůře dopadl výrobek s minerálními filtry, u kterého bylo naměřeno namísto deklarovaného ochranného faktoru 30 pouhých 20.
Neposkytuje tedy deklarovanou vysokou, ale pouze střední ochranu. Opalovací mléko Astrid OF 50 sice poskytuje dobrou ochranu před UVB zářením,
ale zároveň chrání pouze „dostatečně“
před UVA zářením. Protože odpovídající UVA a UVB ochrana patří mezi nezbytné požadavky na kvalitní opalovací
přípravky, nemohl ani jeden z testovaných výrobků získat lepší celkové hodnocení.

DÍTĚ A SLUNCE
Děti do jednoho roku nikdy nevystavujte sluníčku! V raném věku se zvyšuje riziko pozdějšího onemocnění rakovinou kůže.
Děti do tří let se mohou na slunci zdržovat jen krátkou chvíli. Vždy chráněné přípravky na opalování s vysokým

ochranným faktorem, v lehkém oblečení, s kloboučkem a slunečními brýlemi.
Pro starší děti a dospělé platí, že čas
mezi 11. a 15. hodinou by se měl trávit
ve stínu. Ochranná kosmetika a oblečení
jsou i pro stín nutností.
Nespoléhejte se na ochranu textilií. Bavlna například propouští ještě asi 10 % ultraﬁalového záření, mokré tričko propustí dokonce až 20 % záření.
Vybírejte kosmetiku s vysokým ochranným faktorem, přihlížejte k fototypu. Nezapomeňte, že u moře a na horách slunce svítí mnohem intenzivněji.
Nešetřete! Vtírejte krémy či mléka do
pokožky co nejčastěji (třeba i každé dvě
hodiny) a v dostatečném, výrobcem doporučeném množství. Pamatujte si však,
že několikanásobná aplikace neprodlužuje dobu pobytu na slunci.
Deklarace o voděodolnosti znamená,
že opalovací přípravek chrání kůži jen po
dobu koupání. Aplikaci je třeba po koupání zopakovat.
Kůže po pobytu na slunci je vysušená.
Večer po umytí namažte děti i sebe hydratačními či promašťovacími kosmetickými přípravky.

NELEPIT A NESMÝVAT SE
Kosmetická kvalita je častým zdrojem
nespokojenosti s opalovacími přípravky.
Některé se špatně roztírají, jsou pokožkou nepříjemně vnímány, lepí, a mnohým vadí bílé skvrny.
V první řadě je třeba upozornit na to,
že opalovací přípravky, zejména ty dětské, mají chránit kůži. Estetická stránka
je až druhotná. Při použití vždy dodržujte potřebné množství pro aplikaci uvedené na obalu. I když se vám může zdát,
že drahým přípravkem zbytečně plýtvá-

te, vězte, že právě jen uvedené množství zajistí odpovídající ochranu. Snížením množství aplikovaného přípravku
se ochranný účinek na kůži výrazně snižuje.
Někteří výrobci chtějí vyjít spotřebitelům vstříc a snaží se opalovací přípravky poněkud „odlehčit“. To je z hlediska
použití a estetiky sice příjemné, ale ne
vždy zcela vhodné z hlediska odolnosti vůči vodě.

Slunce a melanom
Maligní (zhoubný) melanom je jeden
z typů rakoviny kůže. Vzniká z buněk
– melanocytů, které jsou uloženy ve
spodní vrstvě pokožky a vytvářejí hnědé
barvivo zvané melanin, ten je odpovědný za barvu kůže. Mateřská znaménka
jsou příkladem seskupení mnoha melanocytů dohromady.
Riziko melanomu úměrně narůstá:
O s počtem přítomných pigmentových
mateřských znamének;
O se slabou tvorbou pigmentu;
O s počtem spálení kůže sluncem zejména v dětském věku.
Vysoké dávky UVB záření narušují imunitní systém; v dětském věku se to může
projevit destrukcí řetězců jádrových kyselin v množících se buňkách kůže. Pigmentové buňky s porušenou DNA se
v průběhu života dále množí a defektní
informace se přepisuje do genetického
materiálu následujících generací buněk.
Při vzniku další mutace se defekt rozšiřuje, a když překročí toleranční hranici, může vzniknout nádorová buňka.
Oslabení imunity se projevuje v celém
organismu.

Převzato a upraveno z časopisu dTest
Kompletní výsledky testů najdete na www.dtest.cz

Tabulka s výsledky testu (test proveden v r. 2010)
La Roche-Posay
mléko SPF 30 pro
děti

Ladival ochrana
proti slunci
mléko 30

Garnier Ambre
Solaire velmi
vysoká ochrana
pro děti OF 50+

Yves Rocher
Protectyl Végétal
sluneční ochrana
pro děti 30

Vichy
multiposition
sprej pro děti
SPF 30

Ochranný faktor
(SPF) deklarovaný/naměřený

30/69

30/52

50+/107

30/43

30/35

Cena za balení
(cena za 100 ml)
v Kč

470 (470)

270 (135)

230 (115)

440 (293)

400 (200)

Celkové zhodnocení kvality

DOBRÁ (1,9)

DOBRÁ (2,1)

DOBRÁ (2,1)

DOBRÁ (2,1)

DOBRÁ (2,1)

UVB ochrana

dobrá (1,9)

dobrá (2,2)

dobrá (2,1)

dobrá (2,3)

dobrá (2,4)

UVA ochrana

dobrá (1,9)

dobrá (1,7)

dobrá (2,1)

dobrá (2,2)

dostatečná (2,0)

Odolnost vůči
vodě

dobrá (2,2)

dobrá (2,0)

dobrá (2,5)

dobrá (2,4)

dobrá (1,9)

Hodnocení: velmi dobře –> dobře –> uspokojivě –> dostatečně –> nedostatečně
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Rok chemie

Jak chemie
změnila
pohled biomedicíny
na hliník 2. část
Hliník. Je toxický a nebezpečný? Nebo neškodný a pro lidské
zdraví nezajímavý inertní kov?

V

šudypřítomný a v minulosti považován za neškodný.
Kvůli tomu nemáme dostatečné údaje o toxických a bezpečných dávkách. Vzhledem
k tomu, že v těle existuje řada sloučenin,
jež dokážou hliník vázat, jeho obsah v krvi
je extrémně nízký a jeho zvýšení bývá indikátorem toxicity pouze v extrémních případech, které jsme uvedli minule. Laboratorní výzkumy z posledních pětadvaceti
let však dokazují, že hliník může vykazovat biologické a patofyziologické účinky
již ve stopovém množství.
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Hliník se totiž ukázal jako velmi užitečný a velmi účinný „nástroj“ v laboratorních výzkumech tzv. G-proteinů. Jeho
užitečnost pro laboratorní výzkumy spočívá ve spolupráci s ﬂuoridem. Podívejme se proto, jak nám chemie ukazuje, že
ionty hliníku mají ohromnou biologickou
účinnost již ve stopovém množství, pokud jsou v jejich blízkosti i soli ﬂuoru.
Objevení významu stopového množství hliníku pro aktivaci receptorů mnoha hormonů je spojeno se jmény nositelů Nobelových cen z roku 1994 – Alfreda
G. Gilmana a Martina Rodbella. Ti obje-

vili, že po aktivaci hormonálního receptoru v plazmatické membráně většiny buněk
je hormonální signál do nitra
buňky předáván pomocí tzv.
G-proteinů. V laboratoři se
jim dařilo aktivovat G-proteiny a napodobovat tak signály desítek, ba stovek hormonů přímo fluoridem sodným
nebo fluoridem draselným.
Avšak Gilman přišel na to,
že fluorid takto působí pouze v přítomnosti stopového
množství iontů hliníku, který
se do roztoků uvolňuje z laboratorního skla. Vyžadované množství hliníku bylo tak
malé, že se ani nemusel přidávat, protože se vždy vyskytuje
jako příměs v různých chemikáliích nebo ve stěnách skleněného nádobí.
Tajemství tohoto (pro laiky
snad trochu složitého) mocného působení několika mála
iontů hliníku v roztoku s ﬂuoridy spočívá v tom, že vznikají
tzv. ﬂuorohlinitanové komplexy, které mají schopnost napodobit fosfátové skupiny. Objev
ﬂuorohlinitanových komplexů
jako nového typu fosfátových
analogů byl zdůrazněn i tím,
že se staly molekulou měsíce v roce 1997.
Tím, že aktivují G-proteiny, jež jsou součástí každé buňky a mají nezastupitelnou úlohu při řízení jejich metabolických procesů, zasahují organismus na
tom nejcitlivějším místě. Aktivace jediné
molekuly G-proteinu jedinou molekulou
ﬂuorohlinitanu může vyvolat kaskádu biochemických reakcí, při nichž se zvyšuje
koncentrace produktů až o několik řádů.
Nepatrnými změnami koncentrace jedné
látky, jejíž účinek je systémem G-proteinů mnohonásobně zesílen, lze regulovat
velké množství dalších biochemických reakcí. Fluorohlinitany ovšem představují pro organismus cizorodý prvek, takže
aktivace G-proteinů touto molekulou přináší falešnou informaci. Může pak dojít k projevení se nejrůznějších poruch,
které ještě nebyly tak rozsáhlé, aby vyvolaly nemoc. Biolog by řekl, že ﬂuorohlinitanové komplexy aktivují podprahové
patologické změny. Nebezpečný je dlouhodobý příjem byť nepatrných množství
hliníku a ﬂuoridů, které se mohou v organismu ukládat v různých tkáních, zejména v kostech a v mozku.

RŮZNÉ FORMY HLINÍKU MAJÍ
V TĚLE RŮZNÝ OSUD
Biologové vědí, že existuje výrazný rozdíl v osudu hliníku přijatého potravou do

zažívacího ústrojí a hliníku podaného injekcí. Z potravy se ve střevech dostává do
krevního oběhu jenom asi 0,25 % přijatého hliníku. Naproti tomu hliník z vakcín
se vstřebá s téměř 100% účinností. Jestliže se pokusným zvířatům injikují volné ionty hliníku (roztok některé z rozpustných solí hliníku), pak tento hliník
částečně vyloučí z krve ledviny. Avšak
hliník ve vakcínách vytváří komplex s antigenem (látkou, která dá vznik imunitě proti dané nemoci) a tento komplex
neprojde v ledvinách do moče. To však
také znamená, že hliník vázaný ve vakcínách má mnohem větší potenciál představovat riziko pro zdraví než hliník přijatý potravou nebo z vody. Řada studií
dokazuje, že hliník z vakcín se dostává
do mozku. Flarend se spolupracovníky
sledovali farmakokinetiku radioaktivně
označeného hliníku (26Al) v adjuvans ve
vakcíně. Zjistili, že po nitrosvalové injekci králíkům se hliník velmi rychle vstřebal a v krevním oběhu se objevil již hodinu po injekci. Jiní badatelé zjistili, že po
podkožní injekci březím samicím laboratorního potkana se radioaktivně značený hliník objevil ve tkáních plodů a jeho
množství bylo o 30 % vyšší v mozku než
v játrech.

KOLIK HLINÍKU
Z PARENTERÁLNÍCH ZDROJŮ
JE JEŠTĚ POVAŽOVÁNO ZA
BEZPEČNOU DÁVKU?
Bishop a jeho spolupracovníci sledovali obsah hliníku v parenterální výživě nedonošených dětí. Sledovali 227 předčasně narozených dětí ve věku nižším než
34 týdnů s porodní hmotností pod 1850 g.
Polovina dětí dostávala standardní intravenózní výživový roztok, který obsahoval 25 μg hliníku v decilitru. Pro druhou polovinu dětí připravili roztok, který
ochudili o hliník, takže obsahoval pouze
2,2 μg hliníku v decilitru; 182 dětí z tohoto souboru, které přežily, bylo potom
testováno ve věku 18 měsíců. Některé
nedonošené děti nemusely dostávat parenterální výživu a jejich vyšetření v 18
měsících tak poskytla možnost dalšího
srovnání. A co se zjistilo při vyšetření
tzv. mentálního vývojového indexu podle
Bayleyho (BMDI)? Děti, které dostávaly
ve výživě po dobu 10 dnů i déle hliník,
měly při vyšetření v 18 měsících BMDI
nejméně o 10 bodů nižší než děti s dietou zbavenou hliníku a měly 85% pravděpodobnost, že budou mít jeho hodnoty pod 85. To je hranice, pod kterou již
mají děti problémy s učením. Tito autoři spočítali, že děti, které dostanou plnou intravenózní výživu s průměrným
obsahem hliníku 45 μg Al/kg/den, mají
pravděpodobnost takového neurologického poškození, v jehož důsledku při-

padne na každý den této parenterální výživy pokles jednoho bodu BMDI.
Závěry této studie vedly k tomu, že
v roce 2004 byl v USA stanoven limit
pro příjem hliníku z parenterálních zdrojů pro předčasně narozené děti a pro osoby s narušenou funkcí ledvin. Tato hodnota činí 4–5 μg na kilogram hmotnosti
na den.

HLINÍK VE VAKCÍNÁCH
Použití hliníku ve vakcínách přestavuje velmi důležitou a stále nedostatečně vyřešenou otázku pro biomedicínu.
Hliník je do vakcín přidáván jako tzv.
adjuvans, které má zvýšit imunitní odpověď organismu. Lucija Tomljenovic
spočítala, že v USA, Kanadě, Austrálii a Velké Británii dostává novorozenec při narození 110 μg Al/kg/den, ve
dvou měsících 245–270 μg Al/kg/den,
což se potom opakuje ve čtvrtém, případně i šestém měsíci. Podle očkovacího kalendáře v ČR dostává dvouměsíční
kojenec ve vakcíně Infanrix hexa 650 μg
Al a v doporučované vakcíně Prevenar
proti pneumokokům, která se v současné
době aplikuje současně, dalších 125 μg
Al (vakcína Synflorix obsahuje 500 μg
Al). Pokud bychom toto množství přepočítali na hmotnost 4 kg, pak dojdeme
k množství 194 μg Al/kg/den. Tato dávka se potom opakuje ve třetím a čtvrtém
měsíci, další přeočkování je ještě ve věku
10–18 měsíců. Kojenci tak dostávají při
povinném očkování jednorázově 20–50x
víc hliníku, než dovolují bezpečnostní limity FDA.

PROČ NĚKTEŘÍ VĚDCI VARUJÍ
PŘED ZDRAVOTNÍMI RIZIKY
HLINÍKU VE VAKCÍNÁCH?
Důsledky schopnosti hliníku fungovat jako antigen nejsou při současném
širokém používání hliníku ve vakcínách
zvažovány a hliník je stále považován za
neškodný. Avšak pokud tedy hliník stimuluje imunitní systém, pak je tento
jeho účinek v činnosti imunitního systému „zapsán“ a imunitní systém by měl
reagovat na každý další nadměrný příjem hliníku.
Ve Švédsku vyšetřili 76 000 dětí očkovaných vakcínou proti černému kašli.
Zjistili, že u 645 z nich se vyskytovala
přecitlivělost v podobě zarudlých otoků v místě vpichu, které bylo intenzivní
a dlouhotrvající; 75 % těchto dětí mělo
symptomy přecitlivělosti na hliník další
čtyři roky. Britský expert na hliník Chris
Exley se domnívá, že současný vakcinační program, kdy je hliník jako adjuvans
podáván ve vakcínách dětem od narození a později i dospělým, může dát vznik
kohortě jedinců, kteří budou na hliník
přecitlivělí. Mnohé ze symptomů přecit-

livělosti na hliník nemusejí být v běžné
praxi rozpoznány a projeví se teprve tehdy, když vznikne skutečná nemoc. S profesorem Blaylockem upozorňujeme na to,
že hliník již v nanomolárních koncentracích vyvolává zánětlivou odpověď nejenom v místě vpichu, ale i v některých
částech mozku. Takový zánět mozku pak
může být chronický po desítky let. Tuto
odpověď organismu nazýváme imunoexcitotoxicita. Vede k vážným poruchám
v činnosti mozku, které jsou typické pro
autismus. Kromě toho hliník zvyšuje citlivost mozku vůči působení dalších toxinů, jako jsou například pesticidy nebo
rtuť.
Někteří experti uvažují také o podílu hliníku při vývoji astmatu, při vzniku
alergií nebo při stimulaci autoimunitních
odpovědí, které jsou příčinou například
roztroušené sklerózy. V roce 1998 bylo
popsáno onemocnění s názvem makrofágová myofascitida. V tomto roce bylo
po očkování proti hepatitidě A i B a tetanu identiﬁkováno přes 200 případů ve
Francii, další případy byly hlášeny z Německa, USA, Španělska a Austrálie. Onemocnění je charakterizováno horečkou,
svalovou slabostí a přetrvávající únavou.
Histopatologické vyšetření zjistilo inﬁltraci svalů makrofágy a lymfocyty naplněnými hliníkem. Makrofágy i lymfocyty
jsou buňky imunitního systému.

ZÁVĚR
Ačkoliv legislativa EU povoluje 0,200 mg
hliníku v jednom litru pitné vody, analýzy z Velké Británie ukazují, že obsah hliníku v pitné vodě kolísá v rozmezí hodnot 0,01 až 3,5 mg v litru.
Někteří autoři doporučují pití minerálních vod s obsahem křemičitanů, které
fungují jako ligandy a váží na sebe hliník. Hromadí se stále více důkazů z epidemiologických studií o tom, že hliník
jako adjuvans ve vakcínách může znamenat četná zdravotní rizika. Parenterální
podávání hliníku kojencům ve vakcínách
přesahuje 20–50x bezpečnostní limity
FDA. Laboratorní i klinické studie ukazují, že děti jsou náchylnější k toxickým
účinkům hliníku. Jako včasná a účinná
prevence před vznikem imunoexcitotoxicity vyvolané hliníkem se ukazují látky
s antioxidačním působením, jako jsou vitamin C, kurkumin, kvercetin, resveratrol, bajkalein a luteolin.
Početné publikované studie o negativním působení hliníku na člověka by neměly být přehlíženy. Nemuselo by se to
vyplatit. Přinášejí nám přinejmenším varování a upozornění na vážná rizika pro
zdravý vývoj dětí a mládeže i pro udržení
mentálních schopností seniorů.
Prof. RNDr. Anna Strunecká, DrSc.
Prof. RNDr. Jiří Patočka, DrSc.
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Rozhovor

O křídlech v nás
Každý svou víru v sebe musí mít, aby svá křídla mohl otevřít
Vím, že žádná setkání nejsou náhodná a všechna jsou přinejmenším
poučná. Některá nás inspirují a obohacují. Takové je setkání
s všestrannou umělkyní, textilní, oděvní i interiérovou designérkou,
malířkou abstraktních obrazů a nyní také básnířkou, Gretou Sartori,
příjemnou bytostí s okouzlujícíma očima.

J

ejí pohled je rozjasněný, plný
lásky a nadšení k Životu. Tíhne
k duchovní tvorbě a její jemná
díla vyzařují právě Ji. Miluje různorodost, všechny nové techniky
jsou pro ni výzvou, má chuť učit se stále něčemu novému a realizovat naplno
své nápady. „Výtvarná tvorba mi umožňuje komunikaci, seberealizaci a příjemné prožitky, jež doprovázejí každý tvůrčí
proces. Uspokojivý je rovněž pocit, že výsledek mé práce někoho potěší či přivede
k zamyšlení,“ vyznává se Greta Sartori.
Je ženou, která se nevzdala své vnitřní touhy tvořit a stále více projevovat své
talenty a nadání. Ženou, která naslouchá vnitřnímu hlasu, hlasu svého srdce,
a nebála se pro to udělat ve svém životě zásadní změnu. Opustit staré, důvěrně známé a vydat se novou, neprobádanou cestou.

NELEHKÉ ZAČÁTKY
Svoji výtvarnou dráhu jsem nastoupila
poměrně pozdě. Jako každý student za
totalitního režimu, který neměl to štěstí být přijat ke studiu hned napoprvé,
začala jsem studovat vysokou školu až
v šestadvaceti letech. Usilovně jsem se
připravovala na přijímací zkoušky na Vysoké škole umělecko-průmyslové v Praze
– obor oděvní návrhářství – a několikrát
na obory učitelství výtvarné výchovy, psychologie, dějiny umění. Když se na mne
konečně štěstí usmálo, byla jsem už maminkou pětileté dcerky Janičky, ale to mě
rozhodně neodradilo. Studium výtvarné
teorie a kultury na Pedagogické fakultě
v Olomouci nebylo snadné. V průběhu
druhého ročníku se mi narodila druhá
dcerka Petra, ale i přes náročné maminkovské úkoly jsem školu zvládala úspěšně. Již v průběhu studia jsem nastoupila
na gymnázium a působila tam jako vý30 ČERVEN

tvarný pedagog. Po pěti letech praxe jsem
však ze zdravotních důvodů školství zcela opustila a zvolila si svobodné povolání výtvarníka. Několik následujících let
jsem ještě soukromě vyučovala děti i dospělé ve výtvarných kurzech a připravovala studenty k vysokoškolskému studiu.

ZDROJ INSPIRACE
Velkou inspirací mi byli rodiče. Už
jako dítě a později studentka jsem velmi milovala práci svého tatínka u šicího
stroje. Krejčovské řemeslo, které mu předal jeho otec, zvládal mistrně. Maminka zase ráda pletla, háčkovala a vyšívala.
Otcovy pánské ručně šité obleky a vůbec
veškeré oblečení pro mne a moji sestru
se stalo nejen inspirací k tomu, abych si
sama mohla cokoliv ušít, ale také k rozhodnutí pokusit se uplatnit v oděvní tvorbě. Svůj sen ze studentských dob jsem
však uskutečnila až po dvaceti letech,
kdy jsem vytvořila první ručně malované šaty pro operní pěvkyni na její umělecké vystoupení. Rozhodla jsem se pokračovat v této tvorbě a uplatnit tak svoji
výtvarnou fantazii a řemeslné dovednosti. Líbilo se mi jejich využití na koncertních pódiích. Této práci jsem se plně věnovala sedm let, v roce 2005 jsem se však
rozhodla oděvní tvorbu ukončit.

A ŽIVOT ŠEL DÁL
Vedle výtvarné tvorby jsem musela zvládat spoustu dalších úkolů, jako
každá matka a manželka. Vychovávala
jsem dcerky, zvelebovala dům a zahradu, pomáhala manželovi v jeho podnikání, v němž byla práce designéra neustále
potřebná. Avšak v kreativních počinech
jsem neustávala a vymýšlela stále něco
nového. A tak to šlo řadu let.
Ve volné tvorbě jsem se věnovala především kreslířským a malířským technikám,
v textilní tvorbě pak tzv. textilní graﬁce
(voskové batice), malbě horkým voskem
dotvářené rytou kresbou, proškrabáváním vrstvy vosku, tiskem, malbou. Techniku textilní graﬁky jsem si vybrala jako
diplomovou práci už na vysoké škole. S ní

jsem začala pomalu opouštět realistickou
rovinu a pustila se do roviny abstraktní.
Vstoupila jsem do světa snů, nastoupila
cestu hledání, cestu za Světlem.
Řada let práce s textilem nepochybně
ovlivnila také další z mých oblíbených
technik, práci s plochým sklem. Oslovila mne pro její podobnost s batikou, ale
také šitím. Proč zrovna toto srovnání?
S batikou má sklo společnou propustnost
světla a se šitím je zase podobné spojování sklíček pomocí mědi a cínu. Práce se
sklem je pro mě příjemným zpestřením
a možností, jak uplatnit touhu po řešení technických problémů a spojovat estetiku s uměleckým řemeslem. Tato práce dala vzniknout zajímavým objektům
do interiéru – svítidlům, mísám, plastikám a vitrážím.

OD POČÁTKU TVORBY
K DNEŠKU
Od realistické tvorby na počátku mého
výtvarného vyjádření, kdy jsem usilovala o přesný popis skutečnosti, především
v portrétu a studiu přírodnin, mi nyní
abstraktní vyjádření umožňuje spontánně přenášet pocity a myšlenky na papír
či plátno. Dlouhé promýšlení kompozic
a seskupování tvarů a barev, jako v mém
počátečním tvůrčím období, jsem opustila. Nyní si kresby opravdu užívám a spontánní činnost se mi líbí a naplňuje mne.
Je to touha co nejintenzivněji vyjádřit
stav duše. Kresba a malba na mě působí
jako terapie, kterou vyvažuji zdlouhavou
a řemeslně náročnou práci s jinými technikami. Stejně jako na počátku mé tvorby
mě námětově oslovuje především člověk
a příroda. Tyto dvě roviny však pojímám
z jiného úhlu pohledu. Více než realistické zobrazení portrétu zachycuji vnitřní
stav mysli, prožitky radosti, bolesti, soucítění, vztahy nebo duchovní postoje.

VYZNÁNÍ
Stále více jsem si začala uvědomovat
běh času a svá nenaplněná přání z minulosti. Toužila jsem více po sebevyjádření. Volně, tvořivě a naplno se projevovat

O Křídlech v nás
S městem, kde se Greta Sartori narodila, dlouho žila a velkou měrou se podílela na
jeho kulturním dění, se rozloučila výstavou Křídla v nás, která proběhla na podzim
loňského roku v Zámecké galerii Chagall v Karviné. Nyní žije a tvoří v Ostravě.
Křídla v nás je také název knihy-diáře na letošní rok, který při této příležitosti vydala. Obsahuje řadu barevných kreseb právě z uvedené výstavy. Knížku doplnila
o vlastní úvahy, poezii, oblíbené citáty a v neposlední řadě o zajímavé povídání známé numeroložky Marie Janšové o vlivu planet a andělů na náš život.
K výstavě vydala i velmi obsáhlý katalog. Svoji tvorbu prezentovala za více než dvacet let umělecké činnosti v řadě časopisů, zúčastnila se kolem 40 kolektivních výstav, 15 výstav bylo samostatných. Její díla jsou zastoupena v soukromých sbírkách
u nás i v zahraničí.
Rovnocenný přístup k materiálnímu a duchovnímu světu je podle Grety Sartori základem harmonie v nás a hnacím motorem k pozitivnímu myšlení, jímž bychom si
měli utvářet svoji identitu, potažmo realitu.
„Květ“ – lampa,
technika Tiffany,
2008, sklo,
patinované
železo, dřevo

ve všech svých talentech. Rozhodla jsem
se pro životní změnu a zabydluji se v ní.
Vracím se po letech ke svým snům, které jsem pro nával práce nemohla uskutečnit. Postupně a s vírou, že zajímavé
projekty přicházejí samy, si utvářím svůj
časový plán a věřím v jeho naplnění. Nechybí mi ani tajná přání v oblasti hudby,
která bych chtěla, bez ohledu na svůj věk,
uskutečnit. Podle mého mínění na „otevření křídel“ není nikdy pozdě.

Anděl na skříni

ZA POZNÁNÍM, PROŽITKY
A INSPIRACÍ AŽ DO AUSTRÁLIE
Nejčerstvější jsou nyní mé zážitky z pobytu v Austrálii. Opět to byl hlásek mé intuice, mého „anděla na skříni“, který mi
našeptával, ať vyzkouším něco nového.
V životě se čas od času ocitáme v situaci,
kdy přemýšlíme o tom, kterým směrem
se vydat. Někdy nám v přemíře myšlenek
a nedostatku času uvažovat nad současností může utéct něco důležitého z minulosti, což také ovlivňuje, a dosti podstatně, naši budoucnost. Domnívám se, že si
možná ani neuvědomujeme, že všechny
tři roviny prožíváme současně. Do Austrálie jsem jela objevovat nové světy, vyzkoušet svoji odvahu, zda obstojím sama
v neznámé zemi bez dostatečné znalosti jazyka. Především to však byla výtvarná inspirace, kterou jsem zde nacházela doslova na každém kroku. V průběhu
necelých dvou měsíců jsem měla dostatek času soustředit se především na umění, architekturu, design i textil. Byla jsem
překvapena, kolik podnětů právě v textilní tvorbě se zde nachází.
Tato cesta do neznáma mi především
pomohla získat větší vnitřní sílu, jistotu
a víru v sebe sama. (spokojeně se usmívá) Jsem vděčná, že mohu realizovat své
nápady, jsem vděčná za dary, kterých se
mi dostalo, děkuji všem, kteří mi k této
cestě pomohli jenom tím, že mi dodávali odvahu. Jsem vděčná Životu.
Děkuji za rozhovor a přeji mnoho tvůrčích úspěchů
GretaSartoris@seznam.cz
Marie Jasioková

Dívám se na anděla na skříni,
tiše se na mě usmívá.
Prosím tě, drahý, řekni mi,
jak najít cestu k mému já?

„Vínový model“ z hedvábného taftu, 2000, kresba
gutou, malba

On sladce šeptá hlasem nevinným.
Vždyť sama víš to.
Pravdu dobře znáš,
jen uvěřit se ostýcháš.
Vše, po čem toužíš,
teď přála by sis mít,
V nitru svém hledej
a neztrať tenkou nit.
Vně sebe nenajdeš ji.
Především buď svá.
Vytvoř si svůj vesmír,
ten ti křídla dá.

„ Cesta za světlem“ – kresba suchým pastelem, 2010

Tak odpověděl anděl na skříni,
pak odmlčel svůj hlásek nevinný.
A zavřel tiše ústa svá.
Co řekl mi, věc pravdivá.
Každý svou víru v sebe musí mít,
aby svá křídla mohl otevřít.
K obloze vzlétnout, vzduchem plout,
perutě bílé rozvinout.
A čistou vodu z dlaní pít,
tu víru nikdy neztratit.
Pak v našich srdcích jednou provždy,
rozhostí se klid.

Z Austrálie – prosklený strop Národní galerie Victoria
v Melbourne

Greta Sartori
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Vzpomínáme

Její příběh možná není
nikterak výjimečný, řeklo
by se. Přesto způsob, jakým
bojovala, věřila a žila, má
v sobě něco silného. Něco,
co přináší odkaz těm,
které možná potká osud
podobný. Jmenovala se Alena
Jakubíková.

M

ám velký strach, že se
mi ucpe střevo a nebude
mi odcházet stolice a já
umřu a nevydržím do
operace. Dnes jsem dostala menstruaci a bolí mě v podbřišku víc
než jindy, k tomu mě pobolívají játra i nádor ve střevě a celé břicho je nafouklé. Je to
moc nepříjemné – to mi říká má hlava. Strach
z ucpání střeva si dám v představě před sebe,
nechám ho zvětšit, zabalím ho do pomyslného
balíčku a pošlu nahoru, pryč, zbavím se ho,
odevzdám svůj strach vesmíru – to mi říká mé
srdce, má duše. Strach přestal za dva dny.“
Její rodiče se vzali v únoru roku 1972 a pro
oba to bylo druhé manželství. V září se jim
v Litoměřicích narodila dcera Alena a o čtyři roky později jí přinesli sestřičku.
Jenže ani tohle manželství nevydrželo a o deset let později přišel rozvod. Jak
to tak bývá, děti rozvod nesly špatně,
desetiletá Alena dávala vinu
otci.
„Měla
jsem pocit, že
se na mě vykašlal. Otčíma
jsem nepřijala,
jak by si zasloužil, a nemohli
jsme k sobě najít
cestu.“ V osmnácti odešla na studia do
Prahy, kde se usadila.
Blízkou osobou jí vždy
byla babička z matčiny strany.
„Táty rodiče jsem nepoznala, jeho matka
zemřela po zásahu blesku, když bylo tátovi
kolem pětatřiceti, a jeho otec měl mrtvici,
když mně byl asi rok. Mamky otec zemřel,
než jsem se narodila, jako celkem mladý
– měl rakovinu žaludku. Z rodičů otčíma
znám jen matku, babičku Šebestovou, kterou moc nevídám, jeho otec zemřel při nehodě, když byl Jirka mladý.“
Trochu dost neštěstí na jednu rodinu. Ale
aby toho nebylo málo, Alenina babička i její
otec zemřeli pár měsíců po sobě na počátku
roku 2008. Babičce bylo 96 let a zemřela přirozenou smrtí ve spánku, jak si to přála. Ale32 ČERVEN

Čas nepočká
nina otce postihla mozková mrtvice, trápil se
pár týdnů v nemocnici, ale nakonec nemoci
podlehl ve věku 68 let. „Dodnes mě mrzí, že
jsem si ho víc neužila a že jsem se na něj zlobila. Smiřuji se s tím pomalu. Někde jsem četla, že velký stres a šok z úmrtí někoho blízkého může způsobit vážnou nemoc,“ vyprávěla
Alena. Byla asi pravdě blíž, než si myslela.
„Po propuštění z nemocnice jsem doma se
svým přítelem a jsou to pěkné dny. Zdá se mi
však, že si od něj nechám brát energii – jakmile mu věnuji víc pozornosti, ztrácím svou
energii a jsem unavená – potřebuji teď všechnu energii pro sebe. Jsem upřímná, svěřuji se
mu, on to přijímá. Trochu se mi otevřela jizva
na břiše, moc si přeju, aby se mi to brzy zahojilo. Mám strach, že se to zahojí špatně.
Nabírám rychle sílu, dobře jím, málo spím.
Beru 3x denně Novalgin na bolesti, někdy mě
bolí játra tak, že mi bolest vystřeluje kolem
prsu do levého podpaždí. To mě znervózňuje. Vím, že teď potřebuji čas, abych byla ﬁt
na chemoterapii. Tu můžu začít teprve 4 týdny po operaci, tj. 18. 10. 2008. Nechci ztrácet
čas, nechci, aby se mi metastázy zvětšily, přeju si, aby zmizely. Co nejdříve.
Pracuji na sobě dostatečně?
Chci odstranit bloky, které mi způsobily nádor
a metastázy. Cítím,
jako bych si teď
měla dát přestávku po operaci k nabrání
sil. Jsem u své
mladší sestry
M. a nemám
myšlenky na
duševní práci.
Asi nemám teď
nic řešit. Necítím
to tak.“
Alena byla aktivní člověk. Chodila osm let do veslařského klubu, navštěvovala LŠU,
kde se učila kreslit a hrát na klavír. V Praze se věnovala studiu, posléze postgraduálnímu, zůstala na škole jako odborná asistentka, ale postupně ji práce přestávala
bavit. Sportovala, věnovala se aerobiku,
plavání, běhání i cyklistice.
V létě roku 2008 byla v Řecku na psychoterapeutickém pobytu a z ničeho nic se jí
udělalo zle. „Cítila jsem velké bolesti napravo pod prsem, které se objevily i po návratu domů.“ V nemocnici jí udělali CT
a diagnostikovali nádor na tlustém střevě
a metastázy v játrech. Tři týdny čekala,
než potvrdili, že nádor je zhoubný. V ÚVN

v Praze jej ale úspěšně odoperovali a začala Alenina cesta za léčbou rakoviny.
„Návštěva mé terapeutky M. v nemocnici, sundání z obláčku do reality = uvědomuji si, že jsem vážně nemocná, konec euforie
z úspěšné operace, vztek na M. (její strach,
že umřu).
Propuštění z nemocnice: přítel se opil večer
předtím a nepřijel pro mě – velké zklamání
(vyzvedla mě kamarádka I.)… překračuje mé
hranice, já je neumím nastavit, nemám prostor, po jeho návratu ze zahraničí cítím, že
jsme se vzdálili, zvládám chemoterapii i bez
něj, nepotřebuji ho, nechybí mi, jeho návrat
byl pro mě šok, i to, že bydlí u mě, on to cítí
opačně – chci, aby se odstěhoval = rozchod.
Bolí to, ale je to lekce, abych si držela své hranice. Jsem ráda, že jsem sama.
Při druhé chemoterapii je mi hůř, dva dny
zvracím, jsem unavená. Hledám možnosti
a cesty uzdravení, mám problém se svou terapeutkou M., s přítelem, s mamkou...“
Alena již v roce 2006 začala navštěvovat rodinné konstelace u Marcely Peškové,
oblíbila si kurzy Šárky Vejmolové a začala
kreslit krásné mandaly. Snad proto měla
při propuknutí své nemoci blízko k alternativním cestám. Uvědomovala si, že operace či chemoterapie jsou nezbytnou součástí boje s rakovinou, ale byla si vědoma,
že to samo o sobě nemusí stačit. Že je třeba
další pomoci. Tu hledala mj. na zmíněných
rodinných konstelacích a dále u MUDr.
Martiny Ziskové, odbornice na ájurvédu,
a třeba u arteterapeutky Bc. Andrey Hanzlové. Vyzkoušela reﬂexní terapii u Evy Kohoutové, moxování, bylinné čaje Bohumila
Jukla, přípravky ﬁrmy Diochi, čaje Valdemara Grešíka a další. Využila také nabídky služeb centra Amélie, kam chodila na
divadelní dílnu, a učila se zdravě vařit. Jak
sama říkala: „Mnoho nemocných se rozhodne podstoupit konzervativní léčbu. Ta,
spolu se samotnou nemocí, s sebou nese
mnoho nástrah (vedlejší nepříznivé účinky
chemoterapie a ozařování, psychické problémy, narušení rodinných vztahů apod.).
Je proto velice efektivní doplnit tuto léčbu
alternativními postupy, které nám mohou
pomoci tyto nástrahy překonat, podpořit
naše duševní zdraví, zlepšit obranyschopnost organismu a zvládat uspokojivě průběh a následky onkologické léčby.“
„Terapie u Šárky Vejmolové: Odpustit tátovi. Zlost na sebe, že jsem to nezvládla s tátou, nesmířili jsme se, neřekla jsem mu, jak
ho mám ráda, a neobjali jsme se, než zemřel – nevyčítat si to, odpustit si… povídat
si s ním na hřbitově, řešit s otčímem podobné problémy.“

Byla by škoda neukázat si některé Aleniny výtvarné práce. Jak k nim dospěla? Nejdřív začala kreslit mandaly, začala chodit
na arteterapii, víc vyjadřovala své emoce
pomocí kresby a malby. Postupně přešla na
větší formáty, objevila akvarelové a akrylové barvy, plátna, a taky koláže. K tomu
krásně fotila.
Mandaly představovaly zejména její terapeutickou práci na sobě samé. Některé
byly vytvořeny jako dárky pro její přátele
a blízké. „Představují pro mě objekty pro
relaxaci, meditaci a uvolnění, které zažívám, ať už při jejich tvoření, anebo pak,
když se na ně dívám. Často mi pomáhají
vyjádřit emoce, které nedokážu deﬁnovat
slovy, a tak se vykreslím pomocí mandaly ze špatného pocitu, samoty či vzteku,
nebo naopak při dobrém naladění do nich
vtisknu část svého štěstí, lásky a porozumění.“
V rámci arteterapeutických sezení
s Bc. Andreou Hanzlovou došlo u Aleny
k velkému posunu, především v souvislosti
s jejím přístupem k nemoci. Během té doby
se změnil její pohled na uzdravení, začala
mu vnitřně věřit. A to přesto, že se zhoršil její zdravotní stav. Věnovaly se také jejím partnerským vztahům, kdy si Alena stále vyhledávala nedostupné, zadané muže.
„Tak moc se bojím zklamání, toho, že mě
partner opustí, jako to udělal můj otec,
že si raději vyberu takového muže, který mě opustit nemůže, protože už to
vlastně udělal...“
V dubnu 2010 se Alenin stav zase zhoršil, metastázy se rozšířily do obou plicních
laloků a také do dutiny mezi bránicí a břišní dutinou, do tzv. peritonea. „To vyvolalo
šok, který mě paralyzoval, nevím, co mám
dělat, jsem hodně negativní, přemýšlím
o smrti a smíření se s ní.“ Přesto boj nevzdávala, dále malovala, tvořila, hledala alternativní cesty pomoci.
„To, co dělám, mě drží nad vodou,
a taky touha se vyléčit, přání mít rodinu, muže a děti, pokračovat v malování, uskutečnit výstavu svých
prací, moci se těšit ze stromů, kytek, slunce, nebe, větru
a sdílet přátelství s lidmi, které
mám ráda.“ Výstavu prací Aleny Jakubíkové Hledání zdravé duše uspořádala v červnu
a červenci roku 2010 za pomoci jejích přátel obec Myštice s podporou Karla Vlasáka, radního Jihočeského
kraje, a Diochi spol. s r.o.
Alena byla s jejím průběhem moc spokojená. Nicméně splnit si ostatní přání
jí již dopřáno nebylo. Zemřela 7. 8. 2010 ve věku nedožitých 38 let.

„Asi po roce a půl onkologické léčby
jsem se rozhodla, že se nechám
vyfotit profesionálním fotografem.
Chtěla jsem si dokázat, že mi to sluší,
že jsem pěkná, i když mám jizvu na
břiše po operaci, port na hrudníku
a nevážím 50 kilo jako nějaká
modelka.“

Mgr. Viktor Černoch
ČERVEN 33

Astrologie

Láska a sex p
Pokračujeme v seriálu, v němž postupně ukážeme vztahové
vlastnosti a možnosti všech znamení zvěrokruhu.

Pokud se „zabýčí“, neustoupí ani jedna strana. Pravděpodobnost dlouhodobého vztahu je
vzhledem k neochotě obou cokoli zásadně měnit vysoká. Otázkou je ovšem spokojenost v takovém vztahu.

Býk

Býk + Blíženec

B

ýci jsou rozvážné, klidné
a pohodové znamení, které
si dokáže vše související se
smyslovými požitky náramně
vychutnávat. To znamená, že
nejen jídlo a pití, ale také sex je oblastí
života, která je velmi zajímá. V žádném
případě ale nevyznávají nějaké rychlovky v nepohodlí někde v autě nebo přítmí
průjezdu. Jejich prožívání sexu musí být
a také bývá propojeno s pohodlím, příjemným prostředím a vším, co k užívání
života patří. Obvykle bývají věrní a neradi mění svého již osvědčeného partnera. Setrvávají na spolehlivých praktikách,
které si opakovaně a hluboce vychutnávají.
O Láska – pro znamení Býka je láska
ztotožňována s fyzickou náklonností.
Lásku si totiž spojuje s pocitem naplněnosti, radostí a štěstím. Býk toto vše
prožívá zejména skrze své smysly.
O Sex – znamení Býka miluje, má-li
pro prožívání sexu a erotiky zabezpečen veškerý komfort. Zbožňuje široké
pohodlné postele a po ruce něco dobrého k pití a zakousnutí. V sexu nepospíchá, ale vše si pořádně a do hloubky vychutnává. Nesnáší, když se na něj
spěchá, má-li se milovat někde v nepohodlí a rychle reagovat na nějaké podněty. Na každou změnu a každý případný experiment chce být předem
připraven.

VE VZTAHU

+
-

Klady – cílevědomost, stálost, pohodovost a trpělivost
Zápory – zatvrzelost, sklony k lenivosti a předsudkům

JAK SE K SOBĚ HODÍ
Býk + Býk

sss

Oba jsou zemská znamení, oba mají podobný náhled na život a na svět. Partnerské soužití však přináší jednak nebezpečí nudy, jednak
možnost konﬂiktů kvůli neústupnosti obou.
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Býk je znamení zemské, Blíženec vzdušné. Nestálý, proměnlivý a pohyblivý Blíženec je pravým
opakem klidného, stabilního a vyrovnaného
Býka. Žárlivý Býk se bude pokoušet proměnlivého a pohyblivého Blížence připoutat k sobě,
bude jej omezovat. Blíženci se to vůbec nebude líbit a bude se chtít vymanit, uniknout. Býka
bude znervózňovat Blíženecký neklid, Blížence
bude iritovat Býčí pomalost a nemotornost. Býk
nebude mít žádnou jistotu a stabilitu, po které tak touží. Pro Blížence je sex s Býkem nudný. Žalostný vztah, malý předpoklad pro trvalejší partnerství.

Býk + Rak

ssss

Býk je znamení zemské, Rak vodní. V tomto
spojení se mísí stabilita, rozvážnost a smyslnost
s citlivostí, pečovatelstvím, kulinářským uměním
a citovou vášnivostí. Rak do vztahu vnáší citlivost a představivost. Oba jsou vášniví a nemají potřebu se angažovat jinde. Býk je pohodový
a snadno překonává Račí výkyvy nálady. Vztah
má velmi dobré předpoklady k fungování.

Býk + Lev

ss

Býk je znamení zemské, Lev ohnivé. Zpočátku
to bude romantický vztah plný vášně, nevázanosti, smyslnosti, velkolepých zážitků a emocí. Posléze Býk začne tlumit ohnivého, energického, neustále po pochvale a obdivu lačnícího
Lva. Nevázaný Lev vyhledávající neustálé dobrodružství zase bude rozčilovat rozvážného, pragmatického, klidného a tichého Býka. Velkorysému a mnohdy výstřednímu Lvu poleze na nervy,
jak Býk každou korunu několikrát otočí v ruce.
Vzájemné ovlivňování může vyústit do výbušných stavů. V sexu problém nebude, ale ve všem
ostatním ano.

Býk + Panna

sssss

Obě znamení jsou zemská, obě jsou pragmatická, střízlivá, skromná. Panna je pracovitá, nenáročná, Býk stabilní, smyslný, rozvážný. Oba
jsou smyslově založení. Oba jsou materialističtí, praktičtí, hospodární, obdivují efektivnost
a jsou také orientovaní na domov. Mají velmi
dobré předpoklady pro společné soužití. Žádné divočení to nebude, ale vztah bude trvalý
a harmonický.

Býk + Váhy

ss

Zemské znamení Býka spolu se vzdušným, na
krásu zaměřeným znamením Vah vytvářejí poměrně sympatický pár. Váhy jsou ohleduplné, chápavé a snadno si s umíněnou povahou
Býka poradí. Býk nikam nespěchá, Váha zvažuje všechny možnosti. Býk je vytrvalý, Váha harmonizující. Býka rozčiluje povrchnost a přelétavost Vah. Váhy pobuřuje pomalost a nepružnost
Býka. Pokud nebude Váha příliš přelétavá, mohl
by mít svazek dobré vyhlídky na trvání.

Býk + Štír

ssss

Zemské znamení Býka a vodní znamení Štíra
se budou výtečně doplňovat. Vztah plný emocí a vášní. Obě znamení jsou stálá, obě velmi
smyslná. Narážet na sebe budou pouze v oblasti
žárlivosti. Obě jsou žárlivá, pokud se rozhněvají, pak obě velmi nebezpečná. Předpoklad pro
trvalý vztah je ale velmi vysoký.

Býk + Střelec

ss

Zemské znamení Býka bude spoutávat a omezovat lehkomyslný a optimistický žár ohnivého Střelce. Začátek vztahu bude velmi vzrušující a vášnivý, avšak posléze dojde k ochlazení.
Žárlivost Býka a expanzivnost Střelce na sebe
budou tvrdě narážet.

Býk + Kozoroh

ss

Oba jsou zemská znamení, což jim dává stabilitu a obdobný náhled na život a na svět. Partnerské soužití však může přinášet komplikace v rozdílném přístupu k životu. Zatímco Býk se snaží
život spíše vychutnávat a zbytečně si jej nekomplikovat, Kozoroh je ctižádostivý a má tendenci
cítit zodpovědnost nejen za starosti své, ale i jiných. Býk může Kozorohovi vyčítat jeho strnulost
a nezábavnost, Kozoroh pak Býkovi sklony k lenivosti a pohodlnosti.

Býk + Vodnář

s

Vzdušné, pohyblivé a originální znamení Vodnáře bude narážet na střízlivé, nehybné, houževnaté znamení Býka. Vodnář dává přednost
komunikaci a duchovním věcem vztahu, Býk
zase jeho fyzickým a smyslovým projevům. Obě
znamení se tak budou míjet. Nejistý vztah, málo
slibné manželství.

Býk + Ryby

sssss

Vodní, citlivé a snivé znamení Ryb bude vcelku ladit se zemským, pomalým a rozvážným
znamením Býka. Oba jdou ve svých citech do
hloubky. Předpoklad pro trvalý vztah je velmi dobrý.

Blíženec

odle znamení

Ř

íká se, že Blíženci jsou nejpromiskuitnější znamení ze
všech. Ne, že by byli tak sexuálně náruživí, ale jako vzdušné a velmi neklidné znamení
se projevují zejména svou všestranností,
intelektem, zvědavostí a zvídavostí. Chtějí
prostě vyzkoušet vše, a to doslova na vlastní kůži. Často tak sklouznou k vyzkoušení
praktik, o kterých ostatní znamení jenom
někde tajně v koutku duše sní. Mnohdy
toho s pomyšlením na různé nemoci a rizika litují, nicméně většinou si nemohou
pomoci. Rozhodně s nimi není nuda, ale
obvykle neskýtají žádnou záruku jistot.
O Láska – láska je pro znamení Blíženců především vzrušujícím dobrodružstvím. Milují svůj stav zamilovanosti a možnosti objevování. Mají-li
pocit, že už je vše objeveno, mají snahu uniknout.
O Sex – milují, když se něco děje. Touží
po nových zážitcích. Rádi experimentují, a to ve všech oblastech sexu. Nesnáší
především nudu, stereotyp, nepružného
partnera, předem jasně dané a předvídatelné dění a také nesvobodu.

Blížencem jako v ráji. Lev přijímá Blížencovy lichotky jako nezpochybnitelnou realitu, Blíženec využívá Lví štědrosti a velkorysosti k rozšiřování svých obzorů. Lev si ve své samolibosti
málokdy všimne, že Blíženci vyvíjejí více souběžných aktivit. Protože Blíženci to stíhají na mnoha polích zároveň, což koneckonců bezelstně
dělají i Lvi, jejich společná souhra bývá velmi
dobrá. Drobné prohřešky si navzájem odpouštějí, resp. dělají, že je nevidí. Pokud nenasazují
Blíženci Lvům parohy příliš okatě, je pravděpodobný dlouhý a uspokojivý vztah.

Blíženec + Panna

Blíženec + Váhy

VE VZTAHU

+
-

Klady – všestrannost, schopnost rychlé reakce, není s nimi nuda
Zápory – roztěkanost, nedůslednost,
neklid

JAK SE K SOBĚ HODÍ
Blíženec + Blíženec

ss

Tahle vzdušná kombinace je pro oba zábavná,
dokud se nezačnou zajímat o někoho jiného,
což bývá v podstatě ihned. Ve vzájemném vztahu se vše rychle mění, vše je nadmíru pomíjivé
a míří k chaosu. Oba milují ﬂirt, experimentování, zkoušení nových vztahů, nových přátel. Po
chvilkovém vzplanutí se vzápětí začnou míjet.
Manželství obvykle končívá katastrofou, v případě výjimky to bývá velmi okouzlující, vtipný
a zábavný pár.

Blíženec + Rak

s

Citlivé vodní znamení Raka a vzdušné, přelétavé znamení Blíženců dohromady nedávají moc
nadějí na štěstí. Pro Raka jsou city a bezpečí velmi důležité. Pro Blížence je nejistota potřebou
a city nedůležité. Přirozeně nejistí Raci potřebují pochvalu, ujištění a stabilitu, lehkovážní Blíženci zase pohyb, ﬂirtování, koketování a změnu. Rak se bude snažit Blížence omezit, což je
něco, co bytostně nesnáší.

Blíženec + Lev

ssss

Ohnivý, dynamický, velkorysý Lev je s přelétavým, pohyblivým, lichotícím, vtipným a veselým

s

Zemitá, na detail zaměřená, pracovitá, skromná
a šetrná Panna nemůže pochopit povrchnost,
přelétavost, rozhazovačnost a nestálost Blíženců. Panny považují Blížence za nevyspělé puberťáky, Blíženci zase Panny za nudné, šťouravé patrony. Panny mají sexuálně pevné názory,
Blíženci zase velmi proměnlivé, kolísající. Jinak
však spolu po sexuální stránce mohou vycházet
docela dobře. Po opadnutí prvotní zamilovanosti Panny Blížence sekýrují a omezují. Naději má pouze vztah založený na vysoké duchovní úrovni obou partnerů.

sssss

Vzdušná, intelektuální, tolerantní, na krásu zaměřená Váha inspiruje pohyblivého, inteligentního a proměnlivého Blížence. Oba neumějí
omezovat své vášně. Vztah je oboustranně obohacující, přináší mnoho nápadů, inspirací, experimentů. Obvykle bývají velmi vtipným, veselým
a přitažlivým párem. Jejich povahy se velmi dobře doplňují. Oba jsou pro dobrodružství, ani jeden není příliš žárlivý nebo sobecký. Mají mnoho
společných vlastností, v posteli si budou dobře
rozumět. Milostný vztah bude velmi vzrušující,
manželství harmonické a uspokojivé.

Blíženec + Štír

s

Citlivé a vášnivé, do hloubky pronikající vodní znamení Štíra se v posteli docela dobře doplňuje s radostně experimentujícím vzdušným
znamením Blíženců. Bohužel to je vše, co mají
tato dvě znamení společného. Žárlivý, stálý, pomstychtivý, vše hluboce emocionálně prožívající
Štír nechápe Blížencovo lehkomyslné, povrchní,
nestálé a přelétavé chování. Nestálost, proměnlivost a sklony k ﬂirtování Blíženců Štíra velmi
zraňují a ten si to nenechá pro sebe. Po počáteční vášnivé a bouřlivé epizodě se náklonnost
vytratí a mění se obvykle v nepřátelství.

Blíženec + Střelec

sss

Ohnivé, optimistické a expanzivní znamení
Střelců se velmi dobře doplňuje s intelektuálním, zvídavým a zvědavým vzdušným znamením Blíženců. Blíženci Střelce velmi inspirují,
optimističtí Střelci zase realizují Blížencovy ná-

pady a nálady. Oba jsou neposední, navzájem
se obohacující. Ani jeden z nich není přehnaně
náročný a sobecký. Navzájem si dokážou vyjít
vstříc. Oba milují zábavu, oba mají spoustu zájmů. Pokud dokážou svou neposednost směřující i k jiným partnerům opačného pohlaví jakž
takž udržet na uzdě, má vztah naději na dlouhé trvání.

Blíženec + Kozoroh

s

Zodpovědné, konzervativní, trpělivé, zemské
znamení Kozoroha nechápe lehkomyslnost, povrchnost a přelétavost Blíženců. Usedlé, věrné,
obezřetné a pomalé sexuální chování Kozoroha
je stále vyváděno z míry rychlým, lehce experimentujícím, koketujícím a podle Kozoroha nezodpovědným chováním Blíženců. Trvalý vztah
je v podstatě nemožný, a pokud se podaří, je to
pouze důkaz toho, že láska je všemocná.

Blíženec + Vodnář

sssss

Vzdušné, originální, intelektuální a tvůrčí znamení Vodnáře se velmi dobře doplňuje s bystrým,
pohyblivým a neklidným znamením Blíženců.
Obě vyznávají spíše duši a věci intelektuálního
charakteru než fyzické potřeby. V jistých oblastech poněkud dogmatického Vodnáře sice vytáčí
některé vlastnosti Blíženců, ale na druhé straně
jim imponuje jejich vtipnost a nápaditost. V každém případě ve vztahu nebude nuda a bude to
tam neustále jiskřit. Pravděpodobnost dlouhodobého vztahu je poměrně vysoká.

Blíženec + Ryby

s

Citlivé a emotivní vodní znamení Ryb nebude
moc chápat proměnlivost a nestálost vzdušného
znamení Blíženců. Takový vztah bude přinášet
bezpočet nedorozumění a na stejných názorových polích se budou potkávat spíše výjimečně. Vztah bude dlouhým sledem nedorozumění
a komplikací. Obě znamení jsou příliš proměnlivá na to, aby se alespoň na chvíli mohla shodnout. Oba potřebují silnějšího a dominantnějšího partnera, který je povede. Vztah bude
pravděpodobně nestabilní a nešťastný.
Milan Gelnar
www.astrosfera.cz
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Transakčná analýza
Pre pochopenie a zlepšenie
medziľudskej komunikácie je
značným prínosom transakčná
analýza.

A

utor teórie transakčnej
analýzy Eric Berne, celým menom Eric Lennard
Bernstein (1910–1970), prišiel na svoju teóriu pri sedení so svojim klientom,
právnikom. Tento klient
reagoval na Berneho otázky z pozície dieťaťa. Berne došiel k presvedčeniu,
že na svojho klienta pôsobil ako jeho rodič.
Podľa jeho teórie existujú tri stavy nášho JA,
ktoré vytvárajú našu osobnosť, pričom
JA je ucelený systém našich myšlienok
a pocitov, ktoré navonok prejavujeme
zodpovedajúcim typom správania. Stavy JA sú ovplyvňované našimi skúsenosťami, a preto je každý z nás neopakovateľnou kombináciou rodiča, dospelého
a dieťaťa. Tieto kombinácie ovplyvňujú
naše štýly komunikácie. Neexistuje žiadny správny štýl, ale je potrebné využívať
všetky v pravý čas. V zdravej osobnosti
by mali byť zastúpené všetky – silnejšie
alebo slabšie stavy JA. Na určité zážitky a v určitom čase reaguje každý človek
podľa utrčitého stavu JA.

SPOLOČENSKÉ SPRÁVANIE
Podľa teórie E. Berneho môže každý
človek počas komunikácie zaujať jednu
z troch pozícií:
RODIČ (RO) – táto časť nášho JA je
určená tým, čo sme sa naučili a čo sme
prevzali, väčšinou od svojich rodičov, počas prvých 5 rokov života. Je to väčšinou
karhanie, prikazovanie, poučovanie a kritizovanie, ale zároveň aj láskanie a túžba
chrániť a povzbudzovať.
Rodičovské JA delíme na kritické
a opatrovateľsko-starostlivé. Kritizujúci
rodič je väčšinou chápaný negatívne, tiež
má však svoje pozitíva, keď napr. otec
hovorí prísnym hlasom dieťatu na okraji
vozovky: „Stoj, ide auto!“ Starostlivý rodič je chápaný pozitívne, má však aj negatívne vlastnosti, napr. prehnane ochraňujúci postoj.
Rodičovský typ charakterizujú slová
ako: vždy, nikdy, urob to takto, nerob
to, musíš, mal/a by si, nikdy nezabudni,
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čo si pomyslia ostatní, mýliš sa, vysvetli
mi to, teraz počúvaj, nechaj, pomôžem
ti, u nás sa to robí takto. Hlas rodiča je
kritický, šéfovský, podporujúci, autoritatívny a ochranný. Gestami sú: ukazujúci prst, nesúhlasný pohľad, preložené
ruky, potriasanie hlavou a pohľad ponad
okuliare.
DOSPELÝ (DO) – je tá časť nášho
JA, ktorá je racionálna, logická, objektívna a ktorá spracováva informácie podobne ako počítač. Nepodlieha emóciám
a je rozumovo orientovaná. Dokáže posúdiť situáciu, rozsudzuje správanie rodiča
a dieťaťa. Správa sa asertívne a v zhode
s prežívaním. Má nadhľad nad situáciou.
Charakterizujú ho naše slová ako: verím,
kto, čo, kedy, kde, ako, často, povedz mi
viacej, čo myslíš, zistíme to, to sú fakty,
mojim zámerom je, skúsenosti hovoria,
dôvody prečo. Náš hlas je pritom jasný,
vyžarujúci, relaxovaný, faktický, harmonický a bez emócií. Naše gestá sú: očný
kontakt, vzpriamený postoj, relaxovaný,
vyžadujúci pohľad a otvorené dlane.
DIEŤA (DI) – dieťa v nás sa utvorilo
na základe pocitov a skúseností, ktoré
sme poznali v detstve. Často sa správa
submisívne, emocionálne, hravo a tvorivo. Väčšinou na podnet rodiča a dospelého reaguje, neignoruje ho. Reakcia môže
byť dvojaká. Poslušné dieťa (adaptívne)
sa prejavuje zmysluplnými a primeranými reakciami. Pozornosť si vynucuje primeraným spôsobom. Táto reakcia závisí od rodičovského prístupu. Rebelujúce
dieťa (slobodné) si vynucuje pozornosť
svojským spôsobom, je pomstychtivé.
Typ dieťaťa charakterizujú slová ako:
cítim, hrozne, pomôž mi, fantastické,
chcem toto, nemôžem, super, cool, hlúpe, vzrušujúce, primitívne a mám toho
dosť. Hlas je plačlivý, hrajúci sa, veselý, krikľavý, vzrušený, citlivý a submisívny. Gestami sú smiech, plač, oči doširoka
otvorené, nervozita a posmešné grimasy.

KOMUNIKÁCIA
Podľa toho, z akých pozícii v komunikácii vystupujeme, rozoznávame otvorenú a zablokovanú komunikáciu.
Otvorená komunikácia je vtedy, ak odpoveď na podnet prichádza zo stavu JA,
ktorému bol adresovaný. Príklad: podnet
ako dospelý (DO) na dospelého (DO),
odpoveď ako dospelý (DO) na dospelého
(DO): „Koľko je hodín?“ – „Sedem.“
Zablokovaná komunikácia nastáva vtedy, ak odpoveď na podnet neprichádza
zo stavu JA, ktorému bol pôvodne ad-

resovaný. Príklad: podnet ako dospelý
(DO) na dospelého (DO), ale odpoveď
ako rodič (RO) na dieťa (DI): „Nevieš,
kde mám mobil?“ – „Mal by si vedieť,
kde si dávaš svoje věci.“
Ako udržať komunikáciu dospelý (DO)
– dospelý (DO)?
1. Dávať otvorené otázky.
2. Dávať špeciﬁcké otázky.
3. Dávať najavo porozumenie pocitov
iných ľudí.
4. Žiadať jasnejšie vysvetlenie.
5. Pozorne počúvať.
6. Otvorene priznať, ak sa pomýlime.
7. Ponechať „otvorené dvere“ iným
možnostiam.
8. Skontrolovať fakty.
Do rozhovoru môžeme vstupovať
z dvoch hlavných pozícií. Buď pociťujeme triumf, alebo sklamanie. Berne označil tieto pozície ako OK a nie OK. Ak na
začiatku rozhovoru stoja proti sebe dva
rôzne názory, potom sa bohužiaľ často
vychádza z predpokladu: pokiaľ je môj
názor správny, potom musí byť názor
toho druhého nesprávny. Inými slovami
– ja som OK, ty nie si OK. Kto takto uvažuje, ten už začína hru na víťaza a porazeného s cieľom zvíťaziť. Kto vychádza
naopak z predpokladu, že pri dvoch rozdielnych názoroch bude asi správny názor partnera, ten sa síce vyhne dlhému
jednaniu, ale nezmení nič na skutočnosti, že opäť bude existovať víťaz a porazený. Inými slovami – ja nie som OK,
ty si OK.
Je však aj iná pozícia, v ktorej aj keby
sa jeden z názorov prejavil ako rozhodne správnejší, mal by mať druhý partner
možnosť dodatočne sa prostredníctvom
rozhovoru zúčastniť hľadania rozhodnutia. Bolo by mu naznačené toto: „Považujem vás za tak kompetentného, že je pre
mňa cenné poznať vaše myšlienky a spoločne s vami zhodnotiť svoje vlastné názory.“ Inými slovami – ja som OK, ty si
OK. Je dôležité nechať svojho partnera
precítiť, že ho akceptujete ako osobnosť.
Ovplyvníte tým kladne vzťah k partnerovi aj atmosféru rozhovoru a jeho priebeh.
Z uvedeného vyplýva, že plodná komunikácia môže vychádzať z rôznych stavov JA, pokiaľ je splnený predpoklad, že
partner pri rozhovore vychádza z osloveného alebo jemu rovnocenného stavu JA.
Pokiaľ vedieme rozhovor zo stavu prísneho rodičovského JA a pritom oslovujeme v partnerovi poslušné dieťa, existuje
nebezpečenstvo, že použijeme negatívne

hodnotiace zdelenia. Pokiaľ sa však partner v rozhovore nedá zatlačiť do úlohy
poslušného dieťaťa, dôjde k zablokovanej komunikácii. Mali by sme si uvedomiť toto nebezpečenstvo. Konštruktívne
rozhovory môžu byť do istej miery vedené zo stavu rodičovského JA, ale pokiaľ
možno z opatrovateľského.
Pre mnohé rozhovory v pracovnom živote je úroveň rodičovského JA vhodná.
Obzvlášť v konﬂiktných situáciách môže
veľmi pomôcť prevedenie rozhovoru na
túto úroveň. Napriek tomu nemusí byť
riadiaci rozhovor vedený vždy iba z tohto
stavu JA. Pre uvoľnenie chladného vzťahu môže veľmi pomôcť oslovenie z detskej úrovne. Rovnako tak môžu vzniknúť
nové a ešte nepoužité nápady pri hľadaní rôznych rozhodovacích alternatív oslovením tvorivého dieťaťa. Dospelý potom
má ešte stále možnosť skontrolovať, kto-

rý z rôznych návrhov sa hodí pre prax
najlepšie.
Z uvedeného vyplýva, že pre ďalšiu komunikáciu je užitočné, keď rešpektujeme
stav JA, z ktorého náš partner hovoril,
a úroveň, ktorou nás chcel osloviť. Potom sa totiž môžeme rozhodnúť, či túto
úroveň budeme akceptovať, alebo či sa
pokúsime s ohľadom na situáciu partnera, presunúť rozhovor na inú úroveň.

Často sa k zmene hodí dospelé JA alebo pre uvoľnenie krčovitých situácií detská úroveň.
Pochopenie partnera predpokladá, že
človek musí najskôr poznať alebo vycítiť, kde sa partner nachádza, na ktorej
úrovni podľa analýzy prenosu a v akom
vnútornom stave je. K tomu dajte sebe
i partnerovi čas a počúvajte ho pozorne a trpezlivo. Pokiaľ si ešte nie ste istí,
kde sa váš partner rozhovoru nachádza,
dajte mu ešte ďalší čas a možnosť, aby
vám o sebe povedal ešte viac, skôr než začnete vecnú tému. To posilňuje u vášho
partnera na jednej strane pocit, že
ho ako osobnosť akceptujete,
a na druhej strane vás to
uchráni pred nevhodným
vstupom do témy.
PhDr. Alexander Kvietok
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Jóga a další
cvičení
pocházející
z Indie jsou
populární
dodnes.

Vědění o dlo
Velká pozornost, stejně jako
u všech vyspělých dávných
civilizací, byla v Indii
věnována prognóze. Nemocné
s nevyléčitelnou a stále se
zhoršující chorobou neměl
lékař přebírat do péče.

B

ylo nutné, aby si lékař utvořil
úsudek o životní síle nemocného; podle ní se také dělal závěr
o trvání života. Existovaly určité tělesné známky dlouhověkosti, například velké ruce, čelo a zuby,
ramena, prsní bradavky, hluboce vpadlý pupek.

LÉČENÍ
Hlavním cílem staroindického lékařství bylo prodloužit lidský život. Proto se lékařská nauka nazývá ájurvéda,
tj. vědění o dlouhém životě. A jednou
z nejdůležitějších částí lékařského vědění byla znalost léčivých prostředků (upájů) a jejich správného užití. Odedávna
byly základem indické medicíny léčivé
byliny. Ty nejlepší prý pocházely, stejně jako ambrosia, posvátná rostlina nesmrtelnosti, z nebeského fíkovníku v Himálaji.
Už studenti lékařství se zabývali sběrem a určováním rostlin. Indický adept
medicíny musel znát značný počet léčivých bylin a při zkoušce z lékařství musel
naopak jmenovat alespoň jednu rostlinu,
která nemá vůbec žádné léčivé účinky.
Ovšem tento úkol byl velmi nesnadný.
Jako léčiva se nejvíce používalo aloe,
benzoe, galgant, oměj, zázvor a cukrová třtina.
Sušruta popsal 750 a Čaraka 500 léčivých bylin. Užívalo se kořínků, kůry,
šťáv, pryskyřice, lodyh, plodů, květů, olejů, listů i trnů. Čaraka rozdělil léky podle účinků do 50 skupin – prostředky na
zvracení, projímadla, utišující léky, posilující léky atd. Hojně se bylin užívalo
i v kosmetice, jako elixírů života, afrodiziak, jedů a protijedů.
Indie měla během celého starověku
pověst nejbohatší pozemské pokladnice drog a koření. Zdejší drogy se dostaly
do lékopisů nejen Asie, ale i západních
zemí. Evropa vděčí Indii za koření, jež se
dílem užívalo jako léčivo. A byla to prá38 ČERVEN

vě touha po indickém koření, která vedla k rozvoji mořeplavby, objevení Ameriky a námořních cest do Indie.
Velmi rozšířena byla také léčiva zvířecího původu – oblíbené bylo mléko a máslo. Mléko sloní a lidské na oční choroby,
kravské podporovalo tvorbu semene, buvolí upravovalo spánek, kozí se užívalo
při krevních chorobách a úbytích, kobylí při revmatismu, ovčí na růst vlasů, velbloudí při vodnatelnosti, záduše a jako
projímadlo.

JEDY VE STAROVĚKÉ INDII
Indie nebyla jen zemí léčivých bylin,
ale také jedů. Staří Indové používali
k nekalé činnosti jedy rostlinné, nerostné i živočišné. Podle příznaků rozeznávali sedm stupňů otravy jedem, ten sedmý
byl již smrtelný. Na jedy měli zvláštní názor. Věřilo se, že podáváním malých dávek jedu lze dosáhnout toho, že člověk
bude jedovatý a pouhý jeho dotek může
zabít jinou osobu. Tak vznikaly otrávené
jedové panenky. Kdo si s ní něco začal,
toho kontaminovala a zemřel. Jednu takovou prý poslala indická královna darem dobyvateli Alexandru Velikému a jen
Aristotelovo lékařské umění ho zachránilo před smrtí.
Od lékařů se tedy požadovalo, aby
všechny jedy a protijedy dobře znali. Jejich úkolem také bylo chránit panovníka
před otrávením. Dvorní lékaři dozírali na
kuchyni a pokusy na zvířatech (ptácích,
opicích nebo mouchách) zjišťovali, zda
jídlo není otrávené.
Příznaky otravy, ať rostlinnými, nebo
nerostnými jedy, stejně tak jako po
kousnutí nebo bodnutí jedovatými zvířaty, jsou velmi podrobně popsány. Indičtí lékaři se především proslavili léčbou hadích uštknutí. Znali 80 různých
jedovatých hadů, kteří byli rozděleni do
pěti skupin podle toho, na který orgán
lidského těla jed působil; tuk, vnitřnosti, kosti, mozek nebo semeno. Postižený úd byl nad místem uštknutí podvázán
nebo se místo uštknutí vyřízlo, vypálilo,
vymylo či vysálo. Kromě toho byly ještě
odříkávány modlitby a kouzelné formule
nebo se výkon provázel hudbou. Otrava
jedem požitým ústy se léčila pitím studené vody a léky vyvolávajícími zvracení,
pouštěním žilou či směsí „pěti solí“.

ŽIVOTOSPRÁVA
Na prvním místě se dbalo o úpravu výživy a trávení. Jíst se mělo dvakrát denně,
před jídlem se doporučovalo vzít si tro-

uhém životě
chu soli a čerstvého zázvoru, aby se povzbudila chuť a vyčistilo hrdlo. Čaraka
zakazoval při jídle sedět čelem k severu.
Rozmařilost byla zapovězena. Nejdůležitějšími potravinami byly obiloviny, především rýže, ovoce, zelenina, hlíznaté plodiny, zázvor, česnek, mléko, voda, olej,
máslo, sůl, med, cukrová třtina. Zakázáno bylo vepřové a hovězí maso a ryby,
povolena divočina, ptáci a buvolí maso.
Žvýkání betelu po jídle zahánělo hlen,
odstraňovalo zápach z úst a zlepšovalo
hlas.
Také pohyb a odpočinek musely být
správně vyváženy. Doporučovaly se procházky, masáže a gymnastika. Byly předepisovány denní koupele, u každého
chrámu byly posvátné lázně. Největší
úctě se těšily koupele v řece Ganze. Pozornost byla věnována i klimatickým vlivům a hygieně, šatstvo se udržovalo úzkostně čisté.

HYGIENA
Staří indičtí lékaři kladli velký důraz
na prevenci a na osobní hygienu. Hlavní zásady hygieny byly zakotveny i v zákonících. Je zajímavé, že již na přelomu
našeho letopočtu bylo stanoveno: „Jestli se někdo v krajní nouzi vykálí na ulici, musí odstranit toto lejno a dát pokutu dvou zlatek. Učiní-li toto stařec, žena
s útěžkem či dítě, svobodni jsou od pokuty, leč to lejno musí odnést“.
Již výše byla popsána příslovečná čistota Indů. Dávno před naším letopočtem
zde byly v oblibě lázně. V domech bohatých byly koupelny, dokonce i splachovací záchody. Zajímavé také je, že odtok nečistot byl veden pod povrchem ulic
a na pevné odpadky se budovaly pevné
přístřešky.
Vedle pravidelného koupání dbali také
na hygienu úst. K osvěžení dechu žvýkali betelový list, který potřeli jemným
vápnem, přidali arekové ořechy a rozmanité koření podle chuti, zabalili ho,
hřebíčkem (kořením) spíchli dohromady a žvýkali. Bylo to osvěžující a mírně
omamné.

OSTATNÍ SLOŽKY LÉČBY
Často používanou léčebnou pomůckou
bylo klyzma. Nálevy a výplachy byly různé, u Čaraky a Sušruty je uvedeno na dvě
stovky ingrediencí.
Součástí léčby byla podle Sušruty také
masáž, která osvěžuje tělo, cévy pokožku a klouby, povzbuzuje krevní oběh,
ale i posiluje nervy, vyvolává blahý pocit

zdraví, čistoty a štěstí. Mají ji rády zvláště ženy, neboť masáž omlazuje.
Oblíbena byla i akupresura či manupresura lišící se od masáže tím, že se při ní
nepohybují prsty, ale jedná se jen o tisknutí určitých míst na pacientově těle,
z nichž některá jsou totožná s marmany – smrtelnými pleteněmi. Byla prováděna manupresura celého těla – zásadně bříšky prstů, nesměla být nepříjemná.
Na lidském těle se podle starých indických lékařů nachází osm párů hlavních
manupresurních bodů, jeden samostatný a jedna manupresurní oblast, která se
rozkládá na vrchní části temenní kosti.
Léčivá manupresura odstraňovala bolesti a únavu, kosmetická masáž byla prováděna proti vráskám, váčkům pod očima,
uhrům na obličeji. Manupresura zápěstí a lýtkové kosti pod kolenem, na vnější straně nohy a kolem špic posledních
volných žeber byla prováděna při sklonu k obezitě. Naopak u astenie se doporučovala manupresura břicha dva prsty pod pupkem. Pravidelná manupresura
uprostřed zákolenní jamky a na trojhlavém lýtkovém svalu – osm prstů pod kolenní jamkou. Byla užívána proti předčasnému plešatění, zejména spolu s jógovou
širsásanou. Ač se v Indii nikdy nerozšířila akupunktura, je manupresura, která
z ní vychází, prováděna dodnes, zejména lazebníky.
Ke zdraví přispívala i meditace a tělesná cvičení, zvláště pak jóga, která
v Indii existovala již nejméně před 6000
let. Vycházela z teorie spojení sebe sama
s vyšším vědomím. Podle ní nelze od sebe
oddělit tělo, mysl a ducha. Také je důležité uvědomění si spojení člověka se všemi
živočichy, a dokonce i s neživou hmotou.
K základním dílům jógického učení patřila Jógasútra, sepsaná ve 4. století př. n. l.
Pataňdžalim. Hlavním cílem bylo dosažení zdravé mysli ve zdravém těle.

JÓGA
Člověk během svého historického vývoje ztrácel schopnosti, jimiž ho povědomí obdařilo. Místo toho dostal šedou
kůru mozkovou. Pravědomí se však neztratilo zcela. Projeví se ve vypjatých stavech, při hysterii nebo hypnóze. Jde však
o to, aby se mohlo uplatnit i mimo tyto
vypjaté stavy. Toho se dosahuje obsáhlou
soustavou jedinečných cvičení, jejichž
smyslem je obnovit zapomenuté funkce
povědomí. Je to v podstatě jógová pozice šíršásana, stoj hlavou dolů, která se
provádí vždy ráno, dále jógové dýchání,

Cvičení, meditace
a víra k lidem
z tohoto koutu Země
neodmyslitelně patří.

vždy ráno a večer. Zvýšením okysličení
krve odstraňuje únavu a dodává tělu novou energii. Při něm se nadechujeme nosem, plíce se naplňují odspoda a nádech
trvá tak dlouho, pokud zní zaříkávadlo:
óm tat sat, óm tam tham dam dham nam,
óm hrím sváhá. Pak se dech zadrží po
dobu óm tat sat a ústy se naráz vydechne. Stoj na hlavě však není vhodný pro
lidi trpící srdečními chorobami či epilepsií. Vlastní cvičení jsou velmi rozmanitá
a týkají se všech pěti smyslů. Pravidelná
dechová, smyslová a všechna ostatní cvičení jednak udržují svěžest těla a bystrost
smyslů, ale také zpomalují proces stárnutí. Člověk mnohem pomaleji stárne právě
tím, že žije všestranně aktivním životem.
A jakmile se obnoví třeba jen některé ze
zapomenutých funkcí povědomí, lze přistoupit k probouzení nadvědomí – hadí
síly. To však lze provádět pouze pod dozorem zkušeného gurua – mistra, neboť
jinak hrozí vážné tělesné i psychické poruchy. Člověk, který probudil povědomí
i nadvědomí, není nikdy unaven, nemoci se mu vyhýbají a je schopen neuvěřitelných až nemožných výkonů. Dovede
omezit svou tělesnou hmotnost, ovládá
trávení a peristaltiku, umí regulovat srdeční tep, snížit spotřebu kyslíku na minimum, změnit svou tělesnou teplotu.
Nepodléhá emocím a afektům, je bystrý
v myšlení a rozhodování, dokonalý v chování. Žije vyrovnaně a radostně.
„Vzpomínám na takového člověka,“
píše dr. Růžička, „který si svým spolupracovníkem nechal vyhrabat v parčíku
jamku hlubokou asi 40 cm, vložil do ní
hlavu při šíršásaně, nechal si hlavu zasypat hlínou a tak tam stál po 20 minut.
Poté ho pomocník opět vyhrabal. On se
uklonil a odešel.“
Se starověkou Indií se v příštím pokračování rozloučíme poznáním, že také zdejší lidé již před tisíciletími věděli, že nejlepší je nemocem předcházet, jak to dělali,
o tantrických cvičeních i o tom, co vlastně
je ona „hadí síla“.
Podle knihy MUDr. Radomíra Růžičky, CSc., Medicína dávných civilizací připravila Mgr. Marie Sůvová
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Herbář

Arnika
v přírodním léčitelství

Arnika je prastará léčivá
rostlina s velice širokou škálou
použití. Obsahuje mnohé
terapeuticky účinné látky,
ale také látky toxické. Jaké
je tedy její využití, prozradí
následující článek.

A

rnika chlumní (též arnika
horská, prha arnika, Arnica montana L.) je vytrvalá
bylina z čeledi hvězdnicovitých, která roste v celém
mírném pásu severní polokoule. Lze ji
nalézt na loukách a lesních světlinách
či vřesovištích od podhůří až po subalpinský stupeň. V České republice, kde je
jediným zástupcem rodu prha (Arnica),
roste např. na Šumavě, v Hrubém Jeseníku, Moravskoslezských Beskydech či
v Krušných horách. Patří k ohroženým
druhům naší květeny. Chudě větvená,
Název rostliny dal jméno české nevládní neziskové organizaci Arnika.
Od svého vzniku v roce 2001 působí ve třech programech: Toxické látky a odpady, Centrum pro podporu občanů a Ochrana přírody. Svoji
činnost opírá o tři pilíře – zapojení veřejnosti, odborné argumenty
a komunikace s médii. Působí celostátně, s pobočkami v Praze, Ostravě, Českých Budějovicích, Děčíně,
Chotěboři a Jihlavě.
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Čeleď hvězdnicovité (Asteraceae) je jednou z nejrozmanitějších
a také nejpočetnějších čeledí dvouděložných rostlin, čítá asi 13 000
druhů v 1500 rodech. Alternativní
název čeledi složnokvěté (Compositae) upomíná na složená květenství mnoha drobných květů vyrůstajících z jednoho lůžka krytého
zákrovem a vytvářejících úbory.
Celá květenství tak vypadají a fungují jako jednotlivé květy. Do čeledi řadíme například pampelišku, čekanku, bodláky či heřmánek.

20 až 50 cm vysoká vzpřímená lodyha
vyrůstá z přízemní růžice tvořené kožovitými listy. Lodyžní listy jsou měkké
a plstnaté. Kvete v úborech, které jsou
zbarvené žlutě nebo oranžově, v průměru měří 6–8 cm a jejich okraje jsou lemované asi deseti až patnácti jazykovitými
květy. Plody jsou světlé ochmýřené nažky. Rostlina kvete od června do srpna.

POUŽITÍ
Arnika byla již dávno v minulosti vyžívána jako léčivá rostlina s neobvykle širokým spektrem použití: od pohmožděnin
a revmatismu až po léčbu mrtvice. V Evropě byla tak ceněnou léčivkou, že její
sběr vedl na mnoha místech ke zničení
původních stanovišť. Z jejích úborů se připravovala tinktura, která je dodnes ceněným přípravkem na různá tupá poranění,
zhmožděniny, krevní podlitiny a výrony.
Podobné použití má i arniková mast. Ta je
účinná i při osteoartritidě a její účinek je
srovnatelný s ibuprofenem. Protože arnika je jedovatá, nachází uplatnění zejména
při vnějším použití. Vnitřně je dnes používána téměř výhradně v homeopatii.

Arnisterol je fytosterol urychlující hojení
ran a podporující jejich granulaci. Arnidiol
a arnitriol jsou pentacyklické triterpeny
a v rostlině se vyskytují převážně jako estery s vyššími mastnými kyselinami. Mají
protizánětlivý účinek. Helenalin je sekviterpenický lakton s kardiotonickou aktivitou, který má protizánětlivý účinek a selektivně inhibuje aktivaci transkripčního
faktoru NF-kappaB, centrálního mediátoru lidské imunitní odpovědi. Helenalin vyvolává programovanou smrt buňky (apoptózu) a je pravděpodobně zodpovědný za
kožní alergické reakce při aplikaci arnikových přípravků na kůži. Arnicin je polyfenol zodpovědný za hořkou chuť arniky.

POUŽITÍ V KOSMETICE
OBSAŽENÉ LÁTKY
Mezi významné obsahové látky arniky
patří silice, karotenoidy, ﬂavonoidy a třísloviny. Z jednotlivých účinných látek je
to zejména arnikaﬂavon, arnisterol, arnidiol, helinalin a hořčina arnicin.
Arnikaﬂavon je seskviterpenický lakton,
který je obsažen pouze v květech a působí jako analgetikum na periferních nervových zakončeních a je také cytotoxický.

Nejcennějším účinkem arniky je její
příznivý efekt na drobná poranění a zanícení kůže. Je proto často používanou
přísadou do některých kosmetických
přípravků, při jejichž použití k takovým
drobným poraněním dochází. Jsou to
např. holicí krémy pro muže či depilační krémy pro ženy.
Prof. RNDr. Jiří Patočka, DrSc.
Mgr. Jiří Jakl

Poznejte sami sebe

Karty sebepoznání
aneb Co mi sděluje Duše a Vesmír
POZNAT SÁM SEBE
Karty sebepoznání nás provázely po
několik čísel časopisu Sféra, kdy jste
měli příležitost se s nimi seznámit, vystřihnout si je a používat. Ačkoliv ne tak

docela. Teprve v tomto čísle přinášíme
čtyři poslední karty, jimiž si celou sbírku zkompletujete. Princip používání karet jsme již vysvětlovali ve všech dílech
předchozích a tak nyní nezbývá než se

rozloučit. Věříme, že vám karty přinesly
a budou přinášet poučení i radost z (případných) dosažených výsledků.
Podle Karet sebepoznání připravila Marie Jasioková
Karty si můžete objednat na: www.zdenkablechova.cz
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Poznejte sami sebe

Poselství na červen:

Úsměv
Citát: Růže je symbolem království věčného.
Pamatuji si, před dvaceti lety, když jsem šla po ulici, dívala jsem se na všechny strany a usmívala se. I ostatní lidé se dívali a úsměvy přijímali. Dnes se nemám na koho usmívat. Lidé chodí s hlavou sklopenou, a pomalu tedy není na koho se usmívat. Vše je dáno dobou.
Dříve jsme neměli tolik existenčních starostí, všichni si byli pomalu rovni a bylo méně závisti a méně lítosti mezi lidmi. Dnes, protože
máme hlavu plnou starostí, se nedokážeme smát, a když se na nás někdo usměje, buď mu závidíme, jak se může smát, anebo si myslíme,
že je nějaký divný. Ano, usmívat se v dnešním světě pomalu znamená „být divný“.
Mnoho lidí má dnes problémy seznámit se. Jak se mám seznámit, když se dívám buď do země, nebo se tvářím kysele?! Jak ten druhý
má vědět, že zrovna já toužím po lásce a po seznámení. A paradoxem je, že zrovna člověk, který se nesměje, úsměv nejvíce potřebuje. Potřebuje nejvíce pochopení z naší strany, neboť on se nemůže smát, protože je toho všeho na něj moc.
Pro spokojeného a vyrovnaného člověka není těžké se smát, ale pro člověka v nesnázích je to nadlidský výkon. A proto mu pomozte.
Usmívejte se a pomáhejte druhým v jejich nesnázích a život se vám bude zdát stále krásnější a jasnější.
A kdybys někoho potkal a neměl pro Tebe úsměv, i když na něj čekáš, buď velkodušný a oblaž ho svým úsměvem Ty. Protože nikdo tak nepotřebuje úsměv jako ten, kdo ho nemá pro druhé.
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Čínská astrologie

Kůň
Rychlý, temperamentní, aktivní, impulzivní, oblíbený,
šarmantní, ale také nestálý, egocentrický, nespolehlivý
a lehkomyslný. Takový je kůň.
Rok:

1930, 1942, 1954, 1966,
1978, 1990, 2002
Měsíc: 20. 5.–20. 6.
Hodina: 11–13 hod.
Den:
Vypočítává se individuálně, o energiích dní jsme
již ve Sféře psali a naleznete je i na www.byu.cz.

P

otřebuje neustále nové podněty
a mít rozpracovaných více věcí
najednou. Jakmile zvládne určitou výzvu a stane se z ní rutina, okamžitě odchází a hledá si
nové projekty. Totéž platí i o lidech, když
ho začne někdo nudit, hledá si jinou zábavnou bytost.
Kůň ke svému životu potřebuje především volnost pohybu a svobodu. Pohyb
miluje nadevše, nesmí mít pocit spoutanosti. Jakmile se takový pocit dostaví –
že mu utahujete ohlávku – začne okolo
sebe kopat a posléze raději odchází. Říkat Koni, co má dělat, kde má být nebo co
si má vzít na sebe, se nedoporučuje. On
sám si rozhoduje o svém životě a nepotřebuje žádné rady. I když nebývá agresivní,
může se vzepřít a chovat se bezohledně.
A to jen proto, že mu není dopřána svoboda, obrovský prostor a rozlet.

VLASTNOSTI
Osoby ve znamení Koně jsou mnohdy
všestranné, komunikativní a talentované
téměř na cokoliv. Nebývá to proto, že by
byly příliš inteligentní, ale jejich nadšení
je tak silné, že dokážou zvládnout opravdu hodně. Pro svoji výbornou komunikativnost a všestrannost bývají Koně dobří
ve vedoucích pozicích. Umí se lehce zalíbit svému okolí, strhnout na sebe pozornost, a tím velmi snadno dosáhnout
svého cíle. Ostatně Kůň by měl zastávat
nějaký vyšší post. Potřebuje všem dokázat, jak je schopný. A to on je. Díky
němu se mohou podařit velké věci.
Bohužel se ale velmi nerad přizpůsobuje a je značně impulzivní a tvrdohla-

vý, když není po jeho. Dost často se stává, že jeho komunikativnost je bravurní
jen v případě, že ho téma zajímá. V opačném případě se začne bavit o něčem jiném nebo odchází středem. Proto, i když
je velmi šarmantní, ztrácí mnohdy kvůli
svému egocentrismu. To se pak z ušlechtilého a krásného Koně stává nesnesitelná bytost.
Tím, že miluje volnost, bývá nespolehlivý a nestálý. Čas pro něj není žádná veličina, dokáže při svém pobíhání po pastvinách zapomenout na vše, na závazky,
povinnosti, partnera i děti. Pro Koně je
mnohdy mnohem lepší, když si žije svůj
samotářský, nespoutaný život. V partnerství se na něj nedá moc spolehnout a ani
oni sami nebývají většinou moc šťastni
v partnerském soužití.
S jakou rychlostí a vášní vzplanou, dokážou se hned i odpoutat. Často se stává,
že když mají potřebu volnosti, beze slova
odejdou, ale opět se za nějakou dobu vrátí,
jako by se nic nestalo. To platí ale i o činnostech nebo projektech. Když je už nezajímají, klidně je odloží, ale jsou schopni
se k nim zase vrátit a dokončit je.
Nejdůležitějším heslem Koně je pohyb
a akce. Jeho neutuchající energie vás bude
neustále tlačit dopředu a pobízet k nějaké akci. Mít ve svém týmu Koně se i přes
jeho impulzivnost a náladovost vyplatí.
Díky jasnému a bystrému myšlení, ale zároveň šarmu a spontánnosti, dokáže strhnout davy a všichni mu uvěří. Je to takový manipulátor.
O ﬁnanční záležitosti se příliš nezajímá,
na penězích nelpí, nicméně rád se obléká
výstředně, potrpí si na zářivé barvy. Činí
tak především proto, aby byl viděn, a někdy může působit až nevkusně. Ostatně
jemu je stejně nejlépe někde venku, miluje volnou přírodu a svěží vánek. Rád si
nechá čechrat hřívu při svých vyjížďkách.
Miluje jakýkoliv pohyb a cvičení, jak fyzické, tak duševní. Proto mezi Koňmi bývá
hodně velmi úspěšných sportovců, především pro jejich rychlost, bystrost, energii
a lásku k pohybu. Kůň je vždy jaksi napřed a málokdo mu stačí.

OBDOBÍ VE ZNAMENÍ KONĚ
Toto období bude veselé, bezstarostné,
romantické a ve znamení pohybu a akce.
Bude to taková rychlá jízda, která nám nedá
moc odpočinout a sebere nám mnoho energie. Kůň velí postupovat vpřed, již není čas
na žádné plánování, přípravy nebo váhání.
Většinou toto období bývá úspěšné, kdy se
námaha a udržování tempa s rychlým Koněm vyplatí. Na konci budete sice velmi
vyčerpaní, ale bude to stát za to. Obchody by měly jít lehce, někdy možná až překotně, proto si dejte pozor i na rychlý pád.
Někteří se konečně rozhoupou a osamostatní se. I když Kůň někdy může do života vnést zmatek a nespoutanost, mohlo by
to být v podstatě příjemné období. Hlavně
po Koni nechtějte nějakou zodpovědnost,
to se okamžitě postaví na zadní. Dopřejte mu svobodu a on se zase vrátí, s úsměvem a dobrou náladou. Proto i vy vyběhněte do přírody a užívejte si všechny krásy,
které nám nabízí. A jelikož je období Koně
převážně v červnu, což je velmi oblíbený
čas pro uzavírání sňatků, a vy chcete žít rodinným životem, odložte svatbu raději na
někdy jindy. S Koněm by to nemuselo dopadnout podle vašich představ, doma by se
moc neohřál a moc by vám ani nepomohl.
Období koně je velmi impulzivní, emotivní, a proto si musíte dávat velký pozor
na situace, kdy je třeba brát v úvahu i detaily. Plánujete-li na toto období např. uzavírání smluv, ujistěte se raději několikrát,
že smlouva je v pořádku, že v ní nic nechybí. Energie koně detaily v lásce zrovna
nemají, a mohli byste toho později litovat.
Využijte koně pro start nových věcí, k rozpoutání nadšení, přesvědčování lidí, získávejte je na svoji stranu. Formality však
nechte na jindy nebo se vícekrát ujistěte,
že vše bylo splněno a nic nechybí.
Přejeme vám krásné chvíle se šarmantním
a nespoutaným Koněm, plné pohybu a zajímavých akcí, především pak udržení kroku
a rychlosti. Dopřejte si volnost pohybu, ale
dopřejte ho i vašim blízkým a svému okolí.
Ing. Jiří Černák a Dagmar Černáková,
Poradci feng shui a čínské astrologie
www.byu.cz, 602 556 479, dasa@byu.cz
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Horoskop

BERAN
21. 3.–20. 4.

BÝK
21. 4.–20. 5.

BLÍŽENCI
21. 5.–20. 6.

Energie, kterou jste pociťovali
v minulém období, zřejmě opadne. Pozornost zaměříte především k oblasti výdělečných aktivit a vytváření hodnot. Dobrá zpráva je, že by se vám to mělo docela dobře
dařit. Budete mít v této oblasti nejen přízeň
hvězd, ale také vám budou přicházet dobré
nápady a inspirace, které se právě ve výdělcích mohou úročit. Pozor byste si ale měli
dávat na své možné sklony k závislostem,
nepřehánějte to s alkoholem. Přízeň byste
měli zaznamenat u přátel.

Jupiter, nositel štěstí, expanze a růstu, se dostává k vašemu znamení
a v blízké době přes něj bude přecházet.
Můžete se nadít zajímavých nabídek, návrhů a inspirací. Pociťovat budete příliv nové
energie a chuti poprat se se životem. Nepromarněte kvůli pohodlnosti skvělé příležitosti. V lásce byste měli zažívat slunečné
časy a ti, kteří ji hledají, se možná dočkají. Finance byste měli mít pod kontrolou,
protože můžete mít koncem měsíce sklony
utrácet více, než vám konto dovolí.

Doba okolo vašich narozenin pro
vás bude zřejmě docela hektická. Nejen, že
se toho budete snažit stihnout co nejvíce, ale
projevovat se u vás může větší sklon ke zbrklosti a zmatenosti. Zde bude rozumné, než
se do něčeho zásadního pustíte, vše si řádně
promyslet a zvážit veškerá rizika. Pokud se
ale dokážete zklidnit a naslouchat svému nitru, můžete se leccos zajímavého dozvědět.
Výtečně by vám totiž měla fungovat intuice.
V lásce dejte na to, co vám říká srdce, nikoli
rozum.

RAK
21. 6.–20. 7.

LEV
21. 7.–20. 8.

PANNA
21. 8.–20. 9.

Červen by už měl být příjemnější
než měsíc předchozí. Pomůže vám k tomu
vaše vnitřní moudrost, která vám napoví, co
je třeba dělat, aby se věci vyvíjely tak, jak si
přejete a představujete. Velmi milé je, že by
opět měla do vašeho života zavítat zamilovanost a láska. Erotiku a sex byste si měli plně
užívat. V druhé polovině měsíce věnujte více
času relaxaci a péči o tělo. Zvyšte přísun vitaminů, hlavně z ovoce a zeleniny. Také budete moci být nápomocni radou někomu
z přátel.

Období euforie a nadšení, které
vás v minulých dnech intenzivně provázelo,
může být nyní vystřídáno určitou stagnací,
únavou či pohodlností. To s sebou zřejmě
přinese i komplikace. Bude proto dobré
dát do veškerého konání řád a disciplínu
a přinutit se dělat i v okamžiku, kdy se vám
nebude chtít. Ve ﬁnančních záležitostech se
neunáhlujte a větší investice odložte na pozdější dobu. Ve vztazích by vše mělo být stabilní, pokud se vyvarujete reakcí na základě
podrážděnosti a nervozity.

V lásce by vám opět mělo zasvítit slunce a eventuální problémy minulých
dní by měly být zažehnány. Je možné, že
nezadaní potkají lásku. Užívat byste si měli
přízně opačného pohlaví. Hledáte-li novou
práci, bude na to teď vhodná doba. Můžete se také pokusit o nějakou zásadní změnu
toho, co vám nevyhovuje. Pokud vás již delší
dobu trápí nějaký zdravotní problém, na nic
nečekejte a navštivte odborníka. Koncem
měsíce také pozor na úrazy spojené s nepozorností.

VÁHY
21. 9.–20. 10.

ŠTÍR
21. 10.–20. 11.

STŘELEC
21. 11.–20. 12.

Tento měsíc se konečně dočkáte přízně hvězd v oblasti zamilovanosti,
lásky a erotiky. To vše byste měli prožívat
ve zvýšené míře a pocit tohoto uspokojení
se bude promítat do dalších oblastí vašich
aktivit prostřednictvím radosti. V práci by
se vám mělo dařit a měli byste být těmi,
kdo si obhájil své a teď pevně sedí na svém
místě. Pokud vám někdo bude chtít naložit
více práce, s díky odmítněte. Finančně by se
vám také mělo dařit, takže si nebudete mít
pravděpodobně na co stěžovat.

Červen zřejmě nebude měsícem,
kdy byste zrovna hýřili energií, elánem a dynamikou. Spíše naopak. Do ničeho se tak
nebudete nikterak překotně hrnout. Vždy
budete raději vyčkávat, zda to, či ono má
vůbec smysl, a případná energie má vůbec
důvod, aby byla vydána. Výjimkou bude
vaše sexualita. Pozor však na případné úlety a nevěry. Přesto, že ve vašich ﬁnancích
by situace měla být stabilizovaná, zbytečně
neutrácejte. Koncem měsíce se můžete dočkat příjemného překvapení.

Ačkoli by léto mělo nabíjet a dávat přísun nové, dynamické a akční energie,
ve vašem případě tomu zřejmě tak nebude.
Možná to budete vy sami, kdo se bude vyčerpávat, možná na sebe budete při svém
optimismu nakládat více, než pak budete
zvládat. Bohužel ani s myšlením a rozumovými aktivitami to u vás nebude úplně to
pravé ořechové. Takže žádné věci intelektuálního charakteru si raději moc neplánujte.
Ve věcech milostných se nebojte experimentů a zpestření.

KOZOROH
21. 12.–20. 1.

VODNÁŘ
21. 1.–20. 2.

RYBY
21. 2.–20. 3.

Energie, elánu a optimismu byste měli mít dost, a to vám bude přispívat
k dobré náladě. Možná to bude také dovolená, na kterou už budete vyrážet nebo se
na ni alespoň v duchu chystat. Na takové
příjemné záležitosti ale budou třeba peníze, což vám bude jasné. Nebudete tak s tím
mít žádný problém a vaše energie bude
směrována právě do oblasti shromažďování
ﬁnančních prostředků. Nápadů, jak vylepšit svůj rozpočet, budete mít docela dost,
a bude se vám také dařit je realizovat.

Připravte se na možné konﬂikty v partnerském vztahu. Budete mít větší
sklon k hádavosti a žárlivosti, většinou neopodstatněné, a to se vašemu partnerovi
asi moc zamlouvat nebude. Je také možné,
že dostanete nějaké nabídky ze zahraničí
nebo odněkud z dáli. Budete mít tendence
do všeho se vrhat s nadšením a po hlavě,
ale ono to zase tak lehce a snadno nepůjde.
Buďte trpěliví. Koncem měsíce vás asi čekají
neplánované ﬁnanční výdaje v souvislosti
s vaší domácností nebo dětmi.

Přízeň hvězd by měla být zejména v oblasti hromadění ﬁnancí, ale také společenského uplatnění a komunikace. V této
době budete zřejmě velmi komunikativní,
vaše přirozená inteligence se bude výrazně
projevovat a vy budete těmi, kdo se bude
poměrně snadno a dobře prosazovat. Pokud
budete potřebovat něco slovně prosadit, vysvětlit, změnit, je velká pravděpodobnost, že
by se vám to mělo podařit. Lásku, sex a erotiku byste si v tomto měsíci měli užívat do
sytosti.

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

Dvojnásobná
šance vyhrát!!!

O VÝROBKY FIRMY DIOCHI
KŘÍŽOVKA – 3 vylosovaní výherci obdrží od
ﬁrmy Diochi novinku Detoxin krém
SUDOKU – 3 vylosovaní výherci obdrží od
ﬁrmy Diochi novinku Detoxin krém
Tajenku křížovky, resp. soutěžní
kód ze žlutých polí sudoku
zasílejte do 5. 7. 2011 na adresu:
Diochi spol. s r. o., „Tajenka“,
Weilova 2/1144, 102 00 Praha 10
Česká republika
nebo e-mailem:
redakce@diochi.cz (předmět „Tajenka“)

Soutěž o hodnotné ceny

Správné znění tajenky z čísla 04/2011:
„Často se stává, že nemocnější člověk se
stará o zdravějšího.“
Vylosovaní výherci
Detoxin krém získávají:
* Alžběta Fízelová, Sučany (SR)
* Lydie Chourová, Lanškroun
* Jindřich Mendrok, Třinec
* Pavla Reitermanová, Praha
* Alena Kotrbová, Horní Ostrovec
* Milada Srnková, Karlovy Vary

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 a v žádném z devíti čtverečků se žádné z čísel 1 až 9 nesmí opakovat.
Řešení sudoku
z čísla 04/2011
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Informujeme
INZERCE

Přednášky a poradny Regenerace ve Sféře
ČERVEN
6. 6.
7. 6.
7. 6.
7. 6.
8. 6.
13. 6.
13. 6.
14. 6.
14. 6.
15. 6.
16. 6.
16. 6.
17. 6.
20. 6.
22. 6.
22. 6.
22. 6.
23. 6.
23. 6.
24. 6.
24.–25. 6.
27. 6.
28. 6.
29. 6.

Jindřichův Hradec, Oáza klidu, poradna s oberonem, Leoš Poskočil
Český Těšín, hotel Piast, od 15.30 hod diagnostiky a přednáška Vladimíra Ďuriny
Písek, U Vodnářů, poradna s přístrojem Bioresonanz 3000, Hana Grasslová,
od 18 hod. přednáška (obj. na tel. 737 484 081)
Plzeň, Bezručova 31 (Salon v Bezručovce), přednáška MUDr. Lenky Hodkové
od 17 hod., diagnostiky od 13 hod. (obj. pí Kubešová: 774 440 062)
Holešov, Sféra klub Diochi, poradna s oberonem, Leoš Poskočil
Praha, Sféra klub Diochi, 14-18 hod. diagnostiky Vladimíra Ďuriny
Jindřichův Hradec, Oáza klidu, poradna s oberonem, Leoš Poskočil
Praha, Sféra klub Diochi, 10-13 hod. diagnostiky Vladimíra Ďuriny
Zvolen, Hotel Academic, Hviezdoslavova 13, od 16.30 hod. přednáška
MVDr. Eleny Jandové
Brno, Sféra klub Diochi, poradna s oberonem, Leoš Poskočil
Praha, poradna s oberonem, Leoš Poskočil (info paní Ramíková – 602 261 352)
Žilina, Dom odborov (sála 32), nám. Ľ. Štúra 1, od 16.30 hod. přednáška
MVDr. Eleny Jandové
Liběchov, poradna s přístrojem Bioresonanz 3000, Hana Grasslová (obj. p. Jiránek,
tel. 606 726 910)
Písek, U Vodnářů, Heydukova 100/4, 18 hod. přednáška Vladimíra Ďuriny (diagnostiky
13–17 hod., obj. na tel. 737 484 081)
Brno, Dům odborů, Malinovského nám. č. 4, 4. patro, od 18 hod. přednáška + diagnostiky
Vladimíra Ďuriny (ifno na tel. 775 187 079)
Znojmo, poradna s oberonem, Leoš Poskočil (info paní Bajková – 731 616 112)
Piešťany, Mestská knižnica, Školská 19, od 16.30 hod. přednáška MVDr. Eleny Jandové
Hodonín, Sféra klub Diochi, přednáška a diagnostiky Vladimíra Ďuriny (info na klubu)
Bratislava, DK Ružinov (sála 202), Ružinovská 28, od 16.30 hod. přednáška
MVDr. Eleny Jandové
Trnava, Západoslovenské múzeum, Múzejná 3, od 17.00 hod. přednáška Vladimíra Ďuriny,
konzultace na objednávku v dopoledních hodinách.
Ústí nad Labem, Sféra klub Diochi, poradna s přístrojem Bioresonanz 3000,
Hana Grasslová
Jindřichův Hradec, Oáza klidu, poradna s oberonem, Leoš Poskočil
Písek, U Vodnářů, poradna s přístrojem Bioresonanz 3000, Hana Grasslová,
od 18 hod. přednáška (obj. na tel. 737 484 081)
Brno, Sféra klub Diochi, poradna s oberonem, Leoš Poskočil

ČERVENEC
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Trnava, Sféra klub Diochi, od 16.30 přednáška MVDr. Eleny Jandové

ŘÁDKOVÁ INZERCE
Dědku kořenáři B. Novému bude poctou
vaše návštěva na www.dedekkorenar.cz.
Léto je čas her a radostí, pojďte si hrát
a udělejte hodně pro své zdraví! Knihy a CD
Jarmily Beranové – Pastelový svět pro vaši
bezstarostnou dovolenou: Pro dospělé –
Moudré vzpomínání, Láska skrze Poznání
aneb o kresleném dávání, 2CD Nakresli
obraz své duše, pro děti – dvojkniha Barevné
pohádky a O andílkovi, který kreslil Zemi,
2CD Kreslíme s andílkem. Objednávky na
jarmilaberanova@upcmail.cz , http://proe.cz/
beranova – galerie obrazů, 606 118 857,
261 226 474.
Poradna a prodej výrobků Diochi na základě
astrotypu. ASTROPORADNA V PRAZE,
Národní 25 – konzultace, ASTROTYP –
osobní, partnerský, profesní, zdraví, cesta
života. FENG SHUI rozbor prostoru a jeho
harmonizace. www.byu.cz, dasa@byu.cz,
tel.: 602 556 479.
Chrám Ticha – Centrum sebepoznání
v krásné šumavské přírodě nabízí své
prostory. Možnost ubytování 50 lůžek, plná
penze, kuchyňka, biosauna, masáže, bazén.
Tel. 732 953 075 www.chram-ticha.cz
Kurz Feng Shui prostoru, Kurz osobního
Feng Shui, začínáme opět v říjnu 2011,
přihlaste se však již nyní, slevy při platbě
v červnu. Více informací na www.byu.cz,
dasa@byu.cz nebo 602 556 479. Byu Feng
Shui centrum, Ing. Jiří a Dagmar Černákovi

ZÁZRAKY DUŠE s.r.o. – MASÉRSKÁ ŠKOLA ROKU
pořádá Candella masáž, Baby masáž, Rekondiční
masér – denní 30. 5.–30. 6., prázdninový od 11. 7.;
MASÁŽE TĚHOTNÝCH, Čokoládová masáž,
Kreslení pravou hemisférou, Aromamasáž,
Baňkování, Medová masáž; www.zazrakyduse.cz;
608 831 855.

Více informací v příslušném klubu (ČR) nebo na
tel. +421 915 767 707 (SR). Seznam na protější straně.
Recenze

SKUTEČNÁ HÁDANKA
Kniha Labyrint zdraví Jany Fagošové alias Jany
Fago se může pro leckoho stát skutečným bludištěm. Rozhodně je pozoruhodným počinem s jistými velmi zvláštními protiklady. Ale, jak to tak bývá,
nic není černobílé, a dokonce ani labyrint nemusí
být nerozlousknutelnou hádankou. Ale kdo ví…
Knihy s alternativní tematikou často trpí tím, že
je nechtějí vydávat velká nakladatelství, a tak si
je autoři zpravidla nakonec vydávají sami, jako
je tomu i v tomto případě. Pak ale logicky schází zázemí velké společnosti, kde kniha projde redakčním a graﬁckým zpracováním, profesionální sazbou atd. Tedy mělo by tomu tak být – jak
víme, chyby najdeme i v bestsellerech a nikomu
to zjevně nevadí. Já jsem ten případ, kterému
to vadí. Proto mne u podobných samovydávaných knih vždy čeká zklamání. To je ale často vystřídáno prominutím, neboť vydat si knihu sám
chce velkou odvahu, a když čtete text podobných dílek a poznáte-li, že autorovi jde skutečně o sdělení cenného obsahu, pak mu prominete ledacos.
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Když knihu Labyrint zdraví dostanete do rukou,
kouká na vás příjemná vazba a nápis zlatým tiskem.
Text knihy samotné je však formátovaný velmi nevhodně, neúhledně, rozdrobeně, ale hlavně nepřehledně. Navíc sahá až k okrajům stran, což je velmi nepříjemné a nepohodlné, pokud chcete knihu
skutečně číst. Jestliže se ale k tomu odhodláte, čeká
vás překvapení. Obsah knihy je velmi zajímavý, pestrý a docela i čtivý. Sice občas provokují jisté odkazy na evidentní reklamy v knize, nicméně z druhé
strany je lze brát, a vlastně celou knihu, jako jakýsi
katalog zdravého života. Najdete v ní doporučení,
jak se zdravě stravovat, jak o sebe pečovat a dbát
o svůj zevnějšek i „vnitřek“. Z tohoto pohledu je to
kniha povedená – každý si v ní může nalézt rady,
které mu jsou sympatické, a může se s jejich pomocí
měnit k lepšímu. Nebo to aspoň zkusit. A ještě jedna milá věc. Koupí knihy přispějete na dětský domov v Chebu a to také není k zahození.
Více informací a objednávky na
www.labyrintzdravi.cz
Mgr. Viktor Černoch

Přírodní přípravky systému Regenerace ve Sféře
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
I 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,
I Ing. Radoslava Moudrá, Jiráskova 43 – Studio Radek Oliver, 602 00 Brno, od 7. 7. nová adresa: Cejl 7 – Dvorní trakt, brno@diochi.cz, Po, Út, 14–18, St 10–14, Čt 15–18, 775 587 079, 541 236 849
I Alena Mitter (dříve Růžičková), U Tří lvů 4 – 2. p., 370 01 České Budějovice, budejovice@diochi.cz, Po 10–17, Út 9–16.30, St 12–16.30 dále dle tel. dohody, 775 622 006
I 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
I Kateřina Pytlová, Palackého 2312/54 - I. patro, 695 01 Hodonín, hodonin@diochi.cz, Po, St 14-17, Út 9-11.30, dále dle tel. dohody, 777 576 111
I Jitka Slaměnová, Sušilova 488, 769 01 Holešov, holesov@diochi.cz, St 13–15, Čt 10–17, od 12–13 polední přestávka, 731 153 797
I Ing. Petr Švec, ANANTA – Ing. Petr Švec, Smetanovo nábřeží 1189/16, 500 02 Hradec Králové, hradec.k@diochi.cz, Út 10-18, St 9-17, 602 411 948
I Naděžda Jandová, Brigádníků 18 (naproti PENNY), 360 01 Karlovy Vary, karlovy.vary@diochi.cz, kdykoliv po tel. dohodě, 353 234 486, 776 676 898
I Dagmar Šlechtová, Ruprechtická ulice 547/1, 460 14 Liberec 14, liberec@diochi.cz, Po-Čt 9–17 Pá 9–15 pouze po tel. dohodě, polední pauza 12–13, 485 103 456, 602 295 795, 776 695 795
I Miroslav Svoboda, Kosmonautů 2850, 276 01 Mělník, melnik@diochi.cz, Kdykoli po telef. dohodě, 603 457 202, 602 186 630
I Mgr. Petra Konečná, ZdravoTÉKA, 28. října 11 (pěší zóna naproti OD Prior), 779 00 Olomouc, olomouc@diochi.cz, Po 10–17, Út 10–18, St 10–18, Čt 10–17, Pá 10–16, 585 221 932, 608 711 410
I Mgr. Helena Zvaríková, Zelené centrum, Bukovanského 1329/33, 710 00 Ostrava , ostrava@diochi.cz, Po 14-18, St 9-14, ost. dny dle tel. dohody, 724 484 812, 724 484 811
I Zdeňka Heváková, Budova T-String, Masarykovo nám. 1484, 2.p., č. dv. 210, 530 02 Pardubice, pardubice@diochi.cz, Po + Čt 9–12, 13–17 + po tel. domluvě, 605 280 499, 466 714 263, 467 402 263
I Hana Grasslová, Strakonická 276, 397 01 Písek, pisek@diochi.cz, Po, St 17.30–20, nebo dle tel. dohody, 737 484 081
I Andrea Frieda Prunerová, Pražská 11 – ve dvoře, 301 35 Plzeň, plzen@diochi.cz, St 12–17, Čt 10–12 nebo dle tel. dohody, 724 575 695
I 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
I Mgr. Martina Bedřichová, Bylinková apatyka, Žižkovo náměstí 20, 796 01 Prostějov, prostejov@diochi.cz, Po-Pá 9-17, 728 036 738
I Iva Jirásková, Vladislavova 2584, 269 01 Rakovník, rakovnik@diochi.cz, Po + Pá 15–17, 313 511 594, 728 022 591
I 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
I 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
I Ing. Lenka Svobodová, Vaníčkova 978/3, 400 01 Ústí nad Labem, usti@diochi.cz, St 15–17.30 nebo dle tel. dohody, 777 115 166
I Mgr. Petra Konečná, Zdravotéka, Kvítkova 80 (budova bývalého Čedoku, vedle CK Čedok), 760 01 Zlín, zlin@diochi.cz, Po-Pá 10-17, 577 001 812

Diochi Slovakia s.r.o.

Hviezdoslavova 11, 917 00 Trnava, tel.: +421 335 516 633, fax.: +421 335 353 941, diochi@diochi.sk
I Marcela Fillová, Salón Slender Life, Námestie SNP 17, 974 11 Banská Bystrica, info.bb@diochi.sk, Po–Pia 8–20, +421 484 144 706, +421 907 800 731
I Kvetoslava Predmerská, Kozmetika Queta, Karadžičova 41, 811 07 Bratislava, info.ba@diochi.sk, Po–Štv 12–17, +421 255 569 334, +421 911 424 322, +421 915 976 452
I Magdaléna Orešanská, Obchodná 66 (pasáž DVOR 66), 811 06 Bratislava, info.ba2@diochi.sk, Ut-Pia 10-17.30, So 10-13, +421 917 810 830, +421 902 520 852, +421 245 691 600
I Mgr. Mária Uhlárová, Bylinkárstvo, Hlavné námestie 58, 060 01 Kežmarok, info.kk@diochi.sk, Po – konzultácie, St 10-17, Ut, Št, Pia 10-16, +421 907 794 111
I Ing. Jana Tarasovová, Klub zdravia TAO, Kysucká 22, 040 11 Košice, info.ke2@diochi.sk, Po, St, Pia 10-17, Ut, Štv po tel. dohovore, +421 918 463 681, +421 902 048 603
I Mária Olajošová, Farská 10, 1. p., 949 00 Nitra , info.nr@diochi.sk, Po 13-17, Út-Pia 11-17, +421 915 974 364
I Marta Antošová, Rákocziho 12 (5. p., č. dv. 516), 940 01 Nové Zámky, info.nz@diochi.sk, Po, St, Pia 10–17, +421 905 476 208
I Mgr. Lenka Drgoncová, Winterova 62, 2. p. /vedľa hotela Magnólia/, 921 01 Piešťany, info.pn@diochi.sk, Po, St, Pia 8-16,30, +421 0917 829 536
I Mgr. Ľudmila Lešková, J. Borodáča 8 (Štúdio Luxury), 080 01 Prešov, info.po@diochi.sk, Po-Pia 10-17 (obed 12-13), +421 911 555 098, +421 918 479 122
I Jarmila Ryšavá, Hviezdoslavova 11, 917 01 Trnava, info.tt@diochi.sk, Po–Pia 8–16, So po tel. dohovore, +421 335 353 942, +421 915 974 363
I Marta Štefančíková, J. Kozačeka 11 (Dom služieb), 960 01 Zvolen, info.zn@diochi.sk, Po-Pia 12-17, +421 917 200 207
I Ing. Anna Birošová, M. R. Štefánika 11 (2. p.), 010 01 Žilina, info.za@diochi.sk, Ut–Pia 10–13, 13.30–17, Po – konzultácie na objednávku, +421 917 200 178

www.diochi.cz, www.diochi.sk

DETOXIN

přirozená harmonie pro vaše tělo
Přírodní bioinformační bylinný přípravek pro celkovou regeneraci a detoxikaci. Hořká chuť bylin
obsažených v Detoxinu je balzámem pro játra a žlučník, jimž napomáhá ke správné funkci. Dokonale
čistí organismus, zbavuje ho toxinů, snižuje cholesterol, zlepšuje zrak, stav šlach a kloubů. Bojuje
proti nejrůznějším alergiím a problémům s pokožkou.

detoxikuje a regeneruje organismus
zlepšuje funkci jater a žlučníku
snižuje hladinu cholesterolu
eliminuje nejrůznější alergie
Informace a objednávky na: www.diochi.cz, www.diochi.sk
ČR: info@diochi.cz, tel.: +420 267 215 680
SR: diochi@diochi.sk, tel.: +421 335 516 633

